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تقدمي

يشــتمل هــذا الكتــاب علــى جمموعــة متنوعــة ومتميــزة مــن البحــوث العلميــة الــي ُقدِّمــت 
يف املؤمتــر الــدويل لالقتصــاد اإلســالمي الــذي نظمــه مركــز ابــن خلــدون للعلــوم اإلنســانية 
انقســمت  2020م، حيــث  فربايــر،  مــن  والتاســع  الثامــن  قطــر يف  واالجتماعيــة جبامعــة 
البحــوث إىل حمــاور ثالثــة؛ األســواق املاليــة املعاصــرة، والتطبيقــات املعاصــرة للوقــف والــزكاة، 

والصريفــة اإلســالمية والتأمــني.     

ورغم حماولة تقسيم البحوث اىل “حماور” إال أهنا تلتئم مجيعها حتت مظلة “االقتصاد 
اإلســالمي”، ملــا بينهــا مــن تداخــل يف املوضوعــات والقضــااي. غــري أن ذلــك مل مينــع الباحثــني 
أن يطلــوا علــى هــذه القضــااي مــن زاويــة خاصــة؛ إمــا لتخصــص دقيــق يف فــرع مــن فــروع 
االقتصــاد، أو خلــربة طويلــة يف املصــارف والتجــارة مل تتوفــر لغــريه. ولذلــك فقــد صــارت هــذه 
اجملموعــة مــن البحــوث متثِّــل نوًعــا مــن املناقشــات الداخليــة اهلادئــة بــني أهــل االختصــاص، 
مــع متيــز بعضهــا بقــدر كبــري مــن اســتقاللية يف الــرأي، وجــرأة يف النقــد والتحليــل واســتخالص 

النتائــج. 

البحــوث  بــني مثــل هــذه  التأليــف  يــدرك صعوبــة  القــارئ أن  يفــوت علــى  هــذا، وال 
وحتويلهــا اىل “كتــاب”، ولكنــه ســيالحظ أهنــا مل ختــُل مــن االنتظــام يف حمــاور، إذ رتِّبــت 
بطريقــة روعــي فيهــا التــدرج مــن العمــوم إىل اخلصــوص، ومــن عــرض ونقــد ملــا هــو كائــن، 
إىل وصــف ملــا ينبغــي أن يكــون؛ ولذلــك صــارت البحــوث تنقســم تلقائيًــا اىل جمموعتــني: 
جمموعــة أوىل )حنــًوا مــن ســتة أحبــاث( تّتجــه مجيعهــا إىل معاجلــة الصريفــة اإلســالمية املعاصــرة 
ومــا يتصــل هبــا مــن مســائل، ومــا حتملــه مــن إمــكاانت، وجمموعــة اثنيــة تتصــدى يف جمملهــا 
للنــوازل اجلديــدة يف صناعــة الصريفــة، وهــي نــوازل مل يكــن للمســلمني عهــٌد هبــا، ممــا يفتــح 

اجملــال الجتهــادات جديــدة يف ضــوء املبــادئ التوجيهيــة الــي يضعهــا اإلســالم.     

هــذا، وقــد جــاء أول حبــث يف اجملموعــة األوىل عــن مســتقبل املراكــز املاليــة اإلســالمية 
يف ظــل التكتــالت الدوليــة: قــراءة منوذجيــة للتكتــل القطري-الرتكــي املرتقــب، حيــث ســعى 
لــه  الباحثــان الختبــار فرضيــٍة مفادهــا أن النمــوذج القطري-الرتكــي ميتلــك إمكانيــات تؤهِّ
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ليكــون مركــزًا ماليًــا عامليًــا لــرايدة الصريفــة اإلســالمية، وقــد اعتمــد الباحثــان علــى منهجيــة 
ــزا علــى مشــروع مركــز قطــر للمــال وعلــى بورصــة إســطنبول، واضعــني  “دراســة احلالــة”، فركَّ
يف االعتبــار أثــر التكنولوجيــا املاليــة الرتكيــة واالتصــاالت احلديثــة علــى الصناعــة املصرفيــة، ممــا 

يــؤدِّى بتقديرمهــا إىل زايدة تنافســية قطــر وتركيــا علــى مســتوى املراكــز املاليــة العامليــة.

أمــا البحــث الثــاين عــن “املبــادئ التوجيهيــة للصكــوك اخلضــراء” فيحــاول فيــه الكاتــب 
توجيــه األنظــار إىل أمهيــة الصكــوك اخلضــراء كوافــد جديــد علــى ســاحة التمويــل اإلســالمي، 
غري أنه يبدي ختوُّفًا مما يسميه “تباين املبادئ التوجيهية” هلذه الصناعة، وتعدُّد منهجيات 
اإلصــدار والتقييــم والتحقــق، مــع االفتقــار إىل مقاربــة تشــريعية مرجعيــة، ومــع تكاثــر املبــادئ 
التوجيهيــة الوطنيــة واإلقليميــة للســندات اخلضــراء. ويالحــظ أنــه ابســتثناء ماليــزاي وإندونيســيا 
فإن حماوالت إصدار الصكوك اخلضراء غائبة متاًما عن أجندة املسئولني. مث يلي هذا حبث 
اثلــث عــن “إشــكاليات ملكيــة الصكــوك”، ليقــدم رؤيــة نقديــة لطبيعــة ملكيــة الصكــوك، 
حيــث يــرى الباحــث عــدم توافــق هــذه امللكيــة مــع امللكيــة املعروفــة يف الشــريعة اإلســالمية، 

ومــن مث يســعى إلجيــاد ِصيَــغ ملكيــة متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

مبفهــوم  إمــا  أصحاهبــا؛  اهتــمَّ  والــزكاة  الوقــف  عــن  البحــوث  مــن  أخــرى  مثــة جمموعــة 
واملمارســات  الصيــغ  بعــض  إىل  الــروح  إعــادة  أي  “التفعيــل”؛  مبفهــوم  أو  “التطويــر”، 
اإلســالمية الــي أثبتــت جناعــة يف ُحَقــب اترخييــة ســابقة، وذلــك كالبحــث الرابــع عــن “تفعيــل 
الصيــغ التمويليــة للوقــف العلمــي لدعــم التعليــم العــايل”، حيــث تســتعرض الباحثتــان جتــارب 
التعليــم  الوقفيــة يف قطــاع  الصيــغ  املتحــدة وماليــزاي وتركيــا، داعيتــني إىل تفعيــل  الــوالايت 
العــايل، وإىل اخلــروج ابلوقــف مــن إطــار الدائــرة الدينيــة الضيقــة إىل رحــاب الصناعــة العامليــة، 
واعتبــاره وســيلة هامــة لبنــاء النهضــة واحلضــارة اإلنســانية. ويســري البحــث اخلامــس يف هــذا 
االجتــاه فقــد نظــر فيــه الباحــث إىل وســائل االبتــكار احلديثــة للوقــف، وُســُبل دميومتهــا علــى 
املــدى البعيــد. أمــا البحــث الســادس فقــد درســت فيــه الباحثــة “أثــر زكاة العائــدات البرتوليــة 
)الــركاز( علــى بعــض املتغــريات االقتصاديــة”، مســلطة الضــوء علــى أتثــري الــزكاة علــى معــدل 
منــو اإلنتــاج احمللــى اإلمجــايل يف اجلزائــر، فتتوصــل )عــن طريــق تقنيــات االقتصــاد القياســي( 
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إىل نتيجــٍة مفادهــا أن الــزكاة ميكــن أن تســتخدم كأداة مهمــة لتحفيــز األنشــطة االقتصاديــة، 
ولــزايدة اإلنتــاج احمللــى اإلمجــايل، ولتقليــص الفجــوة بــني األغنيــاء والفقــراء، وللتمهيــد -مــن 

مث- للتنميــة البشــرية واالقتصاديــة علــى املــدى الطويــل. 

أمــا اجملموعــة الثانيــة مــن البحــوث فقــد اجّتهــت إىل معاجلــة “املســتجدات املعاصــرة” 
ذات الصلــة الوثيقــة اببتــكارات ثــورة التكنولوجيــا. وهــذه أحبــاٌث شــديدة التخصــص، كثــرية 
املصطلحــات واجلــداول واخلرائــط. فنجــد فيهــا -مثــاًل- حبثًــا عــن “زكاة النقــد االفرتاضــي”، 
حيــث يقــوم الباحــث مبحاولــة مضنيــة لتعريفــه، ومــا إذا كان ســلعة أم نقــوًدا، مث يقــوم مبحاولــة 
أخــرى للبحــث عــن كيفيــة زكاتــه، ومــدى أتثــريه أو خطورتــه علــى االقتصــاد الكلــى. كمــا جنــد 
حبثًــا مشــاهبًا عــن “الــذكاء االصطناعــي وســبل جتديــد التمويــل االقتصــادي: اهلندســة املاليــة 
اإلســالمية منوذًجــا”. وجنــد حبثًــا اثلثًــا عــن “تطبيقــات تقنيــة البلــوك شــني )سلســلة الكتــل( 

يف الصريفــة اإلســالمية”.

وهكــذا تالحــظ أن هــذا الكتــاب يضــم بــني دفتيــه حبــواًث تــكاد حتيــط مبجمــل قضــااي 
االقتصــاد اإلســالمي املعاصــر. ففيــه حبــوث ينطلــق أصحاهبــا ابملفاهيــم الفقهيــة نــزواًل يف 
اجتــاه املمارســات االقتصاديــة احلديثــة، وفيــه حبــوث ينطلــق أصحاهبــا مــن ابتــكارات تقنيــة 
حديثــة صعــوًدا إىل النصــوص وحبثًــا عــن التكييــف الشــرعي؛ ممــا جعــل الكتــاب مــادة كاملــة 
األصنــاف، ختاطــب ذوي التخصــص الدقيــق، وتفيــد ذوي االهتمــام العــام، وحتــرض علــى 

مزيــد مــن البحــث والتفكــري.  

أ. د . التيجاين عبد القادر
رئيس قسم العلوم االجتماعية

مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة قطر
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مستقبل املراكز املالية اإلسامية يف ظل 
التكتات الدولية: قراءة منوذجية للتكتل 

القطري - الرتكي املرتقب

الدكتور عبد الرمحان نعجة* والدكتور إلياس حفيظ** 

* أســتاذ مســاعد جبامعــة ســعيدة منــذ )2018(، متحصــل علــى شــهادة اللســانس يف العلــوم االقتصاديــة )2006(، وماجســتري يف املاليــة 
الدولية )2011(، مث انل شــهادة الدكتوراه يف االقتصاد املايل )2017(. يهتم بقضااي التمويل واالقتصاد الدويل، الســيما املالية اإلســالمية، 
شــارك أبوراق ومقــاالت يف العديــد مــن املؤمتــرات واجملــالت الدوليــة يف ماليــزاي، وتركيــا، واجلزائــر واملغــرب )2019-2013(، وهــو حمكــم يف 

جمــالت علميــة.

** أســتاذ حماضــر جبامعــة البيــض منــذ )2017(، متحصــل علــى شــهادة اللســانس يف العلــوم االقتصاديــة )2006(، وماجســتري يف املاليــة 
الدوليــة )2011(، مث انل شــهادة الدكتــوراه يف االقتصــاد املــايل )2017(. وهــو مهتــم بقضــااي االقتصــاد العاملــي، وخاصــة االســتثمارات 
األجنبيــة، شــارك أبوراق حبثيــة ومقــاالت يف العديــد مــن املؤمتــرات واجملــالت الدوليــة يف فرنســا، واألردن، واجلزائــر، واملغــرب ) 2012-2019( 

وهــو حمكــم يف جمــالت علميــة.
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مستقبل املراكز املالية اإلسامية يف ظل التكتات الدولية: قراءة منوذجية 
للتكتل القطري - الرتكي املرتقب

الدكتور عبد الرمحان نعجة والدكتور إلياس حفيظ

ملخص البحث

مايل  القطري-الرتكي كمركز  املايل  التكتل  جناح  مقومات  حتليل  إىل  الدراسة  هتدف 
التكتل  هذا  النتائج متيُـَّز  أظهرت  وقد   ،)SWOT( منوذج  إسالمي جديد ابستخدام 
 )FinTech( بصالبة البنية املالية والتشريعية القطرية، وتوافر التكنولوجيات املالية الرتكية
كنقاط قوة )Strengths(، مع وجود فرص ساحنة )Opportunities( تزيد من 
تنافسيته على غرار منو السوق العقاري والسياحي، ما يؤهل الدوحة لرايدة الصناعة املالية 
القصور  بعض  ملسنا  أننا  إال  أورواب؛  وإسطنبول يف   )MENA( منطقة  اإلسالمية يف 
)Weaknesses( كقلة األيدي العاملة املاهرة الناطقة ابللغة اإلجنليزية ونقص احملامني 
املختصني يف جمال الصريفة اإلسالمية، يف حني جند أن منافسة املراكز املالية العاملية يف 
هذا اجملال وخماطر عدم االستقرار السياسي اإلقليمي ابتت متثل هتديًدا )Threats( هلذا 

التكتل، وتسبب له اضطراابت أو فشاًل مستقبلًيا.

القطري-الرتكي،  النموذج  اإلسالمية،  الصريفة  املالية،  املراكز  املفتاحية:  الكلمات 
منوذج سوات. 
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مقدمة

لقد شهد التمويل اإلسالمي تطورًا كبريًا خالل األعوام املاضية على املستويني الدويل 
-10( بني  ما  يرتاوح  ومبعدل  منًوا،  القطاعات  أسرع  من  القطاع  هذا  ويعد  واإلقليمي، 

%15(، كما مل تعد املراكز املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة جمرد طموح تسعى لتحقيقه 
)QTM(، كوهنا ظاهرة  املرتقب  القطري-الرتكي  التكتل  الدول اإلسالمية على غرار 
عاملية حديثة وحسب، وإمنا أصبحت ضرورة ملحة، السيما مع تصاعد وترية التكتالت 
املالية واالقتصادية الدولية، وتزايد حدة تنافسية املدن العاملية للقيادة والتحكم يف االقتصاد 
التسهيالت  اإلسالمية، من خالل  الشريعة  مع  املتوافقة  األموال  العاملي، وجذب رؤوس 
 )Is. املالية والقانونية املقدمة، واالستغالل األمثل ملنتجات التكنولوجيات املالية اإلسالمية

)FinTech على غرار الصكوك.

الذي  الكبري  للدعم  نتيجة  مستمرًا  تطورًا  اإلسالمي  التمويل  قطاع  وقد حقق  هذا، 
يقدمه مصرف قطر املركزي واملؤسسات احلكومية، من خالل توفري البيئة التشريعية املتكاملة 
ملؤسسات التمويل اإلسالمي يف دولة قطر، مبا يعزز من دورها التنافسي، ومن التنسيق 
مزيد  لتحقيق  العاملية  املمارسات  أفضل  وتبين  واإلشرافية،  الرقابية  اجلهات  بني  املتكامل 
من املتانة للقطاع املايل واملصريف، وقد جتاوز دور مصرف قطر املركزي جتاه قطاع التمويل 
مالية إسالمية  منتجات  التحفيز، من خالل طرح  إىل  والرقابة  التشريع  نطاق  اإلسالمي 
متنوعة، وتوفري الفرص للمصارف اإلسالمية لإلسهام يف املشاريع التنموية ومشاريع البنية 
التحتية للدولة؛ إذ تشكل األصول املصرفية اإلسالمية )%26( من إمجايل أصول النظام 
املصريف يف دولة قطر، وُتصنف املصارف اإلسالمية فيها ضمن أكرب املصارف اإلسالمية 
يف العامل، كما تعد خامس أكرب سوق للتمويل اإلسالمي، حيث بلغت األصول اإلسالمية 
 ،)10%( جتاوزت  منو  ومبعدالت  عاملًيا،   )16%( بنسبة  أي  مليار$(   97( القطرية 
حسبما جاء يف التقرير السنوي لبيت املشورة )2017( حول التمويل اإلسالمي)1(، مع 
الي قدرت حبوايل )20 مليار$( وهي  القطرية  اختاذ تركيا مركزًا لألعمال واالستثمارات 
مرشحة لالرتفاع؛ وابالعتماد على التكنولوجيات املالية الي قدرت بـ )31 مليار$( عامليا، 

1 (  بيت املشورة، التمويل اإلسالمي يف دولة قطر )الدوحة: سلسلة إصدارات شركة بيت املشورة لالستشارات املالية، تقرير 2017( ص5.
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والتكنولوجيات املالية )FinTech( والصناعة الغذائية والسياحية احلالل )HI( املتوفرة 
برتكيا، ميكن هلذا النموذج رايدة الصريفة اإلسالمية حبجم أصوهلا )3.8 تريليون$( هناية 
2022م ومبعدل منو قدره )%15(، وذلك ملواجهة التحدايت املالية الدولية مما يوحي 

مبدى جناعته مستقباًل.

إشكالية البحث

على الرغم من جاهزية مركز قطر املايل )QFC(، من حيث البنية املالية والتشريعية 
املناسبة لرايدة سوق الصريفة اإلسالمية يف منطقة )MENA( ضمن الرؤية االسرتاتيجية 
لتطوير   )FinTech( املالية  حتتاج الستخدام التكنولوجيات  أهنا  إال  2022م،  لعام 
خدماهتا ومنتجاهتا املالية، األمر الذي يتوفر بكمية وجودة عالية يف احلدائق التكنولوجية 
برتكيا الي تطمح إىل قيادة جمال الصناعة املالية اإلسالمية يف أورواب حبلول عام 2023م، 
وإسطنبول  الدوحة  مديني  ولتأهيل  )Cashless(؛  نقدي  غري  اقتصاد  إىل  والتحول 
كمركزين ماليني عامليني الستقطاب رؤوس األموال املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، يسعى 
هذا البحث إىل معرفة مدى جاهزية النموذج القطري-الرتكي املقرتح ملنافسة املراكز املالية 

العاملية يف هذا اجملال، وذلك من خالل طرح اإلشكال اآليت:

ما هي القدرات التنافسية للتكتل املايل القطري-الرتكي املرتقب من بني املراكز 
املالية اإلسامية الدولية؟

فرضية البحث: يسعى هذا البحث الختبار مدى صحة الفرضية اآلتية:

تتوفر يف النموذج القطري-الرتكي إمكانيات تؤهله ليكون مركًزا مالًيا عاملًيا لرايدة 
الصرفة اإلسامية.

هدف البحث وأمّهيته

املرتقب  القطري-الرتكي  املايل  التكتل  مستقبل  استقراء  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
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)QTM(، وحتليل أهم مقومات جناحه كمركز مايل إسالمي جديد لتعزيز فرص االستثمار 
وتبادل املعرفة يف ظل التكتالت االقتصادية الدولية، السيما مع توفر اإلمكانيات املالية 
املالية واملصرفية اإلسالمية  والقانونية يف السوق املايل القطري الي تؤهله لقيادة الصناعة 
بثبات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )MENA( ضمن االسرتاتيجية الوطنية 
 )FinTech( املالية  استعمال التكنولوجيات  حتمية  وبروز  جهة،  من  2022م  لعام 
الي حتوزها تركيا، والي تطمح بدورها إىل رايدة هذا اجملال يف أورواب حبلول عام 2023م، 
وترية  تصاعد  مع  السيما   ،)Digital Economy( رقمي  اقتصاد  إىل  والتحول 
التكتالت املالية الدولية، وتزايد حدة تنافسية املدن العاملية للقيادة والتحكم يف االقتصاد 

العاملي.

اإلضافة العلمية للبحث

الرتكيز على مشروع مركز  الدولية من خالل  املالية  املراكز  الدراسة أمهية  تشرح هذه 
للمال )QFC( وبورصة إسطنبول )Istanbul Borsa(كدراسة حالة وتقييم  قطر 
وضعهما احلايل، يف ضوء حتليل منوذج سوات )SWOT(؛ إذ يف حدود ما اطلع عليه 
الباحثان، فإنه مل يقم أي حبث خاص بتحليل إمكانيات التمويل اإلسالمي والتكنولوجيات 
املالية كعنصرين أساسيني يف زايدة تنافسية املراكز املالية العاملية؛ ولذلك، فإن الدافع الرئيس 
هلذه الدراسة هو حماولة سد هذه الفجوة، إذ يتمثل إسهام حبثنا يف حتليل القدرة التنافسية 
ملركزي الدوحة وإسطنبول املاليني، وإثبات أمهية القطاع املصريف وأسواق رأس املال يف حجم 

النظام املايل واملراكز املالية الدولية.

منهج البحث وأقسامه

قصد اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع واإلجابة على إشكالية البحث واختبار مدى 
صحة فرضيته، قسمنا حبثنا إىل حمورين أساسيني، حيث سنتطرق يف األول منهما إىل حتليل 
أهم الدراسات السابقة الي عاجلت املوضوع، من حيث أمهية املدن واملراكز املالية العاملية 
ودورها يف التنمية االقتصادية، فضاًل عن حتليل أثر التكنولوجيات املالية على منو األسواق 
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املالية والصناعة املصرفية اإلسالمية، ودورها يف زايدة تنافسية املراكز املالية العاملية. أما احملور 
الثاين فسنخصصه للحديث عن حتليل طبيعة مقومات ومعامل التكتل املايل القطري–الرتكي 
كمركز مايل إسالمي صاعد، وذلك بتحليل إمكانيات مركز قطر املايل )QFC( من 
اجلانب املايل والتشريعي جلذب املستثمرين األجانب لرايدة سوق الصريفة االسالمية يف 
منطقة )MENA(؛ ومن جهة أخرى، نعمد إىل حتليل إمكانيات تركيا بصفتها الطرف 
املالية  للتكنولوجيات  املرتقب؛ لكوهنا مركزًا مالًيا إسالمًيا صاعًدا ومصدرًا  للتكتل  الثاين 

)FinTech(، لقيادة الصناعة املالية اإلسالمية يف أورواب.

ملعرفة مدى أتهيل النموذج القطري–الرتكي )QTM( كمركز مايل عاملي، اعتمدان 
البيئة  عناصر  بتحليل  وذلك   )SWOT( الرابعي  التحليل  على  دراستنا  منهجية  يف 
 ،)Weaknesses( ونقاط الضعف ،)Strengths( الداخلية املتمثلة يف نقاط القوة
 )Threats( وأهم املخاطر أو التهديدات ،)Opportunities( وأيًضا حتليل الفرص

الي أتيت من خارج هذا التكتل، وتسبب له اضطراابت أو فشاًل مستقباًل.

مصطلحات الدراسة: تتمثل أهم املصطلحات املتداولة يف هذه الدراسة فيما يلي:

التحليل االسرتاتيجي يف عدة جماالت، كإدارة  أداة  1. منوذج )SWOT(: هو 
األعمال والتسويق والتنمية البشرية وغريها، وينقسم هذا التحليل إىل:

القوة يف املشروع الي متيزه عن غريه، وهي  أ- القوة )Strengths(: عناصر 
تنتمي للبيئة الداخلية.

ب- الضعف )Weaknesses(: نقاط القصور يف املشروع الي تضعفه، وهي 
املكون الثاين للبيئة الداخلية.

خارج  من  أتيت  أن  ميكن  الي  وهي   :)Opportunities( الفرص  ت- 
املشروع، وقد تؤدي على سبيل املثال إىل زايدة املبيعات، وأيًضا ميكن أن تؤدي إىل 
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زايدة األرابح، وهي متثل املكون األول للبيئة اخلارجية.

ث- التهديدات )Threats(: وهي كذلك هلا احتمالية التأثري على املشروع، 
وتسبب له اضطراابت أو احتمالية الفشل مستقباًل، وهي املكون الثاين للبيئة اخلارجية.

2. النموذج القطري–الرتكي )QTM(: هو منوذج مقرتح إلقامة تكتل مايل كمركز 
مايل إسالمي جديد؛ لتعزيز فرص االستثمار وتبادل املعرفة يف ظل التكتالت االقتصادية 
الدولية، السيما مع جاهزية السوق املايل القطري من حيث البنية املالية والتشريعية املناسبة 

لرايدة سوق الصريفة اإلسالمية، يف ظل توافر التكنولوجيات املالية يف احلدائق الرتكية. 

3. التكنولوجيات املالية )FinTech(: هي مصطلح يضم الشق التكنولوجي 
والشق املايل، فنتج عنه جمال يهتم بتطوير املعامالت املالية، ابستخدام أحدث منتجات 
التكنولوجيا من هواتف ذكية، وشبكات اتصال، وجتارة إلكرتونية، وعمالت رقمية،...، 

وغريها. 

العاملية )GFCI(: تصدره جمموعة )Z/Yen( وهو  املالية  املراكز  4. مؤشر 
يشمل حتليل )110( مركز مايل حول العامل، ويستند على قياس مخسة عوامل أساسية 
تتضمن: بيئة العمل، وتطور القطاع املايل، والبنية التحتية، ورأس املال البشري، والعوامل 

العامة والسمعة. 
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I. احملور األول: التكنولوجيا املالية والصرفة اإلسامية كمدخل لزايدة تنافسية 
املراكز املالية العاملية.

1. أدبيات الدراسة

الدول  الشريعة جمرد طموح تسعى لتحقيقه  املتوافقة مع أحكام  املالية  املراكز  مل تعد 
اإلسالمية على غرار التكتل القطري-الرتكي املرتقب؛ لكوهنا ظاهرة عاملية حديثة وحسب، 
وإمنا أصبحت ضرورة ملحة، السيما مع تصاعد وترية التكتالت املالية واالقتصادية الدولية، 
)Is. وتزايد حدة تنافسية املدن العاملية على جذب منتجات التكنولوجيا املالية اإلسالمية

)FinTech على غرار الصكوك، ولذلك ال تزال الدراسات الرامية لتحديد خصائص 
املراكز املالية الدولية عموًما، واإلسالمية منها خصوًصا يف مهد مراحلها، وفيما يلي بيان 

لذلك:

1. 1 أمهية املدن كمراكز عاملية للقيادة والتحكم يف االقتصاد العاملي

خالل  واالقتصادية  احلضرية  الدراسات  يف  رئيًسا  حمورًا  العاملية  املدن  شكلت  لقد 
الفرتة )1980-2019(، السيما مع بروز املراكز املالية فيها ابلنظر يف العالقات الي 
واملعلومات  األموال  لرؤوس  العاملية  التدفقات  حيث  من  العاملي،  االقتصاد  مع  تربطها 
 Friedmann & Wolff,( من  دراسة كل  يف  ذلك  جتلى  وقد  واالتصاالت، 
Friedmann, 1986 ;1982( الذين رأوا أن مدن العامل هي مراكز السيطرة على 
االقتصاد العاملي؛)1( ويف السنوات األخرية قامت بعض الدراسات بتحليل تنافسية مدن 
حمددة، وأتثريها يف االقتصاد العاملي، والي أصبحت أكثر حدة وانتشارًا بسبب العوملة، 
والرتويج هلا كمراكز مالية عاملية جاذبة لالستثمار الوطين واألجنيب؛ لتعزيز فرص التوظيف 
وتبادل املعرفة ورفع نصيب الفرد من الدخل وتركيز الثروة يف ظل التكتالت االقتصادية على 
1 ( See, Friedmann, J, ”The World City Hypothesis“, Development and Change, Vol.17, 
1986, pp: 69–83, - Friedmann, J., & Wolff, G. ”World City Formation: An Agenda for 
Research and Action“, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 6, 
Iss.3, 1982, pp: 309–344. 
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غرار: نيويورك، وشيكاغو، وابريس، ولندن، وشنونغهاي، وهونج كونج، وطوكيو)1(، وقام 
جيورجي )György. C, 2017()2( بتحليل جترييب على مواقع املدن الكربى بصفتها 
سلوكا  استخدم  وقد  الرئيسة،  شركاهتا  قوة  أساس  على  العاملي،  االقتصاد  لقيادة  مراكز 
وآخرون )Sluka et al, 2019( مؤشر احلجم اجلغرايف لتصنيف املدن وأنواعها. )3( 

2.1 أمهية املراكز املالية العاملية ودورها يف التنمية االقتصادية

لقد أشار يوسف كاسي )Cassis, 2006( يف دراسته إىل أن التنافس املتزايد بني املدن 
العاملية كمراكز للقيادة والتحكم يف االقتصاد العاملي من حيث القوة االقتصادية، والصناعة 
املالية واخلدمات املصرفية، واإلسهامات يف الناتج احمللي اإلمجايل، أدى إىل إقامة األسواق 
املالية، والتتنافس فيما بينها؛ لتصبح مراكز مالية إقليمية )RFC( ودولية )IFC()4(؛ 
 )Yildirim & Mullineux, 2015( فقد أرجع كل من ومن انحية أخرى، 
االقتصادية)5(، وركزت  العوملة  إىل ظاهرة  عاملي  املالية حنو هيكل  األسواق  أسباب حتول 

1 ( See: - Abu-Lughod, J. L. New York, Chicago, Los Angeles: America’s Global CitA-
ies, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. - Higonnet, P. Paris: Capital of 
the world, Massachusetts: Harvard University Press, 2002. - Hamnett, C. Unequal City: 
London in the Global Arena, New York: Routledge, 2003. - Cai, J., & Sit, V. F. S., 
”Measuring world city formation – The case of Shanghai“, The Annals of Regional Sci-
ence, Vol.37, 2003, pp: 435–446. - Meyer, D. R. Hong Kong as a Global Metropolis, 
Cambridge: CUP, 2006. - Waley, P., ”Tokyo as world city: Reassessing the Role of 
Capital and the State in Urban Restructuring“, Urban Studies, Vol.44, Iss.8, 2007, pp: 
1465–1490.

2 ( György Csomós, ”Cities as Command and Control Centres of the World Economy“, 
Bulletin of Geography, Socio–Economic Series, No. 38, 2017, pp: 7–26.

3 ( Nikolay A. Sluka, Vladimir S. Tikunov, & Olga Yu. Chereshnia, ”The Geographical 
Size Index for Ranking and Typology of Cities“, Social Indicators Research, Vol.144, 
2019, pp: 981–997.  

4 ( Cassis, Y., Capitals of Capital: A History of International Financial Centres: 1780–2005, 
Cambridge: CUP, 2006.

5 ( Tansu Yıldırım & Andrew Mullineux, ”An Empirical Assessment of the Istanbul IFC“, 
Cities, Vol. 48, 2015, pp: 1–7.



23االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

يف  تطورات  من  رافقها  وما  املايل  التحرير  ظاهرة  أتثري  على   )Park, 2011( نتائج
تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت احلديثة )ICT(، مع وجود مؤسسات مالية كبرية متعددة 

اجلنسيات يف املناطق الرئيسة يف العامل.)1(

إقليمًيا  مايل  إسطنبول كمركز  مشروع  بتحليل  الباحثني  من  العديد  قام  وقد  هذا، 
 Apak & Gorkem, 2008;( على غرار كل من )IFC( وعاملًيا )RFC(
 Hasmet Sarigul,( ويف نفس السياق استخدم ،)2()Suat & Teker, 2011
2012( طريقة )SWOT( لتحليل مؤهالت إسطنبول كمركز مايل دويل، حيث متثلت 
اليد  النظام املصريف وقوة  القوة والفرص، كاملوقع اجلغرايف وتطور  نتائجه يف وجود نقاط 
اللغة  مهارات  مستوايت  اخنفاض  مست  فقد  والتهديدات  الضعف  نقاط  أما  العاملة، 
اإلجنليزية لدى القوى العاملة، ودرجة تقعد النظام الضرييب، وعدم وجود مراكز التحكيم 
املتخصصة الي يتميز هبا مشروع إسطنبول؛ لتصبح مركزًا مالًيا دولًيا)3(، ويف االجتاه ذاته 
 )Gündoğdu & Dizman, 2013( وابستخدام نفس املنهجية، أشار كل من
إىل أن االنطباع العام يشري إىل أن اإلصالحات التنظيمية األخرية هي خطوات مهمة حنو 

إجناح هذا املشروع.)4( 

هذا وقد قام )Ipek, 2016( بتحديد جمموعة املراكز املالية املتجانسة الي تشارك 

1 ( Park, Yoon-shik, ”Developing an International Financial Center to Modernize the 
Korean Service Sector“, Korea Economic Institute Academic Paper Series, October 2011, 
p:02.

2 ( See, Apak, Sudi and Gorkem Elverici, ”The Analysis of Istanbul’s Financial Center 
Project, Istanbul“, The Journal of Accounting and Finance, Vol.38, 2008, pp: 9-20. - Te-
ker, Suat and Dilek Teker, ”Istanbul as an International Financial Center: Pros and Cons“, 
Istanbul, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Vol.48, No.561, 2011, pp.57-68.

3 ( Sarigül, Haşmet, ”Istanbul’s Current Status and Potential for Becoming an Interna-
tional“, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol. 4, No 2, 2012, pp: 
117- 126.

4 ( Gündoğdu, A., & Dizman, A. S. ”Evaluation of Istanbul Finance Center Project under 
a SWOT Analysis and Comparison with Other Financial Centers“, Journal of Economics 
Sciences, Vol.5, No.1, October, 2013, pp: 1-15.
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فيها كل من الدوحة وإسطنبول ابستخدام حتليل اجملموعات عن طريق التسلسل اهلرمي 
مدينة  ترتيب  التجريبية  النتائج  أظهرت  حيث   ،)Hierarchical Clustering(
إسطنبول يف اجملموعة الثالثة )Cluster 3( وهي تتقاسم مدينة مكسيكو، ونيودهلي، 
وجاكرات، والقاهرة، وبوغوات، يف حني اجتمعت مدينة الدوحة مع كل من دبلن، وسنغافورة، 
 Kasimoğlu et al,( قام   كما  )Cluster 4()1(؛  الرابعة  اجملموعة  يف  وديب 
2016( مبقارنة مركز إسطنبول املايل مع اثين عشر مركزًا خمتارًا مع األخذ ابالعتبار النظام 

)2(.)Pajeck( املصريف واألسواق املالية ابستخدام برانمج

هذا، وقد أشار كل من )Şit & Karadağ, 2018( إىل مدى أمهية املراكز املالية 
الدولية يف التنمية االقتصادية، من خالل دراسة حالة إسطنبول ابالستناد إىل بياانت مؤشر 
القطاع  الي ميكن حتقيقها يف  الفعالية  العاملية)GFCI(، وذلك مع زايدة  املالية  املراكز 
املايل عن طريق املراكز املالية الدولية، وما تفرزه من أتثريات إجيابية على االقتصاد الكلي، 
مثل التوظيف وتدفقات رأس املال والتأسيس السريع لألعمال يف األسواق)3(؛ كما عرّبت 
أحباث أخرى عن مدى تنافسية املراكز املالية إلسطنبول والي تقع مبنطقة أورواب الشرقية 
 )Abramov et al, 2011( وآخرون  أبراموف  حلل  موسكو، حيث  غرار  على 
اخلطط الرمسية لروسيا لتطوير موسكو  كمركز مايل دويل، وحتديد الطرق الفعالة لتحقيق 

هذا اهلدف الطموح.)4(

1 ( Ipek Cebeci, ”Istanbul’s Position as a Financial Center: An Empirical Analysis“, Inter-
national Journal of Business and Economic Affairs, Vol. 01, Iss.01, 2016, pp: 1-5.

2 ( Kasımoğlu. Murat, Göreb. Z. Sema & Altıncet. Emel, ”Competitiveness Analysis of 
Istanbul Financial Center“, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 235, 2016, p. 
771 – 781.

3 ( Şit, Mustafa & Karadağ, Haydar, ”The Importance of International Financial Centers in 
Economic Development: The Case of Istanbul“, Uluslararası Ekonomi, İ�şletme ve Poli-
tika Dergisi, )International Journal of Economics, Business and Politics(, Vol. 2, Iss. 01, 
2018, pp: 43-50. 

4 ( Abramov. Dmitry, Polezhaev. Stanislav and Sherstnev. Mikhail, ”Moscow as Internas-
tional Financial Center: Ideas, Plans and Perspectives“, Journal of Eurasian Studies, Vol.2, 
2011, pp: 144–152.
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3.1 أمهية التكنولوجيات املالية ودورها يف تطور املراكز املالية العاملية

لقد أصبحت التكنولوجيات املالية )FinTech( موضوع نقاش لدى  املمارسني 
واملستثمرين والباحثني، وأصبح يروج هلا يف وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي ملا هلا 
من أمهية ابلغة يف حياة اجملتمع وعامل املال واألعمال؛ ولقد أدى التطور اهلائل يف مرافق 
يف  اجلنسيات  متعددة  املالية  للمؤسسات  الكبري  والوجود   )ICT( احلديثة االتصاالت 
املناطق الرئيسية، يف مجيع أحناء العامل إىل إنشاء سوق مايل عاملي مستمر على مدار الساعة 
حسبما يراه )Park, 2011()1(؛ ومن جهة أخرى، أشار )Sarigul, 2012( إىل 
أن االخنفاض املستمر يف تكاليف وصعوابت النقل واالتصاالت قد ساعد على تشكيل 
سوق مالية عاملية واحدة )2(، ولقد أتثرت الصناعة املالية بشدة ابلتحول الرقمي يف السنوات 
القليلة املاضية، والذي انعكس على ظهور االبتكارات املالية )FinTech(، الي جتسد 
إلنشاء  هائلة  فرًصا  توفر  وهي  املعلومات،  وتكنولوجيا  التمويل  بني  ما  التداخل  معادلة 
املالية  اخلدمات  ملقدمي  التحدايت  العديد من  أعمال، وتطرح  خدمات جديدة ومناذج 

 )3(.)Zavolokina et al, 2016( التقليدية حسبما يراه

4.1  حتليل أثر التكنولوجيات املالية على منو األسواق املالية والصناعة املصرفية

يف الوقت الراهن، مثة شبه إمجاع واسع النطاق يف األدبيات املالية اعرتافًا ابألمهية البالغة 
للتطور املايل ابعتباره مصدرًا للنمو االقتصادي، أما من حيث أتثري التكنولوجيات املالية 
على مستوى األعمال املصرفية، فقد نتج عنها آليات عمل إلكرتونية موازية لتلك التقليدية 
 Improving( التحسينية  االبتكارات  استخدام  من خالل  املالية،  املؤسسات  لدى 

1 ( Park, Yoon-shik, ”Developing an International Financial Center to Modernize the 
Korean Service Sector“, Op. Cit, p: 02.

2 ( Sarigül, Haşmet, ”Istanbul’s Current Status and Potential for Becoming an Internation-
al“, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol. 4, No 2, 2012, p: 117.

3 ( Zavolokina. Liudmila, Dolata. Mateusz and Schwabe. Gerhard. The FinTech phe-
nomenon: antecedents of financial innovation perceived by the popular press, Financial 
Innovation, Vol.02, Iss.16, 2016, pp: 01- 16.
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innovations(، مثل صرف النقد من أجهزة الصراف اآليل )ATMs(، وآليات 
اإلنرتنت  عرب  املصرفية  واخلدمات  والتجارة   ،)E-Payment( اإللكرتوين  الدفع 
)E-Banking(، فضاًل عن االحتفاظ بسجالت إلكرتونية خلدمات االئتمان وغريها، 
األمر الذي حسن -إىل حد كبري- من أداء األنظمة املالية يف الدول املتطورة تكنولوجيا. 

2. دور التكنولوجيات املالية اإلسامية يف زايدة تنافسية الدوحة وإسطنبول بني 
املراكز املالية العاملية

1.2 أمهية الصناعة املالية اإلسامية يف زايدة تنافسية مركزي الدوحة وإسطنبول 
عاملًيا

لقد كان للنظام املايل اإلسالمي دورًا فعااًل يف زايدة تنافسية كل من مديني إسطنبول 
 Kansoy &( من  عامليني، حيث وضح كل  ماليني  وترشيحهما كمركزين  والدوحة، 
Karlioğlu, 2013( فرص إسطنبول لتكون مركزًا إقليمًيا وعاملًيا للتمويل اإلسالمي، 
وإفريقيا،  األورو-آسيوي  واإلقليم  األوسط  الشرق  بني  االسرتاتيجي  موقعهما  إىل  نظرًا 
ابإلضافة إىل عالقاهتا القوية مع الدول اإلسالمية، فضاًل عن مدى تطور نظامها املصريف)1(؛ 
يف حني قام كل من )Sharar. Z & Al Khulaifi. M, 2016( بتحليل مقارن 
العاملي  حول درجة تنافسية مركز قطر املايل )QFC( يف مقابل نظريه مركز ديب املايل 
)DIFC(، وذلك من خالل حتليل دور وأمهية عملية التحكيم فيهما، لكوهنما يستندان 
إىل اختصاص القانون العام يف إجنلرتا وويلز )Wales( بسبب املزااي الي ميكن أن يوفرها 
منهما،  بكل  اخلاصة  النزاعات  وفض  املالية،  اخلدمات  صناعات  لتطوير  النظام؛  هذا 
املبادئ األساسية، وهيكل احملاكم، واإلجراءات، واالختصاص  التالية:  املعايري  بناًء على 
إنفاذ  والوساط، أبن عملية  يتعلق ابلتحكيم  فيما  النتائج  أظهرت  إذ  والتنفيذ؛  القضائي 
حكم حمكمة مركز قطر للمال يف قطر يعد أكثر وضوًحا وبساطة بكثري من حكم حمكمة 

1 ( Kansoy. Fatih, Karlıoğlu. H. Hüseyin, ”Islamic Finance as a Means to Make Istanbul 
an International Financial Centre“, Afro Eurasian Studies, Vol. 2, Iss.1&2, Spring & Fall, 
2013, pp: 126-143.
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مركز ديب املايل العاملي يف اإلمارات.)1( 

 )The National( يف مقال أعده جمللة )Hunter, 2012( وقد صرح هانرت
 )QFC( يواجه حتداًي ابرزًا من مركز قطر املايل )DIFC( أبن مركز ديب املايل العاملي
ذي القدرة التنافسية املتزايدة، السيما بعدما أدت القوانني السوقية اجلديدة الي أصدرهتا 
هيئة األوراق املالية والسلع )SCA(، إىل زايدة العبء التنظيمي على مديري الصناديق 
االستثمارية اخلارجية )Onshore Fund(؛ مما دفع شركات االستثمار يف اخلدمات 
املالية خارج املنطقة -والي تتخذ من ديب مقرًا هلا- إىل حتويل استثماراهتا يف سوق آخر 
القوانني، األمر الذي ينطبق على مركز قطر املايل )QFC(، مما جيعله  أكثر مرونة يف 
املنافس األبرز لنظريه مبدينة ديب )DIFC(، الذي أصبح أكثر ختصًصا للخدمات املالية 
والقانونية، بداًل من أن يكون نقطة دخول عامة -مما جيرب خمتلف املصارف واملؤسسات 
املالية على إعادة التفكري يف اسرتاتيجياهتا الي جلبتها يف البداية إىل ديب-  كما قامت 
قطر بتجنيد بعض املصارف يف مشاريع مشرتكة إلدارة األصول، مثل بنك كريدي سويس 
)Credit Suisse( وابركليز )Barclays(، إىل جانب اجملموعة املالية هريميس قطر 

 )2(.)EFG Hermes Qatar(

2.2 حتليل حجم أدوات التكنولوجيات املالية اإلسامية

تعد األسواق املالية اإلسالمية حقيقة واقعية، ويتزايد حجمها يوًما بعد يوم؛ الرتفاع 
الصكوك اإلسالمية  فيها  التمويل اإلسالمي، وتتعدد  أدوات  العاملي على  الطلب  حجم 
ومتتد جغرافًيا يف مجيع أحناء العامل، حيث يتم التعامل فيها إصدارًا يف العديد من الدول، 

ويتم تداوهلا يف العديد من البورصات العاملية، وهذا ما سُنورده إبجياز. 

1 ( Sharar, Zain Al Abdin and Al Khulaifi, Mohammed, ”The Courts in Qatar Financial 
Centre and Dubai International Financial Centre: A Comparative Analysis“, Hong Kong 
Law Journal, Vol.46, Iss. 02, 2016, pp: 529- 556.

2 ( Hunter, Gregor Stuart. Qatar may rival UAE Financial Crown, the National, Business, 
Nov 18, 2012. Consulted )September 8th, 2019(. Available From: http://bit.do/fwoma. 

http://bit.do/fwoma
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اخلليجي  التعاون  جملس  دول  يف  للصكوك  العاملي  اإلصدار  حجم  حتليل   3.2
الشكل  يعكسه  )GCC & MIDDLE EAST(: كما  األوسط  والشرق 
رقم )01( أدانه، فقد تصدرت اإلمارات العربية املتحدة قائمة الدول املصدرة للصكوك 
بنسبة %54 من حجم اإلصدار، وبقيمة 71.054 مليون دوالر، مث أتيت اململكة العربية 
السعودية بقيمة  47.324مليون دوالر، وبنسبة %25، لتليها كل من قطر والبحرين 
بقيم أقل، بنحو 11.845 مليون دوالر و 11.430 مليون دوالر، أي بنسبة 10% 
و%8 على التوايل، لتتذيل قائمة الرتتيب دولة الكويت بنسبة %3 من حجم اإلصدار، 
 IIFM,( )1(وبقيمة 3.327 مليون دوالر، حسب إحصائيات التقرير العاملي للصكوك

.)2019

 Europe( 4.2  حتليل حجم اإلصدار العاملي للصكوك يف أورواب وابقي العامل
)& Others

أتيت بقية دول العامل بقيم متفاوتة ألحجام إصدار الصكوك، إذ تتصدرها تركيا بقيمة 
9.762 مليون دوالر، أي بنسبة 73%، مث تليها اململكة املتحدة بقيمة 1.719 مليون 
على  و12.8%   13% بنسبة  أي  دوالر،  مليون   1.367 بقيمة  الو.م.أ  مث  دوالر، 
التوايل، و تبقى فرنسا يف ذيل الرتتيب، حيث إهنا مل تشهد إصدارًا للصكوك إال بقيمة  
)01( مليون دوالر. )IIFM, 2019( )2(، وهذا ما هو موضح يف الشكل رقم )02( 

أدانه:  

1 ( IIFM, ”Sukuk Report: A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market“, Mana-
ma: International Islamic Finance Market, 8th Edition, July 2019, p: 41.

2 ( IIFM. Op. cit, p: 41.
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 شكل رقم)01(: نسبة املسامهة من حجم اإلصدار يف منطقة اخلليج العريب
يف الفرتة )يناير 2001 – ديسمرب 2018(.

املصدر: من إعداد الباحثني استناًدا إىل: )IIFM(، تقرير الصكوك، 2019م.

 شكل رقم)02(: ميثل حجم ونسبة إصدار الصكوك يف أورواب وابقي العامل
يف الفرتة )يناير 2001 – ديسمرب 2018(.

املصدر: من إعداد الباحثني استنادا إىل: )IIFM(، تقرير الصكوك، 2019م.
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II. احملور الثاين: حتليل مقومات ومعامل التكتل املايل القطري–الرتكي كمركز مايل 
إسامي

1. منهجية البحث

واألكادميي،  العلمي  البحث  يف  واإلسهام  السابقة  الدراسات  تعزيز  أجل  من    
اعتمدان يف منهجية دراستنا على التحليل الرابعي )SWOT(، وذلك لتقييم التحليل 
النموذج القطري-الرتكي )QTM( وحتويله إىل مركز  االسرتاتيجي إلمكانيات مشروع 
النموذج،  القوة )Strengths(  يف  نقاط  مايل عاملي، معتمدين يف ذلك على حتليل 
والي متيزه عن غريه من املشاريع كتوافر التكنولوجيات املالية ومصادر التمويل الالزمة ونقاط 
الضعف )Weaknesses( أمام منافسيه من املراكز املالية األخرى، ابعتبارمها متغريين 
داخليني، وكذا الفرص )Opportunities( الي ميكن أن أتيت من خارج النموذج، 
والي قد تؤدي إىل زايدة تنافسيته يف جذب رؤوس األموال املتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وأيًضا حتليل أهم املخاطر أو التهديدات )Threats( الي أتيت من خارج 
هذا التكتل، وتسبب له اضطراابت أو فشاًل مستقباًل، وذلك لكوهنما متغرين خارجيني، 
واجلدول رقم)01( أدانه يوضح النموذج املختصر ملقومات التكتل القطري–الرتكي املرتقب 
كمركز مايل إسالمي ابستخدام التحليل الرابعي )SWOT(؛ وقد ركزان على أعمال 
كل من سارجيول )Hasmet Sarigul, 2012( لتوضيح اخلطط الرمسية للحكومة 
 Gündoğdu & Dizman,( وكذا )الرتكية لتطوير إسطنبول كمركز مايل دويل،)1
2013( اللذان أشارا إىل أن اإلصالحات التنظيمية األخرية الي قامت هبا احلكومة الرتكية 
هي خطوات مهمة حنو إجناح هذا املشروع)2(، يف حني اعتمدان على دراسة كل من )زكراي، 

1 ( Haşmet Sarigül, ”Istanbul’s Current Status and Potential for Becoming an Internation-
al“, Op. Cit, pp: 117- 126.

2 ( Gündoğdu, A., & Dizman, A. S, ”Evaluation of Istanbul Finance Center Project under 
a SWOT Analysis and Comparison with Other Financial Centers“, Op. Cit, p.1-15.



31االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

2016()1( وكذا )Gürel & Tat, 2017()2( فيما خيص خطوات التحليل البيئي 
.)SWOT( الرابعي ابستخدام منوذج

اجلدول رقم:)01(: النموذج املختصر ملقومات التكتل القطري – الرتكي 
)SWOT( املرتقب كمركز مايل إسامي ابستخدام التحليل الرابعي

لية
داخ
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نقا

املالية  املعرفة  ونسبة  التعليم  مستوى  اخنفاض   -
واملصرفية.

ابللغة  واملاهرين  املؤهلني  املوظفني  نقص   -
املرتبة  يف  وتركيا  قطر  جاءت  حيث  اإلجنليزية، 
 )80( بني  من  التوايل  على  و)73(   )59(
اإلجنليزية   اللغة  يف  الكفاءة  مؤشر  حسب  دولة 

.)EPI, 2018(

- ضعف البيئة احلاضنة للشركات القطرية الناشئة 
يف جمال التكنولوجيا املالية، مع وجود إطار قانوين 
عن  فضال  الدولية،  املعايري  مع  يتوافق  ال  تركي 

التشريعات الضريبية املعقدة.

عمليات  يف  متخصصة  حماكم  وجود  عدم   -
التحكيم الدويل.

- نقص فعالية منصات اإلقراض املباشر والتمويل 
اجلماعي للمشاريع االجتماعية واإلبداعية.

املالية  الصناعة  يف  خرباء  حمامني  توفر  عدم   -
واملصرفية،  

)S
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ة )
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نقا

- املوقع االسرتاتيجي يف منطقة الشرق األوسط.

 GCI,( ترتيب عاملي جيد حسب مؤشر املدن العاملية -
2019( وتوقعات املدن الناشئة.

للسالم  العاملي  املؤشر  وفق  واالستقرار  لألمن  واحة   -
.)GPI,2019(

 QNTC,( احلالل  للسياحة  مفضلة  وجهة   -
.)2019

)COL, 2019( مؤشر جيد ملتوسط تكلفة املعيشة -

- استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي.

- ارتفاع حجم االستثمارات األجنبية.

- قطر مصدر للطاقة، وتركيا حاضنة التكنولوجيا.

اإلجنليزي  القانون  إىل  يستند  قطري جيد  قانوين  نظام   -
العام، مع وجود بيئة جتارية وتنظيمية تركية مبعايري دولية.

- قطر خامس أكرب سوق للتمويل اإلسالمي، مع وجود 
قطاع مصريف تركي قوي ومنافس عامليا.

1 ( زكــراي حممــد هيبــة، حممــود عيــل الســيد، التحليــل البيئــي ابســتخدام منــوذج ســوات )SWOT( يف التعليــم: مفهومــه وآلياتــه، جملــة العلــوم 
الرتبويــة، ع4، ج1، أكتوبــر 2016، ص-120 136.

2 ( Emet GÜREL, Merba TAT, ”SWOT Analysis: A Theoretical Review“, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, )The Journal of International Social Research(, Vol.10, Iss. 
51, August 2017, pp: 994- 1006.
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- املنافسة العالية يف جمال الصناعة املالية واملصرفية 
اإلسالمية من قبل الدول اجملاورة.

- عدم االستقرار السياسي اإلقليمي، السيما يف 
ظل وجود القيود اجلغرافية.

- فقدان األفراد املهرة من خالل هجرة األدمغة أو 
عدم عودة البعثات الطالبية.

الطاقة  تصدير  حجم  على  احلفاظ  مشكلة   -
بسبب التحدايت اإلقليمية.

منصات  تفعيل  على  التنافس  شدة  احتدام   -
للمشاريع  اجلماعي  والتمويل  املباشر  اإلقراض 

االجتماعية.
)O
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or
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ص
لفر

ا

املالية  املنتجات  على  والعاملي  احمللي  الطلب  ارتفاع   -
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

والتكنولوجيات  الذكية  اهلواتف  عالية الستخدام  نسبة   -
املالية.

- توفر إمكاانت منو ضخمة يف االقتصاد، السيما السوق 
العقاري والسياحي.

واملصرفية  املالية  للخدمات  عالية  منو  إمكاانت   -
اإلسالمية.

يف  زايدة كبرية  وإمكانية  التأمني  قطاع  يف  هائل  منو   -
صناديق الرهن العقاري واملعاشات التقاعدية.

الناعمة، حيث ستقام  - جمال خصب الستقطاب القوة 
بطولة كأس العامل لكرة القدم 2022 يف قطر، والي قد 

تثبت أهنا فرصة ممتازة للبالد اقتصاداًي.

- الذكاء االصطناعي )AI( والصناعة الغذائية والسياحية 
احلالل )HI( املتوفرة برتكيا.

الصكوك اخلضراء واملتوافقة مع  - جمال خصب إلصدار 
الشريعة.

املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير خمتلفة.

)SWOT( 2. حتليل إمكانيات قطر كمركز مايل إسامي ابستخدام منوذج

 :)SWOT( 1.2  حتليل مكوانت البيئة الداخلية ملركز قطر للمال ضمن منوذج
لقد حقق مركز قطر للمال )QFC( نسبة كبرية يف األعمال اجلديدة مع دخول أسواق 
نوعها، وهي  والكشف عن ابقة من احلمالت الرتوجيية اإلعالنية الفريدة من  إضافية، 
أنشطة أسهمت مجيعها يف زايدة جاذبية مركز قطر للمال ابلنسبة لألسواق احمللية واإلقليمية 
والدولية، ويبني اجلدول رقم )02( أدانه مكوانت البيئة الداخلية ملركز قطر للمال ضمن 

لنموذج )SWOT(، وفيما يلي تفصيل لذلك:

 :)Strengths( 1.1.2 حتليل نقاط قوة مركز قطر املايل

أواًل- استقرار االقتصاد الكلي: لقد قدم االقتصاد القطري أداء قواًي رغم املتغريات 
احمللي  الناتج  بلغ حجم  )2017-2018(، حيث  الفرتة  اجليوسياسية، السيما خالل 



33االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

االمسي )675.6( مليار رايل، ونسبة منو قدرها )2.6 %(، بينما قدر معدل التضخم 
بــ )%2.4(، وأدى مركز قطر للمال )QFC( دورًا مهًما يف توفري منصة للشركات؛ 
لتوسعة أعماهلم واالستفادة من الفرص االستثمارية، حيث بلغ حجم االستثمارات األجنبية 

)250 %( من إمجايل الناتج احمللي القطري.)1( 

اثنًيا- قطر واحة األمن واالستقرار: حيث حققت املرتبة األوىل على مستوى منطقة 
مما   ،)GPI, 2019( للسالم العاملي  املؤشر  عاملًيا وفق   )31( واملركز   )MENA(
يؤثر إجيابًيا على جذب االستثمارات األجنبية العاملية، الي تبحث دائًما عن الدول األكثر 
الُقطري  الي تعّرض أمواهلم للخطر  أمنًيا،  املتوترة وغري املستقرّة  املناطق  بعيًدا عن  أمااًن، 
) Country Risk(، ما يعكس اجلهد املبذول من مسؤويل الدولة يف تعزيز األمان 

الذي ُيسهم بدوره يف تنمية السياحة. )2(

اثلثًا- قطر الوجهة املفضلة للسياحة اخلليجية: استقبل مطار الدوحة الدويل حوايل 
عام )Q1, 2019(، وهو ما ميثل زايدة  زائر خالل الربع األول من  ألف   )588(
نسبتها )10%( مقارنة ابلربع األول من العام املاضي )Q1, 2018(، ويعزى ذلك إىل 
جمموعة من الفعاليات، على غرار افتتاح كل من متحف قطر الوطين واجملمع التجاري يف 
احلي الثقايف كتارا )Katara(، وإطالق النسخة العاشرة واملتميزة من مهرجان قطر الدويل 
استقبل  البحرية منوه، حيث  لألغذية؛ كما واصل عدد الزوار القادمني ضمن الرحالت 
ميناء الدوحة )24( ابخرة سياحية كانت حتمل على متنها )62,145( راكًبا، أي بزايدة 
نسبتها )104 %( مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي، وقد أدى ذلك إىل ارتفاع كبري 
يف عدد الزوار القادمني، وال سيما بني الزوار األملان الذين ارتفع عددهم بنسبة  )% 64(، 
والذين حلوا حمل مواطين اململكة املتحدة ابعتبارهم ميثلون اثين أكرب سوق لدى قطر، بعد 

)QNTC, 2019( )3(.السوق اهلندية

1 ( بيت املشورة، التمويل اإلسالمي يف دولة قطر، املرجع السابق، ص14.

2 ( Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a 
Complex World, Sydney, June 2019 p. 08-16. Consulted )25/12/2019(. Available from: 
http://visionofhumanity.org/reports.

3 ( Qatar National Tourism Council, Tourism Performance Report Q1: 2019, p: 02. 
Consulted )December, 25th, 2019(. Available from: https://www.visitqatar.qa. 

http://visionofhumanity.org/reports
https://www.visitqatar.qa
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رابًعا- قطر أكرب دولة مصدرة للغاز الطبيعي املسال يف العامل: تتمتع البالد مبوارد 
ولديها  العامل،  يف   )LNG( املسال الطبيعي  للغاز  مصدر  أكرب  فهي  الطبيعية،  الطاقة 
اثلث أكرب احتياطي للغاز يف العامل، حيث بلغ حجم الصادرات 105 مليار مرت مكعب، 

وبنسبة قدرها )20٪( من الطاقة اإلمجالية للتصدير .)1( 

خامًسا- حجم الصناعة املالية اإلسامية يف قطر: شهد التمويل اإلسالمي تطورًا 
كبريًا خالل األعوام املاضية، على املستويني الدويل واحمللي، ويعد هذا القطاع من أسرع 
القطاعات منًوا يف دولة قطر، حيث تشكل األصول املصرفية اإلسالمية )26 %( من 
إمجايل أصول النظام املصريف يف الدولة، وُتصنف املصارف اإلسالمية يف دولة قطر ضمن 
للتمويل  سوق  أكرب  خامس  قطر  دولة  تعد  العامل، كما  يف  اإلسالمية  املصارف  أكرب 
اإلسالمي، حيث بلغت األصول املصرفية اإلسالمية فيها )96( مليار دوالر، مبعدالت 

منو جتاوزت )10 %(.)2( 

 Legislative( والتشريعي  القانوين  اجلانب  يف  املتاحة  الفرص  سادًسا- 
على   )QFC( للمال  قطر  مركز  يف  األعمال  بيئة  تعتمد   :)Opportunities
وموثوق،  وميسر  شفاف  وضرييب  قانوين  إلطار  وفًقا  الدولية  واملعايري  املمارسات  أفضل 
األعمال  جملتمع  مألوفة  مهنية  وبنية  راسخة  قانونية  ببيئة  املركز  يتميز  ذلك،  على  عالوة 
مركز  يسعى  األجانب)3(؛ كما  املستثمرين  العامل؛ جلذب  املالية يف  املؤسسات  أغلب  يف 
قطر للمال إىل تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة وجمزية ابلنسبة للشركات الي تتطلع 
إىل توسيع عملياهتا يف منطقة الشرق األوسط، واالستفادة من فرص األعمال املتوفرة يف 
الدولة، وتتمتع الشركات العاملة حتت مظلة مركز قطر للمال مبزااي تنافسية عديدة، مثل 
العمل يف إطار بيئة قانونية تستند إىل القانون العام اإلجنليزي، واحلق يف التعامل التجاري 

1 ( IEA, ”LNG Market Trends and Their Implications“, Paris: International Energy Agen-
cy, June 2019, pp: 01- 85. Consulted )January, 01st, 2020(. Available from: https://www.
iea.org. 

2 ( بيت املشورة، التمويل اإلسالمي يف دولة قطر، املرجع السابق، ص5.

3 ( QFC, ”Annual Report 2018“, Doha: Qatar Financial Centre, Regulatory Authority, 
pp: 01- 164. Consulted )January, 01st, 2020(. Available from: http://bit.do/fwLu8. 

https://www.iea.org
https://www.iea.org
http://bit.do/fwLu8
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أبي عملة، واحلق يف التملك األجنيب بنسبة تصل إىل %100، وإمكانية حتويل األرابح 
أبكملها إىل اخلارج، وضريبة جتارية ال تتجاوز  %10على األرابح احمللية، والعمل يف إطار 

شبكة ختضع التفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.)1(

من  لعل   :)Weaknesses( املايل  قطر  مركز  ضعف  نقاط  حتليل   2.1.2
حوايل  تبلغ  حيث  اجلغرافية،  مساحتها  صغر  قطر  دولة  لدى  الضعف  نقاط  أهم  بني 
نسمة؛  مليون   2.5 حبوايل  تقدر  سكانية  تضم كثافة  وهي  مربع،  11.500 كيلومرت 
أما على املستوى التعليمي واملهين، فهي تعاين من نقص بنيِّ يف عدد املوظفني املؤهلني 
واخنفاض مستوى التعليم ونسبة املعرفة املالية وقلة األيدي العاملة اإلجنليزية املاهرة، حيث 
جاءت قطر يف املرتبة )59( من بني )80( دولة، حسب مؤشر الكفاءة يف اللغة اإلجنليزية 
)EF,EPI, 2017( )2( ، فضاًل عن ضعف البيئة احلاضنة للشركات الناشئة يف جمال 
التكنولوجيا املالية، إذ مثلت تلك الي تقّدم خدماهتا يف األسواق احلالية بنسبة )22%( 
فقط، مما انعكس على نقص فعالية منصات اإلقراض املباشر والتمويل اجلماعي للمشاريع 
يف  موضح  هو  واملتوسطة)3(؛ كما  الصغرية  املؤسسات  السيما  االجتماعية واإلبداعية، 

اجلدول رقم )02( أدانه:

1 ( QFC, ”Annual Report 2017“, Doha: Qatar Financial Centre, Regulatory Authority, 
pp: 01- 160. Consulted )January, 01st, 2020(. Available from: http://bit.do/fwLBA.  

2 ( Education First, ”English Proficiency Index“, 7th Edition, 2017, p: 07. Consulted )De-
cember, 20th, 2019(. Available from: http://bit.do/fwLZL. 

3 ( WAMDA, ”FinTech in MENA Unbundling the Financial Services Industry“, Dubai: 
Wamda Research Lab, pp: 14, 34. Consulted )December, 25th, 2019(. Available from: 
http://bit.do/fwL3r. 

http://bit.do/fwLBA
http://bit.do/fwLZL
http://bit.do/fwL3r
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اجلدول رقم )02(: مكوانت البيئة الداخلية ملركز قطر للمال ضمن منوذج 
.)SWOT( 

)SWOT( مصفوفة البيئة الداخلية لنموذج

)Strengths( نقاط القوة)Weaknesses( نقاط الضعف
.)GCC( املوقع االسرتاتيجي: تتوسط قطر دول -

منطقة  يف  األوىل  املرتبة  واالستقرار:  األمن  واحة  قطر   -
العاملي للسالم  املؤشر  )MENA( واملركز )31( عاملًيا وفق 

.)GPI, 2019(
 QNTC,(:اخلليجية للسياحة  املفضلة  الوجهة  قطر   -

.)2019
- استقرار االقتصاد الكلي: معدل النمو بنسبة )2.6%(.

- حجم االستثمارات األجنبية )250 %( من إمجايل الناتج 
)QFC, 2017( .احمللي القطري

- قطر املصدر األول للغاز الطبيعي املسال )LNG( يف العامل. 
 )IEA, 2019(

العام، مع وجود  القانون اإلجنليزي  قانوين يستند إىل  -  نظام 
حمكمة مستقلة، وهيئة تنظيمية ومركز تسوية النزاعات.

- بيئة جتارية وتنظيمية تتوافق مع أفضل املمارسات الدولية.
- قوة وسائل اإلعالم اجلماهريية.

- تعد قطر خامس أكرب سوق للتمويل اإلسالمي، حيث بلغت 
األصول املصرفية اإلسالمية فيها ) 96( مليار دوالر مبعدالت 

منو جتاوزت )10 %(.
إمجايل  من   )26%( اإلسالمية  املصرفية  األصول  تشكل   -

أصول النظام املصريف يف الدولة.

- صغر املساحة اجلغرافية، حيث تبلغ مساحة 
الدولة حوايل 11.500 كيلومرت مربع.

- صغر عدد السكان، إذا بلغ حوايل: 2.5 
مليون نسمة.

املؤهلني واخنفاض مستوى  املوظفني  - نقص 
التعليم ونسبة املعرفة املالية وقلة األيدي العاملة 
اإلجنليزية املاهرة، حيث جاءت قطر يف املرتبة 
59 من بني 80 دولة حسب مؤشر الكفاءة 

 )EPI, 2017( .يف اللغة اإلجنليزية
- ضعف البيئة احلاضنة للشركات الناشئة يف 

جمال التكنولوجيا املالية.
الشركات الناشئة يف  من  فقط   )22%(  -
جمال التكنولوجيا املالية الي تقّدم خدماهتا يف 

األسواق احلالية.
منصات اإلقراض املباشر  فعالية  نقص   -
والتمويل اجلماعي للمشاريع االجتماعية 

واإلبداعية.

املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير خمتلفة.
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ابستخدام  دويل  مايل  الدوحة كمركز  لتأهيل  اخلارجية  البيئة  عوامل  حتليل   2.2
:)SWOT( منوذج

شهد عام 2017 جناحات كربى ملركز قطر للمال، مع حتقيق نسبة كبرية يف األعمال 
والكشف عن ابقة من احلمالت الرتوجيية اإلعالنية  اجلديدة، ودخول أسواق إضافية، 
الفريدة من نوعها، وهي أنشطة أسهمت مجيعها يف زايدة جاذبية مركز قطر للمال، ابلنسبة 
لألسواق احمللية واإلقليمية والدولية. وعلى الرغم من أن كل هذه اجلهود جرت خالل عام 
أنه ميكن  أثبتت  املسبوقة  2017 غري  أن أحداث  إال  والدويل،  اإلقليمي  التذبذب  من 
حتويل التحدايت إىل فرص على أرض الواقع، إذ تتاح اليوم فرص غري مسبوقة للشركات 
احمللية لتحقيق النمو داخل الدولة، واجلدول رقم )03( أدانه يبني مكوانت البيئة اخلارجية 

:)SWOT( ملركز قطر للمال ضمن منوذج
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اجلدول رقم )03(: مكوانت البيئة اخلارجية ملركز قطر للمال ضمن منوذج 
.)SWOT( 

)SWOT( مصفوفة البيئة اخلارجية لنموذج

)Opportunities( الفرص)Threats( التهديدات

- ارتفاع الطلب احمللي والعاملي على املنتجات املالية املتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية.

- مركز الدوحة املرتبة الرابعة يف منطقة )MENA( و)42( 
 GFCI.25,( .العاملية املالية  عامليا حسب مؤشر املراكز 

)2019
- إمكانية إدراج شركات جديدة يف مركز قطر للمال. 

من  الفرد  نصيب  يصل  حيث  جذابة:  معيشية  ظروف   -
الناتج احمللي اإلمجايل )144 ألف دوالر(، وهي أعلى نسبة 

)WAMADA, 2017( .)MENA( يف منطقة
- أعلى نسبة استخدام اهلواتف الذكية )%83( يف منطقة 
حوايل  البنوك  عمالء  عدد  نسبة  وغطت   ،)MENA(
)WAMDA, 2017(  .يف السوق القطري )66%(

وإيران  تركيا  خاصة  العاملية،  القوى  مع  العالقات  تعزيز   -
وروسيا.

ستقام  حيث  الناعمة،  القوة  الستقطاب  خصب  جمال   -
قد  والي  قطر،  يف   2022 القدم  لكرة  العامل  بطولة كأس 

تثبت أهنا فرصة ممتازة للبالد اقتصاداًي. 

- املنافسة العالية يف جمال الصناعة املالية واملصرفية 
اإلسالمية من قبل الدول اجملاورة.

السياسي اإلقليمي، السيما يف  - عدم االستقرار 
احلدود  يف  واشرتاكها  اجلغرافية  القيود  وجود  ظل 
هتديًدا كبريًا  متثل  ابتت  خليجية  دول  مع  الربّية 

للدوحة.
الطاقة:  تصدير  حجم  على  احلفاظ  مشكلة   -
حيث إن هيمنة قطر كمنتج للغاز الطبيعي املسال 
قدرة  لتوسيع  املصدرين  من كبار  حتداي  ستواجه 

التسييل.
يف  والتوّسع  العمالء  اكتساب  على  التنافس   -
.)MENA( أسواق التكنولوجيا املالية يف منطقة

املباشر  اإلقراض  منصات  تفعيل  على  التنافس   -
والتمويل اجلماعي للمشاريع االجتماعية واإلبداعية 
متويل  أثناء  والسيما   ،)MENA( دول  يف 

املشاريع الصغرية واملتوسطة.

املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير خمتلفة.

ارتفاع  يعد   :)Opportunities( للمال  قطر  مركز  فرص  حتليل   1.2.2
الطلب احمللي والعاملي على املنتجات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية فرصة ساحنة 
لدولة قطر جلذب رؤوس األموال األجنبية، السيما وأن مركز قطر للمال قد حل يف املرتبة 
املالية  املراكز  مؤشر  عاملًيا، حسب  و)42(   )MENA( منطقة  مستوى  على  الرابعة 
العاملية )GFCI.25, 2019(، مما يوحي إبمكانية تطوير السوق املايل إبدراج شركات 
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التعاون  جملس  دول  مستوى  على  نسبة  أفضل  على  الدوحة  حصلت  حيث  جديدة، 
اخلليجي، حسب اإلصدار الثالث للمؤشر العاملي للتمويل األخضر )GGFI.3(، والي 
قدرت بـ )%0.23( من حيث أداء استدامة الشركات املدرجة يف البورصة، مقارنة بكل 

من ديب وأبو ظيب بنسبي )%0.10( و)%0.18( على التوايل.)1(

دمج خدمات الدفع اإللكرتونية يف  املالية إىل  منو التكنولوجيات  أدى  وقد  هذا، 
االقتصاد الرقمي، ويُعّد استخدام اهلواتف الذكية يف السوق القطري من أعلى املعدالت يف 
منطقة )MENA( بنسبة قدرها )%83(، وذلك نظرًا للظروف املعيشية اجلذابة الي 
تتمتع هبا، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل )144 ألف دوالر(، وهي أعلى 
نسبة يف منطقة اخلليج، حيث متتلك هذه األسواق عدًدا كبريًا من عمالء البنوك الذين 
يتطلعون بشكل متزايد إىل احلصول على جتربة مصرفية رقمية غطت نسبة قدرها )66%( 
من أفراد اجملتمع القطري، كما جيب تعزيز العالقات مع القوى العاملية، خاصة تركيا وإيران 
وروسيا، واالستثمار يف جمال السياحة والرايضة الستقطاب القوة الناعمة، حيث ستقام 
للبالد  ممتازة  فرصة  أهنا  تثبت  قد  والي  قطر،  2022 يف  القدم  لكرة  العامل  بطولة كأس 

اقتصاداًي.)2(  

تواجه   :)Threats( للمال تواجه مركز قطر  اليت  التهديدات  2.2.2 حتليل 
قطر عدة حتدايت يف سعيها إلقامة مركز مايل عاملي، على غرار املنافسة العالية يف جمال 
الصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية من قبل املراكز املالية للدول اجملاورة؛ كما يشكل عدم 
االستقرار السياسي اإلقليمي هتديًدا واضًحا أمام االستثمارات األجنبية، السيما يف ظل 
وجود القيود اجلغرافية واشرتاكها يف احلدود الربّية مع كبار املصدرين للغاز الطبيعي املسال 
الطاقة. وأما يف  العريب، مما يطرح مشكلة احلفاظ على حجم تصدير  اخلليج  يف منطقة 
جمال التكنولوجيا املالية فهي تواجه تنافسية حادة على اكتساب العمالء والتوّسع يف تفعيل 

1 ( Long Finance. The Global Green Finance Index 3, March 2019, p: 90. Consulted )De-
cember, 30th, 2019(. Available from: http://bit.do/fwMfd. 

2 ( WAMDA, ”FinTech in MENA Unbundling the Financial Services Industry“, op. cit, 
pp: 14, 34.

http://bit.do/fwMfd
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دول  منصات اإلقراض املباشر والتمويل اجلماعي؛ للمشاريع االجتماعية واإلبداعية يف 
)MENA(، وال سيما أثناء متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة.

.)SWOT( 3. حتليل إمكانيات تركيا كمركز مايل إسامي ابستخدام منوذج

:)SWOT( 1.3  حتليل مكوانت البيئة الداخلية لبورصة إسطنبول ضمن منوذج

تتمثل رؤية مشروع مركز إسطنبول املايل يف الوصول إىل مركز مهيمن يف اإلقليم األورو-
آسيوي يف غضون عشر سنوات، وأن يصبح بعدها أحد املراكز املالية الدولية الرائدة، وقد 
شرعت احلكومة الرتكية يف مغامرة إقامة املركز املايل مع بعض املزااي الي حتوزها، والي متيزها 
عن منافسيها يف املنطقة، إال أن بعض أوجه القصور الرئيسة تلقي بظالهلا على إجناح هذا 
 )SWOT( املشروع، ولعل أهم مكوانت البيئة الداخلية لبورصة إسطنبول ضمن منوذج

مبينة يف اجلدول رقم )04( أدانه:
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اجلدول رقم )04(: مكوانت البيئة الداخلية لبورصة إسطنبول ضمن منوذج 
.)SWOT(

.)SWOT( مصفوفة البيئة اخلارجية لنموذج

)Opportunities( الفرص)Threats( التهديدات
- املوقع االسرتاتيجي بني إمدادات الطاقة )روسيا، حبر قزوين والشرق 
األوسط( والطلب عليها )دول االحتاد األورويب واألسواق العاملية عرب 

البحر املتوسط(  .
السوق  السيما  االقتصاد،  يف  الضخمة  النمو  إمكاانت  توفر   -

العقاري والسياحي. 
- ال تزال سوق األسهم متخلفة ابلنسبة إىل إمكاانهتا وتوفر الفرص 

االستثمارية.
- أتسيس إسطنبول كأول مركز للعمليات يف مؤسسة التمويل الدولية 
بصرف النظر عن مقرها الرئيسي يف واشنطن العاصمة خلدمة العمالء 
ومشال  األوسط  والشرق  الوسطى  وآسيا  أورواب  يف  دولة   )30( يف 

إفريقيا.
- إمكاانت منو عالية للخدمات املالية، يقدر عدد املغرتبني األتراك 

الذين يعملون يف اخلدمات املالية يف اخلارج حبوايل )20.000(.
- هناك منو هائل يف قطاع التأمني وإمكانية زايدة كبرية يف صناديق 

الرهن العقاري واملعاشات التقاعدية.
احلالل  والسياحية  الغذائية  والصناعة   )AI( االصطناعي  الذكاء   -

)HI( املتوفرة برتكيا.
- الروابط الثقافية واللغوية الوثيقة مع البلدان الرتكية سريعة النمو ختلق 

فرص تواصل قوية، وبيئة مستدامة لدعم املسافرين املسلمني.
 )OIC( يف دول )03( املرتبة  السياحة،  لقطاع  السريع  النمو   -

)GMTI, 2019( .حسب املؤشر العاملي للسياحة اإلسالمية

الصناعة  جمال  يف  العالية  املنافسة   -
املالية واملصرفية اإلسالمية من قبل الدول 

اجملاورة.
اإلقليمي،  السياسي  االستقرار  عدم   -
اجلغرافية  القيود  وجود  ظل  يف  السيما 
واشرتاكها يف احلدود الربّية مع دول التوتر 

الي ابتت متثل هتديًدا كبريًا إلسطنبول.
إقليمي  مايل  إىل مركز  - حتول موسكو 
 )CIS( املستقلة  الدول  رابطة  لبلدان 

والقطاع املايل املتنامي يف روسيا.
- فقدان األفراد املهرة من خالل هجرة 

األدمغة أو عدم عودة الطالب.
املادية  واخلسائر  الزالزل  خماطر   -
والصناعية  واالقتصادية  واالجتماعية 

املتوقعة يف إسطنبول.
التغيريات املتكررة يف قانون الضرائب   -

تزيد من عدم اليقني.

املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير خمتلفة.
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عاملي  مايل  كمركز  إسطنبول  بورصة  مشروع  قوة  نقاط  حتليل   1.1.3
 :)Strengths(

أظهرت نتائج حتليل مصفوفة البيئة الداخلية لنموذج )SWOT( يف اجلدول رقم 
)04( أعاله، أن مشروع بورصة إسطنبول كمركز مايل عاملي لديه نقاط قوة مهمة تؤهله 
ليكون مركزًا مالًيا دولًيا؛ ذلك لتميز مدينة إسطنبول مبوقع اسرتاتيجي فعال، كوهنا متثل 
حلقة الوصل بني أورواب وآسيا، مع كفاءهتا يف إدارة مثل هذه التقاطعات، وقد حتصلت 
 ،)GCI, 2019( عاملًيا، حسب مؤشر املدن العاملية )على املرتبة )11( أوروبًيا و)26
 ،)GMT+3( فضاًل عن كوهنا تقع يف نطاق املنطقة الزمنية ،)وتوقعات املدن الناشئة)1
وتتوفر على مطارات حديثة مرتبطبة بشكل جيد ابملراكز املالية والتجارية واملدن العاملية 
عدد  إمجايل  حيث  من  دولًيا   )17( املرتبة  يف  إسطنبول  جاءت  إذ  األخرى،  الكربى 
املسافرين، و)10( عاملًيا من حيث عدد املسافرين األجانب وفًقا لتقرير منظمة اإليكاو 
للطريان املدين الدويل )ICAO, 2018()2(، مما يؤهلها للتواصل مع البلدان الشرقية 
السبع  االقتصادات  تركيا من  العمل، السيما وأن  يوم  نفس  والغربية على حٍد سواء يف 
املرتبة )13( عاملًيا بني  العامل  االقتصادات يف  الصاعدة )E7(، وهي من أكرب  الكربى 
حّلي اإلمجايّل )GDP(؛   وهو يُعادل الُقّوة الشرائّية 

َ
اقتصادات العامَل؛ ابلنظر إىل الناتج امل

يف االقتصاد، حيث بلغت قيمته حنو 2,186 ترليون دوالر يف عام 2018م، وهي عضو 
يف جمموعة )G20(، وتسهم بنسبة )%27( من الناتج احمللي اإلمجايل، فضاًل عن متتعها 
بقوى عاملة شابة ومتعلمة، )20٪( منها يقيم يف إسطنبول، وال يوجد نقص رقمي يف 
سوق العمل يف ظل تدنية تكلفة املعيشة، إذ تعد أسعارها األقل مقارنة مع معظم دول 

)3(.)COL, 2019( حسب مؤشر ،)G20(

1 ( Hales. Mike et al., ”A Question of Talent: How Human Capital Will Determine the 
Next Global Leaders“, in: ”2019 Global Cities Report“, Korea: A.T. Kearney, 2019, pp: 
12, 13. Consulted: )October 20th, 2019(. Available From: http://bit.do/fw7ME. 

2 ( ICAO, ”Annual Report 2018: Air Transport Reporting Form“, The Internation-
al Civil Aviation Organization, 2018, p: 10. Consulted: )October 15th, 2019(. Available 
From: http://bit.do/fw8Up. 

3 ( Mercer, ”25th Annual Cost of Living Survey“, New York, June 26th, 2019. Consulted: 
)October 15th, 2019(. Available From: https://www.mercer.com. 

http://bit.do/fw7ME
http://bit.do/fw8Up
https://www.mercer.com
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من  الرحبية،  وحتقيق  والصالبة  ابلقوة  الرتكي  واملصريف  املايل  القطاع  ويتميز  هذا، 
خالل جودة املنتجات واخلدمات املصرفية املقدمة مقارنة مع املنافسني اآلخرين ملؤسسة 
التمويل الدولية يف املنطقة، إذ تعد احلدائق التكنولوجية املالية يف تركيا مركزًا لالبتكار 
واإلبداع يف الصناعات املالية واملصرفية الرقمية )E-Banking(، حيث بلغ حجم 
مبعدل  وينمو   ،$ مليار   15 من  يقرب  ما   )FinTech( سوق  يف  االستثمارات 
)14٪( سنواًي يف تركيا، عدد أكثر من )200( شركة عام 2017م، وتعد كل من 
)Cardtek( و )Iyzico( من أهم شركات )FinTech( يف هذا القطاع. وأما 
عن مدى تطبيق مبادئ احلوكمة واحرتام القواعد االحرتازية للجنة ابزل )3(، فقد بلغ 
معدل كفاية رأس مال البنوك الرتكية )%17.93( يف أوت 2019م، وهو ضعف 

احلد القانوين البالغ )8%(.)1(

عاملي  مايل  إسطنبول كمركز  بورصة  مشروع  ضعف  نقاط  حتليل   2.1.3
:)Weaknesses(

على الرغم من املؤهالت اإلجيابية )نقاط قوة( الي أظهرهتا نتائج حتليل مصفوفة 
بورصة  ملشروع  أعاله   )04( رقم  اجلدول  يف   )SWOT( لنموذج  الداخلية  البيئة 
إسطنبول كمركز مايل عاملي، إال أن التحليل قد كشف أيًضا عن بعض نقاط الضعف 
اخنفاض  املشروع، على غرار  إمتام هذا  الي حتول دون  املهمة،   )Weaknesses(
معدل االدخار يف البالد، حيث بلغ إمجايل االدخار ما يقارب )204( مليار دوالر 
 )GDP( من إمجايل الناتج احمللي )أمريكي ابألسعار اجلارية، أي بنسبة )%26.60
العامل، واحتلَّت املرتبة )77( ابلنظر إىل  واضًعا تركيا يف املرتبة )57( بني اقتصادات 
بلغت  الشرائّية، حيث  القدرة  تُعادل  الواحد، وهي  للفرد  اإلمجايّل  احملّلي  الناتج  قيمة 
حّصة الفرد )28( ألف دوالر بنسبة منو ال تتجاوز )%2( سنواًي من )GDP( هناية 
سنة 2018م، وعجز يف احلساب اجلاري قدره )27.25( مليار دوالر، أي بنسبة 
األموال  تدفقات رؤوس  املمول من   )GDP( احمللي الناتج  )%3.56( من إمجايل 

1 ( CEIC, ”Turkey Capital Adequacy Ratio“, August 1, 2019, Consulted: )October 
15th, 2019(.  Available From: https://www.ceicdata.com. 

https://www.ceicdata.com
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يف  تركيا  جاءت  حيث  املاهرة،  اإلجنليزية  العاملة  القوة  إىل  واالفتقار  األجل)1(،  قصرية 
املراتب املتأخرة )73( من بني )80( دولة، ومبعدل )47.17(، حسب مؤشر الكفاءة 
)EF,EPI, 2017( )2(، والضعف النسيب للقيمة السوقية لسوق  اللغة اإلجنليزية  يف 
املالية ومشتقات السندات يف القطاع اخلاص، فضاًل عن وجود إطار قانوين ال  األوراق 
العادلة، يف ظل  التشريعات الضريبية املعقدة وغري  يتوافق مع املعايري الدولية، فضاًل عن 
عدم وجود حماكم متخصصة يف عمليات التحكيم الدويل من جهة، وعدم توفر عدد كاٍف 
من احملامني اخلرباء يف صناعة اخلدمات املالية من جهة أخرى، أضف إىل ذلك معضلة 

االزدحام املروري.

2.3 حتليل عوامل البيئة اخلارجية لتأهيل إسطنبول كمركز مايل دويل ابستخدام 
:)SWOT( منوذج

بعدما مت حتليل عناصر البيئة الداخلية من نقاط القوة والضعف املؤهلة لتحقيق مشروع 
البيئة  إسطنبول كمركز مايل مهيمن يف اإلقليم األورو-آسيوي، أنيت إىل حتليل مكوانت 
اخلارجية من الفرص والتحدايت ضمن منوذج )SWOT( والي متيز مدينة إسطنبول عن 

منافسيها يف املنطقة، وهي مبينة يف اجلدول رقم )05( أدانه:

1 ( The World Bank. National Accounts Data and OECD National Accounts Data Files. 
Consulted: )October 18th, 2019(. Available From:  https://data.worldbank.org. 

2 ( Education First, ”English Proficiency Index“, op. cit, p: 07.

https://data.worldbank.org
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اجلدول رقم )05(: مكوانت البيئة اخلارجية لبورصة إسطنبول ضمن منوذج 
.)SWOT( 

.)SWOT( مصفوفة البيئة اخلارجية لنموذج

)Opportunities( الفرص)Threats( التهديدات

حبر  )روسيا،  الطاقة  إمدادات  بني  االسرتاتيجي  املوقع   -
قزوين، والشرق األوسط( والطلب عليها )دول االحتاد األورويب 

واألسواق العاملية عرب البحر املتوسط  (.
- توفر إمكاانت النمو الضخمة يف االقتصاد، السيما السوق 

العقاري والسياحي. 
إمكاانهتا وتوفر  تزال سوق األسهم متخلفة ابلنسبة إىل  - ال 

الفرص االستثمارية.
- أتسيس إسطنبول كأول مركز للعمليات يف مؤسسة التمويل 
الدولية بصرف النظر عن مقرها الرئيسي يف واشنطن العاصمة 
خلدمة العمالء يف )30( دولة يف أورواب وآسيا الوسطى والشرق 

األوسط ومشال إفريقيا.
املغرتبني  عدد  يقدر  املالية،  للخدمات  عالية  منو  إمكاانت   -
حبوايل  اخلارج  يف  املالية  اخلدمات  يف  يعملون  الذين  األتراك 

.)20.000(
يف  زايدة كبرية  وإمكانية  التأمني  قطاع  يف  هائل  منو  هناك   -

صناديق الرهن العقاري واملعاشات التقاعدية.
والسياحية  الغذائية  والصناعة   )AI( االصطناعي  الذكاء   -

احلالل )HI( املتوفرة برتكيا.
سريعة  الرتكية  البلدان  مع  الوثيقة  واللغوية  الثقافية  الروابط   -
النمو ختلق فرص تواصل قوية، وبيئة مستدامة لدعم املسافرين 

املسلمني.
 )OIC( يف دول )النمو السريع لقطاع السياحة املرتبة )03 -
 GMTI,( اإلسالمية.  للسياحة  العاملي  املؤشر  حسب 

)2019

- املنافسة العالية يف جمال الصناعة املالية واملصرفية 
اإلسالمية من قبل الدول اجملاورة.

- عدم االستقرار السياسي اإلقليمي، السيما يف 
احلدود  يف  واشرتاكها  اجلغرافية  القيود  وجود  ظل 
الربّية مع دول التوتر الي ابتت متثل هتديًدا كبريًا 

إلسطنبول.
لبلدان  إقليمي  مايل  مركز  إىل  موسكو  حتول   -
املايل  والقطاع   )CIS( املستقلة  الدول  رابطة 

املتنامي يف روسيا.
- فقدان األفراد املهرة من خالل هجرة األدمغة أو 

عدم عودة الطالب.
واالجتماعية  املادية  واخلسائر  الزالزل  خماطر   -

واالقتصادية والصناعية املتوقعة يف اسطنبول.
- التغيريات املتكررة يف قانون الضرائب تزيد من 

عدم اليقني.

املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير خمتلفة.
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عاملي  مايل  كمركز  إسطنبول  بورصة  مشروع  فرص  حتليل   1.2.3
)Opportunities(

هذه  يف   )SWOT( منوذج  ابستخدام  بتشخيصها  قمنا  الي  الفرص  أهم  تتمثل 
اجلغرايف  واملوقع  النمو  السريع  واقتصادها  تركيا  اهلائلة يف  النمو  إمكاانت  الدراسة ضمن 
قزوين، والشرق األوسط( ،والدول  الطاقة )روسيا، حبر  إمدادات  االسرتاتيجي بني دول 
املستوردة هلا، على غرار االحتاد األورويب واألسواق العاملية عرب البحر املتوسط، يف ظل توفر 
اإلمكاانت الضخمة لنمو االقتصاد الرتكي، السيما السوق العقاري والسياحي اللذان عرفا 
تطورًا ملحوظًا خالل الفرتة )2019-2018(، والذكاء االصطناعي )AI( والصناعة 
الغذائية والسياحية احلالل )HI( املتوفرة برتكيا، حيث حيقق االستثمار العقاري مستوى 
مرتفع من العوائد واألمان يف تركيا، السيما إذا كان يف اجملال التجاري أو الصناعي، دون 
االستهانة ابملردودات الي حيققها االستثمار بغرض التأجري أو البيع بعد ارتفاع األسعار؛ 
كما حقق قطاع السياحة احلالل منًوا سريًعا، حيث جاءت تركيا يف املرتبة )03( على 
بعدما  نقطة سنة 2019م،   )75( بـ   )OIC( املؤمتر اإلسالمي منظمة  مستوى دول 
كانت يف املركز الرابع بـ )69,1( مقارنة ابلسنة املاضية، بعد كل من ماليزاي وإندونيسا، 
السبب راجع  للسياحة اإلسالمية )GMTI, 2019(، ولعل  العاملي  املؤشر  حسب 
إىل توفر البيئة املستدامة لدعم املسافرين املسلمني، الذين ميثلون غالبية دول منظمة املؤمتر 
اإلسالمي، وذلك على غرار توفر الطعام احلالل وأماكن الصالة يف املطارات واألماكن 
السياحية، فضاًل عن سهولة متطلبات احلصول على التأشرية والربط اجلوي والبنية التحتية 

للنقل وزمن الرحلة واحلدود الربية مع أعلى ثالثني وجهة واملعايري القانوينة املضافة.)1(

هذا، وميثل أتسيس مدينة إسطنبول كأول مركز للعمليات يف مؤسسة التمويل الدولية 
إفريقيا  العمالء يف )30( دولة يف أورواب وآسيا الوسطى والشرق األوسط ومشال  خلدمة 
فرصة هائلة؛ لتطوير اخلدمات املالية واملصرفية عامة، واإلسالمية منها خاصة، ولقد كان 

1 ( MasterCard & CrescentRating, ”Global Muslim Travel Index“, April 2019, pp: 28 - 
31. Consulted: )October 20th, 2019(. Available From: www.crescentrating.com. 

http://www.crescentrating.com
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للنظام املايل اإلسالمي دوٌر فعاٌل يف زايدة تنافسية إسطنبول وترشيحها كمركز مايل عاملي، 
حيث وضح كل من )Kansoy & Karlioğlu, 2013(، فرص إسطنبول لتكون 
مركزًا إقليمًيا وعاملًيا للتمويل اإلسالمي، نظرًا إىل موقعها االسرتاتيجي بني الشرق األوسط 
واإلقليم األورو-آسيوي وإفريقيا، ابإلضافة إىل عالقاهتا القوية مع الدول اإلسالمية، فضاًل 
عن مدى تطور نظامها املصريف)1(؛ حيث صنفت تركيا كدولة ذات تنمية متوازنة يف جمال 
عاملًيا   )13( املرتبة  على  بعدما حصلت   ،)IBF( اإلسالمية  واملصرفية  املالية  الصناعة 
مبقدار )13.01( نقطة، واحنراف معياري قدره )%08( عن إسهام العوامل املكونة ملؤشر 
تطبيق التمويل اإلسالمي يف البلد )IFCI, 2018(،)2( إذ يقدر عدد املغرتبني األتراك 
الذين يعملون يف جمال اخلدمات املالية ابخلارج حبوايل )20.000(، فضاًل عن النمو اهلائل 

يف قطاع التأمني وإمكانية زايدة كبرية يف صناديق الرهن العقاري واملعاشات التقاعدية. 

عاملي  مايل  إسطنبول كمركز  بورصة  تواجه  اليت  التهديدات  حتليل   2.2.3
)Threats(

يواجه مشروع بورصة إسطنبول عدة حتدايت يف سعيها إلقامة مركز مايل عاملي، على 
املالية  املراكز  قبل  من  اإلسالمية  واملصرفية  املالية  الصناعة  جمال  العالية يف  املنافسة  غرار 
املستقلة  الدول  لبلدان رابطة  إقليمي  العاملية، وعلى رأسها حتول موسكو إىل مركز مايل 
)CIS( والقطاع املايل املتنامي يف روسيا، كما يشكل عدم االستقرار السياسي اإلقليمي 
هتديًدا واضًحا أمام االستثمارات األجنبية، السيما يف ظل وجود القيود اجلغرافية واشرتاكها 
يف احلدود الربّية مع دول التوتر؛ حيث جاءت تركيا يف املرتبة األخرية على مستوى أورواب 
)36( واملركز )152( عاملًيا وفق املؤشر العاملي للسالم )GPI, 2019(،)3( مما يؤثر 
األكثر  الدول  عن  دائًما  تبحث  الي  العاملية،  األجنبية  االستثمارات  جذب  على  سلًبا 

1 ( Kansoy. Fatih, Karlıoğlu. H. Hüseyin., ”Islamic Finance as a Means to Make Istanbul 
an International Financial Centre“, op. cit, pp: 126-143.

2 ( Edbiz Consulting, ”Islamic Finance Country Index – IFCI 2018“, Global Islamic Fi-
nance Report 2018, Chapter )03(, p: 78.

3 ( Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a 
Complex World, op. cit, p. 15.
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الُقطري  الي تعّرض أمواهلم للخطر  أمنًيا،  املتوترة وغري املستقرّة  املناطق  بعيًدا عن  أمااًن، 
)Country Risk(، فضاًل عن احتمالية خماطر الزالزل واخلسائر املادية واالجتماعية 
واالقتصادية والصناعية املتوقعة يف إسطنبول، والتغيريات املتكررة يف قانون الضرائب الي 
تزيد من حالة عدم اليقني، وفقدان األفراد املهرة من خالل هجرة األدمغة، أو عدم عودة 

الطلبة احلائزين على منح الدراسة ابخلارج. 

III. اخلامتة ومناقشة النتائج

لقد خلصت النتائج النظرية للدراسة إىل أمهية املدن واملراكز املالية العاملية يف التنمية 
 Cassis, 2006 ; György,( من  أعمال كل  مع  توافقت  وقد  االقتصادية، 
2017( بتحليل جترييب على مواقع املدن الكربى بصفتها مراكز لقيادة االقتصاد العاملي، 
ابالستناد  ذاته،  السياق  يف  الدولية  املالية  املراكز  أمهية  على  دراستنا  نتائج  نوهت  كما 
 Şit &( أحباث  نتائج  العاملية )GFCI(، على غرار  املالية  املراكز  بياانت مؤشر  إىل 
 )FinTech( يف حني وجدان أثرًا إجيابًيا للتكنولوجيات املالية ،)Karadağ, 2018
على منو األسواق املالية والصناعة املصرفية اإلسالمية، ودورها يف زايدة التنافسية العاملية 
ملركزي الدوحة وإسطنبول، وهذا نفس ما توصل إليه )Park, 2011 (؛ يف حني ركزت 
القطري–الرتكي  املشروع  إلمكانيات  االسرتاتيجي  التحليل  تقييم  على  التطبيقية  النتائج 
)QTM( ابستخدام منوذج )SWOT(، حيث أظهر حتليل عناصر البيئة الداخلية 
والبىن  االسترياتيجية،  كاملواقع   ،)Strengths( هائلة  مبؤهالت  املدروس  النموذج  متيز 
التحتية، واستقرار املؤشرات الكلية القتصاد البلدين، وتوافر التكنولوجيات املالية، ومصادر 
 )Weaknesses( التمويل الالزمة يف ظل بيئة قانونية فعالة، إال أننا ملسنا بعض القصور
على غرار اخنفاض املستوى التعليمي واملهين، ونسبة املعرفة املالية، فهو يعاين من نقص 
بنيِّ يف عدد املوظفني املؤهلني، وقلة األيدي العاملة اإلجنليزية املاهرة، يف ظل عدم توفر 
منافسيه، يف  أمام  مما يضعفه  املالية  اخلدمات  اخلرباء يف صناعة  احملامني  عدد كاٍف من 
حني أظهرت نتائج حتليل عوامل البيئة اخلارجية لتأهيل التكتل املرتقب توفر فرص ساحنة 
)Opportunities( تزيد من تنافسيته يف جذب رؤوس األموال املتوافقة مع أحكام 
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الشريعة اإلسالمية، على غرار إمكاانت النمو الضخمة القتصاد البلدين، السيما السوق 
العقاري والسياحي، وتنامي حجم الطلب العاملي على منتجات الصريفة اإلسالمية، يف 
املالية  الصناعة  العالية يف جمال  املنافسة  )Threats( يف  التهديدات  تركزت جل  حني 
اإلسالمية من قبل الدول اجملاورة، وخماطر عدم االستقرار السياسي اإلقليمي الي ابتت متثل 
هتديًدا كبريًا هلذا التكتل، وتسبب له اضطراابت أو فشاًل مستقباًل، وقد انسجمت هذه 
 Apak & Gorkem, 2008; Suat & Teker,( النتائج مع أعمال كل من
 Gündoğdu &( أعمال  نتائج  مع  واختلفت   ،)2011; Sarigul, 2012

Dizman, 2013( من حيث اإلصالحات التنظيمية إلجناح هذا املشروع.

اتباع  جيب  املرتقب،  القطري-الرتكي  التكتل  مشروع  إجناح  أجل  من  التوصيات: 
االسرتاتيجيات اآلتية:

- الرفع من املستوى التعليمي واملهين ونسبة املعرفة املالية، وزايدة كفاءة اللغة اإلجنليزية 
لدى القوى العاملة.

اخلاص  القطاع  يف  السندات  وسوق  املالية  األوراق  لسوق  السوقية  القيمة  تعزيز   -
واملشتقات.

- تعزيز اإلطار التنظيمي والقانوين وتوفري احملاكم املتخصصة يف عمليات التحكيم.
- تعزيز مبادئ احلوكمة والشفافية يف األسواق املالية.

- تعزيز البنية التحتية للتمويل اإلسالمي.
- حتسني بيئة الشركات احلاضنة للتكنولوجيات املالية.

أمامه مراحل جد هامة، وأن هناك  املدروس  النموذج  أن  أخريًا ، ميكن أن نستنتج 
العديد من اإلجراءات الي جيب القيام هبا قبل أن يصبح مركزًا مالًيا إقليمًيا ودولًيا.
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املبادئ التوجيهية للصكوك اخلضراء:

حنو إطار مشرتك

الدكتور رفيق مزاهدية *

*  أســتاذ حماضــر )أ( جبامعــة خنشــلة )اجلزائــر(، حاصــل علــى الدكتــوراه يف االقتصــاد الــدويل مــن جامعــة ابتنــة. عضــو يف اجلمعيــة الوطنيــة 
لالقتصاديــني اجلزائريــني، مهتــم بقضــااي االقتصــاد الــدويل واقتصــادايت البيئــة واملاليــة االســالمية. لــه العديــد مــن اإلســهامات العلميــة. أمههــا: 
التطبيقــات املعاصــرة لصكــوك البنيــة التحتيــة اإلســالمية، املؤمتــر الــدويل األول حــول اإلســالم والقضــااي املعاصــرة، ديســمرب 2016، جامعــة مــالاي، 
ماليــزاي، والصكــوك اإلســالمية اخلضــراء ... وصفــة متويليــة لعــامل مســتدام بيئيــا، املؤمتــر الــدويل حــول املاليــة اإلســالمية والتنميــة املســتدامة، املغــرب، 
ديســمرب 2017، واجتاهــات الكفــاءة التخصيصيــة لالســتثمارات املاليــة يف ســوق األســهم الســعودية خــالل الفــرتة 2000 – 2006، اجمللــة 

العربيــة للعلــوم االقتصاديــة واإلداريــة.
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املبادئ التوجيهية للصكوك اخلضراء: حنو إطار مشرتك

الدكتور رفيق مزاهدية

ملخص البحث

التوجيهية  للمبادئ  مشرتك  إطار  صياغة  يف كيفية  النظر  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
تقييم  إىل جانب  اخلضراء،  الصكوك  ولتحقيق ذلك مت عرض جتربة  اخلضراء.  للصكوك 
جتارب أربع مبادرات دولية. واتضح من البحث وجود اجتاه إقليمي - حملي حنو مواءمة 
معايري التمويل األخضر مع مبادئ السندات اخلضراء ومعايري سندات املناخ املعرتف هبما 
على نطاق واسع. واستخلصت الدراسة أن حتقيق االنسجام يف مبادئ الصكوك اخلضراء 
مرهون بعمليتني للتعلم، ومها: احملاكاة واالبتكار. وسواء كان هذا أو ذاك فإن وجود أرضية 
مؤسسية مشرتكة ممثلة يف أيويف AAOIFI، مع مزيج من املشاورات بني الفاعلني يف 
العاملي،  والبنك   ،CBIو  ICMA غرار على  الدولية،  اهليئات  مع  والتعاون  السوق 
ستشكل جوهر العمل إلحداث التجانس يف معايري الصكوك اخلضراء. وإىل ذلك الوقت، 
فإن مضامني اإلطار املشرتك ومعاجلة التحدايت املطروحة تستوجب حال سريعا من علماء 

الشريعة والتنظيم.

الكلمات املفتاحية: الصكوك اخلضراء، مبادئ السندات اخلضراء، معايري سندات 
املناخ، إطار صكوك SRI اخلضراء، التوحيد.
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مقدمة

األخضر،  االقتصاد  الدولية مؤخرًا خطوات هامة حنو  املالية  خطت األسواق  لقد 
وبدأت عدة دول وأسواق مالية بتهيئة املناخ التشريعي والتنظيمي املناسب لتشجيع إصدار 
األوراق املالية اخلضراء، وضمن هذا اإلطار أصدرت رابطة أسواق رأس املال الدولية مبادئ 

السندات اخلضراء. كما وضعت مبادرة سندات املناخ معايريها لسندات املناخ.

وابلنسبة للصكوك اخلضراء، وألن سوقها مل تنضج بعد، ال تزال مسألة وضع معايري 
مشرتكة حلوكمة الصكوك اخلضراء يف مراحلها األوىل، ولعل هذا هو التحدي الرئيس الذي 
ميكن أن يعيق تطور سوق الصكوك اخلضراء على املستوى العاملي، ويطرح مشاكل عديدة 
على مستوى اإلصدار، وأتهيل املشاريع اخلضراء، والتصنيف والتقييم الدويل، فضاًل عن 
احتمالية تعرض هذه الصكوك ألحكام قانونية قد تسهم يف تثبيط منوها وإضعاف انتشارها 

بني املستثمرين الدوليني.

الصكوك  املعايري يف تطوير أسواق  أمهية  تعي  الدول  الواقع، بدأت جمموعة من  ويف 
اخلضراء، فبادرت إىل اختاذ خطوات لتنظيم إطارها مبشاركة االجتاه السائد حول مبادئ 
االستثمار املستدام واملسؤول، وكانت هيئة األوراق املالية املاليزية قد أصدرت يف أغسطس 
2014، املبادئ التوجيهية إلصدار صكوك االستثمار املستدامة واملسؤولة. ورغم أن هذه 
املبادئ يقتصر تطبيقها على ماليزاي، فإن شهرة هذه األخرية يف التمويل اإلسالمي جتعلها 
مفيدة كدليل حمتمل لألسواق واملؤسسات املالية األخرى الي ترغب يف إصدار صكوك 
خضراء. وتنظر حالًيا احلكومات، والبنوك، وخباصة يف الدول اخلليجية بعني االعتبار يف 
معايري “مبادرة سندات املناخ’’ الي ميكن تكييفها الستخدامها من مصدري الصكوك 

اخلضراء.

لذلك، تركز هذه املقالة على إظهار أمهية الصكوك اخلضراء كوافد جديد على ساحة 
التمويل اإلسالمي والتجارب الدولية يف جمال إصدار املبادئ التوجيهية لتقنني الصكوك 
الصكوك  لسوق  مشرتك  إلطار  للتأسيس  املبادئ،  هذه  من  االستفادة  وآفاق  اخلضراء، 
اخلضراء. وهذا ما يؤكد على احلاجة إىل املزيد من العمل البحثي واألكادميي يف هذا اجملال.
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مشكلة البحث:

العاملية،  املالية  األسواق  يف  والتطور  للنمو  إمكاانت كبرية  اخلضراء  الصكوك  متتلك 
وذلك بفضل تزايد الوعي اجملتمعي أبمهية التمويل اإلسالمي واالستثمارات الصديقة للبيئة 
وامللتزمة اجتماعًيا. ورغم حداثتها وقلة إصداراهتا، إال أن عدًدا من احلكومات واملؤسسات 
املالية الدولية بدأت يف االعرتاف مبنافع الصكوك اخلضراء، فعمدت إىل ضمان إطار عمل 
والكياانت  األسواق  ابقي  قيام  احتمال  ومع  واملستثمرين.  للمصدرين  ومشجع  مستقر 
إلصدار صكوك خضراء، فإن املخاوف من تباين املبادئ التوجيهية هلذه الصناعة، وما 
ميكن أن يرتتب عليه من تعدد منهجيات اإلصدار والتقييم والتحقق ستتفاقم وسط االفتقار 
إىل مقاربة تشريعية مرجعية، مما يبقي السؤال مفتوًحا حول ما إذا كانت هذه الصكوك 

ستتبع مسارًا مماثاًل لسوق السندات اخلضراء الي شهدت زمخًا يف املبادئ واملعايري.

مبادئ  مستقبل  عن  التساؤل  ميكن  السوق،  تطوير  املتسقة يف  اللوائح  بدور  وإمياان 
الصكوك اخلضراء، والسبيل إىل وضع لبنات إلطار عمل مشرتك للصكوك اخلضراء لضمان 

استدامتها.

أمهية البحث:

تنبع أمهية هذا البحث من أمهية الصكوك اخلضراء كمصدر متويلي حديث حباجة إىل 
الصكوك  احلايل حول مستقبل معايري  النقاش  االنشغال مع  بيئة متكينية، ويتماهى هذا 
اخلضراء، وطبيعة الدور الذي ميكن أن يؤديه علماء التنظيم والشريعة واملشاركون الرئيسيون 
املطلوب للصكوك اخلضراء، درًءا ملخاطر االختالف والتضارب  البيئي  النظام  إنشاء  يف 
احملتمل يف معايري الصناعة، كما تثار ابلتزامن مع ذلك مسألة استعمال أشكال معينة من 
املعايري املناخية الواعية يف املعامالت اإلسالمية عموًما جلعل تلك املعامالت إسالمية وبيئية 

يف آن واحد، إىل جانب مسألة قياس األثر البيئي واالجتماعي للصكوك اخلضراء.
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أهداف البحث:

يسعى البحث لتحقيق األهداف اآلتية:

احلالية  اجتاهاته  رصد  مع  املوضوع،  أدبيات  ومراجعة  السابقة  الدراسات  مسح   -
واملستقبلية.

- عرض وتقييم أحدث املبادرات يف جمال سن مبادئ التمويل األخضر، والدروس 
املستفادة منها لصناعة الصكوك اخلضراء.

- التنويه ببعض الرؤى حول كيفية صياغة إطار مشرتك للصكوك اخلضراء يف ضوء 
أفضل املمارسات الدولية واإلقليمية الراهنة.

لتعزيز جاذبية  املقرتحات  البحث وصياغة  استنتاجات عامة عن موضوع  - تكوين 
الصكوك اخلضراء.

والباحثني  السوق  يف  اآلخرين  واملشاركني  واملستثمرين  املصدرة  اجلهات  - تزويد 
ابملعلومات عن جانب من تطور أسواق التمويل اإلسالمي املستدام، ومساعدة املزيد من 
املؤسسات )الفقهية، والتنظيمية، واملالية( لالنضمام إىل تطوير املبادئ التوجيهية للصكوك 

اخلضراء ابلتناغم مع املمارسات التشغيلية الدولية.

منهجية البحث وهيكله:

اعتمد البحث على مقاربة استنباطية تقوم على الوصف والتحليل للدراسات السابقة 
الدولية  الي مت مجعها من املؤسسات  املعلومات  تقييم  وألدبيات املوضوع، ابإلضافة إىل 
هذه  على  بناء  مالحظات  عمل  ومت  اخلضراء.  والصكوك  السندات  مببادرات  املرتبطة 

املعلومات لتطوير إطار عمل توافقي للصكوك اخلضراء.

يقدم القسم األول للبحث نظرة فاحصة للصكوك اخلضراء ومبادئها العامة. ويتناول 
القسم الثاين املبادرات واملمارسات الدولية واحمللية يف جمال التأطري ألسواق التمويل األخضر، 
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مع نظرة تقييمية هلا. ويتعلق القسم الثالث مبقرتحات لتطوير إطار مشرتك حلوكمة الصكوك 
اخلضراء، بعد النظر يف األسباب الي تدعو إىل تنسيق املبادئ التوجيهية هلذه الصكوك، 
لتحفيز  املقرتحات  بعض  إىل  اإلشارة  إىل  إضافة  ذلك،  لتحقيق  احملتملة  املقارابت  وأهم 

العمل بتلك املبادئ.

أواًل- الدراسات السابقة:

 البد من اإلشارة يف ابدئ األمر إىل حقيقة، وهي أن موضوع إرساء املبادئ التوجيهية 
لصناعة التمويل اإلسالمي املستدام عامة، والصكوك اخلضراء خاصة، مل ينل حظه كفاية 
من البحث والتأصيل الفقهي، ورمبا يرجع ذلك إىل حداثة سوق الصكوك اخلضراء، وقلة 
التفاعل العلمي من جانب الفقهاء وخرباء التنظيم. مما مينح هذه الدراسة فضل السبق يف 

استشراف مستقبل الصكوك اخلضراء والدعوة ملعريهتا.

لقد تيسر االطالع على بعض األدبيات الي تدعو إىل تقنني أسواق الصكوك اخلضراء، 
بل وضمان قدر من التوافق بينها. 

من الناحية التارخيية، ظهرت أوىل احملاوالت حلوكمة استثمارات الصكوك يف 2003، 
املعيار   )1()AAOIFI( اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  إبصدار 
الصناعة  ممارسات  لتوحيد  األساس  وضع  الذي  االستثمارية،  للصكوك   )17( الشرعي 
وتنسيقها.)2( وعلى حنو مماثل، أطلقت هيئة األوراق املالية املاليزية إطار صكوك SRI يف 
2004.)3( وقد بدا التباين واضحا يف النهج واجملال الذي تشمله هااتن اجملموعتان من 
املعايري، رغم جهود هيئة األوراق املالية املاليزية إلدخال قدر من التوافق يف معايريها الشرعية 

1 (  هيئــة دوليــة إســالمية مســتقلة غــري رحبيــة، أتسســت عــام 1991، وتتــوىل إعــداد معايــري الصناعــة املاليــة اإلســالمية وفًقــا ألحــكام الشــريعة 
وضمــان قــدر مــن التجانــس بينهــا.

2 (  راجع: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعيار الشرعي السابع عشر: صكوك االستثمار )2017(.

3 ( SC, «Guidelines on the Offering of Islamic Securities», 26 July 2004. https://
www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=d9b06146-7ea4-4941-af04-
8cc9580821a1 )accessed 10/8/2019(.

https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=d9b06146-7ea4-4941-af04-8cc9580821a1
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=d9b06146-7ea4-4941-af04-8cc9580821a1
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=d9b06146-7ea4-4941-af04-8cc9580821a1
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)سيما ما يتعلق ببيع الدين(، وحماولة مواءمة ممارساهتا مع ممارسات أسواق الشرق األوسط، 
فقد  القانونية،  االختالفات  بشرعية  االعرتاف  ومع  أكرب.)1(  دويل  قبول  على  للحصول 
عرضت تلك التباينات صناعة التمويل اإلسالمي الناشئة ملا يطلق عليه «خماطر الشريعة» 

يف التمويل اإلسالمي. )2(

والصكوك  التمويل اإلسالمي،  لصناعة  املعاصرة  املمارسة  الناقدون  العلماء  ويلخص 
احلالية  اآللية  أن  يبدو  التقليدي، كما  التمويل  ممارسات  تكرار  حنو  توجهها  يف  خاصة 
ملشاركة علماء الشريعة يف تطوير املنتجات واملواءمة واملوافقة غري كافية لسوق سريعة النمو 
وحتتاج إىل التوسع وفقا للمعايري الدولية وبسرعة الطلب يف السوق.)3( يضاف إىل ذلك 
معاانهتا من إشكاالت شرعية حدت من قبول منتج الصكوك خاصة يف منطقة اخلليج. 
ويؤكد ذلك التوضيح الذي صدر عن أيويف AAOIFI يف بداية عام 2008 أبمهية 

االلتزام عند إصدار الصكوك بتطبيق ما تضمنه املعيار الشرعي )17( للهيئة.)4(

أن األحباث  املستدام واملسؤول )SRI(، جند  أدبيات صكوك االستثمار  وبفحص 
 Bennett & Iqbal( املنشورة عنها، تكاد تكون اندرة، مع استثناء ملحوظ ألعمال
 & Enkku Ali )2016(و Moghul & Safar-Aly )2015(و )2013
مقارن، وجدت دراسة منهج  Syed Azman و)Sairally )2015. ابستخدام 

التمويل  بني  عديدة  مشرتكة  قواسم  هناك  أن    Bennett & Iqbal )2013(

1 ( Marjan Muhammad et al., «The Role of Sukuk in Islamic Capital Markets», Report 
commissioned by COMCEC Coordination Office, February 2018, p. 14. http://www.
sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/The_Role_of_Sukuk_in_Islamic_Capital_Mar-
kets.pdf )accessed 15/8/2019(.

2 ( Younes Soualhi, «Bridging Islamic Juristic Differences in Contemporary Islamic Fi-
nance», Arab Law Quarterly, Vol. 26, No. 3 )January 2012(, p. 313.

3 ( Nor Fadilah Bahari et al., A Review on the Potential Growth of Sukuk: Issues and its 
Challenges, Proceeding of the 2nd International Conference on Economics & Banking 
2016 )2nd ICEB(, 24 – 25 May 2016, p. 400. 
http://conference.kuis.edu.my/iceb2016/eproceedings/EB040.pdf )accessed 13/8/2019(.

4 (  العمــراين، عبــد هللا وحممــد إبراهيــم الســحيباين، التصكيــك يف األســواق املاليــة اإلســالمية: حالــة صكــوك اإلجــارة )اململكــة العربيــة الســعودية: 
كرســي ســابك لدراســات األســواق املاليــة اإلســالمية، 2013( ص5-6.

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/The_Role_of_Sukuk_in_Islamic_Capital_Markets.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/The_Role_of_Sukuk_in_Islamic_Capital_Markets.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/The_Role_of_Sukuk_in_Islamic_Capital_Markets.pdf
http://conference.kuis.edu.my/iceb2016/eproceedings/EB040.pdf
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اإلسالمي وأسواق االستثمار املستدام واملسؤول. ولالستفادة من هذه القواسم، اقرتحت 
الدراسة تقاراب حمتمال بني السوقني، من خالل إنشاء الصكوك الي ميكن أن ختدم طلب 
من  النوع  هذا  يساعد  أن  املتوقع  ومن   .SRI ومستثمري  للشريعة  االمتثال  من  كل 
& Safar- الصكوك يف سد الفجوة بني أسواق رأس املال التقليدية واإلسالمية. واقرتح
 )Moghul Aly )2015 الدمج بني السوق البيئية وسوق رأس املال اإلسالمي. 

وابملثل، وبروح تضييق الفجوة بني االستثمارات اإلسالمية وSRI، ميكن أن تكون 
الصكوك اخلضراء أداة فعالة لكياانت الشركات لتوسيع أعماهلا مع تلبية توقعات اجلمهور 
بشأن مسائل احلفاظ على الطاقة والبيئة، ومن املتوقع أيًضا أن تعمل هذه املبادرة على 
تعزيز نظرة اجلمهور إىل نقاء النزعة اإلسالمية حنو تعزيز الصحة البيئية. ومبقارنة بني ميزات 
 & Enkku Ali )2016( سلط ،SRI وصكوك SIBs االستثمار املؤثر اجتماعًيا
Syed Azman الضوء على توافق SIBs وSRI مع املبادئ اإلسالمية، والي ميكن 
التمويل  أبن   Sairally )2015( ويرى  اإلسالمي.  للتمويل  املستدام  النمو  تعزز  أن 
اإلسالمي ميكن أن يكون مفيًدا بتحقيقه مقاصد الشريعة من خالل دمج العوامل البيئية 

واالجتماعية واحلوكمة يف استثماراته ومنتجاته.)1(

عن  انهيك  اخلضراء،  الصكوك  إصدار  حماوالت  فإن  وإندونيسيا،  ماليزاي  وابستثناء 
الدعوة إىل توحيد مبادئها، ال تزال غائبة عن أجندة املسؤولني. وهذا ما ال ينطبق على 
أسواق السندات اخلضراء الي تتجه يوًما فيوًما حنو تنميط ممارساهتا ومنهجيات العمل. 
حد كبري  إىل   CBS املناخ سندات  ومعايري   GBP اخلضراء السندات  مبادئ  وتعد 
الرمسي واخلاص ابلسندات اخلضراء. وهي مرحب هبا؛  القطاعني  كأساس لالعرتاف يف 
بعض  حالًيا  وتسعى  املتوافقة.  غري  الوطنية  واللوائح  القواعد  تعدد  من خطر  تقلل  ألهنا 

1 (  Cited by: Nazrul Hazizi Noordin et al., «Complying with the Requirements for Issu-
ance of SRI Sukuk: The Case of Khazanah’s Sukuk Ihsan», Journal of Islamic Accounting 
and Business Research, Vol. 9, Issue 3 )2018(, p. 420.
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البلدان إىل إدراج بعض توصيات GBP وCBI يف متطلباهتا التنظيمية احمللية.)1( 

لكن ما يدعو للقلق هو تكاثر املبادئ التوجيهية الوطنية واإلقليمية للسندات اخلضراء. 
وهنا تتساءل )Berensmann )2017 عن كيفية إرساء إطار دويل متماسك ملعايري 
السندات اخلضراء يف ظل تعدد املبادرات وتنوع أتثرياهتا على املستثمرين واملصدرين. ومع 
اعرتافها أبن بعض التنوع مطلوب على املستوايت الوطنية ملراعاة الظروف اخلاصة ابلبلد 
بشأن   GBP آلية وضوح  عدم  ظل  يف  سيما  للسندات،  املختلفة  واألغراض  واألنواع 
تصنيفات املشاريع اخلضراء، ومنهجية اإلبالغ عن األثر، فإن التنوع احلايل للمعايري ميكن 
ويزيد  اخلضراء،  للسندات  البيئية  السالمة  يف  ثقتهم  من  يقلل  مما  املستثمرين،  يزعج  أن 
السنوية بني  النشط واملشاورة  من تكاليف معامالهتم. وختتم دراستها ابلقول أبن احلوار 
املشاركني يف السوق يعدان احلل األمثل لتصميم معايري موحدة. وتعد املشاورات السنوية 
املناخ،  سندات  مبادرة  نظمتها  الي  واملشاورات   GBPs على   ICMA جتريها الي 
وجمموعة العشرين لتنسيق معايري التعريف وإصدار شهادات االعتماد والتحقق من صحة 

السندات اخلضراء، أمثلة جيدة على ذلك.)2(

يرى  اخلضراء،  للسندات  واسع  نطاق  على  مقبولني  معيارين  هناك  أن  إىل  وابلنظر 
)Eckhardt et al. )2019 عدم وجود سبب مقنع من الناحية االقتصادية لقيام 
االحتاد األورويب ابقرتاح معيار االحتاد األورويب للسندات اخلضراء. إذ من احملتمل أن يتسبب 
ذلك املعيار يف تشويه املنافسة. فقد يكون لدى مصدري السندات حافز لاللتزام ابملعيار 
العام على حساب املعايري اخلاصة، مثل GBP أو CBS. وكنتيجة لذلك، ودون وجود 
أي معيار منافس، من املرجح أن يتقلص احلافز لتحسني معايري االحتاد األورويب للسندات 

1 (  Ma Jun et al., Country Experiences, Barriers and Options, in support of the G20 Green 
Finance Study Group, prepared by OECD/ICMA/CBI/China GFC )2016(, pp. 18 – 19. 
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/6_Green_Bonds_Country_Experi-
ences_Barriers_and_Options.pdf )accessed 13/8/2019(.

2 (  Kathrin Berensmann, Upscaling Green Bond Markets: The Need for Harmonised 
Green Bond Standards, Briefing Paper, German Development Institute, Bonn )12/2017(, 
p. 4. https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_12.2017.pdf )accessed 20/8/2019(.

http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/6_Green_Bonds_Country_Experiences_Barriers_and_Options.pdf
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/6_Green_Bonds_Country_Experiences_Barriers_and_Options.pdf
https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_12.2017.pdf
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اخلضراء مع مرور الوقت، وهذا ما ينبغي جتنبه؛)1( ألن من مصلحة املستثمرين احلفاظ على 
املنافسة بني معايري السندات اخلضراء القائمة.

 لذلك، من األمهية مبكان حسب )Eckhardt et al. )2019 أن يظل استخدام 
معيار السندات اخلضراء يف االحتاد األورويب طوعيا حال اعتماده.

وقد الحظت )OECD )2015 أن السندات اخلضراء تضمنت عيواب شىت يف 
بداية مسريهتا، أمهها:)2(

- االفتقار إىل معايري موحدة، مما أدى إىل زايدة االلتباس وإمكانية التعرض ملخاطر 
السمعة ابلتشكيك يف نزاهة السندات اخلضراء.

- نطاق حمدود للتطبيق القانوين للسالمة اخلضراء.
- االفتقار إىل التقييس Standardisation مما أفضى إىل تعقيدات يف البحث، 

واحلاجة إىل بذل مزيد من العناية الواجبة.

 Harmonisation املناخ وجود حاجة إىل تنسيق وقد أدركت مبادرة سندات 
معايري الصناعة. وهي تقوم حاليا بتحديث معايريها، اعتمادا على أحدث مبادئ السندات 
اخلضراء لتعزيز إطار مع قابلية تطبيق عاملية، واالنسجام مع األساليب اإلقليمية واحمللية 

األخرى.)3(

والفئات  املشروعات  حول  إرشادات  أخرى  وجهات   CBIو  ICMA وتقدم 

1 (  Philipp Eckhardt et al., The EU Green Bond Standard )GBS(: An analysis of the TEG’s 
draft, cepInput, Freiburg, 3/2019, p. 17. https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.
eu/Studien/cepInput_Green_Bonds/EU_Green_Bond_Standard__GBS_.pdf )accessed 
20/8/2019(.

2 (  OECD, «Green Bonds: Mobilising the Debt Capital Markets for a Low-carbon Tran-
sition», Policy Perspectives, December 2015, p. 11. https://www.oecd.org/environment/
cc/Green%20bonds%20PP%20%5Bf3%5D%20%5Blr%5D.pdf )accessed 17/8/2019(.

3 (  CBI, Public Consultation. https://www.climatebonds.net/standard/public-consultas-
tion )accessed 18/8/2019(.

https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepInput_Green_Bonds/EU_Green_Bond_Standard__GBS_.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepInput_Green_Bonds/EU_Green_Bond_Standard__GBS_.pdf
https://www.oecd.org/environment/cc/Green bonds PP %5Bf3%5D %5Blr%5D.pdf
https://www.oecd.org/environment/cc/Green bonds PP %5Bf3%5D %5Blr%5D.pdf
https://www.climatebonds.net/standard/public-consultation
https://www.climatebonds.net/standard/public-consultation
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اخلضراء املؤهلة، وعمليات السندات ومعايري تقييمها واملواءمة بينها. وجتري عملية تنسيق 
اإلرشادات واملعايري اخلاصة بسوق السندات اخلضراء من خالل مزيج من املشاورات العامة 

إىل جانب مبادرات القطاعني الرمسي واخلاص. 

يف اتصال مع هذه التطورات، قدمت هيئة األوراق املالية املاليزية عام 2014 إطار 
مبعية   2017 الدويل يف  البنك  أنشأ  واملسؤول. كما  املستدام  االستثمار  عمل صكوك 
 SRI هيئة األوراق املالية املاليزية جمموعة عمل فنية لتحديد التكامل بني إطار صكوك
يف  اخلضراء  الصكوك  إلصدار  احملتملني  املصدرين  لتمكني  اخلضراء؛  السندات  ومبادئ 

غياب املبادئ احمللية للسندات اخلضراء.)1(

تشارك سوق الصكوك واحلكومات اخلليجية االجتاه السائد العتماد املبادئ اخلضراء. 
النظيفة،  الطاقة  أعمال  وجملس  املناخ،  سندات  مبادرة  من  ومببادرة   ،2012 عام  ففي 
الذي كلف  اخلضراء،  الصكوك  عمل  فريق  أنشئ  اخلليجية  والصكوك  السندات  ورابطة 
بـتصميم هندسة الصكوك اخلضراء، وتعزيز مفهومها، وإعالم السوق من خالل تعزيز أفضل 

املمارسات، وعقد منتدايت للتعريف ابلصناعة وتطوير مناذج جتريبية.)2(

 Safar-Aly & Moghul توقع  املبادرة،  هذه  من  يتحقق شيء  مل  أنه  ومع 
)2013( أن يكون إطار الصكوك اخلضراء، متماثال مع املعايري الدولية املعمول هبا بطريقة 
ال تتعارض مع املبادئ اإلسالمية. لكنه توقع أن تثري بعض اهلياكل القانونية اإلسالمية 
الوفاء مبتطلبات املخطط اخلاص مببادرة  الفشل يف  قضااي املسؤولية، فضاًل عن احتمال 

1 (  World Bank, «Helping Malaysia Develop the Green Sukuk Market», Facilitating Sus-
tainable Financing: Case Study, Washington, D.C., World Bank Group, 2019, p. 2. http://
documents.worldbank.org/curated/en/586751546962364924/Helping-Malaysia-Devel-
op-the-Green-Sukuk-Market-Facilitating-Sustainable-Financing-Case-Study )accessed 
5/8/2019(.

2 (  Islamic Development Bank Group )IDB(, «Climate Change Financing: Role of Islam-
ic Finance», Working Paper Presented at COP 22, Marrakech, Nov 2016, p. 9. http://
idbgbf.org/assets/2016/11/1/pdf/1497df77-869b-4723-a701-fd26f6ab1d2f.pdf )accessed 
10/8/2019(.

http://documents.worldbank.org/curated/en/586751546962364924/Helping-Malaysia-Develop-the-Green-Sukuk-Market-Facilitating-Sustainable-Financing-Case-Study
http://documents.worldbank.org/curated/en/586751546962364924/Helping-Malaysia-Develop-the-Green-Sukuk-Market-Facilitating-Sustainable-Financing-Case-Study
http://documents.worldbank.org/curated/en/586751546962364924/Helping-Malaysia-Develop-the-Green-Sukuk-Market-Facilitating-Sustainable-Financing-Case-Study
http://idbgbf.org/assets/2016/11/1/pdf/1497df77-869b-4723-a701-fd26f6ab1d2f.pdf
http://idbgbf.org/assets/2016/11/1/pdf/1497df77-869b-4723-a701-fd26f6ab1d2f.pdf
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سندات املناخ. وهناك أسئلة أخرى ذات صلة ابملناقشة حول مستقبل معايري الصكوك 
املعامالت  الواعية يف  املناخية  املعايري  معينة من  استعمال أشكال  اخلضراء. وهي مسألة 
اإلسالمية عموما جلعل تلك املعامالت إسالمية وبيئية، أو رفض املشاريع واألصول مبجرد 
واالجتماعي  البيئي  األثر  قياس  مسألة  جانب  إىل  البيئية،  االعتبارات  مراعاة  يف  فشلها 

للصكوك اخلضراء.)1(

ويضيف )Tabassum et al )2019 مجلة من التحدايت الي قد تعيق تطور 
 Shades of( اخلضراء  العالمة  وضوح  عدم  حتدي  ومنها  اخلضراء،  الصكوك  منتج 
Green( الذي قد يتسبب يف وقوع الغرر، وعدم كفاية اهليكل احلايل ملعايري الصكوك 
بسبب املشاركة القاصرة لعلماء الشريعة والتنظيم يف عملية تطوير األنظمة، وتعقد هيكلة 

الصكوك اخلضراء وحاجتها إىل بذل مزيد من العناية الواجبة.)2(

 Alam et al اقرتح  اخلضراء،  الصكوك  تعيشها سوق  الي  التململ  حلالة  وإهناًء 
)2016( أن تتبع الصكوك اخلضراء يف هذه املرحلة النموذج الذي انتهجته استثمارات 

األوراق املالية التقليدية املسؤولة اجتماعًيا.)3(

 SRI إطار عمل صكوك املرتتبة عن  اآلاثر  الدراسات حول  أن  يتضح  مما سبق، 
املاليزي، ومستقبل مبادئ الصكوك اخلضراء الي حيتمل إصدارها يف مناطق أخرى من العامل 
اندرة للغاية، وال تلقى رواًجا وتفاعاًل من الباحثني. هذا ما مينح هلذه الورقة األصالة العلمية، 
اخلضراء  السندات  اجتاهات صناعة  مع حتليل  ابلتوازي  اخلضراء  الصكوك  لواقع  بتطرقها 

1 (  Samir Safar-Aly, Umar Moghul, «A greener Sukuk?», Special Report, Islamic Finance 
News, 7 Nov 2013, p.20. https://www.islamicfinancenews.com/a-greener-sukuk.html 
)accessed 11/8/2019(.

2 (  Athiyah Tabassum et al., «Green Sukuk: Challenges and Potential», International Jour-
nal of Social Science and Economic Research, Vol. 4, Issue 2 )February 2019(, pp. 1465 
– 1467.

3 (  André Dorsman et al., Energy and Finance: Sustainability in the Energy Industry )Swit-
zerland: Springer, 2016(, p. 183.

https://www.islamicfinancenews.com/a-greener-sukuk.html
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األكثر تنظيًما. وموقفنا يف ذلك هو تعظيم االستفادة من اخلربة املرتاكمة للمشاركني يف 
أسواق السندات اخلضراء ووضعها يف فائدة الباحثني واملؤسسات املالية اإلسالمية؛ لوضع 

لبنات اإلطار املشرتك للصكوك اخلضراء.

اثنًيا- الوقف على البيئة يف الفقه احلضاري اإلسامي: مدخل

الكتاب  الشريعة اإلسالمية. واألدلة على ذلك من  البيئة مبدأ أصيل يف  تعد رعاية 
الوسائل  العديد من  الفقه اإلسالمي  والسنة واإلمجاع أكثر من أن حتصى.)1( وقد شرع 
الرتبوية والتنظيمية واملالية للمحافظة على البيئة مبا يرقيها وينميها ويصلحها بكل مكوانهتا: 
الوقف  من إنسان، وحيوان، ونبات، وماء، وهواء ...إخل، وحيميها من الضرر.)2( وميثل 
البيئي إحدى تلك الوسائل الي حظيت مبكانة مرموقة يف التاريخ اإلسالمي. وتكمن أمهيته 
للثواب، يف حفز  نيال  منافعها  )األموال( وتسبيل  املقاصدية عالوة على حبس األصول 
التنمية املستدامة، ملا متتاز به أصوله من دميومة )التأبيد( Perpetuity، وعدم قابليتها 
لإلرجاع Irrevocability، أو التصرف Inalienability فيها ابلبيع أو اهلبة أو 
التوريث.)3( كما يسعى طواعية إىل استدراك جوانب اخللل يف التوزيع والتملك، وما ينجم 

عنه من قصور يف إشباع احلاجات األساسية والثانوية للمجتمع اإلسالمي.)4( 

منا الوقف البيئي )األخضر( خالل القرن الثاين اهلجري حىت سقوط الدولة العثمانية، 
وازدهر إىل جانب أصناف أخرى من الوقف )الوقف الديين، والوقف الصحي، والوقف 

1 (  انظر: القرضاوي، يوسف، رعاية البيئة يف شريعة اإلسالم )القاهرة: دار الشرق، 2001( ص233-240.

2 (  املرجع السابق نفسه، ص8-26.

3 (  Mochammad Arif Budiman, The Role of Waqf for Environmental Protection in 
Indonesia, Aceh Development International Conference 2011, 26 – 28 March 2011, 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, p. 884. https://www.researchgate.net/publica-
tion/228264718_The_Role_of_Waqf_for_Environme tal_Protection_in_Indonesia )ac-
cessed 6/12/2019(.

4 (  اجلريــوي، عبــد الرمحــان بــن عبــد العزيــز، أثــر الوقــف يف التنميــة املســتدامة، امللتقــى الــدويل حــول مقومــات التنميــة املســتدامة يف االقتصــاد 
اإلســالمي، 4-3 ديســمرب 2012، جامعــة 8 مــاي 1945، قاملــة، اجلزائــر، ص196، شــوهد يف 5/12/2019 علــى الرابــط:

 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/09/-أثر-الوقف-يف-التنمية-املستدامة-عبدالرمحن-بن
pdf.عبدالعزيز-اجلريــوي

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/09/
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“مؤسسات  املعاصرة  بلغتنا  نسميه  ما  بناء  يف  مسهًما  االجتماعي(  والوقف  التعليمي، 
اجملتمع املدين” الي دعمت كثريًا من املرافق العامة يف جماالت: العبادة، والعمران، والتعليم، 
والدفاع، والصحة، والرعاية االجتماعية وختفيف حدة الفقر، واألنشطة الثقافية والرمزية،)1( 
فضال عن توفري فرص العمل وإنعاش اإلنتاج الزراعي والتجاري، عدا عن اإلقراض احلسن 
اخلريية  املؤسسات  ذلك عن  متقدما يف  املايل،)2(  والعسر  الشدة  أوقات  للمحتاجني يف 

واحلقوقية العاملية يف مأسسة املبادئ املعاصرة  للمسؤولية االجتماعية والبيئية.

وإىل هذه األشكال التقليدية إلسهامات الوقف يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
وهي أشكال قابلة للتوسع والتطور والتنوع حسب الضرورة، كان للوقف البيئي يد طوىل 
يف رعاية البيئة واستدامتها.)3( وميكن أن نورد يف هذا الصدد شذرات من تلك اإلسهامات 

املشرقة يف اترخينا احلضاري اإلسالمي على سبيل االستدالل.

- الوقف على الرعاية الصحية للحيواانت: مبا يف ذلك احليواانت املريضة، وختصيص 
دور حلمايتها من اهلالك يف أوقات القيظ وفصل الشتاء.)4( ففي إسطنبول، كانت هناك 
منازل للطيور )العصافري، احلمام، الغرابن، الزرزور، اللقالق ...( تزين جدران املدينة؛ وهي 
البيئي. ويف املغرب قام السلطان موالي إمساعيل مبوجب  الوقف  بقااي ماض مزدهر من 
اللقلق. وكان ماريستان  العقارات اجملاورة ألحد األهنار لفائدة طيور  ظهري ملكي بوقف 
سيدي فرج يف فاس ابملغرب معروفا برعايته للطيور املريضة واملهددة ابالنقراض.)5( ومن 

املثري لالهتمام أن هذه الظاهرة مل يعرف العامل القدمي مثيال هلا إال يف بالد املسلمني.

1 (  غامن، إبراهيم البيومي، جتديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي )القاهرة: دار البشري للثقافة والعلوم، 2016( ص11.

2 (  الزريقــي، مجعــة حممــود، دراســات يف قضــااي الوقــف ونظامــه ومالمــح عــن مظاهــره وإطــاره التشــريعي يف ليبيــا وبلــدان املغــرب العــريب )ليبيــا: 
دار الكتــب الوطنيــة، 2007( ص14-16.

3 (  تقــوم فكــرة االســتدامة البيئيــة علــى تــرك األرض يف حالــة جيــدة لألجيــال القادمــة، وتعــين «الوفــاء ابالحتياجــات البشــرية احلاليــة مــن الطبيعــة 
دون املســاس بســالمة النظــم اإليكولوجيــة».

4 (  اجلريوي، أثر الوقف يف التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص191-196.

5 (  Samira Idllalène, «Le habous, Instrument de Protection de la Biodiversité ? Le Cas du 
Maroc dans une Approche de Droit Comparé», Développement Durable et Territoires, 
Vol. 4, n° 1 )Avril 2013(, p. 8.
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وتعبيدها  والطرق  اجلسور  إنشاء  ذلك  ومشل  األساسية:  البنية  على  الوقف   -
وتنظيفها، وحفر اآلابر ومد املدن واألحياء السكنية ابألسبلة للشرب والسقي، وتزويدها 
ابجملارير لصرف املياه العادمة.)1( وال خيفى على كل عاقل مدى إسهام هذه التحسينات يف 
التنظيم العمراين يف عدد من احلواضر اإلسالمية )كمصر وتركيا واملغرب وبالد األندلس(، 
وهتيئة الظروف املناسبة لزايدة حجم االستثمار وزايدة اإلنتاج وتنشيط احلركة التجارية بني 

املدن والقرى.

- الوقف على املراعي واألراضي اململوكة للجماعة: انتشر هذا النوع من الوقف 
بشكل خاص ابملغرب القدمي زمن املوحدين. وكان يطلق على املراعي واألراضي اململوكة أو 
املوقوفة للقبيلة أو اجلماعة اسم أكدال، وهي مراٍع أو أراٍض موقوفة جلماعة معينة، حبيث 
مينع استغالهلا وتقاسم منافعها إال يف أوقات معينة من السنة، وذلك محاية للموارد الطبيعية 
والتنوع البيولوجي من االستغالل اجلائر. ويندرج ذلك يف إطار تنظيم عملية استغالل املوارد 
املشرتكة، وابلتايل تفادي ما يعرف يف األدبيات البيئية املعاصرة “مبأساة املشاع’’. أيخذ 
األكدال طابع احملمية الي تفتح مع بداية شهر يونيو للرعي، ويغلق مع بداية التساقطات 

الثلجية. وميكن أن يفتح قبل أو بعد التاريخ احملدد ألسباب تتعلق ابجلفاف أو الثلج.)2(

البيئية  الشرعية ابألصول  العناية  أوجه  من  وإدارهتا:  املائية  املوارد  على  الوقف   -
اعتدادها ابملاء ومتعلقاته، كونه ميثل مصدر احلياة، وأمثن املوارد الطبيعية على اإلطالق. 
واألدلة على ذلك من القرآن الكرمي كثرية، منها قوله تعاىل: {وجعلنا من املاء كل شيء 
حي أفال يؤمنون} [األنبياء: 30]، إىل جانب عدد من األحديث النبوية الي اشتملت 
على توجيهات يف كيفية التعامل مع املياه، واحملافظة عليها، وترشيد استخدامها، واإلفادة 
منها، وحترمي احتكارها، والنهي عن إفسادها، وتقييد التصرف فيها ابلبيع والشراء كمرفق 
من املرافق العامة، عمال بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: «الناس شركاء يف ثالث: املاء، 

1 (  اجلريوي، أثر الوقف يف التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص187-192.

2 (  انظر: حممد البشحايت، حول مفهوم مصطلحي أگدال وأجدير، تويزا، مراكش، جوان 2003، شوهد يف 5/12/2019 على الرابط:  
http://tawiza.byethost10.com/Tawiza74/Bouchhati.htm?i=1 
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والكأل، والنار». وقد أسهم هذا التشريع يف التأسيس ملا يصطلح عليه بـ «استدامة» املوارد 
املائية؛ الي تقع يف صلب املباحثات الدولية الراهنة، والرامية للمحافظة على املوارد املائية 

لألجيال احلالية، أو استحداث اجلديد منها خدمة لألجيال القادمة.)1(

وكان من املنطقي أن يدخل املاء بغزارة يف نظام الوقف اإلسالمي منذ نشأته على 
يد الرسول صلى هللا عليه وسلم، وتكشف الدالئل التارخيية لألوقاف يف خمتلف البلدان 
اإلسالمية عن عالقة تكاد تكون عضوية بني الوقف واملياه. ومشلت أوقاف املياه أصنافا 
متعددة، منها ما عين ابملصادر اجلوفية )كالعيون واآلابر(، ومنها ما مشل املصادر السطحية 
)اجلداول واألهنر والبحريات(. ومن أشهر أوقاف العيون يف التاريخ اإلسالمي، وقف عني 
زبيدة زوجة هارون الرشيد الي وقفتها إلمداد مكة املكرمة ابملياه العذبة، وأوقاف العيون 
يف املغرب واجلزائر. ومن أكثر اآلابر شهرة يف اتريخ الوقف بئر رومة الي اشرتاها عثمان 
رضي هللا عنه ووقفه هلا، واآلابر املوقوفة على طرق واسرتاحات احلج القدمية. أما وقف 
األفالج والغيول)2( فقد انتشرت بكثرة يف منطقة اخلليج واليمن واملغرب العريب. وأسهمت 
إما ألغراض  للمياه كمورد مشرتك،  العادل  للتوزيع  الفريدة يف أتسيس نظام  التقنية  هذه 

االستخدام اآلدمي أو احليواين، أو ألغراض الزراعة والصناعة.)3(

وحلوكمة الوقف املائي وإدارته، صاغ الفقهاء عديدا من القواعد لتنظيم عملية ختصيص 
استعمال املياه املوقوفة، آخذين بعني االعتبار شروط الواقف وحتقيق منفعة املستخدمني 
وحقوق االرتفاق. ومن أهم مؤسسات األوقاف الي أنشئت لإلسهام يف إدارة املياه )جلبا، 
واألحواض،  والصهاريج،  واحلمامات،  األسبلة،  واستعماال(:  وتوزيعا،  وتنقية،  وختزينا، 
واخلزاانت. وكانت اقتصادايت أوقاف املياه تدار بقواعد اقتصادية رشيدة وفق نظام السوق 

1 (  غامن، جتديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي، مرجع سابق، ص296-298.

2 (  هــي نظــام لتوفــري امليــاه جملموعــة مــن املزارعــني لــري األرض جبدولــة نــوابت الــري، ومراعــاة العدالــة يف التوزيــع، ويقابلــه يف اجلزائــر نظــام الفقــارة 
املنتشــر بكثــرة يف «وادي ميــزاب».

3 (  غامن، جتديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي، مرجع سابق، ص301-304.
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)العرض والطلب، واقتصادايت التكلفة( اترة، ومنطق االقتصاد االجتماعي اترة أخرى.)1(

ومن التجارب املعاصرة لتطبيقات الوقف البيئي؛ جتربة األمانة العامة لألوقاف الكويتية، 
الي أنشأت يف عام 1996 الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة، الذي عين ابملسامهة 
مبكافحة  املرتبطة  املشاريع  وتنفيذ  وتنميتها،  وختضريها  وأتهيلها  البيئة  رعاية  مشاريع  يف 
البحرية أبماكن تواجد  تثبيت املرابط  البيئي. وكان من بني إجنازاته دعم مشروع  التلوث 

الشعاب املرجانية ابلكويت.)2(

الفقر  للتخفيف من حدة  الرائدة  البيئية  الربامج  تنفيذ عدد من  إندونيسيا  وشهدت 
غرس  شكل  الربامج  تلك  وأخذت  احمللية.  الوقف  مؤسسات  مبشاركة  البيئي  والتدهور 
 Tabung املثال، أطلقت النظيفة. على سبيل  املياه  املزارعة وتوصيالت  أو  األشجار 
الشجري”  “الوقف  برانمج   2007 عام  يف   Wakaf Indonesia )TWI( 
يف مقاطعة سومطرة اجلنوبية، حيث وهبت TWI بذور املطاط، يف حني قدم اجملتمع 
احمللي األرض والعناية ابألشجار املطاطية إىل حني حصادها يف السنوات اخلمس املقبلة. 
واستلزم كل هكتار من األراضي املوقوفة متويال بقيمة 25 مليون روبية لزراعة 500 شجرة 

مطاطية.)3(

من الواضح مما سبق أن الوقف البيئي أسهم يف محاية بعض أنواع احلياة الربية، كما 
البلدان  من  عدد  يف  الطبيعة  حلماية  الدولية  االتفاقيات  تنفيذ  فعالية  عدم  عن  عوض 
للحضارة  الثقافية  القيمة  يعكس  بذلك  وأصبح   .)... إندونيسيا  املغرب،  )الكويت، 

اإلسالمية يف عالج عدم كفاءة جهود الوعي البيئي احلالية.)4(

1 (  املرجع السابق نفسه، ص304-311.

2 (  العمــري، عثمــان عــالم وعمــرو، النظــام الوقفــي ودوره يف حتقيــق أبعــاد التنميــة املســتدامة )جملــة منــاء لالقتصــاد والتجــارة، عــدد خــاص، اجمللــد1، 
أبريل 2018(، ص118.

3 (  Mochammad Arif Budiman, Op.Cit., p. 886.

4 (  Samira Idllalène, Op.Cit., p. 8.
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ورغم أن تقاليد الوقف البيئي قد احنسرت ومل تواصل تطورها؛ ألسباب متعددة ال جمال 
هنا للخوض فيها، فإن جتديد أدواره البيئية ومقاصده من زوااي معاصرة هو ضرورة ملحة، 
وذلك أن فقه الوقف البيئي املوروث ال يزال خيتزن الكثري من األخالقيات واملبادئ العملية 
واألهداف اخلريية الي ميكن أن تسهم يف إدارة مرافق حيوية ابلغة األمهية يف حياة اجملتمعات 
املعاصرة،)1( ومن أبرزها: إدارة أزمة شح املياه يف بلدان العامل اإلسالمي؛ واستدامة املوارد 
الغازات  انبعااثت  وتقليص  منها؛  النظيفة  استخدام  وتشجيع  الطاقة  وحفظ  الطبيعية؛ 

الدفيئة ومستوايت التلوث؛ ومحاية التنوع احليوي؛ وحتسني نوعية احلياة اجملتمعية.

لتغطية  بيئية  وقفية  ومنتجات  آليات  تطوير  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  وإبمكان 
أمام عدم كفاية  الراهنة،  البيئية  املشكالت  مع  التعامل  يتطلبها  الي  املالية  االحتياجات 
الوقف  صكوك  وإصدار  املوات،)3(  إحياء  على  اخلضراء.)2( كالوقف  الدين  متويالت 
لتطوير  واملسؤول  املستدام  االستثمار  صكوك  عائدات  بتكريس  والسماح  البيئي،)4( 
من  إىل ختصيص جزء  إضافة  والبيئة،  لألوقاف  إنشاء مصرف  واقرتاح  البيئية،  األوقاف 
واملشروعات  األحباث  لدعم  الرامية  اخلضراء  املبادرات  لتمويل  الوقفية)5(  الصناديق  موارد 
اإلسالمية  الشؤون  وزارات  بني  التنسيق  من  إطار  يف  وتنميتها  البيئة  يف  املؤثرة  اخلضراء 

1 (  غامن، جتديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي، مرجع سابق، ص14.

2 (  أشــارت تقديرات التدفقات املالية الســنوية إىل ضرورة توفري 343 إىل 385 مليار دوالر خلفض انبعااثت الغازات الدفيئة وتعزيز القدرات 
ملواجهــة التغــريات املناخيــة خــالل الفــرتة 2011 – 2012 )انظــر: إحصــاءات اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري املنــاخ، تقريــر تغــري املنــاخ 

لعــام 2014(.

3 (  املــوات: هــو «األرض اخلــراب الدارســة )البــور( الــي ليــس هلــا مالــك، وال مــاء، وال عمــارة، وال ينتفــع هبــا». وحيصــل إحيــاء املــوات مــن خــالل 
الوقــف ابســتثمار أموالــه يف اســتصالح األراضــي اجلــرداء وعمارهتــا وبــث احليــاة فيهــا، ســواء كان ذلــك ببنــاء، أو زرع، أو غــرس، أو تســيري مــاء 

أو حنــو ذلــك.

4 (  ليــس هنــاك تعريــف متــداول هلــذا النــوع مــن الصكــوك يف أدبيــات التمويــل اإلســالمي، وإذا جــاز أن نشــتق لــه تعريًفــا -اعتمــاًدا علــى مفهــوم 
الصكــوك الوقفيــة- فيمكــن القــول إهنــا: واثئــق متثــل موجــودات الوقــف البيئيــة، ســواء كانــت أصــواًل اثبتــة كاألصــول الطبيعيــة )أراضــي، مــوارد 
مائيــة، آابر، غــاابت،...( أو أصــواًل منقولــة كالنقــود، أو حقوقًــا معنويــة كحقــوق التأليــف واألحبــاث وبــراءات االخــرتاع يف اجملــال البيئــي، وتوجــه 

حصيلتهــا لتمويــل املشــاريع املؤثــرة بيئًيــا.

5 (  لالطــالع علــى التأصيــل الفقهــي للصناديــق الوقفيــة وصكوكهــا، راجــع حبــث: أســامة بــن عبــد اجمليــد العــاين، صنــدوق التمويــل األصغــر الوقفــي، 
سلســلة إصدارات ســاعي العلمية )الرايض: مؤسســة ســاعي لتطوير األوقاف، 2019(.



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 72

واألوقاف واهليئات املتخصصة يف محاية البيئة.)1( وقد توفر هذه األدوات السبيل للمتربعني 
واملستثمرين لتكريس الثروة حنو عوائد دائمة تعود ابلنفع على اجملتمع، ومع ذلك، ميكن 

إجراء املزيد من البحوث يف هذا اجملال ملواصلة عملية التطوير.

اثلثًا- مراجعة األدبيات:

1. مفهوم الصكوك اخلضراء واجتاهاهتا احلالية واملستقبلية:

وفقا  تصدر  إسالمية،  مالية  أوراق  هي   ،Green Sukuk اخلضراء  الصكوك 
قضااي  بشكل خاص  لتعاجل  واملسؤول،)2(  املستدام  االستثمار  ومبادئ  الشريعة  ألحكام 

الشريعة اإلسالمية يف جمال محاية البيئة.)3(

تستخدم عائداهتا Proceeds لتمويل أو إعادة التمويل الكلي أو اجلزئي للمشاريع 
جديدة،)4(  أو  قائمة  كانت  سواء  اإلسالمية،  الشريعة  مع  املتوافقة  اخلضراء  واألصول 
كاألنشطة الصديقة للبيئة الي تشمل: دعم احلفاظ على املوارد الطبيعية، ومتويل مشاريع 
الي  اخلضراء  الصكوك  وترتبط  املناخي.  التغري  حلول  ودعم  واملتجددة،  اجلديدة  الطاقة 
تركز بطبيعتها على األصول احلقيقية لدعم الصكوك واملشروع املمول بصلة وثيقة ابلتمويل 
املستدام واملسؤول الذي يسعى إىل زايدة الصاحل االجتماعي واألثر البيئي اإلجيايب دون 

التضحية ابلعوائد املالية.)5(

1 (  حســن حممــد املعيــوف، الوقــف البيئــي )جريــدة الــرايض، عــدد 14540، الثــالاثء 15 أبريــل 2008(، شــوهد يف 6/12/2019 علــى 
الرابــط:

 www.alriyadh.com/334573.

2 (  خدجيــة عرقــوب وفريــد كورتــل، دور الصكــوك اخلضــراء يف حتقيــق التنميــة املســتدامة يف ماليــزاي )جملــة رمــاح للبحــوث والدراســات، العــدد 18، 
األردن، جوان، 2016(، ص264.

3 ( Islamic Development Bank Group, Op. Cit., p. 9.

4 (  مت االســتناد يف هــذا التوصيــف إىل مفهــوم الســندات اخلضــراء الــي تتشــارك مــع الصكــوك اخلضــراء يف دعــم االســتخدام املســتدام واملســؤول 
. )Eckhard et al., The EU Green Bond Standard )GBS :لألمــوال، انظــر

5 (  Ma Jun et al., Op., Cit., p. 20.

http://www.alriyadh.com/334573
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2012 بصدور أول صك أخضر يف فرنسا  الصكوك اخلضراء يف عام  ثورة  قامت 
- حتت االسم التجاري: صكوك أوراسيس Orasis Sukuk- لتمويل إنشاء حمطة 
الرامية  واملؤسسية  احلكومية  املبادرات  من  لعديد  الباب  ذلك  وفتح  الشمسية.)1(  للطاقة 
لدعم االستثمار اإلسالمي املستدام. ويف عام 2014 قامت هيئة األوراق املالية املاليزية 
مبراجعة مبادئها التوجيهية لألوراق املالية اإلسالمية. وقد وضع ذلك األساس إلصدار أول 
صكوك SRI اخلضراء يف ماليزاي، عام 2017، من قبل مخس كياانت لتمويل مشاريع 
املناخ. تضاعف إصدار هذه الصكوك من 755 مليون دوالر يف عام 2017 إىل 1.4 

مليار دوالر يف عام 2018.

كما أبرمت إندونيسيا صفقتني بقيمة 2 مليار دوالر ممولة بصكوك خضراء سيادية، 
عائدات  استخدمت  والثانية يف 2019.)2(   2018 يف  إحداها  العامل؛  يف  األوىل  هي 
الصكوك املهيكلة بصيغة الوكالة حصرًا لإلنفاق يف شكل ختصيص املوازنة أو اإلعاانت 
أو لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة. ومت إصدار هذه الصكوك مبوجب إطار عمل السندات 
أيًضا مع  والصكوك اخلضراء اإلندونيسي، الذي طور على أساس GBP، وابلتماشي 
البيئية  والبحوث  الدويل  املناخ  مركز  من  وابعتماد  اخلضراء،  للسندات  اآلسيان  معايري 

)CICERO( كمراجع خارجي.)3(

إن آفاق التمويل األخضر اإلسالمي واعدة على حنو غري مسبوق. االجتاهات املتحولة 

1 ( Anouar Hassoune, «ORASIS: First French Sukuk, Islamic Financial Solution for Green 
Energy in France», Hassoune Conseil, Paris, 2012, p. 4.
https://cenf.univ-paris1.fr/fileadmin/Chaire_CENF/HC_-_Orasis_Sukuk_presenta-
tion_10-2012.pdf )accessed 22/8/2019(.

2 ( Climate Bonds Initiative, «Green Bonds: The State of the Market 2018», Annual Re-
port, 2018, p. 7. https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gbm_final_032019_web.
pdf )accessed 19/8/2019(.

3 ( Wan Abdul Rahim Kamil et al., Islamic Green Finance: Development, Ecosystem and 
Prospects, SC Malaysia & World Bank Group, March 2019. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/591721554824346344/pdf/Islam-
ic-Green-Finance-Development-Ecosystem-and-Prospects.pdf )accessed 19/8/2019(.

https://cenf.univ-paris1.fr/fileadmin/Chaire_CENF/HC_-_Orasis_Sukuk_presentation_10-2012.pdf
https://cenf.univ-paris1.fr/fileadmin/Chaire_CENF/HC_-_Orasis_Sukuk_presentation_10-2012.pdf
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gbm_final_032019_web.pdf
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gbm_final_032019_web.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/591721554824346344/pdf/Islamic-Green-Finance-Development-Ecosystem-and-Prospects.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/591721554824346344/pdf/Islamic-Green-Finance-Development-Ecosystem-and-Prospects.pdf
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التصاعدي  االجتاه  تعكس  املسؤول  االستثمار  حنو  املؤسساتيني  املستثمرين  من  للعديد 
للطلب، يف الوقت الذي ال تزال هناك كمية حمدودة من األدوات املالية اخلضراء على الصعيد 
العاملي، وخاصة ابلنسبة ألولئك الذين يبحثون عن فرص االستثمار األخضر املتوافق مع 

الشريعة. ويستند التفاؤل حول مستقبل الصكوك اخلضراء إىل مؤشرين أساسيني، مها:)1(

- تزايد الطلب على إمدادات الطاقة النظيفة واحلاجة املتنامية إىل املياه والنقل النظيف، 
والتنمية احلضرية والبنية التحتية املستدامة، ال سيما يف دول جملس التعاون اخلليجي الي تعد 

واحدة من أسرع املناطق منًوا يف العامل.

- الوعي املتزايد للمستثمرين العامليني حنو االستثمار املستدام واملسؤول، الذي يظهر 
يف التزامهم بتوسيع السوق العاملية لتمويل حلول التغري املناخي.

ويف هذا االجتاه، متلك تركيا واإلمارات العربية املتحدة أجندة إلصدار صكوك خضراء 
التمويل  منصة  تفكر  إذ  الكربون.  انبعااثت  نسب  خبفض  تلتزم  الي  املشاريع  لتمويل 
اإلسالمي العاملي واالستثمار املؤثر )GIFIIP( يف إطالق مبادرة الصكوك اخلضراء يف 
تركيا كاختبار أويل قبل جتريبها يف ابقي دول منظمة املؤمتر اإلسالمي.)2( وقد وضع جملس 
ديب األعلى للطاقة خطط ديب للطاقة الشمسية إىل غاية 2030، والي تتضمن إصدار 
صكوك خضراء. وعالوة على ذلك، ختطط رؤية أبوظيب 2030، املعلن عنها يف 2015، 
لرفع حصتها من الطاقة غري اهليدروكربونية إىل ما بني 40- 60٪، مع إنتاج طاقة متجددة 

1 (  Bank Negara Malaysia, «SRI & Green Sukuk: Challenges & Prospects», 29 January 
2016, p. 3-4. http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=162&bb=uploadpdf 
)accessed 19/8/2019(.

CNN العربيــة، الصكــوك اخلضــراء... حلــول متويليــة إســالمية تــزاوج بــني مقاصــد الشــريعة وإنقــاذ كوكــب األرض، 8 ســبتمرب/ أيلــول 2014، 
ديب، شــوهد يف 21/8/2019 علــى الرابــط:

 https://arabic.cnn.com/business/2014/09/08/green-sukuk-rating-projects

2 (  Deloitte & ISRA, «Sukuk in focus: The Necessity for Global Common Practices», 
Deloitte Islamic Finance Insights Series Leading by Engaging, 2018, p. 35. https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/financial-services/deloitte-isra%20
sukuk.pdf )accessed 5/9/2019(.

http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=162&bb=uploadpdf
https://arabic.cnn.com/business/2014/09/08/green-sukuk-rating-projects
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/financial-services/deloitte-isra sukuk.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/financial-services/deloitte-isra sukuk.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/financial-services/deloitte-isra sukuk.pdf
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بنسبة 7٪ من جمموع اإلنتاج الطاقوي للبالد حبلول عام 2020.)1( ويف تطور حديث، 
وقع مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي يف 16 سبتمرب 2019 مذكرة تفاهم مع كل 
من مركز ديب املايل العاملي وسوق ديب املايل ومبادرة سندات املناخ، هبدف تطوير الصكوك 
اخلضراء يف اإلمارات، ووضع معايري شفافة إلصدار شهادات الصكوك اخلضراء وفق معايري 

مبادرة سندات املناخ.)2(

الوساطة على فرصة  السيادية ومؤسسات  للتنمية واجلهات  البنك اإلسالمي  ويتوفر 
التمويل  تسخري  ويف  ماليزاي.  داخل  تتطور  الي  اخلضراء  الصكوك  سوق  لدعم  اترخيية 
 Ecosystem البيئي  النظام  بناء  على  الرتكيز  املهم  من  املتنامي،  اإلسالمي  األخضر 

للسوق وإجياد احملفزات املناسبة للصناعة.

وعلى الرغم من اآلفاق اإلجيابية الحتماالت منو الصكوك اخلضراء يف السنوات القادمة، 
فإن مستقبلها يعوقه عدد من التحدايت. ففي ظل بدائية السوق الثانوية للصكوك اخلضراء 
أكثر  والرقابة  العناية  عملية  من  مما جيعل  االعتماد  معايري  اختالف  إىل  ذلك  يؤدي  قد 
صعوبة وتكلفة للمستثمرين، بسبب صعوبة تشخيص ومقارنة مستوايت األثر البيئي بني 
املشاريع.)3( ويشري التحدي الثاين إىل مأزق الشفافية، فقد ال يتوفر املستثمرون على ضمان 
قوي أبن أمواهلم ستستخدم يف مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وتستويف معايري خضراء ذات 

مصداقية.)4(

1 (  Bank Negara Malaysia, Op. Cit., p. 4.

2 (  CBI, «Dubai: DIEDC, DIFC, DFM and Climate Bonds Sign MoU on Green Sukuk 
Growth: Goal to grow sector and develop green sukuk standards and certification», Me-
dia Statement, 16 September 2019. https://www.climatebonds.net/2019/09/dubai-diedc-
difc-dfm-and-climate-bonds-sign-mou-green-sukuk-growth-goal-grow-sector-and 
)accessed 20/9/2019(.

3 (  Harj Rai, Lee Irvine, Green Sukuk: Financing the Gulf Region’s Renewable Ener-
gy Infrastructure, Discussing the Trends, Latham & Watkins LLP, 17 November 2014. 
p. 2. https://www.lw.com/admin/Upload/Documents/Discussing-the-Trends-Green-
Sukuk-2014.pdf )accessed 16/8/2019(.

4 (  Lee Irvine et al., Green Sukuk: The Race to be First, Special Report, Islamic Finance 
News, 5 November 2014, p. 30. https://www.lw.com/thoughtLeadership/green-sukuk-
race-to-be-first )accessed 21/8/2019(.

https://www.climatebonds.net/2019/09/dubai-diedc-difc-dfm-and-climate-bonds-sign-mou-green-sukuk-growth-goal-grow-sector-and
https://www.climatebonds.net/2019/09/dubai-diedc-difc-dfm-and-climate-bonds-sign-mou-green-sukuk-growth-goal-grow-sector-and
https://www.lw.com/admin/Upload/Documents/Discussing-the-Trends-Green-Sukuk-2014.pdf
https://www.lw.com/admin/Upload/Documents/Discussing-the-Trends-Green-Sukuk-2014.pdf
https://www.lw.com/thoughtLeadership/green-sukuk-race-to-be-first
https://www.lw.com/thoughtLeadership/green-sukuk-race-to-be-first
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2. هيكلة الصكوك اخلضراء ومبادؤها العامة:

ال ختتلف هيكلة الصكوك اخلضراء كثريًا عن هيكلة السندات اخلضراء، فيما يتعلق 
ابستخدام عائدات الصكوك وإدارهتا مع علماء الشريعة الذين يقدمون رأي الطرف الثاين 
كمراجعني مستقلني. مع فارق جوهري وهو اعتماد الصكوك اخلضراء إىل حد كبري على 

األصول البيئية احلقيقية لدعم الصكوك واملشروع املمول، وامتثاهلا للمعايري الشرعية.)1(

وينطوي إصدار الصكوك اخلضراء على عملية مماثلة إلصدار الصكوك العادية. حيث 
حيتاج املصدر إىل التواصل مع املستشار الرئيسي، الذي يسهل املعامالت الشاملة مبا يف 
العناية  وممارسة  الصكوك،  وأحكام  شروط  على  واالتفاق  التمويل،  أطراف  تعيني  ذلك 
الواجبة، وتسهيل اعتماد الصكوك اخلضراء، واحلصول على املوافقة من املستشار الشرعي، 

مث تسهيل عملية اإلصدار والتصنيف والتسويق للمستثمرين، وإصدار الصكوك أخريًا.

معلومات  أي  عن  ابإلفصاح  املصدرين  قيام  لإلصدار  اإلضافية  املتطلبات  تتضمن 
يف سياق األهداف الشاملة للمصدر، مبا يف ذلك االسرتاتيجية والسياسات والعمليات 
املتعلقة بـاالستدامة البيئية، واملعايري اخلضراء أو االعتماد املمنوح. ولتكون العائدات مؤهلة 
للمشاريع اخلضراء حيتاج مستثمرو الصكوك اخلضراء إىل معرفة أن األموال املعبأة لن تذهب 
إىل األنشطة احملظورة شرًعا أو املضرة ابلبيئة، وابلتايل هناك حاجة حلصول املصدر على 
التنمية  الشرعي واملراجع املستقل على اإلصدارات. وابلتايل، ستتطلب  موافقة املستشار 
هلذه  اخلضراء  للجوانب  الشريعة  علماء  فهم  اخلضراء حتسني  الصكوك  لسوق  املستدامة 

األداة.

1 (  Ibid, p. 1.
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شكل )1(: متطلبات عملية إصدار صك أخضر

Source: Wan Abdul Rahim Kamil et al., Islamic Green Finance: 
Development, Ecosystem and Prospects, SC Malaysia & World Bank 
Group, March 2019, p. 55.

تتم  اخلضراء.  الصكوك  هيكلة  يف  رئيسي  عامل  فذلك  الشريعة  مع  متوافقة  وكوهنا 
املصدرين  بني  مالية  التزامات  إلنشاء  الشرعية  العقود  خمتلف  أساس  على  األخرية  هذه 

واملستثمرين، على غرار: عقود اإلجارة، والوكالة، والبيوع، واملشاركة.)1(

وهي   ،Guidelines التوجيهية  املبادئ  من  إطار  حتت  الصكوك  هيكلة  وجتري 
جمموعة من اإلرشادات واملعايري الي يسرتشد هبا يف حوكمة إصدارات الصكوك اخلضراء 
من حيث: املشاريع املؤهلة، وكيفية استخدام العائدات، ومراجعة االمتثال. ميكن أن تصدر 
هذه املبادئ عن القطاع الرمسي أو عن أطراف خاصة، أو من املصدر ذاته. وقد تكون 

ذات طابع طوعي أو إلزامي، أو خليط بينهما.

من الناحية اإلجرائية، يعد إطار عمل الصكوك اخلضراء امتداًدا لإلطار العام للصكوك. 

1 ( Wan Abdul Rahim et al., Op. Cit., p. 54.
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العامة للصكوك ستسري على  املبادئ  الواردة يف  املتطلبات األخرى  وابلتايل، فإن مجيع 
إىل  استناًدا  اخلضراء،  الصكوك  إلطار  اإلضافية  اجملاالت  وتشمل  اخلضراء.)1(  الصكوك 

أفضل املمارسات الدولية احلالية ما يلي:

تصنيف املشاريع أو األصول املؤهلة   
استخدام العائدات   
عملية تقييم واختيار املشروع   
إدارة العائدات   
اإلبالغ عن األثر   
التوصية ابملراجعة اخلارجية   

من  املزيد  يرد  أن  ميكن  لذلك  األدىن،  احلد  مبثابة  املتطلبات  هبذه  االلتزام  يُعّد 
التفاصيل حول متطلبات الصكوك اخلضراء، لتعكس التطورات التشريعية وغري التشريعية 

واخلصوصيات الوطنية لكل بلد.

البد من القول إن بنية سوق الصكوك اخلضراء ال تزال قيد االستكشاف والتطوير. 
لقد قامت هيئتا األوراق املالية يف ماليزاي وإندونيسيا ابلكثري من العمل. سيحتاج األمر إىل 
مزيد من اجلهود لتشكيل املبادئ التوجيهية اخلضراء بتحسني آلية احلوافز وتوحيد سلوك 
السوق الغتنام فرص تطوير التمويل األخضر اإلسالمي، بتعزيز جاذبية الصكوك اخلضراء 

يف ابقي األسواق التقليدية.

رابًعا- املبادرات الدولية إلرساء مبادئ التمويل األخضر وجهود التنسيق: تقييم 
جتارب أربع مبادرات

جمال  يف  واحمللية  واإلقليمية  الدولية  املبادرات  أهم  عن  عامة  نظرة  احملور  هذا  يوفر 

1 ( SC Malaysia, «SC Introduces Sustainable and Responsible Investment Sukuk 
Framework», 28 August 2014, Kuala Lumpur. https://www.sc.com.my/resources/meL-
dia-releases-and-announcements/sc-introduces-sustainable-and-responsible-invest-
ment-sukuk-framework )accessed 27/8/2019(.

https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-introduces-sustainable-and-responsible-investment-sukuk-framework
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-introduces-sustainable-and-responsible-investment-sukuk-framework
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-introduces-sustainable-and-responsible-investment-sukuk-framework
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التأسيس للمبادئ التوجيهية ألدوات التمويل األخضر،)1( واجلهود املبذولة لتحقيق التقارب 
إىل  النجاح  قصص  نقل  إمكانية  املبادرات  هذه  تقييم  ويتيح  املنهجيات.  يف  والتجانس 

أسواق التمويل اإلسالمي املستدامة.

1. املبادرات الدولية: 

يتقاسم عدد من املشاركني يف السوق مبادرات دولية لرعاية التمويل األخضر، لكن 
من املؤكد أن هناك مبادرتني فقط حظيتا بشهرة واعرتاف دوليتني، ويتعلق األمر بـمعايري 
مبادرة سندات املناخ، ومبادئ السندات اخلضراء، اللتني تعدان اإلطار األكثر استخداًما 
 للمصدرين يف السوق الدولية، وال تزاالن توفران األساس ملبادرات التمويل املستدام اجلديدة.

1.:)CBS( 1 معاير سندات املناخ

 Climate Bond Initiative)2(  )CBI( املناخ  سندات  مبادرة  أنشأت 
 Climate يف 2011 النسخة األوىل ملعايري سندات املناخ ونظام )خمطط( االعتماد
عملية  تشمل:  الي   Bonds Standard & Certification Scheme
واملعايري  اإلصدار،  وبعد  قبل  ما  متطلبات   ،Certification )التصديق(  االعتماد 
اخلاصة ابلقطاعات الي توفر متطلبات أهلية األصول واملشروعات يف خمتلف القطاعات 
للحصول على متويل سندات املناخ أو أي أداة دين أخرى معتمدة، مثل قطاعات الطاقة 
واملياه،  الكربون،  منخفض  والنقل  الكربون،  منخفضة  واملباين  الرايح،  وطاقة  الشمسية، 

وكفاءة الطاقة.

هتدف هذه املعايري - القائمة على مبادئ السندات اخلضراء GBP - إىل توفري هنج 
قوي للتحقق من استخدام األموال حصراًي لتمويل املشاريع واألصول املتوافقة مع اقتصاد 
منخفض الكربون واملرنة إزاء املناخ. وتوفر للمستثمرين، أداة فحص شفافة لتحديد خضارة 

1 (  تشــمل منتجــات التمويــل األخضــر: الســندات والصكــوك اخلضــراء، والبنــوك اخلضــراء، ومتويــل الكربــون، والتأمــني األخضــر، واالكتتــاابت 
اخلضــراء، ومؤشــرات األســهم والســندات اخلضــراء، واالئتمــان األخضــر، وتوريــق األصــول اخلضــراء.

2 (  منظمــة عامليــة غــري رحبيــة أتسســت عــام 2009 بلنــدن، ينصــب تركيزهــا علــى تعبئــة رأس مــال الديــن إلجيــاد حلــول لتغــري املنــاخ واعتمــاد 
ســندات املنــاخ، “الــي تعــين كل ســند أو أداة ديــن معتمــدة مــن قبــل جملــس معايــري الســندات املناخيــة’’.
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السند، وابلتايل متكني املستثمرين من اختاذ قرارات مستنرية بشأن بياانت االعتماد البيئية 
للسندات وجتنب التكاليف الباهظة للعناية الواجبة. )1(

حتدد CBS املتطلبات الواجب توافرها يف املصدرين الذين يسعون للحصول على 
تلبيتها من  ينبغي  الي  قبل اإلصدار،  ما  متطلبات  املناخ، وتنقسم إىل:  اعتماد سندات 
املصدرين للحصول على اعتماد ما قبل اإلصدار، ومتطلبات ما بعد اإلصدار، وكذلك 

االعتماد املستمر ما بعد اإلصدار.)2(

مت تصميم متطلبات ما قبل اإلصدار لضمان قيام املصدر إبنشاء العمليات الداخلية 
والضوابط املناسبة قبل اإلصدار، مبا يكفي لتحقيق التوافق مع CBS بعد إصدار سند 
املشاريع  اختيار  عملية  املتطلبات:  وتشمل  العائدات.  ختصيص  عملية  وسراين  املناخ 
واإلبالغ  العائدات،  استخدام  لتتبع  الداخلية  والضوابط  والعمليات  املرشحة،  واألصول 
قبل اإلصدار، ويتعني على اجلهات املصدرة إشراك املدقق للمصادقة على أهلية املشاريع 

واألصول املختارة و“مدى جاهزية املصدر” والسند املقرتح لالمتثال للمعيار.

حتدد مرحلة ما بعد اإلصدار متطلبات سندات املناخ املعتمدة بعد اإلصدار، وتنقسم 
أنواع  وكذلك  املؤهلة،  واألصول  واملشاريع  العامة،  املتطلبات  تغطية  أجزاء،  ثالثة  إىل 
إلزامًيا يف هذه املرحلة، ويتعني عليه  السندات احملددة. مرة أخرى يعد عمل املدقق أمرًا 
تقدمي ضمان ابلتزام املصدر جبميع متطلبات ما بعد اإلصدار، ومنها اإلبالغ السنوي عن 

املشاريع واألصول املمولة وأهليتها لضمان استمرار االعتماد.)3(

1 (  Climate Bond Initiative, «Climate Bonds Standard )CBS(», Version 2.1, January 
2017, p. 3. https://www.climatebonds.net/files/files/Climate%20Bonds%20Standard%20
v2_1%20-%20January_2017.pdf )accessed 2/9/2019(.

2 (  Ibid, p. 6-13.

3 (  ملعلومات أوىف حول آلية وخطوات االعتماد لدى CBI انظر الرابط:

https://www.climatebonds.net/certification/get-certified-1

https://www.climatebonds.net/files/files/Climate Bonds Standard v2_1 - January_2017.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/Climate Bonds Standard v2_1 - January_2017.pdf
https://www.climatebonds.net/certification/get-certified-
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CBI شكل 2: آلية االعتماد لدى

Source: Climate Bonds Initiative. https://www.climatebonds.
net/certification/get-certified-1

 
1.:)GBP( 2 مبادئ السندات اخلضراء

السندات  مبادئ   ICMA املال  رأس  ألسواق  الدولية  الرابطة  أصدرت 
اخلضراء)GBP( Green Bonds Principles)1( يف جانفي 2014، بدعم من 
جمموعة بنوك االستثمار، وهي إرشادات طوعية موجهة من السوق، وهتدف إىل ضمان 
الشفافية وتعزيز اإلفصاح والنزاهة مبا يسهم يف تطوير سوق السندات اخلضراء من خالل 
توضيح التعريفات والعمليات والطرق املثلى إلصدار سندات خضراء ذات مصداقية )مبا 
يف ذلك الصكوك اخلضراء(، واألنواع الرئيسة للمشاريع اخلضراء املؤهلة. إضافة إىل تزويد 
املستثمرين ابملعلومات الالزمة لتقييم التأثري البيئي الستثماراهتم يف السندات اخلضراء.)2( 

1 (  هي نوع من السندات، ختصص عائداهتا للتمويل أو إعادة التمويل، الكلي أو اجلزئي، للمشاريع اخلضراء املؤهلة، اجلديدة و/ أو القائمة، 
الــي تتوافــق مــع املبــادئ األربعــة للســندات اخلضــراء، وجتمــع بــني العائــد املــايل واألثــر البيئــي.

2 (  ICMA, «Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green 
Bonds», June 2018, p. 3. https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/
Green-Bonds/June-2018/Green-Bond-Principles---June-2018-140618-WEB.pdf )acn-
cessed 4/9/2019(.

https://www.climatebonds.net/certification/get-certified-1
https://www.climatebonds.net/certification/get-certified-1
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2018/Green-Bond-Principles---June-2018-140618-WEB.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2018/Green-Bond-Principles---June-2018-140618-WEB.pdf
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تقوم مبادئ السندات اخلضراء على املكوانت األساسية اآلتية:)1(

لتوضيح كيفية     املستثمرين  مع  التواصل  املصدرين  على  يتعني  العائدات:  استخدام 
استخدام أمواهلم، وينبغي وصف ذلك بشكل مناسب يف الواثئق القانونية، ابإلشارة إىل 
فئات املشاريع اخلضراء املعنية ابلتمويل أو إعادة التمويل، وتعرتف GBP صراحة بفئات 
أوسع من األهلية للمشاريع اخلضراء، والي تسهم يف جتسيد األهداف البيئية، كالتخفيف 
البيولوجي،  التنوع  الطبيعية، ومحاية  املوارد  املناخ، والتكيف معه، واحلفاظ على  من تغري 

ومنع التلوث والسيطرة عليه.

عملية تقييم املشاريع واالختيار: يؤكد هذا املكون على ضمان امتالك املستثمرين    
األهلية  معايري  واختيار  القرار يف حتديد  فعاًل ابختاذ  املصدرين  قيام  ملعلومات عن كيفية 
واالعتماد للمشاريع املؤهلة لتلقي التمويل، وأي عمليات أخرى، ويوصى املصدر ابستكمال 

هذه العملية ابلرجوع إىل املراجعة اخلارجية.

عائدات     لصايف  فرعي  حساب  ختصيص  املصدرين  على  جيب  العائدات:  إدارة 
السندات اخلضراء املخصصة أو نقلها إىل حمفظة فرعية، أو غري ذلك من الطرق، اخلاضعة 
لتتبع اجلهة املصدرة، كما جيب إعالم املستثمرين على وجه التحديد عن موازنة املشروع 
)مثل بناء األصول(، مبا يسمح هلم مبتابعة املشروع مرحلة مبرحلة والتأكد من أنه ال ينتج أثرًا 
أخضَر فحسب، بل ويتم على حنو مستدام طوال الوقت. ويوصى املصدر الستكمال إدارة 
العائدات بتعيني مراجع خارجي، للتحقق من طريقة التتبع الداخلي يف ختصيص العائدات.

اإلباغ Reporting: ينبغي على اجلهات املصدرة إاتحة معلومات حمدثة عن    
استخدام العائدات واالستثمار املؤقت للعائدات غري املخصصة، مع حتديثها سنواًي، حىت 
التخصيص الكامل، وجيب أن يتضمن التقرير السنوي قائمة عن املشروعات املؤهلة، فضاًل 
عن وصف موجز للمبالغ املخصصة، وأتثريها املتوقع. وتوصي GBP ابستخدام خمتلف 

مؤشرات األداء النوعية ومقاييس األداء الكمية لإلبالغ عن األثر.

1 (  Ibid., pp. 3 - 6.
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املراجعة اخلارجية External Review: توصي GBP املصدرين ابستخدام    
مراجعة خارجية، للتأكيد على متاشي إصداراهتم مع املالمح الرئيسة لـ GBP، وتزويد 
ويف  البيئي.  وتصنيفها  اخلضراء  للسندات  البيئية  واالعتماد  التحقق  ببياانت  املستثمرين 
يونيو 2018، أصدرت ICMA “إرشادات للمراجعات اخلارجية” للسندات اخلضراء 

واالجتماعية واملستدامة.

اعتماًدا على الصنف، هناك أنواع خمتلفة من املراجعة اخلارجية، وهي: رأي الطرف 
الثاين؛ والتحقق واالعتماد والتنقيط/ التصنيف األخضر )رأي الطرف الثالث(.)1(

رأي الطرف الثاين: هي منظمة خارجية مستقلة عن املصدر، ذات خربة بيئية، وتتضمن ‹‹ 
 .”ICMA مراجعتها عادة تقييم التوافق مع “مبادئ السندات اخلضراء الصادرة عن

التحقق ومنح االعتماد: ميكن للمصدر احلصول على التحقق املستقل حتت جمموعة ‹‹ 
معينة من املعايري البيئية، ويتضمن التحقق: التوافق مع املعايري، أو االدعاءات املقدمة من 
الداخلية  التتبع  طريقة  األساسية، ضمان  لألصول  بيئًيا  املستدامة  امليزات  بشأن  املصدر 
االجتماعي،  أو  البيئي  األثر  بيان  وختصيصها،  العائدات  استخدام  خبصوص  للمصدر 
ومواءمة التقارير مع املبادئ. أما ابلنسبة ملنح االعتماد فيجرى من قبل أطراف اثلثة مؤهلة 
ومعتمدة )مقدمو حبوث متخصصة أو وكاالت تصنيف( حيث تتحقق من االتساق مع 

معايري منح االعتماد.

التصنيف/ التقييم: وجيرى من قبل أطراف اثلثة مؤهلة. تشمل خمرجاته الرتكيز على ‹‹ 
أو معيار آخر، مثل  املتعلقة ابملبادئ،  العملية  أو االجتماعي،  البيئي و/  األداء  بياانت 
التصنيفات  ابقي  عن  التقييم  التصنيف/  هذا  ويتميز  املناخي،  للتغري  الدرجتني  سيناريو 

االئتمانية، بكونه يعكس املخاطر البيئية املادية دون االئتمانية ملصدر السند األخضر.

1 (  ملزيد من التفاصيل، انظر:
ICMA, «Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds External Reviews». 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2018/
Guidelines-for-Green-Social-and-Sustainability-Bonds-External-Reviews---June-
2018-140618-WEB.pdf
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معايري  بني  االختالف  ونقاط  التكامل  مالمح  مالحظة  ميكن  السابق،  العرض  من 
السندات  مبادئ  السندات اخلضراء، حيث تشتمل األوىل على  املناخ ومبادئ  سندات 
اخلضراء متاًما، وابلتايل فإن أي ُمصدر حيقق امتثااًل مع تلك املعايري سيتم اعتباره متوافًقا 

.GBP تلقائًيا مع

لكن على عكس GBP الي ال تقدم تصنيفات مفصلة ملا ميكن اعتباره أخضر، 
وتكتفي فقط بعرض فئات خضراء عريضة، اتركة املبادرة للمستثمرين أنفسهم، أو ألطراف 
املناخ تصنيًفا  يوفر معيار سندات  فئات موسعة،  أخرى من ذوي اخلربة اخلاصة إلدراج 
قطاعًيا Taxonomy حمدًدا للمشاريع اخلضراء املؤهلة للحصول على التمويل األخضر 
مبوجب معيار سندات املناخ، كما يوفر متطلبات أكثر تفصياًل للمصدرين حول استخدام 
العائدات وإدارهتا واإلبالغ، خبالف GBP، الي توفر جمموعة من اإلرشادات والتوصيات 

- وليس متطلبات - يف هذه اجملاالت.

2. املبادرات اإلقليمية واحمللية:

شهدت السنوات األخرية نشر العديد من األقاليم والدول إرشادات للتمويل األخضر، 
مستندة إىل التوجيه الدويل والدعم املقدم من مبادئ السندات اخلضراء ومعايري سندات 
املناخ. اخلريطة أدانه تظهر املناطق الي تتوفر )أو ميكن أن تتوفر( على إرشادات وطنية 

وإقليمية للسندات والصكوك اخلضراء أو سندات املناخ.
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الشكل )3(: خريطة اإلرشادات الوطنية واإلقليمية للتمويل األخضر يف العامل 
)لعام 2018(

Source: Climate Bonds Initiative, «Green Bonds: The State of 
the Market 2018», Annual Report, 2018, p. 22.

والالفت للنظر أن غالبية هذه املناطق تقع يف الصني واهلند، ودول رابطة اآلسيان، 
الي عرفت أسواقها املالية يف السنتني 2017 و2018 بعث مبادرات رمسية ملعرية سوق 
السندات والصكوك اخلضراء، ويتعلق األمر بكل من: معايري آسيان للسندات والصكوك 

اخلضراء، وإطار عمل صكوك SRI املاليزي.

:)ASEAN GBS( 2. 1 معاير آسيان للسندات اخلضراء

البحث عن املعايري اخلضراء الدولية ال حيدث فقط على املستوى العاملي. ففي نوفمرب 
2017، أصدر منتدى أسواق رأس املال )ACMF( لرابطة آسيان معايريه للسندات 
اخلضراء )ASEAN GBS(، ومت تطوير املعايري، بناء على مبادئ السندات اخلضراء 
األربعة املصممة لتلبية احتياجات والتزامات دول الرابطة، ومن بينها توفري إرشادات إضافية 
اخلضراء)1(  اآلسيان  سندات  وتوحيد  واالتساق  الشفافية  وتعزيز   ،GBP تطبيق حول 
الي ستسهم أيًضا يف تطوير فئة جديدة من األصول، واحلد من تكلفة العناية الواجبة، 

1 (  تشــمل ســندات آســيان اخلضــراء كل مــن الســندات والصكــوك اخلضــراء الــي تتوافــق مــع ASEAN GBS، وحــىت حتمــل الصكــوك 
اخلضــراء عالمــة ASEAN GBS جيــب أن تفــي بشــرط االســتخدام البيئــي للعائــدات، واالمتثــال للقوانــني واملتطلبــات الشــرعية إلصــدار 

الصكــوك اإلســالمية.
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ومساعدة املستثمرين على اختاذ قرارات استثمارية مستنرية.)1(

تشمل ميزات ASEAN GBS اإلضافية مقارنة إبرشادات GBP ما يلي:)2(

    ،ASEAN GBS املصدرين املؤهلني: إلنشاء فئة أصول خضراء حتمل تسمية
جيب أن يكون للمصدر أو إصدار السند األخضر صلة جغرافية أو اقتصادية ابملنطقة.

املشاريع غري املؤهلة: تستبعد مشاريع الطاقة املولدة من الوقود األحفوري من قائمة    
.ASEAN GBS املشاريع املؤهلة مبوجب

الوصول املستمر إىل املعلومات: ويكون عرب كشف املصدرين عن املعلومات األساسية    
للمستثمرين يف واثئق اإلصدار، وعرب موقع الويب للمصدر طوال فرتة استحقاق السندات.

يشجع     السنوية،  التقارير  إىل  ابإلضافة  الدوري:  اإلبالغ  من  املزيد  على  التشجيع 
املصدرون على تقدمي تقارير دورية بشكل متواتر، ويف الوقت املناسب يف حالة التطورات 

املادية.

2. 2 إطار صكوك SRI اخلضراء املاليزي:

أطلقت هيئة األوراق املالية املاليزية )SC( يف أغسطس 2014 إطار عمل صكوك 
اإلطار  هبذا  اخلاص  االقرتاح  عن  اإلعالن  ومت   ،)SRI( واملسؤول  املستدام  االستثمار 
ألول مرة يف خطاب ميزانية 2014، ويعد تقدمي هذا اإلطار جزًءا من جدول أعمال 
SC املتضمن إنشاء نظام بيئي جيمع بني مستثمري ومصدري SRI، حيث يتماشى 

1 ( The ASEAN Capital Markets Forum )ACMF(, «ASEAN Green Bond Standards», Oc-
tober 2018, p. 3. https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=75136194-
3ce3-43a2-b562-3952b04b93f4 )accessed 7/9/2019(.

2 (  Ibid, pp. 4 – 5.

https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=75136194-3ce3-43a2-b562-3952b04b93f4
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=75136194-3ce3-43a2-b562-3952b04b93f4
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مع االجتاه املتزايد لدعم السندات اخلضراء وسندات التأثري االجتماعي،)1( وقد مت يف عام 
2017 تضمني معايري اآلسيان للسندات اخلضراء ASEAN GBS هلذا اإلطار.

:SRI 2. 2. 1 متطلبات إصدار صكوك

إطار صكوك SRI اخلضراء هو امتداد إلطار الصكوك احلايل، حيث تسري مجيع 
املتطلبات األخرى الواردة يف املبادئ التوجيهية للصكوك على صكوك SRI، وتشمل 

املتطلبات اإلضافية إلصدار صكوك SRI يف اإلطار اجلديد النقاط اآلتية:)2(

املشاريع املؤهلة: حددت SC مخس فئات كربى من مشاريع SRI املؤهلة، وهي:    
املوارد الطبيعية، والطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، ومشاريع تقليل انبعااثت الغازات الدفيئة، 
وتنمية اجملتمع واالقتصاد، وتطوير ممتلكات وأصول الوقف. وميكن تصنيف املشاريع القائمة 
كمؤهلة أيًضا ضمن مشروع SRI إذا كانت أصوهلا / أنشطتها املادية مرتبطة ابلقطاعات 

املوصوفة يف اإلطار.

استخدام العائدات: لغرض متويل املشاريع املؤهلة كما هو موصوف يف الفقرة أعاله.   

صدر ابإلفصاح عنها سنواًي، عرب    
ُ
امل يلتزم  الي  املتطلبات  املبدأ  اإلفصاح: حيدد هذا 

واثئق اإلفصاح أو نشرة اإلصدار PHS واخلاصة بـ: )أ( تفاصيل مشروع SRI املؤهل 
)املبالغ األصلية املخصصة، املبالغ املستخدمة، املبالغ غري املستخدمة وتوظيفها( وأهداف 
للمعايري  املصدر  ابمتثال  اإلفادة  املؤهل؛ )ب(   SRI اإلمكان من مشروع قدر  التأثري 
 SRI البيئية واالجتماعية واحلوكمية، وجيب على اخلبري املستقل إصدار تقرير عن مشروع

املؤهل، وأن حتتوي النشرة أو PHS ملخًصا للتقرير وموقعه اإللكرتوين.

1 (  SC, SC Introduces Sustainable …, Op. Cit.

2 (  SC Malaysia, «Guidelines on Issuance of Corporate Bonds and Sukuk to Retail In-
vestors», SC-GL/5-2015 )R4-2019(, July 2019, p. 48-50. https://www.sc.com.my/api/
documentms/download.ashx?id=7be24ad9-1846-4de9-8897-d5ed58ec0011 )accessed 
9/9/2019(.

https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=7be24ad9-1846-4de9-8897-d5ed58ec0011
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=7be24ad9-1846-4de9-8897-d5ed58ec0011
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الصكوك اخلضراء     إطار  املؤهل، ويكون   SRI لتقييم مشروع تعيني خبري مستقل: 
الرئيسي للمراجع اخلارجي إلجراء تقييمه، وتقدمي آرائه حول  الداخلي للمصدر املستند 

مدى خضرة املشروع املؤهل.

2.2.2 متطلبات إصدار سندات وصكوك آسيان:

حيدد هذا املبدأ املتطلبات اإلضافية إلصدار سندات وصكوك ASEAN، وتتمثل 
الصادرة عن ACMF، من خالل:  للمعايري  امتثال اإلصدار  يف أتكيد املصدر على 
االلتزام بعدم استخدام أو اعتماد عالمة “اآلسيان اخلضراء”، فيما يتعلق بتسمية السندات 

)1(.ASEAN GBS أو الصكوك، ما مل يكن اإلصدار ممتثاًل ملتطلبات

وجلذب الشركات املصدرة اخلضراء، مت تقدمي عدة حوافز مبا يف ذلك: ختفيض تكاليف 
اإلصدار، ومنح إعفاء ضرييب للمستفيدين من إصدار الصكوك، وتغطية SC لتكاليف 

اخلبري املستقل.

صكوك  ُمصدر  تعريف  أن  يتضح   ،GBPو  SRI صكوك  إطار  بني  وابملقارنة 
SRI املؤهل أكثر صرامة مقارنة ابلتعريف الوارد يف GBP، حيث يوفر إطار صكوك 
SRI قائمة أكثر مشواًل ودقة للمشاريع املؤهلة، الي تغطي اجلوانب البيئية واالجتماعية 
)مشاريع تنمية االقتصاد واجملتمع وتطوير ممتلكات الوقف وأصوله(، مقارنة بـ GBP الي 
تركز فقط على فئات عريضة من املشاريع البيئية، ويكمن االختالف الرئيس بني مشاريع 

صكوك SRI املؤهلة ونظرياهتا التقليدية يف امتثاهلا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.

3. قضااي االنسجام والتوحيد:

الدولية يف السنوات األوىل من ظهورها هنًجا أقل  شهدت سوق السندات اخلضراء 
السوق  يف  االرتباك  من  مستوى  التنوع  هذا  عكس  وقد  واملعايري،  املبادئ  يف  توحيًدا 

1 (  Ibid, p. 51.
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حول املعيار املناسب لالستخدام، فأغلبية املعايري مل تقدم منهجية شائعة لتحديد خضرة 
السند ’’What is green”، كما مل تكن هناك معايري مشرتكة للمراجعة اخلارجية 

لضمان اإلصدارات.

اختاذ  حالًيا  جيري  األسواق،  بني  التقارب  حتقيق  يف  املنسقة  املعايري  ألمهية  وإدراًكا 
خطوات لتحقيق االنسجام بني معايري وإرشادات السندات اخلضراء. وقد عززت عموًما 
معايري السندات اخلضراء اإلقليمية والوطنية )اعتبارًا من يوليو 2018( توصيات ومتطلبات 

)1(.GBP الركائز األربع لـ

وتتم عملية تنسيق إرشادات سوق السندات اخلضراء ومعايري سندات املناخ عرب مزيج 
من املشاورات العامة إىل جانب مبادرات القطاعني الرمسي واخلاص. يتضح هذا من خالل 
املشاورة السنوية ألعضاء ومراقيب ICMA لتطوير مبادئ السندات اخلضراء، والتشجيع 
على استعمال منهجية موحدة لإلبالغ عن التأثري البيئي للعائدات، مع وضعها إلرشادات 
 ICMA واضحة ومتسقة مع بعض املشاريع اخلضراء املؤهلة.)2( ويظهر أيًضا يف إطالق
والتوجيهات  املمارسات  أفضل  تعزيز  هبدف  اخلارجيني،  للمراجعني  التوجيهية  للمبادئ 
احلالية، مثل إطار الضمان لـ CBS، ومسودة االحتاد األورويب ملعايري السندات اخلضراء 

)3(.ASEAN GBSو

منوذج آخر من املشاورات هو ذلك الذي جتريه مبادرة سندات املناخ لتحيني معايريها 
إبشراك املشاركني الرئيسني يف السوق.)4(  ويف حني أن GBP قد توىل دور توفري أساس 

1 ( ICMA, «Guidance Handbook», June 2019, p. 17. 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2019/
Guidance-Handbook-June-2019-120619.pdf )accessed 11/9/2019(.

2 ( تتوفر GBP على مبادئ توجيهية طوعية موحدة لإلبالغ عن األثر البيئي يف بعض القطاعات احملددة. ملزيد من التفاصيل انظر:
ICMA, Handbook Harmonized Framework for Impact Reporting, June 2019..

3 (  ICMA, «Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds …», Op. Cit.

4 (  CBI, «Public Consultation», Op. Cit.

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2019/Guidance-Handbook-June-2019-120619.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2019/Guidance-Handbook-June-2019-120619.pdf
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العتماد السندات اخلضراء، فإن مشكلة رئيسة وحيدة كانت تتمثل يف عدم وضوح تلك 
املبادئ حول سؤال “ما ميكن أن يعّد أخضَر؟” ?What is green، وهو ما تكفلت 

به معايري سندات املناخ الي وفرت منهجية تقييم أكثر دقة.

ويف القطاع الرمسي، جيري عدد من البلدان، على غرار الصني واهلند وفرنسا مناقشات 
داخلية وخارجية ملواءمة معايريها مع GBP وCBI، كما تناقش السلطات ابلتشاور مع 
القطاع اخلاص “ورقة املصطلح term sheet” للسندات اخلضراء، مبا يف ذلك معايري 

التعريف وإصدار شهادات االعتماد والتحقق من صحة السندات.

يتم الرتويج كذلك للقواعد من خالل البورصات املالية، مثل بورصات لندن وستوكهومل 
ولوكسمبورغ واملكسيك وشنغهاي، الي أصدرت يف يونيو 2016 قوائم للسندات اخلضراء 
التحقق  أو  الثاين  كالرأي  اخلضراء،  السندات  إلدراج  املتطلبات  من  األدىن  احلد  حتدد 

املستقل.)1(

وتقر GBP وCBI ابحلق يف التمايز الطفيف للمبادئ التوجيهية احمللية وتنوعها مىت 
اقرتن ذلك ابلشفافية؛ فهناك بعض احلاالت الي ختتلف فيها املعايري اإلقليمية / الوطنية 
اختالفًا طفيًفا عن الركائز األربع لـ GBP، لتباين التحدايت البيئية واالعتبارات الدينية 
واجملتمعية من بلد آلخر. ومراعاة أيًضا لألغراض املختلفة للسندات اخلضراء. فمثاًل تستبعد 
اخلضراء  املشاريع  قائمة  من  األحفوري  ابلوقود  املتعلقة  املشاريع  مجيع  الدولية  املبادرات 
املؤهلة، يف حني تضم املعايري الصينية مشاريع الفحم النظيف، ومتطلبات صارمة إلدارة 

العائدات.)2(

وعموًما، تشجع اللجنة التنفيذية لـ GBP أي توجيهات إقليمية / وطنية لتتماشى 

1 (  Ma Jun et al., Op. Cit., p. 27.

2 (  ICMA, «The Practice and Prospects for Green Bond Market Development at Home 
and abroad», NAFMII-ICMA Working Group, March 2017, p. 73. https://www.cbd.int/
financial/greenbonds/china-practicehomeandabroad.pdf )accessed 15/9/2019(.

https://www.cbd.int/financial/greenbonds/china-practicehomeandabroad.pdf
https://www.cbd.int/financial/greenbonds/china-practicehomeandabroad.pdf
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مع ركائزها األربع، كما ترحب أبي توصيات إضافية ذات صلة مبناطق حمددة للمساعدة 
يف التقدم العاملي هلذه السوق.)1(

خامًسا- حنو إطار عمل مشرتك للصكوك اخلضراء:

قد يبدو احلديث عن معايري أو مبادئ منسقة لصناعة التصكيك األخضر يف هذا 
الظرف سابًقا ألوانه، لندرة املبادرات اإلسالمية اخلضراء، لكن من املهم التأكيد على أن 
لتطلعات  يندرج يف إطار استشراف مستقبل سوق الصكوك اخلضراء واالستجابة  ذلك 
عدد واسع من أصحاب املصلحة واملطورين يف السوق، كما يتماشى مع االجتاه العاملي 
السائد لتعبئة املزيد من التمويل األخضر وحوكمته. ومثة شواهد على ذلك، مع قيام مركز 
ديب لتنمية االقتصاد اإلسالمي يف سبتمرب 2019 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة سندات 
املناخ للتعاون املشرتك من أجل تطوير معايري إصدار صكوك خضراء يف اإلمارات وفًقا 
ملعايري إصدار الشهادات وسندات املناخ، مما قد يكون األساس لوضع اخلطوات األوىل 
ملعايري السوق اخلضراء يف اإلمارات وقوة دفع لباقي األسواق املالية اإلسالمية حنو املعرية 

اخلضراء.

احملور  هذا  يوفر  املعايري،  بني  حمتمل  تنازع  أو  للسوق  فوضوي  تطور  ألي  وتفاداًي 
أفضل  من  انطالقًا  اخلضراء  الصكوك  إلصدار  ودائم  مشرتك  إطار  لصياغة  تصورات 

املمارسات احلالية.

1. مربرات املعرة والتجانس يف أسواق الصكوك اخلضراء:

مما ال جيادل فيه اثنان، أن تنسيق املعايري يعد جمااًل رئيًسا ملزيد من النمو يف السوق، 
إذ سيستفيد حتًما كل من املصدر واملستثمر من هكذا تنسيق أاًي كانت طبيعة األسواق، 
وسيشجع على زايدة املشاركة واالستيعاب، وجود إطار قانوين وتنظيمي قوي، إىل جانب 

ثورة تكنولوجية مالية، كعامل حمفز يف دعم منو القطاع املايل األخضر.

1 (  ICMA, «Guidance Handbook», Op. Cit., p. 7-17.
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ألصحاب  املزااي  من  مجلة  واملقبولة  املوثوقة  اخلضراء  الصكوك  معايري  حتقق  ولذلك 
املصلحة. أواًل، يشجع ذلك على تعزيز االتساق يف ممارسات األسواق، وزايدة النزاهة، 
اإلصدار  تكلفة  من  واحلد  مستنرية،  استثمارية  قرارات  اختاذ  على  املستثمرين  ومساعدة 
والعناية الواجبة Due Diligence )تكلفة البحث عن املعلومات(،)1( مما يرفع سيولة 
السوق ويوسع نطاقها، وميكن أن تسهم هذه اجلهود يف التخفيف من أوجه عدم كفاءة 

أسواق الصكوك اخلضراء الي تعيق تسعري الفوائد البيئية.)2(

وميكن أن يعني اإلبالغ املوحد عن أنواع املعلومات البيئية على توحيد الكشف عن 
بينها  واملقارنة  اخلضراء  الصكوك  خمتلف  أداء  تقييم  من  املستثمرين  ومتكني  البيئية  اآلاثر 
بسهولة أكثر.)3( سيزيد اإلبالغ عن أتثري الصكوك اخلضراء من شفافية السوق بشأن تقييم 

األهلية للحصول على التمويل األخضر، وقياس االستدامة للمشاريع واألصول املمولة.

وإن مل يكن إلزامًيا، فإن تعيني املراجعني اخلارجيني يزيد من املساءلة وشفافية التمويل 
األخضر اإلسالمي، كما يعزز تقرير املراجع اخلارجي املستقل مصداقية مصدر الصكوك 
أيًضا مستوى من  صدر. ويوفر ذلك 

ُ
اخلاص ابمل اإلفصاح  استكمال  اخلضراء عن طريق 

دور  يعد  السبب  هلذا  بيئًيا؛  مفيدة  مشاريع  لتمويل  فقط  تذهب  العائدات  أبن  اليقني 
التوجيهية  املبادئ  مع  اإلصدار  برانمج  توافق  من  للتأكد  حامسًا  اخلارجيني  املراجعني 

للصكوك اخلضراء.)4(

 يف الوقت نفسه، يفيد االتفاق على تعريف مؤهل ملا ميكن اعتباره أخضر يف وضع 
قوائم موحدة ومؤشرات للصكوك اخلضراء، وميكن لتلك القوائم أن تؤدي دورًا مستقبلًيا يف 

1 (  The ASEAN Capital Markets Forum )ACMF(, Op. Cit., p. 3.

2 (  Ma Jun et al., Op. Cit., p. 31.

3 (  Weihui Dai )Lily( et al., Roadmap for China: Green Bond Guidelines for the Next 
Stage of Market Growth, Series of Discussion Papers, CBI & the International Institute 
for Sustainable Development, 2016, p. 9. https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-
IISD-Paper1-Final-01C_A4.pdf )accessed 17/9/2019(.

4 ( Wan Abdul et al., Op. Cit., p. 38.

https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-IISD-Paper1-Final-01C_A4.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-IISD-Paper1-Final-01C_A4.pdf
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حتديد تعريفات مشرتكة ملا هو أخضر، واستخدام املراجعات اخلارجية لبياانت االعتماد 
اخلضراء للصك من خالل جعل اإلدراج يف القائمة مشروطًا ابلوفاء مبعايري بيئية معينة.)1( 
وميكن للوسم )مبوجب املعايري الدولية( أو تسمية الصكوك غري املصنفة أن يزيد بشكل 

كبري من إصداراهتا يف املرحلة املبكرة، مما خيفف قيود جانب العرض يف بعض األسواق.

خطر  فإن  السوق،  إىل  املصدرين  من  أوسع  جمموعة  وانضمام  املعايري،  هذه  ودون 
االدعاءات البيئية غري املناسبة واالحتيال حول اعتماد الصكوك اخلضراء سيتفاقم.)2( ويف 

غياب معيار واحد، قد تتبع املؤسسات منهجياهتا اخلاصة، مما خيلق بلبلة يف األسواق.

املعايري يضع صعوابت  فإن ضعف جتانس  عامليون،  يوجد مستثمرون خضر  وبينما 
أمامهم للنفاذ إىل أسواق الصكوك احمللية، إحدى املشاكل هنا هي أن تعريفات األوراق 
املالية اخلضراء ومتطلبات اإلفصاح ستختلف ابختالف األسواق، مما تزيد من تكاليف 
املعامالت، حيث حتتاج األدوات املعرتف خبضرهتا يف أحد األسواق إىل إعادة تصنيفها 
وتقييمها، أو إعادة اعتمادها يف سوق آخر، وهناك عائق آخر أمام االستثمار يف األدوات 
اخلضراء عرب احلدود، وهو االفتقار إىل منتجات التحوط من املخاطر )كمخاطر العملة(.)3(

لتطور سوق  القادم  التحدي  يكون  قد  اخلضراء  للصكوك  منسقة  معايري  غياب  إن 
التقييم واإلدراج،  الصكوك اخلضراء على املستوى العاملي، ويطرح مشاكل على مستوى 
ومع ذلك، حيث هناك حاجة ملعايري متنوعة، فإن إاتحة قدر من التقارب، والشفافية على 

االختالفات أمر ابلغ األمهية.

2. اإلطار املشرتك للصكوك اخلضراء: بني املتاح واملتصور

يعد االتساق التام بني املبادئ واملعايري يف بيئة التمويل األخضر حالة مثالية حىت يف 

1 ( Ma Jun et al., Op. Cit., p.  27.

2 ( Weihui Dai )Lily( et at., Op. Cit., p. 9.

3 ( Ma Jun et al., Op. Cit., p. 29.
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أكثر البيئات تطورًا، الختالف الدول واألسواق من انحية التحدايت البيئية واالعتبارات 
مشرتك  إبطار  ونعين  للتوحيد.  بدياًل  مشرتك  إطار  حول  االلتفاف  وسيمثل  القانونية. 
الصكوك  مبادئ  بني  الداخلي  االتساق  اجتاهني:  االتساق يف  اخلضراء حتقيق  للصكوك 
التمويل  معايري  مع  اخلارجي  والتناسق  واإلقليمية؛  احمللية  الطبيعية  بيئتها  ضمن  اخلضراء 
تلك  لصياغة  الصدد  نسوقه يف هذا  الذي  املنهج  ويقتضي  دولًيا،  هبا  املعرتف  األخضر 
املبادئ اتباع خطوتني لطاملا كانتا ركيزة اهلندسة املالية اإلسالمية، ومها: احملاكاة )التقليد(، 

واالبتكار.

1.2 منهج احملاكاة:

يعين هذا املنهج أن «يتم سلًفا حتديد النتيجة املطلوبة من منتج صناعة اهلندسة املالية 
اإلسالمية، وهي عادة النتيجة نفسها الي حيققها املنتج التقليدي». ويعتمد هذا األسلوب 
على تقليد املنتجات املالية التقليدية، وإدراج بعض الضوابط الشرعية هلا، ولعل ما يسوغ 

العمل هبذا املنهج هو السهولة والسرعة يف تطوير املنتجات واألنظمة.)1(

ميكن إسقاط هذا التحليل على حالة الصكوك اخلضراء الي يراد صياغة مبادئها على 
مقياس املبادئ واملعايري املتاحة، وهلذا ال يوجد أي مانع حيول دون االستلهام من املبادئ 

القائمة طاملا أهنا تعاجل قضااي تنظيمية وإشرافية ال تتعارض مع مبادئ الشرع اإلسالمي.

 وبعبارة أكثر حتديًدا، ميكن للتمويل اإلسالمي املعاصر استخدام األطر العامة ملبادئ 
لدعم  كآليات   SRI صكوك  عمل  وإطار  املناخ  سندات  ومعايري  اخلضراء  السندات 
 CBI مشاريع تسعى إىل حتقيق أخالقيات وقوانني اإلسالم البيئية، حيث يوفر إطار عمل
تنشئ  كما  املصلحة،  أصحاب  مطالبات  ومعاجلة  واالعتماد  واملراجعة  للتحقق  وسيلة 
مبادئ السندات اخلضراء جمموعة واسعة ومرنة من اإلرشادات للمؤسسات الي تسعى إىل 
دعم املشروعات اخلضراء، وميكن ملتطلبات املراجعة املستقلة واإلفصاح وإجراءات التظلم 

1 ( غــريب، عبــد احلليــم، االبتــكار املــايل يف البنــوك اإلســالمية )جملــة العلــوم االقتصاديــة، العــدد 9، جامعــة ســطيف، اجلزائــر، 2009( ص-234
.235
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تعزيز املبادئ اإلسالمية؛ ألهنا تضفي التزاًما أخالقًيا بطريقة قانونية توفر املعلومات وحتث 
على املساءلة، وهو ما يسهم بفعالية يف االمتثال للمعايري الي هتدف إىل دعم النصوص 

التأسيسية للشريعة يف جمال محاية البيئة.

وهلذه اخلطوة حسنات؛ أجّلها أهنا تضمن االنسجام بني مبادئ الصكوك اخلضراء 
وأسواق التمويل األخضر التقليدية، واثنًيا أهنا تقدم الصكوك اخلضراء كمنتج بيئي منطي 

حيظى بقبول عاملي.

معايري  فجميع  املعايري؛  ملواءمة  العاملي  االجتاه  مع  يتسق  الرأي  هذا  أن  غرابة  وال 
تتماشى   2018 يوليو  اعتبارًا من  الي مت تطويرها  الوطنية  اإلقليمية/  السندات اخلضراء 
إىل حد كبري مع الركائز األربع لـ GBP، الي ينبغي مبوجبها أن يسهم كل صك أخضر 
إعادة  أو  متويل  يف  للعائدات  احلصري  التوظيف  خالل  من  البيئية  األهداف  حتقيق  يف 
متويل املشروعات املؤهلة.)1( وجيب على املصدر أن يوضح مدى توافق الصكوك اخلضراء 
مع هذه املبادئ ابستعمال خمتلف أنواع املراجعات اخلارجية، وابلتزامن مع عرضها على 

التحليالت املالية والشرعية الصادرة عن الفتوى.)2(

ويف واقع األمر، لن تشكل هذه اإلجراءات فرقًا كبريًا عن املمارسة التقليدية ألسواق 
الصكوك، مبا أن جوهر اإلطار الشرعي احلايل للصكوك يشبه إىل حد كبري إطار السندات 
اخلضراء، فيما يتعلق بتحديد استخدام العائدات وعملية إدارهتا مع املدققني الشرعيني، 
الذين يقدمون رأي الطرف الثاين كمراجعني مستقلني.)3( وقد تنظر مستقباًل صناعة التمويل 
اإلسالمي يف ماهية الدور الذي ميكن أن تفيد به اهليئات املكونة من املستشارين الشرعيني 

1 (  ICMA, «Guidance Handbook», Op. Cit., pp. 15-17.

2 (  Samir Safar-Aly, Umar Moghul, Op. Cit., p. 19.

3 (  Wan Abdul et al., Op. Cit., p. 54.
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وغريهم من اخلرباء التقنيني يف مراجعة االمتثال واملطالبات الصادرة عن املستثمرين.)1(

وابملختصر، سيكون إطار الصكوك اخلضراء مدعوًما ابلفتوى واالعتماد البيئي املمنوح، 
للممولني بعض حقوق  فيها  الي يكون  القانونية اإلسالمية  اهلياكل  تثري بعض  لكن قد 
احتمال  اخلضراء، فضاًل عن  للمعايري  واالمتثال  املسؤولية  بشأن  واإلدارة خماوف  امللكية 
الفشل يف الوفاء مبتطلبات السندات اخلضراء واملناخية، وابلتايل، سيكون التزام الضامن 

واملصدر ابملعايري البيئية أمرًا حامسًا بقدر التزامهما ابملعايري الشرعية.)2(

من  مزيد  إىل  حباجة  عليها  املتعارف  اإليكولوجية  والنظم  الطروحات،  هذه  وتبقى 
الدراسة ليتم تطبيقها على السياقات املعاصرة للصكوك اخلضراء.

2.2 منهج االبتكار:

يقتضي هذا املنهج «البحث عن االحتياجات الفعلية للعمالء والعمل على تصميم 
املنتجات املناسبة هلا، شرط أن تكون متوافقة مع املبادئ الشرعية، ويتطلب هذا املنهج 
دراسة مستمرة الحتياجات العمالء والعمل على تطوير األساليب التقنية والفنية الالزمة 
واضحة  أسس  وضع  يتطلب  املالية، كما  للمنتجات  االقتصادية  الكفاءة  حيقق  مبا  هلا، 

لصناعة هندسة مالية إسالمية مستقلة عن اهلندسة املالية التقليدية.»)3(

ال شك أن هذا املنهج «أكثر كلفة من التقليد واحملاكاة، لكنه يف املقابل أكثر جدوى 
وإنتاجية، كما أنه حيافظ على أصالة املؤسسات املالية اإلسالمية، ويسمح هلا ابالستفادة 
من منتجات الصناعة املالية التقليدية ما دامت تفي مبتطلبات املصداقية الشرعية، ويساعد 

1 (  Umar F. Moghul, Samir H.K. Safar –Aly, «Green Sukuk: The Introduction of Islam’s 
Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance», the Georgetown Environmen-
tal Law Review, Vol. 27, No. 1, 2015, p. 48.

2 (  Samir Safar-Aly, Umar Moghul, «A greener Sukuk?», Op. Cit., p. 20.

3 (   قندوز، عبد الكرمي أمحد، االبتكار يف الصناعة املالية اإلسالمية )أبو ظيب: صندوق النقد العريب، 2019( ص80.
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ذلك على استكمال املنظومة املعرفية للصناعة املالية اإلسالمية.»)1(

إبداع صكوك خضراء بشكل  املنهج  يقتضي هذا  اخلضراء،  الصكوك  وعلى صعيد 
مناظرة  تفصيلية  ومعايري  والنطاق،  األهداف  حمدد  أخضر  إطار  إنشاء  خالل  من  فريد 
للمعايري التقليدية، وهيئة تفسريية لتطبيق تلك املعايري والتنسيق بني املستشارين الشرعيني 
اخلضراء  الصكوك  تتقمص  أن  وميكن  أخرى.  إفصاح  ومتطلبات  اخلارجيني،  واملراجعني 
واسع؛  نطاق  على  هبا  املعرتف   AAOIFI أليويف  احلالية  الشرعية  القانونية  اهلياكل 

لتفادي أي تنازع حمتمل بني املعايري واألنظمة القانونية.

ميكن اعتبار هذه املعايري املبتكرة كشكل من أشكال التنفيذ ملبادئ اإلسالم األخالقية 
والقانونية، ولكي تكون املعايري الفنية أكثر فعالية ينبغي وضعها داخل إطار من االعتماد، 
منوذج صكوك  غرار  على  للتظلم  وآلية  والشفافية  املستمر،  والتحقق  واالمتثال  والتدقيق 
SRI املاليزي ومبادرة سندات املناخ. وسيكون حامسًا هلذا الغرض لو قام خرباء الشريعة 
واألخالق بربط خرباهتم خبرباء العلوم البيئية والطاقة املتجددة واجملاالت ذات الصلة. واتلًيا، 
الشرعيني  املستشارين  ينبغي تكليف هيئة من موظفي االمتثال مبراجعة االمتثال وإبالغ 
املعنيني ابلنتائج ليتوىل الفقهاء دجمها واالعتماد عليها يف الفتاوى وتدقيق االمتثال، وسيكون 

تقدمي تقرير تدقيق موسع مبا يف ذلك قسم خمصص للقضااي البيئية من األمور املهمة.)2(

ومهما يكن شكل تلك املعايري، فينبغي أن حتقق األهداف اآلتية:

سليًما -   إطارًا  يوفر  الناشئة،  اخلضراء  الصكوك  ألسواق  تنظيمي  أساس  تقدمي 
من  مرحلة  إىل  وصواًل  بتطورها  ويسمح  للمناخ،  الصديقة  البيئية  واآلاثر  لالستثمارات 

النضج ذات مستوايت عالية من النزاهة والشفافية.

وضع نظام تصنيف موحد لألنشطة االقتصادية املستدامة بيئًيا واملؤهلة شرعًيا.-  

1 (  غريب، االبتكار املايل يف البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص235.

2 (  Umar F. Moghul, Samir H.K. Safar –Aly, Op. Cit., p. 55.
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أثرها -   وبيان  وختصيصاهتا  اخلضراء  الصكوك  عائدات  عن  شامل  إفصاح  إطار  توفري 
البيئي.

اجلودة -   ملعايري  االمتثال  اخلارجيني لضمان  املراجعني  لتقييم  املصدر  إخضاع عمليات 
الشرعية والبيئية.

وضع آلية العتماد الصكوك اخلضراء واهليئات الوصية على ذلك.-  

حتديد أساس للمشاركني يف السوق لتقييم األداء املايل والبيئي للصكوك اخلضراء.-  

تعزيز االنسجام بني املمارسات العملية يف أسواق الصكوك اخلضراء، وتسهيل إصدار -  
العروض العابرة للحدود.

لقد استفادت ماليزاي من هنج االبتكار، بوضع مبادئ تتوافق مع GBP وإدراج معايري 
أخرى تستجيب ملتطلبات املصدرين واملستثمرين احملليني، وقد طال جتديدها فئات املشاريع 
اخلضراء املؤهلة، حيث مت إدراج قائمة أكثر مشواًل ودقة ملشاريع SRI، الي تغطي اجلوانب 
البيئية واالجتماعية. كما كان احلرص على إشراك علماء الشريعة يف تقييم امتثال املنتجات 
املالية من منظور اهليكل الشرعي، والرتكيز على اإلفصاح واإلبالغ الصارَمني ألصحاب 
صكوك SRI عن أهداف التأثري الفعلي أو نتائج االقتصاد احلقيقي للمشروعات املمولة 

عالمة فارقة.
السوق،  أو مدفوعة من  الرمسي  القطاع  السابقة بدعم من  املبادرات  وبينما قد أتيت 
فإن إحدى البدائل املطروحة لوضع إطار مبتكر للصكوك اخلضراء، ال سيما إذا كانت 
الداخلي،  إطارهم  بتطوير  املصدرين  قيام  هي  البلد،  يف  تطويرها  يتم  مل  املفصلة  القواعد 
وهو مبثابة وثيقة حوكمة حتدد استخدام املصدرين للعائدات، ويرتكز هذا األسلوب على 
االمتثال للقواعد اإلرشادية املختارة، وميكن للمصدرين مبوجب هذا اإلطار طلب املشورة 
للسندات  الدويل  البنك  مبادئ  املعرتف هبا، على غرار  املؤسسات  أو  االستشاريني  من 
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اخلضراء.)1( ويستلزم هذا يف الغالب االلتزام ابستخدام العائدات للمشاريع املؤهلة الصديقة 
للبيئة، مبا يتفق مع القيم املستدامة للمصدرين، ووجود تقرير املراجع اخلارجي لتقييم مدى 

توافق الصكوك اخلضراء املصدرة مع أحد القواعد اإلرشادية املختارة.)2(

خامتة

صناعة  بشأن  التطورات  آخر  على  االطالع  إىل  االستشرافية  الدراسة  هذه  هدفت 
الصكوك اخلضراء، والعوامل الرئيسة الي حتكم هيكلة برانجمها، واملقارابت األساسية للتعلم 
حول كيفية  رؤى  عرض  عن  فضاًل  األخضر،  التمويل  يف  احلديثة  االجتاهات  جتربة  من 
األفكار.  هذه  من  لالستفادة  اخلضراء؛  الصكوك  صناعة  ملساندة  مشرتك  إطار  صياغة 
تناولت الدراسة ثالث دراسات حالة عن مبادئ السندات اخلضراء، وجتربة عن إطار عمل 
صكوك SRI املاليزي، وقد استخلصت الدراسة معلومات مهمة من واقع املمارسة يف 

أسواق التمويل األخضر، وتبني أن:

املساعدة على -   الصكوك اخلضراء -بال شك- جمال آسر لالستثمار، من شأنه 
يف  تزال  ال  سوقها  أن  ورغم  املستدامة،  املشاريع  لتمويل  النطاق  واسعة  مشاركة  حتقيق 
النظر  وجهة  أتثري  جانب  فإىل  مثمر.  مستقبل  ينتظرها  أنه  يبدو  لكن  األوىل،  مراحلها 
األخالقية، ستكون هلا جاذبية استثمارية جيدة يف أسواق رأس املال العاملية، كما سيزداد 

هذا الطلب بدرجة أكرب ابلنظر إىل الوعي املتزايد بتغري املناخ يف الوقت احلايل. 

سوق -   جغرافًيا؛  متمايزتني  سوقني  بني  للربط  فرصة  اخلضراء  الصكوك  تشّكل 
املالية  املؤسسات  على  يراهن  هلذا  التقليديني؛  املستثمرين  وسوق  املسلمني  املستثمرين 

)كالبنك اإلسالمي للتنمية( إلعطاء دفعة قوية هلذا القطاع احليوي.

1 (  See: World Bank, «The World Bank Green Bond Process Implementation Guide-
lines».http://pubdocs.worldbank.org/en/217301525116707964/Green-Bond-Implemen-
tation Guidelines.pdf

2 (  Wan Abdul et al, Op. Cit, p. 36.
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يعد هذا القطاع اجلديد غري مستكشف نسبًيا، سواء من انحية اإلصدارات أو -  
التنظيم، وهو ما حيتاج بشدة إىل بعض التحسينات يف جوانب خمتلفة، انطالقًا من مواصلة 

هنج التطوير يف سوق صكوك SRI املاليزية.

هناك فراغ يف التأصيل الفقهي هلذه الصكوك، وضبابية تلف مصداقية إصداراهتا -  
األخرية، مما حيول دون تطورها ابلكيفية وابلسرعة املرغوبتني.

لقد أطلقت السندات اخلضراء وسندات املناخ ثورة يف التفكري بشأن االستدامة، -  
صناعة  وليست  ومبادئها،  إجراءاهتا  تطبيق  حالًيا  وجيري  إجيابية،  آاثر  حتقيق  وإمكانية 
الصكوك اخلضراء مبنأى عن هذا التحول، ويتمثل التحدي اآلن يف كيفية ضمان إطار 

مشرتك جييب عن سؤال املستثمرين يف كل استثمار، عّما ميكن اعتباره صًكا أخضَر.

إن وجود إطار مشرتك من املعايري للصكوك اخلضراء ضروري، فهو يضمن االتساق -  
بني األسواق وتوحيد لغة التعامل، مما يسمح بتخفيض تكلفة املعامالت، وحتسني مستوايت 
اإلفصاح وشفافية املعامالت، وتعطي الثقة للمستثمرين يف نزاهة االستثمارات البيئية، كما 
تسمح بتوضيح إصدار صكوك خضراء موثوقة، فضاًل عن دعم توفري املعلومات الالزمة 

لتقييم األثر البيئي للصكوك اخلضراء واالستثمارات.

لقد اتضح أن بناء إطار مشرتك للصكوك اخلضراء مسألة عملية ومسوغة يف ظل -  
السياق العاملي احلايل، الذي يدفع أبسواق التمويل األخضر حنو مزيد من االنسجام، ويف 

حاالت متطرفة حنو التوحد. 

األوىل -   تقتضي  مقاربتان؛  هنا  تربز  اخلضراء،  الصكوك  بنية  يف  التوافق  لتحقيق 
مراجعة ما هو متاح من أفضل املمارسات واملعايري الدولية واحمللية واختيار ما يتوافق منها 
السندات  الصدد،  ميكن أن تشكل مبادئ  مع مبادئ االستثمار اإلسالمي، ويف هذا 
اخلضراء ومعايري سندات املناخ وإطار صكوك SRI األساس ملا ميكن أن يعترب اإلطار 
املشرتك للصكوك اخلضراء، ويتناغم هذا املبدأ مع آراء سابقة كانت قد اقرتحت أن تتبع 
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التقليدية املسؤولة اجتماعًيا، وال يعد  املالية  الصكوك اخلضراء درب استثمارات األوراق 
الطبيعية  التقاليد  لطبيعة  واستجابة  ممارسيها  ثقة  على  عالمة  هو  ما  بقدر  نقيصة  ذلك 
والروحية اإلسالمية يف احلفاظ على البيئة، وال شك أن الشبه بني اإلطار الشرعي احلايل 
العائدات وإدارهتا مع علماء  للصكوك، وإطار السندات اخلضراء فيما يتعلق ابستخدام 

الشريعة يعزز من فرص التوفيق بني املنتجني.

الشرعية  االعتبارات  تراعي  جديدة  ومعايري  مبادئ  ابتكار  الثانية  املقاربة  وتقتضي 
والتحدايت البيئية لكّل بلد، واألغراض املختلفة للصكوك اخلضراء، كما فعلت قبل ذلك 
ماليزاي، إبدراجها لقائمة أكثر مشواًل ودقة ملشاريع SRI املؤهلة، الي تغطي مًعا اجلوانب 
البيئية واالجتماعية، فضاًل عن احلرص على ضّم علماء الشريعة يف تقييم امتثال املنتجات 
صكوك  ألصحاب  الصارمني  واإلبالغ  اإلفصاح  على  والرتكيز  الشرعية،  للمعايري  املالية 
SRI عن التأثري الفعلي للمشروعات املمولة، وميكن أن توفر املعايري الشرعية واهلياكل 
القانونية احلالية أليويف AAOIFI أرضية توافق بني املعايري واألنظمة القانونية يف اإلطار 
املراد ابتكاره، وسيكون حامسًا هلذا الغرض لو قام خرباء الشريعة بربط خرباهتم خبرباء العلوم 

البيئية، لتعزيز الضمان اخلارجي للصكوك اخلضراء.

وأاًي كان املنهج املتبع، سيشكل مزيج من املشاورات بني املشاركني الرئيسيني يف السوق 
وجهود التنسيق والتعاون مع اهليئات الدولية ذات الصلة جوهر العمل للدفع حنو تقارب 

أسواق الصكوك اخلضراء.

ومن انفلة القول: إن مستقبل الصكوك اخلضراء الذي بدأ يف ماليزاي حيتم على ابقي 
أسواق الصكوك مواصلة السباق والتطوير، وابلتأكيد فإن اإلرهاصات قد بدأت يف مناطق 
أخرى من أسواق الدول اخلليجية، وقبل ذلك، هناك العديد من القضااي املثرية للجدل 
حباجة إىل حلول سريعة لضمان استدامة الصكوك اخلضراء يف املستقبل، حيث جيب على 
لتسوية شكل  واسع  إجراء  اختاذ  والشريعة،  التنظيم  علماء  ذلك  مبا يف  األطراف،  مجيع 
ومضمون إطار الصكوك املقرتح، والدور احملتمل للمراجع الشرعي يف تقييم أهلية املشاريع 
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القانونية  اهلياكل  البيئي اخلارجي، فضاًل عن بعض  واألصول اخلضراء، وعالقته ابملراجع 
اإلسالمية وقضااي املسؤولية وامللكية، انهيك عن مسألة اختالف البىن القانونية ألسواق 
التمويل اإلسالمي وأتثريها احملتمل على صياغة معايري الصكوك اخلضراء وااللتزام الفعال 

هبا.

مقرتحات:

نرى  أن  احملتم  فمن  التأسيس،  تزال يف مرحلة  الصكوك اخلضراء ال  نظرًا ألن سوق 
مع تقدم الوقت حتسينات على إطارها، وقد يكون من املفيد اإلشارة فيما يلي إىل بعض 

املقرتحات الي قد تعني على حتقيق هذا املسعى.

للبدء، سيكون من األفضل جلميع أصحاب املصلحة يف الصكوك اخلضراء، إذا    
احتضنت سوق الصكوك اخلضراء نظاًما قياسًيا شفافًا مراًن وقاباًل للتطبيق، وغري معّقد، 

حبيث حيدد مجيع ميزات ومتطلبات الصكوك اخلضراء بطريقة واضحة.

اثنًيا، البد من حتسني فهم إطار الصكوك اخلضراء بني األطراف الفاعلة يف السوق،    
وقد تتمكن اهليئات الواضعة للمعايري مثل AAOIFI ،CBI ،ICMA، والبنك 
العاملي من املساعدة يف مجع األطراف لتحقيق هذا اهلدف، وجيب أن تكون املؤسسات 

نفسها مستعدة لتأييد وتطبيق أي معايري مستقبلية بفعالية.

اثلثًا، االستفادة من جتارب التوريق التقليدية، مع مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية    
والضوابط الشرعية الي نصت عليها اجملامع الفقهية وجمالس الفتوى لضبط عملية إصدار 

الصكوك اخلضراء وتداوهلا وإطفائها.

رابًعا، من الضروري أن تسعى اجلهات الفاعلة يف السوق إىل املواءمة بني املعايري    
جلعل سوق الصكوك اخلضراء سوقًا موثوقة، وينبغي أن تتناول احلوارات وجمموعات العمل 
القضااي اخلالفية وتعزيز تطبيق املعايري املشرتكة من قبل صناع السياسة العامة، كما جيب 
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إشراك الالعبني اآلخرين يف السوق، مشاركة نشطة يف النقاش لتحقيق االنسجام.

خامًسا، تفعيل آلية تصكيك املوارد الوقفية اخلضراء يف سبيل مأسسة العمل اخلريي    
اإلسالمي  الوقف  بنظام  احلضاري  الوعي  للسوق، وجتديد  وتنظيمه إلعطاء زخم  البيئي 
كأداة حمققة ملبادئ االستثمار املستدام واملسؤول، ومن املمكن أن يعهد للبنك اإلسالمي 
القطري املزمع إنشاؤه دور يف قيادة املرحلة القادمة لتخضري نظام الوقف والتمويل اإلسالمي 

ككل.
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إشكاالت ملكية األصول وأثرها على محلة 
الصكوك

الدكتور عبد احلنان بن حممد العيسى * 

*  حماضــر يف كليــة العلــوم الشــرعية – مركــز التعليــم عــن بعــد يف ســلطنة عمــان، حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف القانــون مــن كليــة احلقــوق ابجلامعــة 
اإلســالمية العامليــة مباليــزاي، ودكتــوراه اثنيــة يف الفقــه مــن كليــة الشــريعة – اجلامعــة اإلســالمية العامليــة مباليــزاي، لديــه العديــد مــن الكتــب واألحبــاث 
احملكمــة املنشــورة يف جمــال القانــون والتحكيــم واجلوانــب القانونيــة للماليــة اإلســالمية، ومــن الكتــب املطبوعــة: كتــاب بعنــوان: شــرح قانــون الّتحكيــم 
الســوري رقــم/4/ لعــام -2008 دراســة مقارنــة. وكتــاب بعنــوان: دليــل احملّكمــني. وهــو حمكــم ممــارس معتمــد يف حماكــم ســلطنة عمــان، وعضــو يف 
هيئــة حتريــر جملــة الّشــريعة والقانــون الــي تصــدر عــن جامعــة العلــوم اإلســالمّية مباليــزاي، ويف جمّلــة احلكمــة للّدراســات اإلســالمّية والعلــوم اإلنســانّية 

مباليــزاي.
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إشكاالت ملكية األصول وأثرها على محلة الصكوك

الدكتور عبد احلنان بن حممد العيسى

ملخص البحث

تناول هذا البحث رؤية نقدية إلحدى أهم املنتجات املالية االسالمية، الي القت إقبااًل 
واهتماماً عاملًيا، أال وهي الصكوك، من خالل رؤية نقدية )شرعية وقانونية( لطبيعة امللكية 
القائمة عليها، واألثر املرتتب عليها ابلنسبة حلقوق محلة الصكوك، حيث تتجلى إشكالية 
البحث بعدم توافق طبيعة هذه امللكية مع امللكية يف الشريعة اإلسالمية، والقوانني السائدة 
يف البالد العربية، ويهدف البحث إىل بيان طبيعة هذه امللكية، والتعريف ابآلاثر القانونية 
الشريعة  مبادئ  مع  توافقها  مدى  وبيان  الصكوك،  محلة  حلقوق  ابلنسبة  عليها  املرتتب 
تتضمن  قانواًن،  مقبولة  وتكون  اإلسالمية  الشريعة  مع  تتوافق  بدائل  واقرتاح  اإلسالمية، 
حقوق محلة الصكوك يف األصول، لكوهنم مالكها احلقيقيني، وتتجلى أمهية البحث يف 
والقوانني  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  مع  متوافقة  ملكية  صيغ  إلجياد  جادة  خطوة  كونه 
املطبقة، ختول محلة الصكوك حق النفاذ لألصول يف حال إعسار أو إفالس املنشئ عند 
اإلطفاء، حيث مت تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث، األول: طبيعة امللكية القائمة عليها 
الصكوك، والثاين: أصول الصكوك بني احلماية وضمان الطرف الثالث، والثالث تضمن 
بدائل مقرتحة مللكية أصول الصكوك، وأهم نتائج البحث: إن امللكية النفعية احلالية حلملة 
الصكوك لألصول املبنية/القائمة على األصول، ال جتعل محلة الصكوك مالًكا حقيقيني 
لألصول، وإن استخدام امللكية النفعية يف عملية هيكلة الصكوك غري مقبولة، ألن عملية 
بيع األصول أو نقل ملكيتها من املنشئ إىل الشركة ذات الغرض اخلاص غري حقيقي، 
وابلتايل ال تتوافق مع امللكية وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، إن البدائل املقرتحة مللكية 
حق  الزمين،  التملك  عقد  للعزل،  القابلة  غري  الوكالة  االنتفاع،  )حق  الصكوك  أصول 

االستثمار، حق احلكر( حتقق الشروط الشرعية والقانونية ورغبة املنشئ ومحلة الصكوك.
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 املقدمة

بعد مرور مخسة عقود على بدء الصناعة املالية اإلسالمية، جند أهنا حجزت هلا موطأ 
قدم يف االقتصاد الدويل، جعلها حمط نظر االقتصادايت الدولية، ملا تتميز به هذه الصناعة 
من خصائص جعلها تستحوذ على جزء هام من االقتصاد العاملي، وهذا يلقي على كاهل 
هبا، وال  الي حلقت  والشوائب  اخلبث  مهمة حتصينها وختليصها من  الصناعة  ُرّواد هذه 
يتأتى ذلك إال من خالل النقد البناء الذي يهدف إىل تطويرها. ويتناول هذا البحث رؤية 
نقدية إلحدى أهم هذه املنتجات الي القت إقبااًل واهتماًما عاملًيا، أال وهي الصكوك، 
من خالل رؤية نقدية )شرعية وقانونية( لطبيعة امللكية القائمة عليها، واألثر املرتتب عليها 
ابلنسبة حلقوق محلة الصكوك، واقرتاح بدائل تتوافق مع الشريعة اإلسالمية وتكون مقبولة 
قانواًن، فلقد اعرتت عدة خمالفات الصكوك، حّولتها إىل سندات دين، منها: أن الصكوك 
ال متّثل حقوق ملكية حلاملها، وعدم قابلية بعض األصول للتملك، والتعهد ابلشراء ابلقيمة 
االمسية، وأثر هالك األصول على تنفيذ هذا التعهد، وقوة اإللزام القانونية للوعد ابلشراء، 
وضمان الطرف الثالث، والتأمني التكافلي، واستخدام مؤشر معني لتوزيع الربح، وإقراض 
وعدم  الصكوك،  وتطبيقات  الفتوى  بني  واالختالف  الصكوك،  حلملة  الصكوك  مدير 
اعرتاف بعض النظم ابلشركة ذات الغرض اخلاص، كل هذه املخالفات تستوجب إعادة 
النظر يف الصكوك من اإلصدار إىل اإلطفاء، وهذا البحث سوف يسلط الضوء على مسألة 
امللكية يف الصكوك املبنية/القائمة على األصول الي هي حمل البحث، حيث مت تقسيم هذا 
البحث إىل ثالثة مباحث، تناول املبحث األول: طبيعة امللكية القائمة عليها الصكوك. 
أما املبحث الثاين فتناول: أصول الصكوك بني احلماية وضمان الطرف الثالث، واملبحث 
الثالث تضمن بدائل مقرتحة مللكية أصول الصكوك، وخامتة تضمنت النتائج والتوصيات 

واملقرتحات الي توصل إليها البحث إلصالح املشكالت الي يطرحها.

عليها  القائمة  لألصول  الصكوك  محلة  ملكية  طبيعة  توافق  عدم  البحث:  مشكلة 
الصكوك مع امللكية يف الشريعة اإلسالمية، والقوانني السائدة يف البالد العربية.

القائمة عليها  وسوف يعاجل البحث إشكالية البحث من خالل بيان طبيعة امللكية 
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الصكوك، واألثر املرتتب عليها ابلنسبة حلقوق محلة الصكوك، واقرتاح بدائل تتوافق مع 
الشريعة اإلسالمية وتكون مقبولة قانواًن.

عليها  القائمة  امللكية  طبيعة  بيان  إىل  البحث  يهدف  وأمّهيته:  البحث  أهداف 
الصكوك، والتعريف ابآلاثر القانونية املرتتب عليها ابلنسبة حلقوق محلة الصكوك، وبيان 
مدى توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، واقرتاح بدائل تتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
وتكون مقبولة قانواًن، تضمن حقوق محلة الصكوك يف األصول؛ لكوهنم مالكها احلقيقيني.

مبادئ  مع  متوافقة  ملكية  صيغ  إلجياد  جادة  خطوة  أنه  يف  البحث  أمهية  وتتجلى 
النفاذ لألصول يف حال  الصكوك حق  املطبقة، ختول محلة  والقوانني  الشريعة اإلسالمية 

إعسار أو إفالس املنشئ عند اإلطفاء.

منهجية البحث: نظًرا لطبيعة البحث اعتمد الباحث على املناهج اآلتية:
ملادة  الرئيسة  املصادر  واستقراء  جبمع  الباحث  قام  حيث  االستقرائي:  املنهج   .1

البحث العلميَّة املتعلَّقة بتحديد طبيعة وأنواع امللكية.

2. املنهج التحليلي واملقارن: حيث قام الباحث بتحليل ومقارنة تلك املادة العلميَّة، 
ملعرفة أهم األحكام الناظمة للملكية.

الدراسات السابقة: هناك دراسات حديثة العهد تناولت موضوع طبيعة ملكية محلة 
الصكوك لألصول، منها:

1. رفيع حنيف، من اهلياكل املدعمة ابألصول إىل اهلياكل املخففة الدعم ابألصول: 
العدد األول  السابع عشر،  اقتصادية إسالمية، اجمللد  املعقد للصكوك، دراسات  التاريخ 
2011، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب. تناول البحث التدرج إبصدار الصكوك من 
الصكوك املدعمة ابألصول إىل الصكوك املبنية على األصول، إىل الصكوك خمففة الدعم 
ابألصول، واملخالفات الشرعية الي تضمنها النوع األخري الذي يعتمد األصول املختلطة 



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 114

ونسبة الديون فيها، وقابليتها للمتاجرة.

2. عبد الرزاق عبد اجمليد أالرو، تطبيق امللكية القانونية وامللكية النفعية يف التمويل 
اإلسالمي، جملة جامعة الشارقة، اجمللد 13، العدد1، 2016. وتناول أشكال امللكية 
وفق الشريعة اإلسالمية والقانون اإلجنليزي، وتوصل إىل أن ملكية محلة الصكوك هي ملكية 

صورية.

3. عبد الباري مشعل، احلوكمة الشرعية إلصدارات الصكوك، مؤمتر أيويف للهيئات 
الشرعية 2018،  البحرين. تناول البحث األبعاد القانونية والشرعية لقضية دانة غاز.

4. سعيد بوهراوة، احلوكمة الشرعية إلصدارات الصكوك، مؤمتر أيويف السادس عشر 
للهيئات الشرعية، 2018، البحرين، وتناول اختالل األحكام الشرعية للصكوك بسبب 
عدم اعتداد اهليئة الشرعية املعتمدة للصكوك ابألوضاع القانونية احلاكمة لعقودها، والتأثري 
السليب للقضااي القضائية املتعلقة بتعثر بعض إصدارات الصكوك، بسبب ادعاء مصدريها 

خمالفتها للشريعة اإلسالمية.

لقد تناولت البحوث السابقة طبيعية امللكية، لكنها مل تقرتح بدائل تتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية والقوانني السائدة، وهذه هي اإلضافة اّلي يشّكلها هذا البحث.

هيكل البحث

- املقدمة
- املبحث األول: طبيعة امللكية القائمة عليها الصكوك

- املطلب األول: أنواع امللكية     
- املطلب الثاين: طبيعة امللكية يف الصكوك

- املبحث الثاين: أصول الصكوك بني احلماية وضمان الطرف الثالث
- املطلب األول: ضمان الطرف الثالث
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- املطلب الثاين: التأمني التكافلي
- املبحث الثالث: بدائل مقرتحة مللكية أصول الصكوك

- املطلب األول: الوكالة غري القابلة للعزل
- املطلب الثاين: التملك الزمين

- اخلامتة: النتائج والتوصيات
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املبحث األول: طبيعة امللكية القائمة عليها الصكوك

املطلب األول: أنواع امللكية

1. امللكية يف الشريعة اإلسامية:

تعريف امللك: امللك لغة -بفتح امليم وكسرها وضمها: هو احتواء الشيء والقدرة على 
االستبداد به والتصرف ابنفراد)1(. ويف االصطاح: يعرب الفقهاء احملدثون بلفظ امللكية عن 
امللك، وقد عّرف القرايف امللك -ابعتباره حكًما شرعًيا- فقال: امللك حكم شرعي مقدر 
يف العني أو املنفعة، يقتضي متكن من يضاف إليه من انتفاعه ابململوك والعوض عنه من 

حيث هو كذلك)2(.

املالك يف أن يتصرف يف ملكه تصرفًا مطلًقا عيًنا ومنفعًة  امللكية: هو سلطة  حق 
واستغالاًل، وملالك الشيء وحده أن ينتفع ابلعني اململوكة وبغلتها ومثارها ونتاجها، ويتصرف 

يف عينها جبميع التصرفات اجلائزة شرًعا)3(.

أقسام امللك: للملك أقسام ابعتبارات خمتلفة يف الشريعة، وما يتعلق ببحثنا هو أقسام 
امللك ابعتبار حقيقته، أي ابلنسبة للعني واملنفعة: فهو ينقسم إىل ملك اتم وإىل ملك 

انقص.

وقد قسَّم ابن رجب احلنبلي امللك إىل أربعة أنواع: ملك عني ومنفعة، وملك عني بال 
منفعة، وملك منفعة بال عني، وملك انتفاع من غري ملك املنفعة، مث قال: أما النوع األول: 
فهو عامة األمالك الواردة على األعيان اململوكة ابألسباب املقتضية هلا، من بيع وهبة وإرث 
وغري ذلك. والنوع الثاين: ملك العني بدون منفعة. والنوع الثالث: ملك املنفعة بدون عني 

1 (  ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، لسان العرب )بريوت: دار صادر، 1414ه( ص359.

2 (  القرايف، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، الفروق )القاهرة: عامل الكتب، د.ت(، ج3، ص209.

3 (  القانون املدين السوداين )اخلرطوم، وزارة العدل، 1984( املادة)516(.
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وهو اثبت ابالتفاق، وهو ضرابن: الضرب األول: ملك مؤبد، ويندرج حتته صور: منها 
عليه، ومنها األرض  للموقوف  منافعه ومثراته مملوكة  فإن  الوقف،  الوصية ابملنافع، ومنها 
االنتفاع  ملك  الرابع:  والنوع  اإلجارة.  فمنه  مؤبد،  ملك غري  الثاين:  والضرب  اخلراجية، 

اجملرد، وله صور متعددة: منها ملك املستعري، فإنه ميلك االنتفاع ال املنفعة.

والفروق بني امللك التام وامللك الناقص تتجلى)1(:

أواًل- إن لصاحب امللك التام احلق يف إنشاء مجيع التصرفات املشروعة، من عقود 
انقلة للملك يف حدود عدم خمالفة الشرع، أما صاحب امللك الناقص هو مقيد يف حدود 

االنتفاع ابملنفعة فقط.

اثنًيا- أتبيد امللك التام: أي أن امللك التام دائم ومستمر ال ينتهي إال بسبب مشروع، 
وكذلك ال جيوز أتقيته، ولذلك ال جيوز أتقيت العقود الناقلة للملك التام كالبيع وحنوه،)2( 
وأما امللك الناقص فالعقود الواردة على املنافع فيها ال بد من أتقيتها، مثل اإلجارة، فهي 

تقبل التقييد ابلزمان واملكان ونوع االنتفاع.)3(

امللك التام: هو امللك املتضمن العني ومنافعها أي ملك الرقبة واملنفعة مًعا، يقول ابن 
تيمية: امللك التام ميلك فيه التصرف يف الرقبة ابلبيع واهلبة، ويورث عنه، وميلك التصرف 

يف منافعه ابإلعارة واإلجارة واالنتفاع وغري ذلك)4(.

امللك الناقص: هو ملك الرقبة فقط، أو املنفعة فقط، أو االنتفاع فقط، ولذلك جاء 
أن يوصي ابلرقبة  أو  املنفعة انقًصا، كأن يوصي مبنفعة عني لشخص،  الرقبة دون  ملك 

1 (  جلنة الفقهاء، املوسوعة الفقهية الكويتية )الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 1427-1404هـ(.

2 (  ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، األشباه والنظائر )بريوت: دار الكتب العلمية، 1999( ص27.

3 (  ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، حاشية ابن عابدين )بريوت: دار الفكر، 1992(، ج5، ص19.

4 (  ابــن تيميــة، أمحــد بــن عبــد احلليــم، جممــوع الفتــاوى، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم )املدينــة املنــورة: جممــع امللــك فهــد لطباعــة 
الشــريف، 1992(، ج29، ص178. املصحــف 
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لشخص ومبنفعتها آلخر)1(، فامللك الناقص ينقسم إىل قسمني: 

فقط، كمنح  بنفسه  العني  ابستعمال  الشخص  سلطة  هو  االنتفاع:  ملك  األول: 
الطالب سكًنا جمانًيا يف املدينة اجلامعية، فاالنتفاع: هو الوصول إىل املنفعة، يقال انتفع 
ابلشيء: إذا وصل به إىل منفعة.)2( ويستعمل هذا اللفظ غالًبا مع كلمة )حق( فيقال: حق 

االنتفاع، ويراد به احلق اخلاص بشخص املنتفع غري القابل لالنتقال إىل الغري.)3(

عقود  والعقد:  املالك،  وإبذن  وشرعية  أصلية  اإلابحة:  منها  االنتفاع:  أسباب  أما 
تقع على املنفعة مباشرة، كاإلجارة واإلعارة، والوصية ابملنفعة والوقف. وهناك عقود أييت 

االنتفاع فيها تبًعا، وذلك وفق شروط حمددة، كالرهن والوديعة.

توريث االنتفاع: إذا كان سبب االنتفاع اإلجارة أو العارية، فإنه يقبل التوريث. 

نفقات العني املنتفع هبا: ال خالف بني الفقهاء يف أن نفقات العني املنتفع هبا تكون 
على صاحب العني، إذا كان االنتفاع مبقابل.

ضمان االنتفاع: األصل أن االنتفاع بعني من األعيان ال يوجب الضمان، وعلى ذلك 
العقد، دون تعدٍّ أو  الوجه املشروع، وابلشروط الي عينت يف  انتفع ابملأجور على  فمن 

تقصري، وتلف املأجور، فال ضمان على املنتفع.

ينتهى االنتفاع يف احلاالت اآلتية: أ- اإلرادة املنفردة: من قبل أحد العاقدين. ب- 
حق اخليار: يف بعض العقود كاإلجارة، فإهنا تفسخ ابلعيب.ج- اإلقالة: وهي فسخ العقد 
إبرادة الطرفني كاإلجارة. د- انتهاء املدة. ه- هالك احملل: أي هبالك العني املنتفع هبا. 

و- وفاة املنتفع.

1 (  ابن جنيم املصري، األشبابه والنظائر، مرجع سابق، ص351.

2 (  الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري، حتقيق: عبد العظيم الشناوي )القاهرة: دار املعارف، د.ت( ص357.

3 (  القرايف، الفروق، مرجع سابق، ج 1، ص187. 
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الثاين: ملك املنفعة )متليك املنفعة(: وتعرف املنفعة يف اللغة: كل ما ينتفع به واجلمع 
منافع)1(، واملنفعة يف االصطالح هي: الفائدة الي حتصل ابستعمال العني، فكما أن املنفعة 
حتصل من الدار بسكناها وحتصل من الدابة بركوهبا)2(، وهو أعم وأمشل من ملك االنتفاع، 
أو  بعوض كاإلجارة،  به  االنتفاع  بنفسه، وميكن غريه من  االنتفاع  املنفعة  مالك  فيباشر 
بغري عوض كالعارية، فمالك املنفعة كمن استأجر دارًا، أو استعارها، فله أن يؤجرها للغري 

بعوض أو بغري عوض، ويتصرف يف هذه املنفعة تصرف املالك يف أمالكهم.)3(

املنافع مُتلك بطريقني: أحدمها: أن تكون اتبعة مللك  املنافع:  الواردة على  العقود 
الرقبة، والثاين: أن يكون ورد عليها العقد وحدها، ومتلك املنفعة بعدة أسباب هي اإلعارة 

واإلجارة والوقف والوصية.

رهن املنفعة: األصل عند الفقهاء أن ما جيوز بيعه جيوز رهنه، وما ال جيوز بيعه ال جيوز 
رهنه)4(، وبناء عليه فيجوز رهن املنافع.

ضمان املنافع: املنافع تضمن ابإلتالف والغصب إذا كان ذلك بتعٍد أو تقصري من 
املنتفع.

وراثة املنافع: املنافع تورث مثل بقية األموال اململوكة، جراًي على أصلهم من أن املنافع 
أموال متقّومة.)5(

انتهاء ملك املنفعة: تنتهي ملكية املنفعة أبمور، منها: أ- هالك حمل املنفعة. ب- 
انتهاء املدة احملددة هلا. ج- وفاة املنتفع، على خالف بني الفقهاء يف ذلك.

1 (  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص512.

2 (  علي حيدر، خواجة أمني أفندي، درر احلكام شرح جملة األحكام )القاهرة: عامل الكتب، 2003( ص100، املادة )125(.

3 (  املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ص809.

4 (  ابن جنيم، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ص288.

5 (  املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ص596.



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 120

الفرق بني االنتفاع واملنفعة: وعلى هذا فمن ملك منفعة شيء ميلك أن يتصرف فيه 
بنفسه، أو أن ينقلها إىل غريه، ومن ملك االنتفاع ابلشيء ال ميلك أن ينقله إىل غريه، 

فاملنفعة أعم أثرًا من االنتفاع.

الشروط املقيدة للتصرف: ليس للمالك أن يشرتط يف تصرفه عقًدا كان أو وصية 
شروطًا تقّيد حقوق املتصرف إليه، إال إذا كانت هذه الشروط مشروعة، وقصد هبا محاية 
مصلحة مشروعة للمتصرف، أو املتصرف إليه، أو الغري ملدة حمددة، ويقع ابطاًل كل شرط 

مينع املتصرف إليه من التصرف.)1(

2. امللكية يف القانون الاتيين )الفرنسي(، القانون السوري منوذًجا

تقسم امللكية وفق القانون الفرنسي إىل حق امللكية وحق االنتفاع

أواًل- حق امللكية: تقسم العقارات إىل عقارات ملك: وهي العقارات القابلة للملكية 
والتصرف  واستغالله  استعماله  حق  القانون  حدود  يف  وحده  الشيء  فلمالك  املطلقة، 
فيه،)2(وعقارات أمريية: وهي الي تكون رقبتها للدولة وجيوز أن جيري عليها حق التصرف،)3( 

وجيوز أن جتري على العقارات احلقوق العينية اآلتية: امللكية-التصرف-االنتفاع)4(. 

خيص  شيء  ابستعمال  عيين  حق  أبنه  املادة/936/:  عّرفته  االنتفاع:  حق  اثنًيا- 
الغري واستغالله، ويسقط هذا احلق حتًما مبوت املنتفع، وال جيوز إنشاء حق انتفاع لصاحل 
شخص اعتباري. فحق االنتفاع خيول مالكه ثالثة حقوق، هي: االستعمال، واالستغالل، 
والتصرف حبق االنتفاع، وليس التصرف مبلكية العني،)الرقبة( الي أنشأ حق االنتفاع عليها. 

1 (  القانون املدين السوداين، املادة )523(.

2 (  وزارة العدل السورية، القانون املدين السوري رقم84 ) دمشق: وزارة العدل، 1949( املادة )768(.

3 (  املادة )86( املرجع السابق نفسه.

4 (  املادة )85( املرجع السابق نفسه.
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خصائص حق االنتفاع:  1ـ هو حق عيين: وليس حق شخصي.  2ـ مينح مالكه 
سلطة استعمال شيء خيص الغري واستغالله، ولصاحب حق االنتفاع التنازل عن هذا احلق 
أو التصرف به. 3ـ حق مؤقت: أي ينتهي مبوت املنتفع، إال أنه جيوز إنشاء حق االنتفاع 
ملدة معينة ينتهي ابنتهائها، شريطة أن تنتهي هذه املدة قبل وفاة املنتفع. وهبذا يفرتق هذا 
احلق عن حق التصرف يف األراضي األمريية الذي يعد يف األصل حًقا دائًما، إذ هو ينتقل 
بعد وفاة املتصرف إىل ورثته من أصحاب حق االنتقال. 4ـ حق االنتفاع ينشأ ملصلحة 

الشخص الطبيعي، وليس االعتباري.

مبوت  أو  2ـ  أجله.  ابنتهاء  االنتفاع  يسقط حق  االنتفاع: 1ـ  انتهاء حق  حاالت 
املنتفع. 3ـ أو بتلف الشيء املنتفع به تلًفا كاماًل. 4ـ أو ابلتنازل عن املنتفع به. 5ـ أو 
إبسقاطه منه لسوء االستعمال. 6ـ أو ابالحتاد: أي جبمع صفي املنتفع ومالك العقار يف 

شخص واحد)1(. 

املسؤولية والضمان: عند انقضاء مدة االنتفاع يكون املنتفع مسؤواًل جتاه مالك العقار 
عن العطل الذي حلق ابلعقار بسببه، وتكون على عاتق املنتفع: الضرائب العقارية املختلفة، 
وكذلك الرتميمات الالزمة لصيانة العقار. أما اإلصالحات الكبرية الي تستوجب مصاريف 
غري عادية، فإهنا ترتتب على مالك الرقبة، وأحكام البيع هي الي تسري يف ضمان احلصة 

إذا هلكت، وينشأ االنتفاع ابلتصرف القانوين )العقد والوصية(.

وميكن أن يكون حق االنتفاع مالئًما للصكوك إذا مت تعديل التشريعات، بسماح أن 
يكون املستفيد شخًصا طبيعًيا أو اعتباراًي، وأن ينتهي االنتفاع ابنتهاء مدته، أو أن يتضمن 
قانون الصكوك نصوًصا خاصة بذلك وفق القاعدة القانونية اخلاصة بتقييد العام، حبيث 

يشرتي محلة الصكوك حق االنتفاع، مث بعقد آخر يتم إعارته للمنشئ بدون عوض.

انتفاع  منح حق  ميكن  فإنه  عمان،  سلطنة  العمل يف  عليه  ما جرى  وفق  أنه  علًما 

1 (  القانون املدين السوري، املادة )954(.
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طويل األجل يقدر خبمسني سنة قابلة للتجديد، سواء لألراضي الي ميلكها املواطنون أو 
احلكومة، واملستفيد ميكن أن يكون شخًصا طبيعًيا أو اعتباراًي،)1( وتتجلى حقوق مالك 
العقار حبقه يف احلصول على مقابل حق االنتفاع، وحقه يف االحتفاظ مبلكية العني، وحقه 
يف التصرف ابلعني حمملة حبق االنتفاع، وحقه يف اسرتدادها عند هناية حق االنتفاع،)2( 
وااللتزامات الي تقع على امللك هي: تسليم العني خالية من أي حق يتعارض مع حق 
االنتفاع، كالرهن أو احلجز أو حق انتفاع آخر، ويلتزم بعدم التعرض للمنتفع طوال مدة 

االنتفاع.)3(

أما حقوق املنتفع فهي حق االستعمال واالستغالل والتنازل عن حق االنتفاع للغري، 
وجيوز النص يف عقد االنتفاع على استمراره حىت انتهاء مدته يف حال وفاة املنتفع، فللمنتفع 

التصرف يف حق االنتفاع جبميع أنواع التصرفات كالبيع والرهن وغريه.)4( 

3. امللكية يف القانون اإلجنليزي: تقسم امللكية وفق القانون اإلجنليزي إىل امللكية 
القانون  ظل  النفعية يف  وامللكية  القانونية  امللكية  بني  والفصل  النفعية،  وامللكية  القانونية 
اإلجنليزي يتضح من خالل مفهوم االستئمان أو الوصاية. فاملالك القانوين: هو الشخص 
الذي حيمل املستند القانوين للممتلكات، لصاحل شخص آخر، فاملالك القانوين هو من 
سّجل األصل املمتلك ابمسه. أما املالك النفعي: فهو املالك احلقيقي أو الفعلي الذي حيق 
له االستعمال واالنتفاع ابلشيء، إال أن ملكية الشيء القانونية غري مسجلة ابمسه، فاملالك 
الفعلي الذي يعود مجيع منافع األصل إليه هو املالك النفعي، واملالك القانوين مبثابة أمني 
حائز لألصل قانواًن لصاحل املستفيدين منه فقط، وعند بيع األصل يكون مستحق الثمن 
هو املالك النفعي؛ لكونه الضامن لألصل، لكن املالك النفعي ال يستطيع التصرف ابمللكية 
بدون موافقة املالك القانوين، لكن إىل أي مدى خُيرج هذا القيد مفهوم امللكية النفعية عن 

1 (  املرسوم السلطاين رقم 88، الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االنتفاع أبراضي السلطنة )مسقط: وزارة العدل، 1982( املادة )4(.

2 (  املرجع السابق نفسه، املادة )7(.

3 (  املرجع السابق نفسه، املادة )11(.

4 (  املرجع السابق نفسه، املادة )14(.



123االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

مفهوم امللكية احلقيقية يف الشريعة اإلسالمية؟ 

ففي القانون االجنليزي واملاليزي، ميكن لشخص )املالك القانوين( بيع العقار لشخص 
آخر )املالك النفعي( وقبض الثمن، وإبقاء ملكية العني ابمسه يف السجل العقاري، ويف 
بواسطة  أو جربًا  له ذلك طوًعا  فإنه حيق  امللكية ابمسه،  بنقل  النفعي  املالك  حال رغبة 

القضاء، فاملالك القانوين حتت تصرف وحتكم املالك النفعي؛ ألنه املالك احلقيقي.

املطلب الثاين: طبيعة امللكية يف الصكوك

متّثل  الصكوك  ألن  وإصدارها؛  الصكوك  هيكلة  يف  أمهية كبرية  األصول  مللكية  إن 
هذه األصول أو املوجودات، ففي معظم هياكل الصكوك، يؤدي التصرف يف األصول أو 
املوجودات إىل نقل «ملكية االنتفاع» فقط، يف حني أن حق امللكية القانونية، أو «شهادة 
أو املصدر، ومبا أن الصكوك متثل ملكية  املنشئ  يتم االحتفاظ هبا من قبل  التسجيل» 
ملكية  األصول  الصكوك هذه  فهل ميلك محلة  واملوجودات،  األصول  حصة شائعة من 
اتمة؟ ختوِّهلم حق االستعمال واالستغالل والتصرف، ففي هذا املبحث سوف نتعرف على 
طبيعة ملكية أصول الصكوك؛ ابلنسبة حلملة الصكوك، وابلنسبة للجهة املنشئة، وابلنسبة 

.)SPV( للشركة ذات الغرض اخلاص

 أواًل- الصكوك

- تعرَّف الصكوك أبهنا: «شهادات، وميثل كل صك حق ملكية لنسبة مئوية شائعة 
يف موجودات عينية، أو جمموعة خمتلطة من املوجودات أكثرها األعيان، أو مشروع جتاري 
مشرتك )مثل املضاربة(. وقد تكون هذه املوجودات يف مشروع حمدد، أو نشاط استثماري 
معني وفًقا ألحكام الشريعة ومبادئها»، )1(«هي واثئق متساوية القيمة متثل حصًصا شائعة 
يف موجودات مشروع معني، أو نشاط  أو خدمات، أو  يف ملكية أعيان، أو منافع، 

1 (  جملــس اخلدمــات املاليــة اإلســالمية، املعيــار رقــم 7 متطلبــات كفايــة رأس املــال للصكــوك، والتصكيــك )كواالملبــور: جملــس اخلدمــات املاليــة 
اإلســالمية، 2008(.
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استثماري خاص...».)1( 

حيث تقسم الصكوك إىل قسمني وفق اعتبارات ملكية األصول واملوجودات:

)Asset–Based Sukuk(، حيث  على األصول  صكوك قائمة/مبنية   .1
ال يتم تسجيل ملكية أصول الصُّكوك قانواًن ابسم محلة الصُّكوك، وتبقى مسّجلة ابسم 
اجلهة املنشئة، ويكون حلملة الصُّكوك ملكية شرعية، وال تكون هلم ملكية قانونية كاملة 
)Beneficial Ownership(، ففي صكوك اإلجارة، يتم بيع األصل من مالك 
األصول )املنشئ( للشركة ذات األغراض اخلاصة، الي تعمل ابلنيابة عن املستثمرين )محلة 
الصكوك(، ومن مث استئجار األصل بعد بيعه، وتنقل فقط ملكية االنتفاع يف املوجودات 
إىل الكياانت ذات األغراض اخلاصة، وحيتفظ املنشئ حبق امللكية القانوين، وعادة املنشئ 
ينفذ استئمان معني، ليعلن أن امللكية القانونية للموجودات مودعة لصاحل محلة الصكوك، 
وكذلك فإن املنشئ أو املصدر يتعهد عادة بشراء املوجودات مرة أخرى من محلة الصكوك، 
عند حصول حالة ختلف عن السداد أو إطفاء الصكوك، هذا النوع من الصكوك حيد من 
حق محلة الصكوك يف التصرف مبوجودات الصكوك إىل طرف اثلث؛ عند التقصري من 
جهة املنشئ، ففي هذه احلالة يتم دعوة املنشئ لعقد اجتماع حلملة الصكوك، وممارسة 
حقوقهم املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار، الي قد تشمل إصدار إشعار إىل املنشئ/ 

امللتزم عماًل بتعهده، لشراء املوجودات عند استحقاق الصكوك أو العجز عن الدفع. إنَّ 
حاملي الصكوك القائمة على األصول ليس هلم حق الرجوع إىل األصول واملوجودات، هلم 
حق الرجوع إىل الذمة املالية للمنشئ فقط، لذلك تعّد ملكية محلة الصكوك ملكية غري 

حقيقية لوجود تعهد ابلشراء، ولوجود ضمان من األطراف امللتزمة.

2. صكوك مدعومة ابألصول )Asset–Backed Sukuk(، أريد للصكوك 
األصول،  تكون البديل الشرعي للصكوك التقليدية القائمة على  املدعومة ابألصول أن 

1 (  جمموعــة مــن الباحثيــني، املعيــار الشــرعي رقــم 17 صكــوك االســتثمار )املنامــة: هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة االســالمية، 
.)2017
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حيث جيب أن تكون أصول الصكوك مسجَّلة قانواًن ابسم محَلة الصُّكوك، ويكون حلملة 
الّصكوك، امللكية الشَّرعية وامللكية القانونية الكاملة، وهلم التصرُّف ابألصول لكوهنم 
مالكني هلا قانواًن، لكن من الناحية الفعلية، ال يكون لديهم إال ملكية االنتفاع فقط، 
ويتم االحتفاظ حبق امللكية القانوين من قبل الشركة ذات األغراض اخلاصة، لصاحل محلة 
يف حالة  تتأثر  ال  أمالك املنشئ، حبيث إهنا  ابقي  عن  يتم عزهلا قانونًيا  الصكوك الي 
إفالس املنشئ، على الرغم من وجود هذه امليزة الذي يتمتع به محلة الصكوك املدعومة 
على املوجودات، إال أن مثل هذه الصكوك غري رائجة، ففي معظم البلدان الي أصدرت 
املدعومة  الصكوك  إصدار  عملية  تنظم  تشريعات  وجود  رغم  ومنها ماليزاي،  الصكوك، 
ابألصول، إال إن اإلقبال عليها حمدود، وذلك لعدة أسباب، منها: القيود املفروضة على 
متلك األجانب، والضرائب، وعدم قابلية أنواع من األصول للتملك، كل هذا يعّد عائًقا 

أمام نقل ملكية حقيقي لألصول حلملة الصكوك.

فالفرق بني الصكوك القائمة على املوجودات وبني الصكوك املدعومة ابملوجودات، 
أن يف الصكوك القائمة على املوجودات، ينقل املنشئ ملكية االنتفاع فقط إىل الكياانت 
ذات األغراض اخلاصة، وحيتفظ لنفسه ابمللكية القانونية يف سجالت امللكية الرمسية. أما 
يف الصكوك املدعومة ابملوجودات، ينقل املنشئ كاًل من امللكية القانونية لألصول وملكية 
ذمة  من  االنتفاع إىل الشركة ذات األغراض اخلاصة، حبيث يتم إخراج األصول قانونًيا 
املنشئ املالية، ويف كل منهما حتتفظ الشركة ذات الغرض اخلاص بذلك كمستأمن لصاحل 
محلة الصكوك، إال أنه يف كال النوعني من الصكوك، حلملة الصكوك حق ملكية االنتفاع 
فقط. واألثر املرتتب على ذلك أنه ال يكون حلملة الصكوك يف الصكوك القائمة على 
املوجودات حق الرجوع مباشرة على املوجودات، بل إىل الذمة املالية للمنشئ امللتزم، لوجود 
تعهد ابلشراء وضماانت أخرى يف هيكلة الصكوك. أما يف الصكوك املدعومة ابملوجودات 
فحق الرجوع حلملة الصكوك هي على األصول، وليس للذمة املالية للمنشئ، إال أنه ال 
ميكنهم البيع املباشر لألصول السرتداد قيمة الصكوك، بل يتم بيع موجودات الصكوك 
إىل امللتزم ابلسعر املتفق عليه، لكن الفرق هو يف عزل املوجودات مؤقًتا، وابآليت ال يتأثر 
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محلة الصكوك إبفالس املنشئ، لكنهم ال ميلكون حقيقًة هذا األصل، ففي حالة كان مثن 
األصل أكرب من القيمة االمسية للصكوك، فحملة الصكوك ال يستحقون سوى قيمتها، 

والباقي يعود للمنشئ.    

فقط على  تقتصر  ملكية انقصة  الصكوك لألصول  ملكية محلة  أن  ذلك  يتبني من 
القيد خُيرج مفهوم  إن هذا  التصرف يف هذه األصول، حيث  االنتفاع، وال متتد لسلطة 
امللكية النفعية عن مفهوم امللكية التامة، كما أنه يف الصكوك السيادية حيث إن األصول 
غري قابلة للتملك، وكذلك غالًبا ما تكون قيمة األصول أقل من القيمة االمسية للصكوك، 
كل هذه قرائن تدل على أنَّ هذا البيع غري حقيقي، ويؤثر على صحة التصرف، حيث إهنا 
ابحلقيقة ال هتدف إىل البيع، بل الربح وجين املنفعة فقط، مما خيرجها عن دائرة البيع احلقيقي 
طبيعة  تنايف  ألهنا  العقد؛  ملقصود  خمالًفا  يعّد  فهذا كله  الراب،  إىل  وابلتايل  الصوري،  إىل 
التمليك احلقيقي وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، فمن خالل هذا التحليل للسلطات الي 
يتمتع هبا محلة الصكوك على املوجودات، وخاصًة الصكوك القائمة على املوجودات، جند 
املالك احلقيقي على األصول، من استعمال واستغالل  يتمتعون بكافة سلطات  أهنم ال 
ُمقرض مبُقرتض،  الصكوك عالقة  املنشئ ومحلة  العالقة بني  أن  يدل على  وتصرف، مما 
هذا يدل على أن استخدام امللكية النفعية يف هذه الصورة يف هيكلة الصكوك غر 
مائم؛ ألنه ال يتم تطبيقها على الوجه الصحيح، فكما ذكران آنًفا يف املبحث األول: أن 
امللكية النفعية يف القانون اإلجنليزي ملكية حقيقية، ولكن بقيود، حيث إن صاحب امللكية 
القانونية،  امللكية  والتصرف، لكن مبوافقة صاحب  االستعمال واالستغالل  النفعية ميلك 
املآل ميلك حقيقة  إًذا من حيث  املوافقة،  املوافقة جيرب قضاًء على  الذي يف حال عدم 
التصرف، وكذلك إذا هلكت املوجودات فاملسؤول والضامن هو صاحب امللكية النفعية، 
وكذلك يف حال ارتفاع  أو تدين قيمة األصول تكون يف ذمة وحلساب صاحب امللكية 
النفعية، فاملشكلة ليست ابسم من مسجلة هذه األصول، بل من هو املالك احلقيقي هلذه 
الثالث؛ االستعمال واالستغالل والتصرف، حيث ال جند  األصول، واملخول للسلطات 
تعّد ملكية محلة  لذلك  الصكوك(؛  النفعية )محلة  امللكية  الصالحيات  ألصحاب  هذه 

الصكوك لألصول ملكية انقصة، وليست ملكية اتمة )كاملة(.
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ويرى الباحث أن امللكية النفعية يف حقيقتها تفي بغرضني: األول تليب رغبة املنشئ 
بعدم التخلي مبدئًيا عن ملكية األصول، إال إذا رغب محلة الصكوك بذلك )قضاًء(، ومبا 
أن محلة الصكوك ليس هلم الرغبة يف حتويل ملكية أصول صكوكهم ابمسهم، العتبارات 
كثرية، أمهها: إن هدفهم من شراء الصكوك هو الربح، وليس التملك والربح، لعدم احلجز 
على هذه األصول من قبل دائنيهم، حيث إن سجالت امللكية معدة الطالع اجلمهور، 
وكذلك عدم دفع رسوم نقل امللكية، وحتمل عبء إدارة امللك، ومن األمهية هنا أن نذكر  
مسألة القيود املفروضة على متلك األجانب للعقار، فهذا النوع من امللكية )النفعية( يشجع 
على شراء الصكوك من قبل األجانب، لكن تكمن اإلشكالية يف حال تعثر إطفاء هذه 
الصكوك، وقيام محلة الصكوك ابلطلب قضاًء نقل امللكية، تعرتضنا إشكالية منع متلك 
األجانب هلذه األصول، وهذا يعّد من النظام العام، حيث ميتنع القضاء يف هذه احلالة 
من نقل امللكية، وابآليت مبدئًيا تضيع حقوق محلة الصكوك األجانب، لكن أقرتح حاًل 
هلذه اإلشكالية، وهو بيع هذه األصول يف املزاد العلين للمواطنني، وإيداع مثنها يف صندوق 
احملكمة الي بدورها توزعه على محلة الصكوك، لكن هذا النوع من امللكية غري منصوص 
حاًل  أوجدها  ألنه  به؛  أتخذ  الي  والبلدان  اإلجنليزي  عدا  )ما  القوانني  غالبية  يف  عليها 
ملشكلة خاصة ارتبطت مبجتمعهم(؛ لذا فهي غري معرتف هبا، خاصة يف البالد العربية، 
لذلك يف حال قيام النزاع فإذا مت نظره من قبل القضاء سينظر فيه القاضي وفق قوانني بالده 
الي ال تعرتف هبذه امللكية، وإذا نظر النزاع بواسطة التحكيم، ولو اتفق األطراف على 
تطبيق القانون اإلجنليزي، فإننا سنواجه مشكلة تنازع القوانني، حيث إن غالبية القوانني 
تسند على قانون حمل العقار يف التطبيق على النزاع، فإذا كان حمل العقار يف الدول الي ال 

تعرتف هبذا النوع من امللكية، فإننا سنصل لذات النتيجة؛ لذلك أخلص للنتيجة اآلتية:
أ. إن حقيقة امللكية املطبقة يف الصكوك ليست امللكية النفعية اإلجنليزية؛ ألن محلة 
الصكوك ال ميلكون حق التصرف ابألصول، ففي نشرة اإلصدار يعمل مهندسوا الصكوك 
)القانونيون والفنيون( على التالعب ابأللفاظ؛ كي مينعوا محلة الصكوك من حق التصرف 

ابألصول، كما أنَّ هالك العني يكون على املنشئ..

ب. حىت يف حال اعتماد هذه امللكية فإهنا لن حتقق الغرض خاصة عند قيام النزاع؛ 
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لعدم السماح بتملك األجانب من جهة، وألن القانون الواجب التطبيق عندما يتعلق النزاع 
بعقار هو قانون الدولة الي يقع فيها العقار املتنازع عليه.

ج. حىت يف حال عرض النزاع على القضاء اإلجنليزي، فإنه لن حيكم حلملة الصكوك 
حبق النفاذ لألصول، جملرد أنه مت تسمية ملكيتهم لألصول ابمللكية النفعية يف نشرة اإلصدار، 

يف ظل تضمنها شروط تقييد هذه امللكية، فالعربة للمعاين وليس لأللفاظ واملباين. 

لذلك وفق ما مت حبثه سابًقا، ميكن  أن نصل إىل نتيجة مفادها حتييد نوعني من أنواع 
امللكية مها: امللكية النفعية اإلجنليزية وفق ما هو معمول به يف الصكوك، وحق االنتفاع 
الفرنسي وفق ما تضمنته بعض القوانني املدنية كالقانون السوري والقطري، من أن يصلحا 
للملكية يف الصكوك، لذلك عوًدا على بدء، ينبغي البحث يف القوانني السائدة يف البالد 
العربية عن نوع معني من امللكية يفي ابلغرض، وهو ما سوف تتناوله الدراسة يف املبحث 

الثالث.

اثنًيا- الشركة ذات الغرض اخلاص )SPV( )املتعهد/مدير العهدة( 

السؤال الذي يُطرح، هل فعاًل أن الشركة ذات األغراض اخلاصة تعمل لصاحل محلة 
الصكوك أم لصاحل املنشئ؟ إهنا تعمل لصاحل محلة الصكوك كوكيلة عنهم، وذلك بتمثيل 
التداول  عمليات  وتنظيم  اإلصدار  بعمليات  وتقوم  مصاحلهم،  ورعاية  الصكوك  محلة 
والتخارج واالسرتداد والتصفية حسب القوانني واللوائح املنظمة، هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى وهي األهم، هي تعمل لصاحل اجلهة املنشئة، وذلك ابالحتفاظ هلا مبلكية األصول، 
كي تعيدها هلا عند إطفاء الصكوك، فدور األمانة والوصاية الذي تقوم به، يف احلقيقة 
هو لصاحل اجلهة املنشئة، وليس لصاحل محلة الصكوك، وذلك فيما يتعلق مبلكية األصول 
الي مت نقلها المسها، حيث إن جوهر العمل الذي تقوم فيه هذه الشركة فيما يتعلق مبلكية 
األصول، ال تنطبق عليه أحكام الوكالة أو النيابة عن محلة الصكوك، والي تقتضي أنه إذا 
أبرم النائب يف حدود نيابته عقًدا ابسم األصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق 
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والتزامات يضاف إىل األصيل،)1( فمن خالل التحليل للعمل الذي تقوم به هذه الشركة، 
ال جند أهنا تعمل وفق ضوابط وأحكام الوكالة عن محلة الصكوك جلهة احتفاظها مبلكية 

األصول.

اثلثًا- مدى التزام هيكلة وإصدار الصكوك مع مبادئ الشريعة اإلسامية

بداية  يتم تصميمها  أنه  والصكوك خاصة  عامة  اإلسالمية  املالية  الصناعة  تعانيه  ما 
من قبل قانونيني واقتصاديني وفق مبادئ املالية التقليدية والقوانني الوضعية، مث يطلب من 
اهليئات الشرعية إجياد حلول لتتوافق هذه املنتجات مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، هلذا 
يطرح السؤال اآليت: هل جيب منذ البداية أن يتم هيكلة الصكوك وفق الشريعة اإلسالمية 
)وفق املعايري الشرعية وقرارات اجملامع الفقهية( أم جيب على اهليئات واجملامع الفقهية أن 

تعمل على أسلمة هذه الصكوك بعد أن مت هيكلتها وفق القوانني الوضعية؟

مت تعريف الصكوك )أبهنا متثِّل حصًصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات 
أو....( أي أهنا ال متثِّل ديًنا يف ذمة مصدرها حلاملها، والعالقة بني طريف عقد اإلصدار 

هي: 
- يف صكوك ملكية املوجودات املؤجرة: املصدر لتلك الصكوك ابئع لعني مؤجرة أو 
موعود ابستئجارها، حبيث تصبح العني مملوكة حلملة الصكوك على الشيوع بغنمها وغرمها.

- يف صكوك ملكية املنافع: املصدر لتلك الصكوك ابئع ملنفعة العني، حبيث تصبح 
منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك على الشيوع بغنمها وغرمها.

ابئع  الصكوك  لتلك  املصدر  ابلذمة:  املوصوفة  األعيان  منافع  ملكية  - صكوك 
حلملة  مملوكة  ابلذمة  املوصوفة  العني  منفعة  تصبح  حبيث  ابلذمة،  املوصوفة  العني  ملنفعة 
الصكوك على الشيوع بغنمها وغرمها، إذْن جيب أال تشمل نشرة اإلصدار على أي نص 
يضمن به مصدر الصك حلملة الصكوك قيمة الصك االمسية، يف غري حاالت التعدي أو 

1 (  القانون املدين السوري، املادة )106(.
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التقصري، وال جيوز أن يكون التعهد من املصدر بشراء الصكوك ابلقيمة االمسية.)1(

فصك اإلجارة: ال ميثل مبلًغا حمدًدا من النقود، وال هو دين على جهة معنية -سواء 
أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية– وإمنا هو ورقة مالية متثل جزًءا شائًعا )سهًما( من 
ملكية عني استعمالية، كعقار أو طائرة، أو جمموعة من األعيان االستعمالية –املتماثلة أو 
املتباينة– إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائًدا حمدًدا بعقد اإلجارة. وال جيوز أن يضمن مصدر 
الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت األعيان املؤجرة كلًيا أو جزئًيا 

فإن غرمها على محلة الصكوك.)2(

فخصائص الصكوك: هي أن ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية حقيقية، وحتمل 
األعباء والتبعات املرتتبة على ملكية املوجودات املمثلة يف الصك، سواء أكانت األعباء 
مصاريف استثمارية أو هبوطًا يف القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشرتاكات التأمني،)3( 
وجيب أن حتقق العقود اخلاصة ابلصكوك مقتضاها من حيث ثبوت امللكية شرًعا وقانواًن، 

وما يرتتب عليها من القدرة على التصرف وحتمل الضمان.)4(

يف ضوء ذلك جند أن الصكوك هيكلت على مفهوم امللكية النفعية وامللكية القانونية 
ال  امللكية  أشكال  من  الشكل  وهذا  ومشوَّه،  جمتزأ  وبشكل  اإلجنليزي(  القانون  )وفق 
يتوافق مع مبادئ امللكية يف الشريعة اإلسالمية، حيث إن الصك ميثل حصة شائعة يف 
ملكية شيء، لكن الواقع هو حصة مشرتكة شائعة يف دين حلملة الصكوك على املنشئ، 
بينما جيب أن يتحّقق امللك مبفهومه الشرعي يف امللكية نفسها، سواء أكانت قانونيًة أو 
نفعية، فامللكية التامة أو الكاملة أو احلقيقية: هي امللكية الي ختول صاحبها االستعمال 

1 (  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الشرعية، مرجع سابق.

2 (  جممع الفقه اإلسالمي الدويل، قرار رقم 137 )3/15( بشأن صكوك اإلجارة )جدة: جممع الفقه اإلسالمي الدويل، 2004(.

3 (  جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل، قــرار رقــم 178 )4/19( بشــأن الصكــوك اإلســالمية )التوريــق( وتطبيقاهتــا املعاصــرة وتداوهلــا )جــدة: جممــع 
الفقــه اإلســالمي الــدويل، 2009(.

4 (   جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل قــرار رقــم: 196 )2/21( بشــأن اســتكمال موضــوع الصكــوك اإلســالمية )جــدة: جممــع الفقــه اإلســالمي 
الــدويل، 2013(.



131االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

واالستغالل والتصرف، فاملالك احلقيقي يتحمل الغرم مقابل الغنم ويتحمل الضمان مقابل 
إن محلة  والبيع يقتضي تصرف املشرتي يف املبيع على أي وجه يشاء، وحيث  اخلراج، 
الصكوك ال ميكنهم النفاذ إىل األصول حىت يف حال التعّثر أو انقطاع عائدات املشروع، 
وأن حقهم فقط هو الرجوع إىل املنشئ، عن طريق الوعد، وكذلك األصول الي ال ميكن 
متلكها لكوهنا أمالًكا عامة كمباين احلكومة، فال ميكن بذلك أن حتوز صفة امللك الشرعي، 
وكذلك عندما تكون قيمة األصول أقل بكثري من القيمة االمسية للصكوك، فإن كل هذه 
قرائن على أن التمليك صوري ال حقيقي، فلو كان بيع األصول واملوجودات بيًعا حقيقًيا 
حلملة الصكوك وفق امللكية النفعية، فلماذا يبقى املنشئ ضامن قيمة الصكوك؟ هذا هو 

املعيار الذي تقيس به الشريعة حقيقة امللكية. 
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املبحث الثاين: أصول الصكوك بني احلماية وضمان الطرف الثالث

)املضاربة  الصكوك  ألصول  الثالث  الطرف  ضمان  مسألة  املبحث  هذا  يف  نتناول 
واملشاركة( والتأمني التكافلي كصورة من صور احلماية، والي تثري العديد من التساؤالت:

- هل يف الواقع يوجد شخص اثلث ذو ذمة مالية حقيقية مستقلة، يقدم ضمااًن لرأس 
مال املضاربة لرب املال أو حصة الشريك يف شركة العقد، دون مقابل؟

 - الضمان يف حالة إذا كان املستفيد والضامن يرجعان إىل مالك واحد! 

 - هل تعترب احلماية صورة من صور التحايل؟ وهل يعترب التأمني التكافلي صورًا من 
صور احلماية املفضية إىل الضمان؟

املطلب األول: ضمان الطرف الثالث

 إنه من صور الضمان الي نوصي املؤسسات املالية اإلسالمية االستفادة منها يف جمال 
إصدار الصكوك:

أ. ضمان الطرف الثالث: ألصول )رأس املال( الصكوك )املضاربة واملشاركة(، وذلك 
الفقه اإلسالمي واملعايري الشرعية. واألصل انفصال  ابلضوابط الي وردت يف قرار جممع 
الشخصية االعتبارية واستقالل الذمة املالية للضامن عن إدارة الصكوك يف حال ضمان 
أصول الصكوك. أما إذا كان املستفيد والضامن يرجعان إىل مالك واحد فيحتاج إىل مزيد 

من البحث.

ب. صور الضمان املمنوعة شرًعا:

- التأكيد على القرارات اجملمعية خبصوص حترمي األجر على الضمان. رأي ماليزاي ما 
زال قائما يف اجلواز.
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- وكذلك نصَّ املعيار الشرعي رقم/5/ )الضماانت( على أنه ال جيوز اشرتاط الكفالة 
أو الرهن يف عقود األمانة، وخباصة عقود املشاركة واملضاربة، حيث ال جيوز اشرتاط الضمان 
أو  لألصل  الضمان  أكان  الشركاء، سواء  أحد  أو  الوكيل ابالستثمار  أو  املضارب  على 
للربح -ال جيوز أخذ األجر على الكفالة- جيوز تعهد طرف اثلث غري املضارب أو وكيل 
االستثمار وغري أحد الشركاء ابلتربع للتعويض عن اخلسارة، دون ربط بني هذا التعهد وبني 

عقد التمويل ابملضاربة أو عقد الوكالة ابالستثمار.

- ليس هناك ما مينع شرًعا من النص يف نشرة اإلصدار أو صكوك املقارضة على وعد 
طرف اثلث منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد، ابلتربع بدون مقابل مببلغ 
خمصص جلرب اخلسران يف مشروع معني، على أن يكون التزاًما مستقاًل عن عقد املضاربة، 
مبعىن أن قيامه ابلوفاء ابلتزامه ليس شرطًا يف نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بني أطرافه، 
ومن مث فليس حلملة الصكوك أو عامل املضاربة، الدفع ببطالن املضاربة أو االمتناع عن 
الوفاء ابلتزاماهتم هبا، بسبب عدم قيام املتربع ابلوفاء مبا تربع به، حبجة أن هذا االلتزام كان 

حمل اعتبار يف العقد)1(.

هذه هي أحكام ضمان الطرف الثالث الورادة يف الصكوك، وسنتناول أشكال الطرف 
الثالث الذي ميكن أن يضمن أصول الصكوك، فالصكوك إما تصدرها املؤسسات اخلاصة 

)مصارف-مؤسسات( أو املؤسسات العامة )الدولة( وتسمى الصكوك السيادية. 

- الصكوك اليت تصدرها املؤسسات اخلاصة:

حيث  خاصة،  مؤسسة  هو  املال(  )رأس  األصول  سيضمن  الذي  الثالث  الطرف 
إن  الثالث، حيث  الطرف  تكون  أن  الي ميكن  الشركات  من  أشكال  سنستعرض عدة 
الشرط لكي تصلح هذه الشركات أن تكون الطرف الثالث الضامن، هو متتعها بعنصري 
االستقالل اإلداري واملايل؛ لذا سنبحث يف ماهية هذه الشركات ملعرفة مدى حتقق هذين 

العنصرين.
1 (  جممع الفقه اإلســالمي الدويل، قرار رقم: 30 )3/4( بشــأن ســندات املقارضة وســندات االســتثمار )جدة: جممع الفقه اإلســالمي الدويل، 

.)1988
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 :)Holding Company( أ-الشركة القابضة: تعريفها -الشركة القابضة
شركة متتلك أو تدير جزئًيا أو كلًيا، شركة أو شركات أخرى، ووفق املوسوعة الربيطانية  
هي الشركة الي متلك من األسهم ما يكفي للتصويت، يف واحدة أو أكثر من الشركات 

األخرى، بغرض السيطرة على تلك الشركات.

الشركة القابضة: هي الشركة الي متلك أسهًما أو حصًصا يف رأمسال شركة أو شركات 
أخرى مستقلة عنها، بنسبة متكنها قانواًن من السيطرة على إدارهتا، ورسم خططها العامة.)1(

 جند من خالل هذه التعاريف أن الشركة القابضة متتلك عادة أغلبية األسهم يف الشركة 
التابعة، لكن قد تكون املشاركة ليست ابألغلبية يف ملكية األسهم، لكن توزع )تبعثر( 

األسهم كاٍف لتمتع هذه الشركة القابضة ابلسيطرة.

وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة، من خالل متلكها أغلبية األسهم 
التابعة، حيث تنص بعض القوانني على وجوب أن تتملك الشركة  يف رأمسال الشركات 
القابضة بنسبة 51 % على األقل من رأمسال الشركة التابعة، كما جييز بعض القوانني أبن 
تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق االتفاق مع ابقي املسامهني، 
فتتمتع مبوجبه ابلسيطرة على اإلدارة، أاًي كانت نسبة األسهم الي متتلكها الشركة القابضة 
يف رأمسال الشركة التابعة. مثال على الشركات القابضة )جمموعة إل جي( كوراي اجلنوبية، 
وقد تسيطر الشركة القابضة يف دولة ما على شركات اتبعة يف دول أخرى، ويرتتب على 

ذلك قيام ما يسمى ابلشركة متعددة اجلنسيات. 

حيث تعرَّف الشركة متعددة اجلنسيات أبهنا شركة تتكون من جمموعة من الشركات 
الفرعية، هلا مركز أصلي يقع يف إحدى الدول، بينما تقع الشركات التابعة له يف دول أخرى 
خمتلفة، ويرتبط املركز مع الشركات الفرعية من خالل اسرتاتيجية اقتصادية متكاملة، هتدف 

1 (  جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل، قــرار رقــم 130 )4/14( بشــأن الشــركات احلديثــة: الشــركات القابضــة وغريهــا وأحكامهــا الشــرعية )جــدة: 
جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل، 2003(.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%84_%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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املتعددة اجلنسيات،  إىل حتقيق أهداف استثمارية معينة)1(. ويؤدي هذا إىل قيام الشركة 
حيث متارس الشركة القابضة نشاطها يف دولة معينة، وهتيمن على شركات متارس نشاطها 

يف دول أخرى، فتتمتع كل واحدة من الشركات جبنسية خمتلفة.

- الشركة األم )ابإلجنليزية: Parent Company( الشركة الي متتلك أو 
فالشركة  التابعة.  الشركات  أو جمموعة شركات أخرى، والي تعرف ابسم  تتحكم بشركة 
األم تقوم بتوجيه املمارسات التجارية للشركة التابعة؛ ألهنا تسيطر على التصويت فيها. 
مثال عن الشركة األم: )شركة إي أي دي إس  EADS ( )شركة الفضاء والدفاع اجلوي 

األوروبية، وهي شركة أم تتبع هلا شركة Airbus إيرابص(.

- تكتل الشركات )Conglomerate( هو اندماج شركتني أو أكثر ال صلة 
لنشاط إحدامها ابألخرى. وهو مصطلح مشابه للشركة القابضة، لكن يف التكتل الشركة 
تتكون من شركات ذات صناعات خمتلفة، وبشكل عام يتألف تكتل الشركات عادة من 
شركة أم وشركات أخرى اتبعة هلا، مثال: شركة جنرال إلكرتيك لديها تكتل لألنشطة يف 
جماالت خمتلفة وغري ذات صلة، فهي عبارة عن تكتل ضخم وشركاهتا موجودة يف العديد 

من اجملاالت، مثل التمويل والبناء واألجهزة اإللكرتونية والكهرابئية.

- إن كافة أشكال الشركات الي مت استعراضها، تلتزم بوجود شركة رئيسية وجمموعة 
من الشركات التابعة هلا، وهي شركات متارس نشاطًا جتاراًي معيًنا، كما أن كاًل منها يتمتع 
بشخصية قانونية مستقلة، إال أن هذه اجملموعة من الشركات ترتبط مع الشركة الرئيسية 
وإن كانت  الشركات  فهذه  واحدة،  شركة  وكأهنا  تبدو  حبيث  واقتصادية  قانونية  بروابط 
مباشرة،  شبه  أو  مباشرة  لسيطرة  االقتصادية  الناحية  من  أهنا ختضع  إال  قانواًن،  مستقلة 

متارسها الشركة الرئيسية الي حتدد لشركاهتا التابعة منهجية العمل والسياسة املالية العامة.

إن االستقالل القانوين )الشخصية االعتبارية املستقلة( والذمة املالية املستقلة للضامن 

1 (  املرجع السابق نفسه.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%28%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%85
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الشركة  وبني  بينها  أو  بينها،  فيما  الشركات  هذه  يف  متحققان  الندوة  هبا  أوصت  الي 
الرئيسية، فهل جيوز أن تصدر شركة )أ( صكوك مضاربة، وتكفل شركة )ب( رأس املال 
متعدة  أو  قابضة  أكانت  سواء  واحدة،  رئيسة  لشركة  اتبعتان  إهنما  حبيث  )األصول(، 
اجلنسيات أو الشركة األم أو تكتل شركات، علًما أبن شرط انفصال الشخصية االعتبارية 

واستقالل الذمة املالية للضامن عن إدارة الصكوك متوفر. 

غري أن هذه االستقاللية الظاهرة هي استقاللية ومهية غري حقيقية، ففي الواقع عالقة 
تبعية  الرئيسية هي عالقة  الشركة  بينها وبني  بينها من جهة وفيما  فيما  التابعة  الشركات 
الشركة  احتفاظ  رغم  واملتبوع،  التابع  مسؤولية  هي  تربطها  الي  واملسؤولية  ومالية،  إدارية 
التابعة بشخصية معنوية مستقلة، بكل ما يرتتب على ذلك من آاثر، وهلا أهلية أداء كاملة 
قد  هبا،  خاصة  جنسية  هلا  تكون  أن  ميكن  االلتزامات. كما  وحتمل  احلقوق  الكتساب 

ختتلف عن جنسية الشركة الرئيسية. 

فهذه العالقة ختول الشركة الرئيسية حق التدخل يف القرارات املالية الصادرة عن الشركة 
التابعة إىل شركة  الشركات  الي حتققها إحدى  تنقل األرابح  أن  التابعة، حيث تستطيع 
اتبعة أخرى، أو أن تستخدم بعض األصول املالية اململوكة إلحدى تلك الشركات، لتمويل 
نشاط شركة اتبعة أخرى، وهلذا فإن فكرة استقاللية الشركة الرئيسة ال تستبعد مسؤوليتها 

الكلية عن ديون الشركات التابعة.

القابضة والشركة األم وتكتل الشركات واملتعددة اجلنسيات،  إن أهم ما مييز الشركة 
ابعتبارها جمموعة شركات، هي مركزية السيطرة الي ختضع هلا الشركات التابعة املتواجدة 
حول العامل. فمركزية السيطرة بني الشركات التابعة والشركة األم أشبه ما تكون بعالقة أطراف 
اجلسد الواحد، هي مستقلة من حيث الظاهر، لكن مرتابطة من حيث الباطن، أو كأجزاء 
آلة واحدة، فمركزية السيطرة الي متارسها الشركة الرئيسية على الشركات التابعة، جتعل من 
استقاللية الشركة أو الشركات التابعة، جمرد شعار ال قيمة له من الناحية العملية، فالشركات 
الرئيسة ال تكرتث هلذا االستقالل يف تعاملها، والقضاء مدرك هلذه احلقيقة الباطنية للعالقة 
الي تربط بني هذه الشركات، فالقضاء الفرنسي أقر مبسؤولية الشركة القابضة عن ديون 
بينها، وكذلك  العالقة  الي حتكم  التابع واملتبوع  التابعة ملركزية اإلدارة، ولعالقة  الشركات 
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الفقه الوضعي متفق على حق احملكمة، يف حالة حتقق ديون على إحدى الشركات التابعة، 
أن تتخذ إجراءات مجاعية ضد جمموعة الشركات املكونة للشركة القابضة، على اعتبار أهنا 

وحدة اقتصادية واحدة، رغم أن كاًل منهما تعد شركة مستقلة.)1(

فالفرق بني مفهومي الشركة القابضة والشركة األم وتكتل الشركات، هو يف نوع النشاط 
الذي تقوم به الشركة الرئيسة والشركات التابعة هلا، لكن األمر املشرتك هو مركزية سلطة 
اختاذ القرار اإلداري واملايل، وعالقة التابع واملتبوع الي تربط بينها وبني الشركات التابعة هلا، 
رغم وجود الشخصية االعتبارية املستقلة لكل منها، لكن يف الواقع هناك ذمة مالية عامة 
واحدة لتلك الشركات وللشركات التابعة هلا، فوفًقا لذلك فرض املشرع يف قانون الشركات 
األردين على الشركة القابضة أن تعد يف هناية كل سنة مالية ميزانية جممعة، وبياانت األرابح 
واخلسائر والتدفقات النقدية هلا وجلميع الشركات التابعة هلا، وأن تعرضها على اهليئة العامة 
والتدقيق  احملاسبة  وأصول  معايري  تتطلبه  ملا  وفًقا  هبا  املتعلقة  والبياانت  اإليضاحات  مع 

الدولية املعتمدة.)2(

على  وجيب  موحدة،  مالية  بياانت  إبعداد  تقوم  أن  قابضة  شركة  أي  على  فيجب 
لكافة  توحيـــًدا  البياانت  تلك  ُتضمن  أن  موحدة،  مالية  بياانت  بنشر  تقوم  الي  الشركة 
الشـــركات التابعة، أجنبية كانت أو حملية، حيث يتم دمج البياانت املالية للشركة القابضة 
حقوق  اخلصوم،  املوجودات،  من  املتشاهبة  بنودها  جتميع  طريق  عن  التابعة،  وللشركات 
البياانت املالية للمجموعة ابعتبارها  امللكية، اإليرادات، املصروفات، وحىت تعكس تلك 

شركة واحدة.)3(

 فال جيوز الضمان بني مؤسسات الشركة القابضة إلمكانية ترحيل اخلسائر بينها بقرار 
من جملس اإلدارة.

1 (  غنــام، شــريف حممــد، مــدى مســؤولية الشــركة األم عــن ديــون شــركتها الوليــدة املصريــة، جملــة احلقــوق جبامعــة الكويــت، العــدد األول، الســنة 
الســابعة والعشــرون )مــارس 2003( ص353.

2 (  وزارة العدل، قانون الشركات األردين رقم 27 ) عمان: وزارة العدل، 1997( املادة )208-204(.

3 (  جلنــة معايــري احملاســبة الدوليــة )IASC(، املعيــار احملاســيب الــدويل الســابع والعشــرون: البيــاانت املاليــة املوحــدة واحملاســبة عــن االســتثمارات يف 
الشــركات التابعــة )لنــدن: جملــس معايــري احملاســبة الدوليــة، 1994(.
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ويظهر مما تقدم أن يف هذه الشركات تذوب الشخصية املعنوية للشركة التابعة، وتنصهر 
داخل الشخصية املعنوية للشركة الرئيسة، فلم تعد للشركة التابعة إرادة مستقلة عن إرادة 
الشركة الرئيسة، مما يؤدي إىل فقدان الشركة التابعة استقالهلا املايل واإلداري، وهذا ما يربر 

مسؤولية الشركة الرئيسة عن ديون الشركات التابعة.

      وهذا االجتاه هو ما سارت عليه حمكمة العدالة التابعة للسوق األوروبية املشرتكة، 
مستندة يف ذلك على نص املادتني /85، 86/ من معاهدة روما املنشئة للسوق األوروبية 
املشرتكة، واللتني تفرضان مسؤولية الشركة الرئيسية عن أعمال شركاهتا التابعة على أساس 

مركزية السيطرة، و هذا ما استقر عليه القانون الدويل كذلك.

      إن املسؤولية املدنية )العقدية، التقصريية( للشركة الرئيسة عن أعمال شركاهتا 
التابعة، أساسها رابطة التبعية، فباآليت املتبوع مسؤول عن أعمال التابع وملزم ابلتعويض، 
حيث ميكن أن تقام على الشركة الرئيسة عدة دعاوي، منها: دعوى تكملة ديون الشركة 
التابعة الي تسيطر عليها الشركة الرئيسية، إذا مل تكِف أصول الشركة التابعة لسداد ديوهنا، 
ودعوى إدخال الشركة الرئيسة يف دعوى إفالس الشركة التابعة، حيث تدخل مجيع أمواهلما 
يف التفليسة، وميكن لدائين الشركة التابعة التنفيذ عليهما مًعا، وهذا ما نص عليه قانون 
الشركات األردين بوضوح يف املادة /208/، حيث أظهر الوحدة املالية بني الشركة القابضة 
إذا  التابعة،  الشركة  ملطالبة  يلجأ  التابعة  الشركة  دائن  فإن  هلا، وابآليت  التابعة  والشركات 
كان وضعها املايل جيًدا، وإال فإنه يلجأ إىل وحدة املسؤولية، إذا كان وضع الشركة التابعة 

متدهورًا.)1(

- الصكوك السيادية اليت تصدرها الدولة

إصدار صكوك  على  تُقِدم  شركة(  أو  )وزارة  العامة  مؤسساهتا  إبحدى  ممثلة  الدولة 
تسمى صكوك سيادية، وُتضمن أصول هذه الصكوك وأرابحها، من قبل مؤسسة عامة 

1 (  اإلبراهيــم، مــروان بــدري، طبيعــة العالقــة القانونيــة بــني كل مــن الشــركة القابضــة والشــركة املتعــددة اجلنســيات مــن جهــة والشــركات التابعــة لــكل 
منهــا مــن جهــة أخــرى، جملــة املنــارة ، العــدد 9 )2007(.



139االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

أخرى تسمى الطرف الثالث، فهل مؤسسات الدولة كياانت قانونية هلا ذمم مالية مستقلة، 
حبيث ميكنها ضمان بعضها البعض، أم أهنا مبجموعها كيان واحد يسمى الدولة، ميتنع معه 
الضمان النتفاء االستقاللية؟ وكذلك األمر ابلنسبة للمؤسسات املالية الي تؤسسها الدولة 
وتعتربها طرفًا اثلثًا مستقاًل، لغرض ضمان أصول الصكوك وأرابحها، الي تصدرها الدولة.

كما ذكران آنًفا العربة يف جواز ضمان الطرف الثالث، هو الشخصية االعتبارية املستقلة 
إحدى  يف  الشروط  هذه  تتحقق  فهل  الومهية،  وليست  احلقيقية،  املستقلة  املالية  والذمة 
الوزارات أو املؤسسات أو الشركات العامة، ابلنسبة للميزانية العامة للدولة، أم القوائم املالية 
للجميع ستدخل يف النهاية يف وعاء واحد، تتحكم به الدولة وفق مصاحلها العليا، وكذلك 
أو  مقاطعات  أو  والايت  عدة  من  تتشكل  الي  االحتادية،  الدول  على  ينسحب  األمر 
إمارات، حيث إهنا تكون عادة مشرتكة يف القضااي العامة، منها: الدفاع واخلارجية واملالية، 
رغم كل ما تظهر به هذه الوالية أو اإلمارة من استقالل، ومن خالل هذه األمور املشرتكة 
تتضح السيطرة املركزية يف األمور اإلدارية واملالية العامة، فال يوجد استقالل إداري ومايل 
كامل بني هذه اجلهات وبني السلطة املركزية، وابآليت ال تصلح أن تكون إحدى الوالايت 
أو اإلمارات أو الوزارات أو الشركات العامة طرفًا اثلثًا ضامًنا إلحداها، وهذه النتيجة هي 
جواب على توصية هذه الندوة الي أوصت: «أما إذا كان املستفيد والضامن يرجعان إىل 
مالك واحد فيحتاج إىل مزيد من البحث». ابإلضافة إىل مسألة هل جيوز شرًعا أن تضمن 

شركة اتبعة غري إسالمية أصول صكوك شركة اتبعة إسالمية، يف الشركة القابضة؟

يتضح من خالل ما مت استعراضه أن كل األشكال الي ميكن أن تطرح على أن تكون 
الطرف الثالث، ال تتحقق فيها الشروط الي نصت عليها قرارات جممع الفقه اإلسالمي 
الدويل واملعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة بشأن الضمان، إذن الطرف الثالث الضامن 
غري موجود يف الواقع، أما ابلنسبة للطرف الثالث الذي ال تربطه ابألطراف أي صلة، فلماذا 
يضمن، وحنن يف عامل املال ال مكان لكلمة تربع، وأخذ األجر على الكفالة )الضمان( 
على  التأكيد  أوصت:  الندوة  فهذه  الكفالة،  عن  األجر  أخذ  جيوز  فال  للشرع،  خمالف 
القرارات اجملمعية خبصوص حترمي األجر على الضمان. وكذلك ما ورد بكتاب اآلاثر أليب 
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يوسف: قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم، أنه قال يف 
رجل طلب إىل رجل أن يكفل به، فأىب حىت جيعل له جعاًل، قال: «ال يصلح.»)1(

املطلب الثاين: احلماية )التأمني التكافلي(

تناولت قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل واملعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة 
ختفيف  على  تعتمد  للصكوك  احلماية  الندوة:  توصيات  جاء يف  املوضوع، حيث  هذا 
املخاطر جبملة من الرتتيبات اإلدارية واآلليات خباف الضمان. ومن صور احلماية: 

التأمني التكافلي.

- وجيوز التحوط من خماطر رأس املال يف الصكوك وغريها، من خالل التأمني التعاوين 
أو التكافلي املنضبط بقواعد الشريعة املطهرة.)2(

التأمني،  عندما يقوم املضارب ابلتأمني على أصول صكوك املضاربة، ودفع أقساط 
أال يعد هذا التأمني من قبيل الضمان؟ فعندما قام ابلتأمني على األصول ضمنها، فما هو 
الفارق بني أن يضمنها هو مباشرًة أو أن يعهد لشركة أتمني تكافلي، أن تضمنها وهو يدفع 

هلا األجر على هذا الضمان؟

والنتيجة املستخلصة من هذا املبحث أن الطرف الثالث الذي طرحته هذه القرارات 
غري موجود على أرض الواقع، كما أن التكافل اإلسالمي كصورة من صور احلماية، ما هو 

إال صورة من صور الضمان. 

1 (  أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم األنصاري، اآلاثر )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت( ج1، ص160.

2 (  جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل، قرار رقم 311، مرجع سابق. 
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املبحث الثالث: بدائل مقرتحة مللكية أصول الصكوك

يف هذا املبحث سوف يقرتح الباحث أنواًعا من امللكية حتقِّق الشروط الشرعية والقانونية 
ورغبة املنشئ ومحلة الصكوك، وهذه املقرتحات حتتاج إىل مزيد من البحث والتمحيص، 
للباحثني  البدائل، كي يتسىن فيما بعد  الطرح مبثابة تسليط الضوء على هذه  ويعّد هذا 

دراستها، وهي كاآليت:

أواًل- الوكالة غر القابلة للعزل: هي عقد بيع منجز، فيمكن للمشرتي مبوجب هذه 
الوكالة البيع والرهن واإلجيار، وحىت تسجيل العقار ابمسه دون الرجوع إىل البائع أو القضاء، 
وله أن يضع قيًدا على صحيفة العقار يف سجالت امللكية لصاحله، كي حيفظ حقوقه أواًل، 
ويطلع الغري على حقيقية الصحيفة املثقلة هبذه الوكالة يف حال قيام املالك ببيع العقار اثنًيا. 

ويرى الباحث أنَّ هذا أحد احللول الي حتقق شروط امللكية احلقيقية التامة، رغم بقاء 
العقار مسجاًل ابسم املالك، ويف حال رغب املالك يف هناية فرتة االستحقاق )اإلطفاء( 
اسرتجاع العقار )األصول(، ما على محلة الصكوك سوى التنازل عن الوكالة )عادًة يكون 

أمام الكاتب ابلعدل(.

 هذا املقرتح مالئم لألسباب اآلتية:

1. هو ملكية حقيقية اتمة.

 2. ال تنتقل ملكية األصول ابتداًء إىل اسم محلة الصكوك، وهذا يليب رغبة املنشئ 
ومحلة الصكوك مًعا.

3. حيقق حلملة الصكوك أو دائنيهم الوصول إىل ملكية األصول يف حال اإلفالس أو 
تعثر اإلطفاء.

4. حيفظ هذه األصول من وصول دائين املنشئ هلا، لوجود قيد مسبق حلملة الصكوك 
على الصحيفة العقارية لألصول.
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اثنًيا- عقد التملك الزمين: تسلط الدراسة الضوء على نوع من أنواع عقود التملك، 
وهو عقد التملك الزمين )time sharing(، وهو عقد متلك حصص شائعة، إما 
على سبيل الشراء لعني معلومة على الشيوع، أو على سبيل االستئجار ملنافع عني معلومة 
ملدد متعاقبة، أو االستئجار ملنافع عني معلومة لفرتة ما، حبيث يتم االنتفاع ابلعني اململوكة 
أبو  الوهاب  عبد  عّرفه  وقد  املكانية.)1(  املهاأية  أو  الزمانية  ابملهاأية  املستأجرة  املنفعة  أو 

سليمان أبنّه: «عقد على عنٍي، أو منفعٍة مباحة أتبيًدا، أو أتقيًتا».)2(

 أنواع التملك الزمين املشرتك: ينقسم التملك الزمين املشرتك إىل: متلك اتم )للعني 
واملنفعة( بشراء حصة شائعة بعقد البيع لالنتفاع املشرتك يف مدد متعاقبة، أو متلك انقص 
)للمنفعة فقط( ابستئجار حصة شائعة من املنفعة بعقد اإلجارة لالنتفاع املشرتك يف مدد 

متعاقبة.

يتيح نظام املشاركة الزمنية للشخص شراء ملكية أو حق استعمال وحدة يف املشروع، 
ملدة معينة، وحيق للمشرتي قضاء إجازته يف تلك الفرتة الزمنية يف كل عام، كما حيق له 

أتجريها أو إهداؤها أو بيع هذه الفرتة الزمنية الي ميتلكها للغري.)3(

وابلنسبة لتكييف هذا العقد هل هو شركة أم بيع أم إجارة؟ فهو بيع لوجود منفعة تباع، 
وهو إجارة لوجود بيع املنفعة، وهو شركة ملك إذا ملك الشركاء العني )الرقبة(، وشركة 
منفعة إذا ملكوا املنفعة فقط، وهي مهاأية زمانية، ألن الوحدة املشرتكة )الشائعة( ينتفع هبا 

كل منهم يف زمن غري زمن اآلخر.)4(

1 (  العســريي، عبــد هللا، مســتجدات أحــكام العقــار وتطبيقاهتــا يف اململكــة العربيــة الســعودية، األردن، جامعــة مؤتــه، رســالة ماجســتري غــري 
ص160.  ،2009 منشــورة، 

2 (  أبو سليمان، عبد الوهاب، عقد التملك الزمين، جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد 77 )2008( ص11.

3 (   أبو غدة، عبد الستار، عقد التمليك الزمنــي )جدة: جممع الفقه اإلسالمي الدويل، 2007( ص5.

4 (  املصــري، رفيــق يونــس، املشــاركة يف الوقــت «Time Share» )جامعــــــة امللــك عبدالعزيــز: مركــز أحبــاث االقتصــاد اإلســالمي، 2004( 
ص21. 
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مشاعة  شراء حصة  شرًعا  جيوز  املشرتك(:  الزمين  )التملك  ملبدأ  الشرعي  احلكم 
يف عني واستئجار حصة مشاعة يف منفعة حمددة ملدة، مع االتفاق بني املالك للعني أو 
املنفعة على استخدامها بطريقة املهاأية )قسمة املنافع( زمنًيا أو مكانًيا، سواًء اتفق على 
وال  املشرتكة،  امللكية  إدارة  إليها  املوكول  اجلهة  أو من خالل  مباشرة  املالك  بني  املهاأية 
أبس بتداول احلصة املشاعة بيًعا وشراًء وهبًة وإراًث ورهًنا وغري ذلك من التصرفات الشرعية 
استيفاء  إليه  املشار  املبدأ  لتطبيق  ويشرتط  الشرعي،  املانع  النتفاء  املتصرف  ميلكه  فيما 
املؤجر  يلتزم  أن  اإلجارة  إجارة، وجيب يف حالة  أو  بيًعا كان  للعقد،  الشرعية  املتطلبات 
والدورية  التشغيلية  الصيانة  أما  االنتفاع،  عليها  يتوقف  الي  األساسية  الصيانة  بتكاليف 
فيجوز اشرتاطها على املستأجر، وإذا قام هبا املؤجر فال يتحمل املستأجر إال تكلفة املثل، 
أو ما يتفق عليه الطرفان، أما يف حالة البيع فيتحملها املالك ابعتبارها من أعباء امللكية، 

وذلك بنسبة حصته الزمانية واملكانية يف امللكية املشرتكة.)1(

ولقد طُبق هذا العقد بشكل واسع يف العقارات، وخاصة املنتجعات، الي يرغب املالك 
بعدم التخلي عن امللكية وعن إدارة ملكه، بل غايته حتقيق عائد مادي من خالل بيع أو 
إجيار هذا العقار، لوقت حمدد لعدد من األشخاص، فهذا العقد جيمع بني ميزات البيع 
واإلجارة، وإنزال أحكام هذا العقد على موضوع الدراسة، للمنشىء )املالك/البائع( أن 
يسيِّل قيمة العني عن طريق طرح الصكوك، فيشرتيها محلة الصكوك كحصص شائعة ملدة 
حمددة )اتريخ اإلطفاء(، وبداًل من استعماهلا من قبل محلة الصكوك، يتم توكيل املنشىء 
بتأجريها أو استغالهلا، فوفق هذا العقد حيق للمنتفع االستعمال واالستغالل والتصرف، 
على  التمليك  أكان  الصكوك، سواًء  لفكرة  مالئم  والوقت، وهو  ابملنفعة  متعلق  فالعقد 

أساس بيع حصص مشاعة أو االنتفاع املشرتك بني عدد من املنتفعني.

وكتب الدكتور عبد الستار أبو غدة حتت عنوان صكوك التأجري يف التملك الزمين: 
تطورت طريقة التمويل يف جمال اإلدارة إبجياد صكوك أتجري متثل املنافع املشرتكة القابلة 

1 (  جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل، قــرار رقــم 170 )8/18( بشــأن عقــد التملــك الزمــين TIME SHARING )جــدة: جممــع الفقــه 
اإلســالمي الــدويل، 2007(. 
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للتملك الزمين، ويكون التوظيف لتلك األموال املشرتاة هبا األعيان بتأجري تلك األعيان 
بنظام التملك الزمين، ومن خالل احلصول مباشرة على الصكوك يف مرحلة التأسيس أو 
الشراء ممن حصل عليها ابعتبار تلك الصكوك قابلة للتداول؛ ألهنا متثل منافع، ال ديواًن.)1(

لغري  ابلسماح  وذلك  املكرمة،  مكة  يف  العقد  هذا  استخدمت  الي  املشاريع  ومن 
السعوديني من املسلمني ابالستفادة من هذا النظام، وابآليت متلك عقارات ألول مرة جبوار 
بتاريخ /2004/7/3م، ويعتمد  السعودية  السلطات  الصادر عن  القرار  احلرم، مبوجب 
نظام املشاركة ابملنفعة املتوافق مع الشريعة اإلسالمية، على أساس بيع العني السكنية لفرتة 
زمنية حمددة، تبدأ من أسبوع ومضاعفاهتا بسعر اثبت إىل مدة عشرين عاًما، ويتيح النظام 
البيع أو  حرية التصرف الكامل يف الوحدة السكنية خالل الفرتة الزمنية أو ابالنتفاع أو 

التأجري أو اهلبة أو التوريث للغري، وكذلك صكوك االنتفاع يف برج زمزم.)2( 

التملك  الباحث مالئمة أتسيس ملكية محلة الصكوك لألصول، استناًدا لعقد  يرى 
الزمين، خاصًة صكوك اإلجارة؛ لكونه يفي مبتطلبات امللكية احلقيقية )التامة( وفق مبادئ 
الشريعة اإلسالمية، ويتالءم مع متطلبات الصكوك، حبيث توضع إشارة منع تصرف على 

صحيفة األصول يف السجالت الرمسية متنع البيع والرهن واحلجز.

اثلثًا– حق االستثمار: يُعرف عقد االستثمار أبنه: «العقد الذي مبوجبه يتخلى مالك 
مؤسسة جتارية، عن حق استثمار هذه املؤسسة إىل شخص آخر، حبيث يشمل هذا العقد 
املؤسسة التجارية بعناصرها الرئيسية، وعلى األخص عنصر الزابئن، فيتعلق مبنقوالت أو 

حقوق غري مادية».)3(

القانون رقم  التجارة حق بيع املتجر )االستثمار(، ومنها:  لقد تناولت غالبية قوانني 
)27( لسنة 2006 إبصدار قانون التجارة القطري يف املادة 40، حيث نصَّ على أنه: 

1 (  أبو غدة، عقد التمليك الزمين، مرجع سابق، ص21.

2 (  املرجع السابق نفسه، ص22.

3 (  بدايــة بــريوت، الغرفــة الثالثــة املدنيــة، حكــم رقــم 12 اتريــخ 19/2/1971، العــدل، 1971، ص 724. شــوهد يف 2/1/2020 علــى 
http://data.lebaneselaws.com الرابــط



145االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

«يشهر عقد بيع املتجر بقيده يف السجل التجاري، وجيب إجراء القيد خالل شهر من 
اتريخ البيع، ويكون للقيد األولوية على القيود الالحقة الي جتري على ذات املتجر، ويكفل 
القيد حفظ امتياز البائع ملدة مخس سنوات من اترخيه، ويعترب القيد ملغى إذا مل جيدد خالل 

هذه املدة. وميحى القيد برتاضي أصحاب الشأن، أو مبوجب حكم هنائي».

بقاء األصل  املنفعة، مع  انتقال ملكية  فبيع حق االستثمار يشكل صورة من صور 
مسجاًل ابسم املالك، فما جرى عليه التعامل يف سوراي مثاًل، حمل جتاري يتم شراء حق 
استثماره وإشغاله، ويبقى األصل ابسم املالك، حبيث يتم وضع قيد على صحيفة العقار 
أو املنقول )ابخرة/طائرة(، تفيد مبلكية حق االستثمار حلملة الصكوك، وميكن بيع حق 
االستثمار دون حاجة ملوافقة املالك، فامللكية تنصب على حق االستثمار وليس على حق 
الرقبة، وغالًبا ما تكون قيمة حق االستثمار أكرب بكثري من قيمة حق الرقبة، حيث يتم 
تقدير قيمة هذا احلق، مث يتم تسيلها وفق الصكوك، وابلتايل تكون حلملة الصكوك ملكية 

حقيقية ختّوهلم االستعمال واالستغالل والتصرف.

رابًعا- حق احلكر: 

تعريفه: احلكر عقد يكسب به احملتكر حًقا عينًيا على أرض وقف، خيوله االنتفاع هبا 
إبقامة بناء عليها أو غراس أو ألي غرض آخر، يف مقابل أجرة معينة.)1( وال جيوز التحكري 
ملدة تزيد على ستني سنة، وللمحتكر أن يتصرف يف حقه، وينتقل هذا احلق ابملرياث، 

وينتهي ابنتهاء مدته.)2(

ويرى الباحث أنَّ صيغة حق احلكر مالئم إلصدار صكوك الوقف.

خامًسا- يقرتح الباحث عدة تعديالت يف حال استخدام امللكية النفعية، مبا هي عليه 
اآلن يف الصكوك املبنية/القائمة على األصول:

1 (  وزارة العدل، القانون املدين القطري رقم 22 )الدوحة: وزارة العدل، سنة 2004( مـادة )1029(.

2 (  املرجع السابق نفسه، مـادة )1032(.
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1. يتم متليك منفعة األصول حلملة الصكوك دون نقل امللكية القانونية يف السجالت 
الرمسية، وذلك مبوجب وكالة، مث قيام محلة الصكوك إبعادة بيعها للمنشئ، أو الوعد ابلبيع 
عند اإلطفاء بثمن متفق عليه )ميكن أن حيدد مسبًقا(، كما يلغى الوعد ابلشراء ابلقيمة 
االمسية )الذي يتعهد به املنشئ(، ويف هذه احلالة ال حنتاج إىل حترير سند ضد، حيث إن 
سند الضد ال حُيتّج به إال بني أطرافه، وليس حجة على الكافة، وخاصة الغري حسن النية، 
فمثاًل إذا ابع املنشئ األصول للغري حسن النية، ابلرغم من وجود سند الضد، فإنه ال حيتج 

به جتاه املشرتي حسن النية، وابلتايل ال مفعول لسند الضد.

2. جيب تقييم األصول من قبل جهة حمايدة، وأن تكون قابلة للتملك )أال تكون 
سيادية أو متنع متلك األجانب(.

3. إن إفالس أو إعسار املنشئ/املصدر أو وضعه حتت احلراسة القضائية، جيب أال 
يؤثر على حق محلة الصكوك على املوجودات.

اخلامتة: النتائج والتوصيات

احلمد هلل الذي يسر إمتام هذا البحث الذي يعده الباحث خطوة يف سبيل ختليص 
الصكوك من بعض املخالفات الي اعرتهتا، من خالل كشف اللثام عن طبيعة ملكية محلة 
الصكوك لألصول، واقرتاح العديد من أشكال امللكية الي ميكن أن تكون البديل الشرعي 
للملكية النفعية القائمة عليها الصكوك، وقد توصل البحث إىل العديد من النتائج، وميكن 

أن جنمل أمهها فيما يلي:

1. إن امللكية النفعية احلالية حلملة الصكوك لألصول ال تتوافق مع امللكية مع مبادئ 
الصكوك ابلتصرف ابألصول، سوى صاحب  تقيد حق محلة  اإلسالمية؛ ألهنا  الشريعة 
السوقية،  تزال األصول مسجلة ابمسه، وبقيمتها االمسية، وليس  ما  الي  القانونية  امللكية 

فهذه ملكية صورية.
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2. إصدار الصكوك املدعمة ابألصول، وحق محلة الصكوك ابلنفاذ لألصول، ال جيعل 
محلة الصكوك مالًكا حقيقيني لألصول، بل دائنني ممتازين )مثل الرهن العقاري أو التأمني 
العقاري(، فإذا بيعت األصول أبكثر أو أبقل من القيمة االمسية للصكوك فليس هلم سوى 
قيمتها، إذْن حق النفاذ لألصول ال جيعل امللكية اتمة؛ ألن من مقتضيات امللكية التامة 

الغنم ابلغرم واخلراج ابلضمان.

3. إن بقاء األصول ابسم املنشئ وحترير سند ضد، ال يفي ابلغرض متاًما؛ ألن سند 
الضد يكون بني أطرافه، وال حيتج به يف مواجهة الغري حسن النية، وحلماية حقوق محلة 
الصكوك، فإن التأمني العقاري أو الرهن العقاري أجدى؛ ألنه أقوى وله امتياز من الدرجة 

األوىل.

4. إن العربة يف أي شكل من أشكال امللكية هي حتقيقها ملفهوم امللكية يف الشريعة 
اإلسالمية.

5. إن عدم تسجيل عقد امللكية يف السجالت الرمسية، ال ينفي عن العقد أنه عقد 
ملكية اتم حقيقي يفي ابملتطلبات الشرعية، كما أنه يثبت حق املالك عند الضرورة يف 

حال امتناع البائع عن نقل امللكية قضاًء.

6. إن عدم نقل امللكية السم املالك احلقيقي )محلة الصكوك( ميكن أن يؤدي إىل 
ضياع حقوقهم.  

7. إن استخدام امللكية النفعية يف عملية هيكلة الصكوك غري مقبول؛ ألن عملية بيع 
األصول أو نقل ملكيتها بني املنشئ والشركة ذات الغرض اخلاص غري حقيقي.  

على  موجود  الفقهية غري  واهليئات  اجملامع  قرارات  الذي طرحته  الثالث  8. الطرف 
أرض الواقع، كما أن التكافل اإلسالمي كصورة من صور احلماية ليس إال صورة من صور 

الضمان.
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9. إن البدائل املقرتحة مللكية أصول الصكوك حتقق الشروط الشرعية والقانونية ورغبة 
املنشئ ومحلة الصكوك.

دراستها  على  والعمل  املقرتحة  البدائل  بتبين  املتخصصة  اجلهات  الباحث  ويوصي 
بشكل أكثر تفصياًل؛ لتبين أشكال جديدة من أشكال امللكية تكون متوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية، ومقبولة يف األنظمة القانونية السائدة يف املنطقة.

وعسى أن تكون هذه الدراسة لبنة يف بناء اقتصاد إسالمي متوافق مع مبادئ الشريعة 
اإلسالمية.
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تفعيل الصيغ التمويلية للوقف العلمي لدعم 
التعليم العايل: تقييم جتارب بعض البلدان

أ.د. مليكة  زغيب* وأ. د. نعيمة غاب** 

* حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم االقتصاديــة مــن جامعــة ســطيف، ومهتمــة ابحملاســبة واملاليــة والتمويــل واالقتصــاد اإلســالمي والتنميــة 
املســتدامة. مــن حبوثهــا العلميــة: واقــع اليقظــة االســرتاتيجية وذكاء األعمــال يف منظمــات األعمــال اجلزائريــة: دراســة ميدانيــة، ودور اســرتاتيجية 
اإلخــراج الــدويل يف متويــل التنميــة االقتصاديــة: التجربــة اهلنديــة، امللتقــى الــدويل حــول اآلليــات اجلديــدة لتمويــل التنميــة االقتصاديــة، ودور الــذكاء 
االقتصــادي يف إدارة األزمــات االقتصاديــة: اليــاابن منوذجــا، امللتقــى الــدويل حــول إدارة األزمــات االقتصاديــة يف عــامل متغــري، وحمــددات االقــرتاض 
يف القطــاع العمومــي للحليــب ومشــتقاته، جملــة جامعــة العلــوم التطبيقيــة اخلاصــة، اململكــة األردنيــة، ومــدى امتثــال بنكــي الربكــة والســالم ابجلزائــر 
لألســس النظريــة للماليــة  اإلســالمية، جملــة العلــوم االجتماعيــة و اإلنســانية. مــن كتبهــا: التســيري املــايل حســب الربانمــج الرمســي اجلديــد، ديــوان 

املطبوعــات اجلامعيــة، اجلزائــر.

** حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم السياســّية عــام 2006، وهــي مهتمــة بقضــااي إدارة األعمــال، والتســويق، والتعليــم. هلــا حبــوث علميــة 
مهمــة، منهــا: واقــع اإلشــراف علــى التدريــب امليــداين لألســاتذة: املدرســة العليــا لألســاتذة بقســنطينة منوذجــا. وواقــع اليقظــة االســرتاتيجية وذكاء 
األعمــال يف منظمــات األعمــال اجلزائريــة: دراســة ميدانيــة. وشــاركت الدكتــورة نعيمــة يف مؤمتــرات علميــة، منهــا: إعــادة تفعيــل املــدارس العليــا 
لألســاتذة ابجلزائــر جتربــة رائــدة، دراســة ميدانيــة ابملدرســة العليــا لألســاتذة قســنطينة، قطــر 2008. وتوجــه املســتهلك واالســتهالك األخضــر، 
فرنســا 2015. وحمــددات الســلوك األخضــر للجيــل z يف اجلزائــر: دراســة استكشــافية، فرنســا 2017. وإشــكالية تدريــب طلبــة املــدارس العليــا 

يف اجلزائــر، قســنطينة 2018. 



153االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

 تفعيل الصيغ التمويلية للوقف العلمي لدعم التعليم العايل:
تقييم جتارب بعض البلدان

أ.د. مليكة زغيب وأ. د. نعيمة  غاب

ملخص البحث

هتدف الدراسة احلالية إىل إظهار أمهية الوقف العلمي يف متويل التعليم العايل، إذ يعد 
من أهم مصادر التمويل الي ميكن أن تعتمد عليها اجلامعات، ابعتباره رافداً اقتصادايً ميكن 
اجلامعة من النمو والتطور من خالل ضمان دميومة واستمرارية التمويل، وهذا من خالل 
تقييم بعض التجارب الدولية، وهي جتربة الوالايت املتحدة األمريكية، وجتربة ماليزاي، وكذا 
جتربة تركيا. كما قمنا خالل هذا البحث ابستعراض أهم الصيغ التمويلية للوقف العلمي 
وكذا سبل تفعيلها، ابستخدام منهج حتليل احملتوى واملنهج املقارن. توصلت الدراسة إىل 
جمموعة من النتائج، أمهها: أنه ال ميكن للوقف أن يؤدي دوره بفعالية ما مل يكن جزءا من 
ثقافة اجملتمع، كما هو احلال يف الوالايت املتحدة األمريكية، والي تعترب منوذجا متفردا يف 
جمال الوقف العلمي على اجلامعات؛ ملا مييزه عن غريه بكونه منظومة متكاملة من حيث: 
احلكم الراشد، االستقاللية، الشفافية، قيمة وقفياهتا الضخمة، وكفاءة استثمارها، ومرونة 
قوانينها. كما تعترب جتربة ماليزاي يف الوقف العلمي انجحة ابلرغم من حداثتها، إذ سامهت 
وقفياهتا يف تطوير التعليم العايل والبحث العلمي، غري أهنا تعرف بعض الصعوابت الي 
صناديقها  حوكمة  يكفل  والذي  واملرن  الكايف  القانوين  اإلطار  غياب  يف  أساسا  تتمثل 
الوقفية. أما التجربة الرتكية فلها عدة خصائص، منها: أن مجيع األوقاف تنظم من خالل 
اجلمعيات اخلريية وتتميز بعدم اشرتاط مراقبة اجلهة احلكومية املشرفة على األوقاف، وهي 
املديرية العامة لألوقاف. كما يشرتط القانون الرتكي حدا أدىن إلنفاق املؤسسة اخلريية على 

أهدافها حىت تستفيد من اإلعفاء الضرييب، وهو ما تتشابه فيه مع القانون األمريكي. 

الكلمات املفتاحية: وقف علمي، تعليم عاٍل، صيغ متويل الوقف العلمي، الوالايت 
املتحدة األمريكية، ماليزاي، تركيا.
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مقدمة

يُعّد التعليم العايل أساس التنمية االقتصادية، من خالل إعداد رأس املال البشري، فال 
ميكن احلديث عن تنمية املوارد البشرية دون التعليم؛ ألنه السبيل الوحيد للوصول إىل التنمية 
البشرية، وابلنتيجة إىل التنمية االقتصادية. وخري دليل على ذلك حال البلدان املتقدمة الي 

اهتمت هبذا القطاع، وجعلت من النهوض به ودعمه وتطويره أولوية ال بديل عنها.

وأتيت أمهية التعليم العايل من كونه مصدر اإلبداع واالبتكار والتقدم يف شىّت العلوم، 
التعليم  احتياجات  لسد  أموال ضخمة؛  توفري  يتطلب  القطاع  هذا  أن  يعين حتًما  وهذا 

والبحث، األمر الذي يستدعي تنويع مصادر متويله. 

ويتطلب التعليم العايل تكاليف مرتفعة مقارنة ابملستوايت األخرى يتم تغطيتها يف الدول 
املتقدمة، من خالل القطاع اخلاص والقطاع التربعي، ابإلضافة إىل القطاع احلكومي، بينما 

يطغى هذا األخري على متويل التعليم العايل يف الدول العربية.

يُعّد الوقف أحد األنشطة االجتماعية املهمة يف تراثنا اإلسالمي، والوقف العلمي من 
أهم مصادر التمويل، الذي ميكن أن تعتمد عليه اجلامعات، ابعتباره رافًدا اقتصاداًي ميّكن 

اجلامعة من النمو والتطور، من خالل ضمان دميومة واستمرارية التمويل.

الغرب” أن  إبراهيم بن حممد احلجي)1( يف توطئة كتابه “الوقف يف  الدكتور  ويؤكد 
الوقف مالزٌم للتميز، وهو ما اكتشفه املسلمون األوائل؛ فكانت أوقافهم على التعليم سبًبا 
كبريًا يف هنضة األمة، وقد اقتفى الغرب هبذا النهج، فصنعوا للوقف أنظمًة حتميه، وجتعله 
مستقاًل، فأعلى اجلامعات متيزًا يف العامل هي جامعات هلا أوقافها الي تستثمرها، وتنفق 
الوقفية، وعوائد  الدول، بل أصبحت مستقلة مبيزانياهتا  تُعد عبًءا على  منها، حبيث مل 
استثماراهتا الوقفية، سواء أكان ذلك يف جمال األحباث، أو الباحثني، أو األجهزة واألنشطة 

واملناهج وغريها. 

1 (   إبراهيم بن حممد احلجي، الوقف يف الغرب، د.ت، د.م، د.د، متاح على املوقعwaqf.com ، شوهد يف 15 أكتوبر 2019.
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يؤدي الوقف العلمي دورًا أساسًيا يف متويل التعليم العايل والبحث العلمي، إىل درجة 
أن هناك الكثري من الدراسات أثبتت أن موقع التقدم العلمي للجامعات يتناسب طرداًي 

مع حجم األوقاف املتاحة هلا.

مشكلة البحث

يعكس النظام التعليمي مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي يف خمتلف الدول، ويف 
ظل اخنفاض املوارد وحمدوديتها من جهة، وارتفاع تكاليف متويل التعليم العايل من جهة 
أخرى، تظهر فجوٌة متويلية تتطلب البحث عن مصادر متويلية دائمة، وهبدف ضمان جودة 

خمرجاته دون املساس ابستقاللية هذا القطاع.

ويعد الوقف العلمي ثروة هائلة ومورًدا أساسًيا لتمويل التعليم العايل، كما أنه وسيلة 
لتخفيف العبء عن ميزانيات احلكومات. فما هي أهم التجارب العاملية يف هذا اجملال؟ 

وكيف ميكن لصيغ التمويل للوقف أن تسهم يف متويل التعليم العايل؟

سنحاول اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل احملورين األساسيني اآلتيني:

- تقييم التجارب الدولية يف استخدام الوقف العلمي، يف كّل من الوالايت املتحدة 
األمريكية، وماليزاي، وتركيا.

-كيفية تفعيل الصيغ التمويلية للوقف يف قطاع التعليم العايل.

أهداف البحث

يهدف البحث احلايل إىل ما يلي:

- إلقاء الضوء على أمهية الوقف العلمي يف اجلامعات، ابعتباره مصدرًا متويلًيا يتصف 
ابلدميومة واالستمرار.
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العلمي، يف كل من الوالايت املتحدة  العايل ابلوقف  التعليم  - دراسة جتارب متويل 
األمريكية، وماليزاي، وتركيا، وتقييمها هبدف االستفادة منها. 

- استعراض أهم الصيغ التمويلية للوقف العلمي، ومن مث حماولة دراسة كيفية تفعيل 
هذه الصيغ التمويلية يف قطاع التعليم العايل.

أمهية البحث

تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع ذاته، ذلك أن الوقف العلمي أصبح ضرورة ومورًدا 
دائًما يف متويل أرقى اجلامعات يف العامل، يف ظل تذبذب املوارد املالية، األمر الذي يستدعي 

دراسة التجارب الناجحة، وحماولة االستفادة منها يف تنويع مصادر التمويل وحتسينها.

منهجية البحث

اعتمدان يف هذا البحث على املنهج املقارن؛ ملقارنة وقفّيات اجلامعات حمل الدراسة 
مضامني  حتليل  يف  استخدم  الذي  احملتوى،  حتليل  منهج  على  اعتمدان  كما  وتقييمها، 
لتفسريها  وبياانهتا؛  ومعطياهتا  حمتوايهتا  استكشاف  عرب  عليها،  اطلعنا  الي  البحوث، 
املختلفة؛  األساليب  يف  املتمثلة  والتوصيات  االقرتاحات  حتديد  مث  النتائج،  واستخالص 

لتفعيل صيغ متويل الوقف العلمي الي ميكن االستفادة منها.

الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات واألحباث الي تناولت موضوع الوقف العلمي، وفيما يلي 
استعراٌض ألمهها:

دراسة حسني عبد املطلب األسرج، 2011: يتناول هذا البحث أمهية احلوكمة؛ 
لتطبيقها يف تسيري أموال الوقف لتحسني أداء املشاريع الوقفية، حىت حتّقق األهداف الي 
املشروع  يف  والتحكم  الرقابة  وتفعيل  بينها،  فيما  العالقات  وترتيب  أجلها،  من  أنشئْت 
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عام  جو  يف  ابألداء  لالرتقاء  واضحة؛  وأسس  مبادئ  وفق  اإلدارية(،  )احلوكمة  الوقفي 
من اإلفصاح والشفافية واملسؤولية جتاه مجيع أصحاب العالقة مبؤسسة الوقف، وتوصلت 
الراشد، ابعتبارها  لتطبيق مبادئ احلكم  الوقفية حباجة ماسة  الدراسة إىل أن املؤسسات 
اإلطار الصحيح لتحسني أدائها، مع تطورها واكتساهبا طابًعا مؤسساتًيا بعيًدا عن العفوية 

واالرجتالية.

الباحثون يف  تناول   :2014 وآخرون،   Farra munna harun دراسة
الوقفية، خاصة  الصناديق  استخدام  ماليزاي يف  تواجه  الي  الصعوابت  أهم  الدراسة  هذه 
يف التعليم العايل، مما يسمح بتمكني أفراد اجملتمع من التعليم العايل، ويضمن استقاللية 

مؤسساته، وإعادة النظر يف ميزانيته.

 Siti Mashitoh Mahamood & Asmak Ab دراسة 
الطلبة  من  لكل  التمويلية  البدائل  تقدمي  الباحثان  حاول   :2015  ،Rahman
واجلامعات؛ لتخفيف عبء تكاليف التعليم العايل، من خالل مؤسسات الوقف العلمي، 
وتقرتح الدراسة طريقًة لتأسيس جامعة الوقف، من خالل تركيز النقاش على مفهوم ومبادئ 
الباحثان يف  اعتمد  املاليزية والرتكية، وقد  الوقف  تبادل خربات جامعات  إنشائها، وكذا 
مجع بياانت الدراسة على املقابالت املعمقة مع اإلدارة العليا ابجلامعات املدروسة، وبعض 
أعضاء جملس األمناء، وتوّصال إىل مجلة من النتائج؛ أمهها: أن الوقف يؤدي دورًا أساسًيا، 
خاصة يف متويل قطاع التعليم العايل، ويؤدي أيًضا إىل حتقيق اجلودة يف التعليم. كما أن 
الوازع الديين أثّر بشكل جلي على املسلمني يف ماليزاي، وأسهم يف زايدة عمليات التربع 
بثرواهتم وممتلكاهتم؛ إلثراء ودعم اجلامعات والتعليم العايل، وقد ركز الباحثان أيًضا على 
التجربة الرتكية الرائدة يف هذا اجملال، نظرًا للتزايد املطرد لعدد اجلامعات الوقفية يف وقت 

قصري نسبًيا، والي ميكن االستفادة منها وتطبيقها يف ماليزاي.

دراسة العاين، 2016: تناولت الدراسة دور الوقف يف دعم البحث العلمي، عرب 
هذا  يف  احملققة  القيمة  والنتائج  اآلاثر  إبظهار  وذلك  الغريب،  والعامل  اإلسالمية  احلضارة 
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اجملال، والي تفيد أبن مكانة وتصنيف اجلامعات دولًيا تتناسبان طرداًي مع حجم الوقفيات 
األعمال كصيغتني  وحاضنات  املؤقت  الوقف  ابستعراض  الباحث  قام  كما  هلا.  املتاحة 
استثماريتني، تسامهان يف متويل البحث العلمي، مستنًدا إىل تراث املاضي اإلسالمي وجتربة 

احلاضر العاملي، من أجل إعادة الدور الفعال للوقف العلمي يف اجملتمع اإلسالمي.

دراسة wan kamal mujani وآخرون، 2016: تناول الباحثون سيناريو 
الوقف يف دعم التعليم العايل يف ماليزاي، والذي يتميز ابرتفاع تكاليفه على احلكومة، وعلى 
الطلبة يف نفس الوقت، وخاصة يف معهد التعليم العايل )HEI(، وحاولت الدراسة فحص 
كيفية استخدام صندوق الوقف؛ لتطوير تعليم عاٍل متاح للجميع، ومستدام يف ماليزاي، 
يضمن استقاللية مؤسساته، وتوصل البحث إىل أن تطوير صندوق الوقف ميكن أن يتم 
املاليزية، ورسم سياسة لضمان  التعليم  لتسيري ميزانية  من خالل تشكيل منظمات رمسية 

جودة أعلى يف التعليم.

هذه  هدفت   :2016 وآخرون،   Dzuljastri Abdulrazak دراسة 
الدراسة إىل مراجعة األدبيات اخلاصة مبصادر أموال الوقف للتعليم العايل، يف بعض الدول 
كماليزاي، وإندونيسيا، وتركيا، واململكة املتحدة، ابالعتماد على منهجية حتليل احملتوى، 
وتوصلت الدراسة إىل أن هناك جامعات عديدة تعتمد على األوقاف يف نظامها التعليمي، 
مع اختالف اآلليات املستخدمة، كما أن صناديق الوقف قد جنحت يف تطوير التعليم يف 
هذه البلدان، ووّفرت فرًصا للفقراء واحملتاجني، واقرتحت الدراسة أن يقوم جملس األوقاف 
يف مؤسسات التعليم العايل بتعزيز استخدام الوقف؛ ألنه حيقق العدالة وجيلب الكثري من 

املزااي للمجتمع.

دراسة داليل اجليايل، 2017: تناولت الدراسة ضرورة تفعيل دور الوقف والعمل 
اإلسالمية،  التجربة  من  االستلهام  خالل  من  شاملة،  وثقافية  علمية  هنضة  يف  اخلريي 
الي طّور فيها الوقف العلمي حياة املسلمني من مجيع النواحي، ولقرون عديدة، حيث 
على  املسلمون حضاراًي  فيه  وتفوق  علمي،  إجناز  أو  فكري،  إشعاع  لكل  مصدرًا  كان 
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كل شعوب العامل، ابإلضافة إىل االستفادة من جتربة البلدان الغربية يف هذا اجملال، والي 
قامت ابستنساخ الوقف يف مضمونه اإلسالمي، مث تطويره يف صيغ ومناذج رائدة، أسهمت 
بشكل الفت لالنتباه يف هنضة علمية وثقافية مستدامة، مع اختالف املنطلقات الدينية 
واخللفيات السوسيو-حضارية؛ هلذا العمل اإلنساين املستدام، مع ضرورة االستفادة من 
التجربة األمريكية خاصة، والي تُعّد منوذًجا رائًدا ومتفرًدا جتسدت يف إسهام القطاع األهلي 
بوكالة انزا  األمر  يتعلق  التكنولوجي، حىت عندما  العايل والبحث  التعليم  واخلريي يف منو 
ألحباث وغزو الفضاء، وخلصت الدراسة إىل أن الوقف ميكن أن يؤدي اليوم دورًا حموراًي 
يف متويل العلوم واملؤسسات التعليمية، إذا مّت متكينه من االستفادة من الُنظُم احلديثة، من 
من  وإخراجه  احلديثة،  واالتصال  التكنولوجيا  ووسائل  والرقابة  والتمويل  والتسيري  اإلدارة 
النظرة الضيقة الي تربط العملية الوقفية ابملسجد واملقربة، يف الوقت الذي متثل فيه األوقاف 
يف الغرب مورًدا أساسًيا، أسهم يف وجود معظم اجلامعات واهليئات العلمية ومراكز البحث.

 ،Rohayati hussin & Rusnadewi Abdul Rashid دراسة
املاليزي  العايل  التعليم  خمطط  على  الضوء  تسليط  إىل  الدراسة  هذه  هدفت   :2017
إبجياز  يتطرق  كما  اجلامعي،  للتحول  خمتلفة  جماالت  حيّدد  الذي   ،2015-2025
للكتاب البنفسجي UNTIP Purple Book، الذي يقدم إرشادات للجامعات 
العمومية خبصوص إنشاء أجهزة وقفية، كما يبحث املقال يف اجلهود املبذولة والتحدايت 
الي تواجهها اجلامعات، يف سبيل احلصول على األموال الوقفية، وقد اعتمدت الدراسة 
على املنهج االستكشايف والتحليلي، وقدم الباحثان بعض التوصيات ملواجهة التحدايت 
بشأن الوقف التعليمي، كما أشارا إىل املشهد الرتكي املتميز يف الوقف العلمي، الذي ميكن 

ملاليزاي االستفادة والتعلم منه.

اسرتاتيجية  تبين  على كيفية  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت   :2019 األشرم،  دراسة 
أمهية  إىل  ابلنظر  فلسطني،  يف  اجلامعي  التعليم  لتمويل  التعليمي؛  الوقف  لتطوير  تنموية 
هذا القطاع يف إحداث النمو والتنمية، والذي مل تعد الرسوم الطالبية فيه كافية الستمراره 
التعرف على  التمويل، من خالل  تنويع مصادر  يتطلب  الذي  األمر  املطلوبة،  ابلكفاءة 
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وقفيات اجلامعة الفلسطينية، وإظهار صيغها االستثمارية، ومن مثة البحث عن املعوقات، 
الوقفية؛ لتقدمي حلول هلا يف إطار اسرتاتيجية هتدف إىل تبين  الي تعرتض هذه األموال 
العاملية، وتوصلت الدراسة إىل  التطبيقات احلديثة، على غرار جتارب وقفّيات اجلامعات 
العديد من النتائج؛ أمهها: أن نظام الوقف ما زال يف بداايته، كما أن هناك ضعًفا يف 
التشريعات والقوانني املنظمة له، ابإلضافة إىل ضعف اخلطط والربامج التأهيلية للعاملني 
ابلوقف التعليمي، مع اقتصار دورهم على أداء مهام روتينية، وعدم ابتكار أفكار إبداعية 
يف هذا اجملال، أضف إىل ذلك ضعف الوعي اجملتمعي ابلوقف التعليمي، األمر الذي وّلد 

ضعف الثقة لدى الناس فيها.

الوقف  موضوع  تناولت  والي  عليها،  االطالع  مت  الي  السابقة  الدراسات  ضوء  يف 
دور  على  ركز  بعضها  إن  حيث  األهداف؛  من  جمموعة  على  ركزت  أهنا  جند  العلمي، 
املؤسسات العاملة ابلوقف يف متويل التعليم، وبعضها هَدف إىل تقدمي مقرتح إلدارة نظام 
وتتفق  العايل،  التعليم  قطاع  الوقف يف  إسهام  بيان  على  الضوء  سّلط  وبعضها  الوقف، 
الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف كوهنا تعّد استكمااًل هلا يف تناول موضوع الوقف 
حمل  الدول  جتارب  تقييم  بني  اجلمع  يف  عنها  وختتلف  العايل،  التعليم  جمال  يف  العلمي 
الدراسة، واستعراض أهم صيغ التمويل يف الوقف العلمي، مع حماولة إجياد سُبل تفعيل صيغ 

الوقف العلمي؛ لتكون أساًسا لبناء اسرتاتيجية لتفعيل الوقف العلمي.

أوال- اإلطار النظري

قبل التطرق ملشكلة الدراسة نعرّج على مفهوم الوقف وخصائصه وأشكاله، فالوقف يف 
األساس أحادي اجلانب، حيث ال تكون للشخص الواقف أي نية لتلقي أي شيء مقابل 
ما قّدمه للنفع العام، وهو نشاط خريي ميكن استخدامه يف قطاع التعليم، حيث يساعد 

الكثري من األفراد على حتسني مستواهم التعليمي.



161االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

1. مفهوم الوقف: 

يعّرف الوقف لغة أبنه احلبس واملنع مطلًقا، سواء أكان ماداًي أم معنواًي.)1( أي احلبس 
عن التصرف. وأما اصطالًحا فيعين حبس مؤبّد ومؤقت ملال، لالنتفاع املتكرر به أو بثمرته 

يف وجه من وجوه الرب العامة، أو اخلاصة .)2(

كما عّرف الوقف أبنه حبس العني، حبيث ال يتصرف فيها ابلبيع، أو اهلبة، أو التوريث 
وصرف الثمرة إىل جهة من جهات الرب وفق شرط الواقف.)3(

ودوره  االقتصادية،  وطبيعته  القانونية،  الوقف  حقيقة  تتضح  سبق  ما  خالل  من 
االجتماعي من خالل:)4(

- الوقف هو صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها.

- يعرب عن مجيع أشكال الوقف وأنواعه، فهو حبس عن االستهالك الشخصي، مبا 
القيمة احلالية جملموعة  املنافع، وهو  إنتاج  اقتصادي قادر على  أنه ينشئ رأس مال  يعين 

املنافع املستقبلية املوقوفة. 

عيًنا  يكون  وقد  منقوال،  أو  اثبًتا  يكون  قد  املال  وهذا  املال،  على  الوقف  - يقع 
كاآلالت والسيارات، وقد يكون نقًدا كمال املضاربة أو االقرتاض، كما ميكن أن يكون 

خدمة.

- يتضمن حفظ املال املوقوف واإلبقاء عليه، حىت ميكن تكرار االنتفاع به أو بثمره، 

1 (   إبراهيم البيومي غامن، األوقاف والسياسة يف مصر، القاهرة، دار الشروق، 1998، ص45.

2 (   منذر قحف، الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميته، دمشق، دار الفكر، 2000، ص62.

3 (   كوديــد ســفيان، “الــدور التكافلــي لنظــام الوقــف يف متويــل التنميــة املســتدامة: إشــارة إىل واقــع األوقــاف يف اجلزائــر”، جملــة العلــوم االقتصاديــة 
والتســيري والعلــوم التجاريــة، اجمللــد 8، العــدد 13، 2015، ص183.

4 (   منذر قحف، مرجع مذكور، ص63.



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 162

وهبذا يتضمن معىن استمرارية وجود املال.

- يشمل الوقف املباشر الذي ينتج املنافع، كما يشمل االستثمار الذي يقصد به بيع 
منتجاته وإنفاق إيرادها على أغراض الوقف.

- يشمل وجوه الرب العامة االجتماعية واالقتصادية. 

2. أنواع الوقف: 

جتدر اإلشارة إىل تعدد أنواع الوقف طبًقا ملعايري التصنيف،)1( فقد قسم الوقف حسب 
التنوع يف شكل اإلدارة، أو من حيث أنواع الواقفني، أو الغرض، أو استمراريته، أو نوع 
الوقف، إال أننا سوف أنخذ مبعايري الغرض واالستمرارية ونوع الوقف؛ لتناسبها مع موضوع 

الدراسة. 

التصنيف من حيث الغرض: ينقسم الوقف حبسب الغرض إىل وقف عام، ووقف   
خاص، ووقف مشرتك.

فالوقف العام أو الوقف اخلري: هو الذي يوقف ابتداًء على أعمال اخلري العامة 
ملصاحل املسلمني، كالفقراء، أو طلبة العلم، أو دور العلم واملساجد واملستشفيات وغريها 

من وجوه اخلري. 

وهنا يشرتط الواقف صرف عائده إىل جهة خريية مستمرة الوجود، كالفقراء واملساكني 
واملساجد واملستشفيات واجلامعات. وهو قسمان:

1 (   راجع يف ذلك:

- جموج انتصار، “إثبات الوقف العام يف التشريع اجلزائري”، دفاتر السياسة والقانون، اجمللد 3، العدد 5، جوان .2011

- خلضــر مرغــاد، كمــال منصــوري، “التمويــل ابلوقــف: بدائــل غــري تقليديــة مقرتحــة لتمويــل التنميــة احملليــة”، امللتقــى الــدويل حــول متويــل التنميــة 
االقتصاديــة، كليــة العلــوم االقتصاديــة وعلــوم التســيري، جامعــة حممــد خيضــر بســكرة، اجلزائــر، 23-22 نوفمــرب 2006.

- كوديد سفيان، مرجع مذكور.
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- وقف حيّدد فيه مصرف معني لريعه، فيسمى وقًفا عاًما حمدد اجلهة، وال يصح صرفه 
على غريه من وجوه اخلري إال إذا استنفذ.

- ووقف ال يعرف فيه وجه اخلري الذي أراده الواقف، فيسمى وقًفا عاًما غري حمدد 
اجلهة، ويصرف ريعه يف نشر العلم، وتشجيع البحث فيه، ويف سبيل اخلريات.

والوقف اخلاص أو الوقف الذري أو األهلي: وهو ما يوقف على الذرية واألهل، أو 
هو ما حيبسه الواقف على عقبه من الذكور واإلانث، أو على أشخاص معينني، مث يؤول 

إىل اجلهة الي يعّينها الواقف بعد انقطاع املوقوف عليهم. 

وأما الوقف املشرتك: فهو الوقف الذي جيمع بني النوعني السابقني، حبيث خيصص 
فيه الواقف جزًءا من الوقف ألبنائه، ويف نفس الوقت مينح جزًءا منه لغرض اإلحسان.

التصنيف من حيث االستمرارية: ينقسم إىل نوعني:  

الوقف الدائم: وهو الوقف الذي ال يوجد له مدة زمنية حمددة الغرض.

الوقف املؤقت: هو الوقف احملدد مبدة زمنية يتم خالهلا منحه على أن يسرتجع إىل 
األشخاص  تشجيع  املؤقت  الوقف  مزااي  ومن  الوقف،  مدة  انقضاء  بعد  الواقف  ملكية 
ذوي اإلمكانيات احملدودة على إيقاف أصوهلم الثابتة، أو املنقولة ملدة حمددة، واستعادهتا 

لالستفادة منها.  

التصنيف من حيث نوع الوقف: ينقسم بدوره إىل قسمني:  

الوقف العقاري: يتمثل يف األصول غري املنقولة وغري القابلة للتحويل من مكان آلخر، 
كاألراضي والعقارات مبختلف أنواعها.

الوقف املنقول: يشري هذا النوع من الوقف إىل أي شيء ميكن نقله وحتويله من مكان 
آلخر دون التسبب يف تغيري شكله.
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3. الوقف العلمي: 

التملك،  العلمي حتبيس العني عن  واستناًدا لتعريف الوقف ميكن القول أبن الوقف 
وصرفها يف اجلوانب العلمية املختلفة، كما جاء عند كثري من الُكّتاب: “حتبيس األصول 
على منفعة اجلوانب العلمية والتعليمية، كوقف املكتبات، ونسخ الكتب، ونسخ املصحف 
الشريف وجتليده، ووقف املدارس، وحلقات العلم، واملتعلق ابملعلمني واملتعلمني ونفقاهتم، 

ووقف القراطيس واألحبار واألقالم وحنوه، مما حيتاجه العلم والتعلم”.)1(

تبًعا للزمان واملكان، ووفًقا  العلمية  العلمي حسب املتطلبات  وتتغري جماالت الوقف 
للتطورات التكنولوجية، فننتقل مثاًل من الكتب واملكتبات التقليدية إىل مثيالهتا اإللكرتونية، 
ومن وسائل الكتابة التقليدية إىل الربجميات واحلواسيب فائقة الدقة، واملعدات املستخدمة 

يف خمابر البحث العلمي.

ويعد نظام الوقف على العلم وأهله من أهم مصادر متويل التعليم يف النموذج اإلسالمي، 
وإليه يعود الفضل يف كل ما عرفه املسلمون من هنضة علمية وثقافية، وهو ما أكده انصر 
الدين سعيدوين، من حيث إن الوقف ليس جمرد تعامل ديين وتصرف قانوين، إنه أيًضا أداة 

اقتصادية، بل وحافز ثقايف، وعامل مؤثر يف احلياة الروحية لألمة.)2(

بناء  املختلفة، من خالل  التارخيية  املراحل  ثراًي عرب  العلمي  الوقف  إسهام  وقد كان 
مما  واملساجد،  املكتبات،  ووقف  واملعلمني،  العلم  طلبة  على  واإلنفاق  الوقفية،  املدارس 
الوحيد  السبيل  تعّد  والي  والعلوم،  املعرفة  وانتشار  العلم،  أهل  ساعد يف حتسني ظروف 
التنمية  مؤشرات  خمتلف  على  إجيابًيا  ينعكس  مما  اجملاالت،  مجيع  يف  واالزدهار  للتطور 
االقتصادية، وهذا ال يلغي بطبيعة احلال االنفتاح على التجارب الغربية لالستفادة منها، 

هبدف توسيع التمويل املخصص للجامعات ومراكز البحث العلمي.

1 (   زينــب بوشــريف، «دور الوقــف العلمــي يف التنميــة االجتماعيــة واليــة ابتنــة أمنوذجــا: دراســة ميدانيــة»، ملتقــى الوقــف العلمــي وســبل تفعيلــه 
يف احليــاة املعاصــرة، جامعــة محــة خلضــر، وادي ســوف، اجلزائــر، مــارس 2017، ص215.

2 (   داليل اجليــاليل، «حنــو مقــرتح لتطويــر التعليــم يف ضــوء الوقــف العلمــي املســتوحى مــن التجربتــني اإلســالمية والغربيــة»، ملتقــى الوقــف العلمــي 
وســبل تفعيلــه يف احليــاة املعاصــرة، جامعــة محــة خلضــر، وادي ســوف، اجلزائــر، مــارس 2017، ص 491.
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اثنًيا- جتارب دولية يف استخدام الوقف العلمي:

حُيول ارتفاع تكاليف التعليم العايل دون وصول العديد من الطالب إىل املؤسسات 
اجلامعية، خاصة أولئك الذين يتحملون الرسوم الدراسية مبفردهم، وهنا تظهر أمهية الوقف 
املوارد  تراجع  التعليمية يف ظل  العملية  العايل، وجودة خمرجات  التعليم  متويل  العلمي يف 
املالية احلكومية املخصصة هلذا القطاع، خاصة أثناء األزمات االقتصادية، وتعّد كل من 
الوالايت املتحدة األمريكية، وماليزاي، وتركيا من الدول الي سارت يف هذا االجتاه، وفيما 

يلي استعراض هلذه التجارب.

1. جتربة الوالايت املتحدة األمريكية:

العايل ابلتجربة  التعليم  الوقف يف متويل  يرتبط  األمريكية:  التجربة  استعراض   1.1
أعداد كبرية من  التجربة عاملًيا بوجود  الباحثون على رايدة هذه  حيث جيمع  األمريكية، 
املؤسسات اجلامعية القائمة على األوقاف، حيث يشّكل الوقف مبدأً أساسًيا يف نظامها 
التعليمي. وقد كان منو األوقاف متزامًنا مع منو التكاليف. فبينما كان التمويل السنوي من 
استثمارات الوقف 16 مليار دوالر عام 2003 ارتفع إىل 20 مليار دوالر عام 2012، 
ويف نفس الوقت ارتفعت تكاليف التمويل من 21 مليار دوالر إىل 48 مليار دوالر لنفس 

الفرتة.)1(

الي  العلمي،  الوقف  موارد  لتوظيف  تطبيقية  صورة  أفضل  األمريكية  التجربة  وتعّد 
مصدرها الرئيسي من تربعات اجلهات املاحنة، ويظهر ذلك جلًيا يف ترتيب جامعاهتا على 

املستوى الدويل.

إن ثقافة اهلبات والتربعات والوقف يف أمريكا تدعمها بيئة سائدة، تؤكد على أنه من 

1 (  Charlie Eaton et al,“ The financialization of US higher education”, socio-economic 
review, February, 2016, p1.
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غري املناسب أن تقوم الدولة بدور املوّفر الرئيسي لكل خدمات املواطنني.)1( ويعد النموذج 
املستوايت  إىل  ابلنظر  مالحمه،  أهم  ورصد  عنده،  التوقف  يستوجب  متفرًدا  األمريكي 
املؤسسات اخلريية  بلغ عدد  فقد  الطوعي بشكل عام،  التربع والعمل  القياسية يف حقل 
2.238.000 مؤسسة عام 2011، وتربع األمريكيون يف نفس العام مبا قدره 2 مليون 

دوالر، أي ما يعادل %2 من الناتج احمللي اإلمجايل.)2(

ويف املقابل يشري عمر البزري إىل ضآلة ما تنفقه البلدان العربية على أنشطة البحث 
والتطوير، ويذكر أن حجم إنفاق الدول العربية جمتمعة ال يتجاوز عتبة تقارب 9 مليار 
دوالر، وهي نسبة تساوي %0.4 من الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية كافة. بينما 
التنمية  تقرير  ملعطيات  وفًقا  وتركيا  وإيران،  فقط، هي: قربص،  بلدان جماورة  ثالثة  تنفق 

البشرية للعام 2016 ما يقارب 9.2 مليار دوالر على مشاريع البحث لديها.)3(

ويالحظ املتتبع لألوقاف يف الوالايت املتحدة األمريكية أهنا تؤدي دورا متزايدا يف متويل 
التعليم العايل منذ الثمانينات من القرن املاضي، حبيث ارتفع إمجايل قيمة أصول اهلبات، 
حسب الرابطة الوطنية ملوظفي الكليات واجلامعات، مبقدار عشرة أضعاف عام 2012، 
ابلدوالر الثابت من 39.8 مليار دوالر عام 1977 إىل 456 مليار دوالر عام 2007. 
وخالل الفرتة 2003-2012 تضاعفت أصول أوقاف اجلامعات العامة، من 61 مليار 
دوالر إىل 122 مليار دوالر، يف حني منت أصول أوقاف اجلامعات اخلاصة بنسبة 49% 
عوائد  عرفت  التربعات،  مع  وابلتوازي  دوالر.  مليار   300 إىل  دوالر  مليار   201 من 

االستثمار على األوقاف العامة واخلاصة منًوا ملحوظًا.)4(  

1 (  حســني خالــد منصــور، «بدائــل لتمويــل التعليــم اجلامعــي احلكومــي املصــري يف ضــوء خــربات بعــض الــدول»، جملــة الرتبيــة، اجمللــد 14، العــدد 
32، مصر، 2011، ص8. 

2 ( طــارق عبــد هللا، «حنــو اســرتاتيجية متكاملــة لالســتثمارات الوقفيــة مقاربــة اجتماعيــة»، جملــة أوقــاف، العــدد 29، األمانــة العامــة لألوقــاف، 
2015، ص45. 

3 (   عمــر البــزري، البحــث العلمــي يف الــدول العربيــة، االبتــكار أو االنــداثر: البحــث العلمــي العــريب واقعــه وحتدايتــه وآفاقــه، الطبعــة1، لبنــان، 
مؤسســة الفكــر العــريب 2017/2018، ص57-58.

4 (  Charlie Eaton, et al, op cit, p11.
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التضخم  حسب  معدلة  دوالر،  مليار   566.9 ابجلامعات  األوقاف  أصول  بلغت 
عام 2017، وقد اخنفضت قيمة هذه األصول خالل األزمة املالية )2008-2007(، 
 75% متتلك  حيث  الوقف،  أصول  وترتكز  التام.  للتعايف  سنوات  عدة  األمر  واستغرق 
من األوقاف %12 من املؤسسات، ومتتلك كل من جامعة هارفارد، وييل، وبرينستون، 
وستانفورد أكثر من %4 من إمجايل األوقاف عام 2017، كما حققت أصول هذه 
األوقاف يف نفس العام عائًدا قدره %12.2 يف املتوسط، مما أدى إىل دخل قدره 64 

مليار دوالر.)1( 

وليس أدل على جناح الوقف على التعليم املتجسد يف جامعة هارفارد، من أن مثانية 
من رؤساء أمريكا، وأكثر من %16 من احلاصلني على جائزة نوبل هم من خرجيي جامعة 
بشكل  األمريكية  املتحدة  الوالايت  الوقفيات يف  نظام  وينتشر  هبا.)2(  والعاملني  هارفارد 
واسع، وحتتل جامعة هارفارد املرتبة األوىل يف حجم وقفياهتا وأصوهلا، تليها جامعة تكساس 

كما يظهر يف اجلدول اآليت:

1 (  Molly F. Sherlock et al, ”College and university endowments: overview and tax policy 
options”, Congressional research service, CRS report, May 4, 2018, p2.

2 (  إبراهيم بن حممد احلجي، مرجع مذكور، ص2.
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جدول رقم1: ترتيب الكليات واجلامعات حسب حجم األوقاف

Rank Institution
 FY 2017

 endowment
 value )in

1,000s

 FY 2018
 endowment

 value )in
1,000s(

 One-year
 change in

 market
value

1 Harvard U. $36,021,516 $38,303,383 6.3%
2 U. of Texas system $26,535,095 $30,886,018 16.4%
3 Yale U. $27,176,100 $29,351,100 8.0%
4 Stanford U. $24,784,943 $26,464,912 6.8%
5 Princeton U. $23,812,241 $25,917,199 8.8%
6 Massachusetts Institute 

of Technology
$14,967,983 $16,529,432 10.4%

7 U. of Pennsylvania $12,213,202 $13,777,441 12.8%
8 Texas A&M U. system 

and foundations
$11,556,260 $13,524,947 17.0%

9 U. of Michigan )all 
campuses(

$10,936,014 $11,901,760 8.8%

10 Northwestern U. $10,436,692 $11,087,659 6.2%
11 U. of California $9,638,705 $11,008,035 14.2%
12 Columbia U. $9,996,596 $10,869,245 8.7%
13 U. of Notre Dame $9,352,376 $10,727,653 14.7%

Source: ”Which colleges have the largest endowment?“ The 
chronicle of higher education, January 31, 2019, consulted 15/10/2019, 
https://www.chronicle.com. 

يتضح من اجلدول السابق أن عدد اجلامعات األمريكية الي تزيد قيمة وقفياهتا عن 
25 مليار دوالر عام 2018 مخس جامعات، والي زادت وقفياهتا عن 10 ماليري دوالر 
بلغت ثالث عشرة جامعة، مقابل عشر جامعات يف العام السابق. وإذا ما تتبعنا ترتيب 
هذه اجلامعات حسب املركز الوطين إلحصاءات التعليم يف الوالايت املتحدة األمريكية، 

https://www.chronicle.com
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خالل نفس العام جند أن اجلامعة الي حتتل املركز 55 تزيد وقفياهتا عن ملياري دوالر، 
كما حققت اجلامعات الي شاركت يف دراسة صناديق الوقف لعام 2018 عائًدا متوسطًا 
بنسبة %8.2 مقارنة بـ%12.2 للعام املايل 2017، ويرجع هذا االخنفاض إىل حد كبري 
إىل اخنفاض أسواق األسهم األمريكية والدولية، كما يظهر عمود التغري ملدة عام واحد 

التغريات يف القيمة السوقية لألوقاف صافية من الرسوم.)1(

وفيما خيص املعاملة الضريبية لألوقاف، قوبل فرض قانون 2017 ضريبة على دخل 
االستثمار لعدد من الكليات واجلامعات غري الرحبية ذات األوقاف الكبرية برفض شديد 
من قبل اخلاضعني هلا، وكذا القائمني على قطاع التعليم العايل، خاصة وأهنا ال تولد إيرادات 
حوايل 200  إال  الضريبة  هذه  حتقق  لن  التقديرات  الفيدرالية، فحسب  للحكومة  كبرية 
مليون دوالر سنواًي، وترتفع إىل 400 مليون دوالر سنواًي خالل عشر سنوات، ولن تؤثر 
بشكل كبري يف املؤسسات التعليمية، حيث إن جامعة هارفارد –مثاًل- الي متتلك أكرب 
األوقاف ستدفع 40 مليون دوالر، أي حوايل %1 من ميزانية التشغيل هبا، والبالغة 4.5 

مليار دوالر، وترتفع إىل 70 مليون دوالر سنواًي خالل العقد القادم.)2(

فبعد أن كانت صناديق األوقاف معفاة من ضريبة الدخل الفيدرالية، ألغت املراجعة 
الضريبية لعام 2017 ذلك بفرض ضريبة جديدة بنسبة %1.4 على أرابح االستثمارات 
لبعض األوقاف يف اجلامعات والكليات، على أن يتمكن دافعو الضرائب الذين يسهمون 

يف صناديق األوقاف ابجلامعات من خصمها من الدخل اخلاضع للضريبة.)3( 

وبينما يرى البعض أن هذا اإلجراء سابق للحكومة يف التخلي عن املمارسة القدمية، 

1 (  ”Which colleges have the largest endowment?“ op cit.

2 (  Sandy Baum & Victoria lee, ”The role of college and university endowment”, Re-
search report, urban institute/Funding principles, july 2019, p2.

3 (  Molly F. Sherlock et al, op cit, p2.
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يف إعفاء املؤسسات التعليمية واملؤسسات اخلريية األخرى من الضرائب.*)1( يرى املدافعون 
املالية،  املساعدات  وزايدة  الدراسية،  الرسوم  بتقليل  السلوكيات  لتغيري  حوافز  أبهنا  عنها 
هبدف املزيد من التنوع االقتصادي واالجتماعي يف اجلامعات. ويقرتح البعض أبن يعاد 
توجيه مبالغ اإلعفاء الضرييب؛ ليكون هلا أتثري أكرب على الرفاه االجتماعي. فاجلامعات 
والكليات الغنية تسعى للثراء املفرط، وتزيد من عدم املساواة؛ لذا ال بد من البحث الدائم 
عن املستوى األمثل للدعم، ومالءمة اإلعفاءات الضريبية احلالية لألموال الوقفية واهلبات.)2(

فإذا كان اهلدف هو زايدة إمكانية الوصول إىل اجلامعة، والقدرة على حتمل التكاليف، 
والنجاح والضفر مبنصب مالئم يف سوق العمل، فإن هذه الضريبة ستكون فّعالة ال حمالة. 
ويف هذا اإلطار كتب جيمس توبني -احلائز على جائزة نوبل لعام 1974- أن مهمة 
اجلامعة الوقفية تتمثل يف احلفاظ على العدالة بني األجيال؛ لذا جيب احلفاظ على الدخل 
من الوقف على مستوى النشاط احلايل إىل أجل غري مسمى، أي توفري تدفقات سِلسة 

للدخل احلقيقي.)3(

تعّد املؤسسات االقتصادية واملؤسسات اخلريية مصدرًا لألوقاف، وتكاد تنفرد الوالايت 
املتحدة األمريكية يف جتربة متويلها للتعليم العايل إببقاء اجلامعات على صلة وثيقة خبرجييها، 
مع دعوهتم الدائمة لدعم اجلامعة وبراجمها؛ لذلك ال بد من االستفادة من هذه التجربة الي 
جّسدت إسهام القطاع األهلي واخلريي يف منو التعليم اجلامعي والبحث التكنولوجي، حىت 

حينما يتعلق األمر بوكالة انزا ألحباث وغزو الفضاء.)4(  

فمثاًل تّقدم مؤسسة بيل وميلند غيتس -مؤسس شركة مايكروسوفت- منحة للعلماء 
مقدارها بليون دوالر ملدة عشرين عاًما، لعدد من الربامج اجلامعية. وقد قّدمت مؤسسة 

1 ( *  تعفــى مــن ضرائــب الدخــل ابســتثناء الدخــل الناتــج عــن أنشــطة ال تتعلــق مبهامهــا اخلرييــة، كمــا أهنــا معفــاة مــن معظــم الضرائــب العقاريــة 
واملبيعــات.

2 (  Sandy Baum & Victoria lee, op cit, p3.

3 (  Sandy Baum & Victoria lee, op cit, p 4.

4 (   داليل اجلياليل، مرجع مذكور، ص489. 
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دوالر،  مليون  مقدارها 350  هبة  للتكنولوجيا  ماسشوستس  ملعهد  ولورامكفوفن  ابتريك 
وتقدم احتادات اخلرجيني الي تسمى «Alumni associations» أيًضا دعًما مالًيا 

ومعنواًي مهًما للجامعات احلكومية واألهلية.)1(

ومتتاز جتربة وقفيات اجلامعات األمريكية مبا يلي:)2( 

على  اجلامعات  أغلب  حترص  حيث  األمريكي،  ابجملتمع  اجلامعة  وقفيات  أمهية   -
امتالك وقفيات خاصة هبا، تقوم على استثمارها وتنميتها وإدارهتا بكفاءة.

- الشفافية إبصدار بياانت األوقاف، حيث إن أغلب اجلامعات تقوم إبصدار تقارير 
سنوية تبنّي حجم أوقافها وتطورها، وكيفية استثمارها، سواء كأوراق مالية أو أصول عقارية 

وغريها، وعوائد االستثمار، والبياانت املصرفية، ونسبتها من إيراد استثمار األوقاف.

- إدارة األوقاف تقوم هبا شركات متخصصة ابالستثمار، حىت تضمن الكفاءة وحتقيق 
أعلى عائد.

- تسويق أوقاف اجلامعة، من خالل أنشطة تسويقية أو مواقع اإلنرتنت، واالهتمام 
خبرجيي اجلامعة؛ ألهنم أكرب الفئات تربًعا للجامعة، فمثاًل: تقوم اجلامعات بتحفيز الناس 
ابلتربع هلا من خالل عرض قائمة ابلطرق املتعددة الي ميكن التربع من خالهلا، مثل التربع 
النقدي أو العيين، أو منحة سنوية، أو التربع لتخليد ذكرى شخص ما من خالل تقدمي 
منحة للجامعة ابمسه، أو التربع املؤجل من خالل إدراج حجة التربع يف وصية املتربع، حبيث 
تؤول األموال للجامعة بعد وفاهتم، وكذلك توّفر اجلامعات طرقًا سهلة للتربع من خالل 

الدفع اإللكرتوين، مما يسهل عملية التربع، ويتم إدراج قائمة شرف للمتربعني.

1 (   حســناء بلــج العتيــيب، “جتــارب بعــض الــدول املتقدمــة )أمريــكا، بريطانيــا، اليــاابن، أســرتاليا( يف متويــل التعليــم العــايل وســبل االســتفادة منهــا”، 
جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية، اململكــة العربيــة الســعودية، اجمللــد الثــاين، العــدد 25، أكتوبــر 2018، ص8.

2 (  فادي فتحي األشرم، مرجع مذكور، ص7.
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اإلدارة  األمريكية شكل مؤسسات مستقلة، يف منط  اجلامعات  اختذت األوقاف يف 
والتسيري املايل، تتغذى من تربعات الواقفني يف شكل أموال نقدية، وأمالك عقارية، مما 
جعلها مناذج انجحة ابمتياز، حتمل حقيقة مضمون الوقف يف فكرته اإلسالمية، ويف نفس 
الوقت تتخلص فيه متاًما من سطوة السلطة وسيطرة اإلدارة؛ لذلك أضحت ظاهرة أمريكية 
أتثرت هبا كل التجارب الغربية، حيث رأت فيها جتربة غنية واضحة املعامل، مع ما فيها من 

جتديد مستمر ألبعادها القانونية والتنظيمية واإلدارية.)1(

لقطاع  الكبري  اخلريية  املؤسسات  ودعم  ابستمراريتها،  األمريكية  التجربة  تتميز  كما 
العايل، وتطوير األوقاف ابستمرار، مما يستوجب االستفادة منها قدر اإلمكان،  التعليم 
والتحول من االعتماد املطلق واملفرط على التمويل احلكومي للتعليم العايل، ابإلضافة إىل 

َحوكمة اإلدارة.

تقول أماندا أونطوين أبنه مل يكن لوزارة التعليم العايل يف الوالايت املتحدة األمريكية 
مطلًقا اإلشراف اإلداري املباشر، وال اجلودة يف التعليم العايل، وبداًل من ذلك توجهت 
السوق  نتج عن هذا  وقد  وإدارهتا،  إليها  والوصول  اجلودة  ملراقبة  السوق  إىل  املؤسسات 
املتغري ابستمرار، مع حمدودية تدابري الرقابة، مستوى من االبتكار يف التعليم العايل، خيتلف 
عن مستوى اجلامعات األجنبية. فاجلامعات كانت حباجة إىل أن تكون مبدعة يف جذب 
الطلبة، وزايدة التمويل للمضي ُقُدًما. فقد أعدت العديد من الربامج والكليات املصممة 
للتمويل  مبتكرة  مناهج  طورت  كما  واملستقبلية،  احلالية  العمل  سوق  الحتياجات  وفًقا 
تبنتها مجيع دول العامل. فالبيئة التقييدية املتمثلة يف اخنفاض التمويل واالستقاللية أدت إىل 

االبتكارات، وستؤدي إىل ابتكارات أخرى يف املستقبل مل تظهر بعد.)2(

2.1 تقييم التجربة األمريكية: يعّد التربع أو العمل اخلريي جزًءا من ثقافة املواطن 
األمريكي، مما أاتح للوالايت املتحدة األمريكية متويل اجلامعات ومراكز البحث العلمي 

1 (  داليل اجلياليل، مرجع مذكور، ص497 بتصرف.

2 (  Amanda koontz anthony, ”A review of the U S higher education system: Its struc-
ture, funding, quality and the future“, Conference proceeding, 2014, p221, consulted 
02/11/2019, www.semanticscholar.Org. 
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بشكل كبري، من خالل القطاع اخلريي، حيث حترص أغلب جامعاهتا على امتالك وقفيات 
خاصة هبا، تقوم مؤسسات متخصصة على استثمارها وتنميتها. كما تقوم إبصدار تقارير 
سنوية تبني تطور حجم وقفياهتا وعوائد استثمارها، وتتخذ األوقاف هبا شكل مؤسسات 
مستقلة يف منط تسيريها، لذا يعد النموذج األمريكي رائًدا ومتفرًدا يف العامل بقيمة وقفياته 
الضخمة، الي تضمن ثبات واستقرار هذه املؤسسات، وارتفاع كفاءته اإلنتاجية يف ظل 
على  والسهر  ذلك،  األمر  استدعى  كلما  والتحديث،  ابملرونة  يتصف  لألوقاف  قانون 
تشجيع املاحنني بشىت الوسائل لضخ املزيد من األموال يف هذه املؤسسات، ملا مييزها من 

حكامة وشفافية، األمر الذي جعل الوقف جزًءا ال يتجزأ من العملية التعليمية هناك.  

2. جتربة ماليزاي:

1.2 استعراض جتربة ماليزاي: قبل القرن العشرين، كانت األولوية الرئيسة لتخصيص 
األوقاف النقدية يف ماليزاي مكّرسة لضمان ازدهار املساجد، وتكاليف صيانتها وإدارهتا، 
الكتب،  وتوفري  املعلمني  رواتب  يشمل  الذي  التعليم،  لقطاع  خمصصة  الثانية  واألولوية 
واألولوية الثالثة للفقراء واملساكني، والرابعة –أساًسا- للقطاع الصحي الذي يشمل صيانة 
املستشفيات، ورواتب األطباء واملمرضني واملوظفني الداعمني اآلخرين، إذن احتل التعليم 

املرتبة الثانية يف أوجه إنفاق األموال الوقفية.)1( 

هناك  أن  إال  ماليزاي،  السائد يف  الوقف  هو شكل  العقاري  الوقف  أن  من  وابلرغم 
توجهات الستخدام صيغ مستحدثة للعمل الوقفي، أمهها الصناديق الوقفية الي تتكفل 

إبنشائها اجملالس الدينية. 

يتم متويل التعليم العايل يف ماليزاي من خالل عدة مصادر، هي: التمويل احلكومي، 
والرسوم الدراسية، والقروض التعليمية، واملنح الدراسية، والتمويل الذايت، والوقف، ويتلقى 
قطاع التعليم يف ماليزاي الدعم املايل من احلكومة لتوفري تسهيالت التعليم والتعلم لصاحل 

1 (  Wan kamal mujani & al, ”Waqf Higher Education in Malaysia, International Confer-
ence on Education“, E-learning and Management Technology )EEMT 2016(, )p 519-
522(, Published by Atlantis Press, 2016, p 519.
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احلكومة  البالد، حيث ختصص  لتطوير  املميزة  البشرية  املوارد  وتوفري  عامة،  اجملتمع  أفراد 
مبالغ كبرية من األموال لصاحل قطاع التعليم العايل، وقد بلغت نسبة االنفاق على التعليم 
العايل حوايل %1.69 من الناتج الداخلي اخلام سنة )1(2012، ويتم مناقشة امليزانية يف 
وزارة التعليم العايل، وحتدد كل سنة يف الربملان يف ضوء خمتلف األنشطة واملشاريع املقرتحة، 
ومن اآلليات املستخدمة يف التمويل احلكومي للتعليم اجلامعي املاليزي آلية التفاوض بني 

اجلامعات العامة ووزارة التعليم العايل)2(. 

الوقفية  اجلامعات  أشهر  ومن  التعليم،  على  التمويل  مصادر  أكرب  من  الوقف  ويعّد 
من  وقفها كمبىن  ومت   ،1955 سنة  أتسست  الي   ،UIM اإلسالمية ماليزاي  جامعة 
قامت  أخرى  جامعات  توجد  اجلامعة  هذه  جانب  وإىل  سالجنور،  والية  سلطان  قبل 
إبنشاء الوقف اخلاص هبا، والذي يتضمن خدمات الرعاية للطلبة ولألكادمييني، أو الربامج 
املهنية واألنشطة، ومن بني هذه اجلامعات: جامعة بوترا ماليزاي، واجلامعة الوطنية املاليزية، 
واجلامعة الدولية اإلسالمية، وجامعة املدينة الدولية، وجامعة البخاري الدولية. وبعض هذه 
قامت  بشكل كلي)3(. كما  وبعضها  الوقف،  من خالل  بشكل جزئي  متول  اجلامعات 
ماليزاي إبنشاء الصندوق الوطين للتعليم العايل PTPTN سنة 1997؛ لتوفري القروض 
للطلبة اجلامعيني املاليزيني، وحتصيلها بعد أن يتخرجوا ويتوظفوا، كما يعيد تدوير األموال 

وصرفها.)4(

سطّرت احلكومة املاليزية أهداف نوعية من خالل املخطط الرئيسي للتعليم -2015

1 (  ”The World Bank: putting higher education to work skills and research for growth in 
east asia and pacific regional report“, the world bank, washington DC 20433, 2012, p113.

2 (  Abd Rahman Ahmed et al, ”Impact of the government funding reforms on the teach-
ing and learning of Malaysian public universities“, Higher education studies, Vol 2, N2, 
June 2012, p116. 

3 (  Siti Mashitoh Mahamood & Asmak Ab Rahman, ”wakf financing for higher educa -
tion: countries“, pelestarian institusi wakaf memperkasa pendidikan tinggi negara, univer-
sity kebangsaan Malaysia, 2014, p8-9.

4 (  Wan kamal mujani & al, op cit, p521.
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2025، متثلت فيما يلي: 

حتليل واقع التعليم مع الرتكيز على التمكني من التعليم العايل، وحتقيق العدالة وتعظيم  ‹‹
فعاليته، وإلغاء الفوارق بني الطلبة.

وضع تصور واضح لتوقعات الطلبة على املدى املتوسط. ‹‹

بتلبية  ‹‹ تسمح  والي  الوزارة،  مستوى  على  خاصة  التعليمي،  للنظام  جذري  حتول 
االحتياجات والتوقعات اجلديدة.)1( 

اإلنصاف بني أفراد اجملتمع والتخفيض يف فجوات التحصيل بني الريف واملدينة. ‹‹

نشر القيم املشرتكة لبناء األمة. ‹‹

اللغة،  ‹‹ وإجادة  القيادة،  ومهارات  الكفاءة،  إىل  ابإلضافة  التعليم،  يف  اجلودة  توفري 
ومهارات التفكري.)2( 

منذ سنة 2016 أعلنت وزارة املالية املاليزية ختفيض ميزانية اجلامعات بنسب ترتاوح 
بني 5 إىل %20، مما دفع وزارة التعليم العايل إىل البحث عن حلول مبتكرة متّكن من توليد 
 UniTP Purple الدخول يف اجلامعات احلكومية، كما أصدرت الكتاب البنفسجي
Book الذي ركز على ضرورة توليد مداخيل للجامعة من خالل األوقاف، وحيتوي على 
جمموعة من اإلرشادات لإلدارات العليا يف اجلامعات احلكومية إلنشاء الصناديق الوقفية، 
ويقدم املناهج وأطر العمل العملية ملساعدهتا على مواجهة حتدي تنويع وحتسني مصادر 

1 (  Farra Munna Harun & al, ”Issues and economic role of waqf in higher education in-
stitution: Malaysian experience“, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah )Journal of 
Islamic Economics(, Volume 8 )1(, January 2016, p153.

2 (  Rohayati Hussin and Rusnadewi Abdul Rachid, ”Diversifying income generation 
through waqf in public universities in Malaysia: efforts and challenges“, International 
E-journal of advances in social sciences, Vol III, Issue 7, April 2017, p226.
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التمويل، وقد اقرتح الكتاب البنفسجي ثالثة مناذج لتسيري األوقاف، وهي:

النموذج األول: جيوز للجامعة إنشاء جلنة الوقف اجلامعي حتت إشرافها أتخذ القرارات 
ابحلساابت،  يتعلق  فيما  اجلامعة  إدارة  لسلطة  وختضع  الوقف،  وأنشطة  بربامج  املتعلقة 

واإلدارة املالية لألوقاف.

النموذج الثاين: جيوز للجامعة إنشاء مكتب وقف حتت إشراف جملس أمناء اجلامعة، 
يكون له حساب منفصل وإدارة مالية مستقلة.

النموذج الثالث: يتم أتسيس جملس األوقاف اجلامعي ككيان مستقل عن اجلامعة.)1(

الكتاب  بفريق  مستعينة  الوقف  مثل  أخرى،  متويلية  بدائل  إجياد  اجلامعات  حاولت 
أساليب  يف  نوعت  حيث  الوقفية،  الصناديق  إنشاء  عمليات  سهل  الذي  البنفسجي 
استخدامها من أمالك منقولة وغري منقولة، وكانت األوقاف النقدية هي األكثر شيوًعا، 
بفضل األساليب اإلعالنية اإلبداعية، والي فتحت الباب على مصراعيه ألفراد اجملتمع، 
 Danawakf حىت يشاركوا يف الوقف النقدي، وتلقى صندوق الوقف العلمي واملسمى
العديد من اخلدمات  UKM حوايل 364000 رجنيت ماليزي سنة 2016، وقّدم 
واخلدمات  اإللكرتوين،  املوقع  مثل  احلديثة،  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة 
الوقف  صندوق  متويل  يف  اإلسهام  جلعل  التسهيالت  من  والعديد  اإللكرتونية،  املصرفية 

النقدي سهاًل ومرحًيا.

كما مت تنظيم جوالت تقدميية حول تربعات الوقف، وأمهيتها ألعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني ابجلامعة؛ لتوعيتهم هبدف تشجيعهم على اإلسهام الفعال يف متويل الصناديق 

الوقفية.)2(

1 (  Rohayati Hussin and Rusnadewi Abdul Rachid,op cit, p226.

2 (  Siti Mashitoh Mahamood & Asmak Ab Rahman, ”Financing universities through waqf, 
pious endowment: is it possible?“, Humanomics, Vol. 31 Issue 4, 2015,p443. 
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 UMP ويف سنة 2016 أنشأت العديد من اجلامعات صناديق وقفية تعليمية، مثل
جامعة بوترا، وهي إحدى اجلامعات الرائدة يف ماليزاي، والي امتازت دوًما ابلتفوق والتميز 
يف التعليم والبحث، UTMجامعة التكنولوجيا مباليزاي املتميزة والرائدة يف جمال اهلندسة 
والتكنولوجيا وغريها. واستهدفت هذه الصناديق املاحنني من املسلمني وغري املسلمني من 
اإلعالم،  وسائل  للصندوق عرب خمتلف  الرتويج  مت  واعتباريني، حيث  طبيعيني  أشخاص 
كالتلفزيون، واإلذاعة، والصحف، وخمتلف وسائل التواصل االجتماعي؛ لفتح الباب أمام 

املاحنني لإلسهام فيه.)1( 

العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  كوقف  املاليزية،  اجلامعات  من  عدد  يف  وقفيات  وتوجد 
مباليزاي، ووقف جامعة املدينة العاملية. ووقف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي له صندوق 
وقفي اتبع للجامعة ابلرغم من أهنا حكومية، وهو أحد إدارات اجلامعة، وما مت تسجيله 
وجامعة  للوالية.  التابع  اإلسالمي  اجمللس  إلدارة  ال خيضع  مسمى “وقف” حىت  حتت 
كريغتون يف ماليزاي أيًضا تقدر أوقافها حسب التقرير السنوي للجامعة مع هناية شهر يوليو 
2017 حبوايل 525.6 مليون دوالر، مقارنة بسنة 2016 والي بلغت قيمتها 448.5 

مليون دوالر.)2( 

وفيما يلي أهم الشروط الالزمة الستدامة الوقف يف ماليزاي:
وعي واستعداد اإلدارات اجلامعية لتطبيق الوقف، وبذل اجملهودات الكافية لتشجيع -  

ثقافة التربع لدى أفراد اجملتمع مبختلف أشكاله، من هدااي ووصااي وصدقات،...إخل

ضرورة احلصول على موافقة SIRCS -اهليئة الوصية جلميع األوقاف يف ماليزاي-، -  
والي متنح تفويًضا للجامعة لتنفيذ الوقف، وتسمح هلا إبنشاء جلنة وقفية، على أن تعمل 
الكتاب  يف  املقرتحة  األوقاف  حوكمة  لنماذج  وفًقا  الوقفية  لألموال  املسرية  األطراف 

البنفسجي املذكورة سابًقا.

1 (  Rohayati Hussin and Rusnadewi Abdul Rachid, op cit, p227.

2 (   فادي فتحي األشرم، مرجع مذكور، ص85.
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جيب أن تكون األطراف املسرية لألصول الوقفية يف اجلامعات مؤهلة وخمتصة، تضمن -  
الضرورية  املهارات  وميتلكون  أصواًل هلل،  الوقف، ابعتبارها  وقواعد  مببادئ  الصارم  التقيد 
خمتلف  لتغطية  استخدامها  يتم  مالية  عوائد  لتحقيق  الوقف؛  عقارات  واستثمار  إلدارة 
تكاليف اجلامعة، مثلما هو احلال ابلنسبة إلدارة صناديق اهلبات املختلفة يف اجلامعات 
الغربية، حيث يعد عدم كفاءة مسرية األصول الوقفية من أهم األسباب الي جتعل املاحنني 

يرتددون يف التربع مبمتلكاهتم للجامعة.

استثمار األموال الوقفية لكسب األرابح أو إقراضها )القرض احلسن(، ولكن جيب -  
أن يكون االستثمار حكيًما للمحافظة على األموال الوقفية من خماطر الضياع، واالبتعاد 
أو  للجامعة،  العقاري  التوسع  يف  استثمارها  والتوجه حنو  واحملظورة  املشبوهة  األوجه  عن 
يف مشاريع زراعية ذات معدل دوران معقول لزايدة األرابح، دون املساس بقيمة األصول 

الوقفية.)1(

احلكم الراشد: إن اإلفصاح عن التقارير املالية وحماسبة األوقاف وممارسة احلكم الراشد -  
أداء  على  الفعالة  الرقابة  وتفرض  واجلامعة،  واحملتملني  احلاليني  املاحنني  بني  الثقة  تغرس 
واملبادئ  ابلقوانني  االلتزام  ثقافة  وتعمق  هبا،  احملاسبية  املساءلة  وتدعم  الوقف،  مؤسسة 
واملعايري املتفق عليها، وتسمح بتعظيم أرابح مؤسسات الوقف، وحتقق العدالة والشفافية، 
وتسمح مبحاربة الفساد. فجامعة البخاري –مثاًل- أغلقت أبواهبا بسبب املشاكل التسيريية 
العويصة الي واجهتها. ولتطوير صناديق الوقف املاليزية ال بد من تعزيز نظام إدارهتا بفعالية 

وكفاءة والتنبؤ ابملخاطر املتوقعة.)2(

2.2 تقييم التجربة املاليزية: إن الراصد لواقع الوقف العلمي يف ماليزاي جيد أن هناك 
ممارسات متميزة وشواهد حيتذى هبا يف اجملال الوقفي، أسهمت يف حتقيق االستدامة للقطاع 
الصناديق  هي:  ماليزاي  يف  معتمدة  صيغة  وأهم  البحثية،  املشاريع  تطوير  ويف  التعليمي، 
متويله،  مصادر  تنويع  على  العايل  التعليم  قطاع  املاليزية  احلكومة  حّثت  حيث  الوقفية، 

1 (  Rohayati Hussin and Rusnadewi Abdul Rachid, op cit p229-230.

2 (   حسني عبد املطلب األسرج، حوكمة الصناديق الوقفية: بني النظرية والتطبيق، مصر، د.د،2011، ص35.
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التعليم واستقاللية مؤسساته.  الوقف كبديل متويلي مستدام، يضمن جودة  والتوجه حنو 
كما تعمل ماليزاي على سن القوانني الكفيلة بتطبيق احلوكمة يف املؤسسات الوقفية؛ لضمان 
استخدام أمواهلا بطريقة رشيدة وفعالة ومستدامة. وابلرغم من ذلك ال تزال ماليزاي تسعى 
لسن قوانني صارمة وموحدة لتسيري األموال الوقفية بشفافية، بتطبيق احلكم الراشد، واحرتام 

ضوابط الشريعة اإلسالمية لضمان ثقة املاحنني. 

3. جتربة تركيا: 

1.3 استعراض التجربة الرتكية: تتمتع تركيا خبربة كبرية يف إدارة الوقف يف مؤسسات 
التعليم العايل، هذه األخرية وحسب الكثري من األكادمييني أسهمت يف رفع جودة التعليم 
الطلبة  من  الكثري  جذب  يف  ساعد  مما  العاملية،  التصنيفات  يف  جامعاهتا  وتقدم  العايل 
)بريكس  العايل  للتعليم  اتميز  جملة  فحسب  هبا.  دراستهم  ملزاولة  العامل  أحناء  مجيع  من 
واالقتصادايت الناشئة(، فقد صنفت ثالث جامعات وقفية ضمن أفضل أربعني مؤسسة 

للتعليم العايل يف مجيع أحناء العامل.

وجتدر اإلشارة إىل أن أول مؤسسة وقفية يف تركيا أتسست عام 1984، بعدما تضمن 
دستور عام 1982 يف مادته 130 حق املؤسسات الوقفية يف إنشاء مؤسسات للتعليم 
األوقاف  توفري  يتم  وأن  للربح،  أن ال هتدف  بشرط  الدولة،  ورقابة  إشراف  العايل حتت 
اجلامعات  من  نظرياهتا  عن  والبحثي  التعليمي  مستواها  يقل  ال  وأن  لتمويلها،  الكافية 
احلكومية، كأن ختضع لنفس القواعد فيما خيص األنشطة األكادميية وتعيني أعضاء هيئة 

التدريس. ولكنها ختتلف عنها فيما يتعلق ابجلوانب املالية واإلدارية.)1(

 )Koç أتبعتها جامعة كوج ،)Bilkent university( بعد إنشاء جامعة بيلكنت
)university عام 1992، مث جامعة العاصمة )Baskent University( عام 

1994م.)2(

1 (  مــي علــي حممــود حســن، «الوقــف كمصــدر مــن مصــادر التمويــل مــع التطبيــق علــى قطــاع التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف مصــر»، رســالة 
ماجســتري، جامعــة القاهــرة، 2014، ص77-71 )بتصــرف(. 

2 (   فادي فتحي األشرم، مرجع مذكور، ص90.
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إن اإلحصاءات املتوفرة عن أحوال اجلامعات الوقفية احلديثة يف تركيا -كمثال انجح 
يف هذا اجملال- تشري إىل أن إمجايل اجلامعات الرتكية هو 185 جامعة، منها 82 جامعة 
وقفية، ويوجد يف إسطنبول وحدها 33 جامعة وقفية. وكان عدد اجلامعات الوقفية الرتكية 
ثالث جامعات فقط يف سنة 1993، أي أهنا أنشأت 82 جامعة وقفية يف ربع قرن، وقد 
تكون هذه الزايدة الكبرية أحد أسباب هنضة تركيا، وحصوهلا على املرتبة السابعة عشرة 

ضمن قائمة أكرب عشرين اقتصاد على مستوى العامل.)1(

اخلريي  الوقف  إسهام  هو  التعليم  يف  الرتكي  النموذج  جناح  يف  عامل  أهم  ويعترب 
اجلامعات،  بناء  تقوم ابإلسهام يف  التعليمية، حيث  العملية  واملؤسسات اخلريية يف دعم 
وتوفري املنح الدراسية، وأيًضا اإلسهام يف طباعة املنشورات التعليمية، كما يؤسس الوقف 
تنظيم  إىل  ابإلضافة  الطالبية،  واملساكن  األجنبية  اللغات  لتعليم  خاصة  مدارس  اخلريي 

األنشطة العلمية والندوات واملؤمترات خارج تركيا.

متيزت بيئة التعليم العايل يف تركيا مبميزات عديدة أهلتها لكي تضمن استقالهلا يف جمال 
املعرفة، وصناعتها يف مستوايت معينة منها:)2(

استطاعت تركيا استقطاب أكثر من 176 دولة، وذلك من خالل تركيزها على فتح -  
أبواب الدراسة والتعاون العلمي.

حكومية -   جامعة   185 إىل  2009م  سنة  جامعة   76 من  اجلامعات  عدد  ارتفع 
وخاصة، وصواًل إىل تعداد مستقبلي يف حدود 500 جامعة تركية حبلول العام 2023م 

حتت وصاية مباشرة جمللس التعليم العايل.

وصلت بعض اجلامعات الرتكية إىل مراتب مهمة من انحية الرتتيب العاملي، وذلك -  
الفاعلني  قبل  اجلامعي من  التمويل  املتبعة، من خالل دعم  احلكومية  السياسات  بفضل 

االقتصاديني واالجتماعيني.

1 (   إبراهيم البيومي غامن، مرجع مذكور، ص60.

2 (   املرجع نفسه، ص60.
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الوصول إىل فرض شرط الوصول للعاملية، إذ على أي جامعة جديدة تؤّسس جيب أن -  
تقوم بعمل شراكة مع جامعة أوروبية أو أمريكية بشرط أن تكون الشراكة يف نظم املقررات 

أو األنشطة واملهارات واالمتحاانت.

تقوم صناديق الوقف بتمويل اجلامعات العامة الوقفية أيًضا، ويقوم رجال األعمال برتكيا -  
 )Abant بدعم هذه الصناديق. فعلى سبيل املثال متول البنية التحتية جلامعة عزت ابيسال
)Izzet Baysal university والعديد من املعدات من صناديق األوقاف، ابلرغم 
صناديق  استدامة  على  احلفاظ  أجل  ومن  طابع حكومي.  ذات  اجلامعة  هذه  من كون 
الوقف، يشغل العديد من الشركات لدعم النشاط التعليمي، مثل أتجري مواقف السيارات، 
وتقدمي اخلدمات اجملتمعية يف اجلامعة، وتستخدم األموال املولدة من النشاط التجاري لتوفري 

املنح الدراسية للطلبة، ومتويل األحباث العلمية للباحثني ابجلامعة وغريها.)1(
الوقف جند جامعة كوج  الناجحة يف جمال متويل اجلامعات بصيغة  ومن بني األمثلة 
 )Koç Foundation( الي متوهلا املؤسسة اخلريية ،)Koç University( األهلية
وشركة كوج القابضة وعائلة كوج، وقد أقامت اجلامعة مكتًبا لعالقات الشركة والتنمية يعمل 

على جلب املزيد من التمويالت، كاملنح والكراسي الوقفية وزايدة أوقاف اجلامعة.)2( 

عشرين  أفضل  ضمن   )Sabanci University( سابنجي  جامعة  تعد  كما 
الطبيعية  العلوم  والبحوث يف  التعليم،  عليا يف  تتميز مبستوايت  تركيا،  جامعة خاصة يف 
واهلندسة والفنون والعلوم االجتماعية، كما متتلك هيئة تدريس ذات خربة عاملية، وتفخر 
هذه اجلامعة خبرجييها الذين حققوا مستوى قياسًيا يف التوظيف، حبيث وّظف منهم أكثر 

من %90، حىت خالل األزمة االقتصادية.)3(

سباجني،  عائلة  إىل  ابإلضافة  القابضة،  سباجني  مؤسسة  اجلامعة  دعم  على  ويقوم 

1 (  Dzuljastri abdul razak & al, «A study of wakf funds for higher education in selected 
countries», Journal of social sciences, Volume 6, Issue 1, June 2016, p20.

2 (   فادي فتحي األشرم، مرجع مذكور، ص 91.

3 (  Dzuljastri abdul razak & al, op cit, p21.
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وتعتمد اجلامعة بشكل كبري يف متويلها على رسوم الطلبة، فمثاًل يف عام 2013 مت تغطية 
ثالثة أرابع التكلفة العامة للجامعة عن طريق الرسوم الدراسية للطلبة، بينما مت متويل ابقي 
القابضة، والعائد من صندوق  بتربعات من مؤسسة سباجني، وجمموعة سباجني  التكلفة 

سباجني الوقفي، ابإلضافة إىل بعض عوائد املشاريع والتربعات.)1(  

التعليم  جماالت  يف   )Bilkent university( الوقفية  بيلكنت  جامعة  وختتص 
والبحث العلمي، ابإلضافة إىل اجملال الصحي، أنشئت من طرف ثالث مؤسسات وقفية 
اتبعة لعائلة دوقراماجي، الي تربعت أبراٍض شاسعة، كأوقاف هلذه اجلامعة، وهي متتلك 
حالًيا أكثر من ستني شركة اتبعة لشركة بيلكنت القابضة، حبيث متتلك اجلامعة %99 من 

أسهمها بشكل مباشر و%1 بشكل غري مباشر.)2(

وفيما يلي قائمة أبهم اجلامعات الوقفية يف تركيا واملراكز املمولة ألنشطتها العلمية.

1 (  «Sabançi University», consulted 22/10/2019, http://sabançiuniv.edu. 

2 (  Dogramaci Ali, ”private university initiatives in turkey: The Bilkent rxperience“, The 
international conference on privatisation in higher education, Israel, 2018, p15.

http://sabançiuniv.edu
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جدول رقم 2: أهم اجلامعات الوقفية يف تركيا واملراكز املمولة ألنشطتها العلمية:

    املؤسسة املالكة للوقف التعليمي      |  مكان تواجدها  |    االسم التعريفي للجامعة الوقفية
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املؤسسة املالكة للوقف التعليمي      |  مكان تواجدها       االسم التعريفي للجامعة الوقفية

Source: Siti Mashitoh Mahamood Asmak Ab Rahman, 
”Financing universities through waqf, pious endowment: is it 
possible?“ op cit, p444-445.

من اجلدول أعاله جند أنه ابلرغم من حداثة التجربة الرتكية يف إنشاء اجلامعات الوقفية 
إال أن عددها ارتفع بشكل ملحوظ يف فرتة زمنية وجيزة، حبيث فاقت 80 جامعة، منها 

33 يف مدينة إسطنبول وحدها.

2.3 تقييم التجربة الرتكية: بناًء على ما سبق ميكن القول: إن التجربة الرتكية يف 
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متويل مؤسسات التعليم العايل ابألوقاف تعد انجحة نسبًيا، ابلنظر إىل النتائج الي حققتها 
يف جمال التصنيف العاملي، أو بعض املؤشرات اخلاصة خبرجييها، نظرًا للدعم الكبري الذي 
وفره خمتلف األطراف، وتنوع مصادر أموال الوقف املخصصة لألنشطة التعليمية، من وقف 
نقدي، وخمصصات حكومية، إىل األنشطة التجارية، حيث أدى استثمار الوقف النقدي 
إىل إاتحة عوائد مالية مناسبة، كذلك فإن صناديق الوقف أسهمت كثريًا يف ترقية النظام 
التعليمي، وأاتحت الفرصة للمحتاجني يف احلصول على هذا النوع من التعليم. وفيما يلي 

مقارنة بني التجارب الثالثة املدروسة.
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جدول رقم 3: مقارنة بني التجارب الثاثة املدروسة

أهم الصيغ الوقفيةالتحدايتاملميزاتالبلد
وعدد اجلامعات

- جتربة رائدة وفريدة ومتميزةأمريكا
- أفضل مستوى جودة تعليمية يف العامل 

- الوقفيات مصدر أساسي ودائم يف النظام التعليمي
- ضخامة الوقف العلمي، حيث يبلغ يف مؤسسات 

التعليم العايل 566.9 مليار دوالر
- االستقاللية واحلوكمة يف اإلدارة

- أفضل صورة تطبيقية لتوظيف موارد الوقف العلمي
ثقافة  من  أساسي  جزء  اخلريي  والعمل  التربع   -
الوقفية  اجلامعات  جعل  مما  األمريكي،  املواطن 

األمريكية األغىن عاملًيا
مؤسسات  قبل  من  الوقفية  األموال  استثمار   -

متخصصة
إصدار  خالل  من  األوقاف  تسيري  يف  الشفافية   -
تقارير سنوية مفصلة عن مصدرها وكيفية استخدامها

- مرونة القانون املتعلق ابألوقاف
- اإلعفاء الضرييب للمؤسسات التعليمية الوقفية

- تصنَّف أوىل اجلامعات عاملًيا
- مثانية رؤساء دولة وأكثر من %16 حائزين على 
جوائز نوبل من منتسيب جامعة هارفارد، مما يدل على 

جودة التعليم

والدائم  املستمر  البحث   -
الوقفية  الصيغ  لتطوير 
املتطورة  االحتياجات  ملواكبة 

ابستمرار

الوقفية،  الصيغ  كل   -
خاصة احلديثة منها

- يتجاوز عدد جامعاهتا 
الوقفية 1600 جامعة
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- جتربة فتية مقارنة أبمريكا وتركياماليزاي
- قائمة على الوقف اإلسالمي

- أموال وقفية متواضعة مقارنة أبمريكا
- وجود مؤسسات متخصصة الستثمار الوقفيات

للعمليات  الدائمة  الشرعية  الرقابة  على  احلرص   -
االستثمارية

وحتسني  لتنويع  البنفسجي  الكتاب  أصدرت   -
مصادر التمويل، ابقرتاح ثالثة مناذج لتسيري األوقاف

- ممتلكات الصناديق الوقفية 
التعليم  ابحتياجات  تفي  ال 
بذل  يستوجب  مما  العايل، 
لتوسيع  جبارة  جمهودات 

مداخيل هذه الصناديق
والشفافية  اإلفصاح  نقص   -
األموال  إبدارة  يتعلق  فيما 

الوقفية مقارنة أبمريكا
املاليزية  القوانني  زالت  ال   -
لتحقيق  التطوير  إىل  حتتاج 
الكفاءة يف استخدام األوقاف

العقاري  الوقف   -
والصناديق الوقفية

الوقفية  - عدد جامعاهتا 
08

- جتربة متأصلة وعريقة منذ الدولة العثمانيةتركيا
- قائمة على الوقف اإلسالمي

- أموال وقفية متواضعة مقارنة أبمريكا
- يشرتط القانون حًدا أدىن إلنفاق املؤسسة اخلريية 

على أهدافها لالستفادة من اإلعفاء الضرييب
- السماح للمؤسسات اخلريية إبنشاء جامعات أهلية 

غري رحبية
- صنفت ثالث جامعات تركية وقفية ضمن أربعني 

جامعة عاملًيا وفًقا جمللة اتميز للتعليم العايل

والشفافية  اإلفصاح  نقص   -
األموال  إبدارة  يتعلق  فيما 

الوقفية مقارنة أبمريكا
تطوير  على  العمل   -
الصناديق الوقفية وتعزيز نظام 

إدارهتا

- الصناديق الوقفية
- عدد اجلامعات الوقفية 
منها  جامعة،   82 بلغ 

33 يف إسطنبول

املصدر: من إعداد الباحثتني.

بعد استعراض وتقييم جتارب كل من الوالايت املتحدة األمريكية، وماليزاي، وتركيا يف 
استخدام الوقف العلمي يف متويل التعليم العايل، الحظنا أن هناك بعض العراقيل واملشاكل 
الي حتول دون االستخدام األمثل هلذه الوقفيات، مما يستوجب البحث عن اآلليات أو 
السبل الكفيلة بتفعيل خمتلف الصيغ التمويلية املستخدمة يف هذا اجملال، وهو ما سنتناوله 

يف العنصر اآليت.

اثلثا- تفعيل صيغ متويل الوقف العلمي: 

ظهرت يف السنوات األخرية عدة صيغ للوقف مواكبة يف ذلك التطورات الي حدثت يف 
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االقتصاد والتكنولوجيا واألسواق مبختلف أنواعها، والتغريات الي طرأت على اجملتمعات، 
وعلى متطلبات وتطلعات األفراد، وميكننا استعراض أهم هذه الصيغ فيما يلي:

اإللكرتونية  الوقفية  اجلامعة  تشكل  الوقفية:  اإللكرتونية  واملكتبات  اجلامعات   .1
شكاًل عصراًي للتعليم، يالئم شرحية كبرية من األشخاص، نظرًا لعدم توفر الوقت للدراسة، 
وعدم إمكانية الكثري من طالب العلم التفرغ متاًما للعلم، وقد جاءت اجلامعات اإللكرتونية 
لالستجابة هلذه املتطلبات. كما توقف الكتب واجملالت اإللكرتونية العلمية احلديثة الي 
حيتاج إليها الباحثون يف املكتبات اإللكرتونية الوقفية، متاشًيا مع تطور العلوم والتكنولوجيا 
يف عصر املعلوماتية، وما هلذه الوسائط من سهولة الستخدام حمتواها، وتوفري كم هائل من 
املعلومات احلديثة والقدمية يف البحث والتعليم، وإاتحتها للباحث أبسرع وقت وبسهولة 

كبرية دون مقابل مع توفري احليز املكاين. 

إىل  الوقفية  اجلامعية  األعمال  حاضنات  هتدف  الوقفية:  األعمال  2. حاضنات 
تبين املبدعني واملبتكرين، وحتويل أفكارهم ومشاريعهم من جمرد منوذج خمتربي إىل اإلنتاج 
واالستثمار، من خالل توفري اخلدمات والدعم واملساعدة العلمية هلم، يف سبيل احلصول 
على املنتج الذي يوفر قيمة مضافة يف اقتصاد السوق )استيعاب البحوث العلمية، وحتويل 

األفكار إىل مشاريع للحد من هجرة األدمغة(.)1(  

عن  الصناديق  هذه  ومتول  احلاضنات،  هلذه  وقفية  صناديق  إبنشاء  اجلامعات  تقوم 
أكانت  سواء  الوقف،  موجودات  متثل  واثئق  عن  عبارة  وهي  الوقفية،  الصكوك  طريق 
هذه املوجودات أصواًل اثبتة كالعقارات واملباين أم أصواًل منقولة كالنقود والسيارات، أو 
حقوقًا معنوية كرباءات االخرتاع والتأليف، ولضمان استدامتها يتم تسويق منتجات البحث 

العلمي.

 3. الصناديق الوقفية: “الصندوق الوقفي عبارة عن جتميع أموال نقدية من عدد 

1 (  أسامة عبد اجمليد العاين، “دور الوقف يف متويل البحث العلمي”، جملة بيت املشورة، العدد 5، قطر، 2016، ص59.
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أو  إنفاقها،  مث  األموال،  هذه  الستثمار  األسهم؛  أو  التربع،  طريق  عن  األشخاص  من 
إنفاق ريعها، أو غلتها على مصلحة عامة حتقق النفع لألفراد واجملتمع، وتكوين إدارة هلذا 
وتوزيع  األصول،  استثمار  عليه، واإلشراف على  تعمل على رعايته، واحلفاظ  الصندوق 

األرابح حبسب اخلطة املرسومة”)1(. 

الوقفية يف عدة نقاط، من أمهها: أهنا تسمح مبشاركة عدد  وتكمن أمهية الصناديق 
كبري من األفراد، ومن خمتلف شرائح اجملتمع، ابختالف قدراهتم املالية يف العمل اخلريي، 
مكانة  من  يعزز  ما  وهو  رأمسايل كبري،  وعاء  يف  املتناثرة  الصغرية  األوقاف  جتمع  كما 
املشاريع  انتشاره، ويسمح بدخوله إىل خمتلف جماالت االستثمار، حىت  الوقف، ويوسع 
الكربى منها. ومن جهة أخرى، تستفيد األموال الوقفية لألفراد من إدارة الصندوق، وهي 
وتقليل  األرابح  بتعظيم  يسمح  الذي  الشيء  األموال،  استثمار  واملتمرسة يف  املتخصصة 

املخاطر، إىل جانب الرقابة الشرعية الدائمة واملستمرة للعمليات االستثمارية)2(.  

التدريسية  اهليئة  أعضاء  إسهام  مع  الباحثني  لدعم  وقفية  مشاريع  إنشاء  إىل جانب 
بوقف وقتهم يف التدريس، أو تدعيم البحث. هذا، ابإلضافة إىل صيغ جديدة تتمثل يف 
البنوك الوقفية الي تعىن ابستثمار األموال الوقفية، هبدف احلصول على عوائد مناسبة، ويف 

نفس الوقت ابتكار منتجات مالية جديدة يف إطار اهلندسة املالية. 

إن التجربة األمريكية تؤكد أن اجلامعات الغنية هي الي اغتنمت كل الفرص االستثمارية 
الي ساعدت يف مناء وقفياهتا، فالوقف مثله مثل التنمية املستدامة، يقوم على آلية االستدامة، 

والربط بني األجيال، وتوفري االحتياجات األساسية وغريها.

ويتطلب تفعيل صيغ الوقف العلمي تغيري الصورة النمطية السلبية عن األوقاف، من 

wakef.com.sa/upload/33k5xH- ،25/10/2019 1 (   حممــد الزحيلــي، “الصناديــق الوقفيــة املعاصــرة”، شــوهد بتاريــخ
 2259qi.pdf

2 (   صونية عابد ومنرية عابد، “الصيغ املبتكرة للوقف اإلســالمي ودورها يف متويل التنمية املســتدامة: مناذج من بعض الدول العربية”، امللتقى 
الدويل حول الوقف اإلسالمي أداة متويل وتنمية، جامعة األمري عبد القادر قسنطينة، اجلزائر، 17-16 أبريل 2019، ص8.
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خالل االستفادة من التجارب الرائدة عاملًيا، وبكل الوسائل املتاحة، ابإلضافة إىل جمموعة 
من اآلليات، لعل من أمهها ما يلي:

املناهج  يف  ثقافته  ونشر  العلمي،  الوقف  أبمهية  شرائحه  مبختلف  اجملتمع  توعية   -
الدراسية يف األطوار املختلفة، ويف اجملتمع عموًما، من خالل خمتلف الوسائل اإلعالمية.

- غرس الثقة لدى املاحنني يف اجلهة القائمة على األوقاف، من خالل تطبيق احلكم 
الراشد، وتطبيق القوانني اخلاصة بتسيري املؤسسات الوقفية بصرامة، وضمان نزاهة وكفاءة 
العاملني، حىت يتشجع املاحنون على االستمرار يف التربع ملؤسسات التعليم العايل، وتتمكن 
من استقطاب املاحنني احملتملني. ابإلضافة إىل سن اإلطار التشريعي لتتبع إدارة هذه األموال 

بكل شفافية.

- سن القوانني للتحفيزات الضريبية الي من شأهنا أن تشجع املاحنني على اإلسهام 
الفعال يف الوقفيات، كما هو احلال يف الوالايت املتحدة األمريكية، الي تعترب الرائدة دولًيا 
يف جمال األوقاف، والتربعات مبختلف أنواعها، مع ضمان استقاللية قطاع التعليم العايل 

من أجل االبتكار واالستمرار. 

- االهتمام بتنمية وتطوير املوارد البشرية املسؤولة عن إدارة وتوظيف أموال األوقاف 
يف مؤسسات التعليم العايل، وأتهيلهم مهنًيا عن طريق مشاركتهم يف ورش العمل والندوات 

والربامج التدريبية.)1(

- املبادرات الوقفية للطلبة واألساتذة والعمال بتوّجه اجلامعات كطرف فاعل يف هذه 
العملية، يف نشاطات للوقف العلمي، كل حسب استطاعته.

- تطوير آفاق التعاون والتنسيق االستثماري بني املؤسسات الوقفية وقطاع األعمال 
ومؤسسات التعليم العايل.

1 (   نســرين صــاحل حممــد صــالح الديــن وآخــرون، «إدارة أمــوال األوقــاف وتوظيفهــا كبديــل لتمويــل التعليــم العــايل بســلطنة عمــان»، اجمللــة الدوليــة 
املتخصصة، اجمللد 7، العدد 5، األردن، أاير 2018، ص97.
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مفهوم  إدخال  أمهية  إىل  الشريعة  واملمارسني وعلماء  األكادمييني  بني  اجتاه  هناك   -
معايري حماسبية  إعداد  إىل ضرورة  إضافة  التعليم،  واهلبات يف جمال  الوقف  أموال  حماسبة 

وقفية.)1(

- اختاذ إجراءات مرتبطة ابلرقابة واستخدام بعض املؤشرات املالية واحملاسبية لقياس 
األداء املايل واإلداري للمؤسسات الوقفية، ويف مقدمتها مؤشرات التحليل املايل واحملاسيب 
التطلعات  ووفق  السليم،  ابلشكل  األوقاف  أموال  استثمار  قياس كفاءة  على  للحكم 
املستقبلية املطلوبة يف مؤسسات التعليم العايل، والسعي إلنشاء هيئة شرعية رقابية متارس 

الرقابة الفقهية واملالية واإلدارية.)2(

نتائج الدراسة:

توصلنا من خالل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج، نستعرضها فيما يلي:

- تعد توعية اجملتمع املدين وإشعاره بفائدة الوقف، وحث األفراد على إنفاق ماهلم 
ووقتهم وعلمهم لغرض نشر العلم وتطويره، من خالل تعريفهم ابلتجارب الرائدة عاملًيا يف 
التعليمية، خاصة مع  الوقف العلمي، وأنه من أهم سبل ضمان وفرة واستمرارية العملية 

تراجع املوارد املالية أوقات األزمات واالضطراابت االقتصادية. 

- تتميز التجربة األمريكية يف استخدام الوقف العلمي بكوهنا جتربة فريدة من نوعها، 
وذلك على مجيع املستوايت، فإذا نظران إىل حجم الوقفيات جند أن جامعاهتا الوقفية متتلك 
أمواًل ضخمة، جتعلها أغىن اجلامعات عاملًيا، وخري مثال على ذلك جامعة هارفارد الي فاق 
حجم أوقافها 38 مليار دوالر سنة 2018، والذي يعود إىل انتشار ثقافة التربع والعمل 
اخلريي يف اجملتمع األمريكي من جهة، وإىل الشفافية املنتهجة يف تسيري هذه األموال الوقفية 
من جهة أخرى. كما متتاز هذه الوقفيات ابلدميومة واالستمرار، مما يوفر االستقاللية يف 

اإلدارة. 

1 (  Adel.M. Sarea & Azam Abdelhakeem Khalid Ahmed, ”Accounting for Endowment: 
A Review of the Literature“, Proceeding of the 5th International Conference on Manage-
ment and Muamalah, 2018 )ICoMM 2018(, p132.

2 (  نسرين صاحل حممد صالح الدين وآخرون، مرجع مذكور، ص98.
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املال  رأس  على  احلفاظ  لضمان  األوقاف  ابستثمار  متخصصة  مؤسسات  تقوم   -
يف  األوىل  املراتب  بتصدر  اجلامعات  هلذه  مما مسح  مناسبة،  مالية  عوائد  على  واحلصول 
دليل على ذلك جامعة  التعليمية، وخري  إىل جودة خمرجاهتا  ابلنظر  العاملية،  التصنيفات 
هارفارد الي خترَّج منها مثانية رؤساء دولة، والعديد من احلائزين على جائزة نوبل يف خمتلف 

التخصصات، مما جيعلها جتربة يقتدى هبا.

من  ابلرغم  انجحة،  جتربة  اجلامعات  على  العلمي  الوقف  يف  ماليزاي  جتربة  تعترب   -
حداثتها، إذ أسهمت وقفياهتا يف تطوير التعليم العايل والبحث العلمي، فأصبحت قبلة 
للطلبة من خمتلف دول العامل، غري أهنا تواجه بعض الصعوابت الي تتمثل أساًسا يف غياب 

اإلطار القانوين الكايف واملرن، والذي يكفل حوكمة صناديقها الوقفية.

- أما التجربة الرتكية فلها عدة خصائص، منها: أن مجيع األوقاف تنظم إما من خالل 
إنشاء مجعيات خريية، أو من خالل التربع جلمعيات خريية قائمة، وتتميز بعدم اشرتاط 
مراقبة اجلهة احلكومية املشرفة على األوقاف، وهي املديرية العامة لألوقاف. كما يشرتط 
القانون الرتكي حًدا أدىن إلنفاق املؤسسة اخلريية على أهدافها، حىت تستفيد من اإلعفاء 
الضرييب، وهو ما تتشابه فيه مع القانون األمريكي. وأما فيما يتعلق ابلنظام التعليمي فإنه 

يسمح إبنشاء جامعات أهلية غري رحبية، على أن تنشئها مؤسسة خريية.

- إن إنشاء الوقف التعليمي سيكون مفيًدا جلميع األطراف؛ من طلبة، وموظفني، 
وجامعة، وجمتمع ككل، إذ أن استدامة الوقف التعليمي يعتمد على ما مت إجنازه وإعداده 
يف الوقت احلاضر، بتعاون كل اجلهات للوصول إىل نتائج جمدية، ويف هذا السياق نشري 
إىل النموذج األمريكي الذي أابن عن احرتافية كبرية يف تسيري املؤسسات الوقفية التعليمية. 

املتقدمة  االقتصادايت  من  العديد  يف  احلوكمة  وآليات  مبفهوم  االهتمام  تعاظم   -
والناشئة، خاصة يف أعقاب االهنيارات املالية واألزمات االقتصادية، والي جاءت كنتيجة 

مباشرة للقصور يف آليات الشفافية واحلوكمة من بعض املؤسسات املالية العاملية. 
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االقرتاحات: 

بناًء على ما سبق اتضح أن التجربة األمريكية هي النموذج األجنع يف جمال الوقف 
للدول  ابلنسبة  األمهية،  غاية  أمرًا يف  منها  االستفادة  جيعل  مما  اجلامعات،  على  العلمي 
على  العلمي  الوقف  صيغ  لتفعيل  مقرتحات  صياغة  ميكننا  اإلطار  هذا  ويف  األخرى، 

اجلامعات كاآليت: 

- العمل على التعريف أبمهية الوقف العلمي ودوره الكبري يف النهوض بقطاع التعليم 
العايل والبحث العلمي، ابالستناد إىل اخلربة التارخيية، أو احلالية للعامل اإلسالمي، ابإلضافة 
إىل التجربة الغربية يف هذا اجملال، وسن القوانني الي تسمح بذلك، وتسهل هذه العملية 

يف مجيع مراحلها، وُتسهم يف قيام أوقاف جديدة.

- إخضاع إدارة األوقاف العلمية لرقابة مؤسسات اجملتمع املدين واهليئات احلكومية.

- مراعاة تنويع جماالت متويل واستثمار وتنمية األوقاف العلمية، والبحث عن أجنع 
الصيغ من أجل تقليل املخاطر، وضمان نسب مردودية معتربة الستدامة الوقف. 

والبحث  العايل  التعليم  متويل  يف  املستخدمة  الوقف  أشكال  من كل  االستفادة   -
العلمي، لزايدة الوعاء الوقفي جبانب التمويل احلكومي.

- تقدمي التحفيزات الضريبية للواقفني واألموال الوقفية لقطاع التعليم العايل.

- استيعاب صور وقفية جديدة استجابة للحاجات املعاصرة لدى الواقفني واملوقوف 
عليهم على حد سواء. ويعترب بعض الباحثني أن الوقف النقدي من أجنح أنواع الوقف 
عموًما؛ ألنه ميزج االستثمار يف االقتصاد اجملتمعي، ويدر عوائد تستخدم ألغراض خمتلفة 
تضمن زايدة األموال ودميومتها، وهو فرصة لصغار املاحنني الذين جيدون ضالتهم فيه على 

خالف الوقف العيين.
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خالل  من  وذلك  اجملتمع،  يف  الثقافة  هذه  نشر  احلوكمة  آليات  تطبيق  يتطلب   -
وسائل اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين، فإذا ما أدرك اجملتمع أن احلوكمة متثل له خط 
الدفاع األول واحلصن املنيع ضد أي فساد أو إفساد حياول أن يسلب اجملتمع ثرواته وأمواله 

ومكاسبه، فإنه سوف يدعم تطبيقها وإرساء قواعدها والدفاع عنها. 

ابإلعالم  قيامها  خالل  من  واإلفصاح،  الشفافية  مببادئ  الوقفية  املشاريع  التزام   -
ابألهداف الطويلة والقصرية، ونشر تقارير عن مستوى حتقيق األهداف املسطرة، ونشر 

البياانت املالية بتقارير دورية موثوقة عن املؤسسة الوقفية، وأدائها املايل واإلداري.

- توعية الناس ونشر ثقافة الوقف العلمي على اجلامعات عن طريق الصحافة املرئية 
والسمعية، ابإلضافة إىل القيام أبايم دراسية للتعريف ابجملاالت الي ميكن أن يسهم فيها 

الوقف العلمي.

اجلودة يف  إىل حتقيق  يؤدي  العلمي  الوقف  أن  مفادها  نتيجة  إىل  األخري نصل  ويف 
التعليم، مما يقود إىل منو اقتصادي، وابلتايل إىل تقدم الدول.
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وسائل االبتكار يف الوقف وُسبل دميومتها

األستاذ عبد هللا بن حسني النعمة * 

*  بــدأ حياتــه املهنيــة كمهنــدس عمليــات صناعــة الصلــب مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وانل درجــة املاجســتري يف هندســة التحكــم الصناعــي. 
وتــوىل رائســة إدارة مجعيــة قطــر اخلرييــة عــام 2002، وأســهم يف بنــاء املؤسســة ونقلهــا يف وقــت حــرج وحاســم إىل مصــاّف اجملتمــع اإلنســاين الــدويل 
واألمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة للتنميــة االجتماعيــة الدوليــة. وهــو مــدرب يف جمــال التنميــة االجتماعيــة والربامــج اخلرييــة والعمــل مــع 
منظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة ومنظمــات األمــم املتحــدة. شــارك يف أتســيس منظمــة اســتدامة املتخصصــة يف املشــاريع 
الصغــرية، وعضــو ســابق يف اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان- قطــر. ويقــوم حاليــاً بتطويــر مشــروع وقــف جامعــة قطــر. نشــر كتابــني؛ أحدمهــا جتربتــه 
يف العمــل اخلــريي بعنــوان: «العمــل اخلــريي.. نظــرات نقديــة وتطلعــات مســتقبلية». واآلخــر: “الوقــف بــني املاضــي واحلاضــر.. اترخيه..واقعــه..

مســتقبله». ولــه حبــث مشــرتك منشــور يف اجمللــة العامليــة للدراســات الفقهيــة واألصوليــة بعنــوان: «آليــات متويــل الوقــف املؤقــت ودورهــا يف التنميــة 
االجتماعيــة».
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وسائل االبتكار يف الوقف وُسبل دميومتها

األستاذ عبد هللا بن حسني النعمة

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إىل دراسة وسائل االبتكار يف الوقف وتسليط الضوء على أمهية 
االبتكار كظاهرة حتوز على اهتمام كبري يف عامل اليوم، وبيان ما هلا من انعكاسات على 
جتديد قطاع الوقف وتنميته وُحسن إدارته وتصريفه لينعكس ذلك بشكل إجيايب على هنضة 
األمة وحياة اجملتمع يف خمتلف جوانبه. ابإلضافة إىل إجياد السبل الي هبا تصان األدوات 
االبتكارية يف الوقف وتدوم اخلدمات الوقفية لفرتات أطول، ويركز على بُعد البيئة والثقافة 

املنفتحة كمحدد أساسي لدفع عملية االبتكار يف الوقف.

أصول  فيها  تضاعفت  الوقف  مسرية  من  أساسية  حمطات  الباحث  استعرض  ولقد 
انفراج  من  فيها  وما حدث  الوقف  مصادر  تنمية  مها:  مستويني  على  وانقشها  الوقف، 

وتوسع وابتكار، واآلخر هو البنية املؤسسية الي يقوم عليها الوقف. 

للحضارة  تنموي  ابلوقف كجانب  املتعلقة  األحباث  سياق  يف  البحث  هذا  وأييت 
اإلسالمية أسهم يف تطورها واستمراريتها، وربط الوقف بظاهرة االبتكار؛ لتالزم الظاهرتني 
ببعضهما، واحلاجة لدراسة ظاهرة االبتكار مبعّية الوقف أمر تظهر حاجته إلعادة ديناميكية 
احلضارة اإلسالمية، وللخروج ابلوقف من منطقة اهلامش يف جمتمعاتنا إىل منطقة احملرك 
ألمور التنمية. ولقد ذكر الباحث بعض املعوقات الي يراها تعرقل انطالق الوقف وصناعته 
حنو العاملية. كما ذكر بعض النقاط الي تتقاطع مع الوقف من األمهية االنتباه هلا ليعود 
للوقف دوره احلضاري، وقد حرص الباحث يف هذه الدراسة على أن يستخلص نتائج هامة 

سيكون هلا األثر الكبري يف دفع عجلة الوقف حينما يتم قبوهلا وتفعيلها من قبل األمة. 

 الكلمات املفتاحية: )الوسائل – االبتكار – الوقف – الدميومة -التنمية(.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، حممد بن عبد 
هللا الصادق األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد، انطالقًا من الدور البارز الذي أدَّته األوقاف يف احلضارة اإلسالمية ميكننا 
القول: إن نظام الوقف الذي عرفه اجملتمع اإلسالمي منذ فجر اإلسالم كان أحد االبتكارات 
املؤسسية الي جسدت الشعور الفردي ابملسؤولية اجلماعية، ونقلته من املستوى اخلاص 
إىل املستوى العام مبلء اإلرادة احلرة، وقد جعل اإلسالم نظام التكافل االجتماعي مبدأً 
أساسًيا يف هذا الدين احلنيف وطريًقا يتسابق إليه كل من أراد التقرب إىل هللا ونيل رضوانه، 
ومن هنا كان للوقف دور مميز وإسهامات فاعلة يف اجملاالت التعليمية والصحية واخلريية 
واالقتصادية عموًما، وكانت روافده املتعددة تصب يف هنر احلضارة اإلسالمية؛ لتجعله أكثر 
صفاء وحيوية وخصوبة، ويف هذا البحث سيحاول الباحث أن يسلط الضوء على وسائل 

االبتكار يف الوقف، وأمهيتها، وسبل دميومتها.

مشكلة البحث

الفقه  يناقش يف دوائر  ما زال  الوقف  البحث يف كون موضوع  تتمثل إشكالية هذا 
إبداعات احلضارة  الوقف هي: من  الباحث أن عملية قطاع  بينما يرى  الديين،  والشأن 
اإلسالمية ابتداء، ولكنه أصبح صناعة عاملية، ومن الدوافع اهلامة لبناء النهضة واحلضارة 
اإلنسانية، وعليه فال ميكن حصره يف الدائرة الدينية الضيقة وتداوله يف نطاقها. وأنه ال 
بد من االبتكار والتطوير فيه، ورفع املعوقات عن مسريته. ونرى أبن هناك حاجة أيًضا 
لصياغة العقل العتبار الوقف أداة تنموية هتدف يف املقام األول إىل خدمة اجملتمع أبطيافه 
املختلفة، وأال حُيصر يف منظومة بعينها، فأصبح الوقف يف واقعنا اليوم حاجة حضارية، 
وحتتاج اليه اجملتمعات من جهة اتساع األنشطة، ومن جهة املصادر والتمويل، ومن جهة 
اثلثة املصارف الي يقوم عليها. ومن هنا تتجلى إشكالية هذه الدراسة يف حتديد وسائل 
االبتكار يف جمال الوقف، سواء من منظور إسالمي أو من منظور تقليدي، وإجياد اآلليات 
الي من خالهلا حتفظ وتصان تلك الوسائل، ويستمر نفعها لألمة بشكل أفضل، اسرتشاًدا 

مبا حققته األوقاف يف اجملتمعات الغربية.
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أسئلة البحث

1. ما وسائل االبتكار يف الوقف؟

2. ما اآلليات الي هبا ستدوم وسائل االبتكار الوقفي وختدم األمة بشكل أفضل؟

3. ما املستجدات يف أمور الوقف؟

أهداف البحث

1. معرفة وسائل االبتكار يف الوقف.

2. حتديد اآلليات الي هبا ستدوم وسائل االبتكار الوقفي، وختدم األمة بشكل أفضل.

3. رصد املستجدات يف أمور الوقف.

منهج البحث

 املنهج الذي سوف يسري عليه الباحث هو املنهج الوصفي، والذي يعتمد على منهج 
وسائل  بني  املقارنة  على  يعتمد  الذي  املقارن،  املنهج  على  وأيًضا  والتحليل،  االستقراء 

االبتكار يف الوقف من املنظورين اإلسالمي والغريب.

ابلبحث  املتعلقة  املسائل  مجيع  استقراء  عن  عبارة  وهو  االستقرائي:  املنهج  أواًل- 
وسبل  الوقفي  االبتكار  بوسائل  اخلاصة  املصادر  وكذلك  املختلفة،  مظاهنا  من  ومجعها 

دميومتها.

اثنًيا- املنهج التحليلي: من أجل التوصل إىل إجاابت وافية عن إشكاليات الدراسة، 
سأعتمد على املنهج التحليلي الذي جيمع بني فهم وسائل االبتكار الوقفي وفهم الواقع، 
أساليب  من  أسلواًب  لكونه  املوضوع؛  طبيعة  تستلزمه  الذي  الوصفي  املنهج  ابستخدام 
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التحليل، الذي يقوم على وصف الظاهرة واإلحاطة مبعاملها وعالقاهتا وتفسريها مبوضوعية 
تنسجم مع معطيات الدراسة، هبدف االنتهاء إىل وصف علمي متكامل لوسائل االبتكار 

يف الوقف وسبل دميومتها.

حماور البحث

املبحث األول: وسائل االبتكار يف الوقف

املطلب األول: مفهوم االبتكار

املطلب الثاين: وسائل االبتكار يف الوقف ومصادره

املبحث الثاين: ابتكارات يف البنية املؤسسية للوقف

املطلب األول: اإلدارة اجلماعية وفصل امللكية عن اإلدارة

املطلب الثاين: بنك الوقف

املطلب الثالث: الشركات االجتماعية

املبحث الثالث: مستجدات يف أمور الوقف

املطلب األول: التمويل اجلماعي اجلماهريي 

املطلب الثاين: إشراك اجملتمع بكافة طوائفه والنظر إىل قيم التعاون واملشاركة

خامتة الدراسة ونتائجها
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املبحث األول: وسائل االبتكار يف الوقف

يف هذا املبحث سيحاول الباحث أن يسلط الضوء على وسائل االبتكار يف الوقف، 
ولكن حيتم عليه قبل ذلك أن يعرج على مفهوم االبتكار ومستوايته، ابإلضافة إىل ثقافة 
االبتكار وخصائصها، وذلك يف املطلب األول. أما املطلب الثاين فسيستعرض الباحث 

فيه وسائل االبتكار يف الوقف.

املطلب األول: مفهوم االبتكار

احلياة،  حركة  مع  جنب  إىل  جنًبا  تسري  بشرية  ظاهرة  االبتكار  أن  فيه  ال شك  مما 
أطلق عليها اإلنسان أمساء خمتلفة، وهلا جوهر واحد. مساها التجديد، واإلبداع، والتغيري، 
والتطور. واخلالفة، وجوهرها هو االنتقال من حالة إىل حالة أخرى ابستخدام ممكنات 
وتريهتا  وتزداد  وغريها.  واجلودة  والتبسيط  والتسهيل  التوسع  وهدفه  البدء،  حالة  وموارد 

ابالهتمام وتقل ابجلهل واإلمهال.

ومت االهتمام هبذه الظاهرة حديثًا من خالل إثراء أدبياهتا بدجمها بعلوم خمتلفة حملاولة 
فهمها من زوااي عدة، ومن مث تطويرها.

ابإلسهامات  وتطوَّر كثريًا  اإلسالمية،  احلضارة  أبدعتها  بشرية،  والوقف كظاهرة 
اإلبداعية واالبتكارية، يتقاطع مع ظاهرة الوقف، كنشاط بشري أتثريًا وأتثـّرًا. فالوقف يف 
حضارتنا أسهم يف إنشاء مؤسسات ومشاريع تدعم االبتكار وترفع شأن احلضارة، كما 

أن االبتكار، كلما توهجت جذوته، زاد يف الوقف انتشارًا ومنافَع، فالعالقة بينها مركبة.

وبدراسة موضوع االبتكار، سيتمكن الوقف اإلسالمي من إعادة الروح إليه، كما كان 
يف احلضارة، وأن يصبح أداة أساسية يف دعم اجملتمعات، ال هامشًيا على جانب احلياة. 

ويعد االبتكار ظاهرة معقدة، وذات وجوه متعددة؛ لذا اختلف العلماء يف تفسريها، 
ومل يكن هلا تفسري واضح، ويرجع ذلك إىل كثرة اجملاالت الي استخدم فيها هذا املفهوم.
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املاضية، ولتحديد  الثالثني سنة  ذاته بشكل كبري خالل  االبتكار  لقد تطور مفهوم 
    Organization for مفهوم االبتكار ووصفه واملساعدة على تطويره فإن منظمة
 Economic Co-operation and Development )OECD(
أساسي  بشكل  يكون  االبتكار  أن  على  ركزت  منه،  األوىل  الطبعة  يف  دلياًل  أصدرت 
غري  االبتكار  مفهوم  أضيف  عام 1997  التكنولوجي. ويف  االبتكار  وعملية  املنتج  يف 
التكنولوجي. وأخريًا، يف الطبعة الثالثة، فقد احتوت على أربع فئات من االبتكار، هي: 

املنتج، والعملية، واالبتكار التنظيمي، والتسويق.

واالبتكار Innovation خيتلف عن االخرتاع Invention، فاالخرتاع يبحث 
يف بناء شيء جديد على املعرفة احلالية، واالبتكار يبحث يف آتزر واندماج وحلول دائمة. 
ينحو إىل  فيبحث يف «كيف». واالبتكار  االبتكار  يبحث يف «ماذا»، وأما  واالخرتاع 
التغيري يف املنهجيات وطرق الرؤية لألشياء والتوجهات يف املؤسسة. وليس من الضروري 
جلب عنصر تكنولوجي جديد لالبتكار، فاجلمع بني التقنيات احلالية القرتاح تطبيقات 

جديدة ميكن أن يؤدي إىل ابتكار. 

وهناك حاجة لدراسة ظاهرة االبتكار وربطه بظاهرة الوقف، وتتمثل فيما يلي:
1. اتساع فجوة االحتياج وعجز احلكومات عن سدها، واالبتكار يف الوقف هو 

أحد احللول لذلك.

إىل  تدعوان  الرايدي  االقتصاد  إىل  الكالسيكي  االقتصاد  من  التحويل  حركة   .2
التفكري يف أدوات وقفية جديدة تتناسب مع املعطى اجلديد.

3. أصبح االبتكار موضوًعا هاًما وعلى رأس أولوايت الشركات الناجحة، فلذا ينبغي 
أن يكون بنفس األمهية يف دائرة الوقف وقطاعها.

الوقف تدعوان إىل  العامل اإلسالمي يف دعم  الفكرية والتطبيقية الي تعم  4. احلركة 
اإلسهام فيها من زوااي خمتلفة، وربط هذا التحرك ابالبتكار.
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5. أخريًا، العامل يتجه حنو )اجلمهور الكبري( Mass، وعليه حنتاج إىل التفكري يف 
االستفادة واإلفادة من هذا التوجه يف األوقاف.

ويظهر االبتكار يف العديد من املستوايت، وميكن تقسيمها إىل:

لدى  يكون  Individual Level: حبيث  الفردي  املستوى  على  االبتكار   .1
العاملني قدرات إبداعية خالّقة لتطوير العمل، وذلك من خالل خصائص فطرية يتمتعون 

هبا، وميكن التدريب على تطوير هذه اخلصائص.

2. االبتكار اجلماعي Group Level: وهو أن تكون هناك مجاعات معينة يف 
العمل تتعاون فيما بينها لتطبيق األفكار الي حيملوهنا والتغيري حنو األفضل.

3. االبتكار على مستوى املنظمة Organizational Level: وهو االبتكار 
الذي يظهر يف متيز منظمة ما يف أدائها وعملها.

4. االبتكار على مستوى الصناعة والقطاع: واملقصود به أن هناك جماالت تتميز دوًما 
ابالبتكار والتجديد، بينما هناك أخرى يكون التجديد فيها بطيًئا ويغلب عليها السكون.

ثقافة االبتكار: هي تكوين معني جيعل التفكري االبتكاري طبيعًيا داخل املنظمة. وتعّد 
الثقافة يف املؤسسة مبثابة اجلني “DNA”؛ لذلك فإن كل مؤسسة هلا بصماهتا اجلينية 
املختلفة عن األخرى، وميكننا القول أبن صناعة الوقف ختتلف عن صناعة السياحة مثاًل، 
خصائص  االبتكار  ولثقافة  األخرى.  عن  ختتلف  وأعراف  أخالقيات  على  حتتوي  فهي 

حمددة يف ستة أبعاد:

البعد األول: ويتمثل يف وجود قادة ومديرين مبتكرين.

البعد الثاين: ويتمثل يف وجود فرق مبتكرة.

البعد الثالث: ويتمثل يف وجود أفراد مبتكرين.
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البعد الرابع: ويتمثل يف السياق التنظيمي الذي يفضي إىل االبتكار.

البعد اخلامس: ويتمثل يف روابط متعددة وسهلة مع خارج املنظمة.

البعد السادس: ويتمثل يف وجود ثقافة داعمة لالبتكار.

وتواجه املؤسسات يف الوقت احلاضر الكثري من املنافسة، والي تستدعي احلاجة إىل 
منتجات وخدمات جديدة تليب احتياج التحدايت والفرص الي تتكون يف العامل شديد 

التغيري.

وهنا أتيت أمهية ثقافة االبتكار لتطوير مؤسسات الوقف لوضعها على انصية رافعات 
حتداًي  اجلوانب  أهم  أحد  ثقافته  وهتيئة  االبتكار  وقيادة  لألمة،  املرجوة  والنهضة  احلضارة 
للقادة املعاصرين. إنه ال ينطوي فقط على الفعل اإلبداعي املتمثل يف توليد أفكار جديدة، 

ولكن أيًضا على التحويل اهلادف هلذه األفكار إىل منتجات وخدمات مفيدة. 

الثقافة  أبعاد  تقوم على حتليل  االبتكار  ثقافة  لتطوير  الداعمة  الدراسات  إن  وحيث 
يف املؤسسة وحتديد واقعها، مث وضع اسرتاتيجية لالنتقال إىل جعل املؤسسة ذات ثقافة 
الوقفية،  املؤسسات  من  خاصة  حالة  على  تركز  ال  هذه  دراستنا  وكون  رائدة.  ابتكارية 

فسنعاجل املستوى الفكري والبيئة احلاضنة يف قضية الوقف. 

ومما ال شك فيه أن بيئة الثقافة املؤسسية لصناعة الوقف يف غاية األمهية لدفع عملية 
االبتكار وحتفيزها، وقد تصبح ُمَيِسرة أو معوقة.

وثقافة املؤسسة حتتوي على رؤى وقيم واعتقادات وإجراءات وأنظمة املؤسسة، والي 
يتعامل معها األفراد يف حياهتم اليومية. وتعد ثقافة االبتكار مورًدا اسرتاتيجًيا غري ملموس 

يؤدي إىل زايدة القدرة على التكيف، ويولد مزااي هامة للمؤسسة.
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حمددات ثقافة االبتكار

ويتفق العديد من املفكرين على وجود مخس عوامل حمددة لثقافة االبتكار، وهي:

 البيئة: وتشكل حمدًدا هاًما لثقافة االبتكار، ومبقارنة البيئة األكثر ديناميكية مع . 1
البيئة األكثر استقرارًا، فإن األوىل هي الداعمة األكثر لثقافة االبتكار وموّلدة له. وكذلك 

البيئة املنفتحة أكثر دعًما واحتضااًن لالبتكار من البيئة املنغلقة.

أم . 2 وقفية  أكانت  سواء  املؤسسة،  بناء  يف  األساس  حجر  وتعد  االسرتاتيجية:   
غريها، وهي الي جُتّلي الرؤى والغاايت وتضع اخلطوط األساسية ملسرية املؤسسة وحمدداهتا 

للمستقبل.

 القيادة: وهي القدرة على تطوير مكوانت وعناصر االبتكار يف املؤسسة، وتتمثل . 3
فيها احتياجات، منها: اإلهلام والتحفيز، والتشجيع، وتطوير التوجه اإلجيايب، والرتكيز على 

الفرص، وتعزيز الثقة، وقبول األخطاء واالستفادة منها.

 اهليكل: وهو أحد الركائز األساسية الي حتدد ثقافة االبتكار يف املؤسسة.. 4

أهداف . 5 ختدم  الشخصي  لألداء  وعادلة  مقبولة  مقاييس  وجود  وهي  املقاييس:   
املؤسسة؛ لتوفري التوازن بني املؤسسة واألفراد.

األخرى،  إحدامها  تدعم  متالزمتان  ظاهراتن  والوقف  االبتكار  أن  الباحث  ويرى 
واحلاجة لدراسة ظاهرة االبتكار مبعّية الوقف أمر تظهر حاجته إلعادة ديناميكية احلضارة 

اإلسالمية، وللخروج ابلوقف من منطقة اهلامش يف جمتمعاتنا إىل منطقة الفاعل واحملرك.

إن االبتكار ظاهرة بدأ االهتمام هبا يف الدراسات احلديثة منذ عقود قليلة، وبدأت 
أتخذ اهتماًما متزايًدا يف املؤسسات والشركات الناجحة، وتركز هذه الدراسة على املستوى 
الي  املستوايت  أهم  من  الوقف  عمل  بيئة  وتعد  عنه.  املعوقات  وإزالة  للوقف  اإلطاري 
جيب معاجلتها وتسليط الضوء عليها. ولالبتكار عناصر حني تتوفر ُتسرُّع وتريته، وإبمهاهلا 

تضعف.
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املطلب الثاين: وسائل االبتكار يف الوقف ومصادره األساسية

جوهر الوقف وأساسه االحتفاظ ابألصل والصرف على املوقوف من الريع، وهو ميثل 
فلذا  استثمار األصل.  ينتج عن  مما  املنفعة  املورد األساسي والصرف على  احملافظة على 
كلما زادت األصول وحسن استثمارها، كلما اتسعت دائرة املنفعة، وتبًعا لذلك استدام 

أثر الوقف.

حمطات  هناك  أن  جند  اإلسالمية  احلضارة  يف  الوقف  اتريخ  إىل  النظر  خالل  من 
تضاعفت فيها أصول الوقف، ولقد اخرتان أربعة مصادر ضاعفت أصول الوقف حينما 
مت تطبيقها والعمل هبا، وجتاوزت مرحلة النقاش الفقهي والفتوى، وهي: الوقف املؤقت، 

والقرض احلسن، والوقف النقدي، والصكوك الوقفية.

احلضارة  يف  الوقف  مسرية  لدعم  وتشريعًيا  فكراًي  إجنازًا  ميثل  األمور  هبذه  والعمل 
اإلسالمية.

1. الوقف املؤقت

هو أحد أنواع الوقف، وأغلب الرأي على جوازه، ويُعدُّ من أهم احملطات الكربى يف 
مسرية الوقف، وقد فتح اباًب كبريًا لتوسعة مساحة الوقف وزايدة أصوله، والتأقيت حتديد 

وقت الفعل ابتداء وانتهاء، والوقت هو املقدار احملدد من الزمن.

ويعرف أبنه: تقييد الوقف بزمن أو مدة حمددة من قبل الواقف، فإذا انقضت أصبح 
الوقف منتهًيا، وعاد الوقف إىل مالكه.

وقد عرفه الكشناوي من املالكية)1(: تقييد الوقف بزمن أو مدة حمددة من قبل الواقف، 
وقد يسمى بتأقيت الوقف أو توقيت الوقف، وإذا انقضت املدة ُعدَّ الوقف منتهًيا، وحوِّل 

الوقف من الذري إىل اخلريي أو عاد الوقف إىل مالكه.

1 (   الكشــناوي، أبــو بكــر بــن حســن، أســهل املــدارك شــرح إرشــاد الســالك يف مذهــب إمــام األئمــة مالــك )بــريوت: دار الفكــر، ط2( ج3، 
ص102.
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للوقف،  تعريفه  املؤقت ضمن  الوقف  املعاصرين فقد عرف منذر قحف)1(  وأما من 
فقال: الوقف حبس ملال مؤبًدا أو مؤقًتا عن كل أنواع التصرف الشخصي من بيع أو هبة 
أو غريها، لالنتفاع املتكرر به أو بثمره يف جهات من الرب العامة أو اخلاصة، على مقتضى 

الواقف ويف حدود أحكام الوقف.

وقد تباينت آراء الفقهاء القدامى واملعاصرين يف أمد الوقف، وفيما إذا كان يقبل أتقيته 
مبدة معينة أم ال جيوز إال مؤبًدا.

ويرى فريق التأبيد أبن الوقف ال يكون إال مؤبًدا، ولذا ال جيوز أتقيته مبدة معينة، وهو 
مذهب مجهور احلنفية، ومنهم اإلمام حممد بن احلسن كما نقل عنه السرخسي، وبعض 
الشافعية، ومنهم اإلمام النووي يف اجملموع، واإلمام أمحد يشرتط التأبيد املطلق يف الصحيح 
عنه، كما جاء يف املغين. وهناك عدد من املعاصرين مع هذا الرأي، منهم أمحد فراج حسني. 

ويرى القائلون جبواز أتقيت الوقف مبدة معينة مث يزول الوقف، ليتصرف فيه بكل ما 
جيوز التصرف به؛ ألنه ال يشرتط أن يكون مؤبًدا بدوام الشيء املوقوف، وُوِجد هذا الرأي 
يف املذاهب األربعة بقول ألحد فقهاء املذهب. ويتفق مع هذا الرأي علماء معاصرون، 
مثل اإلمام حممد أيب زهرة، ووافقه منذر قحف، فقال إن التجارب املعاصرة للمجتمعات 
اإلسالمية وغريها تدل على أن التوقيت يف الوقف حيقق مصاحل متعددة، ويفتح اباًب للخري 
والرب ال ينبغي إغفاله، وينطبق على رعاية املوقوفني بشكلها املعاصر لتحقيق احتياجات 

مؤقتة ألوقافها يف بعض األحيان.

وحنن يف هذا البحث ال نتتبع اخلالف الفقهي يف املوضوع، وإمنا يهمنا التطور يف بيان 
احلكم وقبوله عند األّمة، واتساع الفكر اجلماعي الذي أدى إىل حمطة من حمطات االبتكار 
يف فتح مصادر متويل الوقف، وهو ابب للخري فتحها الشارع بعموم النصوص الي تدعو 
إىل الرب واإلحسان، وحنى بعض الفقهاء إىل قصرها وتقييدها ألسباب تعد اليوم غري مقبولة 

بدليل جتاوز العمل هبا. 

1 (  منذر، قحف، الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته )بريوت: دار الفكر، 2000( ص 62.
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املؤقت تشجيع على اإلحسان وزايدة لألوقاف  الوقف  أن يف جواز  الباحث  ويرى 
عموًما، واتساع نطاق املستفيدين منه، مما يعين تكبري وعاء الصرف على اجلوانب التنموية، 
وفيه حتقيق التساع دائرة اإلحسان كما يف اآلية الكرمية: }َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل{ 

)التوبة: 91(.

ويفتح الوقف املؤقت الباب واسًعا أمام أصحاب العقارات الذين ال تسمح إمكانياهتم 
الوقف يفتح طريق  النوع من  العقارات بشكل وقف مؤبد، وهبذا  بتقدمي هذه  املتواضعة 

الثواب والقرىب إىل هللا وحتقيق مصلحة واسعة للمجتمع.

ونرى يف واقعنا املعاصر اتساع دائرة احلاجة لألفراد واجملتمعات بشكل يفوق القدرة 
على جسر هذه اهلّوة بينهما، ومن هنا ظهر الكثري من الرؤى والتصورات يف متويل عملية 

التنمية يف البلدان املختلفة معتمدة على أتقيت الوقف.

ويعد التطوع ابلوقت أحد أنواع وقف منافع األشخاص، وهو ما يتطوع به األفراد من 
أوقاهتم وجهودهم املبذولة يف تقدمي اخلدمات واخلربات، ويتناسب هذا النوع من الوقف 
مع الشباب املعاصر من خالل الكثري من الربامج التطوعية الي حتدث، وأخذت أبعاًدا 
الي  الكبرية  الفعاليات  من  للكثري  أساًسا  واملردود، وأصبحت  الروعة  عالية يف  وجماالت 

حتتاج إىل أعداد كثرية من األفراد للعمل يف التنظيم والرتتيب ألوقات قصرية.

ومما جيب التنبه له حتت ابب توقيت الوقت: الوصية يف األعيان واملنافع، حيث جتوز 
الوصية ابملنفعة املقدرة مبدة حمدودة، كما جتوز مؤبدة دون حتديد مدة، وتقع يف حدود 

الثلث، وهي صحيحة عند املالكية، سواء مقيدة مبدة أم مؤبدة دون مدة)1(.

ومما يذكر الفقهاء جبواز وقف شيء منشغل ابلتزام آخر لوقت حمدد، مثال ذلك وقف 
عقار مؤجر ملدة حمدودة، حيث يصح الوقف، وال يبطل عقد اإلجارة. وعلى هذا ميكن 
القياس ابالنتفاع ملرافق معينة لوقت حمدود لفائدة الوقف )املالعب الكبرية إلقامة املبارايت، 

1 (   قحف، املرجع السابق نفسه.
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املدارس يف املواسم، القاعات لألفراح، األرض الفضاء كمواقف، وغريها الكثري...(.

وهناك صور لوقف األعيان، فلو قامت مؤسسة رحبية حببس جزء عيين من منتجاهتا 
على وجوه الرب، إما على أساس يوم بعينه أو شهر معني، أو على أساس نسبة حمدودة من 
جمموع منتجاهتا، فإن ذلك وجه من وجوه الرب يدخل حتت صور الوقف املؤقت، ويفتح 

اباًب كبريًا ملنفعة احملتاجني)1(.

وأما إذا قامت تلك املؤسسة حببس نسبة معينة من منتجاهتا طوال العام، وبشكل مؤبد، 
 ،” Social Enterprise فإهنا تتحول إىل ما يسمى يف عصران “ابلشركة االجتماعية

وسيأيت ذكره الحًقا.

ويعد قبول األمة هلذا التأصيل اخرتاقًا وابتكارًا يف مسرية الوقف، مما فتح اآلفاق للتفكري 
الصكوك  مثل  الوقف،  تطوير  أفكار كثرية يف  انبثقت  ومنه  املفهوم،  البناء على هذا  يف 

الوقفية، والبنوك الوقفية، والتمويل ابلقرض احلسن، كما سيأيت تفصيله.

2. القرض احلسن

يعد القرض احلسن إحدى أدوات التمويل االقتصادي، وله دور مميز يف حتقيق التنمية 
االقتصادية االجتماعية، وله وجهان؛ استهالكي، واستثماري.

فالقروض احلسنة االستهالكية توجه إىل التنمية االجتماعية من أجل سد احتياجات 
األفراد احملتاجني، وأما القرض احلسن االستثماري -وهو موضوعنا- فموجه إىل اإلنتاج 
والتجارة. ويتنازل فيه املقرض عن حقه يف العائد من االستثمار إىل الوقف مبتغًيا بذلك 
ثواب هللا. واألصل يف القرض احلسن قوله تعاىل: }مَّن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّ قـَْرًضا َحَسًنا 
ُ يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن{ )البقرة:٢٤٥(. ومن السنة  فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواللَّ
حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم «اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، اَل َيْظِلُمُه، َواَل ُيْسِلُمُه، َوَمْن 

1 (   قحف، املرجع السابق نفسه.
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ُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن  ُ يف َحاَجِتِه، َوَمْن فـَرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة، فـَرََّج اللَّ َكاَن يف َحاَجِة َأِخيِه،  َكاَن اللَّ
ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة»، وكذلك احلديث الذي رواه  ُكُراَبِت يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َستـََر ُمْسِلًما، َستـََرُه اللَّ
ابن مسعود رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «َما ِمْن ُمْسِلٍم يـُْقِرُض ُمْسِلًما 
قـَْرًضا َمرَّتـنَْيِ ِإالَّ َكاَن َكَصَدقَِتَها َمرًَّة». ونقرأ من ثنااي اآلايت القرآنية والتوجيهات النبوية 
احلث على القرض احلسن، حيث إنه أداة من أدوات املواساة بني أفراد اجملتمع، كما أنه 
صورة من صور تدوير األصول عند حالة االكتفاء من طرف وحالة احلاجة من طرف آخر. 
التعامل  الشريعة يف  يعزز مرونة  الصدقة مما  القرض على  ولقد فضلت بعض األحاديث 
مع احتياجات األفراد ودعم مشاريع التنمية يف اجملتمع، والذي بدوره يدعم فكرة الوقف 

املؤقت، مرة أخرى، يف جلب األموال وغريها من منطقة الفائض إىل منطقة االحتياج.

عمليات  يعين: جمموع  والذي  االقتصاد،  التداول يف  إىل مضمون مصطلح  وابلنظر 
التجارة الي تتم عن طريق عقود املقايضة من بيع وحنوه. يتضح لنا أن التداول يدل على 

حركة وانتقال للمال، ومنع جتميده وثبوته يف موضع واحد حبيث ال يستفاد منه)1(.

وقد عمل اإلسالم على توجيه أموال األمة وحتريكها وتنشيطها عن طريق التمويل يف 
خدمة اقتصاد األمة، فكانت مجيع األموال الي بني أيدي املسلمني متداولة ورائجة رواًجا 

حيقق املصلحة العامة الي يسعى الشرع احلنيف إىل حتقيقها، من خالل سياسته املالية.

النظام  به  جاء  الذي  التمويل  من  نوًعا  بكوهنما  احلسن  والقرض  املؤقت  والوقف 
اإلسالمي، ميكن االستفادة منهما يف حتريك املال وتداوله؛ وذلك ألن األموال املدخرة 
عند األغنياء إذا أوقفوها حبيث تستغل استغالاًل جتاراًي يدّر بربح على املوقوف عليهم، 
فإننا بذلك االستغالل التجاري وجهنا جزًءا من املال إىل السوق التجارية، األمر الذي 
سيؤدي إىل زايدة اإلنتاج وقلة التكاليف، ابإلضافة إىل املنافسة الي تتوجه يف اجتاهني، 
تنافس على النوعية، وتنافس على الكمية. هذا التنافس ينتج عنه إقامة منشآت جتارية 
من مصانع، ومستشفيات، وابلتايل ينشأ لدينا سوق عمل لتلبية احتياجات هذه املنشآت 

1 (   الصدر، حممد ابقر، اقتصادان )د.م: دار التعارف للمطبوعات، ط20، 1987(.
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التجارية، مما يرتتب على ذلك من تشغيل أيدي عاملة كانت يف السابق تعاين البطالة وقلة 
العمل، وهذه األيدي العاملة يتحرك يف يدها املال ويصبح لديها احتياجات، فيزيد الطلب 
على السلع يف األسواق بسبب توفر السيولة النقدية، وهكذا نالحظ أن العملية أصبحت 

متوالية ونشطة.

ويرى الباحث أن شيوع ظاهرة القرض احلسن ملن يتوفر لديه الفائض املايل وحتريكه عن 
طريق الوقف املؤقت يف اجملتمع اإلسالمي يوّلد حركة استثمارية شاملة، من خالل إنشاء 

الصناعات العديدة وتطويرها، الي ختدم أغراض تنمية اجملتمع واألمة)1(. 

واألصل يف إابحة القرض احلسن يف الوقف هو دليل مشروعية القرض املؤقت، وقد 
جاءت األحاديث، كما أسلفنا، حتث عليه يف العموم. وقد كان هناك خالف فقهي يف 

كون القرض من ابب التربعات أو املعاوضات، وفيه ثالثة أقوال)2(.

الكثري من رجال  القرض احلسن وإقناع  فيه أن هناك عوائق يف شيوع  ومما ال شك 
وفوائد وضماانت  لوضع حلول  وابتكارات  ودراسة  حتليل  إىل  حيتاج  وهذا  به،  األعمال 
القرض  بطريقة  الوقف  مؤسسة  يف  أمواهلم  الستثمار  لدفعهم  األموال  رؤوس  ألصحاب 

احلسن، وهذا يعاجل يف أحباث أخرى.

واستصحاب هذا املفهوم وشيوعه والسعي لتطويره سيفتح آفاقًا واسعة لقطاع الوقف، 
وهو بال شك، ابتكار وإضافة إذا فـُّعل بطريقة مؤسسية جيدة.

3. الوقف النقدي

شكلت إجازة وقف النقود يف عهد الدولة العثمانية قفزة هامة يف تطوير قطاع الوقف، 

1 (  النعمــة، عبــد هللا، آليــات متويــل الوقــف املؤقــت ودوره يف التنميــة االجتماعيــة، اجمللــة العامليــة للدراســات الفقهيــة واألصوليــة، اجلامعــة اإلســالمية 
العامليــة مباليــزاي، العــدد5، م2، أكتوبــر 2019.

2 (   أردنية، حممد، القرض احلسن وأحكامه يف الفقه اإلسالمي )رسالة ماجستري يف جامعة النجاح، انبلس، 2010( ص28.
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ويعرب عنه الباحث األمريكي جون ماندافيل Mandville وغريه أبنه «ثورة يف الفقه 
الوقف  إىل  االنتقال  مت  والبساتني  والدور  األراضي  وقف  عن  فعوًضا  ابلوقف.  املتعلق 
من  االعمال»)1(. وكان  رايدة  والتجار وأصحاب  للحرفيني  وإقراضها  األموال  يف رؤوس 
الطبيعي أن يكون هناك خالف بني العلماء يف الفتوى اجلريئة الي أصدرها شيخ اإلسالم 
املال خسرف، والذي ميثل أعلى مرجعية دينية آنذاك يف الدولة العثمانية، وكان ميلك قوة 
الفتوى والتنفيذ، والي فتحت آفاقًا كبرية للوقف، وقد أتخر األخذ هبذه الفتوى يف بالد 
الشام بسبب حتفظ الفقهاء احلنابلة والشوافع عليها، ولكن مع األايم كتب هلا القبول، 

وأصبحت واقع حال.

والبحث يف وقف النقود قدمي، وليس جبديد، ولكنه فرض نفسه بتطور احلياة وتداول 
النقود واحتياجات الواقع، وقد تغريت الفتوى تبًعا لتغري الزمان واحلال.

وكان األصل يف اخلالف يعود إىل سبب اشرتاط دوام االنتفاع ابلعني املوقوفة، ويف 
وقف النقود عدم دوام االنتفاع، كما كان يظهر للفقهاء القائلني بعدم اجلواز، وكانت اآلراء 

على ثالثة أقوال:

1. إن وقف النقود غري جائز مطلًقا، والعلة أنه ال ميكن االنتفاع ابلنقود إما إبهالكها 
أو إتالفها، والوقف حتبيس العني، ولذلك جاءت حرمة وقف النقود والطعام واملنقوالت.

2. وقف النقود مكروه.

3. وقف النقود جائز؛ لكونه حيقق مقاصد تشريع الوقف.

والفتوى يف قبول هذا النوع من الوقف فتح اآلفاق للوقف املشرتك، مثل الصناديق 
الوقفية  واألسهم  الوقفية،  والشركات  األوقاف يف عصران،  مؤسسات  املنتشرة يف  الوقفية 
وغريها. كما أنه هيَّأ الطريق لتكوين أوعية لرؤوس األموال الكبرية، الي متّكن من إنشاء 

1 (   األرانؤوط، حممد، الوقف اإلسالمي ما بني املاضي واحلاضر )جداول للنشر، ط1، 2011( ص21.
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مشاريع وقفية كربى. كما أنه سهَّل الوقف وجعله يف متناول فئات كثرية من اجملتمع.

فقد  الوقف،  اتريخ  يف  فاصلة  مرحلة  النقدي  الوقف  قبول  يف  الفتوى  حمطة  وتعد 
تضاعفت أصول الوقف، واتسعت دائرة خدماته. وتعد حبق فتًحا كبريًا، وما كان هلا أن 
تكون لوال اجلرأة واتساع عقلية الفقيه وإحاطته ابلواقع الذي كان يعيشه. وهذه من األمور 

اهلامة الي يرى الباحث أمهية توفرها لتكوين بيئة ابتكارية وفكرية داعمة للوقف.

4. الصكوك الوقفية

الصكوك هي وثيقة اعرتاف ابملال املقبوض، أو وثيقة حق. ويف املعامالت املالية تسمى 
اصطالًحا ابألسهم أو السندات.

والصكوك الوقفية عبارة عن واثئق أو شهادات خطية متساوية القيمة وقابلة للتداول، 
ومتثل املال املوقوف، وهنا نقصد املال النقدي.

وحتتاج املؤسسة املالية إىل املال إلنشائها أو لرفع رأس ماهلا، وتلجأ يف ذلك إىل إصدار 
صكوك أو واثئق متساوية القيمة، تشكل إسهام صاحب رأس املال يف الشركة أو املشروع. 
وهذه الصكوك هلا نظام إصدار خاص يف الدولة. ويف حالة املؤسسة املالية الوقفية فإن هذه 

الصكوك تصبح وقًفا.

مشروعية إصدار الصكوك الوقفية:

يتوقف حكم الشرع يف جواز إصدار الصكوك الوقفية على توفر أركان الوقف، وهي:

1. الواقفون: وهم املكتتبون الذين يقومون بشراء الصكوك.

2. املوقوف عليه: وهو اجلهة املستفيدة من الوقف.
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3. املوقوف: وهي العني الي ُوقفت، وتكون مااًل منقواًل معلوًما مملوًكا للوقف.

4. صيغة الوقف: وهي األلفاظ الدالة على الوقف.

إليه  أشران  املؤقت، وقد  الوقف  فإهنا تدخل حتت أحكام  الصكوك  تداول هذه  أما 
سابًقا.

وفتحت هذه الصيغة اباًب واسًعا جللب رؤوس أموال كثرية للوقف، وخاصة تلك الي 
حتتاج إىل مبالغ كبرية إلنشائها كاجلامعات وغريها.

وخنتم هذا املبحث أبن تنمية أصول الوقف عنصر هام يف تنمية الوقف ودعمه؛ ألداء 
دوره يف اجملتمع، وهذا مرتبط بشرعية ذاك املصدر. وسوف تتعدد املصادر تبًعا لتغري الزمان، 
فيستلزم ذلك فكرًا فقهًيا أوسع من فقه النصوص يف التعامل مع قضااي الفقه ومستجداته، 
خصوًصا أن األصل يف فقه الوقف مبين على اجتهاد الفقهاء، ومعتمًدا على االستحسان 
يتسع  أن  جيب  الوقف  فقه  أن  ابلسنة. كما  اثبت  منه  والقليل  والعرف،  واالستصالح 
ويتفاعل مع علوم الواقع، ويتقاطع معها لصياغة الفتوى، حيث إن الوقف ليس كله فقًها، 
فهو حضارة وبناء واسع لرفع اجملتمع وحل مشكالته. ومتثل النماذج الي ذكرانها توفر البيئة 

االبتكارية للوقف يف حضارتنا وأدوات التشريع الي تالءمت مع الواقع آنذاك.
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املبحث الثاين: ابتكارات يف البنية املؤسسية للوقف

الفردية  وإدارهتم  الناظرين،  فساد  اترخينا  يف  األوقاف  لفساد  الرئيسة  األسباب  من 
الوقف،  عليها  يبىن  الي  املؤسسية  اخليارات  وقلة  ملراقبتهم،  أنظمة  وجود  وعدم  للوقف، 
وبتطور احلياة واتساع االقتصاد والعمل التجاري، ُوجدت هناك وسائل كثرية، ومت إثراؤها 
من الناحية الفكرية، والقت قبواًل يف العامل أمجع، ومنها الشركات احلديثة الي تقوم على 
فصل امللكية عن اإلدارة، وما ترتب عليها من مستلزمات. وهذا املبحث سريكز على ثالثة 
مناذج مستحدثة أسهمت يف دفع عجلة الوقف، وهي: فكرة اإلدارية اجلماعية، والبنك 

الوقفي، والشركات االجتماعية.

املطلب األول: اإلدارة اجلماعية وفصل امللكية عن اإلدارة

مرَّ الوقف اإلسالمي مبراحل من الصعود واالرتقاء وإسهامه يف بناء احلضارة اإلسالمية 
الرتاجع، وكان من  الكثري من املخلصني إىل حتليل هذا  إىل فرتة احندار وفساد، ما دعا 
أهم أسبابه: اإلدارة الفردية للوقف، وعدم خربة الُنظَّار، وفسادهم أحيااًن، وتعديهم على 
ملك هللا، ما دعا املهتمني إىل املناداة ابإلدارة اجلماعية، وفصل سلطات القوة يف اإلدارة 
الوقفية، وعدم تركيزها يف يد شخص بعينه، ووافق هذا التوجه العاملي الداعي لفصل ملكية 
 Agency الشركات عن إدارهتا. ويرتبط هذا املفهوم يف األدبيات العلمية بنظرية الوكالة
الي   ، Stakeholder Theory املصاحل  أصحاب  بنظرية  والحًقا   ،Theory
برزت بسبب قصور نظرية الوكالة عن معاجلة مشكلة تضارب املصاحل، بني أعضاء جملس 
اإلدارة وبني املالكني، والي أدت إىل زايدة يف وضع القوانني واإلجراءات والسياسات، الي 
حتمي مصاحل املسامهني، وحتّد من الفساد اإلداري واملايل الذي يقوم به جملس اإلدارة، والي 

هي من خصائص أنظمة احلوكمة.

الرقابة  تتمثل يف  وبعد ذلك ظهرت نظرية اإلشراف Steward Theory الي 
حيقِّق  ومبا  املصاحل،  تضارب  عدم  يضمن  مبا  املهمات،  وفصل  املسئوليات،  على حتديد 

النزاهة والشفافية. 

وقد ظهرت األصوات املنادية بوجوب إجياد أنظمة للحوكمة؛ حلفظ احلقوق والتوازن 
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الشركة، وجملسها، ومحلة  إدارة  العالقات بني  الشركات هي جمموعة من  بينها. وحوكمة 
حتديد  خالهلا  من  يتم  الي  اهليكلية  توفِّر  وهي  اآلخرين.  املصلحة  وأصحاب  أسهمها، 

أهداف الشركة، وحتديد وسائل حتقيق تلك األهداف، ورصد األداء. 
 وتعىن حوكمة الشركات بتحقيق التوازن بني األهداف االقتصادية واالجتماعية وبني 
األهداف الفردية واجملتمعية، واهلدف من ذلك مواءمة مصاحل األفراد والشركات واجملتمع 

بقدر اإلمكان.

 وحلوكمة الشركات ثالثة عناصر مميزة، وهي: الشفافية واإلفصاح، والرقابة واملساءلة، 
وهيكلية اجمللس.

املالية اإلسالمية يف اآلونة األخرية،  املؤسسات  وقد وصل صدى هذه األنظمة إىل 
وأخذت مكااًن ابرزًا يف سوق الصريفة عموًما، حيث انتشر النمط اإلسالمي يف الصناعة 
الشريعة  أحكام  وفق  تعمل  الي  املالية  املؤسسات  مئات  املالية  الصناعة  وأمثرت  املالية، 
اإلسالمية السمحة، وتسعى لتطبيق أنظمة حوكمة توازن بني السلطات اإلدارية بداخلها. 
والذي يتمثل يف تعزيز العدالة املؤسسية والشفافية واملساءلة واحلفاظ على عالقات جيدة 

بني خمتلف اجلهات املعنية، وكذلك العالقة مع هللا.

الوقف يف عصران احلديث، سيما  انتقل هذا االهتمام إىل مؤسسات  ومن هنا فقد 
أن هناك أوقافًا كبرية بدأت يف النشوء والتكوين، وهو ما يستدعي وجوب إدخال أنظمة 

احلوكمة أببعادها املختلفة يف مؤسسات الوقف.

بني  الفصل  افرتاض  على  يعتمد  احلوكمة  نظام  أن  إىل  يرجع  فيها  الشائع  والنموذج 
السلطات والقوى وبني جملس اإلدارة ومدير اإلدارة التنفيذية. واسرتاتيجية نظام احلوكمة 
فيها ينظر إىل أن جملس اإلدارة هو جملس أمناء نيابة عن اجملتمع، وعليه فإن جملس األمناء 
هو الذي يتفاعل مع احتياجات أصحاب املصلحة، من خالل رؤية واسرتاتيجية عمل 
واضحتني. وتنطوي حوكمة مؤسسات الوقف أساًسا على حتقيق التوازن بني مصاحل العديد 
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من أصحاب املصلحة ابلوقف، وهم كما ذكران سابًقا، الواقف أو من ميثله، وجملس نظارة 
الوقف، واملوقوف عليهم، وكذلك احلكومة واجملتمع.

حوكمة  أبمر  ماليزاي  يف  املنعقدة  الكويت  أوقاف  جمللة  الرابعة  الندوة  اهتمت  ولقد 
الوقف، وأصدرت توصياهتا اخلمسة عشر لتعزيز نظم احلوكمة يف املؤسسات الوقفية. 

وال شك أن احلوكمة كنظام وثقافة منظمة هامة لنجاح أي مؤسسة إدارية، وهي أكثر 
أموال  الوقف  منها خاصة؛ ألن  والوقفية  العام،  الطابع  ذات  املؤسسات  حالة  أمهية يف 
عامة، وهلا مقاصد نبيلة من جهة، ومرتبطة ابلدين من جهة أخرى. ومن املقرر يف الفقه 
اإلسالمي أن كل والية ُتكتسب بطريق الشرع على النفس أو املال تـَُرتِّب على من اكتسبها 
أن يتصرف مبا هو األصلح للغري يف نفسه أو ماله، واألصل يف هذا هو قوله تعاىل: }َواَل 
تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَِّي ِهَي َأْحَسُن{ )األنعام: 152(. وقيست مجيع الوالايت يف هذا 
املبدأ على هذه الوالية، ويدخل يف هذا املبدأ العام الوالية على الوقف. فلذلك ينبغي أن 

يكون احملافظة عليها من أمسى املسئوليات ملن ُيكلف هبا.)1(

وتضع احلوكمة واحلكم الرشيد حدوًدا واضحة بني احلقوق اخلاصة واملصاحل العامة، 
ومتنع من إساءة استخدام السلطة. كما أهنا تقوم على حتديد العالقة بني الواقفني واملوقوف 
عليهم، وجمالس اإلدارة واملديرين وأصحاب املصلحة يف املؤسسة، مبا يؤدي إىل زايدة قيمة 
الوقف على املدى البعيد، وحتقيق مصلحة الشريعة ابستمرارية عطاء الوقف، واستدامته، 

وحتقيق رغبات الواقفني.

املطلب الثاين: البنك الوقفي

الوظيفة الرئيسة للبنك هي القيام كوسيط مايل بني من لديه فائض من األموال وحيتاج 
إىل احلفاظ عليها وتنميتها، وبني العمالء الذين حيتاجون إىل األموال ألغراض االستثمار 

1 (   العمــر، فــواد، التحــدايت الــي تواجــه مؤسســة الوقــف وحتســني البنــاء املؤسســي ملواجهتهــا، جملــة أوقــاف، الســنة الثالثــة، العــدد5، أكتوبــر 
.2003
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أو التشغيل أو غريها.

يف  البنوك  صارت  وقد  واإلقراض،  ابالقرتاض  االئتمان  هي  للبنك  الرئيسة  والعملية 
عصران جزًءا أساسًيا من املنظومة االقتصادية يف الدول.

الربح كما يف  اهلدف األساسي هو  )ليس  بنك غري رحبي  فهو  الوقفي:  البنك  وأما 
ويعمل  أمشل،  بشكل  الوقف  مقاصد  حيقق  وهو  األصل،  حيث  من  التجارية(  البنوك 
وفق النظام واإلجراءات واألدوات والضماانت املصرفية املتعارف عليها، ويكون بتجميع 
األوقاف الصغرية واملتفرقة يف كيان جامع، حيث ال ميكن استثمارها منفردة، وتتحول هذه 
األوقاف إىل رأس مال هلذا البنك. وشرعية هذا النوع من الشكل االستثماري الوقفي تعود 

إىل شرعية عملياته، وهناك الكثريون الذين ينادون بضرورة خوض هذه التجربة.

مالية، عن طريق  التمويل بسيولة  الوقف يف  أنه يستخدم  الوقفي  البنك  واجلديد يف 
الودائع الي توضع يف البنك )صيغة البنك التجاري(، وهناك تفاصيل كثرية يف املوضوع 
ميكن الرجوع إليها يف مظاهنا، والذي يهمنا يف هذا البحث هو االنطالق إىل األمام يف 

قضااي الوقف، ومن زوااي عدة لتوسيع مساحته أصواًل واستثمارًا وأغراًضا. 

املطلب الثالث: الشركات االجتماعية

الشركات االجتماعية نوع من هياكل األعمال الي منت بسرعة يف اململكة املتحدة 
االجتماعية  األهداف  ذات  الشركات  أهنا:  على  وتُعرَّف  ذلك،  بعد  وانتشرت  أساًسا، 
أساًسا، والي يتم إعادة استثمار فوائضها ألهداف املؤسسة، أو اجملتمع بداًل من الرتكيز 

على تعظيم عوائدها ملصلحة الشركاء أو املسامهني.

وبعبارة أخرى هي الي جتعل أعماهلا التجارية وفًقا للمصلحة االجتماعية، وليس من 
الضروري أن تكون كل األرابح تعود للمصلحة االجتماعية أو خدمة اجملتمع، وهي تشرتك 
بذلك يف نفع اجملتمع واألفراد، وحترتم الرغبة البشرية يف حب التملك وزايدته، وهلذا النوع 
من الشركات جذور اترخيية طويلة يف الغرب، وهلا أنظمة حتكمها، وميزات تستحقها من 



221االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

الدولة. والبعض من هذه الشركات تستحق الدعم من قبل الدولة وغريها، ال سيما تلك 
الي هلا شكل غري رحبي، وقد مت دعم هذا النوع من األعمال إبنشاء أول جملة يف لندن سنة 
 The Social Enterprise Journal 2005، وهي جملة املشاريع االجتماعية

وهلذا لنوع من الشركات مزااي، حيث إهنا توفر فرص العمل، وحتدث تغيريًا إجيابًيا يف 
اجملتمع، وجتعل للناس فرصة للملكية والوالء، وتكون ضمن بنية رمسية معرتف هبا يف الدولة، 

وقد تدخل البنوك والشركات الوقفية ضمن هذا النوع من اهليكلة.

وتفتح هذه الصيغ الباب للكثري من أصحاب األعمال؛ لتحويل جزء من أعماهلم إىل 
شركات اجتماعية ضمن دائرة الوقف، وتدار بطريقة رحبية، وتدخل ضمن األطر القانونية.

وخيلص هذا املبحث إىل أن الوقف يف عصران حباجة إىل صيغ وبِنيات مؤسسية تتناسب 
مع الواقع الذي نعيش فيه، وقد ذكران بعًضا من هذه الصيغ، والي مل يكن معمواًل هبا يف 

املاضي، واحلاجة إىل ابتكار صيغ جديدة هو ابب مفتوح لتطوير الوقف وتوسيع دائرته.
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املبحث الثالث: مستجدات يف أمور الوقف

أييت هذا املبحث يف سياق ما أنتجته احلضارة اإلسالمية خلدمة البشرية مجعاء انطالقًا 
من قوله تعاىل: }َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي{ )األنبياء: 107(، وقوله صلى هللا عليه 
وسلم: «وََكاَن النَّيبُّ يـُبـَْعُث إىل قـَْوِمِه َخاصًَّة، َوبُِعْثُت إىل النَّاِس َعامًَّة»)1(. وميثل الوقف حمورًا 
هاًما من تلك احملاور الي شرعها هللا للمسلمني ولغريهم، وهو دليل على مساحته ورابنيته، 
حيث إن هللا تعاىل هو رب البشرية مجعاء. وقد انطلق الوقف اعتماًدا على تلك القاعدة 

العاّمة، حبيث مشل املسلمني وكل من تعاملوا معه.

ومن هذ املنطلق فإننا نرى أن الوقف جتاوز خصوصية املسلمني، وأصبح ملًكا بشراًي، 
وعليه فالفكر فيه حيتاج إىل أن يتسع بقدر ذلك. وسنذكر يف هذا املبحث موضوعني نرى 
أمهيتهما يف هذا السياق، ومها: أداة التمويل اجلماعي وما يرتتب عليها من انفتاح، وإشراك 

اجملتمع بكافة طوائفه يف قضية الوقف واستصحاب قيم التعاون واملشاركة.

Crowd funding املطلب األول: التمويل اجلماعي اجلماهري

التمويل اجلماعي أبنه تواصل مفتوح، وبشكل أساسي من خالل اإلنرتنت؛  يعرَّف 
التربع، أو يف مقابل بعض  املالية، سواء أكان ذلك يف شكل من أشكال  املوارد  لتوفري 

أشكال املكافآت و/أو حقوق التصويت للحصول على الدعم.

وميكن تقسيم التمويل اجلماعي إىل أربعة أنواع:

1. التمويل اجلماعي بغرض التربع: وهو الذي يكون االستالم فيه لألغراض االجتماعية 
واخلريية والفنية وغريها، وليس يف مقابل شيء ذو قيمة، وال تتوفر فيه عوائد مادية.

2. التمويل اجلماعي للمكافآت: وهو التمويل الذي حيصل فيه املمولون على مكافآت 
ملموسة، مثل مكافآت العضوية، والكوبوانت، وغريها كرمز تقديري.

1 (   صحيح البخاري، رقم احلديث: 335.
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3. التمويل اجلماعي اإلقراضي: وهو منصة على اإلنرتنت، حيث يتوافق فيه احتياج 
قرض مع رغبات املستثمر لتقدمي قروض بفوائد. وهناك منصات لرتتيب القروض بني 

ُ
امل

الصغرية  للشركات  تقوم إبقراضها  األموال، مث  أن هناك منصات جتمع  األفراد، يف حني 
واملتوسطة.

4. التمويل اجلماعي القائم على األسهم: وهو الصندوق الذي جيمع رأس ماله من 
خالل اإلنرتنت، خاصة يف مراحل إنشائه األوىل من خالل تقدمي حقوق ملكية لرجال 

األعمال املستثمرين.

التطور يف صناعة التمويل اجلماعي

على مدى السنوات القليلة املاضية تطور نظام التمويل اجلماعي وحقق منًوا هائاًل، وقد 
بلغ سوق التمويل اجلماعي يف أمريكا الشمالية عام 2018 إىل سبعة عشر بليون دوالر، 

ومنى يف نفس العام بنسبة33 ٪. 

وهناك أكثر من 1250 مؤسسة يف العامل، وأغلب هذه املؤسسات موجودة يف أمريكا 
الشمالية والبلدان األوروبية، والنسبة األعلى للمؤسسات ذات التمويل ابملكافآت، ويليها 

املنصات الي تقوم على التربع، مث أتيت منصات التمويل ابإلقراض. 

سوق  وتوصيل  املشاريع،  متويل  ملضاعفة  مستحدث  أسلوب  اجلماعي  والتمويل 
أصحاب األموال إىل سوق املشاريع الي يف حاجة إىل متويل، ويربح فيها الطرفان، ويتطور 
وينتشر بعجلة عالية، وهو أداة مجاهريية يف فضاء مفتوح ال تتحمل قيوًدا وشروطًا حتدُّ من 
انتشارها، ويف هذا السياق نرى دراسة هذه اآللية بشكل تفصيلي، واستخدامها لتوسيع 

مصادر الوقف، ولتكون جسرًا للتواصل مع اآلخرين، وهو ما حيقق عاملية الوقف.
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املطلب الثاين: إشراك اجملتمع بكافة طوائفه والنظر إىل قيم التعاون واملشاركة

على  تقوم  أهنا  مساهتا  أبرز  من  وكان  اإلسالمية،  احلضارة  اتج  جواهر  من  الوقف   
استوعبت  قد  فهي  والنسب.  العرق  إىل  النظر  دون  من  وحده،  هلل  واالنصياع  العبودية 
األجناس كلها، وصهرهتم يف بوتقتها، حىت ال نكاد نستطيع أن نصنف اإلمام الغزايل يف 
عصران احلديث حسب التصنيفات احلديثة مثاًل، فهو فارسي املولد، عريب اللسان، عاملي 
الفكر، فقيه اإلسالم، إمام مدرسة بغداد. لقد كان اإلسالم شاماًل لكل هذه التصنيفات، 
ولقد سار الوقف جنًبا إىل جنب مع هذه احلضارة بشموليتها الرائعة وتعدد ثقافاهتا املبهرة.

فقد وجدان أوقافًا لغري املسلمني يف حضارتنا، مثل األوقاف يف القدس الشريف، حيث 
تشري سجالت األوقاف األردنية إىل أن مساحة املدينة املقدسة داخل السور يف القدس 
أوقافًا  دومنًا  و317  اإلسالمية،  لألوقاف  دومنا   450 منها  دومن،   900 تبلغ  الشرقية 
للكنيسة األرثوذوكسية، و83 دومنًا أوقافًا للكنيسة الكاثوليكية، و50 دومنًا أوقافا للكنيسة 
الصهيونية،  اهلجمة  وجه  يف  شاخمة  وتقف  اليوم  تتصدى  األوقاف  وهذه  اإلنغليكانية، 
وبعض األوقاف املسيحية تعود إىل القرن السابع امليالدي، بعد عهد األمان الذي منحه 

اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب.

وتفيد الواثئق أن نظام الوقف عرف طفرة يف عهد الدولة العلوية يف املغرب، وذهب 
ملوكها إىل رفض بيع أو رهن األوقاف، وحرصوا على االحتفاظ هبا ملًكا مجاعًيا ال جيوز 
املساس به، واستمر هذا النظام حىت بداية احلملة الفرنسية وقيام الدولة احلديثة، ويوجد 
حالًيا يف وسط الدار البيضاء حًيا يسمى حبي األحباس، وهو هبة من رجل يهودي مغريب 
يُدعى حامي بن دحان ملؤسسة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وهي عبارة عن رقعة أرض تبلغ 
مساحتها أربع هكتارات، وُبين احلي على هذه األراضي احملبسة، وبين هذا احلي للقضاء 
على دور الصفيح، الي كانت قد بدأت يف االنتشار خالل سنوات 1907 و 1910، 
العائالت لإلقامة  للعديد من  الفرنسية، يف فرتة شهدت هجرة مكثفة  احلماية  قبيل  أي 
مبدينة الدار البيضاء، والي ترغب يف مزاولة النشاط التجاري ألمهية املدينة اقتصاداًي. وحيوي 
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سوقًا للحرف واملنتجات، مثل اخلليع والبضائع اخلشبية، وحيتوي أيًضا على سوق الكتب، 
كما يضم حي احلبوس أكرب مكتبات مدينة الدار البيضاء، وهذه أمثلة من أمثلة كثرية يف 

كل أحناء الدولة اإلسالمية.

ولقد وجدان أوقافًا إسالمية يف حضارتنا عم نفعها لغري املسلمني، ويرى بعض فقهاء 
املسلمني املعاصرين)1( أن الوقف على الفقراء غري املسلمني يعد وقًفا على جهة إسالمية؛ 
ألن اإلسالم سوغ الصرف عليها من بيت مال املسلمني، وبذلك ال خيرج عن األوقاف 
اإلسالمية، إال وقوف معابد غري املسلمني. وهناك من أجاز بناء دور العبادة هلم؛ ليعيشوا 
بسالم بني أظهر املسلمني، والفقهاء متفقون على جواز وقف املسلم على غري املسلم، 
وذلك ألن الوقف صدقة، والصدقة جائزة عليهم، واخلالف وقع بينهم يف حال إن كان غري 

املسلم حربًيا أو معاداًي للمسلمني، وهناك من أجاز الوقف على احلريب.

 ولقد اتفق العلماء جبواز وصية الذمي للمسلم، فيما عدا ما حيرم على املسلم متلكه 
ومسو  اإلسالمي  التشريع  مساحة  على  تدل  وسعة،  آراء  فيه  واملوضوع  واخلنزير،  كاخلمر 

مقاصده. 

ولقد وجدان فتاوى جتيز لغري املسلمني بتويل شؤون أوقافنا، وقد ورد أن من شروط 
املتويل أن يكون عاقاًل ابلًغا أميًنا قادرًا على القيام بشؤون الوقف بنفسه أو بنائبه، فال يُويّل 

اجملنون، وأن يكون ابلًغا، فال جيوز تولية الصغري، وال ُيشرتط فيه أن يكون مسلًما.

وملا مل يكن اإلسالم من شرط الوالية فال مانع إذن من أن يستعني الناظر بغري املسلمني 
يف شؤون الوقف، أو يتخذ منهم، أو يستعني ابخلرباء غري املسلمني، أو يكون املتويل نفسه 

غري مسلم، وإن كانت األفضلية للمسلم دائًما. 

حضارة  لبناء  جاء  مسحاء،  شريعة  اإلسالم  أن  إىل  املبحث  هذا  هناية  يف  وخنلص 
لإلنسان، وأن من أمسى إجنازاهتا الوقف، وأن التشريع اإلسالمي تعامل مع الوقف على أنه 

1 (   أبو زهرة، حممد، حماضرات يف الوقف )القاهرة: مطبعة أمحد علي، 1959(.
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صدقة لإلنسان، دون النظر إىل معتقده، وما ذلك إال لسماحته وعلو مصدره.

الواقع ابنفتاحه على بعضه حيتم علينا أن نتعامل مع اآلخرين كما يعاملوننا، بل وأمسى 
من ذلك، وجند أن هناك مسائل تستجّد يف سياق هذا االنفتاح، فنرى التعامل معها من 
زاوية فقه املقاصد الكلية والقواعد الكربى يف التشريع اإلسالمي، ال من منطلق النصوص 

احملدودة، والسياق التارخيي الذي يقسم العامل إىل دارين، دار حرب ودار سالم.

ونالحظ كثريًا أن الوقف وما يدور حوله من مؤمترات وأدبيات يُذكر غالًبا يف سياق 
بنور  قبسها  بدأ  حضارة،  حقيقته  يف  أصبح  الوقف  بينما  اإلسالمي،  والسياق  التدين 

اإلسالم، وأرفدها الفقه اإلسالمي، وعمَّ خريها لكل الثقافات.
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خامتة الدراسة ونتائجها

وخنتم هذا البحث جبملة من التوصيات الي أنمل أن يتحقق الكثري منها على املدى 
الزمين املنظور، وهي كاآليت:

1. الوقف صناعة إسالمية تطورت يف ظل مبادئ اإلسالم وتشريعاته، واستخدم يف 
الكثري من  به  التاريخ اإلسالمي، وأخذ  مدار  اإلسالمية وتطورها على  اجملتمعات  هنضة 
األوان  لنا  وآن  وضوابطها،  قوانينها  هلا  ُسّنت  عاملية  صناعة  وأصبح  الحًقا،  احلضارات 
الرؤى  من  ضيقة  دائرة  يف  وأال حنصره  العاملية،  منطلق  من  معه  نتعامل  أن  كمسلمني، 
والنظر، فيقُصر الوقف بقصر املنهجيات الي تتعامل معه، وندعو إىل التعامل مع األوقاف 
بفقه املقاصد والقواعد الكربى يف التشريع، بداًل من فقه النصوص، خاصة وأن فقه الوقف 
املصنفات  أبواب  من  مؤخرًا  وأصبح  وتصورهم،  الفقهاء  اجتهاد  على  عمومه  يف  يقوم 
الفقهية، وقد ذهب وهبة الزحيلي إىل أّن القليل من أحكام الوقف اثبت ابلسّنة، ومعظم 
أحكامه اثبت ابجتهاد الفقهاء، ابالعتماد على االستحسان واالستصالح والعرف، وفقيه 
الوقف يف حاجة إىل املعرفة الواسعة مبقاصد الشريعة وتطبيقاهتا وفقه الواقع وديناميكيته، 
وال ينبغي التمسك ابلتفصيالت الفقهية دون استحضار النظرة الكلية الي قامت عليها 

الشريعة.

فإننا مطالبون ابالبتكار واإلبداع يف  الوقف يف حاجة إىل زايدة أصوله، وعليه   .2
تنميتها، واستخدام كل جديد يف هذا اجملال، وتيسري السبل إليه.

3. أصبح من الواجب توسيع دائرة منفعة الوقف لكل اجملتمعات، وذلك لكونه عاملًيا، 
وهنا أييت دور االبتكار واإلبداع وحترير دائرة العقل الستكشاف منافع هلا أثر على عموم 
البشرية، فاإلنرتنت كانت فكرة بسيطة ومت رعايتها حىت أصبحت هي احملرك األكرب يف 

العامل، يف سلمه وحربه.
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4. لقد أسهمت احلضارة اإلسالمية يف فتح أبواب مصادر للوقف، حسب ما تيسر 
هلا يف زمنها، ولكن احلاجة ما زالت قائمة، وندعو لوضع هذا املوضوع على سّلم أولوايت 

برامج اإلبداع واالبتكار يف الوقف.

5. ندعو إىل أن يكون الوقف متاًحا لكافة أفراد اجملتمع وطوائفه.

6. ندعو إىل وضع مقارابت االبتكار يف الوقف على سّكتها املهنية، وهتيئة ما يلزم هلا 
لتنتج أفكارًا يتم رعايتها وتطويرها خلدمة اجملتمع.

7. ندعو إىل االهتمام بتوسيع دائرة الوعي واملعرفة ابلوقف يف اجملتمع ودعمه مبشاريع 
وقفية تصب يف تربية النشىء عليه، كما نريب أبناءان على الكثري من القيم الي هتم اجملتمع 

وسالمته.

8. االبتكار أصبح علًما ومهارة ومقارابت، فندعو إىل األخذ هبا لتنمية الوقف، كما 
ندعو أن يكون الوقف داعًما لالبتكار يف شىت جماالت احلياة اخلادمة للمجتمعات.

9. ندعو إىل االهتمام بتنمية ثقافة االبتكار يف البيئات الي نعمل فيها، ومن ضمنها 
البيئة احلاضنة للوقف، فاالبتكار ليس ومضة، وإمنا ثقافة مؤسسية مستمرة.

مؤمترات  فندعو  للتخصصات،  وعابرة  اجلوانب  متعددة  الوقف  فكر  منظومة   .10
األوقاف إىل أن تنتبه إىل هذا األمر، فتكون معاجلتها لقضاايها من منظور شامل، وليس 

من منظور فقهي أو استثماري فقط.

11. األساس يف مقارابت االبتكار هو وجود قيادات داعمة له، فندعو مؤسسات 
األوقاف إىل وضع معايري اختيار مهنية وجيدة الختيار قياداهتا.

12. ثقافة االبتكار أهم من االبتكار نفسه، ولن يوجد ابتكار حقيقي ما مل تتوفر 
ثقافة وبيئة حاضنة تفسح له اجملال، فاخلطأ وقود االبتكار وحمفزه، والتأمل هو الدافع، وكما 
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ذكر البحث أمهية وجود العقلية الي تتقبل ما يرشح من إفرازات جانبية للتفكري، وأنه أَلمٌر 
هاٌم يف أن نتقبل الشطح يف التفكري أحيااًن؛ ألنه سيؤدي إىل ديناميكية جدلية يف الفكرة 
واإلنتاج، وأال حنصر عقولنا فيما قاله األولون فقط، فندعو إىل سعة الصدر وسعة العقل 

يف منتدايتنا وإنتاجنا، حىت نصل إىل املمارسات األجدر ابالستمرار والبقاء.

13. لكي تسمو وتتطور مشاريع الوقف وتصل إىل العاملية الفسيحة ال بد من أن نوفر 
مستلزماهتا، ومنها أن نعترب الوقف صناعة وقطاًعا واسًعا، وليس أموااًل وواقفني ومستفيدين 
فقط، وليس حمصورًا على املتدينني وكبار السن فقط، بل هو أمشل من ذلك؛ لذا جيب 
أن تتوفر له مستلزمات الصناعة والقطاع، مثل وجود مراكز دراسات متخصصة، ووجود 
آليات ومؤسسات للتوثيق والقياس والتقييم، ووجود جامعات متخصصة لتخريج العاملني 
يف الصناعة، ووجود احلوافز واجلوائز، ووجود مصادر أموال كبرية لدعم املشاريع الصغرية 
فيها، ووجود وسائل التسويق والدعاية ملنتجاهتا، ووجود اإلعالم الداعم، ووجود القوانني 

الي تسمح بتطوير القطاع، وغريها الكثري.

14. من املالحظ أن مصادر متويل الوقف الي ذكرها البحث مل يتم العمل بفتوى 
جوازها إال بعد مساجالت فقهية وملدة زمن، بينما صارت اليوم مسلمات، وال تكاد جتد 
ا يقول بعدم جوازها، وما ذاك إال لقصور أدوات الفتوى والنظر الفقهي الي استخدمت 

ً
عامل

يف وقتها، فندعو الباحثني واملفكرين إىل تطوير املنهجية املستخدمة يف استنباط األحكام 
الفقهية للوقف، وقد متر فرتة طويلة على بعض األمور لندرك حقيقة تغيري الزمان عليها، 

وجيب تغيري الفتوى تبًعا هلا.

الواقفني والعاملني يف  العمالقة والتحالفات الكبرية، وندعو  اليوم عامل  15. إن عامل 
وتوليد كياانت كبرية، كالبنوك  واالندماج  والتكامل  للتحالف  السعي  إىل  الوقف  إطار 

والشركات الكبرية وغريها؛ لكي تصبح األوقاف ذات أثر وفاعلية.

16. ينبغي توجيه مؤمترات وأحباث الوقف إىل فضاء حبثي جديد، مثل عالقة األوقاف 
ابالقتصاد، وعالقة الوقف ابلعمران، وعالقة الوقف ابلسياسة وغريها من العلوم واجملاالت 
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الي تفتح آفاقًا جديدة للوقف ودوره يف احلياة.

17. وختاًما ينبغي التأكيد على أن الوقف حركة جمتمع، وليس للدولة فيه إال التنظيم 
واحلماية، ولقد حرص علماؤان وفقهاؤان على هذا األمر، حيث كان هناك احرتام حلجة 
الوقف، واعتربوها واجبة التطبيق، وأن إرادة الواقف هي حجر الزاوية يف الوقف، ومما يعزز 
هذا التوجه تفريق العلماء بني الوقف احلقيقي ووقف اإلرصاد، والذي هو حبس شيء من 

أموال الدولة أبمر من ويّل األمر؛ ليصرف على مصلحة عامة للمجتمع.

مت حبمد هللا
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أثر زكاة العائدات البرتولية )الركاز( على بعض 
املتغرات االقتصادية –التضخم والنمو-  دراسة 

قياسية: حالة اجلزائر
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أثر زكاة العائدات البرتولية )الركاز( على بعض املتغرات االقتصادية –التضخم 
والنمو- دراسة قياسية: حالة اجلزائر

األستاذة توايت سهام 

ملخص البحث

الناتج  الركاز على معدل منو  البحثية إىل دراسة مدى أتثري زكاة  الورقة  هتدف هذه 
احمللي اإلمجايل احلقيقي، من خالل بناء منوذج قياسي اقتصادي يقيس أثر الزكاة على النمو 
 ،ECM االقتصادي احلقيقي يف اجلزائر، وذلك ابستخدام منوذج معامل تصحيح اخلطأ
احمللي  ابلناتج  إجيابية  عالقة  للزكاة  أن  النتائج  بينت  غراجنر،  وسببية  املشرتك،  التكامل 
اإلمجايل احلقيقي على املدى الطويل ابإلضافة إىل وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد، أي 
أن الزكاة تسبب النمو االقتصادي، بعبارة أخرى فإن الزكاة تعزز الناتج احمللي اإلمجايل يف 

اجلزائر، سواء على املدى القصري أو الطويل. 
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املقدمة

تُعّد الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي نظام قائم حبد ذاته يضمن التوزيع 
العادل للثروة، من خالل العمل على عدم متركز الثروة يف عدد قليل من األفراد، وابلتايل 
فالزكاة ما هي إال حتصيل من أموال املكلفني –األغنياء– وإنفاقها على مصاحل املستحقني 
الثمانية الي ذكرت يف القرآن. حيث إن الزكاة أنواع وأصناف، وما يهمنا يف هذا البحث 
هو زكاة الثروات الباطنة، فقد تناول مجهور الفقهاء موضوع زكاة الثروات الباطنة حتت عنوان 
“زكاة الركاز”، وهي كل ما يف ابطن األرض، سواء كان )مركوزًا( أي مدفواًن يف ابطنها، 
كاملناجم، والنفط، والغاز، واليورانيوم، والفوسفات، واملعادن النفيسة، أم كانت )كنوزًا( 
دفنها القدماء يف األرض، فهي تعّم كل ما استخرج من ابطن األرض، سواء من أصل 
اخللقة أو دفن فيها، حيث إن يف الركاز زكاة واجبة بنسبة %20، وقد حتددت مصاريفها 
َؤلََّفِة 

ُ
َساِكنِي َوالَعِامِلنَي َعَليها َوامل

َ
َا الَصَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َوامل يف القرآن الكرمي، بقوله تعاىل: ﴿ِإمنَّ

قـُُلوهبم َويف الّرِقَاِب َوالَغارِِمنَي َويف َسِبيِل هللِا َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن هللِا وهللاُ َعِليٌم َحِكيٌم﴾ 
]سورة الرباءة: 60[، فكل صنف من هذه األصناف ميثل فئة من فئات اجملتمع الي هي 

يف حاجة إىل مثل هذه النفقات، وقد ضبط العلماء جمال وعتبة كل صنف.

بينت العديد من الدراسات احلديثة أن للزكاة أثرًا على النمو االقتصادي، لكن قلة منها 
-إن مل نقل اندرة- حتاول البحث يف إسهام زكاة الركاز يف حتقيق االستقرار االقتصادي 
هذه  على  اإلجابة  حماولة  يف  الدراسة  هذه  أمهية  تربز  هنا  ومن  النمو.  بعجلة  والدفع 

اإلشكالية. 

I .:الدراسات السابقة

قدم عبد  القادر خليل وإدريس عبديل )2015( دراسة حتت عنوان “الزكاة كأداة 
االقتصادي – حنو  النشاط  مؤشرات  بعض  على  وأثرها  املالية  السياسة  أدوات  من 
مقاربة حتليلية وقياسية للتجربتني اجلزائرية واملاليزية”، وتناولت هذه الدراسة إبراز مكانة 
الزكاة كأداة من أدوات السياسة املالية، من خالل بناء منوذج قياسي يربط بني الزكاة كمتغري 
تفسريي ومعدالت النمو االقتصادي، والبطالة كمتغريات اتبعة يف كل من دولي ماليزاي 
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واجلزائر، وأكدت اختبارات التجانس للباحث HSIAO عدم جتانس اتم بني الدول 
املكونة لنموذج ابنيل )اجلزائر وماليزاي(؛ مما استدعى منا تقدير خمتلف النماذج القياسية 
لكل دولة على حدة، وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن الزكاة يف اجلزائر ال تزال دون 
املستوى املطلوب الذي من شأنه أن يسهم يف الرفع من حجم معدالت النمو االقتصادي 
والتخفيف عن حدة البطالة. أما ابلنسبة ملاليزاي فإن ارتفاع احلصيلة السنوية للزكاة بنسبة  
%1؛ سيؤدي إىل ارتفاع معدالت النمو االقتصادي يف ماليزاي بنسبة % 0.51، وإىل 
اخنفاض معدالت البطالة بنسبة % 0.26؛ لذلك ميكن اعتبار الزكاة من أدوات السياسة 
املالية يف النموذج االقتصادي املاليزي، كما تضمنت هذه الدراسة جمموعة من التوصيات 
الي من شأهنا أن تعاجل بعض النقائص الي تواجه صندوق الزكاة اجلزائري بناءً على التجربة 

املاليزية.

“األبعاد  عنوان:  حتت  فكانت   )2004( الكرمي  عبد  البشري  الباحث  دراسة  أما 
النظرية وامليدانية للزكاة يف مكافحة البطالة والفقر”، وتناولت هذه الدراسة تقدير آاثر 
الزكاة على سوق العمالة يف اجلزائر، من خالل تقديرات شخصية وافرتاض أن سهًما واحًدا 
ُيصرف على العاملني عليها، وسهمني كإعانة للمشاريع اإلنتاجية، ومخسة أسهم للفئات 
احملرومة. وقد أبرزت النتائج التقديرية أن اإلسهام املباشر للزكاة خالل سنة 2000 هو 
توفري مناصب عمل تساوي 107929، أما أثر اخلمسة أسهم الباقية من الزكاة سريفع 
من وترية النشاط اإلنتاجي بــ 203829,518 مليون دينار جزائري، مع اإلشارة إىل أن 

هذه النتائج مبنية على الفرضيات السابقة، فعند تغريها ستتغري النتائج.

بعنوان: “منذجة  الالوي وفوزي حمرييق )2011( فقد كانت  أما دراسة عقبة عبد 
والنمو  االستقرار  حتقيق  يف  الزكاة  لدور  حتليلية  دراسة   – للزكاة  االقتصادية  اآلاثر 
االقتصادي”، وقد ُنشر على اإلنرتنت، حيث سّلطا الضوء على عرض منوذج اقتصادي 
التوازن فيه، من خالل حل أنظمة املعادالت املكونة له،  الربوي زكوي، وحتديد آليات 
كما أبرزا دور الزكاة يف حتقيق االستقرار االقتصادي، مث عرجا على جتربة صندوق الزكاة 
يف اجلزائر وواقعه، وبعدها كانت الدراسة التطبيقية يف شكل سيناريو يتم فيه وضع ِنسب 
الزكاة على خمتلف القطاعات املكونة للناتج الداخلي اخلام، ودراسة آاثرها على املتغريات 
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وقد  اخلام.  الوطين  الناتج  والبطالة،  االستثمار  العائلي،  االستهالك  اآلتية:  االقتصادية 
خلصت هذه الدراسة إىل وجود فجوة كبرية بني حجم الزكاة احملصلة من هيئة صندوق 
الزكاة وبني قيمة الزكاة املفرتضة، كما أن حصيلة الزكاة املتوقعة واملوجهة لالستهالك كفيلة 
ابلقضاء على الفقر، وابلنسبة حلجم الناتج الداخلي اخلام فإنه وبعد تطبيق فريضة الزكاة 

بلغت الزايدة الثلث، وذلك سنة 2009.

   «The :2006( دراسة حتت عنوان( Mohammed B.Yusoff قدم
 ،Role of Zakat and fiscal policy In An Islamic Economy»
اإلسالمي،  لالقتصاد  مبسط  لنموذج  نظرية  رايضية  صياغة  الباحث  فيها  عرض  حيث 
أبرز فيه دور الزكاة يف حتديد الدخل الوطين، حيث تناول يف هذه الورقة البحثية الشكل 
الزكاة،  نفقات  الدالة، وهي:  فيه حمددات هذه  الكلي، وبني  لدالة االستهالك  املختصر 
الضرائب، الدخل، األصول الي هي حبوزة األفراد. وحسب رؤية الباحث فإن الزكاة ميكنها 
أن تستعمل يف مواجهة التقلبات الدورية لالقتصاد، ففي حالة التوسع االقتصادي ميكن 
أتخري دفع الزكاة لتفادي الفجوات التضخمية. أما يف حالة الكساد فيمكن ضخ مزيد من 
نفقات الزكاة املرتاكمة إلنعاش االقتصاد وبعث النشاط فيه من جديد، فالزكاة إبمكاهنا أن 

تضم ألدوات السياسة املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي.

 )2012( Sorfina Densumite و Mohammed B.Yusoff  أما عن
 Destribution and Growth in Zakat" :فدراستهم كانت حتت عنوان
the Federal Territory of Malaysia"، وقد اهتمت هذه الدراسة ابلبحث 
من خالل  ماليزاي،  دولة  يف  االقتصادي  النمو  على  الزكاة  نفقات  توزيع  أتثري  مدى  يف 
املشرتك،  التكامل  الوحدة،  جذر  اختبارات  مثل  االقتصادي،  القياس  أدوات  استخدام 
منوذج شعاع تصحيح اخلطأ واختبارات السببية، لقد أكدت الدراسة القياسية على وجود 
عالقة طويلة إجيابية بني نفقات الزكاة والنمو االقتصادي احلقيقي على املدى الطويل، كما 
بني اختبار سببية غراجنر عن وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد من نفقات الزكاة حنو النمو 

االقتصادي احلقيقي.
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 Azhar و   Eko Suprayitno,Radiah Abdul Kade لــــــ  ابلنسبة 
 The Impact of Zakat" :2013( فقد قدما دراسة حتت عنوان( Harun
على  نظرة  إبلقاء  الدراسة  هذه  اهتمت  وقد   ،"Aggregate Consumption
 )Panel( توزيع الزكاة وأثرها على االستهالك الكلي، حيث مت االعتماد على مناذج ابنيل
األثر  تقدير  املاليزية، ومت  الوالايت  دالة االستهالك، وذلك أبخذ جمموعة من  تقدير  يف 
الثابت، وتوصلت هذه الدراسة إىل أن توزيع الزكاة له أثر إجيايب على االستهالك الكلي، 
لكن هذا األثر صغري وملدة قصرية، فأوصت الدراسة أبال يقتصر توزيع الزكاة على تلبية 
احلاجات االستهالكية، بل ال بد أن يشمل املساعدات النقدية الي من شأهنا أن تّولد 

وابستمرار تدفقات يف الدخل.

II .:أثر الزكاة على بعض املتغرات االقتصادية
حتريك  يف  التمويلي  دورها  خالل  من  وذلك  االقتصاد،  يف  هاًما  دورًا  الزكاة  تؤدي 
النشاط االقتصادي، والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة، عن طريق قدرهتا يف التأثري على 

االستهالك، واالدخار، واالستثمار، واإلنتاج، والتوزيع... إخل.

1.2 أثر الزكاة على االستهاك:

تُعّد الزكاة مدفوعات حتويلية من األغنياء إىل الفقراء، ومن املتعارف عليه أن األغنياء 
يزيد  ذلك، حيث  من  العكس  فعلى  الفقراء  أما  لالستهالك،  احلدي  امليل  عندهم  يقل 
عندهم امليل احلدي لالستهالك، ويرتتب على ذلك أن حصيلة الزكاة سوف توجه إىل فئة 
من اجملتمع الي يزيد عندهم امليل احلدي لالستهالك، الذي بدوره يؤدي إىل زايدة الطلب 

الفعال، منه زايدة يف اإلنتاج)1(. 

2.2 أثر الزكاة على االستثمار: 

تفرض الزكاة على رأس املال والدخل املتولد عنه مًعا، وليس على الدخل فقط، هلذا 

1 (   الكفراوي، عوف حممود، حبوث يف االقتصاد اإلسالمي )اإلسكندرية: مؤسسة الثقافة اجلامعية، 2005( ص208-207.
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من  الرقاب  فئة  على  من حصيلتها  فاإلنفاق  املال،  رأس  دوران  على سرعة  تعمل  فإهنا 
شأنه أن حيّرر قوة عاملة تسهم يف األعمال االقتصادية، مبا يعود على اجملتمع مبزيد من 
الغارمني  ديون  أن سداد  إىل  االستثمار، ابإلضافة  فرص  من  يزيد  بدوره  الذي  اإلنتاج، 
يف  املسامهة  من  احلرمان  يف  سبًبا  يكون  الذي  اإلفالس،  يف  الوقوع  جينبهم  “املدينني” 

النشاط االقتصادي)1(. 

3.2 أثر الزكاة على التشغيل)2(:

حتفيز  إسهامها يف  من خالل  وذلك  مباشر،  بشكل  العمل  على سوق  الزكاة  تؤثر 
االستثمارات اجلديدة، مع احملافظة على االستثمارات السابقة، ومما ال شك فيه أن هذا 
يّولد عناصر إنتاجية إضافية تتعاون مع عنصر العمل، ابإلضافة إىل أن اإلنفاق على طالب 
العلم النافع، وتوفري برامج التأهيل والتدريب للقوى العاملة، سريفع من قدرة اليد العاملة 
على االنتقال بني فروع اإلنتاج والتحكم يف التقنيات احلديثة، وهذا سيقضي على البطالة 
اهليكلية، زايدة على ذلك ال بد من مراقبة أموال الزكاة عن طريق أتسيس ديوان للزكاة، 

الذي سيمتص يف حّد ذاته جزًءا من اليد العاملة املعطلة.

1 (  عقبة عبد الالوي وآخرون، منذجة اآلاثر االقتصادية للزكاة، ورقة حبثية، 2011، ص 5.

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/201112//Okba-Abdellaoui.pdf

2 (  البشــرين عبــد الكــرمي، األبعــاد النظريــة وامليدانيــة للــزكاة يف مكافحــة البطالــة والفقــر، امللتقــى الــدويل حــول مؤسســات الــزكاة يف الوطــن العــريب: 
دراســة تقومييــة لتجــارب مؤسســات الــزكاة ودورهــا يف مكافحــة ظاهــرة الفقــر، جامعــة ســعد دحلــب البليــدة، كليــة العلــوم االقتصاديــة وعلــوم التســيري، 

10 – 11 جويلية 2004، اجلزائر، ص 9 – 12.

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/12/Okba-Abdellaoui.pdf
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الشكل )1(: توزيع الزكاة املستدام للحد من الفقر والبطالة

 Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader بــ الباحثة ابالستعانة  إعداد  املصدر: من 
and Azhar Harun)1(

يوضح الشكل )1( الدور الذي تؤديه الزكاة يف االقتصاد للتخفيف من وطأة الفقر 
الفقراء، وهذا  إىل  األغنياء  نقل وحدات من دخول  بعملية  الزكاة  تقوم  والبطالة، حيث 
يف صندوق خمصص يعرف بصندوق الزكاة، وتوزع أموال الزكاة إىل قسمني؛ قسم لتغطية 

1 (  Eko Suprayitno; Radiah Abdul Kader and Azhar Harun: The Impact of Zakat on Agn-
gregate Consumption in Malaysia, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 
Vol 9 No 1 Jan – Mar 2013, p 58.
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الثاين  القسم  أما  استثمارية.  وخطط  سياسات  وضع  طريق  عن  االستثمار،  حاجات 
واملساكني، عن طريق  الفقراء  هم  منه  واملستفيد  األساسية،  احلاجات  لتغطية  فيخصص 
توفري برامج للتأهيل والتدريب، فكما يقول املثل الصيين: «ال تعطين مسكة، ولكن علمين 
لعملية مراقبة، من أجل ضمان  الزكاة خاضًعا  توزيع  أن يكون  كيف أصطاد»، شريطة 
أثر  االستثمار  لزايدة  أيًضا  املقدمة، كما سيكون  املالية  للمساعدات  املالئم  االستخدام 
مضاعف من أجل احلّد من البطالة، عن طريق زايدة العرض والطلب على السلع، فبازدايد 
الطويل،  املدى  على  تزداد  املستثمرون سوف  حيققها  الي  األرابح  فإن  األخريين  هذين 
وابلتايل يصبح من كان مستفيًدا من أموال الزكاة دافًعا هلا، هذا التغري يف الوضع يصحبه 
زايدة يف مستوايت املعيشة، ومنه سيستمر صندوق الزكاة يف التدوير، ولن يستنفذ ولكنه 

سيتحسن أكثر للقضاء على الفقر والبطالة. 

4.2 أثر الزكاة على التنمية االقتصادية)1(:

تساعد الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجملتمع املسلم بصورة فاعلة عن طريق 
زايدة اإلنتاج واالستثمار والتوظيف يف االقتصاد الوطين، وبلغة اقتصادية تقنية دقيقة، فإن 
منحىن إمكانيات اإلنتاج سينتقل حنو األعلى، بعد مرور فرتة زمنية معينة، وبذلك يتحقق 
التوازن عند مستوايت أعلى من الرفاهية االجتماعية، وذلك ما هو معرب عنه يف الشكل 
رقم )2(، الذي يفرتض أن االقتصاد الوطين ينتج جمموعتني من السلع؛ سلع ضرورية وسلع 
ترفيهية، والزكاة هنا تنقل منحىن إمكانيات الناتج الوطين من وضع توازين إىل وضع توازين 
أعلى، مبعىن من النقطة E1  إىل النقطة E2 فالنقطة E3 الي يتحقق عندها مستوى 
والسلع الرتفيهية، مبا يضمن حتقيق مستوايت الكفاية  أعلى من إنتاج السلع الضرورية، 
ألبناء اجملتمع، وحتسني مستوايهتم املعيشية، وُيَشاُر هنا إىل أن اجملتمع يف هذه املرحلة مييل 
إىل االجتاه حنو إنتاج السلع الضرورية أكثر من السلع الرتفيهية؛ ويرجع هذا ابألساس إىل 

دور الزكاة يف إعادة توزيع الدخول لصاحل الطبقة الفقرية.

1 (  عبــد القــادر خليــل، إدريــس عبــديل، الــزكاة كأداة مــن أدوات السياســة املاليــة وأثرهــا علــى بعــض مؤشــرات النشــاط االقتصــادي – حنــو مقاربــة 
حتليليــة وقياســية للتجربتــني اجلزائريــة واملاليزيــة )جملــة الباحــث، عــدد 15، 2015( ص 235.
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ختاًما، ميكن القول أن أموال الزكاة توجه بنسبة كبرية لصاحل الطبقات احملرومة، الي 
يكون ميلها احلدي لالستهالك مقاراًب للواحد، وكما قلنا سابًقا سينجر عنه بطبيعة احلال 
ارتفاع كبري يف الطلب الكلي يصاحبه زايدة يف العرض الكلي؛ فيزيد الطلب على عناصر 
اإلنتاج )العمل ورأس املال(، وبذلك تنخفض البطالة، وترتفع األجور واألرابح، كما أن 
ثروات الفئة املنتجة ستزداد، فرتتفع حصيلة الزكاة، والنتيجة النهائية هي حصول انتعاش 

ومنو يف االقتصاد الكلي.

III.:)1(إسهام الزكاة يف ضبط التضخم 

إن للزكاة دورًا كبريًا يف ختفيف التضخم، فإذا كان هذا األخري راجًعا إىل ارتفاع يف 
الطلب، فإن من شأن الزكاة أن تكبح الطلب التضخمي من خالل عدة آليات، نذكر 
منها: توفري التدفقات النقدية، وضبط الطلب الكلي، وزايدة العرض عرب الّدور االئتماين 
العينية، والسيطرة على  الزكاة  للنقود من خالل  للزكاة، واحلد من اإلنفاق غري الضروري 
لالستثمار  النقود  توجيه  إىل  االستثماري، ابإلضافة  اإلنفاق  لصاحل  االستهالك  توقعات 

املستمر عن طريق زايدة جانب العرض.

أما إذا كان التضخم راجًعا إىل االختالالت اهليكلية، فإن للزكاة القدرة على معاجلة 
االختالالت اهليكلية األساسية، الي تكون سبًبا يف حدوثه، وهذا من خالل: زايدة مرونة 
عرض املنتجات الصناعية، وإعادة توزيع الفائض النقدي وفق توجهات إنتاجية، وتوجيه 
استثمارات الزكاة جهة السلع املطلوبة حملًيا، وجتاوز مجود النظم الضريبية، وتاليف التضخم 
الدول  اقتصادايت  الي تصيب  التنمية  اختالالت عملية  وتفادي  املوازنة،  بعجز  املقرون 

اآلخذة يف النمو والي تعرضها للضغوط التضخمية.

إذا ما اعتربان أن التضخم النقدي الراجع إىل ارتفاع النفقات، والذي يعود إىل ارتفاع 
عوامل اإلنتاج املشرتكة يف العملية اإلنتاجية، والذي يسهم يف ارتفاع السلع املنتجة، فللزكاة 

1 (  انظر املقال املنشور املنسوب لــ: نعمت عبد اللطيف مشهور، مت االطالع عليه 2018/10/09.
http://www.feqhweb.com/vb/t16798.html

http://www.feqhweb.com/vb/t16798.html
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القدرة على التخفيف من وطأة التضخم التكاليفي، ابعتبارها تنظيًما شاماًل، وهذا من 
خالل معاجلة أهم أسبابه عن طريق دعم القطاعات اإلنتاجية املتنامية، ومكافحة اللولب 
التضخمي لألجور واألسعار، وحتقيق التشغيل األمثل لطاقات اإلنتاج، وختفيف أعباء رأس 

املال.

يسهم تطبيق فريضة الزكاة يف التخفيف من العوامل املسببة للموجات التضخمية، سواء 
كانت انجتة عن ارتفاع الطلب والعرض الكليني، وتلك الراجعة إىل االختالالت اهليكلية، 
السيما يف االقتصادايت املتخلفة، وكذلك تلك املرتتبة على ارتفاع النفقات. ومييز الزكاة 
أبن تطبيقها ال يعمل على عالج األزمات التضخمية بعد وقوعها وتضرر االقتصاد منها، 
وإمنا يسهم يف تفادي هذه األزمات قبل حدوثها والتخفيف من حدهتا، وتقتصر مدهتا 
وآاثرها الضارة على االقتصاد ككل. ويكون لتطبيق فريضة الزكاة أثر على املستوى الكلي 

واجلزئي. 

IV.:التحليل التجرييب والنتائج 

واملتمثل  االقتصادي،  النمو  على  الركاز  زكاة  أثر  دراسة  هو  الورقة  هذه  من  اهلدف 
للفــــــرتة  السنوية  البياانت  ابستخـــــــــــدام  احلقيقي،  اإلمجايل  احمللي  الناتج  منو  معـــــــــــــدل  يف 
احلقيقي  اإلمجايل  احمللي  الناتج  اآلتية:  ابملتغريات  ابالستعانة   )2016-1991(

)RPIB(، وزكاة الركاز واملتمثلة يف مخس العائدات البرتولية.

أما عن مصدر املعطيات، فبالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مت مجعه من تقارير 
البنك املركزي اجلزائري، ابإلضافة إىل معطيات البنك العاملي لسنة 2016، أما عن زكاة 

الركاز فتم حساهبا مبا تنص عليه الشريعة اإلسالمية، وهي مخس العائدات البرتولية.

للوصول إىل الغرض من هذه الدراسة مت استخدام بعض تقنيات االقتصاد القياسي، 
مثل تقنية التكامل املشرتك والسببية. عالوة على ذلك، تستخدم بعض األدوات املفيدة 
بشأن هذه التقنيات، وتتمثل خطوات التقدير يف ثالث مراحل: اخلطوة األوىل هي اختبار 
 Engle( ما إذا كانت املتغريات حتتوي على جذر الوحدة لتأكيد استقرارية كل متغري
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املعمم  فولر  ديكي  اختبارات  ابستخدام  ذلك  ويتم   ،)and Granger, 1987
)F-ADF( واختبارات )PP( Philips–Perron )1998(. اخلطوة الثانية هي 
ذلك  ويتم  املتغريات،  بني  الطويل  املدى  يف  متبادلة  عالقة  هناك  إذا كانت  ما  اختبار 
عن طريق استخدام أساليب جوهانسن فيشر. ابلنسبة للخطوة األخرية، إذا كانت مجيع 
املتغريات هي I)1( )متكاملة من الدرجة األوىل(، وكان هناك تكامل مشرتك بينها، ففي 
املدى القصري سيتم التقدير ابستخدام طريقة تصحيح اخلطأ VECM،  وهي طريقة 
اقرتحها )Engle and Granger, 1987(. أما إذا مل يكن هناك تكامل مشرتك 

.VAR فسيكون التقدير بطريقة شعاع االحندار الذايت

النموذج:. 1

 )2006( Yusoff تعد الدراسات الي تناولت منذجة الزكاة قليلة جًدا، حيث قام
األنشطة  يف  النظرية  الناحية  من  دورها  لتوضيح  استخدمه  حيث  الزكاة،  منوذج  بتطوير 
االقتصادية. مث قام Yusoff )2011( بتمديد هذا النموذج لتحليل أتثري توزيع الزكاة 
هذا  وعلى ضوء  والتجريبية،  املفاهيمية  الناحية  من  احلقيقي  اإلمجايل  احمللي  الناتج  على 

النموذج سنبين دراستنا، حيث سيكون منوذجنا على النحو اآليت:

: هو معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي أو النمو  حيث  
االقتصادي،  متثل زكاة الركاز، ويتم حساهبا حسب ما تنص عليه الشريعة 
اإلسالمية، والي متثل مخس العائدات البرتولية،  هي العوامل األخرى احملددة 

للنموذج،  املعلمات الواجب تقديرها،  اخلطأ العشوائي.

ومن املفرتض أن العالقة بني زكاة الركاز والنمو االقتصادي إجيابية، وهلذا يتم تقدير 
النموذج يف املدى الطويل، وتتم كتابة املعادلة )1( يف منوذج شعاع تصحيح اخلطأ 

)ECM( كاآليت:
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+

االستقرارية: الشكل البياين، دالة االرتباط الذايت ACF واختبار جذر الوحدة. 2

تعترب دراسة االستقرارية للسلسلة الزمنية ضرورية من أجل عملية النمذجة، وللكشف 
عن مدى استقرارية هذه السلسلة سوف نستعني ابلشكل البياين، ابإلضافة إىل االختبارات 

اإلحصائية املعدة لذلك.

1.2 الشكل البياين:

البياانت ابلعني اجملردة،  اخلطوة األوىل يف أي حتليل اقتصادي إحصائي هي فحص 
ونقول عن سلسلة زمنية: إهنا مستقرة إذا تذبذبت حول وسط حسايب اثبت مع تباين 

ليس له عالقة ابلزمن.

من خالل الشكل 3 يظهر لنا أن السلتني غري مستقرتني وحتتوي على اجتاه عام متزايد 
خالل فرتة الدراسة.

:ACF 2.2 اختبار معنوية معامات االرتباط الذايت

تكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا كانت معامالت دالة االرتباط الذايت Pk  معدومة 
، واجلدول رقم 1 يبني  لـــــــ  )تقع داخل جمال الثقة( من أجل كل قيمة 
دالة االرتباط الذايت البسيطة واجلزئية للسالسل حمل الدراسة، حيث نالحظ أن املعامالت 
الثقة(،  )خارج جمال  الصفر  عن  معنواًي ختتلف  كلها  الفجوات   أجل  من  احملسوبة 
ويظهر وجود مركبة االجتاه العام يف كل السالسل، مع اخنفاض لألعمدة مبرور التأخريات.

ما  هذا  والتحليل،  اجملردة  ابلعني  املشاهدة  على  تعتمد  البيانية  االختبارات  هذه  إن 
جيعل نتائجها غري دقيقة؛ لذا نلجأ إىل أتكيد هذه النتائج أو نفيها عن طريق االختبارات 
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.Dickey-Fuller اإلحصائية، وإلثبات هذا نستعمل اختبار

:Dickey-Fuller 3.2 اختبار

يعّد هذا االختبار من بني أهم اختبارات االستقرارية، ابإلضافة إىل ذلك ميكن أن يدلنا 
على أبسط طريقة جلعل السلسلة تستقر.

طرف  من   Augmented Dickey Fuller  )ADF( اختبار استخدم 
القاعدي  النموذج  تقدير  Dickey Fuller )1979(، ويعتمد هذا االختبار على 

الذي حيتوي على الثابت واالجتاه العام مًعا:

………..)1(

› الفرضية الصفرية:  السلسة حتتوي على األقل على جذر وحدة 	
واحد وهي غري مستقرة.

نتائج اختبار جذر الوحدة للسالسل قيد الدراسة موضحة يف اجلدول رقم 2.

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول، نقبل فرضية وجود جذر وحدة أحادي يف كل 
السالسل، ألن اإلحصائية احملسوبة tcal لكل السالسل أقل ابلقيمة املطلقة من اإلحصائية 
من  ابلفروقات  قيامنا  وعند   ،)10%,5%,1%( املستوايت  مجيع  عند   ttab اجملدولة 
الدرجة األوىل اتضح لنا غياب جذر الوحدة واستقرار مجيع السالسل. ومنه ميكن القول: 

.I)1( إن السالسل متكاملة من الدرجة األوىل

حتديد طول التأخر:. 3

من أجل ضمان اتساق نتائج البحث مع األوضاع والنظرايت االقتصادية، مت اختيار 
طول أتخري مناسب ابستخدام منوذج االحندار الذايت VAR الختبار التكامل املشرتك، 
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منوذج شعاع تصحيح اخلطأ واختبار السببية، ترد نتيجة اختبار طول التأخري يف اجلدول 
رقم3.

كما هو مبني يف اجلدول رقم3، اقرتح كل من معيار LR, FPE, AIC, SC و 
HQ طول أتخري مساٍو للواحد، لذلك سيتم استخدام طول أتخري 1 الختبار التكامل 

املشرتك ومنوذج شعاع االحندار الذايت.

اختبار التكامل املشرتك: . 4

بعد التأكد من أن املتغريات قيد الدراسة ال حتتوي على جذر وحدة وهي متكاملة 
من نفس الدرجة )I)1، فإن اخلطوة التالية هي التحقق مما إذا كانت هناك عالقة طويلة 
املدى فيما بينها، ويتم تطبيق منهجية جوهانسن )1988( الختبار وجود عالقة التكامل 

املشرتك املتعددة r، ونعتمد يف منهجية جوهانسن على إحصائيتني تتمثالن فيما يلي:

› 	: likelihood Ratio )LR( test 

:  H1   ،     :  H0

› 	: maximal eigenvalue test ) (

يف دراستنا نرغب يف حتديد ما إذا كانت زكاة الركاز ومعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل 
متكاملة فيما بينها، ويوضح التكامل املشرتك كيف تتصرف جمموعة من املتغريات االقتصادية 
يف التوازن على املدى الطويل، “إذا مت دمج عدة متغريات، فإهنا قد تنحرف على املدى 
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القصري. ولكن على املدى الطويل، القوى االقتصادية سوف تعيدهم إىل عالقة التوازن”.

أنه يوجد تكامل  لنا  التكامل املشرتك مبينة يف اجلدول رقم 4، حيث يتضح  نتائج 
مشرتك بني املتغريات قيد الدراسة، ومنه وجود عالقة طويلة األجل بينها.

تقدير النموذج:. 5

سوف نعتمد يف دراستنا هذه على تقنية تصحيح اخلطأ ECM يف حتديد النموذج، 
تقدير  والي كانت درجة واحدة، وابلتايل سيتم  فيما سبق  التأخري  لتحديد درجة  ونظرًا 

النموذج كاآليت:

› تقدير العاقة طويلة املدى:	

› 	
تظهر املعادلة طويلة املدى العالقة اإلجيابية بني زكاة الركاز ومعدل منو الناتج احمللي 
اإلمجايل احلقيقي، حيث ميكن أن يفسر هذا على أن زكاة الركاز تسهم يف حتقيق النمو 
االقتصادي، على األقل عند مستوى واحد ابملائة. ومن مث، فإن الزايدة بنسبة 1 نقطة يف 
زكاة الركاز ستؤدي إىل زايدة يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة 9.88 ٪ 
على املدى الطويل، مما يشري إىل أن الزكاة تعّد عاماًل هاًما يف الرفع من معدل منو الناتج 
احمللي اإلمجايل احلقيقي يف اجلزائر. ويتم إعطاء نتائج ECM مع أتخري 1 على النحو 

اآليت:

االقتصادي على املدى  هاًما يف النمو  الركاز تعّد عاماًل  تشري النتائج إىل أن زكاة 
القصري، حيث إن معامل زكاة الركاز إجيايب، مما يشري إىل أن زايدة بـــــ 1 نقطة يف الزكاة 

ستزيد منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 1.13يف املائة علىاملدى القصري.
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 اختبار السببية:.6

ميكن هذا االختبار من حتديد العالقة بني متغريين، أين نتمكن من معرفة أن املتغريين 
أو عدم وجود  أحادية )من جانب واحد(  أو  تبادلية(  البعض )عالقة  بعضهما  يسببان 

عالقة سببية بينهما.

يوضح اجلدول )5( نتائج اختبار السببية بني زكاة الركاز ومعدل منو الناتج الداخلي 
اخلام، حيث أسفرت النتائج عن وجود عالقة أحادية ابجتاه واحد من زكاة الركاز حنو معدل 

منو الناتج الداخلي اخلام، وهذا عند مستوى 5%. 

V .:)1(قراءة إحصائية 

حسب اإلحصائيات األخرية فإن عائدات اجلزائر من احملروقات عام 2018 وصلت 
إىل 39 مليار دوالر، ما يعين أن زكاة الركاز 7,8 مليار دوالر، وابلعلم أن 20 % من 
عدد اجلزائريني ال يتعدى دخلهم 2 دوالر يومًيا، وهو احلد الذي وضعته األمم املتحدة 
للدخول إىل ساحة الفقر، هذا يعين أن 8,6 مليون حمتاًجا ابجلزائر يتقامسون زكاة النفط 
وحدها بنصيب 9,06 ألف دوالر سنة 2018، ويكون نصيب عائلة فقرية متكونة من 
6 أفراد 90,69 ألف دوالر، أي مرتًبا شهراًي لرب العائلة قدره 4534,16 دوالر، أي 
544321,37 دج )54 مليون سنتيم(. وهو رقم خيايل وصادم، ولكنها احلقيقة الي 
تكشف عنها زكاة الركاز. هذا ابلنسبة لدولة يبلغ سكاهنا 43 مليون نسمة، وعند تطبيق 
التعاون اخلليجي مثاًل تصبح األرقام صادمة أكرب حبكم  العملية على دول جملس  نفس 

اإليرادات البرتولية األكرب والكثافة السكانية األقل.

حقيقة يصعب علينا ختيل النتيجة، لكن األكيد أنه إبمكان اجلزائر والدول اإلسالمية 
إلغاء الفقر يف نصف دقيقة، أي الوقت الذي يتطلبه توقيع رؤسائهم على قرار توزيع زكاة 

الركاز.

1 (  مت االســتعانة يف العمليــات احلســابية ابملقــال املنشــور لــــ: بشــري مصيطفــى، حريــق اجلســد: مقــاالت يف االقتصــاد اجلزائــري )اجلزائــر: جســور 
للنشــر والتوزيــع،2011( ص 11.
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إن الزكاة تؤسس جملتمع خمتلف متاًما، يف جمال توزيع الدخل ينسي الدولة أمر اجلباية، 
والطالب  واملسكني  للفقري  دستوري  حق  الزكاة  أن  على  ينص  الكرمي  القرآن  إن  حيث 
واملوظف والعامل واملسافر واملستثمر املتعثر، وهي الفئات الي هلا دور يف تشكيل الطلب 
الداخلي على السلع واخلدمات، والي تسهم يف القيمة املضافة كاملؤسسات املنتجة املعرضة 
لإلفالس. وأتيت كما سبق الذكر يف النص القرآين حتت عنوان “الغارمون”، وهبذا توفر 
الزكاة على احلكومة عبء التحويالت االجتماعية املعرضة للفساد، كاخلدمات اجلامعية، 
وبرامج تطهري املؤسسات، ومسح الديون، واإلعاانت املوجهة للمعاقني واملسنني، واملنح 
االجتماعية للعمال، ويندرج موظفو اجلباية املبنية على الزكاة يف خانة “العاملني عليها” مما 
يدعم مردودية املوظف العمومي. أما متويل البحث العلمي الذي ما زال يعيش على ميزانية 
الدولة فيكون من ابب “يف سبيل هللا”، وهكذا توفر الزكاة للحكومة فرصة للتخلص من 
أعباء مالية اجتماعية، يف حني يساعد نصيب الغارمني على حفز الطلب على االستثمار 

بصورة أكثر جناعة، بسبب اخنفاض درجة املخاطرة إىل الصفر.

اخلاصة:

تشري النتائج التجريبية إىل أن الزكاة لديها القدرة على التأثري على األنشطة االقتصادية، 
ممثلة يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، مما يوحي أبن الزكاة ميكن أن تستخدم كأداة مهمة 
لتحفيز النمو االقتصادي. وهذا يعين أن الزكاة أيًضا تقلل من عدم املساواة يف توزيع الدخل 
والثروة، والفجوة بني األغنياء والفقراء، والي ميكن أن تؤدي إىل التنمية االقتصادية للبشرية 

على املدى الطويل.

حنن حباجة ماسة إىل حلول مبتكرة يف جمال تنظيم االقتصاد على أسس أكثر متانة، 
يزال يشوش على  احلياة ال  الدين عن  أن فصل  يبدو  أيدينا، ولكن  بني  متوفرة  وحلول 
واضعي السياسات االقتصادية واالجتماعية يف كل ربوع العامل اإلسالمي، هذا العتقادهم 

أن اإلسالم جمّرد رهبانية ونسك.
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املاحق:

الشكل )2(: أثر الزكاة على إمكانيات الناتج

املالية وأثرها على بعض  السياسة  أدوات  الزكاة كأداة من  إدريس عبديل:  القادر خليل،  املصدر: عبد 
مؤشرات النشاط االقتصادي – حنو مقاربة حتليلية وقياسية للتجربتني اجلزائرية واملاليزية، ورقة حبث، جملة الباحث 

– العدد 15، 2015، ص 241.

 الشكل 3: االجتاه العام للسلسلتني غر املستقرتني 
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اجلدول رقم )01(: نتائج دالة االرتباط الذايت واجلزئي

variable

AC                    
RGDP RIKAZ

1
2
3
4

0.928
0.844
0.738
0.611

0.822
0.619
0.424
0.260

اجلدول رقم )2(: نتائج اختبار جذر الوحدة   

Unit root Test
Variables RGDP RIKAZ

Levels -0.34
P=)0.9047(

-1.50
P=)0.5139(

First Difference -4.86
P=)0.0007(

-4.17
P=)0.0037(

s Test’Perron
Variables RGDP RIKAZ

Levels -2.50
P=)0.9021(

-2.39
P=)0.9272(

First Difference -5.91
P=)<0.01(

-5.41
P=)<0.01(
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اجلدول رقم )3(: اختبار طول التأخرات

اجلدول رقم )4(: اختبار التكامل املشرتك

Hypothesize

No. of CE)s(

Trace

Statistic

Max-Eigen

Statistic
None* 35.618 19.205

At most 1* 16.412 14.626
At most 2 1.786 1.786

Trace test and Max-Eigen statistics indicate 1 cointegration eqn )s( 
at the 05% level

* Denotes rejection of the hypothesis at the 05% level

اجلدول رقم )5(: اختبار السببية
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زكاة النقد االفرتاضي بني الضرورة الشرعية 
واضطراب التكييف الفقهي

األستاذ جال الدين معيوف * 

* طالــب ســنة رابعــة دكتــوراه يف ختصــص الفقــه وأصولــه )جامعــة غردايــة(، وأســتاذ جامعــي مؤقــت، وهــو ابحــث يف مركــز اجلنــوب اجلزائــري للبحــث 
يف التاريــخ واحلضــارة اإلســالمية – غردايــة، مهتــم ابلدراســات حــول: السياســة الشــرعية؛ النــوازل املعاصــرة؛ أصــول الفقــه، للباحــث قرابــة 30 عمــال 
علميــا، نذكــر أمههــا: حريــة االعتقــاد وأثرهــا يف التعدديــة الدينيــة يف اإلســالم، منشــور مبجلــة املدونــة، الّصــادرة عــن جممــع الفقــه اإلســالمي، اهلنــد 
)مقــال(، الفقــه السياســي عنــد اإلمــام مالــك ومراعاتــه لفقــه الواقــع، منشــور مبجلــة املدينــة العامليــة، ماليــزاي )مقــال(، ابســتمولوجيا الفقــه، منشــور 

مبجلــة العلــوم االجتماعيــة، مركــز البحــوث اإلســالمية واحلضــارة، األغــواط )مقــال(.
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زكاة النقد االفرتاضي بني الضرورة الشرعية واضطراب التكييف الفقهي

األستاذ جال الدين معيوف

ملخص البحث

تُعدُّ النقود االفرتاضية )Virtual Money( من املستجدات املعاصرة الي استعسر 
فهمهــا واإلحاطــة هبــا، وهــذا ألنَّ معامالهتــا يعرتيهــا الكثــري مــن الغمــوض، ويريــد الباحــث 
مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة التعريــف ابلعمــالت االفرتاضيــة ونقــد بعــض املصطلحــات 
الــي حتــوم حوهلــا وعالقتهــا بعــامل األنرتنــت املظلــم )The Dark Web(، مث التأصيــل 
الفقهــي لقضيــة زكاة هــذه العمــالت، وبيــان اضطــراب التكييــف الفقهــي املعاصــر فيهــا، وأثــر 
هــذه النازلــة علــى الواقــع االقتصــادي، وحاصــل البحــث هــو اجلــواب علــى اإلشــكالية التاليــة: 
مــا املوقــف الشــرعي مــن زكاة العمــالت االفرتاضيــة يف منظومــة ماليــة غــري منظمــة؟ ومــا أثرهــا 
علــى االقتصــاد؟ مث بيــان خماطــر هــذه العمــالت، وهــل زكاهتــا حتقــق مقصــد الشــارع احلكيــم 

مــن حفــظ املــال؟ وهــل ميكــن خترجيهــا علــى زكاة املــال احلــرام؟

واســتنتج الباحــث أن النقــد االفرتاضــي عبــارة عــن وحــدة نقديــة جديــدة حتمــل طابــع 
الغموض ذات هيئة إلكرتونية تشتغل بطابع الرتميز، وأنَّ التعامل هبا ال حيتوي على معايري 
شــرعية وقانونيــة، وهــذا راجــع إىل عــدم وجــود ضوابــط شــرعية أو بدائــل حاضــرة للتعامــالت 
الرقميــة اجلديــدة الــي تزيــد يومــا بعــد يــوم، إضافــة لكوهنــا حتمــل غــررا وجهالــة بينــة وغــري بينــة، 
فــال يعلــم مصدرهــا ومســتقبلها والصعــود والنــزول القيمــي الــذي يــؤدي بصاحبــه إىل املخاطــرة 
ابملــال، وبعــد نقــاش حــول طبيعــة النازلــة )أهــي ســلعة أم نقــود أو غــري ذلــك( ذهبنــا إىل أنَّــُه 
أحســن األحــوال أن نذكــر أهنــا عمــالت نظــام دفــع ومــال مســتقل معاصــر يــؤدي وظيفــة 
النقــود، وتــردد الباحــث يف القــول بوجــوب زكاة النقــد االفرتاضــي أو عدمهــا ألســباٍب طرحهــا 
يف الدراســة، ملخــاوف والتباســات ظهــرت لــه لعلنــا بذلــك نفتــح تســاؤالت علــى دراســة 

أخــرى جتيــب عنهــا.
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املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم علــى ســيد اخلــرية واملعلمــني ســيدان حممــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليًما كثــريًا، أمَّــا بعــد.

فإننــا يف زمــان حلــت بــه نــوازل عظيمــة مشلــت كل اجملــاالت، وهــذا للتطــور العلمــي 
والتكنولوجــي الــذي تعرفــه الســاحة اليــوم، ومــن هــذه النــوازل الــي بــرزت اليــوم هــي النقــود 
االفرتاضيــة، والــي صــارت كوســيط جتــاري بــني الزبــون والعميــل عــرب شــبكات اإلنرتنــت، 
وبســبب هــذا األمــر تضاعــف العمــل هبــا، فظهــرت عمــالت كثــرية، لعــل أشــهرها عملــة 
البتكويــن، بــل وإنَّ هــذه األخــرية تعــرف تصاعــًدا مســتمرًا غــري مســبوق يف عــامل املــال، ومنــه 
فإننــا مقبلــون علــى عصــر ســتتغري فيــه معطيــات عــامل االقتصــاد التقليــدي، وتظهــر ركائــز 

الرقمــي. االقتصــاد 

وقد يتصور بعض األفراد أن مصطلح االقتصاد الرقمي يقتصر على النقود اإللكرتونية، 
وهــذا إىل االرتفــاع الصاروخــي األخــري للعملــة الرقميــة )البتكويــن( يف اآلونــة األخــرية، وإال 
فالواقــع أن مصطلــح االقتصــاد الرقمــي مصطلــح واســع وشــامل يرتبــط ابلثــورة املعلوماتيــة 
اهلائلــة الــي متيــز هبــا عصــران احلــايل؛ ولــه أكثــر مــن مســمى، فهــو ميثــل املظلــة الرئيســة الــي 
اختصــرت حتتهــا املســافات الشاســعة واألوقــات الطويلــة واجلهــود املضنيــة، والــذي شــكل 
ــاِعية منهــا إىل الــرايدة والــي  طفــرة عمليــة يف واقــع األفــراد واملؤسســات والــدول؛ وخاصــة السَّ
صــارت يف ســباق حممــوم يف مواكبــة تطوراتــه، ومــا النقــود الرقميــة إال إحــدى وســائله وآلياتــه 
الــي يعتمــد عليهــا يف عملــه، وإال ففيهــا أكثــر مــن صــورة، ومــن أشــهرها البطاقــات املمغنطــة 
االئتمانيــة الــي يعتمدهــا االقتصــاد الرقمــي كذلــك؛ بــل وإهنــا ال تــزال متثــل اجلانــب األكــرب يف 
تعامالتــه، والــي يتــم التعامــل هبــا مــن قبــل مجهــرة كبــرية مــن النــاس يف خمتلــف دول العــامل)1(.

والشــريعة اإلســالمية أتــت لتبــني للنــاس أمــر دينهــم ومــا يصلــح بــه أمرهــم يف عاجلهــم 
وآجلهــم،  وهــذا راجــع الهتمامهــا ابستشــرافات املســتقبل عــن طريــق حســن تصــور املســألة 
وحتليلهــا، مثَّ حســن تكييفهــا ســواًء ابالســتنباط مــن النصــوص، أو ابلتخريــج علــى مــا قبلهــا، 

1 (  األعظمــي، إبراهيــم عبــد اللطيــف، حنــو اقتصــاد رقمــي منضبــط: رؤيــة شــرعية، ديب، حبــوث منتــدى فقــه االقتصــاد اإلســالمي الرابــع: االبتــكار 
والســعادة يف منــط احليــاة اإلســالمي رؤيــة استشــرافية، 2018، ص471 بتصــرف.
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أو ابالســتعانة ابلقواعــد الــي تســاعد اجملتهــد يف الوصــول إىل احلكــم الفقهــي للمســألة؛ وإننــا 
نودُّ من خالل هذه الدراســة أن نتطرق إىل انزلة زكاة النقود االفرتاضية، وبيان ما حييط هبا 
أو مــا يُلتبــس حوهلــا، خاصــة وأنَّ هــذه املســألة تعــاين مــن اضطــراب يف التكييــف الفقهــي هلــا.

أمهية الدراسة:   أ. 

يــود الباحــث مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة أن يوضــح وجــود اضطــراب يف التكييــف 
الفقهــي هلــذه النازلــة، وهــذا مــرَّده إىل كــون املنظومــة املاليــة الــي تتحكــم ابألســواق املاليــة 
 )Virtual Money( االفرتاضيــة غــري واضحــة املعــامل؛ فهــذه العمــالت غــري الفيزايئيــة
تــؤدي إىل تغيــري جــذري يف قطــاع املــال والوســاطات التجاريــة مســتقبال، مــع وجــود هتديــد 
اقتصــادي وتقــين يف ســريورة املــال، ومبــا أنَّ الــزكاة تدخــل ضمــن هــذه املنظومــة املاليــة املســامهة 
يف االنتعــاش التنمــوي، فهــل هــذه الــزكاة ابلعملــة االفرتاضيــة املضطربــة تكييفــا وتقنينــا جتلــب 

ــا جتلــُب مفســدًة مــا نظــر إليهــا اجملتهــدون. املنفعــة املرجــوة مــن هــذه الفريضــة، أم أهنَّ

أهــداف الدراســة: مــن خــالل البحــث يف هــذه النازلــة، وبعــد حماولــة اجلمــع والتحليــل ب. 
ومناقشــة ذوي االختصــاص، فإننــا هنــدف إىل: 

هــذه  رافقــت  الــي  املصطلحــات  بعــض  ونقــد  االفرتاضيــة،  ابلعمــالت  التعريــف   .1
التعريفــات مــن بعــض الباحثــني، كمــا نســعى إلظهــار الوجــه اخلفــي هلــا، الــذي جيعلنــا نتوجــس 

حوهلــا.

2. بيــان الفــرق بــني النقــود االفرتاضيــة والنقــود الورقيــة، وهــذا لضبــط التكييــف الفقهــي 
للنازلة؛ لكوهنا تدور يف تكييفات متباعدة )تكييفها على أهنا سلع أو بطاقات ائتمان...(.

3. إظهــار االضطــراب يف التكييــف الفقهــي هلــذه املســتجدة املعاصــرة يف عــامل االقتصــاد 
الرقمــي، والعمــل علــى طرحهــا ونقدهــا، وإظهــار صواهبــا مــن خطئهــا.

4. حماولــة تبيــني مــا يُلتبــُس مبســألة زكاة النقــود االفرتاضيــة ومــا يرتبــط حبكمهــا، ســواء 
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ابلوجــوب أو عدمــه أو ضبطــه، والنظــر ألثــر هــذه النازلــة علــى الواقــع االقتصــادي.

إشكالية الدراسة: ج. 

دون ذكــر اإلشــكاليات الفرعيــة الــي ســتظهر أثنــاء البحــث، فــإنَّ أهــم إشــكالية يعاجلهــا 
هــذا املوضــوع هــي:

- ما املوقف الشرعي من زكاة العمالت االفرتاضية يف واقع مايل غري منتظم؟

 -ومــا األثــر الناتــج عــن االضطــراب التكييفــي هلــذه النازلــة علــى الواقــع االقتصــادي يف 
العــامل العــريب واإلســالمي؟

الدراســـات السابقة: د. 

مل يقــع الباحــث أثنــاء دراســته علــى مــن تنــاول مســألة زكاة النقــد االفرتاضــي وفصــلَّ 
فيهــا تفصيــال دقيقــا، أو بــنيَّ وجهــة نظــره حوهلــا، وهــذا مــا أدى إىل صعوبــة ابلغــة يف النظــر 
للمســألة والتدقيــق فيهــا، وإمنــا وقعنــا علــى جمموعــة مــن الدراســات تناولــت موضوعــات شــىت 
حــول العمــالت االفرتاضيــة وأحكامهــا الشــرعية دون اإلشــارة إىل حكــم زكاهتــا، ومــن بــني 

هــذه الدراســات:

1.  رســالة دكتــوراه بعنـــــوان: «العمــات االفرتاضيــة املشــفرة: دراســة اقتصاديــة، 
شــرعية، حماســبية»، للباحــث:  أمحــد هشــام قاســم النجــار، وقــد تناوهلــا الباحــث بشــكل 
جيــد، وتعتــرب دراســته مــن أفضــل مــا كتــب يف هــذا اجملــال، وقــد أفــرد فيهــا فصــال حــول 
التوجيــه الشــرعي للتعامــل ابلعمــالت الرقميــة وتكييفاهتــا الفقهيــة دون إطنــاب، مــع أنَـّـه مل 

يعــرج علــى مســألة زكاهتــا ال مــن قريــٍب أو بعيــد.

2.  مقــال علمــي بعنــــــوان: «التوجيــه الشــرعي للتعامــل ابلعمــات االفرتاضيــة: 
فيــه  أظهــروا  وقــد  الباحثــني،  مــن  فيــه جمموعــة  اشــرتك  مقــال  البتكويــن أمنوذجــا»، وهــو 
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املشــكالت االقتصاديــة املســتقبلية هلــذه العمــالت، إضافــة إىل املشــكالت القانونيــة والتقنيــة، 
مث تناولــوا مســألة الثمنيــة وهــل تنطبــق علــى النقــد االفرتاضــي أم ال، وختمــوا البحــث مبحاولــة 

للتكييــف للتعامــالت، بــدون اإلشـــــارة أيضــا إىل «الــزكاة الرقميــة».    

منهج البحث املقرتح: ه. 

اعتمــدان يف هــذه الدراســة علــى ثلــة مــن آليــات املناهــج، فجعلنــا املنهــج التحليلــي هــو 
األســاس، وذلــك مــن أجــل حتليــل النصــوص الشــرعية واالجتهــادات الفقهيــة، ونســتعني 
آبليــات االســتقراء مــن أجــل تتبــع آراء االقتصاديــني والفقهــاء حــول هــذه املســتجدة أو مــا 
يقــرتب منهــا، ومــن مث اإلجابــة حــول تســاؤالت مضــت مــن الدراســات الســابقة، وطــرح 

تســاؤالت أخــرى تفتــح للباحثــني أبــوااب لدراســات قادمــة –حبــول هللا تعــاىل-.
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خطة البحث:و. 

ملعاجلة هذه الدراسة اقرتح الباحث هذه اهليكلة لتوضيح ما يود طرحه:

 
: مقدمة

حتتوي على نظرة عامة حول السوق املالية االفرتاضية ذاكرا معها األمهية 
 .واألهداف واإلشكالية والدراسات السابقة ومنهج البحث

: تعريف العمات االفتراضية. أوال

 

نقد بعض املصطلحات 

 

الفرق بني النقود االفرتاضية والورقية 

 

عالقتها ابإلنرتنت املظلم 

 

: التكييف الفقهي لزكاة العمات االفتراضية. ثانيا

 

فتاوى التعامل هبا 

 

زكاة النقد االفرتاضي 

 

التكييفات الفقهية 

 

: أثر الزكاة الرقمية على الواقع االقتصادي. ثالثا

 

هل حتقق مقصد حفظ األموال؟   .خماطر العمالت الرقمية

 

هل تقاس على زكاة املال احلرام؟ 

 

  . معرجـــــــــــــا فيها على أهم النتائج والتوصيات:خامتة

 نعرج فيه على:

 نعرج فيه على:

 نعرج فيه على:
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أواًل: تعريف العمات االفرتاضية.

لــه قيمــة كعملــة مــن أجــل قضــاء حوائجهــم، احلاكــُم يف ذلــك  النــاس كل مــا  اختــذ 
العــرف والعــادة والقانــون، ومــع التطــور الــذي يشــهده العــامل اليــوم علــى خمتلــف األصعــدة، 
ظهــرت أنظمــة دفــع خاصــة وشــراء وبيــع، فواكــب ذلــك ظهــور عمــالت رقميــة أاثرت جــدال 
 ،)Bitcoin( ولغطــا واســعا يف عــامل األمــوال، حتــت مســميات كثــرية، أشــهرها: البيتكويــن
 )Bitcoin البيتكويــن كاش  ،)Litecoin( الليتكويــن  ،)Ethereum( اإليثريــوم
)Cash...وغريهــا، وذلــك مــن أجــل تســهيل وتيســري املعامــالت املاليــة، وأهــم عنصــر هــو 
محاية اخلصوصية الشــخصية، مع عدم وجود أي حكومة تتحكم يف الســيطرة على الســوق 
الرقميــة بشــكل رمســي وقانــوين، وعليــه ســأتناول هــذا اجلــزء دون إطنــاٍب ابلتعريــف والفروقــات 

بينهــا وبــني األمــوال العاديــة.

عبــد  الدكتــور  عرفهــا  كمــا   )Virtual Money( االفرتاضيــة  فالعمــالت  ومنــه 
الســتار أبــو غــدة هــي: “عمــالت افرتاضيــة مــن شــخص إىل آخــر، يســتخدم فيهــا الرتميــز 
)التشــفري(، ميكــن أن تنشــأ وتتــداول وختــزن وتتبــادل مــن خــالل شــبكة افرتاضيــة تقبــل عملــة 
الرتميــز وتعتربهــا وســيلة للتبــادل” )1(، فهــي إذن عبــارة عــن وحــدة تبــادل جتاريــة عصريــة 
هبئيــة إلكرتونيــة ذات طابــع مشــفر، يوفــر احلمايــة للمســتخدمني، وينبــذ الســيطرة احلكوميــة 
)أي: االعتمــاد علــى نظــام “النــد ابلنــد” أو املســتقبل واملرســل()2(، ســواء للربــح أو تقــدمي 
اخلدمــات بشــقيها اإلجيــايب والســليب، ويــرى الباحــث أنَّ هــذه العملــة يف أكثرهــا تتخــذ مــن 
أجــل توفــري محايــة أمنيــة مــن املتابعــات القضائيــة، خاصــة ممــن يزاولــون نشــاطاهتم املشــبوهة 

.)3()The Dark Web( عــرب اإلنرتنــت األســود أو املظلــم

1 (  أبــو غــدة، عبــد الســتار، النقــود الرقميــة الرؤيــة الشــرعية واآلاثر االقتصاديــة، قطــر: حبــوث مؤمتــر الدوحــة الرابــع للمــال اإلســالمي، 2018م، 
ص13.

2 (  يصفهــا البعــض ابلالمركزيــة، واألحــرى أن تُوصــف العمــالت الرقميــة ابالنتشــارية، ال ابلالمركزيــة؛ وذلــك ألهنــا تشــتغل حتــت نظــام شــبكي 
يســمى Distributed ledger ، وتســميته الدقيقــة: التوزيعــي أو االنتشــاري.

3 (  Kristin Finklea, Dark Web, Congressional Research Service, March 2017, p 02.
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والــذي يعتمــد بــدوره علــى اخلدمــات اخلفيــة، فهــو عبــارة عــن مواقــع إلكرتونيــة ال تــدرج 
علــى حمــركات البحــث العاديــة، وميكــن الوصــول إليــه عــن طريــق خدمــات معينــة، مثــل خدمــة 
)Tor(، وهــي أســواق غــري تقليديــة، تتــم فيهــا تــداوالت األســلحة والعقاقــري والســلع املقلــدة 
واالخرتاقــات األمنيــة، وصــوال إىل إحــداث الضــرر ابألشــخاص، كاالختطــاف واالغتيــال، 
وعمليــات الدفــع العاديــة تشــكل نقطــة متابعــة عــن طريــق )Ip( فيضطــر أصحابــه إىل توفــري 

احلمايــة مــن جانبــني:

أوهلمــا: احلمايــة مــن معرفــة موقــع التصفــح واخلدمــات؛ واثنيهمــا: معرفــة الصــادر والــوارد 
ــا ســواها، هــذا  مــن األمــوال، وهــذه الســوق اإللكرتونيــة تضمــن محايــة منقطعــة النظــري عمَّ
بــني الصــواب واخلطــأ، خاصــة وأن اتريــخ أســباب إنشــاء  الباحــث يتأرجــح  ويبقــى رأي 
هــذه العملــة املشــهورة البتكويــن يعرتيــه الكثــري مــن الغمــوض، والتأســيس غــري معــروف حلــد 
اللحظــة، فهــي تنســب لـــساتوشي انكاموتــو )Satoshi Nakamoto(، وال يــدرى 

أهــو فريــق عمــل أم شــخص حبــد ذاتــه؟ 

وعلــى عكــس املعامــالت املاليــة التقليديــة، ال يتــم تبــادل عمليــات حتويــل العملــة الرقميــة 
مــن طــرف البنــوك أو املؤسســات املاليــة األخــرى، ففــي كل مــرة يقــوم فيهــا شــخص ابلدفــع 
عــن طريــق عملــة إلكرتونيــة، فإنــه يتــم تســجيل عمليــة الدفــع علــى ســجل رقمــي يســمى 
بلوكشــني)1(، ومنــه يتبــني أنَّ هنــاك بــوان شاســعا بــني العملتــني الورقيــة والرقميــة تكلــم حولــه 

مــن ســبقنا يف الدراســة يتمثــل يف:

أواًل- الوجــود الفيزايئــي، فالنقــود الورقيــة حمسوســة، مصنوعــة مــن أوراق ومــواد أخــرى، 
بينمــا العمــالت االفرتاضيــة ليســت حمسوســة، بــل هــي عملــة ومهيــة ابلكامــل، جمــرد أرقــام 
نــًة يف عمليــة التحويــل، فتزيــد األرقــام  ُتظهرِهــا احملافــظ اإللكرتونيــة اخلاصــة هبــا؛ تكــون ُمَضمَّ

يف حمفظــة املســتقِبل، وتنقــص مــن حمفظــة املرِســل.   

اثنيًــا- اإلنتــاج؛ فالنقــود الورقيــة تقــوم اجلهــات املعنيــة يف الدولــة "كالبنــك املركــزي"  

1 ( Site Avatrade, Start Trading Leading Cryptocurrencies, 2019, Site: www.avatrade.com.

http://www.avatrade.com
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مبهمــة إنتاجهــا وطرحهــا يف املراكــز املاليــة، ونشــرها بــني النــاس، بينمــا العمــالت االفرتاضيــة 
يتــم إنتاجهــا برجميًــا بواســطة مطوريــن بواســطة )التعديــن()1(، وهــم ال يتبعــون أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة )ظاهــراي(.

اثلثًــا- يتــم التحكــم ابلنقــود الورقيــة عــن طريــق الدولــة الــي أنتجتهــا، فهــي املســيطرة 
علــى طباعتهــا ونشــرها وحتديــد قيمتهــا وســعر صرفهــا، ومراقبــة حركتهــا يف الســوق، والنقــود 
االفرتاضيــة خبــالف ذلــك، فــال توجــد هيئــة مركزيــة تتحكــم هبــا، وإمنــا يتــم التعامــل هبــا عــن 

طريــق طرفــني “النديــة”، دون تدخــل وســيط متحِكــم. )2(

ويضيف الباحث فوراق أخرى أمهها: 

أواًل- اخلصوصيــة؛ فاألمــوال الورقيــة معلــوم أصحاهبــا ومالكوهــا، إال أن العملــة والعمليــة 
اإللكرتونيــة تعتمــد علــى أمســاء مســتعارة، والتخفــي مســة غالبــة يف كل املعامــالت، لــذا جلــأت 
الكثــري مــن الــدول إىل تبــين مؤمتــرات حتــاول هبــا تقنينهــا، ألنَّ هنــاك ضــرارا واســعا يف عــدم 

املكاشــفة ومعرفــة األرقــام الــي تــدار يف الســوق املاليــة.

اثنيًــا- التكلفــة؛ فيعتمــد يف األمــوال الورقيــة علــى عــدة عناصــر فيزايئيــة وكيمائيــة رمبــا 
ومصانــع ومحايــة أمنيــة هلــذا اإلنتــاج، يف حــني أن العملــة اإللكرتونيــة تعتمــد علــى أجهــزة 

بســيطة ومتوفــرة وغــري مكلفــة مقارنــة ابلربــح الــذي ســتدره علــى صاحبهــا.

اثلثًــا- عــدم القــدرة علــى التعديــل، فالورقيــة ميكــن تعديلهــا مــن أجــل معرفــة احلجــم املــايل 

1 (  هــي عبــارة عــن تســجيل ابســتخدام عميــل يف منصــة العملــة املطلوبــة وحماولــة التحقــق مــن صحــة هــذه املعامــالت مــن خــالل تقييــم كتــل 
البيــاانت، وتســمى التجزئــة. ينتقــل االتصــال عــرب عــدة أنظمــة تســمى العقــد، وهــي جمــرد كتــل مــن البيــاانت. ونظــرًا لتشــفري املعلومــات، يلــزم وجــود 
عامــل منجــم للتحقــق ممــا إذا كانــت حلولــه دقيقــة أم ال، وهــذا يتــم كليــا عــرب أجهــزة كمبيوتــر متصلــة جبهــاز تعديــن خــاص يوصــل بــه، إضافــة إىل 

توفــر طاقــة كهرابيئــة عاليــة مســتمرة هلــذا التشــفري إلنشــاء العملــة.
Prashant Ankalkoti & Santhosh S G, A Relative Study on Bitcoin Mining, Imperial Jour-
nal of Interdisciplinary Research )IJIR(, vol-3, Issue-5, 2017,  p 1757.  

2 (  العقيــل، عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب، األحــكام الفقهيــة املتعلقــة ابلعمــالت اإللكرتونيــة )الســعودية: وحــدة البحــوث والدراســات 
العلميــة، اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة املنــورة، 2018( ص14.
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يف الســوق، أمــا الرقميــة فهــي تعتمــد ابألســاس علــى نظــام مشــفر ختتلــف بنيتــه مــن الوحــدة 
إىل الوحــدة ومــن العملــة إىل العملــة.

اثنًيا: اضطراب التكييف الفقهي لزكاة العمات االفرتاضية.

العمــالت االفرتاضيــة مــن النــوازل املعاصــرة الــي أســالت املــداد، وكثــر اجلــدل حوهلــا مــن 
الناحيــة الفقهيــة واالقتصاديــة، واملالحــظ أنَّ أغلــب الدارســني حولــوا أنظارهــم حنــو البيتكويــن 
وهــو جمــرد عملــة مــن العمــالت تتبايــن فيمــا بينهــا يف قوانينهــا وأنظمتهــا التقنيــة، وإمنــا هــو 
“املصطلــح األكثــر شــيوعا يف االقتصــاد العاملــي، وأهــم عملــة رقميــة مت اســتخدامها مــن قبــل 
املتداولــني يف عــامل الفنتــك ) هــي أي اخــرتاع تكنولوجــي يتــم توظيفــه يف اخلدمــات املاليــة، 
وهــذه االبتــكارات الــي اســتخدمت يف هــذه الصناعــة وطــورت تكنولوجيــات جديــدة تنافــس 
األســواق املالية التقليدية، وكان للشــركات الناشــئة دور كبري يف عملية ابتكار تكنولوجيات 

جديــدة(”)1(.

فمــن انحيــة التعامــل هبــا جــاءت الفتــوى أبنَّ العمــالت الرقميــة ال تتوفــر فيهــا املعايــري 
- الشــرعية والقانونيــة - الــي جتعلهــا عملــة جيــري عليهــا حكــم التعامــل ابلعمــالت القانونيــة 
ــا ال تتوفــر فيهــا الضوابــط الشــرعية الــي جتعــل منهــا ســلعة قابلــة  الرمسيــة املعتــربة دوليًــا، كمــا أهنَّ
للمقايضــة هبــا مــع ســلع أخــرى؛ وهلــذا: فإنــه ال جيــوز التعامــل ابلعمــالت اإللكرتونيــة الــي 
ال تتوفــر فيهــا املعايــري املعتــربة شــرًعا وقانــواًن؛ وذلــك ألنَّ التعامــل هبــا يــؤدي إىل عواقــب غــري 
ســليمة: ســواء علــى املتعاملــني، أو علــى األســواق املاليــة واجملتمــع أبكملــه، وســواء اعتربانهــا 

نقــًدا أو ســلعة فاحلكــم يشــملها علــى كلتــا احلالتــني.

1 (  احلافــظ، حســني احلافــظ، مــا هــي التكنولوجيــا املاليــة؟، جملــة الدراســات املاليــة واملصرفيــة، األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة واملصرفيــة، مركــز 
البحوث املالية واملصرفية، جملد27، العدد01، عمان، 2019، ص58. ومت تعريفه أيًضا على أنه متثيل رقمي للقيمة، يصدر بواســطة مربجمني 
مطوريــن ابعتبـــار وحــدة احلســاب، وميكــن احلصــول عليــه وختزينــه يف البطاقــات اإللكرتونيــة والوصــول إليــه والتعامــل بــه بيعــا وشــراء، ويســتخدم 

جملموعــة متنوعــة مــن األغــراض عنــد اتفــاق طرفــني علــى اســتعماله.
Virtual- Currencies and Beyond, Initial Considerations, International Monetary Fund, 
January 2016, p7.
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وُيالحظ: أنَّ هذا احلكم خيص هذه العمالت الي جيري الســؤال عنها يف هذه الفرتة، 
والــي مــا زالــت خــارج الرقابــة مــن اجلهــات املســؤولة، أمــا إذا صــدر قــرار بتنظيمهــا واعتمادهــا 
ووضِعهــا حتــت مظلــة رقابيــة مــن تلــك اجلهــات؛ حبيــث تتوفــر فيهــا املعايــري الــي جتعــل منهــا 
عملــة قانونيــة، جيــري التعامــل هبــا بــني الــدول؛ فــإنَّ حكــم التعامــل هبــا أيخــذ حينئــذ حكــم 

التعامــل ابلعملــة املعتمــدة رمسيًــا)1(.

أمــا يف حــال مــا أصبحــت هــذه العملــة بديــال أو رديفــا للعملــة الورقيــة، والتزمــت الــدول 
أو البنــوك املركزيــة أو اجلهــات القانونيــة املصــدرة هلــا، بصرفهــا بقيمتهــا مــن أي أنــواع البضائــع 
أو النتــاج احمللــي، كأن يكــون لدينــا دوالر ورقــي، أو دوالر رقمــي، أو عملــة أخــرى أمريكيــة 
رديفــة للــدوالر، مثــل أي دوالر، هلــا ســعر صــرف معــني وحمــدد، كمــا هــو احلــال يف الــدوالر؛ 
فــإذا أصبحــت تلــك العملــة بديــال أو رديفــا للعملــة الورقيــة وفــرض علــى دول العــامل كلــه 
-ومنهــا الــدول اإلســالمية- “صكهــا” كبديــل أو رديــف للعملــة الورقيــة، وأمكــن ضبــط 
ســعرها بســعر صــرف حمــدد -مــع ارتفــاع أو اخنفــاض يســري-، كمــا هــو احلــال يف العملــة 
الورقيــة، غــري قابــل للتذبــذابت الكبــرية والســريعة الــي جتعلهــا نوعــا مــن القمــار احملــرم شــرعا؛ 
وســنت تشــريعات كافيــة لضمــان اســتمرار التعامــل هبــا أوال، مث وفــق مــا تقــدم مــن الشــروط 
اثنيــا، فقــد يقــال عندئــذ إبابحــة التعامــل هبــا، كمــا يبــاح اآلن التعامــل ابلــورق النقــدي 
اضطرارا، وتصبح بديال مشــاهبا له، مع أن أصله- أي: الورق النقدي- بعد فك االرتباط 

بينــه وبــني الذهــب حمــرم)2(.

يتلخــص مــن الوصــف الفــين للعمــالت اإللكرتونيــة وآليــة صنعهــا؛ أن األوصــاف املؤثــرة 
يف احلكــم الشــرعي، دون تكــرار وتناقــض فيمــا بينهــا ال ختــرج عــن التــايل: 

1 (  اهليئــة العامــة للشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، فتــوى: حكــم التعامــل ابلبتكويــن، رقــم الفتــوى: )89043(، اتريــخ الفتــوى: -30-01
.www.awqaf.gov.ae اهليئــة:  موقــع  2018م، 

شــفَّرة: )البتُكوين( وأخواهتــا، اتريــخ النشــر: 2018-01-24م، شــوهد يف: 
ُ
2 (  احلــداد، هيثــم بــن جــواد، ُحكــُم التعاُمــل ابلُعملــة اإللكرتونيَّــة امل

 .www.dorar.net :2019-09-10، موقع الدرر الســنية

http://www.dorar.net
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1. جهالة املصدر. 

2. جهالة مستقبل العملة. 

3. غياب جهة اإلصدار، أو اجلهة الضامنة. 

4. جهات التنظيم والرقابة من قبل احلكومة. 

5. عدم االستقرار النسيب للقيمة.

6. كثرة االستعماالت غري القانونية. 

7. حتقق املالية، والنقدية، والثمنية يف البيتكوين يف الواقع.

يف حني أننا جند من ذهب إىل القول ابجلواز ابلتعامل هبا مستندا إىل األدلة التالية:

أواًل- البقاء على أصل اإلابحة. 

ــا- البتكويــن مــال متقــوم شــرعا حبكــم مــا آلــت إليــه يف الواقــع مــن أنــه يتملــك هبــا  اثنًي
غريهــا مــن العمــالت والســلع واخلدمــات. 

اثلثًــا- قامــت البتكويــن بوظائــف النقــود أو العمــالت يف اجلملــة رغــم عــدم إصدارهــا 
مــن جهــة حكوميــة. 

وال يوجد حد اقتصادي أو شرعي للنقود مينع من ذلك)1(.

الرقميــة  العمــالت  معرفــة حكــم زكاة  نــود  الفــرس، وحنــن  مربــط  ليــس  الــكالم  وهــذا 
وتكييفاهتــا الفقهيــة، خاصــة مــع وجــود اضطــراب يف التكييــف الفقهــي هلــذه النازلــة، كوهنــا 

1 (  بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي، مشروعية البتكوين، الرقم )2018/1(، اتريخ النشر: 2018-01-11، ص22-23.
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غــري مرتكــزة علــى ضوابــط تســاهم يف تصــور املســألة بشــكل متقــن ومضبــوط، فيمكــن أن 
نقــول عــن العمــالت الرقميــة أهنــا نقــود وجــب زكاهتــا؟ ويف نفــس الوقــت هنــاك مــن يعدهــا 
مــن املنافــع أو عــروض التجــارة ؟ وحنــن جندهــا تشــرتك فيمــا مضــى ذكــره بشــكل أو آبخــر، 

ومنــه نطــرح دون قضيــة أتصيــل النازلــة.

التأصيل الفقهي لزكاة النقد االفرتاضي:. 1

قــال بعــض أهــل العلــم بــزكاة املــال الرقمــي، مســتدلني بعمــوم النصــوص القرآنيــة والنبويــة، 
وهــذا لســريورة احليــاة االقتصاديــة دون اللجــوء إىل عمليــات االحتــكار واحلصــار االقتصــادي 
للســيولة، وهــذا قصــد التنميــة وإعانــة املؤسســات وتوفــري وســد االحتياجــات مــن األســفل 
إىل األعلــى – أي مراعــاة التــدرج يف صــرف الــزكاة -، فاهلــدف هــو حتقيــق الرفاهيــة وجعــل 
احليــاة الدنيويــة مقدَّمــة حليــاة أخرويــة رغــدة، وقــد كان النــيب صلــى هللا عليــه وســلم حيــث علــى 
مقصــد الكفايــة مــن الــزكاة فقــال: « َأْغُنوُهــْم َعــِن الطَّــَواِف يف َهــَذا اْليــَـْوِم »)1( ألن يف ذلــك 

تطهــرٌي لنفــس املزكــي واملزكــى.

وعليــه فإنَـّـه يوجــد مــن شــبه زكاة النقــود االفرتاضيــة بــزكاة الفلــوس )مــن غــري الذهــب 
والفضــة( فــال زكاة فيهــا مــا مل تكــن للتجــارة، وهــذا مذهــب اجلمهــور )دون تفصيــل()2(؛ 
والقــول اآلخــر أنَّ الفلــوس الشــائعة الــي تعــارف عليهــا النَّــاس تزكــى مطلقــا، مثلهــا مثــل 

1 (  أخرجــه البيهقــي )7739(، ابب: وقــت إخــراج زكاة الفطــر، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، ط03، 
2003( ج4، ص292. قال ابن القيســراين: “فيه أبو معشــر جنيح املدين وهو ضعيف”. ينظر: الشــيباين، أبو الفضل حممد، ذخرية احلفاظ، 

حتقيــق: عبــد الرمحــن الفريوائــي )الــرايض: دار الســلف، ط01، 1996( ج01، ص148.

2 (  قــال الســمرقندي: “إن مل تكــن أمثــاان رائجــة أو معــدة للتجــارة فــال زكاة فيهــا إال أن تكــون كثــرية يبلــغ مــا فيهــا مــن الفضــة نصــااب، أمــا إذا 
كانــت أمثــاان رائجــة أو معــدة للتجــارة، فــإن تعتــرب قيمتهــا إن بلغــت نصــااب مــن أدىن مــا جتــب الــزكاة فيــه مــن الدراهــم الرديئــة فإنــه جتــب فيهــا الــزكاة، 
فإنــه روى احلســن عــن أيب حنيفــة فيمــن كان عنــده فلــوس أو دراهــم رصــاص أو حنــاس مموهــة حبيــث ال ختلــص منهــا الفضــة إن مل تكــن للتجــارة فــال 
زكاة فيهــا، وإن كانــت للتجــارة وقيمتهــا تبلــغ مائــي درهــم رديئــة ففيهــا الــزكاة”. ينظــر: الســمرقندي، أبــو بكــر عــالء الديــن، حتفــة الفقهــاء )بــريوت: 

دار الكتــب العلميــة، ط02، 1994( ج01، ص265 .

وقــال الشــافعي: “وإمنــا أجــزت أن يســلم يف الفلــوس خبالفــه يف الذهــب والفضــة أبنــه ال زكاة فيــه وأنــه ليــس بثمــن لألشــياء كمــا تكــون الدراهــم 
والداننــري أمثــاان لألشــياء املســلفة، فــإن يف الداننــري والدراهــم الــزكاة وليــس يف الفلــوس زكاة”. ينظــر: الشــافعي، حممــد بــن إدريــس، األم )بــريوت: دار 
املعرفــة، د.ط، 1990( ج03، ص98. وينظــر أيًضــا: القــرايف، شــهاب الديــن، الذخــرية، حتقيــق: حممــد بوخبــزة )بــريوت: دار الغــرب اإلســالمي، 

ط01، 1994( ج03، ص11.
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الذهــب والفضــة)1(، وكــون املــال الرقمــي مكتســبا يف يــد صاحبــه فيجــب أخــذ الــزكاة منــه 
ُرُهــْم َوتـُزَكِّيِهــْم هِبـَـا{ )التوبــة: 103( ،  تطبيقــا للنــص القــرآين: }ُخــْذ ِمــْن أَْمَواهِلِــْم َصَدقَــًة ُتَطهِّ
ومنــه فإنَّــه قــد ذهــب لزكاهتــا بعــض مــن أهــل العلــم، ومل أقــع هنائيــا علــى مــن قــال مبنــع زكاهتــا 
أو أشــار إىل توجــس مــن زكاهتــا، ولكــن مــا يالحــظ أن القــول يف فتــوى زكاهتــا كان اجتهــادا 
فــرداي ال مجاعيــا - عــرب مؤسســات اجملامــع الفقهيــة املعتمــدة -، دون اإلحاطــة ابلتفاصيــل 
وحســن تصــور للمســألة وإحاطــة كاملــة شــاملة مــن مجيــع جوانبهــا االقتصاديــة والسياســية 

واالجتماعيــة، وهنــا مربــط الفــرس الــذي ندنــدن حولــه.

احملــدد،  شــكله  حــول  فقهــي  اختــالف  فيــه  حــدث  اإلســالمية  الشــريعة  يف  فالنقــد 
فالشــافعي – رمحــه هللا – يف )األم( حصــر الثمنيــة يف الذهــب والفضــة فقــط، فقــال: «وإمنــا 
أجــزت أن يســلم يف الفلــوس خبالفــه يف الذهــب والفضــة أبنــه ال زكاة فيــه، وأنــه ليــس بثمــن 
لألشــياء، كمــا تكــون الدراهــم والداننــري أمثــاان لألشــياء املســلفة، فــإن يف الداننــري والدراهــم 
الــزكاة، وليــس يف الفلــوس زكاة وإمنــا أنظــر يف التــرب إىل أصلــه، وأصــل النحــاس ممــا ال راب 
فيه»)2(، وقد كان يف عهد النيب صلى هللا عليه وســلم الدينار البيزنطي والدرهم الساســاين، 
والذهــب والفضــة ميثــالن الــذروة يف التعامــالت النقديــة، واســتمر الصحابــة بعــده يف هــذه 
التعامــالت كمــا حكــى ذلــك ابــن خلــدون يف )املقدمــة( فقــال: «اعلــم أن اإلمجــاع منعقــد 
منــذ صــدر اإلســالم وعهــد الصحابــة والتابعــني أن الدرهــم الشــرعي هــو الــذي تــزن العشــرة 
منــه ســبعة مثاقيــل مــن الذهــب، واألوقيــة منــه أربعــون درمهــا، وهــو علــى هــذا ســبعة أعشــار 
الدينــار، ووزن املثقــال مــن الذهــب اثنتــان وســبعون حبــة مــن الشــعري؛ فالدرهــم الــذي هــو 

ســبعة أعشــاره مخســون حبــة، ومخســا حبــة وهــذه املقاديــر كلهــا اثبتــة ابإلمجــاع»)3(.

وقــد ذهــب فريــق مــن العلمــاء إال أنَّ كل مــا تعــارف عليــه النــاس علــى أنَـّـه مثــن فهــو 
معتــرب، وقــد نصــر هــذا القــول ابــن تيميــة – رمحــه هللا – يف )الفتــاوى(: «أمــا الدرهــم والدينــار 

1 (  السرخسي، حممد بن أمحد، املبسوط )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 1993( ج11، ص160.

2 (  الشافعي، األم، املرجع السابق، ج03، ص98.

3 (  ابن خلدون، عبد الرمحن، املقدمة، حتقيق: خليل شحادة )بريوت: دار الفكر، ط02، 1988( ص325.
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فمــا يعــرف لــه حــد طبعــي وال شــرعي، بــل مرجعــه إىل العــادة واالصطــالح؛ وذلــك ألنــه 
يف األصــل ال يتعلــق املقصــود بــه؛ بــل الغــرض أن يكــون معيــارا ملــا يتعاملــون بــه، والدراهــم 
والداننــري ال تقصــد لنفســها، بــل هــي وســيلة إىل التعامــل هبــا، وهلــذا كانــت أمثــاان؛ خبــالف 
ســائر األمــوال، فــإن املقصــود االنتفــاع هبــا نفســها؛ فلهــذا كانــت مقــدرة ابألمــور الطبعيــة 
أو الشــرعية، والوســيلة احملضــة الــي ال يتعلــق هبــا غــرض ال مبادهتــا وال بصورهتــا حيصــل هبــا 

املقصــود كيفمــا كانــت» )1(، كمــا تنوعــت آراؤهــم بصــدد تغــري القيمــة النقديــة )2(. 

ويالحــظ الباحــث أنَّ العمــالت االفرتاضيــة تتوافــق مــع وظائــف النقــود كأداة لقيــاس 
قيمــة الســلع واخلدمــات، وكوســيط تبــاديل يــؤدي الوظيفــة التبادليــة بــني املتعاقديــن مباشــرة، 
بــل حيتــاط ألجــل  إنفاقهــا مجلــة واحــدة،  لكــون صاحبهــا ال يســتطيع  للقيمــة  وكمخــزن 
حاضــره ومســتقبله، وكأداة أيضــا لتســديد كافــة االلتزمــات املرتتبــة علــى الفــرد، كالضرائــب 
والقــروض واالشــرتاكات، ومتتعهــا ابلــرواج نظــرا للعــرف القائــم علــى قبوهلــا كثمــن للســلع 
واخلدمــات، غــري أهنمــا ال يتوافقــان مــن الناحيــة الشــرعية القانونيــة، فالنقــود هلــا شــرعية قانونيــة 
مــن طــرف الســلطة، وهــي حتــت مراقبــة البنــوك املركزيــة املعلومــة، يف حــني أنَّ النقــد االفرتاضــي 
ُ ســوقه وفــق مــا  ال صفــة قانونيــة حتميــه وتتحكــم يف مثنيتــه، بــل يعتمــد علــى جهــة جمهولــة تســريِّ
شــاءت؛ لكــن أليــس هــذا األخــري يــؤدي إىل ضــرر صــارخ، وأدلــة الشــريعة تتضافــر لتحقيــق 

القاعــدة «ال ضــرر وال ضــرار»؟

 إنَّ للعمــالت االفرتاضيــة جاذبيــة، وســبب جاذبيــة هــذه األصــول املشــفرة هــو نفســه 
مــا جيعلهــا أصــوال خطــرة، كمــا ذكــر ذلــك عــدانن يوســف، فهــذه اإلصــدارات الرقميــة عــادة 
مــا تنبــين علــى أســاس ال مركــزي، ودون احلاجــة إىل البنــك املركــزي، وهــو مــا يســمح بتداوهلــا 

1 (  ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، الفتاوى الكربى )بريوت: دار الكتب العلمية، ط01، 1987( ج19، ص251-252.

2 (  اختلفــت مواقــف الفقهــاء بصــدد تغــري قيمــة النقــود كمــا صنفهــا )شــوقي دنيــا( علــى ثالثــة أقــوال: ال يعتــد األول منهــا ابلتغــري الــذي يطــرأ علــى 
قيمــة النقــود، وهــذا القــول هــو مشــهور املذهــب املالكــي وقــول الشــافعية ومتقدمــو احلنابلــة ومرجــوح األحنــاف. أمــا الثــاين القائــل ابلقيمــة فهــو الــرأي 
الراجــح واملعــول عليــه عنــد األحنــاف وعنــد متأخــري احلنابلــة. وأمــا القــول الثالــث فيميــز بــني التغــري املعتــدل واملرتفــع، وهــو ال يعتــد ابألول ويقــول 
ابلقيمــة يف الثــاين لكنــه مل يضــع معيــارًا لفصــل درجــات التغــري. وهــذا رأي الرهــوين املالكــي وحلــق بــه رأي الرافعــي الشــافعى الــذي قيــد القــول ابملثــل 
بعــدم خروجــه عــن أن تكــون لــه قيمــة ماليــة. ينظــر: الســبهاين، عبــد اجلبــار، نقــاًل عــن شــوقي دنيــا، وجهــة نظــر يف تغــري قيمــة النقــود، جملــة جامعــة 

امللــك عبــد العزيــز: االقتصــاد اإلســالمي، اجمللــد:11، الســعودية، 1999، ص10.
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دون الكشــف عــن هويــة األطــراف املتعاملــة، فيمــا يشــبه املعامــالت النقديــة إىل حــد كبــري؛ 
واحملصلــة النهائيــة هــي أننــا قــد نكــون بصــدد أداة رئيســية جديــدة لغســل األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب، ومــن مث فإننــا حباجــة لتطويــر األطــر التنظيميــة حــىت نواجــه هــذا التهديــد الناشــىء، 

وكثــري مــن املنظمــات بــدأت ابلفعــل يف ذلــك)1(. 

تتوافــر أدلــة كثــرية علــى كــون اجلهــات املنظمــة الفاعلــة غــري احلكوميــة، وخاصــة جمرمــي 
اإلنرتنــت واســتخداماهتم للعمــالت االفرتاضيــة، وال يبــدو أن هنــاك دليــال دامغــا علــى أن 
هــذه اجلهــات الفاعلــة جتــري ابنتظــام عمليــات جتاريــة اقتصاديــة ابســتخدام عملــة افرتاضيــة يف 
الواقــع، تســتخدم العمــالت االفرتاضيــة كوســيلة لنقــل العملــة بشــكل آمــن وُمْغَفــل، مــن أجــل 
خدمــات متخصصــة، وابلنتيجــة ال يوجــد دليــل علــى أن اجملموعــات املنظمــة قــد طــورت 
ونشــرت عمــالت افرتاضيــة، ولكــن هنــاك أدلــة علــى أن بعضــا مــن تلــك اجملموعــات قــام 

ابســتغالل عمــالت، مثــل البتكويــن يف عمليــات غــري شــرعية)2(.

 )Anonymity( فالبتكويــن ليســت مبعــزل عــن ســوء االســتخدام، ولعــل الغفليــة
والتخفــي وراء الغطــاء اإللكــرتوين جتعــل مــن البتكويــن عملــة مثاليــة لتســوية التعامــالت غــري 
القانونيــة )كغســيل األمــوال واالبتــزاز علــى ســبيل املثــال(، فــإذا كان تتبــع النقــد خــارج دائــرة 
البنــوك واملصــارف أمــرا صعبــا، فتتبــع تعامــالت البتكويــن يعتــرب أمــرا شــبه مســتحيل، وذلــك 

لســببني:

 أوال: ترتبــط تعامــالت بتكويــن مبفاتيــح خاصــة ) Private Keys( وحمافــظ رقميــة 
)Digital Wallets(، حبيــث ميكــن لشــخص واحــد إبنشــاء أكثــر مــن مفتــاح وأكثــر 

1 (  ومــن األمثلــة اإلجيابيــة يف هــذا الصــدد جملــس االســتقرار املــايل )FSB( الــذي ينظــر يف القواعــد الالزمــة ملواكبــة التطــور يف التكنولوجيــا املاليــة. 
وهنــاك مثــال آخــر هــو فرقــة العمــل لإلجــراءات املاليــة املعنيــة بغســل األمــوال )FATF( اجلهــة املســؤولة عــن وضــع املعايــري ملكافحــة غســل األمــوال 
ومتويــل اإلرهــاب. وقــد قدمــت فرقــة العمــل ابلفعــل إرشــادات مفيــدة للبلــدان حــول كيفيــة التعامــل مــع العمــالت املشــفرة وغريهــا مــن األصــول 
اإللكرتونيــة. ينظــر: يوســف، عــدانن، العمــالت االفرتاضيــة واملســار اجملهــول، جملــة الدراســات املاليــة واملصرفيــة، األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة 

واملصرفيــة، مركــز البحــوث املاليــة واملصرفيــة، جملــد:26  العــدد:01، عمــان، 2018م، ص01. 

2 (  ابرون، جوشــوا وآخــرون، تداعيــات العملــة االفرتاضيــة علــى األمــن القومــي )البحــث يف إمكانيــة النشــر مــن جهــة فاعلــة غــري حكوميــة(، 
كاليفورنيــا: ســانتا مونيــكا، مؤسســة RAND، 2015م، ص19.
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مــن حمفظــة، علــى عكــس احلســاابت البنكيــة التقليديــة الــي تتطلــب هويــة حقيقيــة.

 اثنيــا: تعمــل تقنيــة بلــوك تشــني بطريقــة ال تســمح أبــدا ابلرجــوع لتصحيــح التعامــالت 
التجاريــة غــري القانونيــة، مبعــىن آخــر: ال ميكــن اســرتداد أي بتكويــن مت احلصــول عليهــا بطريقــة 
 )Mechanisms Voting( غــري قانونيــة، وذلــك لســبب يرجــع إىل آليــات التصويــت
وخوارزميات اإلمجاع )Algorithms Consensus( والي تقضي بصحة التعامالت 
التجاريــة بنــاءا علــى الربوتوكــول اخلــاص ابلعملــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة التعامــل التجــاري 

أو صحتــه مــن الناحيــة القانونيــة، وهــو مــا يفســر صعوبــة اســرتداد وحــدات بتكويــن)1(.

أمــا القــول أهنــا مثــل عــروض التجــارة، فنــرى أنَّــه ال ميكــن اعتبارهــا مثلهــا وذلــك يــرد إىل 
عــدَّة أســباب: 

أوهلــا: احلائــز علــى الســلعة يقصــد االنتفــاع هبــا لعينهــا، علــى عكــس العمــالت االفرتاضية 
فــإن املــراد منهــا غريهــا، ال ذاهتــا.

اثنيهــا: الســلع ميكــن متلكهــا ملموســة عينيــة. أمــا النقــد االفرتاضــي فهــو غــري ملمــوس 
وال عيــين، وال يعــرف عيبــه لكــون الكثــري مــن التشــفريات حتــدث فيهــا األخطــاء أو عرضــة 

للتغيــري والتزويــر عــرب جمرمــي اإلنرتنــت الســوداء.

اثلثهــا: إذا افرتضنــا أن العمــالت املشــفرة عبــارة عــن ســلعة، فهــذا يعــين أنــه إذا تعاقــد 
ا ســلعة )أي: املعقود عليه( فهل تنطبق عليها الشــروط املعروفة  متعاقدان يف جملس على أهنَّ
للسلعة )أن يكون املعقود عليه موجودا أو قابال للوجود؛ أن يكون مشروعا متقوما، سواء 

كان حقــا هلل أم العبــاد؛ أن يكــون انفيــا للجهالــة أي: معلومــا(؟ وهــذا ال يظهــر.

ومنــه مييــل الباحــث إىل أن العمــالت االفرتاضيــة ليســت مــن عــروض التجــارة، وإن 

1 (  الفرهــود، عبــد الرمحــن، بتكويــن والعمــالت الرقميــة: )النشــأة - االســتخدامات – واآلاثر(، جملــة الدراســات املاليــة واملصرفيــة، األكادمييــة 
العربيــة للعلــوم املاليــة واملصرفيــة، مركــز البحــوث املاليــة واملصرفيــة، جملــد26، العــدد01، عمــان، 2018، ص11.
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ــا بعمومهــا بعيــدة بعــدا شاســعا علــى كوهنــا  كانــت تشــرتك معهــا يف دائــرة ضيقــة، إال أهنَّ
ــا وســيط للحصــول علــى الســلعة، ال  ســلعة، إضافــة إىل صــريورة العــرف املعاصــر علــى أهنَّ

عليهــا بذاهتــا، أي:

املشرتي                  عملة افرتاضية                 البائع                    السلعة   للحصول على يتقدم هبا إىل ميلك   
 

وعليــه ميكــن القــول ابســتبعاد كوهنــا عرضــا مــن عــروض التجــارة أو كمــا ذهــب البعــض 
علــى أهنــا أداة ائتمــان، فالعمــالت االفرتاضيــة يكــون الدفــع بواســطتها مباشــرة دون املــرور 
علــى مؤسســات ماليــة أخــرى، وهــذه معاملــة النــد ابلنــد، دون دخــول طــرف آخــر؛ علــى 
عكــس البطاقــات االئتمانيــة، فيلــزم مــن صاحبهــا املــرور علــى الوســاطة القانونيــة، كمــا أنَّــه 
ال ميكــن تصحيــح املعاملــة يف نظــام التشــفريات، علــى عكــس االئتمــان فيمكــن الرتاجــع 
ــا يف أحســن أحواهلــا نظــام دفــع ومــال مســتقل  واإللغــاء، والراجــح واألقــوى احتماليــة علــى أهنَّ

معاصــر يتقــارب إىل أن يــؤدي وظيفــة النقــود. 

موقفنا من زكاة النقد االفرتاضي:. 2

يرتدد الباحث يف القول بوجوب الزكاة يف النقد االفرتاضي ألسباب، وهي كاآليت:

1. إن وجــدت نقــاط اتفــاق فالإلنصــاف أيضــا توجــد نقــاط اختــالف، فــإنَّ الفقــه 
يــرى ابعتبــار النقــد علــى حســب العــرف، ومــن شــروط العمــل ابلعــرف االطــراد، والعمــالت 
االفرتاضيــة مــا زالــت حمــل ريــب وشــك، وليســت مطــردة يف التعامــل هبــا فهــي يف حيــز ضيــق 
حلــد اللحظــة، وإذا تلــف املــال النقــدي فيمكــن الرجــوع إىل الســلطان املعنيــة الســرتجاعه، 
يف حــني أنَّ املــال االفرتاضــي معــرض للتهلكــة واإلتــالف، وال ضامــن لــه لعــدم وجــود جهــة 
وصيــة عليــه ضامنــة؛ ومصــدر األمــوال الرقميــة هــم األفــراد خبــالف األخــرى فهــي املؤسســات 

احلكوميــة. 
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ال  آَمنُــوا  الَِّذيــَن  أَيُـَّهــا  }اَي  تعــاىل:  هللا  قــال  التحــرمي،  النــاس  أمــوال  يف  2. األصــل 
أَتُْكُلــوا أَْمَواَلُكــْم بـَيـَْنُكــْم اِبْلَباِطــِل{ )ســورة النســاء: 29( ، والعمــالت الرقميــة ابتفــاق أهــل 
التخصــص ال توفــر وســطًا آمنــا لألمــوال، فهــي معرضــة للتلــف واالخــرتاق، خاصــة عــرب 
األنظمــة احلاســوبية املشــفرة، وقــد تعــرض الكثــريون هلجمــات قرصنــة علــى حســاابهتم وســرقة 
أمواهلم أو استغالهلا، وذلك عرب الروابط الومهية أو الثغرات الي ال تتعرف عليها مضادات 

الفريوســات علــى األجهــزة.

3. املــال احلقيقــي املتقــوم ينتــج عــن طريــق ميثــل ثــروة، يف حــني أنَّ املــال الرقمــي ينتــج 
عــن طريــق احتمــايل، وأدلــة الشــرع تتضافــر إلبعــاد الغــرر عــن املعامــالت املاليــة؛ فَعــْن َأيب 
ــِع الَغــَرِر،  ــِه َوَســلََّم َعــْن بـَْي ُ َعَلْي ْــَرَة – رضــي هللا عنــه - َقــاَل: «نـََهــى َرُســوُل اللَِّ َصلَّــى اللَّ ُهَريـ
َوبـَْيــِع احَلَصــاِة» )1(؛ والغــرر ظاهــر يف األمــان مــن عدمــه، ويف التذبــذب الكبــري يف ســوق 

املــال االفرتاضــي. 

 Campbell“ املتحــدة  ابلــوالايت  “ديــوك”  جبامعــة  املاليــات  أســتاذ  وخيتصــر 
Harvey”  ذلــك التقلــب غــري املعتــدل بقولــه: “البتكويــن مســار مضــارابت حبــت، 
ينبغــي أن تكــون مســتعدا لتفقــد كل شــيء”، مشــريا إىل أن التقلــب مثــال حيــدث يف ســوق 
األســهم أيضــا، ولكــن البتكويــن أكثــر تقلبــا مــن أي نــوع آخــر مــن األصــول، ورغــم أن 
نســبة شــارب“The Sharpe Ratio” )وهــي مقيــاس يســتخدمه املســتثمرون لقيــاس 
ومقارنــة خماطــر االســتثمار ابلعوائــد النموذجيــة لــه، تبــنّي أن العمــالت االفرتاضيــة بشــكل 
عــام لديهــا نســبة مرتفعــة أفضــل مــن أي فئــة أصــول أخــرى، مبــا يف ذلــك الســندات واألســهم 

األمريكيــة(.

لكــن هــاريف حيتــّج بِقصــر ُعْمــر البتكويــن للوصــول إىل حكــم دقيــق عليــه، مشــريا إىل 
أنــه بفــرض صحــة احتســاب نســبة شــارب، فــال يــزال للعملــة اتريــخ قصــري جــدا حلســاب 

1 (  أخرجــه الرتمــذي )1230(، ابب: مــا جــاء يف كراهيــة بيــع الغــرر، حتقيــق وتعليــق: أمحــد حممــد شــاكر وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي )مصــر: مكتبــة 
ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط02، 1975( ج3، ص524.
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النســبة عليــه، أمــا ابلنســبة لألســهم والســندات فــ“لدينــا 100 عــام مــن البيــاانت” كمــا 
قــال؛ بينمــا ظهــر البتكويــن للعــامل عــام 2009م فقــط، وعضــده يف رأيــه أســتاذ املاليــات 
جبامعــة “نيويــورك” “David Yermak”،  مضيفــا احتماليــة اخلســارة املرتفعــة لبنــاء 
حســاابت تقــود األشــخاص إىل اندفــاع غــري خمطــط لالســتثمار فيــه بنــاء علــى ارتفــاع أســعاره 

بتلــك املســتوايت القياســية.)1(

4. االســتدالل ابلقاعــدة الفقهيــة “الضــرار يــزال” وعلــى هــذه القاعــدة يبــىن الكثــري يف 
الفقــه، والقــول ابلــزكاة يف هــذا املــال الرقمــي قــد يكــون فيــه الضــرر لطــرح مــال غــري قانــوين وال 
مراقــب، “وأمجــع العلمــاء علــى حتــرمي أكل أمــوال النــاس ابلباطــل، كمــا أمجعــوا علــى حتــرمي 
الدمــاء إال حبقهــا، كمــا أمجعــوا علــى حتــرمي األعــراض، وقــد قــررت الشــريعة اإلســالمية حفــظ 
هــذه الضــرورايت ومنعــت مــن أي اعتــداء عليهــا وشــرعت مــن األحــكام مــا يرتــب املســئولية 

علــى املعتــدي عليهــا، ويلزمــه برتميــم اآلاثر النامجــة عــن اعتدائــه”)2(.
وهــذه العمــالت خاصــة املشــهورة منهــا “البتكويــن”، يــرى “ريتشــارد اثلــر” و“بــول 
كروغمــان” احلائــزان علــى جائــزة نوبــل لالقتصــاد أهنــا عبــارة عــن فقاعــة مــن املرجــح أن تنهــار 
عاجــال أم آجــال ، يف حــني يــرى وزيــر املاليــة اليــوانين فاروفاكيــس أنــه يف حــال اهنيــار فقاعــة 
البتكويــن لــن تتســبب يف أزمــة ماليــة كــربى ابلنظــر إىل حجــم ســوقها، والــذي مــا زال ضئيــال 

مقارنــة ابألســواق األخــرى، إذن فــال ميكــن اعتبــار البتكويــن أصــال ماليــا مقننــا مســتقرا)3(

5. يــرى الباحــث مــن ابب السياســة الشــرعية: أن النقــد وجــب أن يعلــم مــن اجلهــة 
الصــادر عنهــا، وإذا اجتمعــت املصلحــة واملفســدة فالعمــل علــى أرجحهمــا، وهنــا جتتمــع 
مصلحــة الــزكاة مــع مــا قــد يكــون مفســدة بــل واألكثــر توقعــا احتمــال وقــوع ضــرر كبــري، فــإن 

كانــت املضــرة راجحــة يف الوقــوع فــاألوىل أن تدفــع وإن أدى ذلــك إىل دفــع املصلحــة. 

 Bitcoin Has Come Roaring Back—But So Have the Risks( :إبراهيم، أشرف، العملة املظلمة، نقاًل عن  ) 1
 .www.midan.aljazeera.net :شوهد يف: 11-09-2019م، موقع اجلزيرة ،)

2 (  شبري، حممد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية )عمان: دار النفائس، ط02، 2007( ص-169 170.

3 (  مشــوقة، محــزة عــدانن، النقــود الرقميــة مــن منظــور اقتصــادي إســالمي: البتكويــن أمنوذًجــا، األردن: مديريــة الدراســات والبحــوث، دائــرة 
اإلفتــاء، 2019، ص20.

https://www.wired.com/2017/05/bitcoin-come-roaring-back-risks/
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وقــد توجــد إمكانيــة كبــرية إلصــدار هــذه العمــالت مــن جهــة خمتلفــة عــن جهــة الدولــة، 
كمــا أشــار إىل ذلــك الدكتــور حممــود أبــو ليــل، وهــذا مــا يعتــرب معارضــا لقواعــد إصــدار 
النقــد يف الفقــه اإلســالمي، إذ أن اعتمــاد العمــالت املاليــة يعتــرب يف الشــريعة وظيفــة خاصــة 
ابلدولــة، وهــذه األخــرية وحدهــا الــي حيــق هلــا إصــدار النقــود، وفقــا للقوانــني املعتمــدة لديهــا 
واملنظمــة لذلــك، وهــذا يعتــرب يف وقتنــا احلاضــر مــن أبــرز وظائــف البنــك املركــزي، فاإلصــدار 
النقــدي يعتــرب أهــم عمليــة خاصيتهــا الكــربى املركزيــة، ولقــد كانــت هــذه العمليــة شــائعة بــني 
البنــوك التجاريــة، ولكــن لوجــود احلاجــة لتماثــل األوراق النقديــة املتداولــة، متَّ حصــر اإلصــدار 

يف البنــك املركــزي)1(.

6. إنَّ القيــام ابلتعديــن مــن قبــل األفــراد وإنتــاج ســوق مــوازي افرتاضــي ال يتحاكــم إىل 
قيمــة الذهــب )أي فــك االرتبــاط ابلغطــاء الذهــيب( يف الدولــة جيعلهــا ضمــن دائــرة احملــرم، 
ـَـا  خاصــة وأهنــا بــدون إذن احلاكــم، والنــيب صلــى هللا عليــه وســلم حــذر مــن هــذا فقــال: «ِإمنَّ
لِْلَمــْرِء َمــا طَابَــْت بِــِه نـَْفــُس ِإَماِمــِه» )2(، وهــذا حديــث يــدل علــى اشــرتاط اإلذن فيحمــل 
املطلــق عليــه )3(؛ والقاعــدة الشــرعية “حكم احلاكــم يرفــع اخلــالف” )4( تــدل علــى وجــوب 
اخلضــوع للســلطات؛ ألهنــا هــي الــي تقــدر املصــاحل؛ قــال ابــن تيميــة: “واألمــُة إذا تنازعــت يف 
معــىن آيــٍة أو حديــٍث أو ُحكــٍم خــربيٍّ أو طلــيبٍّ مل يكــن صحــُة أحــِد القولــني وفســاِد اآلخــِر 

1 (  أبــو ليــل، حممــود، حكــم إصــدار العمــالت الرقميــة مــن منظــور السياســة الشــرعية، اإلمــارات: املؤمتــر الــدويل اخلامــس العشــر: العمــالت 
االفرتاضيــة يف امليــزان، جامعــة الشــارقة، 2019، ص147، بتصــرف.

2 (  أخرجه البيهقي )12175(، كتاب: إحياء املوات، اَبُب: ِإْحَياِء اْلَمَواِت، مصدر سابق، ج9، ص8. 

3 (  الســهارنفوري، خليــل أمحــد، بــذل اجملهــود يف حــل ســنن أيب داود )اهلنــد: مركــز الشــيخ أيب احلســن النــدوي للبحــوث والدراســات اإلســالمية، 
ط01، 2006( ج10، ص318.

4 (  يــرى الباحــث أنَّــه وإن كانــت هــذه القاعــدة يف جمــال القضــاء ومســائل املرافعــات واخُلصومــات فقــط وال ختتــص برئيــس الدولــة والســلطة، فــإن 
القضــاء كذلــك مينــع بــدوره كل مــا يضــر مبصلحــة دولتــه عقــال وقانــوان، ألنَّــه يوجــد مــن العلمــاء مــن مينــع تعميــم هــذه القاعــدة علــى والة األمــور 

وحصرهــا يف القضــاء فقــط، فــكال األمريــن لــه خمــرج، ســواء إن كان مــن احلاكــم أو مــن الســلطة القضائيــة.
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ُعيَّنــة دون العامــة”)1(، وكثــري 
اثبًتــا مبجــرِد ُحكــِم حاكــٍم، فإنــه إمنــا ينُفــذ حكُمــه يف األمــور امل

مــن احلكومــات مــن ضمنهــا الكثــري مــن حكومــات الــدول العربيــة واإلســالمية مل توجــب قــرارا 
حلــد اللحظــة حــول هــذه العمــالت.

7. أن هــذه العملــة مقرونــة مبضــارابت يف أســعارها، واالســتثمار فقــط يف قيمتهــا، وهــذا 
يشــكل إضــرارا ابملصلحــة العامــة الــي تقضــي ثبــات قيــم النقــود وعــدم االجتــار فيهــا )2(، قــال 
اإلمــام ابــن القيــم رمحــه هللا: “ومينــع مــن جعــل النقــود متجــرا، فإنــه بذلــك يدخــل علــى النــاس 
مــن الفســاد مــا ال يعلمــه إال هللا، بــل الواجــب: أن تكــون النقــود رؤوس أمــوال، يتجــر هبــا، 
وال يتجــر فيهــا، وإذا حــرم الســلطان ســكة أو نقــدا منــع مــن االختــالط مبــا أذن يف املعاملــة 

بــه” )3(.

وممــا ســبق جنــد أن العمــالت االفرتاضيــة تشــرتك يف نقــاط تبعــث هــذا الــرتدد ابلقــول 
بزكاهتــا:

النقد االفرتاضي ليس مناقصة قانونية.- 

ُمصدرها غري معروف خاصة املعمول هبا بكثرة حاليا ) البيتكوين (.- 

عدم وجود سلطة مركزية أو حكومة تدعمها.- 

1 (  ابــن تيميــة، الفتــاوى الكــربى، املرجــع الســابق، ج03، ص238. وقــال ابــن تيميــة أيًضــا: “والــكالم يف الفقــه، وأصــول الديــن. وهــذه املرجــع 
فيهــا إىل مــن كان مــن أهــل العلــم هبــا، والتقــوى هلل فيهــا، وإن كان الســلطان واحلاكــم مــن أهــل ذلــك تكلــم فيهــا مــن هــذه اجلهــة، وإذ ُعــزل احلاكــم 
مل ينعــزل مــا يســتحقه مــن ذلك،كاإلفتــاء وحنــوه، ومل يقيــد الــكالُم يف ذلــك ابلواليــة. وإن كان الســلطان واحلاكــم ليــس مــن أهــل العلــم بذلــك وال 
التقــوى فيــه مل حيــل لــه الــكالُم فيــه، فضــاًل عــن أن يكــون حاكًمــا… وأمــا إلــزام الســلطان –أي النــاَس- يف مســائل النــزاع ابلتــزام قــوٍل بــال حجــٍة 
مــن الكتــاب والســنة فهــذا ال جيــوز ابتفــاق املســلمني، وال يفيــد حكــم حاكــم بصحــة قــول دون قــول يف مثــل ذلــك إال إذا كان معــه حجــة جيــب 
الرجــوع إليهــا، فيكــون كالمــه قبــل الواليــة وبعدهــا ســواًء وهــذا مبنزلــة الكتــب الــي يصنفهــا يف العلــم”. ينظــر: املرجــع الســابق نفســه، ج03، 

ص236 ومــا بعدهــا .

2 (  العوضي، عبد اللطيف، أثر ســد الذرائع يف التعامل ابلعمالت اإلفرتاضية: البيتكوين أمنوذًجا، جملة الشــريعة والدراســات اإلســالمية، جملس 
النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد116، الكويت، 2019، ص497. 

3 (  ابن قيم اجلوزية، مشس الدين حممد بن أيب بكر، الطرق احلكمية )الكويت: مكتبة دار البيان، د.ط.ت( ص202.
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مضارابت غري مستقرة مع احتمالية القمار واحلظ. - 

ميكن استخدام النقد االفرتاضي بسهولة لغسل األموال واألغراض غري القانونية.- 
فــإن حصــل االتفــاق علــى أن هــذه العمــالت االفرتاضيــة تدخــل يف ابب احلــرام، فالقــول 
بعــدم زكاهتــا، ألن هللا تعــاىل طيــب ال يقبــل إال طيبــا، قــال صلــى هللا عليــه وســلم : « أَيُـَّهــا 
النَّــاُس ِإنَّ اللََّ طَيِّــٌب ال يـَْقَبــُل ِإال طَيًِّبــا َوِإنَّ اللََّ أََمــَر اْلُمْؤِمِنــنَي مبـَـا أََمــَر بِــِه اْلُمْرَســِلنَي فـََقــاَل : 

)اَي أَيُـَّهــا الرُُّســُل ُكلُــوا ِمــْن الطَّيِّبَــاِت َواْعَملُــوا َصاحِلـًـا ِإيّنِ مبـَـا تـَْعَملُــوَن َعِليــٌم(...» )1(. 

جــاء يف )املوســوعة الفقهيــة(: “ املــال احلــرام كاملأخــوذ غضبــا أو ســرقة أو رشــوة أو راب 
أو حنــو ذلــك ليــس مملــوكا ملــن هــو بيــده، فــال جتــب عليــه زكاتــه؛ ألن الــزكاة متليــك، وغــري 
املالــك ال يكــون منــه متليــك؛ وألن الــزكاة تطهــر املزكــي وتطهــر املــال املزكــى لقولــه تعــاىل : 
يِهــْم هِبـَـا{ )ســورة التوبيــة: 103(،  وقــال النــيب صلــى  ُرُهــْم َوتـُزَكِّ }ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدقَــًة ُتَطهِّ

ُ َعــزَّ َوَجــلَّ َصَدقَــًة ِمــْن ُغلُــوٍل...»)2(”)3(. هللا عليــه وســلم: «اَل يـَْقَبــُل اللَّ

ومثلــه هــذه العمــالت االفرتاضيــة؛ فإهنــا تنشــأ عــن طريــق التعديــن وتعــرتي هــذه العمليــة 
الكثــري مــن الشــبهات، فــإن حصــل املنــع منهــا حصــل املنــع بعــدم زكاهتــا، وهــذا مــا ظهــر يف 
تناقــض غريــب يف أحــد املؤمتــرات ابألخــذ ابحملاذيــر الشــرعية يف البيتكويــن مــع وجــوب زكاهتــا، 
رغــم أنَّ هــذه احملاذيــر ال تتخــذ علــى مســتوى العــامل اإلســالمي، بــل هــي تدابــري تتخــذ عــرب 
اإلدارات العامــة هلــذه العمــالت، وأىنَّ لنــا الضبــط الشــرعي هلــذه التعامــالت، مــع قــوٍم غايتهــم 

مســك زمــام األمــور يف عــامل السياســة واملــال.

بل واستنادا إىل حقيقة أن هذه العمالت تواجه املضاربة يف الواقع والتطبيق، فإنه يؤثر 
علــى التــداول يف الذهــب والفضــة والــدوالر واليــورو، وجيعلــه غــري مســموح بــه الحتماليــات 

1 (  أخرجــه مســلم )1015(، ابب: قبــول الصدقــة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي )بــريوت:دار إحيــاء الــرتاث، 
ب.ط.ت( ج2، ص703. 

2 (  أخرجه أبو داود )59(، ابب: فرض الوضوء، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتبة العصرية، ب.ط.ت( ج1، ص16. 

3 (  جمموعة من العلماء، املوسوعة الفقهية الكويتية )مصر: مطابع دار الصفوة، ط01، 2006( ج23، 248.
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االهنيــار، ألن تلــك األصــول تواجــه أيًضــا مســتوايت شــديدة مــن املضاربــة؛ فعلــى ســبيل 
املثــال: ضعــف كميــة الذهــب الــي مت اســتخراجها يف اتريــخ البشــرية مت تداوهلــا يف أســواق 

الذهــب الرقميــة يف مــدة قصــرية)1(.

فهــذه النقــود تتصــادم مــع أحــكام وقواعــد مســلمة مرتبطــة ابملــال مثــل الــزكاة أو املواريــث، 
فالزكاة جتب يف األموال النامية بطبيعتها أو القابلة للنماء حبيث تؤدى الزكاة من استثمارها، 
والعمــالت االفرتاضيــة قــد ال تتوافــر فيهــا هــذه اخلصائــص، وكيــف ســتتم احملافظــة علــى أنصبــة 

الورثة أو معرفتها والنقود قائمة على الرتميز ويف طي اخلفاء)2(.

ورغــم ذلــك جنــد مــن ذهــب إىل وجــوب زكاهتــا، فهــا هــو الباحــث عبــد احلميــد إبراهيــم 
يقــول: “إن العمــالت الرقميــة أو الورقيــة الرائجــة جتــب فيهــا الــزكاة؛ ألهنــا مــال منتفــع بــه 
وتتخــذ لبعــض النــاس رأس مــال يف التجــارة ويف الشــركات ولــو راجــت ســتكون مــاال مدخــرا، 
والفقهــاء املعاصــرون قالــوا أبن العمــالت الرمسيــة الــي يتعامــل هبــا اآلن والــي أحلقوهــا ابلفلــوس 
هــي مبنزلــة النقــد يف وجــوب الــزكاة، نظــرا ألهنــا عامــة أمــوال النــاس ورؤوس أمــوال التجــارات 
والشــركات وغالــب املدخــرات، فلــو قيــل بعــدم الــزكاة فيهــا ألدى ذلــك إىل ضيــاع الفقــراء 
ــاِئِل َواْلَمْحــُروِم{ )ســورة الــذارايت:  واملســاكني، وقــد قــال تعــاىل: }َويف أَْمَواهِلِــْم َحقٌّ لِلسَّ
19(؛ والــذي أراه هــو أن هــذه العمــالت جتــب فيهــا الــزكاة وجيــري فيهــا الــراب، وليــس هــذا 
اعرتافــا بنقديتهــا، بــل ألن املوجــب قــد اختلــف، فالــزكاة جتــب فيمــا يعــده النــاس مــاال لــه 
قيمــة، وليســت واجبــة يف النقــود فقــط وال يشــرتط هلــا االعــرتاف، فلــو امتلــك رجــل عمــالت 

لدولــة مــا وهــذه العمــالت ال يتــم التعامــل هبــا يف بلــده فإهنــا جتــب فيهــا الــزكاة” )3(.

ويُردُّ على الباحث عبد احلميد إبراهيم – نفع هللا به- مبا يلي:

1 (  Mufti Muhammad Abu-Bakar, Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and 
Blockchain, Blossom Labs, 2018, p23.

2 (   إبراهيــم، أمحــد عيــد عبــد احلميــد، النقــود الرقميــة وأثــر التعامــل هبــا يف منــط احليــاة اإلســالمية، ديب: حبــوث منتــدى فقــه االقتصــاد اإلســالمي 
الرابــع: االبتــكار والســعادة يف منــط احليــاة اإلســالمي رؤيــة استشــرافية، 2018، ص570.

3 (   إبراهيم، النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف منط احلياة اإلسالمية، مصدر سابق، ص576-577.
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أواًل- العمــالت الرقميــة ليســت رائجــة حلــد اللحظــة، وإمنــا مــا تثــريه مــن مســائل حــول 
االقتصــاد أو التعامــالت وأغراضهــا هــو مــا خلــق هلــا هــذا االهتمــام الكبــري، أمَّــا القــول 

برواجهــا فهــو قــول خاطــئ.

اثنيًــا- إذا مت ضبــط التعامــل ابلعمــالت الرقميــة وفــق ضوابــط الشــرع يف املعامــالت 
املاليــة، فإننــا نقــول بوجــوب زكاهتــا، أمــا وهــي يف هــذه الصــورة فــال نقــول ابملنــع، ولكننــا 
نصــرح )ابلــرتدد( نظــرا ملــا يكتنــف العمليــة والعملــة مــن شــبهات، والوقــوف عنــد الشــبهة خــري 
مــن االقتحــام يف اهللكــة، ألنَّ القــول ابلــزكاة يف منظومــة ماليــة مضطربــة ومهيــة حيــدث ضــررا 
علــى املنظومــة املاليــة الواقعيــة قــوال واحــدا، إذ املــال احلقيقــي يف تــوازانت مــع ســوق الذهــب، 

أمــا االفرتاضــي فــال ســوق يقابلــه.

وهــذا مــا أشــار إليــه جمموعــة مــن الباحثــني فقالــوا: “مــن منظــور اقتصــادي، قــد يواجــه 
التشــجيع علــى اعتمــاد العمــالت االفرتاضيــة )بــدال اعتمــاد عمــالت مســتعملة( حتــدايت 
ابرزة مــن حيــث قبــول اجملتمــع هبــا كعملــة جديــدة ال خبلفيــة اترخييــة، وابلتــايل قــد تفتقــر إىل 
الشــرعية كوهنــا عملــة ال تتمتــع بتمثيــل ملمــوس علــى شــكل ورقــة أو نقــود يف اجملتمعــات 
الــي اعتــادت أن يكــون املــال فيهــا مــاداي، ونتوقــع )إشــارة إىل عــدم الــرواج( أن خيــف حــذر 
يتــم  فقــد  العملــة،  هــذه  اســتعمال  علــى  ابلتعــود  االفرتاضيــة  العمــالت  حيــال  اجملتمعــات 
التغيــري يف املواقــف عندمــا تصبــح التكنولوجيــا الــي تقــوم عليهــا العمــالت االفرتاضيــة أكثــر 
شــيوعا وجــدارة ابلثقــة إضافــة إىل ذلــك، يف املــكان الــذي تكــون فيــه العملــة االفرتاضيــة 
الوســيلة الوحيــدة للقيــام بعمليــات التحويــل قــد ترغــم احلاجــة االقتصاديــة النــاس علــى القبــول 

ابلعمــالت االفرتاضيــة، الــي كانــوا ســريفضوهنا يف حالــة أخــرى”)1(.  

اثلثًــا- كثــري مــن العلمــاء املعاصريــن حياولــون االجتهــاد يف الفتــوى بتخرجيهــا علــى قــول 
األولــني، يف حــني أنَّــه ليــس مــن الســهل القــول ابالجتهــاد الفــردي يف هــذا املســائل، لكــون 

1 (  جوشوا ابرون وآخرون، مصدر سابق، ص67. 
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الصعوبــة قائمــة حلــد اللحظــة يف هــذه القضيــة، ألنَّ علمــاء األمــة مــا عرفــوا هــذه النازلــة أو مــا 
يقارهبــا منهــا ســلفا؛ وهللا تعــاىل أعلــم وأحكــم.

هل تنطبق شروط الزكاة على األموال االفرتاضية؟. 3

مــن شــروط الــزكاة الــي بينهــا أهــل الفقــه شــرطان مهمــان وجــب معرفتهمــا لكــي نقــرتب 
مــن إصــدار احلكــم يف الــزكاة الرقميــة، ومهــا: النمــاء وامللــك التــام؛ قــال ابــن اهلمــام: «إن 
املقصــود مــن شــرعية الــزكاة - مــع املقصــود األصلــي مــن االبتــالء- هــو مواســاة الفقــراء، علــى 
وجــه ال يصــري هــو فقــريًا، أبن يعطــي مــن فضــل مالــه قليــاًل مــن كثــري، واإلجيــاب يف املــال 
الــذي ال منــاء لــه أصــاًل يــؤدي إىل خــالف ذلــك عنــد تكــرر الســنني، خصوًصــا مــع احلاجــة 

إىل اإلنفــاق»)1(. 

ْســِلِم يف فـََرِســِه 
ُ
ومســتندهم هــو حديــث النــيب صلــى هللا عليــه وســلم: «لَْيــَس َعلَــى امل

َوُغاَلِمــِه َصَدقَــٌة»)2(، وعليــه فــإنَّ الــزكاة واجبــة يف األمــوال املعرضــة للنمــاء، وال جتــب فيمــا 
قصــد منــه االقتنــاء أو مل يكــن مــاال معرضــا للتنميــة)3(، وليــس املقصــود حقيقــة النمــاء ألنَّ 

ذلــك غــري معتــرب وإمنــا كــون املــال معــدا لالســتنماء ابلتجــارة وحســن تســيري األمــوال)4(.

أمــا امللــك التــام فالقصــد منــه امللــك العــام ملــال الــزكاة وهــو قــول األكثريــن)5(، قــال 
الشــافعي يف )األم(: «وجتــب الصدقــة علــى كل مالــك اتم امللــك مــن األحــرار وإن كان 

1 (  ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد، فتح القدير )بريوت: دار الفكر، د.ط.ت( ج02، ص155.

2 (  أخرجــه البخــاري )1463(، ابب: وقــت إخــراج زكاة الفطــر، حتقيــق: حممــد زهــري بــن انصــر الناصــر )بــريوت: دار طــوق النجــاة، ط01، 
2001م( ج2، ص120. وهــذا دليــل واضــح علــى أنَّ األمــوال إذا كان األصــل فيهــا هــو االقتنــاء فــال زكاة فيهــا. ينظــر: النــووي، حميــي الديــن 

حيــى بــن شــرف، املنهــاج شــرح صحيــح بــن مســلم )بــريوت، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط02، 1971( ج07، ص55.

3 (  أبو الوليد، سليمان بن خلف الباجي، املنتقى )مصر: مطبعة السعادة، ط01، 1911( ج02، ص90.

4 (  الكاساين، عالء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )بريوت: دار الكتب العلمية، ط02، 1986( ج02، ص11.

5 (  الزرقــاين، عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أمحــد، شــرح الزرقــاين علــى خمتصــر خليــل )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، ط01، 2002( ج02، 
ص251، واملــاوردي، أبــو احلســن علــي، احلــاوي الكبــري، حتقيــق: علــي حممــد معــوض، عــادل أمحــد عبــد املوجــود )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 

ط01، 1999( ج03، ص152.
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صبيــا، أو معتوهــا، أو امــرأة ال افــرتاق يف ذلــك بينهــم، كمــا جيــب يف مــال كل واحــد مــا لــزم 
مالــه بوجــه مــن الوجــوه جنايــة، أو مــرياث منــه، أو نفقــة علــى والديــه، أو ولــد زمــن حمتــاج، 

وســواء كان يف املاشــية، والــزرع، والنــاض، والتجــارة، وزكاة الفطــر ال خيتلــف»)1(.

وعند تنزيل هذه الشروط على األموال الرقمية جيد الباحث ما يلي: 

أواًل- أنَّ قصــد الشــارع احلكيــم مــن النمــاء هــو اإلنفــاق مــن طيــب الكســب بعــد 
جماهــدة يف تنميتــه ومضاعفتــه، فهــو تربيــة للنفــس، قــال تعــاىل يف حمكــم تنزيلــه: }اَي أَيُـَّهــا 
املــال  أنَّ  حــني  267(، يف  البقــرة:  )ســورة  َما َكَســبـُْتْم{  آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيِّبَــاِت  الَِّذيــَن 
الرقمــي يتضاعــف وينــزل بــني اآلونــة واألخــرى مشــكال هتديــدا علــى األمــوال وغــري مضمــون 
النمــاء، لعــدم وجــود أي رقابــة عليــه، واملخاطــرة يف األمــوال نوعــان: األوىل إجيابيــة وهــي 
حتمــل الربــح واخلســارة، والثانيــة ســلبية وهــي تعريــض األمــوال للتلــف واهلــالك، وممــا ســبق 

يتبــني أنَّ األمــوال الرقميــة معرضــة للســقوط يف أي حلظــة.

اثنيًــا- النمــاء هــو زايدة يف الســيولة املاليــة تنفــع صاحبهــا املزكــي واملزكــى، أمَّــا املــال 
الرقمــي فــإنَّ مــن اخلطــر حتويلــه ألرصــدة ســائلة، ألنَّــُه يــؤدي بطريقــة أو أبخــرى إىل أزمــات 
ضاربة يف ســوق املال، كتغيريات يف ســعر الصرف وتذبذب واضح بني ســريورة املال الرمسي 
املتحكــم بــه مــن طــرف املؤسســات، وبــني مــال تدفــق إىل األســواق دون موازنــة أو رقابــة مــن 

الســلطات عليــه.

ــا- األمــوال العاديــة ميلكهــا أصحاهبــا ملــكا اتمــا، واألمــر نفســه ابلنســبة للعمــالت  اثلًث
الرقميــة، لكــن يلفهــا نظــام قائــٌم علــى الطــيِّ والتشــفري، فهــو مــال مملــوك لكنــه ليــس حتــت 
يــن الــذي هــو ملــك لصاحبــه لكنــه ليــس حتــت تصرفــه، وهــذا مــا  يــد صاحبــه، مثلــه مثــل الدَّ

1 (  الشافعي، األم، مصدر سابق، ج02، ص28-29.
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يــؤدي إىل إنشــاء خماطــر الســمعة رغــم أنــه حاصــل يف عــامل املــال الرقمــي)1(. 

ورغــم كــون  املــال،  مقصــد  حيفــظ  تصــرف ال  لــكل  مانعــة  الشــريعة  جــاءت  رابًعــا- 
العمــالت الرقميــة واســعة التعامــل يف اآلونــة األخــرية، إال أنَّــه يف نفــس الفــرتة زادت اجلرائــم 
اإللكرتونيــة بشــكل مهــوِّل، والــي هلــا أثــر فــوري علــى هتديــد عــامل املــال، خاصــة وأنَّ أنظمــة 
 Computer( األمــوال الرقميــة ال حتتــوي علــى محايــة كافيــة مــن جانــب األمــن احلاســويب
Security(، ويقــوم جمرمــو الفضــاء اإللكــرتوين ابخــرتاق عمليــات التنقيــب عــن طريــق 
زرع جمموعــة مــن األلغــام والثغــرات والربجميــات، وتصبــح هــذه األمــوال يف خــرب كان يف ملــح 

البصــر)2(. 

اثلثًا: أثر الزكاة الرقمية على الواقع االقتصادي.

ــا  ممــا ســبق جنــد أن املنظومــة املاليــة الرقميــة تعــاين مــن اضطــراابت يف ذاهتــا وعرضياهتــا، وأهنَّ
بشــكل أو آبخر ســتؤثر على الواقع االقتصادي، ولعل القارئ جيد تعارضا بني العنوان ومما 
قــرره الباحــث بــرتدده ابلقــول يف وجــوب الــزكاة الرقميــة، إال أننــا نــود أن نلتفــت إىل مــاذا لــو 

متــت الــزكاة الرقميــة؛ هــل ســتؤثر علــى احليــاة االقتصاديــة ابلســلب أو ابإلجيــاب؟

ــا حتــثُّ علـــى االســتثمار  إنَّ للــزكاة مقاصــد جليلــة علــى خمتلــف األبعــاد، ويكفــي أهنَّ
وحركيــة رأس املــال وخلــق الــرواج االقتصــادي، وهــو مــا ينعكــس بشــكل إجيــايب علــى اجملتمــع 
بتوفــري مناصــب للشــغل، ومحايــة االقتصــاد مــن التقلبــات؛ فضــال عــن مضاعفــة األمــوال 
املزكــى منهــا؛ وأكــد غــري واحــد مــن الباحثــني أمهيــة الــرواج االقتصــادي لألمــوال؛ ومــا حيدثــه 

1 (  اخلطــر يف املفهــوم املــايل هــو ضــرر مباشــر متوقــع للنشــاط املرتبــط بوحــدة اقتصاديــة، بســبب وقــوع أحــداث اقتصاديــة، أو طبيعيــة، أو سياســية، 
أو بفعــل بشــري ويف حالــة حدوثــه ينتــج عنــه خســائر مؤثــرة، قــد تــؤدي إىل عــدم اســتمرارية الوحــدة االقتصاديــة يف النشــاط املمــارس وخروجهــا مــن 
الســوق. ينظــر: نصــري، رائــد، خماطــر الســمعة وااللتــزام ابلشــريعة يف املصــارف اإلســالمية، جملــة دراســات، جملــد43، عــدد01، اجلامعــة األردنيــة، 

األردن، 2016، ص221.

2 (  Larry Greenemeier, How Cryptojacking Can Corrupt the Internet of Things, July 31, 
2018, www.scientificamerican.com.

https://www.scientificamerican.com/author/larry-greenemeier/
http://www.scientificamerican.comm
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االكتناز)1( مـن مضار على االقتصاد)2(، « وكيف أنه يـؤدي إىل الركود االقتصادي؛ حيث 
حيــول دون نشــاط التــداول النقــدي؛ وهــو ضــروري إلنعــاش احليــاة االقتصاديــة يف اجملتمــع 
وحبس املال تعطيل لوظيفته يف توســيع ميادين االنتاج وهيئة وســائل العمل للعاملني» )3(.  

وهــذه املقاصــد العظيمــة مــن هــذا التشــريع، ختتلــف بشــكل كبــري مــع الــزكاة الرقميــة 
ــا تــؤدي هبــا إىل  إذ ثبــت ضــرر هــذه العمــالت االفرتاضيــة علــى النُّظــم االقتصاديــة، وأهنَّ
الســقوط والتدهــور، كمــا أنَّ عــدم وجــود أي جهــة مــن أي نــوع تتحكــم يف أســعارها، ســوى 
العــرض والطلــب عليهــا، جعلهــا عرضــة للمراهنــات بشــكل كبــري جــدا ومــن مث التذبــذب يف 
قيمتهــا، وهــو مــا يفقدهــا أهــم شــروط العملــة التقليديــة وهــو االســتقرار النســيب يف قيمتهــا، 
علــى األقــل يف األجــل القصــري؛ ونظــرا ألن عرضهــا مركــزي، ويعتمــد علــى املعادلــة الرايضيــة 
اخلاصــة بذلــك، فهــي تســتند لعامــل نــدرة العــرض الكلــي هلــا، ولــذا فالعامــل الرئيــس املؤثــر يف 
أســعارها هــو الطلــب، والــذي يتأثــر بــدوره بعوامــل كثــرية مــن أبرزهــا: املوقــف القانــوين منهــا، 
واألحــداث التقنيــة كالقرصنــة واالخرتاقــات، ابإلضافــة إىل املخاطــر التقنيــة)4(؛ زايدة علــى 

خماطرهــا الــي ال حتــد مــع عــامل االقتصــاد والتأثــري يف متغرياتــه علــى النحــو التــايل:

1. العــرض الكلــي للنقــود: علــى املســتوى الــدويل، ألهنــا تتيــح وســائل تبــادل إضافيــة 
علــى املســتوى الــدويل إضافــة للموجــود يف الســاحة واملصــدر مــن قبــل دول العــامل، واملتمثــل 

يف العمــالت الورقيــة املتداولــة، وهــذا قــد يســهم يف زايدة معــدالت التضخــم العاملــي. 

1 (  قــال ابــن العــريب: “اختلــف فيــه ) أي علــى مــراد االكتنــاز ( علــى ســبعة أقــوال: األول: أنــه اجملمــوع مــن املــال علــى كل حــال؛ الثــاين: أنــه 
اجملمــوع مــن النقديــن؛ الثالــث: أنــه اجملمــوع منهمــا مــا مل يكــن حليــا؛ الرابــع: أنــه اجملمــوع منهمــا دفينــا، اخلامــس: أنــه اجملمــوع منهمــا مل تــؤد زكاتــه؛ 
الســادس: أنــه اجملمــوع منهمــا مل تــؤد منــه احلقــوق؛ الســابع: أنــه اجملمــوع منهمــا مــا مل ينفــق ويهلــك يف ذات هللا”. ينظــر: ابــن العــريب، أبــو بكــر 
حممــد بــن عبــد هللا، أحــكام القــرآن، راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّــق عليــه: حممــد عبــد القــادر عطــا )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، ط03، 

2003( ج02، ص482.

2 (  بنــاين، عبــد الكــرمي بــن حممــد، مقصديــة نظــام الــزكاة ىف اإلســالم: دراســة يف البعــد القيمــي للفريضــة، جملــة قضــااي مقاصديــة، مجعيــة البحــث 
يف الفكــر املقاصــدي، املغــرب، 2018، ص44-45.

3 (  املرجع السابق نفسه نقاًل عن جمدي عبد الفتاح سليمان، ص45.

4 (  الباحــوث، عبــد هللا بــن ســليمان بــن عبــد العزيــز، النقــود االفرتاضيــة )مفهومهــا وأنواعهــا وآاثرهــا االقتصاديــة(، اجمللــة العلميــة لالقتصــاد 
والتجــارة، كليــة التجــارة، جامعــة عــني مشــس، العــدد01 ينايــر، القاهــرة، 2017، ص47.
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2. توليــد النقــود: ســتتأثر قــدرة اجلهــاز املصــريف يف كل دولــة علــى توليــد النقــود، فطبيعــة 
النقــود االفرتاضيــة وآليــة تبادهلــا )مــع أهنــا رقميــة فقــط( ال تتيــح إمكانيــة توليــد النقــود، ألنــه 

يتــم نقــل كميــة النقــود املوجــودة مــن مالــك آلخــر.

3. حجــم النقــود داخــل االقتصــاد: مبفهومــه الضيــق )M1(، حيــث يــزداد حجــم 
النقــود املتداولــة خــارج النظــام املصــريف، وألن هــذه النقــود لــن تدخــل ضمــن مقاييــس البنــك 
املركــزي حلجــم النقــود فســينتج عنهــا زايدة يف العــرض الكلــي للنقــود داخــل االقتصــاد، وهــي 

غــري مأخــوذة ىف احلســبان عنــد اختــاذ السياســات النقديــة. 

قــد ينتــج عنهــا أيضــا نقــص الطلــب علــى النقــود القانونيــة )الورقيــة التقليديــة(، نظــرا 
إلمتــام العديــد مــن العمليــات التجاريــة عــرب اإلنرتنــت بواســطة النقــود االفرتاضيــة، ممــا ينعكــس 

بشــكل مباشــر علــى قــدرة البنــك املركــزي يف اختــاذ السياســات النقديــة املالئمــة)1(.    

ومبــا أنَّ هــذه العمــالت االفرتاضيــة مــن النقــد املشــبوه، فقــد نــصَّ أهــل العلــم علــى أنــه ال 
زكاة يف املال احلرام أو املشــبوه، قال  الدكتور نوح علي ســلمان : “إذا كســب مااًل بطريقة 
غــري مشــروعة ) كأن وضــع مالــه يف بنــك ربــويٍّ وأخــذ الــراب( فهــذا أيًضــا -املــال الــذي يف 
يــده- ليــس لــه ومل ميلكــه فــال جتــب فيــه الــزكاة، لكــن لــو أخــرج مقــدار الــزكاة فهــذا ال ُيســّمى 
زكاة بــل هــو إبــراء لذمتــه ممــا وجــب فيهــا، ألنــه ال يســتطيع رّد املــال إىل مالكــه األصلــّي 
وعندئــٍذ ُيســمَّى هــذا املــال ابملــال الضائــع يتصــدَّق بــه علــى الفقــراء واملســاكني»)2(، وكســب 
العمــالت االفرتاضيــة بطريقــة التعديــن والتنقيــب مــع كل مــا حييــُط بــه فيــه وجــه شــبهة كبــرٍي 
جــدًّا، خاصــة وأنَّ مجعــا غفــريا ال يســتهان بعــدده يقدمــون علــى ممارســة التــداوالت يف هــذه 
العمــالت مقامــرة وجمازفــة، نظــرا ملــا يرونــه مــن جــين أرابٍح منهــا، زد عليهــا عــدم االحتــكام 
لألســواق الرمسيــة وجلــب أمــوال مــن العدميــة ملــن جييــد االخــرتاق وزرع الثغــرات الرقميــة عــرب 

1 (  املصدر السابق نفسه، ص49.

2 (  ســلمان، نــوح علــي، فتــوى: حكــم الــزكاة يف املــال احلــرام، رقــم الفتــوى )2288(، اتريــخ الفتــوى: 2012-07-18، موقــع اهليئــة: 
.www.aliftaa.jo
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التشــفريات )Digital gaps( يف الصفقــات)1(؛ وهنــا تطــرح إشــكالية هــل زكاة املــال 
االفرتاضــي كــزكاة املــال احلــرام؟:  

تكلــم الفقهــاء يف كتبهــم حــول املــال احلــرام ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام، وقســموه إىل 
قســمني:

األول: احملــرم لعينــه، وهــو الــذي حيتــوي علــى الضــرر واخلبــث فــال يســمى مــاال عنــد 
مجهــور الفقهــاء إال مــا كان ذا منفعــة)2(، وإن مســي – أي: املــال احملــرم لذاتــه - عنــد احلنفيــة 
مــاال فهــو غــري متقــوم، وال جيــوز االنتفــاع بــه)3(؛ أمَّــا الثــاين: فهــو احملــرم لغــريه، أي: حــّرِم 
ملعــىن آخــر، ســواء ابإلذن مــن صاحبــه كالعقــود الباطلــة واملقامــرات، أو بــدون إذنــه كالســرقة 

واخليــاانت واالختالســات)4(.  

أمــا املصطلــح فقــد عرفــه الدكتــور حممــد نعيــم ايســني أبنــه : «كل مــال حــرم الشــرع علــى 
حائــزه االنتفــاع بــه أبي وجــه مــن الوجــوه». ويقصــد بذلــك: احملــرم لعينــه، واحملــرم لكســبه)5(، 
وقــال ابــن عابديــن يف حاشــيته: «ولــو نــوى يف املــال اخلبيــث الــذي وجبــت صدقتــه أن يقــع 
عــن الــزكاة وقــع عنهــا أي نــوى يف الــذي وجــب التصــدق بــه جلهــل أراببــه، وفيــه تقييــد لقــول 
1 (  متكــن أحــد املخرتقــني مــن ســرقة 30 ألــف وحــدة EOS مــا يعــادل 120 ألــف دوالر يف شــهر ســبتمرب املاضــي مــن ســنة 2019، مســتغال 
ثغــرة تقنيــة ألحــد تطبيقــات القمــار الالمركزيــة الــي تشــتغل علــى شــبكة EOS، وعثــر الباحثــون علــى ثغــرات يف كل مــن “بيتكويــن “و“بيتكويــن 
كاش” هــذا العــام، كمــا تشــري التقاريــر األمنيــة إىل وجــود أكثــر مــن 34 ألــف عقــد ذكــي ضعيــف يف املشــروعات القائمــة علــى عملــة “إيثوريــوم” 
الرقميــة. ينظــر: جريــدة العــريب اجلديــد، مقــال: ثالثــة آالف ثغــرة يف قواعــد العمــالت الرقميــة خــالل 2018م، واشــنطن، مت النشــر: -30-12

.www.alaraby.co.uk :2018م، شوهد يف: 2019-11-29م، موقع

2 (   قــال املــرداوي: “فتقييــده مبــا فيــه منفعــة احــرتاز عــن مــا ال منفعــة فيــه كاحلشــرات وحنوهــا ، وتقييــده املنفعــة ابإلابحــة احــرتاز عــن مــا فيــه منفعــة 
غــري مباحــة كاخلمــر ... وتقييــده ابإلابحــة لغــري ضــرورة ، احــرتاز عــن مــا فيــه منفعــة مباحــة للضــرورة كالكلــب وحنــوه ، قالــه ابــن منّجــى، وقــال : فلــو 
قــال املصنــف : لغــري حاجــة لــكان أوىل ، ألن اقتنــاء الكلــب حيتــاج إليــه وال يضطــر إليــه ، فمــراده ابلضــرورة : احلاجــة ، وقــال الشــارح : وقولــه : 
لغــري ضــرورة ، احــرتاز مــن امليتــة واحملرمــات الــي تبــاح يف حــال املخمصــة”. ينظــر: املــرداوي، عــالء الديــن علــي بــن ســليمان، اإلنصــاف يف معرفــة 

الراجــح مــن اخلــالف )بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، د.ط.ت( ج04، ص270.

3 (  جــاء عــن الصاحبــني القاضــي أيب يوســف والشــيباين قوهلمــا: “املــال مــا يبــاح االنتفــاع بــه حقيقــة وشــرعا”.ينظر: الســمرقندي، حتفــة الفقهــاء، 
مصدر ســابق، ج03، ص327.

4 (  ابن تيمية، الفتاوى الكربى، مصدر سابق ، ج28، ص493.

5 (  الثمــايل، حممــد عــوض حامــد، نقــاًل عــن حممــد نعيــم ايســني، املــال احلــرام: زكاتــه ومصــارف تطهــريه، جملــة كليــة دار العلــوم، عــدد:97، 
2016، ص496.  القاهــرة، 

https://cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/economy/2017/11/26/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/economy/2017/11/26/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.alaraby.co.uk
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الظهرييــة)1(: رجــل دفــع إىل فقــري مــن املــال احلــرام شــيئا يرجــو بــه الثــواب يكفــر، ولــو علــم 
الفقــري بذلــك فدعــا لــه وأمــن املعطــي كفــرا مجيعــا»)2(.

ونقــل النــووي عــن الغــزايل مقــرًّا: «إذا مل يكــن يف يــده إال مــال حــرام حمــض فــال حــج 
عليــه وال زكاة، وال تلزمــه كفــارة ماليــة»)3(، ومثلــه يف االجتــاه الفقهــي ســار ابــن القيــم فقــال: 
«إذا خالــط مالــه درهــم حــرام أو أكثــر منــه أخــرج مقــدار احلــرام وحــل لــه الباقــي بــال كراهــة، 
ســواء كان املخــرج عــني احلــرام أو نظــريه؛ ألن التحــرمي مل يتعلــق بــذات الدرهــم وجوهــره وإمنــا 
تعلــق جبهــة الكســب فيــه، فــإذا خــرج نظــريه مــن كل وجــه مل يبــق لتحــرمي مــا عــداه معــىن، هــذا 
هــو الصحيــح يف هــذا النــوع، وال تقــوم مصــاحل اخللــق إال بــه»)4(، لكــن هــذا األمــر مشــتمل 
علــى العقــود املنتهيــة أو الــي ســتنتهي، أمــا الــزكاة يف األمــوال الرقميــة فهــي مســتمرة ابســتمرار 
التداول، وحبُّ اإلنســان للمال ال جيعله يتأخر عن أي مكســب اســتثماري، ففتح الذريعة 
دون بدائــل شــرعية أو ضوابــط يــؤدي لضيــاع مقصــد الشــريعة مــن حفــظ األمــوال، والقــول 
جبعــل زكاة النقــد االفرتاضــي كــزكاة املــال احلــرام يــراه الباحــث بعيــدا نوعــا مــا ألســباب، منهــا:

أواًل- زكاة املــال احلــرام لشــخص يريــد التوبــة واإلانبــة، أمــا زكاة النقــود االفرتاضيــة فهــي 
غــري منتهيــة كــون التــداول واالســتثمار والتعامــل أمــرا مســتمرا بــني األشــخاص واملؤسســات.

مباشــر  بشــكل  تســويغ  فهــو  االفرتاضيــة  األمــوال  بــزكاة  الذريعــة  فتحــت  إذا  اثنيًــا- 
للمكاســب الفاســدة، خاصــة وقــد تبــني فيمــا ســبق ضــرر هــذه األمــوال علــى معــاش النــاس.

اثلثًــا- مــن اســتقرأ مواضــع أهــل العلــم يف القــول ابجلــواز مبعامــالت خمالفــة للشــريعة، 

1 (  ويقصــد بــه كتــاب: الفتــاوى الظهرييــة لصاحبه ظهــري الديــن البخــاري، وهــو مــن فقهــاء األحنــاف، تــويف عــام 619ه. ينظــر: اللخمــي، 
املبــارك بــن أمحــد بــن املبــارك بــن موهــوب، اتريــخ إربــل، حتقيــق: ســامي بــن ســيد مخــاس الصقــار )وزارة الثقافــة واإلعــالم: دار الرشــيد، د.ط، العــراق، 

1980( ج02، ص190.

2 (  ابن عابدين، حممد أمني، رد احملتار )بريوت: دار الفكر، ط02، 1992( ج02، ص292. 

3 (  النووي، حميي الدين حيى بن زكراي، اجملموع )دمشق: دار الفكر،  د.ط.ت( ج09، ص352.

4 (  ابن قيم اجلوزية، مشس الدين حممد بن أيب بكر، بدائع الفوائد )بريوت، دار الكتاب العريب، د.ط.ت( ج03، ص257.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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فإهنــم يريــدون منهــا إجيــاد خمــرج للمســلمني الذيــن وقعــوا يف تعامــل مــا َقْصــَد االنتهــاء، ال 
االســتمرار.

ــا- هــذا أمــٌر ال يشــق وال يصعــب علــى اإلنســان أن يتحــرز منــه، فإنَّــه يوجــد مــن  رابًع
طــرق اســتثمار األمــوال مــا يغــين كل طالــب اســتثمار ومنــاء ألموالــه دون اللجــوء يف الشــبهة.

خامًســا- اشــرتاط أهــل العلــم األخــذ ابملصــاحل بشــرط أن ال تتصــادم مــع النصــوص 
الشــرعية، أمَّــا إذا تعارضــت فهــي مصــاحل ملغــاة قــوال واحــًدا.

سادًســا- املــال احلــرام يعلــم صاحبــه بوجــود شــبهة فيــه تــؤدي بــه إىل الســؤال عــن حكمــه 
يف أي الوجــوه ينفــق، أمــا زكاة النقــد االفرتاضــي فهــي نتيجــة عــن اســتثمار مــايل يف العملــة 
يف الغالــب، وقــد يكــون االســتثمار جائــزا، خاصــة عــرب املعامــالت ابألســهم، إالَّ أنَّ الضــرر 

قــد حيــدث بتدفــق مــال وفــري ال يــوازي الســوق الرمسيــة.

فــكل مــا ســبق يدخــل يف ابب املمنــوع أو الشــبهات املفضيــة إىل احملرمــات، وعــامل 
العمــالت مبــين مــن أساســه علــى التشــفريات والتجــاوزات الالأخالقيــة يف عــامل املــال، وهــذا 
منــاف لقصــد الشــارع، عــِن ابــِن ُعَمــَر َرِضــَي هللاُ عنهمــا، قــال: إيّنِ مسعــُت رســول هللا صلَّــى 

ــوٍل...»)1(.  ــْن ُغُل ــٌة ِم ــوٍر َواَل َصَدَق ــرْيِ طُُه ــُل َصــاَلٌة ِبَغ هللا عليــه وســلَّم يقــول: « اَل تـُْقَب

إن اتريــخ اخلســائر اإللكرتونيــة يف األســواق املاليــة والنقديــة اتريــخ حافــل، وليــس يعنينــا 
ماليــة  نتيجــة قرصنــة حمافــظ  للخســارة  الــذي كان عرضــة  يتعلــق ابلبتكويــن  مــا  إال  منهــا 
عــدة مــرات وفــق مــا أدىل بــه عديــد مــن املصــادر، فقــد رصــد يف 2016م خســارة شــركة 
أخــرى  إلكــرتوين، وخســارة  نتيجــة هجــوم  مليــون دوالر   70 يعــادل  مــا   )Bitfinex(
 Exchange MtGox عــام 2013م تقــدر بــــ 350 مليــون دوالر مــن قبــل شــركة

1 (  أخرجــه مســلم )224(، ابب: وقــت إخــراج زكاة الفطــر، مصــدر ســابق، ج1، ص204. قــال اخلطــايب: “ويف قولــه وال صدقــة مــن غلــول 
بيــان أن مــن ســرق مــااًل أو خانــه مث تصــدق بــه مل جيــز وإن كان نــواه عــن صاحبــه، وفيــه مســتدل ملــن ذهــب إىل أنــه إن تصــدق بــه علــى صاحــب 
املــال مل تســقط عنــه تبعتــه”. ينظــر: اخلطــايب، أبــو ســليمان محــد بــن حممــد البســي، معــامل الســنن )حلــب: املطبعــة العلميــة، ط01، 1932( 

ج01، ص33.
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يف طوكيــو وفقــا لرويــرتز، وخســارة حادثــة هنايــة عــام 2017م لشــركة NiceHash مبــا 
مقــداره 4500 وحــدة بتكويــن، وهــو مــا يعــادل 64 مليــون دوالر بســعر الســوق، ومت 
رصــد خســارات أخــرى، ومــا يعنينــا هــو إشــارة اخلــرباء أنــه ال ميكــن ألي شــيء متــداول 
علــى اإلنرتنــت أن يكــون مبعــزل عــن القرصنــة؛ مبــا يف ذلــك البتكويــن، قــال أحــد اخلــرباء عــن 
األســتاذ تيلري موور )Teller Moore( أســتاذ علوم األمنيات يف جامعة تولزا اتندي: 
أخــرى  للقرصنــة»، ويقــول يف دراســة  أكثــر عرضــة  أن احلســاابت األكثــر شــهرة  «ثبــت 
جتريبيــة: «عنــد تعــرض البتكويــن للهجمــات فــإن عــدد املعامــالت اليومــي يف األايم الــي تليــه 

تقــل بشــكل ملحــوظ» مشــريا إىل أتثــر اجملتمــع العــام للعملــة ابلقرصنــة)1(.  

› هل مقصد حفظ املال متوفر يف النقد االفرتاضي؟	

يقــول الشــيخ القــرة داغــي: «وبنــاء علــى مقاصــد خلــق الكــون)2(، واإلنســان جيــب أن 
يكــون احلكــم اخلــاص ابلعمــالت الرقميــة اإللكرتونيــة يســاهم ولــو بطريقــة غــري مباشــرة يف 
التســخري والتعمــري والتنميــة، أو علــى األقــل ال يكــون حكمــا صــوراي ليــس لــه فائــدة ســوى 

املضــارابت الــي قــد تصــل إىل املقامــرات الــي حرمهــا اإلســالم بصــورة قطعيــة.  

وبنــاء علــى مقاصــد الشــريعة العامــة جيــب أن يكــون حلكمنــا الــذي نصــل إليــه إبذن 
هللا تعــاىل - هلــذه النازلــة دور )مباشــر أو غــري مباشــر( يف حفــظ املــال، وتنميتــه مــن خــالل 
التبــادل اآلمــن املســتقر - إىل حــد كبــري هلــذه العمــالت الرقميــة اإللكرتونيــة، وابلتــايل فــال 
يكــون جمــرد تبــادل صــوري غــري انفــع، كمــا أنــه جيــب أن ال يكــون ضــارا هبــذا املقصــد، بــل 
منســجما معــه، وكذلــك احلــال يف مقاصــد املكلفــني )أي األشــخاص( ونياهتــم فــإذا روعيــت 
بصــورة حقيقيــة فــإن احلكــم يكــون بعيــدا عــن الصوريــة والتحايــل، وهــذا أيضــا مطلــوب؛ وأمــا 
رعاية ســد الذرائع فهي محاية للمجتهد، واملســتنبط واملرجح )وابلتايل املســتفي( من الوقوع 

1 (  أمحــد، منــري ماهــر وآخــرون، الكفــاءة االقتصاديــة للعمــالت االفرتاضيــة املشــفرة: البتكويــن أمنوذًجــا، جملــة إســرا الدوليــة للماليــة اإلســالمية، 
اجمللــد09، العــدد01، ماليــزاي، 2018، ص119.

2 (  قــال احلمــوي احلنفــي: “ومــن املقــرر أن حفــظ املــال مــن الكليــات اخلمــس اجملمــع عليهــا يف ســائر األداين”. ينظــر: احلمــوي، أبــو العبــاس 
شــهاب الديــن، غمــز عيــون البصائــر شــرح األشــباه والنظائــر )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، ط01، 1985( ج01، ص318.



291االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

يف احليــل غــري املشــروعة. 

وأمــا فقــه املــاالت فإنــه يوجــب النظــر فيمــا يرتتــب علــى احلكــم مــن آاثر ونتائــج إجيابيــة 
أو ســلبية علــى الفــرد، واجملتمــع والدولــة، يف املــدى القصــري واملتوســط والبعيــد.  

 )Bitcoin( بتكويــن  عملــة  مثــل  اإللكرتونيــة  الرقميــة  العمــالت  إن  نظــران:  ويف 
وأخواهتــا ال تســاهم يف صورهتــا احلاليــة يف حتقيــق أي مقصــد مــن املقاصــد الــي ذكرانهــا 
للكــون، واإلنســان، والشــريعة، بــل إهنــا تلحــق األذى مبقصــد حفــظ املــال بســبب املضــارابت 
الــي شــاهدانها والــي أحلقــت أضــرارا فادحــة ألمــوال األفــراد وابلتــايل اجملتمــع، وذلــك لعــدم 
وجــود أي أصــل ميثــل هــذه العمــالت، وكذلــك عــدم وجــود أي ضمــان واعــرتاف ال مــن 

دولــة، وال مــن شــركة كــربى»)1(.

فحفــظ األمــوال وصيانتهــا ثبــت ابســتقراء األدلــة واألحــكام الشــرعية املتعلقــة ابلدعــوة 
إىل العمــل وإابحــة البيــع والشــراء واإلجــارة ومنــع الغــش والغــرر وبتشــريع احلــد والضمــان 
وغــري ذلــك)2(، ألنَّ املقصــود مــن األمثــان أن تكــون معيــارا لألمــوال يتوســل هبــا إىل معرفــة 
مقاديــر األمــوال وال يقصــد االنتفــاع بعينهــا)3(، قــال ابــن تيميــة يف )الفتــاوى(: «وهلــذا ينبغــي 
للســلطان أن يضــرب هلــم فلوســا تكــون بقيمــة العــدل يف معامالهتــم؛ مــن غــري ظلــم هلــم. وال 
يتجــر ذو الســلطان يف الفلــوس أصــال؛ أبن يشــرتي حناســا فيضربــه فيتجــر فيــه وال أبن حيــرم 
عليهــم الفلــوس الــي أبيديهــم ويضــرب هلــم غريهــا؛ بــل يضــرب مــا يضــرب بقيمتــه مــن غــري 

ربــح فيــه؛ للمصلحــة العامــة ويعطــي أجــرة الصنــاع مــن بيــت املــال»)4(.

فــزكاُة أمــواٍل مشــبوهٍة تولــدت مــن العدميــة، أو مــن املتابعــة يف عمليــة التنقيــب اإللكــرتوين 

1 (  القــره داغــي، علــي حمــى الديــن، العمــالت الرقميــة اإللكرتونيــة بــني احلــل والتحــرمي، بــني الواقــع واملشــهود، دراســة فقهيــة اقتصاديــة مــع بيــان 
البدائــل املقبولــة شــرعا، خزانــة املعرفــة يف املاليــة اإلســالمية، ماليــزاي، 2018، ص07-08.

2 (  اخلادمي، نور الدين، علم املقاصد الشرعية )السعودية: مكتبية العبيكان، ط01، 2001( ص48.

3 (  ابن تيمية، الفتاوى الكربى، مصدر سابق، ج29، ص472.

4 (  املصدر السابق نفسه، ج29، ص469.
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بــال هــوادة وال ضبــط هلــذه التعامــالت املاليــة تــؤدي إىل انكمــاش هيكلــي، وابلتــايل تلجــأ 
النقــود الورقيــة لتجــاوز هــذه املعضلــة ابالنقســام املتتــايل كمــا حــدث معهــا بشــكل متكــرر، 
وعــدم وجــود آليــة للتحكــم يف العــرض النقــدي مــن قبــل األنظمــة الالمركزيــة هــي نقطــة ضعف 
هلــذه النقــود أمــام النقــود الصــادرة عــن البنــوك املركزيــة، ومــن املعلــوم عنــد أهــل االقتصــاد أن 
أحــد أســباب حــدوث االنكمــاش هــو انفجــار الفقاعــات املاليــة الــي تنشــأ عــن املضــارابت 
املســتمرة إىل أن تصــل إىل فقــدان كبــري للقيمــة املدفوعــة علــى حســاب القيمــة احلقيقيــة، ومــن 
مث ســيكون هنــاك فقــدان مــايل كبــري عنــد طــرف خاســر يتحــول ابلضــرورة لصــاحل أطــراف 
أخرى قامت بتحويل النقد إىل أصول ملموســة أو نقود أكثر اســتقرارا، مما ســيؤثر يف القوة 
الشــرائية للفئــة اخلاســرة ويضعــف الطلــب علــى الســلع ويــؤدي إىل مزيــد مــن حالــة االنكمــاش 

.)1(

ــا  وذهــب الشــيخ القــرة الداغــي إىل القــول أبن حكمهــا الشــرعي ابحلالــة الــي ذكــرت أهنَّ
حمرمــة حتــرمي الوســائل ال حتــرمي املقاصــد والــذات؛ واملقصــود بتحــرمي الوســائل أن احلرمــة راجعــة 
إىل أن ذلــك الشــيء وســيلة وذريعــة إىل احملــرم لذاتــه، ولذلــك يبــاح عندمــا ال يــؤدي إىل تلــك 
الغايــة احملرمــة، وأمــا احملــرم حتــرمي املقاصــد، فهــو احملــرم لذاتــه مطلقــا، ولذلــك ال جيــوز إال عنــد 
الضــرورة؛ وبنــاء علــى ذلــك فــإن شــراء بتكويــن )Bitcoin( وحنوهــا مــن العمــالت الرقميــة 
اإللكرتونيــة والتعامــل هبــا حمــرم؛ ألهنــا يــراد هلــا أن تقــوم بــدور العملــة مــع أهنــا ال تتوافــر فيهــا 
شــروط العملــة، وأمــا املضاربــة هبــا فهــي أكثــر حرمــة؛ ألهنــا تصــل إىل حــد املقامــرة الــي حرمهــا 

هللا تعــاىل لذاهتــا)2(.

نقــول هــذا إذا كانــت هــذه العمــالت ابقيــة علــى نفــس هــذه الطريقــة املشــبوهة دون 

1 (  منري ماهر أمحد وآخرون، مرجع سابق، ص128.

2 (  القــرة داغــي، مرجــع ســابق، ص28. قــال الشــاطيب: “وهكــذا العبــادات؛ فــإن املقصــد األصلــي فيهــا التوجــه إىل الواحــد املعبــود وإفــراده 
ابلقصــد إليــه علــى كل حــال، ويتبــع ذلــك قصــد التعبــد لنيــل الدرجــات يف اآلخــرة، أو ليكــون مــن أوليــاء هللا تعــاىل، ومــا أشــبه ذلــك، فــإن هــذه 
التوابــع مؤكــدة للمقصــود األول وابعثــة عليــه، ومقتضيــة للــدوام فيــه ســرا وجهــرا، خبــالف مــا إذا كان القصــد إىل التابــع ال يقتضــي دوام املتبــوع وال 
أتكيــده؛ كالتعبــد بقصــد حفــظ املــال والــدم”. ينظــر: الشــاطيب، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن موســى، املوافقــات، حتقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن 

آل ســلمان )الكويــت: دار ابــن عفــان، ط01، 1997( ج03، ص140.
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ضابط أو رادع، وعندما طرحت هذه املسألة يف ماليزيــــا أجاب أحد علمائها ابقرتاح على 
دولتــه بتحويــل العملــة املشــفرة إىل عملــة حمليــة، وابلتــايل ســتكون ســليمة املنشــأ وحتــت الرقابــة 
احلكوميــة، وبذلــك ميكــن للمزكــي قــدرة علــى تتبــع مدفوعــات الــزكاة اخلاصــة بــه ومعرفــة 
أتثريهــا)1(، وعليــه فإنــه ميكــن أن تؤثــر هــذه الفريضــة هبكــذا نــوع مــن العمــالت الرقميــة علــى 
الواقــع االقتصــادي؛ لكــون األصــل ذا بنيــة مهرتئــة يف عــامل املــال، فــال مركزيــة حتمــي وتضبــط 
قوانينــه وال أمــان مــن االســتحواذ أو اخلــالص مــن االضطــراابت والتذبــذابت، وكأهنــا حلظــات 
مــن املقامــرة اعتمــادا علــى احلــظ، حــىت أنَّ حتديــد النصــاب أمــر جــد مستعســر مقارنــة ابلنقــد 
االفرتاضــي وســوق الذهــب نظــرا هلــذا االضطــراب احلاصــل ليــس ابألشــهر بــل ابلدقائــق 

والســاعات، وهللا تعــاىل أعلــم.

1 (  Mohd Ma’Sum Billah , Halal Cryptocurrency Management, palorave macmillan, Swit-
zerland, 2019, p139.
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خامتة:

إنَّ العمــالت االفرتاضيــة تعتــرب انزلــة مــن نــوازل العصــر يف منظومــة عــامل املــال، والســريورة 
الــي يتقــدم العــامل حنوهــا، تــدل علــى أنَّنــا قادمــون علــى مســتجدات أكثــر مــن هــذه، ومــن 
بينهــا تقــدم تعامــالت االقتصــاد الرقمــي علــى االقتصــاد التقليــدي؛ وممــا ســبق خيلــص الباحــث 

إىل مــا يلــي:

1. النقد االفرتاضي عبارة عن وحدة نقدية جديدة غريبة غامضة ذات هيئة إلكرتونية 
تشتغل بطابع الرتميز، وتتمتع خباصية االنتشارية.

2. التعامــل ابلنقــد االفرتاضــي ال حيتــوي علــى معايــري شــرعية وقانونيــة، وهــذا مــردُّه إىل 
عــدم وجــود ضوابــط شــرعية للتعامــالت الرقميــة اجلديــدة.

3. حتتــوي التعامــالت الرقميــة هبــذه العمــالت علــى غــرر وجهالــة، فــال يعلــم مصدرهــا 
ومســتقبلها، والتذبــذات القيميــة تــؤدي بصاحبهــا إىل املقامــرات واملخاطــرة ابملــال.

 4. التكييــف الفقهــي مضطــرب يف هــذه النازلــة، وأحســن األحــوال أن نذهــب إىل أن 
هــذه العمــالت نظــام دفــع ومــال مســتقل معاصــر يــؤدي وظيفــة النقــود.

5. يتــوازن مفهــوم املــال املشــبوه مــع عمليــات غســيل األمــوال، وهــذا راجــع لكــون 
كليهمــا ينتــج بطــرق غــري قانونيــة وال شــرعية. 

النقــد االفرتاضــي أو عدمهــا ألســباٍب  القــول بوجــوب زكاة  الباحــث يف  يــرتدد   .6 
طرحهــا يف الدراســة، ونــودُّ اإلشــارة إىل أنَّ البحــث يف حكــم هكــذا قضــااي، خاصــة الشــائكة 
املعقــدة منهــا، مرجعــه إىل االجتهــادات اجلماعيــة املتخصصــة ال الفرديــة، فنثبــت الــرتدد مــن 
هــذه النازلــة ملخــاوف والتباســات ظهــرت لنــا لعلنــا بذلــك نفتــح تســاؤالت علــى دراســة 

أخــرى جتيــب عنهــا.
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7. العمــالت الرقميــة تفــك االرتبــاط عــن ســوق الذهــب، وهــذا يــدل علــى أنَّ هــذه 
الســوق تتحاكــم إىل سياســة ماليــة تدخــل ضمــن دائــرة )معــارك الــدول( غــري التقليديــة، وهــذا 

جيعــل القــول بزكاهتــا أو عدمــه ملتبســـًـا.

8. زكاة النقــد االفرتاضــي هبــذا الشــكل دون ضوابــط قــد تــؤدي - وهللا تعــاىل أعلــم – 
إىل ضــرر يف عــامل النقــود، وذلــك بســقوط قيمتهــا أو تذبذهبــا، أو إىل حالــة انكمــاش، ودرء 

املفاســد أوىل مــن جلــب املصــاحل.

التوصيات:  يوصي الباحث يف آخر دراسته بـــ:

1. ضــرورة أن تســتبق الــدول العربيــة واإلســالمية إىل اســتحداث عمــالت رقميــة تكــون 
حتــت رقابــة الدولــة وختضــع للمركزيــة والوضــوح والفعاليــة والكفــاءة، لكــون هــذه العمــالت 
قادمــة ال حمالــة إىل ميــدان التعامــالت اليوميــة، والشــريعة بقــدر مــا تشــجع العلــم والبحــث 

بقــدر مــا تضبطــه، وهــذا إلجيــاد نظــام إلكــرتوين جديــد يســاهم يف حركيــة االقتصــاد.

2. العمــل علــى تقنــني التعامــالت ابلعمــالت االفرتاضيــة، وعــدم تركهــا هكــذا دون 
ضابــط قانــوين حيمــي املنظومــة املاليــة.

3. خلــق منصــات للتــدوال واالســتثمار، تكــون حتــت وصايــة الدولــة ابلقانــون والشــرع، 
ويكــون منهــا الصــاحل العــام واخلــاص.

4. يف حــال مــا اســتحدثت عمــالت افرتاضيــة وفــق صيــغ شــرعية وقانونيــة، فــاألوىل أن 
تســىنَّ مقابــل ذلــك إلزامــات تلــزم أصحاهبــا بوضــع زكاة هــذه األمــوال ضمــن حســاابت رمسيــة 
خاصــة ابلدولــة أو املؤسســة املكلفــة بتســيري أمــوال الزكــوات، وهــذه األخــرية هــي الــي تتكلــف 

إبعــداد تقاريــر إىل البنــوك املركزيــة إلحــداث تــوازن يف ســوق املــال.
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5. ال بــدَّ مــن اســتحداث أنظمــة رقابــة جديــدة علــى األمــوال يكفلهــا القانــون لتكــون 
هــذه الرقــاابت عبــارة عــن إقــرارات ذمــة تثبــت نظافــة املــال مــن عدمــه محايــًة للصــاحل العــام.

هــذا فــإن أصبنــا فمــن هللا وحــده لــه املنَّــة والفضــل، وإن أخطــأان فــال عصمــة ألحــد مــن 
اخلطــأ والزلــل.

 فاللهــم زينــا بزينــة العلــم واحللــم، واهــدان إىل طيــب القــول والفعــل، والصــالة والســالم 
األمتــان األكمــالن علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثــريا.
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الذكاء االصطناعي وسبل جتديد التمويل 
اإلسامي: اهلندسة املالية اإلسامية منوذًجا

الدكتور نوفل الناصري * 

* حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم وتقنيــات املهنــدس )2016( مــن جامعــة حممــد اخلامــس ابلــرابط ابملدرســة احملمديــة للمهندســني 
)EMI( حــول نظريــة الرتكيــب والنمذجــة واحملــاكاة ابســتعمال نظــام الوحــدات، وتطبيقاهتــا يف األنظمــة االقتصاديــة واهلندســة املاليــة اإلســالمية. 
وهــو انئــب برملــاين حــايل يف جملــس النــواب املغــريب، وعضــو جلنــة املاليــة والتنميــة االقتصاديــة. قبــل ذلــك، كان مكلفــا ابلدراســات لــدى رئيــس 
حكومة اململكة املغربية يف وزارة الشــؤون العامة واحلكامة. لديه العديد من الدراســات واملقاالت واملشــاركات العلمية يف اجملاالت البحثية التالية: 
األنظمــة املركبــة، والــذكاء االصطناعــي، والنمذجــة واحملــاكاة ابســتعمال نظــام الوحــدات، واقتصــادايت الرتكيــب، واهلندســة املاليــة، واهلندســة املاليــة 

اإلســالمية، والتمويــل األصغــر اإلســالمي.
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الذكاء االصطناعي وسبل جتديد التمويل اإلسامي: اهلندسة املالية اإلسامية منوذًجا

الدكتور نوفل الناصري

ملخص البحث

تُعرَّف اهلندسة املالية أبهنا جمموعة األنشطة الي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ 
ملشاكل  إبداعية  حلول  صياغة  إىل  ابإلضافة  املبتكرة،  املالية  واملنتجات  األدوات  من  لكل 
لتجديد  عملية  وسيلة  اإلسالمية  املالية  اهلندسة  اعتبار  ميكن  السياق،  نفس  ويف  التمويل. 
مسامهته  مع  من جهة،  التمويل  هذا  لتعزيز كفاءة وصالبة  انجعة  وآلية  اإلسالمي،  التمويل 
يف تطوير قدراته يف تغطية احلاجيات املالية للمؤسسات والزابئن من جهة اثنية. وقد واكب 
استعمال تقنيات الذكاء االصطناعي يف التمويل اإلسالمي عدة نقاشات يف األوساط اجملتمعية 
والفقهية واألكادميية –سواء يف الدول اإلسالمية أو الغربية- حول قدرة هذه اآللية على ضمان 
املصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية يف آن واحد. وسنحاول يف هذا البحث اجلواب على 
هذه التخوفات من خالل تسليط الضوء على اهلندسة املالية اإلسالمية واخلصائص واملقومات 
الي متتاز هبا. ويف حمور اثين، سنبسط تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي واحملاكاة على مستوى 
الصغرى، حيث  التمويالت  التمويل اإلسالمي وابخلصوص  املركبة يف  النظم  الوحدة ومميزات 
مت اقرتاح وتصميم وبلورة منوذج جديد يف هذا اجملال قابل للتنزيل، على أن نستعرض يف حمور 
آخر نتائج احملاكاة مع تقييم اآلاثر السوسيو اقتصادية للسياسات املتخذة. وقد حصل هذا 
للمحاكاة ابستعمال نظام  الدولية حول أحسن تطبيق  املسابقة  الرابعة يف  املرتبة  العمل على 
الوحدات يف املالية اإلسالمية سنة 2015، والي نظمت من طرف البنك اإلسالمي للتنمية 
جبدة وكرسي سابك لدراسة األسواق املالية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض. 
لقد أثبت نتائج احملاكاة أن هذا النموذج قد خفف من خماطر مشاريع الزبناء، وساهم يف التوزيع 
العادل واملنصف للدخل والثروة بنسبة 27٪، وحقق محاية ل 82٪ من الزبناء )املقرتضني( من 

اإلفالس، عالوة على استدامة مؤسسات التمويل األصغر وحتسني أرابحها.
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مقدمة

بعد التداعيات السلبية لألزمات املالية العاملية، برزت أصواٌت تنادي بضرورة البحث 
التقليدي،  عن بدائل اقتصادية جديدة قادرة على جتاوز إخفاقات وإكراهات االقتصاد 
اإلسالمي  التمويل  وخصوًصا  اإلسالمي،  االقتصاد  حنو  تّتجه  البدائل  هذه  أبرز  ولعل 
الذي حيظى اليوم أبمهية كبرية، سواء على مستوى مراكز البحث االقتصادي أو اهليئات 

واملنظمات املالية العاملية وعموم اخلرباء. 

ولعل من حسنات األزمة العاملية األخرية، أهنا أبرزت دور وكفاءة واستقرار التمويل 
اإلسالمي ومقاومته لتداعيات هذه األزمة، حيث عرف منو البنوك اإلسالمية تطورًا مهًما 
الي يعاين منها  الصعبة  الظروف  الزايدة(، يف ظل  قدِّرت بزايدة %20 سنواًي )متوسط 
النظام املايل العاملي)1(، وما يؤكد على أمهية تعامالت األبناك اإلسالمية على مستوى العامل 
كذلك، ارتفاع عدد املؤسسات املالية اإلسالمية واتساع انتشارها اجلغرايف، فقد بلغ عددها 
اإلسالمية  البنكية  للخدمات  ونوافذ  إسالمية،  أبناك  فيها:  مؤسسة،   2000 من  أزيد 
مالية إسالمية أخرى، مثل شركات  التكافل، ومؤسسات  التقليدية، وشركات  البنوك  يف 

التمويل واالستثمار. 

رغم االهتمام واالنتشار الكبري الذي بدأ يعرفه التمويل اإلسالمي، إال أن هناك أسئلة 
مناعته  مدى  وعن  جتديده،  سبل  وعن  اإلسالمي،  التمويل  عن كفاءة  تطرح  مشروعة 
وصالبة صيغه التعاقدية، وعن أساليبه ومنتجاته، وعن قدرته يف تغطية احلاجيات املالية 
للمؤسسات والزابئن. ابإلضافة إىل وجود آراء ال تفرق بني اهلندسة املالية التقليدية واهلندسة 

املالية اإلسالمية، وترى أن الفرق يوجد يف التسمية فقط، ويف أمساء املنتجات. 

املالية  اهلندسة  على  الضوء  تسليط  البحث،  هذا  يف  سنحاول  اللبس،  هذا  ولرفع 
بعدها سنتطرق إىل  أهدافها، وكذا خصائص ومقومات منتجاهتا؛  اإلسالمية مع حتديد 
مفهوم احملاكاة على مستوى الوحدة Agent based simulation، وسنعرض يف 

 Islamic 2016 1 (  الناصــري، نوفــل، األبنــاك التشــاركية يف املغــرب: األمهيــة والتحــدايت واآلفــاق )منشــور يف جملــة الصريفــة اإلســالمية
.)Banking Magazine
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التكافل،  التعاونيات ونظام  التمويالت الصغرى. ابإلضافة إىل  حمور آخر هندسة منوذج 
على أن نتعمق يف حمور آخر على منذجته وحماكاته ابستعمال احملاكاة على مستوى الوحدة، 
وتوزيع  العمالء،  مشاريع  خماطر  مستوى  على  النموذج  هذا  نتائج  أهم  بعرض  وسنختم 

الدخل والثروة والزبناء، وأداء مؤسسات التمويل األصغر.

1. اهلندسة املالية اإلسامية

1.1 مفهوم اهلندسة املالية اإلسامية 

تعرف اهلندسة املالية أبهنا: «جمموعة األنشطة الي تتضمن عمليات التصميم والتطوير 
والتنفيذ لكل من األدوات والعمليات املالية املبتكرة. ابإلضافة إىل صياغة حلول إبداعية 
ملشاكل التمويل». ويف نفس اإلطار يقصد ابهلندسة املالية اإلسالمية جمموعة األنشطة الي 
تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات والعمليات املالية املبتكرة. 
هات الشرع  ابإلضافة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل، وكل ذلك يف إطار موجِّ

احلنيف)1(. 
هذا التعريف يشري إىل أن اهلندسة املالية اإلسالمية تتضّمن وابختصار العناصر 

اآلتية)2(:

أواًل: ابتكار أدوات مالية جديدة.

اثنًيا: ابتكار آليات متويلية جديدة.

اثلثًا: ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون، أو إعداد 
صيغ متويلية ملشاريع معّينة تالئم الظروف احمليطة ابملشروع. 

1 (  صــاحل، فتــح الرمحــن علــي حممــد، أدوات ســوق النقــد اإلســامية: مدخــل اهلندســة املاليــة اإلســامية )جملــة املصــريف، العــدد 26، ديســمرب 
2002، بنــك الســودان، اخلرطــوم(.

2 (  بلعزوز، بن علي وعبد الكرمي قـنـــدوز، اســتخدام اهلندســة املالية اإلســامية يف إدارة املخاطر ابملصارف اإلســامية )املؤمتر العلمي الدويل 
السنوي السابع إلدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية(.
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العمليات  أو  األدوات  يف  سواء  سابًقا،  إليها  املشار  االبتكارات  تكون  أن  رابًعا: 
التمويلية موافقة للشرع مع االبتعاد أبكرب قدر ممكن عن االختالفات الفقهية، أي تتمّيز 

ابملصداقية الشرعية.

2.1 هدف اهلندسة املالية اإلسامية

هتدف اهلندسة املالية اإلسالمية إىل إجياد منتجات وأدوات مالية مبتكرة، جتمع بني 
املصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية؛ واملقصود ابملصداقية الشرعية هو موافقة املنتجات 
قدر  الفقهية  اخلالفات  من  اخلروج  يف  سيسهم  مما  ممكن،  قدر  أبكرب  للشرع  اإلسالمية 
االستطاعة، فيما هتدف الكفاءة االقتصادية بتحقيق مقاصد املتعاملني أبقل قدر ممكن 
من التكاليف اإلجرائية أو التعاقدية، ابعتبار أن التقدم التقين وثورة االتصاالت واملعلومات 

يتطلب ابتكار أساليب للتعامل االقتصادي مع هذه القيود وااللتزامات)1(.

3.1 خصائص منتجات اهلندسة املالية اإلسامية

هناك جمموعة من الضوابط الي البد من توافرها يف العقود املالية اإلسالمية، ومنتجات 
اهلندسة املالية اإلسالمية، وميكن تلخيصها يف مخسة أسس)2(: 

1. أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية:

عندما يتفق املتعاملون على شروط العقود، فإنه ال بد أن تكون هذه العقود موافقة 
للضوابط الفقهية، فعند إبرام العقود املالية ال بد أن تكون خالية من كل ما يتعارض مع 
الضوابط اإلسالمية، كتحرمي الراب والغرر. كما أنه ال جيوز متويل أي أنشطة تقع يف دائرة 
التحرمي، مثل: أنشطة صناعة اخلمور أو صناعات قائمة على حلوم اخلنزير أو الدم أو امليتة، 

كما حيرم متويل موائد القمار وأماكن البغاء.

1 (  الســويلم، إبراهيــم ســامي، صناعــة اهلندســة املاليــة: نظــرات يف املنهــج اإلســامي )مركــز البحــوث، شــركة الراجحــي املصرفيــة لالســتثمار، 
ديســمرب 2000، الســعودية(.

2 (  كمال، حممد يوسف، السياسة النقدية يف نظم اقتصادية واهلندسة املالية التقليدية، ال توجد بياانت الكتاب، ص247.
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:)Capability( 2. اإلدراك

جيب أن يكون املتعاملون على علم ودراية بشروط العقد املربم، ويتم االتفاق بينهما 
طوًعا بدون احتكار أو تعسف أو حجر على رغبة أحد أطراف العقد، أي أن تكون 

العقود خالية من اإلكراه والتعسف واالستغالل. 

:)Clarity( 3. الوضوح

جيب أن يكون لدى طريف أو أطراف العقد وضوٌح حول ما يتضمنه العقد من شروط 
أو بنود، فأي اشتباه يف بنود العقد أو ما حيويه من شروط -ابستثناء الغرر اليسري- قد 

جيعل االتفاق غري انفذ.

:)Possibility, Can accommodate( 4. اإلمكانية واالستطاعة

 اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع ما ال ميلك، أو ما ال ميكن تسليمه عند حلول 
األجل، أي إذا اتفق طرفا العقد على بيع، فيجب أن يكون إبمكان البائع تسليم املبيع 
عند حلول األجل املتفق عليه، حسب ما جاء يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
)ال تبع ما ليس عندك(، ملا يف ذلك من الغرر، والذي يتمثل يف عدم القدرة على التسليم، 
فإن قدر على التسليم فال أبس، كبيع السلم إذا قبض الثمن، ويشمل ذلك بيع املعدوم. 

 :)Commitment( 5. االلتزام

ال بد من التزام أطراف العقد، واحرتام أجل العقد، وعدم استخدام شيء من احليل 
اللغوية أو القانونية، للتحايل على بند أو شرط مما اتفق عليه الطرفان يف العقد.

ابإلضافة إىل هذه اخلصائص، ميكن اعتبار األصالة واالبتكار املدخل األساسي لتطوير 
الفعلية، والعمل  البحث عن االحتياجات  املالية اإلسالمية، وذلك عن طريق  املنتجات 
التقنية والفنية الالزمة  على تصميم املنتجات املناسبة هلا، والعمل على تطوير األساليب 
هلا. ومنذ مدة طويلة والباحثون يف االقتصاد اإلسالمي يتطلعون ألداة حبث مناسبة لدراسة 
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آلية أتثري املبادئ اإلسالمية على األداء االقتصادي، ولعل أبرز آلية بدأت تظهر يف اآلونة 
األخرية هي احملاكاة على مستوى الوحدة، والي تـَُنمذج األنظمة االقتصادية بشكل واقعي 
ابعتبارها منظومة مركبة غري قابلة للتجّزئ)1(، وهي اآللية الي سنتطرق هلا يف اجلزء اآليت.

2. احملاكاة على مستوى الوحدة لنموذج التمويات اإلسامية الصغرى

1.2 مفهوم احملاكاة على مستوى الوحدة

تستخدم احملاكاة على مستوى الوحدة على نطاق واسع من العلوم، وخاصة علوم 
اإلحصاء، والفيزايء، والكيمياء، والطب، واهلندسة، واالقتصاد، والتمويل، والعلوم السياسية، 
والتعليم، واإلدارة، وسائر العلوم االجتماعية. ومت اعتماد هذه اآلليات ابملوازاة مع تطور 
نظرية الرتكيب Complexity، والي تُعّد نقلة نوعية يف منذجة الظواهر املركبة واملعقدة 

بشكل أقرب للواقع، ومتنح حتلياًل مشولًيا ودقيًقا هلا)2(

مناذج للظواهر حمل  ليس فقط لفهم وصياغة وبناء  وتعد هذه التقنية مفيدة جًدا، 
الدراسة، ولكن األهم من ذلك، يف صياغة السياسات واختاذ القرارات، وتستخدم احملاكاة 
بواسطة الشركات واألجهزة احلكومية لدراسة العديد من املواضيع  على مستوى الوحدة 

املهمة.)3(

الوحدة أو الفرد هو عبارة عن كائن ينفذ قواعد معينة حيددها الباحث أو املستخدم، 
بعضها،  مع  الوحدات  هذه  وتتفاعل  خمتلفة،  قواعد  تنفذ  أن  املختلفة  للوحدات  وميكن 
وميكن حينئذ متابعة السلوك الكلي وقياسه بسهولة. ويف حاالت كثرية، تربز ظواهر كلية 

1 (  Naciri and Tkiouat: Economics Agent-Based Models: Survey. International Journal 
of Applied Engineering Research )IJAER(. Published: Volume 11, Number 8 )2016( pp 
5492-5502.

2 (  Naciri and Tkiouat:Complex system theory development. International Journal of 
Latest Research in Science and Technology. Volume 4, Issue 6: Nov-Dec 2015.

3 (  Naciri and Tkiouat: ”Multi Agent Systems: Theory and Applications, Survey“. Intern-
national Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications )IJISTA(. 2015 Vol. 
14 No. 2- p145-167.
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غري متوقعة)1(. فالرتكيب على املستوى الكلي ميكن أن يظهر من قواعد سلوكية بسيطة 
على املستوى اجلزئي، وهذا أحد أسباب جاذبية احملاكاة الي أدت إىل االهتمام املتزايد هبا، 
وميكن أن متثل الوحدات )أفراًدا( مستهلكني ومنتجني، )أو مؤسسات( املصارف واملصانع 
واملزارع أو أسواق أو مدن أو دول وغريها، وهو ما جيعل نطاق التحليل غري حمدود أو 

مقيد.)2(

تتفّوق احملاكاة على مستوى الوحدة على مناذج االستنتاج الرايضي من جهتني)3(: )1( 
إهنا أكثر مرونة، ومن مث أكثر واقعية. بينما حتقق النماذج الرايضية التعميم، ولكن على 
حساب املرونة؛ لكوهنا تشرتط افرتاضات صارمة لإلبقاء على متاسك النموذج، ما جيعل 
النموذج أقل واقعية، وابلتايل أقل فائدة. )2( وامليزة الثانية للمحاكاة هي أهنا أسهل من 

انحية الفهم واالستخدام.
مت استخدام احملاكاة على مستوى الوحدة لدراسة االقتصاد اإلسالمي يف ابدئ األمر 
يف حبثني؛ األول قام به الدكتور سامي السويلم طبقه من أجل حتليل ثالثة جوانب مهمة 

من منظور االقتصاد اإلسالمي، وهي: الراب، والتمويل ابلبيع اآلجل، والصدقات)4(.

والبحث الثاين قمت إبعداده)5( يف خمترب اهلندسة املالية اإلسالمية ابملدرسة احملمدية 
للمهندسني، وهو تطبيق للنمذجة واحملاكاة ابستعمال تقنيات الذكاء االصطناعي واحملاكاة 
على مستوى الوحدة، ومميزات النظم املركبة يف التمويل اإلسالمي، وابخلصوص التمويالت 
للتنزيل، مع  قابل  اقرتاح وتصميم وبلورة منوذج جديد يف هذا اجملال  الصغرى، حيث مت 

1 (  املرجع السابق نفسه.

2 (  Naciri and Tkiouat: ”understanding complexity in economic systems with agent based 
modeling“. International Journal of Latest Research in Science and Technology. Volume 
4, Issue 3: Page No.28-31, May-June 2015.

3 (  Wilensky, U.: ”Modeling Nature’s Emergent Patterns with Multi-agent Languages,“ 
Proceedings of EuroLogo, Linz, Austria.

4 (  Sami Ibrahim al-Suwailem: Islamic economics in a complex world, Explorations in 
Agent-based simulation, IRTI 2008.

5 ( ”Agent based modeling and simulation of Islamic microfinance with cooperatives and 
Takaful reserve“ Presented in ”Workshop on Complexity, Modelling and Islamic Fi-
nance“. 18-19 February 2016.
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تقييم اآلاثر السوسيو-اقتصادية للسياسات املتخذة. وحصل هذا العمل على املرتبة الرابعة 
املالية  يف  الوحدات  نظام  ابستعمال  للمحاكاة  تطبيق  أحسن  الدولية حول  املسابقة  يف 
اإلسالمية سنة 2015، نظمت من طرف البنك اإلسالمي للتنمية جبدة وكرسي سابك 

لدراسة األسواق املالية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض.

2.2 هندسة منوذج التمويات اإلسامية الصغرى 

نعرض يف الشكل أدانه منوذج التمويل األصغر اإلسالمي وفًقا ملا جاء به عبيد هللا)1(.

 

Obaidullah منوذج التمويالت اإلسالمية الصغرى حسب

ميكن وصف النموذج من حيث األنشطة على النحو اآليت: 

حُتدث مؤسسة التمويل األصغر اإلسالمي صندوق الزكاة إبسهام من املزكني.. 1

1 ( Mohammed Obaidullah: Introduction to Islamic Microfinance. IBF Net )P( Limited, 
India, 2008.
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ييسر الربانمج وقف األصول املادية، وكذلك األصول النقدية، وتستخدم األصول . 2
املادية لتيسري التعليم والتدريب على املهارات. قد تكون األصول النقدية يف شكل نقود 

نقدية، أو جمرد صدقة عادية.

حيدد الربانمج بدقة أفقر الفقراء واملعوزين غري النشطني اقتصاداًي، ويوجه جزًءا من . 3
توفري  إىل  ذلك  من  ابملوازاة  ويسعى  األساسية –كمنح-  احتياجاهتم  لتلبية  الزكاة  أموال 

شبكة أمان.

يوفر الربانمج جمموعة من التداريب على املهارات لغري النشيطني اقتصاداًي، وذلك . 4
ابستخدام األصول املادية الي حيتفظ هبا اجملتمع احمللي يف إطار كل ما هو وقف.

يتخرج املستفيدون حسب حتسن مهارات التقنية وتطور قدراهتم اإلدارية.. 5

يتم توزيع املستفيدين إلی جمموعات ذات ضمان متبادل -مفهوم الکفالة-.. 6

يتم توفري التمويل ابستخدام مزيج من أساليب التمويل اإلسالمي، مثل املراحبة، أو . 7
املضاربة، أو املشاركة، أو االستصناع. ابإلضافة إىل القرض احلسن.

يضمن هؤالء . 8 السداد،  انضباطهم يف  وعند  ديوهنم،  بسداد  اجملموعة  أعضاء  يقوم 
مستوايت ومبالغ أعلى من التمويل.

ويتم . 9 الزکاة،  قبل صندوق  من  اجملموعة  قبل  من  التقصري  الضمان ضد  تقدمي  يتم 
تسديد احلساابت املتعثرة الفعلية أبموال الزکاة.

يشجع أعضاء الفريق على االدخار يف إطار خطط االدخار اجلزئي املناسبة.. 10

اجلزئي ضد . 11 التأمني  لتوفري  تكافل  إنشاء صندوق  اجملموعات على  أعضاء  يشجع 
املخاطر غري املتوقعة والشكوك الي تؤدي إىل فقدان سبل العيش واملرض وما إىل ذلك.
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3.2 النمذجة

1.3.2 وصف النموذج 

احتياطي  يسمى  تعاونًيا  احتياطًيا  احلقيقية، خنلق  احلياة  يتم يف  ما  منذجة  أجل  من 
التكافل، الذي يتغذى من إسهام الزبناء، كل جمموعة مما كسبوه من ربح، وذلك كل سنة، 
ويسمح هذا االحتياطي بتسديد ديون الزبناء عندما يکون هناك عجز ائتماين جتاه مؤسسة 

التمويل األصغر.

ولتسليط الضوء على فوائد النموذج املقرتح )من وجهة نظر االقتصاد الكلي(، نعّد 
جمتمًعا من الزبناء ذوي الدخل املنخفض، حيث يكون لكل وكيل اخلصائص اآلتية:

- ثروة أولية w )موزعة بشكل موحد(.

- احتمال التحرك داخل اجملتمع )اثبت لكل زبون(.

- احتمال االنضمام إىل جمموعة )تعاونية( قائمة يف حي )اثبت لكل زبون(.

- نسبة األرابح املراد وضعها يف احتياطي التكافل سنواًي )اثبتة جلميع الزبناء(.

- نشاط )يتم اختيار منطقة االستثمار بشكل موحد لكل زبون(.

ونعّد أيًضا أن أداء مشاريع الزبناء موزع وفًقا للتوزيع العادي مبتوسط m  ، واالحنراف 
 normal distribution( املعروض كمعلمات يف السطح البيين للمستعمل σ املعياري

.)with mean m and standard deviation σ

ولدى مؤسسة التمويل البالغ الصغر معايري املدخالت اآلتية:

- ثروة أولية.

- احلد األقصى لتوفريه لكل زبون.



313االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

- تكلفة التمويل الي تتكون من تكلفة أساسية وتكلفة متغرية، وتوفر مؤسسة التمويل 
األصغر األموال للوكالء وفًقا الحتياجاهتم؛ تكلفة التمويل يعتمد على املعلمات:

W :)ثروة كل زبون )معلمة مستقلة -

D :)ديون كل زبون )معلمة مستقلة -

T :)احتياطي التكافل لكل زبون )معامل نسيب -

متويل التكلفة = التكلفة األساسية + )β * متغري التكلفة(

  β = 1 - )W - D + T(/)حيث:  )املبلغ املقرتض

وابلتايل كلما ارتفع احتياطي التكافل وثروة كل زبون، اخنفضت تكلفة متويل مؤسسات 
التمويل األصغر.

هذه املعطيات جمموعة ومرتابطة فيما بينها حسب الشكل اآليت)1(:

1 (  Nawfal Naciri, Khalid Bensaid, Ahmed Mouad El Haloui: ”Agent based modeling of 
Islamic microfinance with cooperatives and Takaful system“ International Journal of Ap-
plied Business & Economic Research, Vol. 15. 2017.
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2.3.2 تطبيق احملاكاة

مت تطبيق النموذج أعاله ابستخدام برانمج حملاكاة البيئة على مستوى الوحدة، والربانمج 
الذي مت اختياره هو نيتلوقو NetLogo والذي طوره الربوفيسور يوري ويلنسكي من 
جامعة نورث ويسرتن Wilensky, 1999، وهو بيئة برجمة سهلة ومرنة حملاكاة هذا 
النوع من النماذج، وتتوفر فيها شروط احملاكاة الواقعية، وقد أثبت هذا األمر يف البحث 
الذي قارنت فيه أشهر الربامج الذي تعتمد حملاكاة البيئة على مستوى الوحدة ومت نشره 

سنة 2015.)1( 

يف كل فرتة، ميكن لكل زبون أن يتحرك عشوائًيا داخل اجملتمع؛ لكي يبحث عن فرص 
خللق تعاونية مع جريانه أو إمكانية االنضمام إىل تعاونية قائمة )إذا كان له نفس النشاط 
األدىن واألقصى  العدد  تعاونية بني  أعضاء كل  أن يكون عدد  وينبغي  القائم(،  التعاوين 

لألعضاء، والذي هو مدخل من مدخالت الربجمة.

كل فرتة، يتم حتديث ثروة الزبناء ومؤسسة التمويل األصغر، وذلك وفًقا للتدفقات 
النقدية الي حدثت )انظر الشكل أعاله(.

املبلغ ملؤسسة  تسديد  الفرتة من  هناية  الزبون يف  يتمكن  اإلفالس عندما ال  وحيدث 
التمويل األصغر، حيث يقوم الربانمج بتحيني مجيع املتغريات وذلك ابلعودة الصفر، ويكون 

الزبون املفلس خارج الدورة االقتصادية.

4.2 وصف الربانمج

1.4.2 مدخات الربانمج

يتم حتديد هذه املدخالت العامة من قبل املستخدم يف واجهة NetLogo وهي 

1 ( Naciri and Tkiouat: Agent-Based Platforms: Review and Comparison. International 
Journal of Applied Engineering Research )IJAER(. Volume 10, Number 14 )2015(.
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كاآليت:

Poor-population: تستخدم لتحديد عدد الزبناء يف اجملتمع. ‹

Number-of-activities: تستخدم لتحديد عدد األنشطة االستثمارية  ‹
القائمة يف اجملتمع.

Simulation-duration: تستخدم لتحديد مدة احملاكاة. ‹

Initial-current-wealth: تستخدم لتحديد الثروة األولية ملؤسسة  ‹
التمويل األصغر.

Amount-per-loan: تستخدم لتحديد أقصى مبلغ للتمويل. ‹

 Base-cost: تستخدم لتحديد التكلفة األساسية للتمويل. ‹

Variable-cost: تستخذم لتحديد التکلفة املتغرية للتمويل. ‹

 Moving-probability : تستخدم لتحديد احتمال التحرك داخل  ‹
اجملتمع لكل زبون.

Joining-probability: تستخدم لتحديد احتمال االنضمام إىل تعاونية  ‹
قائمة يف اجلوار.

Reserve-proportion: تستخدم لتحديد نسبة األرابح الي تسمح  ‹
ابحتياطي التكافل.

Initial-wealth: تستخدم لتحديد احلد األقصى للثروة املوزعة بشكل  ‹
موحد.
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Debt-limit: تستخدم لتحديد حدود الدين لكل فرتة )عندما يتم حتديده  ‹
إىل الصفر، فهذا يعين أنه عندما يفلس الزبون فليس من حقه أن يطلب متوياًل آخر، 

وابلتايل فإن منو الديون ليس ممكًنا(.

Performance-mean: تستخدم لتحديد متوسط   التوزيع العادي ألداء  ‹
االستثمار.

Performance-std-dev: تستخدم لتحديد االحنراف املعياري للتوزيعات  ‹
العادية ألداء االستثمار.

Min-members: تستخدم لتحديد احلد األدنی لعدد األعضاء لکل  ‹
تعاونية.

لكل  ‹ األعضاء  لعدد  األقصى  احلد  لتحديد  تستخدم   :Max-members
تعاونية.

2.4.2. احملددات العامة

Imf-current-wealth: الثروة احلالية ملؤسسة التمويل األصغر. ‹

Sum-loans: هو جمموع مجيع األموال الي تقدمها مؤسسة التمويل األصغر  ‹
)يستخدم للتحقق من اتساق احملاكاة(.

Sum-reimbursements: هو جمموع مجيع املبالغ الي تتوفر عليها مؤسسة  ‹
التمويل األصغر )يستخدم حلساب الثروة احلالية ملؤسسة التمويل األصغر(.

الي  ‹ املبالغ  مجيع  جمموع  هي   :Sum-takaful-reimbursements 
تسددها احتياطيات التكافل )تستخدم للتحقق من اتساق احملاكاة(.
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Created-wealth: هو جمموع كل الثروة الي مت رحبها بسبب االستثمارات  ‹
)يستخدم للتحقق من اتساق احملاكاة(.

Initial-global-wealth: هو جمموع الثروة األوىل. ‹

)يستخدم  ‹ املستحقة  الديون  جمموع كل  هو   :Sum-bankrupt-debt
للتحقق من اتساق احملاكاة(.

›  Cooperative-size-list, cooperative-reserve-list and
مثل  التعاونية،  العمليات  بعض  لتنفيذ  تستخدم   :cooperative-size-sublist

االنضمام إىل التعاونية.

Defaulted-agent-list: قائمة بكل الزبناء املفلسني. ‹

Gini-index-reserve: تستخدم يف رسم مؤشر جيين. ‹

Lorenz-points: تستخدم لرسم منحىن لورينز. ‹

5.2 اإلجراءات

سيقوم الربانمج بتتبع اإلجراءات اآلتية: 

لديهم .  1 الذين  اجلريان  عن  يبحث  زبون  To create-cooperatives: كل 
نفس النشاط، إذا كان هناك أكثر من احلد األدىن املطلوب إلنشاء تعاونية، سيتم إنشاء 

تعاونية.

 To join-cooperatives : البحث عن تعاونية قائمة يف اجلوار، إذا كان .  2
هناك وحدة يقل حجمها عن احلد األقصى املأذون به، فإن الزبون سينضم إليها.
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بتمويل .  3 األصغر  التمويل  مؤسسة  تقوم   :  To loan--calculate-perf 
املشروع، وحتسب تكلفة التمويل على أساس ثروة الزبون واحتياطي التكافل إذا كان ينتمي 

إىل تعاونية، ويتم حتديث ثروة الزبون وفًقا لفعالية وجناعة املشروع.

 To execute-reimbursement : يسدد الزبون دينه ملؤسسة التمويل .  4
األصغر، ويتم حتديث الثروة دوراًي. إذا مل يکن الوکيل قادرًا علی تسديد الدين يعلن إفالسه 

ويعترب خارج النشاط االقتصادي.

 To execute-takaful : إذا كان الزبون ينتمي إىل تعاونية، وال ميكن أن .  5
يسدد كل الدين، فإن احتياطي التكافل سوف يسدد الفرق عنه.

 To bankrupt : إذا كانت ثروة الزبون أقل من الصفر فسوف يفلس. وإذا كان .  6
ينتمي إىل تعاونية يقوم الربانمج حبل التعاونية.

 To calculate-mfi-wealth : حيسب ثروة مؤسسة التمويل األصغر..  7

 To update-lorenz-and-gini: رسم مؤشر جيين ومنحىن لورينز..  8

إىل .  9 ينتقل  فإنه  الزبون وحيًدا  إذا كان  الفرتة  هناية   To move-agents: يف 
موقف فارغ عشوائي يف اجملتمع.
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6.2 نتائج احملاكاة

كل املدخالت واحملددات العامة واإلجراءات ونتائج احملاكاة موجودة يف الشكل 
اآليت، والذي ميثل لوحة القيادة العامة للربانمج 

مت إجراء العديد من عمليات احملاكاة لفهم العالقة بني املعطيات واملدخالت املختلفة، 
الذي  التمويل األصغر  املخرجات من منظورين خمتلفني؛ منظور مؤسسات  قراءة  وميكن 
يركز بشكل أساسي على الرحبية ومدى استدامتها، ومن وجهة نظر الزبناء الذين يتم متويل 

مشاريعهم لإلسهام يف ختلصهم من الفقر وتوزيع الثروة بشكل عادل.

1.6.2 ابلنسبة ملؤسسة التمويل األصغر

نعترب جمموعة تضم عدًدا كبريًا من األشخاص ذوي الدخل املنخفض )ابلنسبة للمحاكاة 
الي قمنا هبا فقد اخرتان عددهم يف 500 شخص، علًما أن هذا األمر حددانه يف األول 
ويبلغ  مقرتض(،   4000 إىل   1 من  املؤسسة  زبناء  حتدد  والي  العامة،  املدخالت  يف 
متوسط   ثروهتم املبدئي 100 دوالر، ويعملون يف 3 أنشطة خمتلفة، واختذان هذه املعطيات 
الستطاعة تطبيقها مستقباًل يف أي منطقة أو مدينة، سواء يف املغرب أو ابقي الدول. وقد 
املقرتضون  تعاونيات، ويقرتض هؤالء  انتظامهم يف  األولية هذه عدم  احملاكاة  افرتضنا يف 

األموال من مؤسسات التمويل األصغر إلكمال مبلغ استثمار قدره 1000 دوالر.
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التمويل األصغر هي 1.000.000 دوالر، وأن  الثروة األولية ملؤسسة  نفرتض أن 
تكلفة التمويل األساسية هي r، ونعترب أن االستثمارات الي قام هبا هؤالء الزبناء هلا «أداء 
نُعرفه ب σ  وهو الذي حيدد املخاطر،  نُعرفه ب μ   و «واحنراف معياري»  متوسط» 
وتعتمد استدامة مؤسسة التمويل األصغر بشدة على أداء وخماطر املشروعات األساسية 
الي يستثمر فيها املقرتضون، وقد الحظنا أنه عندما تقدم هذه املشروعات أداًء ضعيًفا، أو 
عندما تكون خماطرة كبرية فإن مجيع املقرتضني يفلسون يف السنوات األوىل، وال يستطيعون 

سداد قروضهم.

وأداء  املخاطر  أمهية كل من  أن يالحظ  للمرء  أدانه، ميكن  األساسيتني  احلالتني  يف 
املشاريع.

احلالة 1: ال توجد خماطرة أساسية σ = 0 ، وتكلفة التمويل تساوي أداء املشروعات 
.r = μ

وللمحاكاة ملدة 25 عاًما )وهي كذلك من مدخالت النموذج، وقد مت حتديدها يف 
هذه السنوات للتأكد من مدى استدامة هذا النموذج على املدى البعيد، وابلتايل التأكد 
من جناعته(، وحسب نتائج احملاكاة، فقد أدركت مؤسسة التمويل األصغر معداًل عائًدا 

داخلًيا بنسبة 5٪، ونفس األداء حققه املقرتضون ويسددون القرض.

احلالة 2: تقدم املشروعات أداًء عالًيا μ = 8٪ مقابل تكلفة التمويل r = 5٪، يف 
.٪σ = 30 املقابل املشروعات حمفوفة ابملخاطر البالغة
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وتنتهي  عاًما،   20 بعد  األموال  األصغر  التمويل  مؤسسة  احلالة، ستخسر  هذه  يف 
مبعدالت سلبية، ومتثل املبياانت أسفله نتائج احملاكاة يف هذه احلالة:

هذا يعين أن مؤسسة التمويل األصغر جمربة على اختيار املشاريع القادرة على التمويل 
حبذر، ومعايرة تكلفة متويلها مما يسمح هلا بضمان استدامة معينة، بطبيعة احلال دون أن 
يكون ذلك على حساب املقرتضني، وذلك بتطبيق تكاليف عالية، ونسب متويل مرتفعة.

2.6.2 ابلنسبة لزبناء مؤسسات التمويل األصغر

› دون انتظام املقرتضني يف تعاونيات	

احلالة 1: نفرتض أن االستثمارات ليست لديها خماطر σ = 0 ، وأهنا حتقق أداًء 
.٪r = 4 وأن تكلفة التمويل تساوي ،٪μ = 5 بقيمة

حسب نتائج احملاكاة، تؤدي هذه احلالة إىل وضع صحي للغاية، حيث حيقق مجيع 
مثالًيا  بينهم  التوزيع  ويكون  أحد،  منهم  يُفلس  مشاريعهم، وال  يف  جيًدا  أداًء  املقرتضني 
قريبة  منحنيات   Lorenz Curve يعرض  بينما  الصفر،  يقرتب من   Gini مؤشر(

جًدا(، ومتثل املبياانت أسفله نتائج احملاكاة يف هذه احلالة:
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احلالة 2: نفرتض أن االستثمارات ذات خماطر معتدلة σ = 15٪، وأهنا تقدم أداء  
μ = 5٪، وأن تكلفة التمويل تساوي r = 4٪، وهذا يؤدي إىل معدل إفالس أعلى من 
60 ٪، وتفاوت كبري يف توزيع الثروة، ومتثل املبياانت أسفله نتائج احملاكاة يف هذه احلالة:
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كما وضحته نتائج احملاكاة، فإن املخاطر الكبرية للمشروعات تؤدي إىل نتائج سلبية 
جًدا، إن مل نقل كارثية، وحىت إذا اخنفضت تكلفة التمويل إىل 2٪ أو 3٪، فإن نصف 

الزبناء يفلسون.

› انتظام املقرتضني يف التعاونيات	

ترتاوح  أعضاء  مع  تعاونيات  االنتظام يف  مُيكنهم  املقرتضني  أن  نعترب  الثالثة:  احلالة 
عددهم بني 4 و6 )هي من مدخالت النموذج، وميكن اختيار العدد حسب املقتضيات 
مجعها  يتم  املكاسب  من   ٪10 أن  ونعترب كذلك  البلد(،  حسب  للتعاونيات  القانونية 
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يف احتياطي يسمى «احتياطي التكافل»، والذي سوف يعمل على اسرتداد مدفوعات 
املشاريع املتعثرة.

نفرتض دائما بيئة عالية املخاطر، نفس معطيات البيئة السابقة )احلالة 2(، املبياانت 
أسفله متثل نتائج احملاكاة يف هذه احلالة:

نالحظ أن معدل اإلفالس قد اخنفض مبقدار النصف، لكن توزيع الثروة مل يتحسن 
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بشكل كبري، ويرجع ذلك إىل اخنفاض نسبة الثروة املوضوعة يف احتياطي التكافل.

30 ٪ يف  إىل  التكافل  احتياطي  نسبة  رفع  يتم  أسفله  املبياانت  الرابعة: يف  احلالة 
احملاكاة:

لقد أثبت نتائج احملاكاة أنه مع 30 ٪ من نسبة احتياطي التكافل، ينخفض معدل 
اإلفالس بنسبة 66 ٪ )من 31.85 ٪ إىل 10.95٪(، وحتسن املساواة يف توزيع الدخل 

والثروة بنسبة 13 ٪ )من 0.31 إىل 0.27(.
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خامتة

اهلدف من هذا البحث هو إظهار أمهية التمويل اإلسالمي واهلندسة املالية اإلسالمية 
والربهنة على ذلك، ومن أجل حتقيق هذا املبتغى، قمنا بتطبيق النمذجة واحملاكاة ابستعمال 
نظام الوحدات املتعددة يف اهلندسة املالية اإلسالمية، حيث قمنا ابقرتاح وتصميم وبلورة 
التكافل  ونظام  التعاونيات  إىل  ابإلضافة  الصغرى.  اإلسالمية  للتمويالت  منوذج  وإعداد 
قمنا  واحملاكاة،  النمذجة  بفضل   .NetLogo منصة  ابستخدام  وذلك  مرة(،  )ألول 
بتقييم اآلاثر االقتصادية واالجتماعية للنموذج سالف الذكر ومقارنته ابلتمويالت الصغرى 

التقليدية. 

أثبتت خمرجات النمذجة واحملاكاة لنموذجنا على منصة NetLogo  النتائج اآلتية:

ابلنسبة ملؤسسات التمويل األصغر

إذا كانت املشاريع تقدم أداًء عالًيا ومتوياًل طبيعًيا، ويف املقابل تواجه املشروعات خطرًا 
وتنتهي  عاًما،   20 بعد  أمواهلا  األصغر  التمويل  تفقد مؤسسات  30٪، فسوف  بنسبة 
ذات  املشروعات  اختيار  األصغر  التمويل  مؤسسة  وجوب  يعين  وهذا  سلبية،  مبعدالت 
خماطر متحكم فيها تقريًبا، مع معايرة تكلفة التمويل مبا ميكنها ضمان استدامة معينة دون 

فرض تكاليف مرتفعة على الزبناء.

ابلنسبة لزبناء مؤسسات التمويل األصغر:

إذا كانت خماطر االستثمار شبه منعدمة، فإن النموذج حيقق وضًعا مثالًيا، حيث  ‹
حيقق مجيع املتدخلني أداًء جيًدا، وال يفلس أحد، ويتم توزيع األموال بشكل شبه عادل 

بني املقرتضني )مؤشر جيين قريب من الصفر ويظهر منحىن لورانس قريًبا جًدا(.

إذا كانت لدينا خماطر معتدلة، بنسبة 15٪ فسنحصل على نتائج سلبية، حيث مت  ‹
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إفالس 62٪ من املقرتضني، وحىت إذا اخنفضت تكلفة التمويل إىل 2 ٪ أو 3 ٪، فإننا 
ال نزال يف نسبة 50 يف املائة من اإلفالس يف صفوف املقرتضني.

دمج التعاونيات يف هذا النموذج، مع حتديد نسبة 10٪ من احتياطي التكافل،  ‹
أدى إىل اخنفاض معدل اإلفالس بنسبة 48,63٪ )من 62٪ إىل ٪31.85(.

بنسبة  ‹ اإلفالس  معدل  ينخفض    التكافل،  احتياطي  نسبة  من   ٪30 حتديد  مع 
82,26٪ )من 62٪ إىل 10.95٪(، وحتسن املساواة يف توزيع الدخل والثروة بنسبة 

27٪ )من 0,37 إىل 0,27(.

ميكن اعتبار هذا العمل مبثابة احملاولة األوىل لتصميم منوذج ابستعمال نظام الوحدات، 
لتحسني كفاءة وجناعة التمويل اإلسالمي األصغر، بفضل هذا النموذج، استطعنا التخفيف 
من خماطر مشاريع الزبناء، وحتقيق التوزيع العادل للدخل والثروة بينهم وحتسني مداخلهم 
بنسبة 27٪، وحتسني نسبة إفالس الزبناء بـ 82 ابملائة. ابإلضافة إىل حتسني مكاسب 

مؤسسة التمويل األصغر وضمان استدامتها.

هناك بعض مقرتحات لتطوير وجتويد هذا النموذج، وميكن االشتغال عليها مستقباًل، 
وتتعلق بثالث إضافات ستكون هلا قيمة مضافة كبرية يف هذا اجملال: 

1. حماكاة أتثري كل نوع من العقود اإلسالمية: اإلجارة، املضاربة، املشاركة، املشاركة 
املتناقصة.

2. دمج صندوق الوقف والزكاة لضمان تزويد احتياطي التكافل، وحماكاة هذا 
الدمج على ثروة الزبناء ومعدالت اإلفالس.

3. تنزيل هذا النموذج على أرض الواقع ومعايرته مبعطيات واقعية أتخذ بعني االعتبار 
املقتضيات القانونية الي متنحها أي دولة للتعاونيات، مما سيمكن من تقريبه )أي النموذج( 

من الواقع وقدرة على تنزيله يف أي دولة.
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 املصرفية اإلنتاجية 
 :)The Productivity Banking(
رؤية اسرتاتيجية جديدة لتطوير األعمال املصرفية 

حنو تعزيز الناتج احمللي وحتقيق غاايت التنمية 
الشاملة واملستدامة

الدكتور رايض منصور اخلليفي* 

* حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف املاليــة اإلســالمية، وماجســتري يف القانــون التجــاري، وهــو مؤســس ورئيــس جملــس إدارة بنــك اإلنتــاج الفلســطيين، 
وخبــري وحمكــم ومستشــار دويل يف العلــوم املاليــة اإلســالمية وتطبيقاهتــا املعاصــرة.

لــه أكثــر مــن 10 أحبــاث علميــة حمكمــة منشــورة، وأربعــة كتــب، موضوعــات التخصــص: اهلندســة املاليــة اإلســالمية املقارنــة، وقوانــني وتشــريعات 
ماليــة إســالمية، والقواعــد الفقهيــة املاليــة، ومقاصــد األمــوال يف اإلســالم، وحماســبة الــزكاة املعاصــرة، وهــو مــدرب دويل معتمــد )1800( ســاعة يف 

تطبيقــات املاليــة اإلســالمية.
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املصرفية اإلنتاجية )The Productivity Banking(: رؤية اسرتاتيجية 
جديدة لتطوير األعمال املصرفية حنو تعزيز الناتج احمللي وحتقيق غاايت التنمية 

 الشاملة واملستدامة

الدكتور رايض منصور اخلليفي

ملخص البحث

لقد أتسَّسْت هذه الدراسة على مبدأ أن اإلنتاج احلقيقي هو األساس االسرتاتيجي 
لنمو االقتصادات وتقدمها قدميًا وحديثًا ، وأنه طوق النجاة لالقتصادات واحملرك الرئيس 
للتنمية الشاملة واملستدامة ، واستناًدا لكون القطاع املصريف هو )خزينة االقتصاد الوطين( 
والقلب النابض للجسد االقتصادي، فقد طرحت الدراسة رؤية اسرتاتيجية جديدة إلصالح 
وتطوير أمناط األعمال املصرفية احلالية، ولقبتها ابسم )املصرفية اإلنتاجية(، فضبطت تعريف 
الفنية  الفروقات  أبرز  أهدافه وخصائصه، وحللت  اجلديد، وحددت  املصريف  النمط  هذا 
الدراسة  بلورت  األخرى، كما  السائدة  املصرفية  األمناط  اإلنتاجية عن  املصرفية  متيز  الي 
إنتاجية، وهي  خارطة طريق عملية تتضمن جمموعة وسائل وآليات مصرفية ذات طبيعة 
بدًءا من  القطاع املصريف نفسه،  أدوات مبتكرة تشمل خمتلف قطاعات األعمال داخل 
نشاط اإليداع )الودائع اإلنتاجية(، ومرورا بصيغ وأدوات التمويل اإلنتاجي، وكذلك أوعية 
االستثمار اإلنتاجي، إىل جانب اخلدمات املصرفية اإلنتاجية، وهي حلول مصرفية متطورة 
هتدف إىل تعزيز الغاايت اإلنتاجية ودعم الناتج احمللي احلقيقي للدولة ) GDP ( بصورة 

عملية شاملة ومباشرة، وصوال إىل حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة.

تطبيقي  منوذج  بشأن  املبتكر  األساسي  تصورها  الدراسة  قدمت  العملي  اإلطار  ويف 
نتائجها االقتصادية إىل أن طوق  القطري(، كما خلصت يف أعلى  ابسم )بنك اإلنتاج 
النجاة والعالج األجنع لالختالالت اهليكلية يف غالبية اقتصادايت العامل واالحتادات الدولية 
إمنا يكون بضرورة التحول حنو منوذج )املصرفية اإلنتاجية(، وأن مستقبل القطاع املصريف يف 

العامل ال بد وأن تسوده فلسفة )املصرفية اإلنتاجية( عاجاًل أو آجاًل.
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املقدمة

إن حركة املال يف االقتصاد مثل حركة الدم يف جسد اإلنسان، فال بد أن تسري طاقة 
النقد يف مجيع أجزاء اجلسد االقتصادي، فتعم موارده االقتصادية ابلنشاط واحلركة فتثمر 
احلاجات  لدعم  وسيلة  تكون  أن  إما  النقدية  احلركة  وهذه  اقتصادي،  عائد  أفضل  منها 
االستهالكية، أو لدعم األغراض التجارية )التبادلية(، أو لتعزيز الغاايت اإلنتاجية من السلع 
واخلدمات، وال ريب أن أعظمها أثرا وأعالها عائًدا -جزئًيا وكلًيا- وأنفعها لالقتصاد واجملتمع 
االقتصادات  لنمو  االسرتاتيجي  األساس  هو  اإلنتاج  يعد  حيث  اإلنتاجي،  النشاط  هو 
وتقدمها قدميا وحديثا، وهو طوق النجاة واحملرك الرئيس للتنمية الشاملة، وهو ما يعرب عنه 
يف االقتصاد مبؤشر )الناتج احمللي اإلمجايل( )GDP(، وتعريفه: )قيمة جمموع ما يضيفه 
االقتصاد من سلع وخدمات حقيقية خالل مدة زمنية تقدر بسنة واحدة(، ذلك أن زايدة 
اإلنتاج )العيين( احلقيقي يؤدي إىل التوظيف األمثل للموارد االقتصادية، وخصوصا تشغيل 
قطاع  وتوسيع  تدعيم  إىل جانب  التضخم،  من  واحلد  البطالة  ومكافحة  العاملة  األيدي 
األعمال وتوطني خرباته وتطوير تقنياته، كما يؤدي إىل زايدة الصادرات وتراجع الواردات 
إىل  الدولة  احتماالت جلوء  تقليل  إىل  إضافة  والتجاري،  املايل  العجز  مظاهر  من  واحلد 
االستدانة )الدين العام( داخليا أوخارجيا، األمر الذي سينعكس ابلضرورة على قوة العملة 
الوطنية، حيث تصبح العملة مستندة إىل أسس إنتاجية متينة وراسخة ومتنوعة ومتنامية، 
ومن أجل ذلك فإن عامة االقتصاديني يرتضون قياس مدى كفاءة االقتصاد مبدى إنتاجيته 
قوة أوضعفا، ويقاس ذلك مبؤشر )الناتج احمللي اإلمجايل( )GDP(، كما يتفقون أيًضا 

على أنه لقياس خماطر الدين على االقتصاد فإنه جيب نسبته إىل املؤشر اإلنتاجي نفسه.

وميثل القطاع املصريف الركن األهم من أركان النظام االقتصادي احلديث، حيث تؤدي 
البنوك دورا اسرتاتيجيا كوسيط مايل يف إدارة الكتلة النقدية )كمية النقود( بني كفي الفائض 
والعجز يف االقتصاد، فالبنوك تستقطب الفوائض واملدخرات املالية من أصحاهبا )وحدات 
الفائض( عرب آليات الودائع لتعيد حتويلها وفق آليات اإلقراض والتمويل املختلفة إىل تعبئة 
حاجات أصحاب العجز املايل )وحدات العجز(، وهذه الوظيفة االقتصادية للبنوك تعرف 
ابسم )الوساطة املالية(، بيد أن دراساتنا التحليلية لنماذج األعمال املصرفية السائدة يف 
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العامل كشفت عن ظاهرة سلبية عميقة متثلت يف عزوف النظم املصرفية عن دعم الغاايت 
اإلنتاجية يف واقع االقتصادايت الي تعمل فيها، فقد احنصرت وظيفة الوساطة املصرفية يف 
استدعاء النقود من أجل متويل احلاجات التجارية أو االستهالكية بصورة أساسية، بينما ال 
حتظى احلاجات اإلنتاجية احلقيقية يف اجملتمع إال بنسب متدنية للغاية من حمفظي التمويل 
القطاع املصريف بصفة عامة، األمر الذي َشكََّل نقطة ضعف اسرتاتيجية  واالستثمار يف 

الزمت الصناعة املصرفية منذ نشأهتا وحىت وقتنا احلاضر)1(.

القطاع املصريف  بنية  املستدام يف  ويف سبيل إصالح هذا اخللل االسرتاتيجي واخلطر 
وغاايته االقتصادية فقد انطلقت دراساتنا امليدانية من أجل تطوير احللول العملية لتدارك 
سواء  الواقع،  يف  السائدة  أمناطه  مبختلف  املصريف  العمل  منه  يسلم  مل  الذي  اخللل  هذا 
بنوك تقليدية )ربوية( أو بنوك إسالمية أو بنوك استثمار، مبا يف ذلك البنوك املتخصصة، 
 The Productivity اإلنتاجية(  )املصرفية  بعنوان  املبتكرة  الدراسة  هذه  فجاءت 
حبيث  املصريف  العمل  وغاايت  وآليات  أسلوب  يف  جديدة  نظرية  لتقدم   Banking 
تعتمد على تعزيز الناتج احمللي )GDP(، وحتقيق غاايت التنمية الشاملة واملستدامة، وهي 
مشاركة علمية أتيت يف إطار فعاليات مؤمتر االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية 2020، 

والذي يقيمه مركز ابن خلدون جبامعة قطر يف فرباير 2020.

ونظرا ملا قامت عليه طبيعة هذه الدراسة من غاايت التطوير والتجديد واالبتكار يف 
الصناعة املصرفية، فقد جعلتها يف متهيد وأربعة مباحث وخامتة، سائال املوىل العلي القدير 
أن يكون هذا االبتكار املصريف سببا للنمو الشامل واملستدام يف مجيع اقتصادايت العامل، 

وأن حيقق لكافة شعوب األرض األمن والسعادة والرخاء املستدام.

1 (  لقــد شــهد التاريــخ املصــريف احلديــث بعــض التطبيقــات املصرفيــة الــي دعمــت الغــاايت اإلنتاجيــة، ســواء بصورهتــا اجلزئيــة أو االقتصاديــة الكليــة، 
وأشــهرها مــا يلــي؛ األوىل: جتربــة بنــك مصــر بقيــادة حممــد طلعــت بــك حــرب ابشــا )أتســس يف 13 أبريــل، 1920(، ورســالة البنــك: )اســتثمار 
املدخرات القومية وتوجيهها لتســريع النمو االقتصادي واالجتماعي(، حيث جنح إبنشــاء 26 شــركة يف جماالت اقتصادية خمتلفة تشــمل الغزل وا

لنسيج والتأمني والنقل والطريان وصناعة الســينما وغريهــا. والثانيــة: جتربــة )جرامــني بنــك( أو)بنــك القريــة( والــذي اشــتهر ابســم )بنــك الفقــراء( يف 
بنغالديــش للربوفيســور حممــد يونــس )أتســس ســنة 1979(. والثالثــة: جتربــة )بنــك اإلنتــاج الفلســطيين( كأول بنــك إنتاجــي يف العــامل، وقــد أتســس 

يف 20 ديســمرب، 2012م املوافــق 7 صفــر، 1434هـــ، بينمــا كان افتتاحــه يــوم اإلثنــني 27 مايــو، 2013م املوافــق 17 رجــب، 1434هـــ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
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التمهيد

أواًل- أهداف الدراسة

1. تطوير الواقع املصريف احلايل حنو تعزيز الناتج احمللي احلقيقي وخدمة غاايت التنمية 
اإلنتاجية.

2. ابتكار أدوات وسياسات عمل مصرفية جديدة تساهم يف التوظيف األمثل للموارد 
االقتصادية.

واألزمات  املشكالت  مكافحة  على  تعمل  واقتصادية  مصرفية  حلول  تطوير   .3
واالختالالت االقتصادية.

اثنًيا- مشكلة الدراسة

تتحدد مشكلة الدراسة يف: عجز آليات القطاع املصريف احلايل عن النهوض ابلناتج 
احمللي للدول ودعم التنمية الشاملة واملستدامة، حيث ال تزال املؤشرات االقتصادية السالبة 
يف تفاقم مستمر، مثل مؤشرات التضخم والبطالة والفقر والدين العام واالختالل اهليكلي 
واستقراره  النقد  قوة  وتذبذب  الصادرات  تراجع  مقابل  الواردات  وارتفاع  املوازنة  وعجز 
وغريها، حىت أصبحت ظاهرة مزمنة اجتاحت االحتادات االقتصادية الكربى يف العامل فضال 
عن آحاد الدول)1(، ورغم أنه وقبل أكثر من مثانني عاما ختم كينيز كتابه الشهري «النظرية 
العامة» بقوله: )إن العامل أشد ما يكون اليوم هلفة إىل تشخيص أصح، وهو على استعداد 
أكثر من أي وقت مضى لقبوله وراغب يف اختباره، حىت لو مل يكن إال شبه معقول()2(، 

1 (  تشري إحصاءات الديون عن منظومة االحتاد األورويب إىل وجود أزمة ديون هائلة خلفتها األزمة املالية 2008، وال زالت تتفاقم ابستمرار، 
وتلخــص املستشــارة األملانيــة أجنيــال مــريكل هــذه احلالــة املفزعــة فتقــول: «االحتــاد األورويب ميــر أبصعــب ســاعات يف اترخيــه، بــل إن أورواب متــر أبصعــب 
أوقاهتــا منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة، إن علــى أورواب أن تتحــد وتتعــاون مــن أجــل منــع ســقوط اليــورو»، فقــد بلــغ متوســط الديــن العــام )92%( 
ابلنســبة لــدول منطقــة اليــورو، والبالــغ عددهــا )18( دولــة، بينمــا بلــغ متوســط الديــن العــام جملمــوع دول االحتــاد األورويب )%87(، والبالــغ عددهــا 
ــا  )28( دولــة، أي مبــا يعــادل )11 تريليــون دوالر(، وقــد نتــج عــن تلــك االنتكاســة األوروبيــة املشــهودة إعــالن اململكــة املتحــدة )بريطانيــا( رمسًي
قرارهــا ابخلــروج مــن جمموعــة االحتــاد األورويب بتاريــخ 2016/6/24، وذلــك بعــد )43( عاًمــا مــن التحالــف املشــوب ابلرتبــص واحلــذر املتبــادل، 

وانظــر يف حجــم ديــون دول االحتــاد األورويب: البيــاانت الصــادرة عــن اجلهــاز املركــزي األورويب لإلحصــاء )يوروســتات( لعــام 2013.

2 (   كينيز، جون مينارد، النظرية العامة يف االستخدام والفائدة والعملة )بريوت: دار مكتبة احلياة، ط1، د.ت( ص422.
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بل راح يؤكد أبنه قد ارُتِكَبت أخطاء فادحة يف احلقل االقتصادي، حىت إنه مل يرتدد عن 
وصفها ابحلماقات والدروب اجملهولة)1(، وهو ما وافقه عليه اقتصاديون آخرون)2(.

إن هذا التخلف االقتصادي املزمن والعجز احلضاري الكبري بشأن كيفية اإلدارة املثلى 
لالقتصاد والذي أشار إليه االقتصادي كينيز وغريه قد أوحى إلينا بضرورة السعي حنو إجياد 
العاملي برمته من هذه األزمة املستدامة،  العملية إلنقاذ االقتصاد  البدائل  احللول وتطوير 
فقمنا إبجراء العديد من الدراسات التحليلية واملراجعات النقدية هبدف الكشف عن سر 
املشكلة وتطوير العالج الناجع هلا، فتبني لنا أن بيت الداء يتمثل يف احتباس طاقة النقود 
–الي هي مبنزلة الدم يف اجلسد– داخل األوعية املصرفية، فال خيرج النقد إال يف توظيفات 
حمددة ومقننة وضيقة للغاية، حيث ال تتحرك النقود إال يف مسالك التمويل التجاري أو 
االستهالكي فقط ال غري، حيث يسودها مبدأ )الرتبح من املداينات( على أساس نقدي 
كالقروض والتسهيالت الربوية، أو على أساس األعيان كاملراحبات والتمويالت اإلسالمية، 
بينما بقي اإلنتاج والعمل والتوظيف األمثل للموارد االقتصادية شبه معطل يف إطار عمل 

هذه النماذج املصرفية.

تبدأ  نظرية إصالحية جديدة  لتقدم  الدراسة  فقد جاءت هذه  ذلك  على  وأتسيًسا 
من تطوير ومعاجلة أعلى القطاعات االقتصادية خطرا وأعظمها أتثريا وأعمقها أثرا، وهو 
منظومة القطاع املصريف مبختلف مكوانته، فأطلقت عليها مصطلح )املصرفية اإلنتاجية( 

1 (   حيــث يقــول يف مقدمــة كتابــه النظريــة العامــة، «ملــا كان مؤلــف كتــاب مثــل هــذا الكتــاب مضطــرا إىل الســري يف دروب جمهولــة، فــإن النقــد 
وتبــادل اآلراء يفيــدان أشــد الفائــدة، إذا أراد أال يرتكــب عــددا ضخمــا مــن األخطــاء، إن املــرء تعرتيــه الدهشــة مــن احلماقــات الــي قــد يصدقهــا 
مؤقتــا، إذا فكــر مبفــرده مــدة طويلــة، وال ســيما يف احلقــل االقتصــادي، كمــا يف العلــوم اإلنســانية األخــرى، حيــث ال تتــاح غالًبــا فرصــة التثبــت مــن 

اآلراء اســتناًدا إىل اختبــار قاطــع علــى صعيــد احملاكمــة أو التجربــة»، يُنظــر املصــدر الســابق، ص6.

2 (  ففــي حماضــرة بعنــوان )الشــروط النقديــة القتصــاد األســواق .. مــن دروس األمــس إىل إصالحــات الغــد( يقــول الربوفيســور موريــس آليــه، كبــري 
االقتصاديــني الفرنســني واحلائــز علــى جائــزة نوبــل للســالم عــام 1988 مــا نصــه: «يقــوم االقتصــاد العاملــي برمتــه علــى أهرامــات هائلــة مــن الديــون، 
يعتمــد بعضهــا علــى بعــض يف تــوازن هــش، مل يلحــظ يف املاضــي أبــًدا مثــل هــذا الرتاكــم يف وعــود الدفــع، ومل يصبــح عالجــه عســريًا ابلقــدر الــذي 
هــو عليــه اليــوم، ســواء يف جمــال املراهنــة علــى النقــود أو املراهنــة علــى األســهم، أضحــى العــامل ملهــى )كازينــو( رحبًــا ُوّزَِعــت فيــه موائــد اللعــب طــواًل 
وعرًضــا، واأللعــاب واملزايــدات الــي يشــارك فيهــا ماليــني الالعبــني ال تتوقــف أبــًدا، ولوحــات التســعري األمريكيــة تتبعهــا لوحــات التســعري يف طوكيــو 
وهونــغ كونــغ، مث يف لنــدن وفرانكفــورت وابريــس، ويف كل مــكان االئتمــان يدعــم املراهنــة إذ ميكنــك أن تشــرتي بــدون أن تدفــع، وأن تبيــع دون أن 
حتــوز»، يُنظــر: موريــس، آليــه، الشــروط النقديــة القتصــاد األســواق... مــن دروس األمــس إىل إصالحــات الغــد )مــن منشــورات البنــك اإلســالمي 

للتنميــة( ص14.
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The Productivity Banking، وقد ضمنتها رؤية اسرتاتيجية جديدة لتطوير 
األعمال املصرفية حنو تعزيز الناتج احمللي وحتقيق غاايت التنمية الشاملة واملستدامة، وذلك 
الدول، حيث  اإلنتاجية يف  الغاايت  تدعم  وأدوات وسياسات مصرفية  آليات  عرب عدة 
والتنمية  الشامل  النمو  بوابة  هو  )اإلنتاج(  أبن  اجلازم  اعتقادان  من  النموذج  هذا  ينطلق 

املستدامة يف املاضي واحلاضر ويف املستقبل.

اثلثًا- منهجية الدراسة والدراسات السابقة

لقد سلك الباحث مناهج االستقراء والتحليل واالستنباط، وذلك بغية الوصول إىل 
أبمناطها  البنوك  أعمال  وحتليل  دراسة  فاالستقراء مشل  للنموذج،  املنشود  التطوير  هدف 
التقليدية )الربوية( واإلسالمية واالستثمارية واملتخصصة، ومن مث حتليل الغاايت املستهدفة 
لدى كل منها، وصوال إىل تشخيص ما انطوت عليه من مواضع اخللل، وابآليت الوصول 
إىل تطوير وسائل جديدة تعمل على تقومي وإصالح اخللل يف النظام املصريف احلايل، وذلك 
يف حماولة لتحسني آلياته وخمرجاته ابجتاه دعم الناتج احمللي، ولقد كان هلذه املنهجية املركبة 
أثرها املباشر يف أن الباحث مل يقف على دراسات علمية متخصصة يف موضوع البحث 
)بنك  منوذج  وابتكار  تطوير  العملية يف  إىل خربته  يستند  الباحث  أن  سيما  وال  نفسه، 
اإلنتاج( يف عام 2012، وبعد ذلك وفق هللا الباحث لتحويل هذا النموذج النظري إىل 
واقع تطبيقي وحالة عملية)1(، حيث مت افتتاح أول بنك إنتاج يف العامل ابسم )بنك اإلنتاج 
الفلسطيين( Palestinian Production Bank، وذلك يوم اإلثنني بتاريخ 27 

مايو، 2013م املوافق 17 رجب، 1434هـ)2(.

مث واصل الباحث دراساته بشأن بلورة حلول وتطبيقات ومنتجات عملية أخرى من 
شأهنا تعزيز الغاايت اإلنتاجية احلقيقية يف االقتصاد عرب بوابة األعمال املصرفية، فانتهى 

1 (  قــام الباحــث عــام )2012( إبعــداد دراســة نظريــة تضمنــت تطويــر منــوذج عمــل )بنــوك اإلنتــاج(، وقــام إبيداعــه رمسيًــا لــدى )مكتبــة الكويــت 
الوطنيــة( بعنــوان )بنــوك اإلنتــاج .. املبــادئ العلميــة واألســس الفنيــة(، وذلــك برقــم تســجيل )2012/243(، وبتاريــخ 5 أبريــل، 2012 .

 PPB.Ps : 2 ( انظر املوقع الرمسي للبنك
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إىل تقرير هذه النظرية الشاملة واجلديدة ابسم )املصرفية اإلنتاجية()1(، حيث مشلت عدة 
تطبيقات وسياسات ومؤشرات ذات طبيعة مصرفية تدعم اإلنتاج احلقيقي املباشر، وهو 

موضوع هذه الورقة.

رابًعا- خطة الدراسة

املبحث األول: مفهوم املصرفية اإلنتاجية

أوال: تعريف املصرفية اإلنتاجية

اثنيا: أهداف املصرفية اإلنتاجية

اثلثا: خصائص املصرفية اإلنتاجية

البنوك  ومناذج  اإلنتاج  بنوك  بني  العالقة  وطبيعة  اجلوهرية  الفروقات  الثاين:  املبحث 
األخرى

أوال: البنوك التجارية التقليدية )الربوية(

اثنيا: البنوك التجارية املتخصصة

اثلثا: البنوك التجارية االستثمارية

رابعا: البنوك التجارية اإلسالمية

خامسا: عالقة منوذج بنك اإلنتاج بنماذج البنوك األخرى

1 (  هنــاك فــرق بــني )املصرفيــة اإلنتاجيــة( و )بنــوك اإلنتــاج(، أمــا )املصرفيــة اإلنتاجيــة( فهــي عبــارة عــن نظريــة عامــة ومقصــد كلــي ومبــدأ شــامل 
ينطــوي علــى جمموعــة مــن التطبيقــات العمليــة اجلزئيــة، مثــل )بنــك اإلنتــاج( و )نســبة التمويــل اإلنتاجــي اإلجبــاري( و )الوديعــة التمويليــة الصفريــة( 
و )مؤشــر اإلنتاجيــة(، وبذلــك يتبــني أن منــوذج )بنــك اإلنتــاج( أو)بنــوك اإلنتــاج( عبــارة عــن تطبيقــات عمليــة جزئيــة تتبــع املظلــة العامــة لنظريــة 

)املصرفيــة اإلنتاجيــة(، فالعالقــة بينهمــا عمــوم وخصــوص، حيــث إن )املصرفيــة اإلنتاجيــة( أعــم وأمشــل مــن )بنــك اإلنتــاج(.
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سادسا: الفروقات اجلوهرية بني بنك اإلنتاج ومناذج البنوك األخرى

املبحث الثالث: ضرورات املصرفية اإلنتاجية وعوائدها االقتصادية

أوال: ضرورات ودواعي املصرفية اإلنتاجية

اثنيا: العوائد واملزااي االقتصادية للمصرفية اإلنتاجية

املبحث الرابع: منوذج عملي مقرتح )بنك اإلنتاج القطري(

أوال: اسم البنك وملخص فكرته

اثنيا: رسالة البنك

اثلثا: رؤية البنك

رابعا: اهلدف االسرتاتيجي من إنشاء )بنك اإلنتاج القطري(

خامسا: األهداف االقتصادية العامة إلنشاء )بنك اإلنتاج القطري(

سادسا: الدواعي والضرورات إلنشاء )بنك اإلنتاج القطري(

سابعا: اجملاالت اإلنتاجية املشمولة يف نطاق عمل )بنك اإلنتاج القطري(

اثمنا: مصادر أموال )بنك اإلنتاج القطري(

اتسعا: استخدامات أموال )بنك اإلنتاج القطري(

عاشرا: سياسات منظَِّمة لعمل )بنك اإلنتاج القطري(
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املبحث األول: مفهوم املصرفية اإلنتاجية

أواًل- تعريف املصرفية اإلنتاجية

إن مصطلح )املصرفية اإلنتاجية( يف اللغة العربية يعرف ابعتبارين مها: اإلفراد والرتكيب، 
وبياهنما على النحو اآليت:

أ– التعريف اللغوي ابعتبار اإلفراد

الشيء عن وجهه، صرفه يصرفه  تعريف كلمة )املصرفية(: أصلها الصرف، وهو رد 
صرفا فانصرف، والصَّْرُف: الفضل، يقال: هلذا صرف على هذا أي فضل)1(، والصرف: 
التقلب واحليلة، ومنه التصرف يف األمور، و)املصرف( ااِلْنِصرَاف َوَمَكان الّصْرف، َوِبه مسي 
اء بعد اْكِتَفاء اأَلْرض)2(، فيكون املصِرف هو 

َ
البنك مصرفا، وقناة لصرف َما ختلف من امل

مكان وقناة لصرف وتصريف النقود، و)املصرفية( مصدر صناعّي من عَمل أو مجلة أعمال 
ُمتَّصلة حُتِدُث أثرًا خاصًّا، والَعَمليَّة املصرفيَّة هي: َعَمٌل تقوم به املصارف مقابل ُعمولة)3(.

تعريف كلمة )اإلنتاجية(: أصلها اإلنتاج، وهو مصدر أنتج، وأنَتج الّشيَء: توالّه حىت 
َرة الشَّْيء)5(،  ْشَياء املستثمرة، واجلمع منتوجات، و)النَِّتاج( مَثَ أتى نتاجه)4(، و)املنتوجة( اأْلَ

و)اإلنتاجية( مصدر صناعّي من عمل أو أعمال حتدث إنتاًجا ومنتوجات. 

ب– التعريف اللغوي ابعتبار الرتكيب

ومن الرتكيب احلاصل ابإلضافة بني مصطلحي )املصرفية( و)اإلنتاجية( نصل إىل بيان 

1 (  ابــن منظــور، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم األفريقــي املصــري، لســان العــرب )بــريوت: دار صــادر، ط1، 1300هـــ( ج9، 
ص189. 

2 (  إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط )القاهرة: دار الدعوة، ط5، 1432هـ( ج1، ص513. 

3 (  عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة )مصر: عامل الكتب، ط1، 1429هـ( ج2، ص1556. 

4 (  املصدر السابق نفسه، ج3، ص2163. 

5 (  إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، مصدر سابق، ج2، ص899. 
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املعىن اللغوي هلذا املركب اللفظي، فتكون )املصرفية اإلنتاجية( يف اللغة العربية تدل على 
أهنا: )أعماٌل َمصَرِفيٌَّة حُتِدُث ِإنتاجاً ومنتوجات(.

ج– التعريف االصطاحي ملصطلح )املصرفية اإلنتاجية(

وأما تعريف )املصرفية اإلنتاجية( يف االصطالح فهو: )األعمال املصرفية الي تؤدي 
أصالة إىل زايدة اإلنتاج احلقيقي يف االقتصاد(، وهذا التعريف يدلنا على احلقائق واملفاهيم 

اآلتية:

- )املصرفية اإلنتاجية( فرع عن حقل األعمال املصرفية القائمة على وظيفة الوساطة 
املالية املتعارف عليها دولًيا، إال أن هذا النمط املصريف خيتص إبعالء قيمة اإلنتاج احلقيقي 
املباشر يف االقتصاد كضرورة اسرتاتيجية حاكمة للبنك، وهذه اخلاصية تشمل اسرتاتيجية 
عمل البنك وأهدافه وهيكلة عملياته يف جماالت التمويل واالستثمار وتطوير املنتجات يف 

البنك.

اعتبارية  وشخصية  قانوين  بصورة كيان  اإلنتاجية(  )املصرفية  فكرة  تتجسد  قد   -
مستقلة، ويسمى: بنك اإلنتاج، وقد تتمثل بصورة منتج مصريف معني، مثل: منتج )التمويل 
ذاته  الوقت  ولكنه يف  إسالمًيا،  أو  )ربواي(  تقليداًي  البنك جتاراًي  يكون  اإلنتاجي(، كأن 
يعتمد خط التمويل اإلنتاجي كأحد أمناط التمويل الرئيسة عنده، وقد تتجسد أيًضا بصورة 
)وديعة التمويل الصفرية(، والي تستهدف أصالة دعم األعمال اإلنتاجية وفق آليات عمل 

إبداعية ومبتكرة)1(.

- رغم إضافة هذا النمط املصريف املبتكر إىل عمليات اإلنتاج احلقيقي، إال أن ذلك 
ال يعين إمهاله لدعم الغاايت التجارية أو االستهالكية أو غريها، إال أن تلك الغاايت أتيت 

1 (  متكــن الباحــث يف النصــف األول مــن العــام 2017 مــن تطويــر آليــة وديعــة مصرفيــة جديــدة ابســم )الوديعــة التمويليــة الصفريــة(، وهــي ذات 
آاثر حتفيزيــة ومباشــرة للغــاايت اإلنتاجيــة والتجاريــة احلقيقيــة يف االقتصــاد، وهــذا املنتــج يعتمــد علــى نظريــة )الودائــع املخصصــة( يف فقــه القانــون 

املصــريف، كمــا أنــه يتفــق يف آلياتــه املتعــددة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية بكفــاءة عاليــة.
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اتبعة وخادمة للغاايت اإلنتاجية املقصودة أصالة.

- كما أن الغاايت اإلنتاجية يف هذا النموذج ال تكون طارئة أو مؤقتة أو على سبيل 
االستثناء، بل هي أصيلة وراسخة يف أصل نظرية عمل البنك، فضال عن عملياته وتطبيقاته 

املختلفة.

االقتصاد، حبيث ال  اإلنتاج يف  قطاعات  الشامل ملختلف  معناه  يقصد ابإلنتاج   -
والعقاري  املتخصصة كالصناعي  البنوك  يف  معني، كما  إنتاجي  جمال  على  قاصًرا  يكون 

والزراعي واحليواين وحنوها.

اثنًيا- أهداف املصرفية اإلنتاجية 

التوظيف  حتفيز  خالل  من  اإلمجايل  )القومي(  احمللي  الناتج  تعزيز  يف  املسامهة   .1
األمثل للموارد االقتصادية املتاحة، وأثر ذلك يف ختفيض معدالت التضخم والبطالة وزايدة 

معدالت توطني اخلربة اإلنتاجية الشاملة.

2. املسامهة يف زايدة وتنويع مصادر الدخل البديلة وتقليل املخاطر على اقتصاد الدولة 
من خالل خلق فرص جديدة لالستثمار احمللي تسهم يف جذب االستثمارات األجنبية، 

وحتقيق معدالت رحبية إنتاجية أعلى.

3. التجديد والتطوير النوعي لنمطية األعمال املصرفية التجارية )التقليدية/اإلسالمية(، 
وذلك من خالل تطوير منوذج مصريف إصالحي مبتكر يؤدي وظائفه وأهدافه االقتصادية 

بكفاءة، وال يتعارض مع منظومة األمناط املصرفية األخرى.

4. توطني اإلنتاج احلقيقي يف االقتصاد الوطين.

5. اإلسهام يف تطوير وابتكار آليات عمل ومنتجات مصرفية جديدة وذات كفاءة 
أعلى على مستوى االقتصاد عموًما، وعلى الناتج احمللي للدولة خصوًصا.
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اثلثًا- خصائص املصرفية اإلنتاجية

مباشرة وشاملة  قيمته بصورة  ويعلي من  اإلنتاج  تعظيم  يستهدف  1. عمل مصريف 
ومستدامة.

2. عمل مصريف ينتمي إىل بيئات وآليات عمل االقتصاد احلقيقي )العيين( دون املايل 
)النقدي(.

3. عمل مصريف يتبىن مرجعية الشريعة اإلسالمية كمصدر ملهم لألعمال اإلنتاجية.

4. يعمل على حماربة اكتناز النقود ، ويقوم بتوظيفها يف األعمال اإلنتاجية.
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املبحث الثاين: الفروقات اجلوهرية وطبيعة العاقة بني املصرفية اإلنتاجية 
والنماذج املصرفية األخرى

تصنف أمناط البنوك يف االقتصادايت احلديثة إىل أنواع متعارف عليها دولًيا، فهناك 
 Specialized( والبنوك املتخصصة ،)Commercial Banks( البنوك التجارية
مصرفية  Investment( كأداة    Banks( االستثمار  بنوك  جاءت  مث   ،)Banks
متخصصة يف دعم عمليات ومنتجات األسواق املالية، كما برز يف العقود األربعة األخرية 
منوذج مصريف جديد اشتهر ابسم البنوك اإلسالمية )Islamic  Banks(،  ومجيع هذه 
األمناط ختضع لرقابة سلطة النقد أو البنوك املركزية )Central  Banks(، وعندما نطرح 
منوذج )املصرفية اإلنتاجية(  Productivity Banking كأداة إلصالح االقتصاد 
وتطوير القطاع املصريف يف واقعنا املعاصر فإن السؤال املنطقي الذي يطرح هنا: ما الذي 
مييز هذا النموذج عن النماذج املصرفية األخرى السائدة يف العامل؟ وما اجلديد الذي ينشده 

هذا النموذج وليس موجودا يف غريه؟

خاصية  يف  يتمثل  اإلنتاجية(  )املصرفية  لنموذج  املضافة  النوعية  والقيمة  اجلديد  إن 
)إعالء قيمة اإلنتاج احلقيقي لدى البنك(، مبعىن أن منوذج )املصرفية اإلنتاجية( يُعِلي دائًما 
وابستمرار من شأن اإلنتاج فيعمل على دعمه وتعزيزه وتعظيمه بصورة أساسية، وذلك عرب 
خمتلف سياساته وعملياته ومنتجاته، وهذا بطبيعة احلال خيتلف عما عليه واقع العمل يف 
األمناط والنماذج املصرفية األخرى، فإهنا رغم احرتامها لقيمة اإلنتاج من الناحية النظرية إال 
أن الواقع العملي هلا يعلي من قيم أخرى مثل: الرحبية أو التجارة أو االستهالك وحنو ذلك، 

يف حني أن الغاايت اإلنتاجية احلقيقية لديها ال حتظى بكوهنا من أولوايت العمل لديه.

ومن أجل تعميق الفهم الدقيق لطبيعة املصرفية اإلنتاجية وخصوصيتها الفنية، وهبدف 
أواًل بكل  األخرى فسنعرف  املصرفية  النماذج  بينها وبني  اجلوهرية  الفروقات  أبرز  دراسة 
منوذج من مناذج العمل املصريف األربعة، وهي البنوك التجارية التقليدية )الربوية(، مث التقليدية 
املتخصصة، مث بنوك االستثمار، مث منوذج البنوك اإلسالمية، مث نقارن بينها وبني املصرفية 
اإلنتاجية من خالل جمموعة عوامل وجوانب حمددة، وبيان ذلك من خالل العناصر اآلتية:
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أواًل- البنوك التجارية التقليدية )الربوية(

تعتمد نظرية )البنوك التجارية التقليدية( على مبدأ الرتبح من التزامات الذمم مقابل 
االئتمانية  النقدية وتسهيالته  اإليداع ومتويالته  البنك خدمات  يقدم  اجملرد، حيث  الزمن 
وعملياته االستثمارية على أساس الرتبح من عقدين رئيسني مها: )عقد القرض( و)عقد 
الدين(، فالبنك التجاري عبارة عن اتجر قروض وديون ابألجل، فهو يولد الربح من إدارة 
بينه وبني كفي  املداينات وااللتزامات بني جانيب األصول واخلصوم يف عالقات منتظمة 
الفائض والعجز يف االقتصاد، فيحقق الربَح بصورة فائدة اتفاقية مشروطة )اثبتة أو متغرية(، 
أو بصورة فائدة أتخريية مشروطة، وحسب اصطالح الفقه اإلسالمي؛ فاألول يسمى )راب 
القرض( والثاين يسمى )راب الدين(، وقد جنحت املصرفية التقليدية )الربوية( -عرب حنو من 
أربعة قرون- يف إجياد سوق منظم لتوليد الربح من جتارة القروض والديون، إال أهنا فشلت 
ابملقابل يف دعم الناتج احمللي اإلمجايل، وكذلك دعم التجارة العينية احلقيقية بصورة مباشرة 

ومالئمة حلاجات االقتصاد.

لقد بلغ التطرف الربوي يف منوذج )املصرفية التجارية التقليدية( ليس إىل حد إمهال 
الغاايت اإلنتاجية أو التجارية املباشرة فقط، بل لقد جتاوز ذلك مبراحل وصلت إىل تشريع 
له  يتيح  التقليدي، أبن يربم أي عقد  التجاري  البنك  الصريح على  القانوين  مبدأ احلظر 
من  ذلك  أن  على  والتشريعات  القوانني  تنص  والسلع، حيث  لألعيان  احلقيقي  التملك 
لو  التجاري  البنك  أن  البنوك، ومعىن ذلك:  النمط من  األعمال ابلنسبة هلذا  حمظورات 
أراد إنشاء مصنع بطريق التملك ألصوله أو متلك وتعمري عقارات تسهم يف حل املشكلة 
اإلسكانية أو التملك املباشر للطائرات أو البواخر أو السيارات وحنو ذلك من املشاريع 
التنموية املباشرة، فإن تشريعات وقوانني النقد والبنوك املركزية تقف لذلك ابملرصاد، وحتظر 
عليه مجيع تلك األنشطة التنموية الرشيدة، بل وهتدده ابلعقوابت الرادعة الي منحها هلا 
نص القانون احلاظر نفسه، وبذلك ندرك أنه ليس من أهداف البنوك التجارية التقليدية 
إحداث التنمية االقتصادية، وال التوظيف األمثل للموارد االقتصادية، وال تشغيل العمالة، 
تلك  مثل  فإن  ، كال،  للدولة  احمللي  الناتج  معدالت  زايدة  وال  التضخم،  مكافحة  وال 
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الغاايت الرفيعة ال تدخل يف النطاق املباشر الهتمامات منوذج )املصرفية التجارية التقليدية( 
القائم على أسس ربوية صرفة تطلب الربح من جتارة املداينات يف الذمم مضافة إىل الزمن 

فقط ال غري.

اثنًيا- البنوك املتخصصة )الربوية(

بعد أن أثبت جتربة البنوك التجارية التقليدية ختلفها الكبري عن حتقيق أهداف اإلنتاج 
والتنمية يف اقتصادايت الدول، فقد اجته الفكر املصريف حنو تطوير نوع مصريف إصالحي 
قبله، فجاء  النموذج  النواقص االسرتاتيجية يف  ترميم وتدارك  جديد، حبيث يكون هدفه 
منوذج )البنوك املتخصصة( هبدف تصحيح املسار االقتصادي املنحاز حنو الذمم اجملردة، 
فتخصصت هذه البنوك يف دعم قطاعات إنتاجية معينة ثبت اترخييا أن البنوك التجارية 
أمهلتها عرب مسريهتا الطويلة )منذ بداايت 1600م(، مثل مناذج البنك الصناعي والعقاري 
البنوك  منوذج  أن  بيقني  يثبت  االقتصادي  التحليل  أن  بيد  وحنوها،  واحليواين  والزراعي 
دعم  يف  وخصوصا  املنشودة،  االقتصادية  أهدافه  حتقيق  يف  أيًضا  فشل  قد  املتخصصة 

املناشط اإلنتاجية املتخصصة يف خمتلف القطاعات االقتصادية.

ويعود سبب فشل منوذج البنوك املتخصصة إىل مجلة أسباب، من أبرزها:

- حمافظة البنوك املتخصصة على مبدأ ) متويل الذمم وليس متويل اإلنتاج والعمل(، 
بدليل أن العقد املربم يعرب عن إقراض مباشر للذمة بفائدة مشروطة، حىت إذا تعثر املشروع 
اإلنتاجي فإن البنك املتخصص ال عالقة له هبذا التعثر امليداين، ألنه ال يعدو أن يكون 
مموال للذمة، وليس لإلنتاج والعمل، وقد ترتب على اخلاصية السابقة للبنوك املتخصصة أن 
ارتفعت خماطر التمويل على الشرحية املستهدفة ابلتمويل لدى البنوك املتخصصة، حيث 
البنك ينقل املال للعميل )املصنع مثاًل( مث حيمله مبوجب عقد القرض ضمان كامل رأس 
املال وفوائده االتفاقية املشروطة، وذلك بعيدا عن خاصية املشاركة يف خماطر اإلنتاج والعمل 

نفسه.
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- تدين الفوائد االتفاقية الربوية الي يتقاضاها البنك من متويالته التنموية، والي ترتاوح 
عادة ما بني )2-4 %( تقريًبا.

البنوك  تفرض  حيث  نفسه،  املشروع  على  الربوية  التأخريية  الفائدة  نسبة  ارتفاع   -
املتخصصة على املشروع حال التعثر أو التأجيل فائدة ربوية ابهظة تعادل يف العادة ما 
نسبته )%5(، وال ريب أن يف ذلك دلياًل قاًطعا على أن البنك املتخصص إمنا يستهدف 
الزمن، وال يستهدف على احلقيقة دعم اإلنتاج  املالية للمشروع مضافة إىل  الذمة  متويل 
والعمل نفسه، فظهر بذلك أن األهداف اإلنتاجية املعلنة للبنوك املتخصصة حتولت لتصبح 
متاجرة ابلديون وتوليد الربح من جمرد الزمن، وال ريب أن حمافظة هذا النموذج على آليات 
اإلقراض الربوي بفائدة أدت إىل إفشال األهداف السامية الي أنشئت هذه البنوك من 

أجلها.

متويل  من  الرحبية  فرص  البنك  على  َضيََّق  مما  إنتاجي حمدد،  قطاع  على  اقتصاره   -
القطاعات األخرى.

إىل  والعمل  اإلنتاج  متويل  دون  الذمم  بتمويل  املتخصصة  البنوك  التزام  أدى  لقد   -
خسارهتا خربات وفنيات اإلنتاج، والي تعد مصدر الربح احلقيقي، حيث يكتفي البنك 
املتخصص بفوائد متولدة من الذمة، وهي عوائد متدنية بطبيعتها بسبب تدين املخاطرة الي 
تنطوي عليها، األمر الذي أفقد البنك املتخصص ميزة اسرتاتيجية تتمثل يف قيمة اخلربة 
اإلنتاجية نفسها، وخصوصا أن البنك املتخصص ليس إال ممول دائن ال صلة له بفنيات 
متول  وال  اإلنتاجي،  للمشروع  املالية  الذمة  متول  املتخصصة  فالبنوك  اإلنتاجي،  النشاط 

اإلنتاج احلقيقي نفسه.

الغلبة  -ذات  التجارية  البنوك  مصاحل  على  اخلوف  وبسبب  أنه  سبق  ملا   -يضاف 
والسيطرة- والرغبة يف أتمني سوقها التمويلي شبه االحتكاري، بل ومحايتها من املنافسة، 
رغم إمهاهلا شبه الكامل للقطاعات اإلنتاجية، فقد مت تصميم منوذج البنوك املتخصصة وفق 
قيود صارمة من جانيب اإليداع والتمويل، فال جيوز للبنك املتخصص تقبل الودائع العامة 



347االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

من اجلمهور، كما ال جيوز له منح التمويل إال ألشخاص إنتاجيني ينتمون إىل ذات القطاع 
الضيق نفسه )صناعي/عقاري/زراعي/حيواين...(، كما أن التمويل املتخصص يلزم كونه 
متوياًل تنمواًي فقط، وليس جتاراًي، والزم ذلك أن يكون عائده أقل، وأجله أطول، وضماانته 
أيسر، وذلك على عكس متويالت البنوك التجارية، وال شك أن هذه القيود املشددة كان 
هلا األثر املباشر يف حتجيم رحبية البنوك املتخصصة، بل ويف تعطيلها عن حتقيق األهداف 
اإلنتاجية والتنموية املنشودة، وابآليت إىل فرض حالة الفشل وعدم الكفاءة التشغيلية عليه، 
وبذلك ميكننا فهم األسباب الرئيسة الي أدت إىل ما يشبه فشل منوذج البنوك املتخصصة 

يف الواقع العملي.

اثلثًا- بنوك االستثمار التقليدية )الربوية(

لقد نشأت ظاهرة )بنوك االستثمار( من أجل أن متارس وظيفة اجلسر الواصل بني 
البنوك وإن  النقدي ، فهذه  السوق  أو  املايل  القطاع املصريف )متوياًل واستثمارًا( والسوق 
ختصصت يف جمال االستثمار من حيث االسم، إال أهنا أيًضا مت تقييدها يف جمال االستثمار 
املايل )البورصات( فقط، دون االستثمار العيين أو اإلنتاجي احلقيقي، فهي بنوك متارس 
الوساطة املصرفية بني أصحاب الفوائض املالية وتوظيف أمواهلم يف األسواق املالية وأسواق 
النقد ومشتقاهتما، ولذلك استطاعت بسبب ختصصها أن تطور منتجات وآليات متقدمة 
يف تداول )مشتقات الثقة(، والي هي عبارة عن )حقوق منفصلة( يتم املتاجرة هبا والرتبح 

من فروقات أسعار تداوهلا على سبيل املضاربة.

أعين )خلق  التقليدية،  االستثمار(  )بنوك  معا يف منوذج  األصلني  اجتماع  أدى  وقد 
االئتمان املصريف التقليدي + املضارابت السعرية يف األسواق املالية( إىل أن قادت بنوك 
اهنيار  أدى  2008، كما  عام  العاملية  واالقتصادية  املالية  األزمة  املايل كارثة  االستثمار 
املالية ليس إىل فشل منوذج )بنوك االستثمار(، بل إىل ما يشبه زواله وانداثره  األسواق 
ابلكلية، فضاًل عما أحدثه هذا النموذج من آاثر اقتصادية عاملية أورثت الدمار االقتصادي 
الشامل، ورسخت االنكماش والكساد الكبريين كنتيجة حتمية الضطراب الثقة يف األسواق 

بصفة عامة.
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رابًعا- البنوك التجارية اإلسامية

النموذج  سلبيات  يعاجل  إصالحي  اإلسالمية( كبديل  )املصرفية  نظرية  ظهرت  لقد 
التقليدي )الربوي( مبختلف تطبيقاته السابقة، حيث يعتمد منوذج )البنوك اإلسالمية( على 
مبدأ الرتبح من عمليات تداول السلع واخلدمات مضافة إىل الزمن، وهنا تتجلى حقيقة 
أن الوظيفة االسرتاتيجية لعمل البنك اإلسالمي أنه )اتجر سلع وخدمات ابألجل(، وأن 
مصدر توليد الربح يف البنك اإلسالمي يتمثل فيما يضيفه بصفته اتجرا متويليا على تكلفة 
شراء السلعة، أو اخلدمة املوجودة فعليا يف الواقع، إال أن هامش الربح ينهض بصفة أساسية 
على تقومي منافع الزمن على أساس عيين حقيقي، فالبنوك اإلسالمية تزاول مهنة التجارة 
التمويلية بصفة عامة، وليست التجارة الفعلية احلرة، كما أهنا تولد الربح من عنصر الزمن 

على أساس عيين، وال تولد الربح من اإلنتاج والعمل.

وبذلك تكون نظرية )املصرفية اإلسالمية( قد جنحت يف إجياد سوق منظم للمتاجرات 
التمويلية ابألعيان واخلدمات على أساس الزمن، فأحدثت أثرا إجيابيا عميقا على مستوى 
اقتصادي رشيد وصحي وانفع  السلع واخلدمات، وهو مطلب  العينية يف  التجارة  نطاق 
حبق، كما أنه أبعد عن خماطر فقاعات املداينات وصنمية السيولة احملضة، إال أن التأثري 
للبنوك  املضافة  القيمة  أن  ذلك  وسر  للغاية،  متواضعا  يزال  ال  االقتصاد  على  اإلجيايب 
اإلسالمية تقتصر على حتفيز التجارة العينية فقط ال غري، فهي ال تضيف جديدا من إنتاج 
حقيقي يزيد من الناتج احمللي أو إضافة عمل فعلي يتطلب توظيفا لأليدي العاملة، وبذلك 
ندرك أن النموذج احلايل للبنوك اإلسالمية ال يزال فقريا للغاية يف حتقيق الغاايت اإلنتاجية 

القائمة على مبدأ )الرتبح من اإلنتاج والعمل(.

اقتصادية مضافة يف  البنوك اإلسالمية دور إجيايب وقيمة  لنموذج  ومن هنا فقد كان 
الواقع، والسبب يف ذلك أن عملياته التمويلية تقوم يف بنائها اهليكلي ويف إجراءاهتا الفنية 
على وساطة السلع واخلدمات احلقيقية، حيث يتملك البنك اإلسالمي السلعة أو اخلدمة 
ابتداء من مصدرها كما يف املراحبة مثال، مث يعيد نقل ملكيتها إما فورا مبقتضى البيوع، أو 
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على مراحل لصاحل العميل، األمر الذي سيؤدي حتما إىل تنشيط حركة التداول احلقيقي 
للسلع واخلدمات داخل االقتصاد، وخصوصا عندما يقوم البنك اإلسالمي بدور الوساطة 
السلعية بني املنِتج )املصدر( واملستخِدم )املستهلك(، إال أن هذا األثر االقتصادي اإلجيايب 
لنشاط البنك اإلسالمي بَِقَي حمدودا جدا، والسبب يكمن يف تركيز البنوك اإلسالمية على 
التمويل التجاري السلعي غري اإلنتاجي، والذي ينطوي على سلوك مضاريب رحبي يؤول 
التمويل  الداخلة يف نطاق  السلع واخلدمات  ارتفاع أسعار  املسامهة اجلزئية يف  حتما إىل 

املصريف اإلسالمي.

وعليه فإن إسهام منوذج البنك اإلسالمي يف دعم األهداف االقتصادية كان وال يزال 
وسيبقى حمدوًدا، ويف نطاق ضيق ال يتعدى اإلطار التجاري للسلع واخلدمات دون إنتاجها 
بصورة مباشرة، وبذلك نصل إىل تقرير نتيجة اقتصادية مهمة، وهي أن البنوك اإلسالمية 
وإن جاءت إبجيابيات اقتصادية مشهودة وحقيقية إال أهنا ال تزال قليلة نسبيا، فالسلوك 
املصريف اإلسالمي احلايل ال حيقق األهداف االقتصادية العليا واملتمثلة ابإلسهام املباشر يف 
توظيف املوارد االقتصادية ودعم الناتج اإلمجايل، وما يستتبعه ذلك من معاجلات جذرية 

وجادة للمشكالت االقتصادية املزمنة يف الدول املعاصرة، مثل التضخم والبطالة وحنوها.

وإننا لنؤكد ههنا على أن هذه الظاهرة املصرفية السلبية تشمل منوذج البنوك التجارية 
وكذلك البنوك اإلسالمية وإن كان األخري بدرجة أقل، إذ إن مجيعها بنوك هتدف إىل متويل 
التجارية ابملتاجرة  البنوك  التجارة دون اإلنتاج والعمل احلقيقيني، فبينما ختتص  الذمم أو 
ابلقروض النقدية وجدولة الديون، جند أن البنوك اإلسالمية هي أيًضا بنوك جتارية إال أهنا 
تتاجر ابلسلع واخلدمات، ولقد أورثت هذه احلالة املصرفية التجارية املزمنة خلال جسيما يف 
البناء اهليكلي لالقتصاد برمته، وخصوصا بعد أن برزت ظاهرة االكتناز للنقود بصورة ودائع 
ترتاكم مع مرور الزمن، األمر الذي ابت يضيع على االقتصاد فرصا بديلة ممثلة أبعمال 
إنتاجية وعوائد اقتصادية ومشروعات تنموية كبرية، هذا فضال عن عزوف البنوك قاطبة عن 

الدخول املباشر يف عمليات اإلنتاج احلقيقي، إما ألسباب قانونية أو جتارية.
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واخلاصة: إن مجيع النماذج املصرفية األربعة املذكورة قد شاركت ـ بدرجات متفاوتة 
ـ يف تكريس ظاهرة االختالل اهليكلي املزمن لالقتصادات احلديثة، وقد بقيت هذه احلالة 
العاملية  املالية  املضطربة يف ظل توايل حتذيرات كبار علماء االقتصاد حىت جاءت األزمة 
2008؛ لتكشف النقاب عن هشاشة النظام املصريف العاملي برمته، وختلفه الكبري عن 
حتقيق أبسط أهداف االقتصاد احلقيقي، وال سيما من جهة عالقته ابلناتج احمللي اإلمجايل 
منوذج  طبيعة وخصائص كل  بشأن  أوضحناه  ما  على  وأتسيسا  الدول،  اقتصادايت  يف 
مصريف من األربعة السابقة، فقد استيقظ العامل على كارثة األزمة املالية العاملية 2008، 
فتنادى اخلرباء والباحثون والساسة يف العامل أمجع حنو البحث عن آليات جادة لإلصالح 
االقتصادي احلقيقي، وعن البديل الناجع واألمثل الذي يبعث الروح يف املوارد االقتصادية 
الناتج احمللي والتنمية والتجارة، كما يكافح مؤشرات  الدول، ويعزز مؤشرات  املتاحة يف 
العاملية املتصاعدة  التضخم والبطالة وتدين الكفاءة االقتصادية، فهل من عالج للظاهرة 

واملسماة )االختالل اهليكلي( اجلسيم يف بنية االقتصاد العاملي املعاصر؟

خامًسا- عاقة منوذج )بنك اإلنتاج( ابلنماذج املصرفية املعاصرة

أتيت نظرية )املصرفية اإلنتاجية( مكملة جلوانب النقص والقصور الي اشتملت عليها 
النظرايت املصرفية األخرى، ذلك أن النموذج التطبيقي ملؤسسة )بنك اإلنتاج( ال يتعارض 
يف نطاق عمله وال يف سوقه مع بقية النماذج املصرفية األخرى، كالبنوك التجارية واملتخصصة 
واالستثمارية والبنوك اإلسالمية، وإمنا أييت منوذج )بنك اإلنتاج( داعًما هلا ومكماًل ألدوارها 
االقتصادية اإلجيابية، ويف املقابل يتفادى ويستدرك أوجه اخللل والقصور من حيث عنايته 
الفائقة بقيمة اإلنتاج وتوابعها من اخلربة والعمل ، ودليل ذلك: أن منوذج )بنك اإلنتاج( 
ال يتاجر ابلقروض وال ابلديون من أجل متويل الذمم اجملردة كما تفعل )البنوك التجارية(، 
كما أنه ال يستغرق أعماله يف املتاجرة ابلسلع واخلدمات يف متويل احلاجات االستهالكية 
أو التجارية للعمالء؛ أفرادا أوشركات كما تفعل البنوك اإلسالمية، وإمنا خيتلف منوذج )بنك 
اإلنتاج( عنها يف كونه خيتص بتقدمي كافة اخلدمات التمويلية والعمليات املصرفية وعمليات 
احلقيقية،  املشاركة  آليات  وفق  وذلك  املباشر،  احلقيقي  ابإلنتاج  الصلة  ذات  االستثمار 
كما أن البنك يدعم نشاطه اإلنتاجي االسرتاتيجي بتوفري خدمات التمويل التجاري وفق 
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تطبيقها املصريف اإلسالمي، وذلك يف إطار خدمة العمالء اإلنتاجيني.

جمرد  عن  املتولدة  الفائدة  ظاهرة  فيه  ختتفي  اإلنتاج(  )بنك  منوذج  فإن  هذا  وعلى 
احلاجات  متويل  أصالة  يستهدف  ال  كما  الزمن،  نظري  والديون  ابلقروض  املتاجرة 
خمتلف  واالستثمار يف  التمويل  ابألصالة  يستهدف  وإمنا  احملضة،  والتجارية  االستهالكية 
جماالت اإلنتاج احلقيقي املتاحة يف االقتصاد، كما أن )بنك اإلنتاج( ال يتعارض أيًضا مع 
)البنوك املتخصصة( التقليدية؛ ألهنا بنوك تقليدية تعمل يف جماالت عينية وتنموية حمددة ؛ 
كالصناعي أو العقاري أو الزراعي أواحليواين .. وحنو ذلك، كما أن هذه البنوك املتخصصة 
تعمل يف أصلها التارخيي ويف واقعها العملي وفقا ألسس وآليات اإلقراض التقليدي الربوي 
للمشروع على أساس  املالية  الذمة  املتاجرة ابلتزامات  بفائدة مشروطة، حبيث تستهدف 
نقدي حمض، وليس على أساس إنتاجي حقيقي، ومن مث يتولد العائد فيها من قيمة الزمن 
اجملرد، إما بفوائد اتفاقية ترتاوح يف العادة ما بني )2-%4(، أو بفوائد أتخريية عند التعثر 

تصل إىل )5%(.

وإن خاصية متويل الذمة املالية للشخصية االعتبارية، وليس متويل اإلنتاج نفسه يرفضها 
العيين احلقيقي ذاته والعمل  متاما منوذج )بنك اإلنتاج(، والذي يستهدف متويل اإلنتاج 
املستهدف عينه ، فإذا حصل التعثر واإلعسار للمشروع فإنه ال يرتب أية فوائد على الذمة 
املالية للشخصية املدينة، وإمنا يشاركها يف حتمل خماطر الدين اإلنتاجي حىت تتحقق النتائج 

االقتصادية املنشودة بتكافل إنتاجي وعدالة تشغيلية.

إن مما ال شك فيه أن استبعاد )املصرفية اإلنتاجية( ملبدأ )الرتبح من الزمن( وقيامه يف 
املقابل على مبدأ )الرتبح من اإلنتاج والعمل( سيحمله خماطر نوعية تنسجم من طبيعة 
امليدانية  البنك أعباء اإلدارة واملتابعة  الذي سيحمل  التشغيلية واإلنتاجية، األمر  متويالته 
للمشروعات اإلنتاجية الي يتم متويلها، حيث ينطلق )بنك اإلنتاج( من فلسفة املشاركة 
اإلنتاجية طلبا للربح، فسيحرص البنك على جناح املشروع وعلى جودة وكفاءة إنتاجيته 

بصفته شريًكا حقيقًيا، ال دائًنا جمرًدا.
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املشاركات ذات  تشتمل على عقود  اإلسالمية(  )املصرفية  نظرية  أليست  قيل:  فإن 
الطبيعة اإلنتاجية؟

فاجلواب: إن ذلك صحيح من حيث النظرية العامة فقط ال غري، فإن صيغة )التمويل 
ابملشاركة املتناقصة( أو )املضاربة املتناقصة( مما جاءت به نظرية البنوك اإلسالمية، بيد أن 
الواقع العملي لنمطية عمل البنوك اإلسالمية ويف إطار تعليمات البنوك املركزية جندها تنفر 
وهتجر تلك العقود التمويلية القائمة على أساس املشاركات واملضارابت العينية احلقيقية، 
ولذلك سادت عقود املعاوضات على عمليات البنوك اإلسالمية بصورة شبه مطلقة، مثل: 
التقسيط واملراحبة واإلجارة والتورق وحنوها، ويف املقابل وجدان عقود التمويل ابملشاركة أو 
ابملضاربة تنحسر وترتاجع بصورة شبه مطلقة يف البنوك اإلسالمية، وهو ما هتدف )املصرفية 

اإلنتاجية( إىل إصالحه وتقوميه وتعزيزه وتكثريه يف الواقع املصريف.

املصرفية  آليات  وفق  سيعمل  وطبيعته  أغراضه  حبكم  اإلنتاج(  )بنك  أن  واحلاصل 
اإلسالمية املعاصرة، وذلك ألهنا هي اآلليات الفنية األقدر يف بنيتها ويف طبيعة خماطرها، 
التنمية اإلنتاجية  فنية تكفل حتقيق  للبنك بكفاءة ومرونة  إىل حتقيق األهداف اإلنتاجية 
اآلمنة، وخصوصا ما ختتص به صيغ التمويل اإلسالمي من خاصية ثبات سقف املديونية؛ 
األمر الذي يقدم أتمينا اسرتاتيجيا ملخاطر التعثر القهري للمشروع اإلنتاجي، كما يضيف 
إليها أنه يف حالة تعثر العميل )الشريك( فإنه ميكن لبنك اإلنتاج أن يبادر إىل دعم العميل، 
املخاطر  إدارة  أنواع  من  املشروع، كنوع  مال  رأس  يف  نفسه  البنك  حصة  زايدة  مقابل 
التشغيلية للعملية التمويلية، وهذه عملية متويلية إبداعية هتدف إىل تعزيز ومساندة املشروع 
آليات مشاركة حقيقية وفاعلة ومن جهة مصرفية ذات خربة ومالءة  تعثره، ووفق  حال 

مالية.

كما أنه على فرض رغبة السلطات النقدية واملالية حبماية نشاط البنوك املتخصصة 
وجتنيبها املنافسة، فإنه ميكن يف هذه احلالة لبنك اإلنتاج أن يلتزم بتمويل خمتلف القطاعات 
اإلنتاجية األخرى املتاحة يف االقتصاد، والي ال تتعارض مع النطاق احملدد لنشاط البنك 
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املتخصص يف الدولة، وبذلك حيصل التكامل الفعلي واملنافسة االقتصادية املوجهة، ودون 
أن يقع التعارض أو التقاطع أو التصادم بني وظائف العمل املصريف داخل االقتصاد الواحد.

كما أن )بنك اإلنتاج( حبكم طبيعته وأهدافه وآلياته وجماالت عمله سيكون بعيدا متاما 
عن منوذج )بنوك االستثمار( التقليدية، إذ إن أمواله ستتجه بصورة مباشرة وشبه حصرية 
ملختلف قطاعات ومشاريع اإلنتاج العيين احلقيقي، ولن يشارك يف االستثمار يف األسواق 

املالية إال يف حدود الضرورة، وألغراض إدارة خماطر السيولة يف األجل القصري.

سادًسا- الفروقات اجلوهرية بني )بنك اإلنتاج( والنماذج املصرفية األخرى

إن دراسة الفروق تضيف للماهيات عمقا ودقة ، كما متيز بني األشياء على وجه يزيل 
االشتباه والتداخل الذي قد يطرأ عليها، وهنالك العديد من الفروقات الفنية اجلوهرية الي 
متيز عمل منوذج )بنك اإلنتاج( عن غريه من النماذج والتطبيقات املصرفية األخرى، كالبنوك 
التجارية والبنوك املتخصصة وبنوك االستثمار إىل جانب البنوك اإلسالمية، وال شك أن 
حتليل تلك الفروقات يظهر من خالل الدراسة التحليلية ألعمال )بنك اإلنتاج( وضبط 
عملياته الفنية يف جماالت اإليداع واخلدمات املصرفية والتمويل واالستثمار، ابإلضافة إىل 
فلسفة وآليات إدارة املخاطر لدى البنك، وهو ما يتوقع من دراسات اجلدوى امليدانية يف 
الدول أن جتيب عنه ابلتفصيل، بيد أننا يتوجب علينا بيان أبرز الفروقات اجلوهرية الي 
متيز منوذج )بنك اإلنتاج( عن مناذج )البنوك( األخرى، وهو ما سنوضحه فس الشرحيتني 

اآلتيتني:
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شرحية ) 1 (

يف هذه الشرحية مت حتديد أربعة عناصر فنية وحمددة ميكن استخدامها عند املقارنة بني 
أنواع البنوك، وهي: العائد واخلطر واألجل والضمان، حيث تقارن الشرحية بني كل من 
البنوك التجارية بنوعيها )التقليدية واإلسالمية( مًعا، والبنوك املتخصصة، إىل جانب بنوك 
اإلنتاج من خالل هذه العناصر األربعة، وتثبت الشرحية عمق التباين واالختالف الفين بني 

األمناط املصرفية املذكورة من خالل العناصر الفنية املذكورة.
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شرحية ) 2 (

التجارية  البنوك  وهي:  اخلمسة،  املصرفية  األمناط  بني  املقارنة  متت  اجلدول  هذا  يف 
التقليدية، والبنوك املتخصصة، والبنوك االستثمارية، والبنوك اإلسالمية، والبنوك اإلنتاجية، 
حيث مت حترير أحد عشر عنصرا للمقارنة بينها، وهي: الوظيفة االقتصادية، ومصدر توليد 
الربح، وطبيعة النشاط، واملرجعية العليا، وطبيعة العائد، ومستوى العائد، ومدى األجل، 
ومستوى اخلطر للبنك، ومستوى اخلطر للعميل، ودرجة الضمان، والعالقة القانونية، حيث 
البنوك  أثبتت املقارانت وجود فروقات جوهرية كثرية بني بنوك اإلنتاج وغريها من أمناط 

األخرى.
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املبحث الثالث: ضرورات املصرفية اإلنتاجية وعوائدها االقتصادية

أواًل- ضرورات ودواعي املصرفية اإلنتاجية 

1. احلاجة املاسة لدى الدول املعاصرة إىل تفعيل مواردها االقتصادية املعطلة أو شبه 
املعطلة، وضرورة زايدة انجتها احمللي من أجل جين العوائد االقتصادية الكلية القتصادها 
الوطين، إىل جانب تنامي حاجة الدول إىل حلول وتدابري اسرتاتيجية تعمل على إصالح 
االختالالت املزمنة هلياكلها االقتصادية، ومعاجلة تفاقم الدين العام لديها مع زايدة العجز 
يف املوازنة العامة كنتيجة لتدين الصادرات وزايدة الواردات، وهو ما هتدف إىل معاجلته نظرية 

)املصرفية اإلنتاجية(.

2. غياب وجود مؤسسات مصرفية وطنية تركز أعماهلا على حتقيق الغاايت اإلنتاجية 
يف خمتلف قطاعات العمل املتاحة لدى الدولة، وتعمل على توطني خربات اإلنتاج والصناعة 

لديها.

3. ضرورة العمل على معاجلة خطر الرتكز النقدي يف القطاع املصريف، والذي يعمل 
الزمن دون اإلنتاج والعمل، األمر الذي  الرتبح من  كوسيط نقدي يوجه املدخرات حنو 
يف  االسرتاتيجي  اخللل  هذا  إلصالح  اإلنتاجية  املصرفية  من  االستفادة  ضرورة  يتطلب 

االقتصاد.

استيعاب  عن  العمل  وسوق  احلكومات  عجز  ظل  يف  البطالة  معدالت  تنامي   .4
األيدي العاملة، وسر ذلك يكمن يف تراجع وحمدودية أنشطة اإلنتاج والعمل بصورة كافية 
وتوسيع  إنشاء  من  لتعزز  اإلنتاجية  املصرفية  أتيت  هنا  ومن  التعليم،  خمرجات  الستيعاب 
ومكافحة  العاملة  األيدي  توظيف  زايدة  على  حتما  سينعكس  مما  اإلنتاجية،  الكياانت 

البطالة.

مراكز  حمدودية  ظل  يف  إليها  األجنبية  االستثمارات  جذب  إىل  الدول  حاجة   .5
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االستثمار وتوظيف األموال داخل اقتصادها، وهو ما تعمل املصرفية اإلنتاجية من أجل 
حتقيقه.

اثنًيا- العوائد واملزااي االقتصادية للمصرفية اإلنتاجية

)املصرفية  نظرية  تطبيق  عن  الناجتة  واملزااي  واإلجيابيات  الثمرات  من  العديد  هنالك 
وميكننا  اإلنتاج(،  )بنوك  تطبيقات  أبرزها  من  والي  املتعددة،  وسائلها  عرب  اإلنتاجية( 

تلخيصها يف مخس وعشرين مثرة اقتصادية مهمة، وبياهنا إبجياز على النحو اآليت:

1. البديل األمثل لتوظيف املوارد االقتصادية املتاحة داخل االقتصاد الوطين.

2. البديل األمثل لتحقيق التنمية اإلنتاجية الشاملة واملتدرجة داخل االقتصاد الوطين.

3. البديل األمثل خللق فرص االستثمار احمللية يف االقتصاد الوطين.

4. البديل األمثل لتنويع مصادر الدخل القومي.

5. البديل األمثل لزايدة الصادرات وتقليل الواردات.

6. البديل األمثل لتوطني وتعزيز قوة العملة الوطنية وحتقيق االستقرار والرسوخ هلا.

على  االعتماد  وتقليل  وخارجيا  داخليا  االستثمار  خماطر  لتقليل  األمثل  البديل   .7
االقتصادات اخلارجية.

للعائد  طلبا  هجرهتا  دون  واحليلولة  الوطنية  االستثمارات  لتوطني  األمثل  البديل   .8
األعلى.

التنمية  لدعم  وتوطينها  اخلارج  من  األجنبية  االستثمارات  األمثل جلذب  البديل   .9
داخل االقتصاد الوطين.
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10. البديل األمثل لتوظيف مدخرات الدولة يف الداخل.

11. البديل األمثل لتوظيف مدخرات القطاع املصريف يف الداخل.

12. البديل األمثل لتحقيق عوائد استثمارية جمزية بسبب الطبيعة اإلنتاجية للمشاريع 
االستثمارية املدارة.

13. البديل األمثل لتوطني اخلربة اإلنتاجية حمليا، وتقليل خماطر االعتماد على اخلربة 
األجنبية، فضال عن التوفري يف كلفتها املالية.

البنك  استهداف  املزمن، وذلك بسبب  التضخم  األمثل ملعاجلة ظاهرة  البديل   .14
لزايدة اإلنتاج احلقيقي من السلع واخلدمات يف االقتصاد الوطين.

15. البديل األمثل لتوظيف األيدي العاملة ومكافحة البطالة عن طريق إجياد فرص 
عمل جديدة ومتنامية.

16. البديل األمثل لتحقيق األمن واالستقرار االقتصادي والوقاية من عوامل وحمفزات 
األزمات االقتصادية.

مظاهر  من  والوقاية  االجتماعي  واالستقرار  األمن  لتحقيق  األمثل  البديل   .17
االضطراب وعدم االستقرار.

18. البديل اإلصالحي األمثل للهياكل االقتصادية ملا بعد األزمة العاملية 2008م 
وتداعياهتا املستقبلية.

الدول  موازنة  يف  والعجز  والبطالة  الفقر  مظاهر  على  للقضاء  األمثل  البديل   .19
والتبعية االقتصادية.
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20. البديل األمثل عن برامج متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة واملسؤولية االجتماعية.

واالحتادات  الواحدة،  الدولة  اقتصاد  مستوى  على  للتطبيق  النموذج  21. صالحية 
االقتصادية.

22. صالحية النموذج للتطبيق يف إطار اقتصاد مغلق ألي سبب من األسباب.

23. تعزيز التصنيف االئتماين الدويل لالقتصاد الوطين.

24. تعزيز معدل الرحبية ومؤشراهتا يف االقتصاد الوطين.

25. الوسيلة املثلى لتحقيق الرؤى االقتصادية الطموحة للدول بكفاءة عالية ووقت 
قياسي.
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املبحث الرابع: منوذج عملي مقرتح )بنك اإلنتاج القطري(

أواًل-  اسم البنك وملخص فكرته

 Qatar ) QPB ( ينشأ يف دولة قطر بنك إنتاجي ابسم: بنك اإلنتاج القطري
بتجميع  تعىن  قطرية  مصرفية  مؤسسة  عن  عبارة  وهو   ،Production Bank
املدخرات القومية وإعادة توجيهها حنو دعم ومتويل املشاريع واألنشطة اإلنتاجية الوطنية، 
اإلنتاج  مباشرة  وبصورة  يدعم  والذي  اإلنتاجي،  املصريف  الوسيط  بوظيفة  يقوم  فالبنك 
الوطين احلقيقي، وخيضع يف أعماله وعملياته إىل رقابة السلطة النقدية وبنك قطر املركزي، 
ويقدم خدمات اإليداع والتمويل واالستثمار وسائر اخلدمات املصرفية الي حتقق غاايت 
البنك وأهدافه اإلنتاجية بصورة رحبية، وختضع كافة أعمال البنك وعملياته لقواعد وآليات 

الصناعة املصرفية اإلسالمية.

صيغ  وفق  اإلنتاجية  املشاريع  متويل  يف  البنك  لعمل  االسرتاتيجية  املسارات  وترتكز 
الدولة، مث  داخل  احلقيقية  اإلنتاجية  الفرص  والبحث عن  اإلسالمي من جهة،  التمويل 
دراسة جدواها االقتصادية متهيدا لطرحها على اجلمهور، ووفق آليات متويلية واستثمارية 
تقدمي  إىل  ابإلضافة  اإلسالمية،  والتمويالت  الصكوك  جمال  يف  سيما  وال  وآمنة،  مرنة 

اخلدمات املصرفية املساندة.

اثنًيا- رسالة البنك

حنو مصرفية إنتاجية شاملة ومستدامة.

اثلثًا- رؤية البنك

مؤسسة مصرفية قطرية رائدة يف توجيه املدخرات حنو دعم الناتج احمللي، واملسامهة يف 
تنويع وتوطني القاعدة اإلنتاجية يف االقتصاد الوطين.
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رابًعا- اهلدف االسرتاتيجي من إنشاء )بنك اإلنتاج القطري(

وتعزيز  الشاملة  التنمية  دعم  القطري ابجتاه  املصريف  العمل  تطوير مسار  املسامهة يف 
اإلنتاج القومي من خالل كيان مصريف رحبي يعمل وفق األسس املهنية واآلليات املصرفية 

والتمويلية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

خامًسا- األهداف االقتصادية العامة إلنشاء )بنك اإلنتاج القطري( 

1. املسامهة يف تعزيز الناتج احمللي )القومي( اإلمجايل لدولة قطر، وذلك من خالل 
التجارة  التوظيف األمثل للموارد االقتصادية املتاحة، وأثر ذلك يف توطني خربات  حتفيز 

واإلنتاج الوطنيني ومكافحة التضخم والبطالة والفقر.

.2 التطوير النوعي لنمطية األعمال املصرفية التجارية، وذلك من خالل تطوير منوذج 
مصريف إصالحي مبتكر يؤدي وظائفه وأهدافه االقتصادية بكفاءة أعلى، وال يتعارض مع 

منظومة األمناط املصرفية السائدة.

الدخل  تنويع مصادر  تعزيز مسرية اإلصالح االقتصادي عن طريق  املسامهة يف   .3
البديلة وخلق فرص جديدة لالستثمار احمللي مما يسهم يف جذب االستثمارات األجنبية، 
وحيقق معدالت رحبية وإنتاجية أعلى، ومن مث احلد من خماطر وأزمات االقتصاد النقدي 

داخليا وخارجيا.

سادًسا- الدواعي والضرورات إلنشاء )بنك اإلنتاج القطري(

1. غلبة الغاايت النقدية على أعمال القطاع املصريف احلايل على حساب الغاايت 
اإلنتاجية احلقيقية.

2. وجود موارد اقتصادية وطاقات بشرية غري موظفة التوظيف األمثل، وذلك يف ظل 
خماطر االعتماد على استرياد احلاجات والسلع األساسية من خارج الدولة.
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3. عدم وجود مؤسسة وطنية مصرفية متخصصة يف دعم مشاريع االستثمار اإلنتاجي 
مبختلف جماالته املتاحة، وذلك رغم اإلمجاع على وجود احلاجة املاسة لذلك.

4. بروز عدد من الظواهر االقتصادية السلبية، وأخطرها ظاهرة هجرة رؤوس األموال 
الوطنية حنو بيئات استثمارية أكثر رحبية وإنتاجية واستقرارًا.

5. وذلك رغم عمق التحدايت السياسية واالقتصادية؛ حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا.

6. غلبة الصبغة االستهالكية على ثقافة اجملتمع مقابل الصبغة اإلنتاجية، مما يستدعي 
ضرورة تطوير احللول وابتكار الوسائل الي تعمل على توطني اإلنتاج وتعزيز ثقافة العمل 

اإلنتاجي احلر.

7. حاجة الدولة إىل رفع معدل العائد االقتصادي الكلي من القطاع املصريف، حبيث 
يكون القطاع املصريف خادما أمينا لالقتصاد الوطين وثرواته النقدية ومصاحله االقتصادية 
العليا، وليس العكس، وذلك أن البنوك تنمي رحبيتها اخلاصة من تشغيل املدخرات الوطنية 

لصاحل نفسها، ووفق آليات ذات كفاءة اقتصادية أقل ابلنسبة ملصاحل االقتصاد.

سابًعا- اجملاالت اإلنتاجية املشمولة يف نطاق عمل )بنك اإلنتاج القطري(

قطاع الغاز والنفط، قطاع البرتوكيماوايت، قطاع النقل، قطاع الصحة،  قطاع التعليم، 
قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الثروة احليوانية، قطاع الثروة السمكية، 
قطاع  التكنولوجيا،  قطاع  االتصاالت،  قطاع  الصغرية،  املشاريع  قطاع  اخلدمات،  قطاع 
اإلنتاج  قطاعات  االستشارات، وكل  الدوائية، قطاع  الصناعات  والرتفيه، قطاع  السياحة 

األخرى.
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اثمًنا- مصادر أموال )بنك اإلنتاج القطري(

تتمثل مصادر أموال البنك بصورة أساسية يف البنود اآلتية:

1. رأس املال )التأسيسي وزايداته(.

2. الودائع املصرفية )اإلنتاجية( أبنواعها:

أ / الودائع اجلارية )حتت الطلب(.

ب / الودائع االستثمارية )التوفري واالدخار(.

ج / الودائع االستثمارية )طويلة األجل(.

د / الودائع التمويلية الصفرية )املخصصة(.

3. احملافظ اإلنتاجية أبنواعها:

أ / احملافظ اإلنتاجية اخلاصة )املقفلة(.

ب / احملافظ اإلنتاجية )املفتوحة(. 

ج / احملافظ اإلنتاجية احلكومية )مدارة لصاحل الدولة(.

4. الصناديق املصممة لألغراض اإلنتاجية.

5. صكوك اإلنتاج.

6. مصادر الرحبية والعوائد املتوقعة من عمليات البنك:
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أ / عوائد عمليات االستثمار اإلنتاجية واملالية.

ب / عوائد عمليات التمويل اإلنتاجي.

ج / عوائد عمليات اإلدارة حلساب الغري )أمناء االستثمار اإلنتاجي(.

د / عوائد اخلدمات املصرفية اإلنتاجية.

هـ / عوائد خدمات االستشارات ودراسات اجلدوى اإلنتاجية.

7. احتياطيات وأرابح مدورة.

8. خمصصات.

اتسًعا- استخدامات أموال )بنك اإلنتاج القطري(

1. جمموع النقد واألرصدة النقدية يف البنوك.

2. النقد املعادل وشبه النقد القابل للتحويل إىل نقد.

3. حقوق عمليات االستثمار اإلنتاجي اخلاصة حلساب البنك.

4. حمافظ االستثمار اإلنتاجي من قبل وسطاء اإلنتاج.

5. حصص عمليات االستثمار اإلنتاجي املشرتكة )يشارك فيها البنك بصفة دائمة 
أومؤقتة(.

6. أوراق مالية أبنواعها.

7. مدينو عمليات التمويل اإلنتاجي املباشر.
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8. مدينو مقاوالت واستصناع ومشروعات حتت اإلنشاء.

9. مدينو التمويل التجاري التابع لألغراض اإلنتاجية )مثل: مراحبة أو إجارة معدات 
صناعية(.

10. مدينو عمليات التسهيالت االئتمانية املصرفية لألغراض اإلنتاجية.

11. مصروفات مقدمة وإيرادات مستحقة.

12. أصول مقتناة لغرض التأجري والتأجري التمويلي.

13. حقوق امللكية وبراءات االخرتاع.

14. األصول الثابتة.

عاشًرا- سياسات منظَِّمة لعمل )بنك اإلنتاج القطري(

1. يلتزم البنك يف مجيع أعماله وعملياته أبحكام وضوابط وقواعد الشريعة اإلسالمية 
الغراء.

2. جيوز للبنك تقدمي عمليات التمويل التجاري أو االستهالكي بشرط أن تكون اتبعة 
ألغراض أو أنشطة ذات طبيعة إنتاجية. 

أدوات  لديه يف خمتلف  املايل  االستثمار  نسبة عمليات  تزيد  أن  للبنك  3. ال جيوز 
حمفظي  إمجايل  من  وذلك  أعلى،  )%10( كسقف  عن  والعاملية  احمللية  املالية  األسواق 
التمويل واالستثمار لدى البنك، وذلك يشمل االستثمارات القصرية أو املتوسطة أو طويلة 

األجل.

4. تنشأ يف البنك هيئة فتوى ورقابة شرعية، ال يقل عدد أعضائها عن مخسة، وتعينها 
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اجلمعية العامة بناء على ترشيح جملس اإلدارة.

للعمل  الوطين، وأال خيرج  االقتصاد  أعماله مركزة داخل  البنك أن تكون  يراعي   .5
على  إجيايب  أثر  لذلك  يكون  أن  احلدود، وبشرط  أضيق  إال يف  الوطين  االقتصاد  خارج 

اقتصاد الدولة.
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اخلامتة

النتائج  أبرز  تقرير  إىل  نصل  اإلنتاجية(  )املصرفية  بعنوان  الدراسة  هذه  خامتة  ويف 
والتوصيات العلمية، وهي على النحو اآليت:

أواًل- أبرز نتائج الدراسة

يف  حضارية كبرية  حتول  ونقطة  فارقة  جتديدية  عالمة  اإلنتاجية(  )املصرفية  تعد   .1
اتريخ العمل املصريف احلديث واملعاصر، وذلك ألنه منوذج يعيد سلوك النقد يف القطاع 
الروح يف  تتبلور بصورة أساسية يف بعث  الطبيعية من وجوده، والي  الفطرة  املصريف حنو 
املوارد االقتصادية وتعزيز الناتج احمللي للدول، إىل جانب تغذية الصادرات ودعم املبادالت 

والتجارات داخل االقتصاد وخارجه.

2. إن منوذج )املصرفية اإلنتاجية( ميثل ضرورة اقتصادية اسرتاتيجية من أجل هنوض 
االقتصادايت ومنوها وتفعيلها األمثل ملواردها االقتصادية املتاحة، إضافة لدعم وتعزيز األمن 
االقتصادي القومي للدول تدرجيًيا من داخلها، والتخلي التدرجيي يف املقابل عن االعتماد 
لتدارك وإصالح االختالالت  أيًضا  أهنا ضرورة  االقتصادايت األخرى، إىل جانب  على 
اهليكلية الكبرية يف أساليب العمل املصريف من جهة، ويف هياكل املالية العامة للدول من 

جهة أخرى.

3. ال تزال األعمال املصرفية يف عصران تعاين من أوجه قصور اسرتاتيجية تتصل بغاايهتا 
على  غالبيتها  اعتماد  سيما  وال  الكلي،  االقتصادي  املستوى  على  االقتصادية  وأهدافها 
آليات الرتبح من الزمن، إما على أساس الدين )الراب( أو على أساس العني )التقسيط(، 

األمر يؤدي إىل تعطيل املوارد االقتصادية املتاحة يف االقتصاد وبدرجات متفاوتة.

4. إن الغاايت الرحبية اجلزئية واخلاصة للقطاع املصريف املعاصر تطغى -بصفة عامة– 
البنوك  حتقق  حيث  للمجتمع،  الكلية  االقتصادية  العوائد  ذات  اإلنتاجية  الغاايت  على 
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رحبياهتا لنفسها عرب معاوضات الديون أو السلع واخلدمات اجلاهزة، ولكن دون أن حتدث 
أثرا اسرتاتيجيا حقيقيا على مستوى تعزيز العمل واإلنتاج يف االقتصاد.

5. هنالك العديد من أوجه االختالف والتباين والفروقات اجلوهرية بني منوذج )بنوك 
قانونية  واعتبارات  فنية  مبحددات  تتعلق  فروقات  وهي  األخرى،  البنوك  ومناذج  اإلنتاج( 

واقتصادية وقيمية للمجتمع.

6. توجد فرص حقيقية ومتاحة إلعادة أتهيل وتطوير القطاع املصريف من أجل خدمة 
لديها،  واملستدامة  الشاملة  اإلنتاجية  الغاايت  ودعم  للدول  العليا  االقتصادية  األهداف 
وذلك عرب تعزيز مساحات األعمال املصرفية الي تؤدي إىل إحداث الزايدة املباشرة يف 
اإلنتاج احمللي للدولة، سواء عرب إنشاء بنوك اإلنتاج داخل الدولة، أو عرب طرح منتجات 

التمويل اإلنتاجي، أو عرب ودائع التمويل الصفرية.

7. إن سلوك اإلصالح والتصحيح والتطوير املستمر يف األعمال املصرفية ابت ميثل 
مسة اترخيية طبيعية ومالزمة هلا، فإذا كانت البنوك املتخصصة متثل تصحيحا للبنوك التجارية 
أتيت  وهكذا  معا،  هلما  تصحيحا  متثل  اإلسالمية  البنوك  فإن  قبلها،  )الربوية(  التقليدية 

)املصرفية اإلنتاجية( لتمثل تصحيًحا اسرتاتيجًيا جلميع األمناط املصرفية السابقة.

8. إذا ما استبعدان اعتبار اآلاثر االقتصادية السلبية لعموم األمناط املصرفية احلالية، 
فإن الثمرات اإلجيابية والعوائد االقتصادية لنموذج )املصرفية اإلنتاجية( تتفوق بشكل كبري 
لنحو  الدراسة  أوصلتها  وقد  األخرى،  البنوك  مناذج  املرجوة من  االقتصادية  العوائد  على 

مخس وعشرين مثرة.

9. قدمت الدراسة منوذجا عمليا مبسطا وشامال لفكرة عمل )بنك اإلنتاج القطري(.

اثنًيا- أبرز توصيات الدراسة

تطوير  املركزية السرتاتيجية  البنوك  إىل جانب  األكادميية  املؤسسات  تبين  1. ضرورة 
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العمل املصريف القائم حالًيا، وذلك ضمن مشروع تطوير وإصالح قومي تتبناه قيادة الدولة، 
وذلك ابجتاه دعم وتعزيز الغاايت اإلنتاجية الي توظف املوارد االقتصادية املتاحة أبفضل 

صورة وأكفأ عائد اقتصادي كلي ممكن لالقتصاد الوطين.

2. ضرورة سن التشريعات وتطوير القوانني املصرفية حنو اإللزام بسياسات من شأهنا 
دعم اإلنتاج احمللي للدولة وتعزيز االستقرار الذايت هلا من داخل االقتصاد الوطين نفسه.

3. ضرورة عقد املؤمترات والندوات وورش العمل الدورية والدروات التدريبية من أجل 
استنهاض اهلمم العلمية واخلربات املهنية حنو تطوير فلسفات ومنتجات وسياسات مصرفية 

جديدة ختدم االقتصاد الوطين بصورة حقيقة ومباشرة.

4. لقد درجت املساقات اجلامعية والعليا ذات الصلة ابألعمال املصرفية واالقتصادية 
على مسة اجلمود والتقليد يف حدود األمناط املصرفية احلالية، )كمثال: مقرر نقود وبنوك(، 
ونظرًا خلطورة الوظيفة املصرفية يف االقتصادايت املعاصرة فإن الواجب تطوير وتطعيم اخلطط 
األكادميية لتلك التخصصات واملساقات مبواد حتفز أذهان الطالب حنو التطوير واالبتكار 
منظور  بل ال جيوز –من  ميكن  اسرتاتيجية ال  املصرفية، كضرورة  األعمال  والتجديد يف 
األمن االقتصادي القومي- التساهل أو التهاون هبا يف إطار التحدايت الكربى الي تواجه 

االقتصادايت املعاصرة.    

مت حبمد هللا ،،،   
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قائمة املصادر واملراجع

- إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط )القاهرة: دار الدعوة، ط5، 1432هـ(.

. PPB.Ps  بنك اإلنتاج الفلسطيين ، املوقع اإللكرتوين -

- عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة )مصر: عامل الكتب، ط1، 1429هـ(.

- كينيز، جون مينارد، النظرية العامة يف االستخدام والفائدة والعملة، ترمجة هناد رضا )بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة، ط1، 
د.ت(.

- ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي املصري، لسان العرب )بريوت: دار صادر، ط1، 1300هـ(.
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فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية للحوكمة 
املؤسسية واإلفصاح عن املخاطر يف البنوك 

اإلسامية: أدلة من األردن

الدكتور حسن حممود الشطناوي *   

* أســتاذ احملاســبة املشــارك بكليــة العلــوم اإلداريــة واملاليــة، جامعــة إربــد األهليــة، األردن. حاصــل علــى الدكتــوراه يف احملاســبة مــن جامعــة عمــان 
العربيــة للدراســات العليــا، 2012م، ورئيــس قســم احملاســبة اعتبــارا مــن 2019/9/1، وقــد شــغل منصــب مديــر مركــز االستشــارات والتدريــب 
وخدمــة اجملتمــع مــن 2016/11/13م ولغايــة 2018/8/4م، ورئيــس قســمي احملاســبة ونظــم املعلومــات احملاســبية مــن 2013/3/3م ولغايــة 

2015/9/30م.
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فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية للحوكمة املؤسسية واإلفصاح عن 
املخاطر يف البنوك اإلسامية: أدلة من األردن

الدكتور حسن حممود الشطناوي

ملخص البحث

هدفت هذه الدراسة إىل اختبار أثر فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية للحوكمة 
ولتحقيق  األردنية،  اإلسالمية  البنوك  يف  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  على  املؤسسية 
ذلك اهلدف اعتمدت الدراسة على حتليل احملتوى للتقارير املالية للبنوك اإلسالمية األردنية 
املدرجة يف بورصة عمان خالل الفرتة من 2012 إىل 2018. كما مت استخدام طريقة 
املربعات الصغرى )OLS-Square Least Ordinary( لدراسة التأثري املشرتك 
لفعالية جلنة إدارة املخاطر ومتغريات الرقابة على اإلفصاح عن املخاطر. وأظهرت نتائج 
الدراسة إىل أن مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية بلغ %66.9، كما 
أظهرت نتائج الدراسة وجود أتثري معنوي الستقاللية جلنة املخاطر، للخربة املالية ألعضاء 
جلنة املخاطر، واللتزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف 
التقارير املالية. بينما ال يوجد أتثري معنوي حلجم جلنة املخاطر، وقوة أعضاء جلنة املخاطر 
على مستوى اإلفصاح عن املخاطر. أما فيما يتعلق مبتغريات الرقابة فقد توصلت النتائج 
إىل أن حجم البنك ورحبية البنك كان له أتثري على مستوى اإلفصاح عن املخاطر، بينما 

ال يوجد أتثري معنوي للرافعة املالية. 

وأوصت الدراسة بضرورة التزام واهتمام البنوك اإلسالمية بتشكيل جلنة خماطر فعالة، 
املزيد من األحباث يف  املالية، وإجراء  التقارير  ملا هلا من أتثري على حتسني جودة  وذلك 
البيئة األردنية والعربية الختبار أثر تطبيق إدارة املخاطر على األداء املايل للبنوك، أو القيمة 

السوقية للبنوك.

الكلمات املفتاحية: احلاكمية املؤسسية؛ جلنة إدارة املخاطر؛ اإلفصاح عن املخاطر؛ 
البنوك اإلسالمية األردنية.
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املقدمة

الدولة من  قوة  تقاس  دولة، حيث  األساسية ألي  الدعامات  إحدى  االقتصاد  يعد 
خالل كفاءة اقتصادها، وتعد البنوك إحدى األركان األساسية ألي اقتصاد، ويتم التعبري 
عن أعمال ونتائج وإسهامات تلك البنوك يف االقتصاد من خالل التقارير املالية الي جيب 
أن تعكس أعمال البنوك بشمولية ودقة وشفافية، وهو ما يعرف مبفهوم اإلفصاح.)1( وأبت 
سنن احلياة والكون إال أن تكون املخاطر داخلة يف االقتصاد، كما تدخل يف كل مناحي 
احلياة املختلفة، فاملخاطر تشكل حتداًي لالقتصاد التقليدي واالقتصاد اإلسالمي على حٍد 
سواء. واملصارف اليوم هي َعصب االقتصاد؛ لذا جلأت املصارف ابختالف أنواعها إىل 
اإلفصاح عن املخاطر، والذي يعد أمرًا هاًما يف البنوك؛ لكون املخاطر الي تواجهها البنوك 
جزًءا متأصاًل من طبيعة عملها،)2( مما دعت احلاجة إىل اإلفصاح عن املخاطر يف التقارير 
املالية، ومن هذه اإلفصاحات: اإلفصاح عن خماطر السيولة، واملخاطر التشغيلية، وخماطر 

النزاهة، واملخاطر االسرتاتيجية.)3( 

وتعد حوكمة الشركات من املوضوعات ذات األمهية املستمرة يف اجملال احملاسيب، حيث 
اهتم العديد من الدراسات احملاسبية يف العقود الثالث األخرية بدراسة أبعاد خمتلفة حلوكمة 
الشركات، وقد ازدادت أمهية احلوكمة مع حصول بعض الفضائح املالية خالل مثانينيات 
القرن املاضي، والي ما زالت مستمرة حىت اآلن، حيث ظهر اجلدل حول اآلليات املالئمة 
لتعمل اإلدارة يف صاحل املسامهني، وتعد إدارة املخاطر مبفهومها احلديث إحدى اآلليات 
مبادرة  أكثر  املنشآت  أصبحت  املخاطر، حبيث  إدارة  انتشرت  وقد  للحوكمة،  الداخلية 
وإجيابية يف الرقابة على املخاطر. ابإلضافة إيل زايدة درجة املسئولية، واملساءلة احملاسبية عن 
1 (  قاســم، زينــب عبــد احلفيــظ أمحــد، إطــار مقــرتح لإلفصــاح عــن املخاطــر االئتمانيــة وانعكاســات ذلــك علــى جــودة التقاريــر املاليــة للبنــوك - 

دراســة تطبيقيــة، ص1. 

2 (  جرادات، عبد هللا فهمي وأســامة عبد اجمليد العاين، التحوط املايل ودوره يف احلد من املخاطر يف املصارف اإلســالمية الفلســطينية - دراســة 
ميدانية، ص1.

3 (  Al-Maghzom, A, 2016, The Determinants and Consequences of Risk Disclosure in 
Saudi Banks, p2. 
Linsley and Shrives. )2006(, Risk reporting: a study of risk disclosures in the annual reports 
of UK companies, p392. 
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إدارة املخاطر، وهو ما ترتب عليه حتسني أداء وجودة معلوماهتا نتيجة متكنها من ختفيض 
احتماالت حدوث املخاطر وجتنب آاثرها العكسية.)1(

وابلتايل تركز الصناعة املصرفية يف مضموهنا على فن إدارة املخاطر، حيث تعد إدارة 
املخاطر جزًءا أساسًيا من اإلدارة االسرتاتيجية ألي بنك، وتساعد إدارة املخاطر على فهم 
اجلوانب اإلجيابية والسلبية احملتملة لكل العوامل الي قد تؤثر على البنك، فهي تزيد من 
احتمال النجاح وختفض كاًل من احتمالية الفشل وعدم التأكد من حتقيق األهداف العامة 
للبنك، ومن هنا تربز أمهية إدارة املخاطر، ليس فقط لتجنب املخاطر، بل للعمل على 
احتوائها بذكاء لتعظيم العائد، وحىت يظهر لنا كيف ميكن إلدارة املخاطر أن تسهم بشكل 
مباشر أو غري مباشر يف تعظيم األرابح من جهة، ومن جهة أخرى حتسني األداء، وهو ما 
يسعى إليه أي بنك، من هذا املنطلق فإن إدارة املخاطر البنكية تعد من أهم اإلدارات الي 

يضمن من خالهلا البنك استمراريته يف ظل تعظيم عائده.)2( 

ومن هنا انلت إدارة املخاطر اهتماًما متزايًدا من البنوك، يف ظل البيئة التنافسية العاملية 
احلالية، وذلك للتحول بطريقة التعامل مع املخاطر يف السنوات األخرية نتيجة لألزمة املالية 
العاملية، إذ انتقلت املوسسات من التعامل مع إدارة املخاطر من أسلوب فردي وغري خمطط 
إيل منظور شامل يركز على مجيع املخاطر احملتملة، استناًدا إىل إطار منهجى منظم، وهو 
ما أطلق عليه إدارة خماطر املشروع )ERM(؛ لذلك تعد السمة األساسية الي حتكم 
نشاط البنوك هي كيفية إدارة املخاطر، وذلك من خالل توصيف تلك املخاطر وقياسها 
واإلفصاح عنها ابلشكل الذي ميكن أصحاب املصاحل من احلكم على مدى قدرة البنك 
على إدارة املخاطر والسيطرة عليها، والتنبؤ ابملخاطر الي ميكن أن يتعرض هلا البنك واختاذ 

القرارات االستثمارية واألخرى املتعلقة مبعامالهتم مع البنك.)3(  

1 (  عرفــه ومليجــي، 2015، أثــر حوكمــة الشــركات علــى القيمــة املضافــة لــرأس املــال العيــين والفكــري: دراســة تطبيقيــة علــى الشــركات الســعودية 
املسجلة.

Farag and Mallin and Ow-Yong. 2014. Governance, Ownership Structure, and Perfor-
mance of Entrepreneurial IPOs in AIM Companies. Corporate Governance.

2 (  معيزي، أحالم، احلوكمة البنكية كآلية لتفعيل إدارة املخاطر وإرساء مقررات جلنة ابزل.
شهاب، أثر إدارة خماطر القيمة العادلة على القطاع املصريف األردين قبل وبعد األزمة املالية العاملية.

3 (  الشعراوي، أثر تطبيق إدارة خماطر فعالة على جودة التقارير املالية )دراسة تطبيقية على الشركات ملسجلة ابلبورصة املصرية(.
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وبناء على ذلك، يعد تطبيق احلوكمة املؤسسية وااللتزام آبلياهتا من أهم الطرق الي 
تتجه إليها البنوك؛ ملا هلا من دور فعال يف تقليل املخاطر البنكية، وهلذا، أظهرت العديد 
وتوقيت  تقدير حجم  املستثمرين على  يساعد  املخاطر  اإلفصاح عن  أن  الدراسات  من 
التدفقات النقدية وتوقع األرابح للبنك. ابإلضافة إىل زايدة درجة تفهم وإدراك املعلومات 
بني معدي التقارير املالية ومستخدميها، وبذلك تتضح أمهية البحث من خالل حماولته 
للبنوك اإلسالمية األردنية، وتقدمي  املالية  التقارير  حتديد درجة اإلفصاح عن املخاطر يف 
دليل من البيئة األردنية عن أثر فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية للحوكمة املؤسسية 

يف اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية.

1. مشكلة البحث:

ترتكز  بينما  الفائدة واإلقراض،  نظام  التجارية على أساس  البنوك  يقوم جوهر عمل 
البنوك اإلسالمية يف قواعد عملها على نظام املشاركة املستمدة من ضوابط املعامالت املالية 
يف الشريعة اإلسالمية، وابلتايل ال تتعامل هذه البنوك ابلفائدة، ولطبيعة عمل املؤسسات 
املالية فإهنا ال ختلو من املخاطر الي هتدد وجودها واستمرارها. وعليه، ونظرًا للطبيعة املميزة 
لعمل البنوك اإلسالمية جعلتها تتجاوز تشريعات وحدود عمل البنوك التجارية، مما أدى 
إىل تعرضها لنوعني من املخاطر، النوع األول خماطر تشرتك فيها مع نظريهتا التجارية انمجة 
عن طبيعة العمل املصريف، والنوع الثاين تنفرد به نتيجة النهج الذي اتبعته ألداء نشاطها؛ 
النموذج  عن  ختتلف  حتوطية  وطرق  أساليب  عن  للبحث  اإلسالمية  البنوك  سعت  لذا 

التقليدي الذي ال خيدم طبيعة عملها.)1( 

كما أن مستخدمي التقارير املالية املصرفية مهتمون مبعرفة ما يتمتع به البنك من درجة 
سيولة وقدرة على الوفاء ابلديون وبيان ابملخاطر املتعلقة ابألصول وااللتزامات املثبتة مبيزانية 
البنك، وتلك الي ال تظهر يف امليزانية، حيث إن املستثمرين شركاء للبنك يف كل عملياته، 
وهلم احلق يف معرفة دور البنك يف إدارة املخاطر املتعلقة بتلك العمليات، وموقف البنك 

املايل وكل ما من شأنه أن يؤثر بصورة أو أبخرى على استثماراهتم. 

1 (  بو رقيبة، إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية، ص 125.
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املخاطر  إدارة  عملية  ويسهل  سيساعد  املعلومات  هذه  توفري  أن  فيه  شك  ال  ومما 
املصرفية والرقابة عليها، وهنا ميكن القول أبن قضية إدارة املخاطر من القضااي األساسية يف 
إدارة البنك، إن مل تكن يف إدارة القطاع املايل بشكل عام، حيث تعد املخاطر من املعامل 
املختلفة،  االقتصادية  القطاعات  بني  القائمة  للعالقة  املعاصر، وذلك  لالقتصاد  الرئيسية 
حيث ينعكس سلًبا تزايد معدالت املخاطر لالستثمار يف أحد القطاعات على القطاعات 

األخرى.)1(

االقتصادية،  التنمية  اقتصاداًي هاًما يف عجلة  البنوك اإلسالمية يف األردن ركًنا  وتعد 
حيث تتميز أبهنا أكثر قدرة على جتميع األرصدة النقدية القابلة لالستثمار من املصارف 
التقليدية، وأهنا أكثر كفاءة يف توزيع النقود القابلة لالستثمار، وأهنا تسهم بشكل مباشر 
القابلة لالستثمار على املستثمرين، وتؤدي فعالية جلنة  النقدية  يف عدالة توزيع األرصدة 
إدارة املخاطر كآلية داخلية للحوكمة دورًا فعااًل يف تقليل املخاطر البنكية، وابلتايل تكمن 
مشكلة البحث يف معرفة األثر الناتج من فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية للحوكمة 
على مستوى اإلفصاح عن املخاطر، وبناًء على ما سبق تظهر مشكلة البحث من خالل 

اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

- ما مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف التقارير املالية للبنوك اإلسالمية األردنية؟

املخاطر، واستقاللية  املخاطر من خالل )حجم جلنة  إدارة  فعالية جلنة  يؤثر  - هل 
جلنة املخاطر، واخلربة املالية ألعضاء جلنة املخاطر، وقوة أعضاء جلنة املخاطر، والتزام جلنة 

املخاطر بدليل احلوكمة( على مستوى اإلفصاح عن املخاطر؟

2. أهداف البحث:

يتمثل اهلدف من هذا البحث يف قياس أثر فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية 
األردنية، وذلك من  اإلسالمية  البنوك  املخاطر يف  اإلفصاح عن  للحوكمة على مستوى 

1 (  حلسن وقدور، دور املعلومة احملاسبية يف إدارة خماطر البنوك يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، ص284-271.
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عمان، خالل  بورصة  يف  املدرجة  األردنية  اإلسالمية  البنوك  على  تطبيقية  دراسة  خالل 
الفرتة الزمنية )2012 – 2018(. وميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل حتقيق األهداف 

الفرعية اآلتية: 

1. حتديد أمهية فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية للحوكمة.

2. حتديد أمهية اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.

3. التعرف على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.

للحوكمة )حجم جلنة  املخاطر كآلية داخلية  إدارة  فعالية جلنة  أثر  التعرف على   .4
املخاطر، واستقاللية جلنة املخاطر، واخلربة املالية ألعضاء جلنة املخاطر، وقوة أعضاء جلنة 
املخاطر، والتزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة( على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك 

اإلسالمية األردنية؟

3. أمهية البحث  

الفعالة كآلية  املخاطر  إدارة  أمهية  على  ميداين  دليل  توفري  العلمية يف  األمهية  تكمن 
داخلية للحوكمة على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف بيئة األعمال األردنية، والي مل تنل 
القدر الكايف من الدراسة يف هذا اجملال، حيث ندرت الدراسات التطبيقية الي تناولت 
هذه العالقة يف البيئة األردنية. ونظرًا لزايدة االهتمام مبوضوع إدارة املخاطر كأحد آليات 
املؤسسية  للحاكمية  املعدلة  للتعليمات  ووفًقا  اإلسالمية  البنوك  ألزمت  حيث  احلوكمة، 
للبنوك اإلسالمية رقم 64/ 2016، ووفًقا للمادة )10( على اجمللس تشكيل جلنة إلدارة 
املخاطر من أعضائه للقيام مبهام حمددة على أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة أعضاء، 

من بينهم عضو مستقل على األقل.  

وتكمن األمهية العملية للبحث من خالل كونه دراسة ميدانية اعتمدت على األسلوب 
إدارة  أمهية  إبراز  يف  دقة  أكثر  نتائج  يعطي  الذي سوف  األمر  املالية،  للقوائم  التحليلي 
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يف  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  حتسني  يف  للحوكمة،  داخلية  الفعالة كآلية  املخاطر 
التقارير املالية للبنوك اإلسالمية يف بيئة األعمال األردنية، وتفعيل إلزام التشريعات والقوانني 
املالية  تقاريرها  املخاطر يف  املقيدة ابلبورصة ابإلفصاح عن هذه  للبنوك  األردنية  واللوائح 
السنوية املنشورة ابلبورصة، ملا هلا من أتثري على زايدة جودة التقارير املالية، ومما يسهم يف 

ترشيد قرارات مستخدمي تلك التقارير.

4. فرضيات البحث:  

ولتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته مت صياغة فرضيات البحث على النحو 
اآليت:

املخاطر كآلية  إدارة  جلنة  لفعالية  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  الرئيسية:  الفرضية 
داخلية للحوكمة على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية، ويبنبثق 

منها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

مستوى  على  املخاطر  جلنة  حلجم  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  األوىل:  الفرضية 
اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.

الفرضية الثانية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية جلنة املخاطر على مستوى 
اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.

الفرضية الثالثة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية للخربة املالية ألعضاء جلنة املخاطر على 
مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.

الفرضية الرابعة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لقوة أعضاء جلنة املخاطر على مستوى 
اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.

الفرضية اخلامسة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة 
على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.
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5. حدود البحث:

1. اقتصرت عينة البحث على البنوك اإلسالمية األردنية فقط، دون البنوك األخرى، 
واملدرجة يف بورصة عمان، ومت اختيار العينة وفق جمموعة من احملددات، وذلك خالل الفرتة 
الزمنية من عام 2012 وحىت 2018م، آخر تقارير مالية متوفرة عن البنوك لتاريخ إجراء 

الدراسة. 

للحوكمة  الفعالة كآلية داخلية  املخاطر  إدارة  قياس  الدراسة على  اقتصرت هذه   .2
من خالل متغريات مخسة )حجم جلنة املخاطر، واستقاللية جلنة املخاطر، واخلربة املالية 

ألعضاء جلنة املخاطر، وقوة أعضاء جلنة املخاطر، والتزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة(.

مؤشر  من خالل  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  قياس  على  الدراسة  اقتصرت   .3
إفصاح، دون األساليب األخرى، ومن مث االعتماد على النتائج وقابليتها للتعميم ىف ضوء 

تلك املنهجية.

6. الدراسات ذات الصلة: 

تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع فعالية جلنة إدارة املخاطر، واإلفصاح 
بينهما،  االهتمام ابلعالقة  ندرة يف  أنه لوحظ وجود  إال  املالية،  التقارير  املخاطر يف  عن 
حيث سعت دراسة )Zeineb and Mensi, 2018()1( إىل اختبار أتثري حوكمة 
الشركات للمصارف اإلسالمية، من خالل حجم جملس إدارة هيئة الرقابة الشرعية، والفصل 
إسالمي  56 مصرف  من  عينة  واملخاطر يف  الكفاءة،  على  امللكية  وهيكل  املهام،  بني 
حتليل  استخدام  ومت  اخلليجي.  التعاون  جملس  دول  يف   2013-2004 الفرتة  خالل 
مغلـف البياانت )DEA(، وحتليل احلدود العشوائية )SFA(، وZ-score للتوصل 

1 (  Zeineb, and Mensi. )2018(, Corporate governance, risk and efficiency: evidence from 
GCC Islamic banks.
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إىل النتائج. وتوصلت الدراسة إىل أن حوكمة الشركات للمصارف اإلسالمية من خالل 
حجم جملس إدارة هيئة الرقابة الشرعية، والفصل بني املهام، وتركز امللكية يوثر يف مستوى 

اإلفصاح عن املخاطر وحتسني الكفاءة، وترتبط كفاءة البنك وخماطره بشكل إجيايب. 

بينما هدفت دراسة )Florio & Leoni, 2017()1(  إىل اختبار أثر تطبيق إدارة 
املخاطر وفعاليتها على األداء املايل، واعتمدت الدراسة على حتديد ستة متغريات ومهية 
مُتثل مكوانت تطبيق إدارة خماطر فعالة، ثالثة متغريات تعرب عن مدى تكامل إدارة املخاطر 
مع نظام احلوكمة يف املنشأة، وثالث خواص مُتثل إجراءات عملية لتقدير املخاطر، وقد 
توصلت الدراسة إىل أن اعتماد املنشأة يف تقدير املخاطر على كل من األسلوب الكمي 
والوصفي يؤثر إجيابًيا على األداء املايل للمنشأة، كما توصلت إىل أن وجود جلنة خماطر 
تقدم تقارير دورية جمللس اإلدارة يف الوقت املناسب يؤثر إجيابيا على األداء املايل للمنشأة، 
كما أن القيام بعملية تقدير املخاطر على مستوى حجم الوحدات واألقسام يؤثر إجيابًيا 

على األداء املايل للمنشأة. 

أما دراسة )الشعراوي، 2017()2( فقد هدفت إىل اختبار أثر تطبيق إدارة املخاطر 
على جودة التقارير املالية، سواء أكان لدى املنشأة مديرًا للمخاطر أو جلنة خماطر. واختبار 
مؤشر  تكوين  خالل  من  املالية  التقارير  جودة  على  املخاطر  إلدارة  الفعال  التطبيق  أثر 
لقياس درجة فعالية تطبيق إدارة املخاطر يف املنشآت املصرية. وتوصلت الدراسة إىل وجود 
املخاطر، واستقالل جلنة  للجنة  املالية  املخاطر، واخلربة  أثر معنوي لكل من حجم جلنة 
املخاطر، والتزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة، بينما يكون هذا التأثري غري معنوي ابلنسبة 

لإلفصاح عن املخاطر املالية وغري املالية، وقوة جلنة املخاطر.

1 (  Florio, and Leoni. )2017(. Enterprise risk management and firm performance: The 
Italian case.

2 (  الشعراوي، أثر تطبيق إدارة خماطر فعالة على جودة التقارير املالية.
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وسعت دراسة )Allini et al., 2016()1( إىل اختبار أثر مكوانت جملس اإلدارة 
واخلصائص اخلاصة ابلشركة على مستوايت اإلفصاح عن املخاطر يف عينة من الشركات 
الدراسة إىل  2011، وتوصلت  2008 إىل  املالية  للسنوات  إيطاليا  بورصة  املدرجة يف 
عدم وجود عالقة ذات أثر إجيايب حلجم جملس اإلدارة على مستوي اإلفصاح عن املخاطر، 
وكذلك عدم وجود عالقة ذات أثر إحصائي لفعالية جلنة التدقيق، والرافعة التشغيلية يف 
حتسني مستوى اإلفصاح عن املخاطر، بينما توصلت هذه الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية 

بني كل من حجم الشركة واإلفصاح عن املخاطر. 

يف  احلالية  الفجوة  معاجلة  إىل   )2()Al-Maghzom,2016( دراسة  وجاءت 
اقتصاد انٍم )اململكة  التحقيق يف اإلفصاح عن املخاطر يف  أدبيات اإلفصاح من خالل 
العربية السعودية(. من خالل فحص مستوايت اإلفصاح عن املخاطر يف التقارير السنوية 
املؤسسية  احلوكمة  من  أتثري كل  وبيان  املدرجة،  اإلسالمية  وغري  اإلسالمية  للمصارف 
الدميوغرافية يف مستوايت اإلفصاح عن املخاطر. ومت استخدام حتليل احملتوى  والسمات 
اليدوي يف عينة من البنوك املدرجة يف بورصة السعودية للسنوات املالية 2009 إىل 2013. 
وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن البنوك اإلسالمية تفصح عن معلومات املخاطرة أقل من 
البنوك غري اإلسالمية. كما أظهرت نتائج الدراسة إىل أن امللكية األجنبية واجتماعات جلنة 
التعليم والرحبية هي احملددات األولية ملمارسات  التدقيق والتنوع بني اجلنسني ومستوايت 

اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك السعودية املدرجة. 

بينما اختربت دراسة )Elshandidy et al.,2015()3( أتثري حوكمة الشركات 
على اإلفصاح عن املخاطر يف كل من اململكة املتحدة وإيطاليا خالل الفرتة املمتدة من 

1 (  Allini, Rossi and Hussainey. )2016(, The board’s role in risk disclosure: an exploratory 
study of Italian listed state-owned enterprises.

2 (  Al-Maghzom, A, 2016, The Determinants and Consequences of Risk Disclosure in 
Saudi Banks.

3 (  Elshandidy, Fraser and Hussainey, )2015(, What drives mandatory and voluntary risk 
reporting variations across Germany, UK and US?
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2005 إىل 2010م، وتشري النتائج إىل أن عوامل احلوكمة تؤثر على قرارات الشركات 
الربيطانية يف اإلفصاح عن معلومات املخاطر االختيارية، يف حني تؤثر عوامل احلوكمة على 
قرارات الشركات اإليطالية ابإلفصاح عن معلومات املخاطر اإللزامية. وأشارت النتائج إىل 
أن استقاللية جملس اإلدارة حتسن مستوى اإلفصاح عن املخاطر االختياري يف اململكة 
وجدت  وكذلك  إيطاليا،  يف  اإلجباري  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  وحتسن  املتحدة 
الدراسة أن هناك عالقة ذات أثر إجيايب حلجم جملس اإلدارة على مستوى اإلفصاح عن 

املخاطر.

وهدفت دراسة )Kommunuri et al., 2014()1( إىل اختبار إدارة املخاطر 
الفعالة من خالل فعالية جلنة املخاطر التابعة جمللس اإلدارة، والي تُعد آلية حوكمة داخلية 
مستقلة عن جلنة املراجعة، ومت وضع مؤشر للحكم على فعالية جلنة املخاطر يتكون من 
للجنة  املالية  واخلربة  املخاطر،  جلنة  واستقالل  املخاطر،  جلنة  حجم  هي  عوامل؛  مخسة 
املخاطر، وقوة جلنة املخاطر، والتزام املنشأة بدليل احلوكمة. وتوصلت الدراسة إىل أن تطبيق 
إدارة املخاطر يقلل من متهيد األرابح مما يزيد من جودة األرابح كمؤشر جلودة التقارير 
املالية، كما توصلت إىل وجود أتثري حلجم جلنة املخاطر، واستقالل جلنة املخاطر، واخلربة 
وقيمة  أداء  يف  احلوكمة  بدليل  الشركة  والتزام  املخاطر،  جلنة  وقوة  املخاطر،  للجنة  املالية 

املنشآت.

احلوكمة  آليات  أتثري  اختبار  إىل   )2()Ntim et al., 2013( دراسة  وهدفت 
مدرجة يف  من 169 شركة  عينة  املخاطر يف  عن  اإلفصاح  مدى وجود  على  الداخلية 
بورصة جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، من عام 2002 إىل 2011، وذلك خالل فرتة ما 
قبل وما بعد األزمة العاملية يف عام 2008/2007. وتوصلت الدراسة إىل أن اإلفصاح 

1 (  Kommunuri, Jandug and Vesty. )2014(. Risk management, board effectiveness and 
firm value.

2 (  Ntim, Lindop, and Thomas, )2013(, corporate governance and risk reporting in South 
Africa: a study of corporate risk disclosures in the pre-and post-2007/2008 global financial 
crisis periods.
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عن املخاطر يكون على شكل بياانت غري مالية واترخيية واألخبار اجليدة وبياانت نوعية. 
كما تشري النتائج إىل أن امللكية الفردية وامللكية املؤسسية مرتبطة ارتباطًا سلبًيا وتوثر يف 
مستوى اإلفصاح عن املخاطر، لكن تنوع جملس اإلدارة، وحجم جملس اإلدارة، واألعضاء 
املستقلني غري التنفيذيني مرتبط بشكل إجيايب، وتوثر يف مستوى اإلفصاح عن املخاطر. 
الدور  ازدواجية  بني  إحصائي  أتثري  ذات  إىل عدم وجود عالقة  الدراسة  هذه  وتوصلت 

التنفيذي واإلفصاح عن املخاطر.

وهدفت دراسة )Barakat and Hussainey, 2013()1( إىل اختبار التأثريات 
املباشرة واملشرتكة حلوكمة البنك، ولوائحه، واإلشراف على جودة اإلفصاح عن املخاطر يف 
الصناعة املصرفية، يف عينة من 85 بنًكا أوروبًيا خالل الفرتة 2008-2010. وتوصلت 
الدراسة إىل أن البنوك الي لديها نسبة أعلى من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني، وأعضاء 
غري تنفيذيني، وجلنة التدقيق األكثر فعالية، وتعمل مبوجب أنظمة تروج للمنافسة املصرفية 
حتسن من مستوى اإلفصاح عن املخاطر. وابلتايل توصلت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية 

بني استقاللية جملس اإلدارة وفعالية جلنة التدقيق ومستوى اإلفصاح عن املخاطر.

وهدفت دراسة )Elzahar and Hussainey, 2012()2( إىل اختبار حمددات 
اإلفصاح عن معلومات املخاطر السردية يف التقارير املرحلية يف عينة من 72 من الشركات يف 
اململكة املتحدة، ومت استخدام حتليل احملتوى اليدوي لقياس مستوى اإلفصاح عن معلومات 
املخاطر يف هذه التقارير. كما مت استخدام حتليل احندار املربعات الصغرى الختبار أتثري 
السردي  اإلفصاح  مستوى  على  الشركات  حوكمة  وآليات  ابلشركة،  اخلاصة  اخلصائص 
عن املخاطر. وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني حجم الشركة واإلفصاح عن 
املخاطر، بينما ال توجد عالقة ذات أثر إحصائي بني كل من امللكية املؤسسية، وحجم 
عن  اإلفصاح  ومستوي  التنفيذي  الدور  وازدواجية  التدقيق،  جلنة  وحجم  اإلدارة،  جملس 

1 (  Barakat and Hussainey )2013(, Bank governance, regulation, supervision, and risk rek-
porting: evidence from operational risk disclosures in European banks.

2 (  Elzahar and Hussainey )2012(, Determinants of narrative risk disclosures in UK interim 
reports.
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املخاطر،  اإلفصاح عن  فهناك عالقة مع مستوى  اإلدارة  استقاللية جملس  أما  املخاطر، 
ولكنها ليست ذات أثر إحصائي.

أما دراسة )Pagach & Warr, 2010( )1( فاختربت أثر تطبيق إدارة املخاطر 
على خصائص املخاطر، والي تشمل التقلب يف أسعار األسهم، والتقلب يف األرابح، وقد 
توصلت الدراسة إىل أن تطبيق إدارة املخاطر يؤثر سلًبا على التقلب يف أسعار األسهم، 

والتقلب يف األرابح مما يساعد على متهيد األرابح، وابلتايل زايدة جودة التقارير املالية.
يف حدود اطالع الباحث وبناًء على نتائج الدراسات السابقة خيلص الباحث إىل ما 

يلي: 

1. كانت نتائج الدراسات السابقة متباينة فيما يتعلق أبثر فعالية جلنة إدارة املخاطر 
على مستوى اإلفصاح عن املخاطر، ويرجع الباحث سبب اختالف النتائج إىل اختالف 
أساليب قياس فعالية جلنة إدارة املخاطر، ومستوى اإلفصاح عن املخاطر، ابإلضافة إىل 

اختالف بيئات التطبيق.

منهجية  بتطوير  يتسم  أنه  إال  السابقة،  للدراسات  امتداًدا  احلايل  البحث  يُعد   .2
البحث من خالل االعتماد على أسلوب حتليل احملتوي للتقارير املالية، وعلى سلسلة زمنية 
أحدث، كما أنه مت تطبيق مقياس مناسب يف قياس متغري اإلفصاح عن املخاطر ومقياس 

مناسب يف قياس متغري فعالية جلنة إدارة املخاطر.

3. مت إضافة بعض متغريات الرقابة واملتمثلة يف حجم البنك، والرافعة املالية، ورحبية 
له  تتطرق  املستقل، وهو مل  التابعة واملتغري  املتغريات  العالقة بني  البنك، من أجل ضبط 

الدراسات السابقة.

1 (  Pagach and Warr. )2010(. The effects of enterprise risk management on firm perforr-
mance
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ومن هنا يرى الباحث أن هناك ندرة يف الدراسات الي تناولت أثر فعالية جلنة إدارة 
املخاطر كآلية داخلية للحوكمة على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية 
األردنية، وابلتايل هناك فجوة يف البحث احملاسيب املتعلق بذلك يف بيئة األعمال األردنية، 
وحياول الباحث تغطية جزء من هذه الفجوة إبجراء دراسة تطبق على التقارير املالية اخلاصة 

يف البنوك للفرتة الزمنية )2012 – 2017(.

7. اإلطار النظري للدراسة:

1.7 إدارة املخاطر الفعالة كآلية داخلية للحوكمة

إن احلاكمية املؤسسية قد ظهرت منذ ظهور الشركات املسامهة العامة ونظرية الوكالة، 
الرقابة،  ذات  واجلهات  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة،  جملس  وبني  املسامهني،  بني  فالعالقة 
واإلجراءات الي حتكمها، موجودة منذ القدم، وليس كما مت ربط ظهورها حبدوث األزمات 
املالية فقط. وتعود جذور احلاكمية املؤسسية إىل اللذين تناوال موضوع فصل امللكية عن 
اإلدارة، وذلك من خالل تسليط الضوء على املشاكل الي حتصل نتيجة فصل امللكية عن 
اإلدارة، ومدى قدرة املمولني على كشف أداء املديرين خبصوص عدم هدر رأس املال، وأن 

أعضاء جملس اإلدارة ال يستخدمون سلطتهم يف تعظيم منافعهم اخلاّصة.)1( 

ومن أهم ما يؤسس شرًعا ملوضوع حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية، مبدأ املساءلة 
أمام هللا مث الناس عن االلتزام حبقوق هللا وحقوق الناس، وهذا مصداقًا لقول رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته». وكذلك مبدأ التزام أحكام 
اإلسالم يف مجيع نواحي احلياة مبا فيها املعاملة. ومن بني األدلة املنصوص عليها يف القرآن 
الكرمي والسنة النبوية املطهرة، نصوص تتعلق بتوثيق العقود، وحترمي الغرر، واجلهالة، ووجوب 
الي  املبادئ  الرشوة، وغريها من  اخليانة والغش واالحتيال، وحترمي  الوفاء ابلعقود، وحترمي 
تناولتها آايت صرحية وأحاديث صحيحة. واحلوكمة تعد نقاًل هلذه املبادئ والقيم من إطار 

1 (  الكردي، آمنة على، أثر خصائص احلاكمية املؤسسية على التحفظ احملاسيب: دليل من البنوك التجارية األردنية، ص541.
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التأسيس النظري، إىل إجياد آلية تضمن إعماهلا ضمن التدابري املؤسسية والتنظيمية.)1( 

للبنوك  املؤسسية  للحاكمية  املعدلة  للتعليمات  وفًقا  املوسسية  احلاكمية  تعريف  ومت 
إىل  يهدف  والذي  البنك،  به  ويدار  يوجه  الذي  النظام  أبهنا   2016 لسنة  اإلسالمية 
آمن، ومحاية  البنك بشكل  وإدارة عمليات  للبنك وحتقيقها،  املؤسسية  األهداف  حتديد 
مصاحل املودعني وأصحاب حساابت االستثمار، وااللتزام ابملسؤولية الواجبة جتاه املسامهني 
وأصحاب املصاحل اآلخرين، والتزام البنك ابلتشريعات وسياسات البنك الداخلية؛ لذلك 
فإن احلوكمة من منظور إسالمي تعين أن العمل اإلداري يف اإلسالم له مقومات عقائدية 
قائمة على العقيدة اإلسالمية تضع هلا قيوًدا وحمددات، وترسم هلا طريًقا حيكم سلوك القائد 
اإلداري واملنظمة واألفراد العاملني فيها، سواء يف عالقاهتم ببعضهم البعض أو يف عالقاهتم 
مع اجملتمع احمليط هبم، ومن مث تصبح اإلدارة اإلسالمية ذات رسالة شاملة لكل العبادات 
واملعامالت واألخالق يف إطار متكامل يستحيل فصل جزء منها عن األجزاء األخرى.)2( 

وعليه تظهر أمهية احلاكمية املؤسسية يف أن التطبيق اجليد هلا خيفض من املخاطر الي 
أسهمها.  قيمة  واملنافسة، وحتسن يف  االستمرارية  على  يساعدها  وابلتايل  البنوك،  تواجه 
ويساعد التطبيق اجليد على مواجهة التحدايت يف بيئة األعمال احلديثة، وحتسني األداء 
عالقات  تقوية  من خالل  الثقة  وتعزيز  واالستثمارات،  األموال  رؤوس  وجذب  والرحبية، 

املسامهني ابلبنك. ويساعد يف حتقيق مستوى عاٍل من الشفافية واإلفصاح.)3( 

وتؤدي أداة املخاطر دورًا أساسًيا يف توجيه االستثمارات من جهة، ومحاية أصحاب 
املصاحل من جهة أخرى، فإدارة املخاطر أحد أهم ركائز احلوكمة، كما أهنا وسيلة إدارية 

1 (  بوهراوة، سعيد وبوكروشة حليمة، حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية: جتربة البنك املركزي املاليزي، ص108. 

2 (  انصر، سليمان وابن زيد ربيعة، دور احلوكمة يف إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية.

3 (  الســرطاوي، عبــد املطلــب حممــد مصلــح، أثــر احلاكميــة املؤسســية علــى أداء الشــركات املدرجــة يف األســواق املاليــة لــدول جملــس التعــاون 
ص706. اخلليجــي، 

Tofana, Bercub, and Ciguc, 2015, corporate governance framework in Romanian com-
panies, p632.
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هامة على كل املستوايت؛ لذلك فإن تطبيق احلوكمة من شأنه أن يؤثر يف تفعيل وتطوير 
إدارة املخاطر.)1( وقد َعرفت جلنة )COSO, 2004( إدارة املخاطر أبهنا “عمليٌة تتأثر 
أبعضاء جملس اإلدارة، وإدارة الشركة، وأي أشخاص آخرين، وُتطبق عند وضع اسرتاتيجية 
إدارة  يتم  الشركة، كما  تواجه  أن  الي ميكن  األحداث  لتحديد  تصميمها  ويتم  الشركة، 
هذه املخاطر يف ضوء مستوى اخلطر املقبول للشركة؛ للحصول على توكيد معقول بشأن 
مقدرة الشركة على حتقيق أهدافها”. بينما عرف)2(  )طالب واملشهداين( إدارة املخاطر 
أبهنا عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق توقع اخلسائر 
العارضة احملتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من شأهنا أن تقلل إمكانية حدوث اخلسارة أو 
األثر املايل للخسائر الي تقع إىل احلد األدىن. وعرف)Pagach & Warr( )3( إدارة 
الشركة  تواجه  الي  املخاطر  املديرون بغرض حتليل جمموعة  يقوم هبا  املخاطر أبهنا عملية 
هبدف التأكد من أن املخاطر الي تقبلتها الشركة يف حدود مقدرهتا، وأن إدارة املخاطر قد 
متت بشكل شامل. أما )الشعراوي()4( فعرف إدارة املخاطر على أهنا آلية حوكمة داخلية 
متكاملة ومنظمة إلدارة املخاطر الي تتعرض هلا املنظمة، سواء داخلًيا أو خارجًيا مبا يضمن 

هلا حتقيق أهدافها، سواء يف األجل القصري أو يف األجل الطويل.

 Kommunuri et al. 2014;  Florio &  ( من  كل  قام  وقد 
Leoni,2016 والشعراوي، 2017()5( ابحلكم على إدارة املخاطر الفعالة من خالل 
فعالية جلنة املخاطر والي تُعد آلية حوكمة داخلية، من خالل أتثري مخسة عوامل تتمثل 

1 (  معيزي، احلوكمة البنكية كآلية لتفعيل إدارة املخاطر وإرساء مقررات جلنة ابزل.

2 (  طالب واملشهداين، احلوكمة املؤسسية واألداء االسرتاتيجي للمصارف.

3 (  Pagach and Warr. )2010(. The effects of enterprise risk management on firm perforr-
mance.

4 (  الشعراوي، أثر تطبيق إدارة خماطر فعالة على جودة التقارير املالية.

5 (  املرجع نفسه 
Florio, and Leoni. )2017(. Enterprise risk management and firm performance: The Italian 
case.
Kommunuri, Jandug and Vesty. )2014(. Risk management, board effectiveness and firm 
value.
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يف حجم جلنة املخاطر، وتقاس من خالل حجم جلنة املخاطر الي تزيد عن 3 أعضاء، 
املستقلني يف جلنة  واستقالل جلنة املخاطر: تقاس من خالل زايدة نسبة عدد األعضاء 
املخاطر عن 50 %، واخلربة املالية للجنة املخاطر: تقاس من خالل وجود خربة مالية لدى 
أحد أعضاء جلنة املخاطر، وقوة جلنة املخاطر: تقاس من خالل زايدة نسبة عدد أعضاء 
جلنة املخاطر عن نصف عدد أعضاء جملس اإلدارة، والتزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة: 
تقاس من خالل التزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة، وهذا املقياس الذي سيعتمده الباحث 

يف الدراسة لقياس إدارة املخاطر الفعالة.

2.7 اإلفصاح عن املخاطر: 

إن سالمة االقتصاد الوطين وفعالية السياسة النقدية ألي دولة تعتمد على مدى سالمة 
اجلهاز املايل، وابألخص سالمة اجلهاز املصريف، حيث أصبحت الصناعة املصرفية ترتكز يف 
مضموهنا على فن إدارة املخاطر، وذلك يف ظل انفتاح الصناعة البنكية على األسواق املالية 
العاملية والتطور السريع للتقدم التكنولوجي، ومن هنا أتيت أمهية إدارة املخاطر واإلفصاح 
عنها من أجل احملافظة على قوة وسالمة هذا اجلهاز خلدمة االقتصاد الوطين ورفع كفاءة 
إدارة العمليات املصرفية. وابلتايل فإن اإلفصاح عن املخاطر يتضمن مجيع أنواع املعلومات 

والبياانت املالية املفصح عنها الي تتناول حاالت عدم التأكد يف األعمال.)1( 

ولذلك انلت إدارة املخاطر اهتماًما متزايًدا من البنوك يف ظل البيئة التنافسية العاملية 
احلالية، وذلك للتحول بطريقة التعامل مع املخاطر يف السنوات األخرية نتيجة لألزمة املالية 
العاملية. إذ انتقلت املؤسسات من التعامل مع إدارة املخاطر من أسلوب فردي وغري خمطط 
إىل منظور شامل يركز على مجيع املخاطر احملتملة، استناًدا إىل إطار منهجي منظم، وهو 
ما أطلق عليه إدارة خماطر املشروع )ERM(؛ لذلك تعد السمة األساسية الي حتكم 
نشاط البنوك هي كيفية إدارة املخاطر، وذلك من خالل توصيف تلك املخاطر وقياسها 
واإلفصاح عنها ابلشكل الذي ميكن أصحاب املصاحل من احلكم على مدى قدرة البنك 
على إدارة املخاطر والسيطرة عليها، والتنبؤ ابملخاطر الي ميكن أن يتعرض هلا البنك، واختاذ 

1 (  إميان، حامي، دور احلوكمة يف إدارة املخاطر املصرفية، دراسة حالة بنك الفاحتة والتنمية الريفية وكالة خنشلة، ص19.
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القرارات االستثمارية، واألخرى املتعلقة مبعامالهتم مع البنك.)1( 

وأدى إفالس العديد من الشركات العاملية كشركة WorldCom وEnron يف 
السنوات األخرية إىل اخنفاض الثقة يف التقارير املالية، مما حفز املنشآت لزايدة اإلفصاح 
عن املخاطر يف التقارير املالية لتعزيز الثقة فيها، وأكد ذلك جملس معايري احملاسبة الدولية 
من خالل إصدار )IFRS 7(، والذي تضمن إلزام الشركات ابإلفصاح عن املخاطر، 
وابلتايل يساعد اإلفصاح الكايف واملالئم يف التقارير املالية للبنوك عن املخاطر أصحاب 

املصاحل على تقدير وتوقع املخاطر، مما يساعدهم يف اختاذ القرارات بشكل سليم.)2( 

وعليه تشري املخاطر إىل حالة عدم التأكد الي تصاحب حتقق العائد أو التدفقات 
النقدية الي سيتم احلصول عليها يف املستقبل، سواء من حيث توقيتها وقيمتها وانتظامها، 
االئتمان،  خماطر  منها:  املالية؛  وغري  املالية  املخاطر  من  للعديد  البنوك  تتعرض  وابلتايل 
للمشتقات  التحوط  وخماطر  احملاسبية،  السياسات  وخماطر  الفائدة،  أسعار  تغري  وخماطر 
املالية، وخماطر السمعة، وخماطر األدوات املالية، وخماطر االحتياطيات، وخماطر تنظيمية، 
وخماطر السيولة، وخماطر االمتثال، واملخاطر التشغيلية وغريها؛ لذلك يعد اإلفصاح عن 
املخاطر أحد أهم أنواع اإلفصاح؛ ألسباب عديدة، منها: أن اإلفصاح عن املخاطر يساعد 
يف إظهار املخاطر احلالية واحملتملة الي تواجه البنوك أثناء سري العمل، وتساعد يف احلد 
من مشكالت عدم تناسق املعلومات والبياانت، مما تنعكس إجيااًب على قرارات االستثمار 

والتمويل والسيولة. 

3.7 خصائص البنوك

يؤثر على مستوى اإلفصاح عن املخاطر للبنوك اإلسالمية العديد من املتغريات؛ من 
1 (  الشعراوي، أثر تطبيق إدارة خماطر فعالة على جودة التقارير املالية، ص2.

2 (  النجار، اإلفصاح احملاسيب عن خماطر السوق يف ظل معيار اإلبالغ املايل رقم 7 )IFRS7( – دليل من فلسطني، ص161.
Cole and Jones, )2005(, Management discussion and analysis: a review and implications for 
future research. P161. 
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أمهها: حجم البنك، والرافعة املالية، ونسبة الرحبية، ولضبط العالقة بني احلاكمية املؤسسية 
البحث،  منوذج  يف  املتغريات  تلك  إدخال  مت  املالية  التقارير  يف  املخاطر  عن  واإلفصاح 
حيث تقيس درجة الرفع املايل مدى تعرض البنوك اإلسالمية للمخاطر املالية، فمن خالل 
احملافظة على التوازن بني درجة املخاطرة املرتبطة بزايدة حجم الديون من جهة واالنتفاع من 
مزاايها من جهة أخرى يتم احلد من اخلطر التمويلي الناتج عن زايدة الديون.)1(وميثل حجم 
البنك أحد خصائصها، والي تؤثر على  مستوى اإلفصاح عن املخاطر، وكانت نتائج 
الدراسات السابقة متباينة يف دراستها للعالقة بني حجم الشركة ومستوى اإلفصاح عن 
 Elzahar & Hussainey, 2012; Allini( املخاطر، حيث توصلت دراسات
عن  واإلفصاح  املنشأة  من حجم  بني كل  إجيابية  عالقة  وجود  إىل   )et al., 2016
املخاطر. وميثل رحبية البنوك اإلسالمية ابلعائد املتحقق من األصول املستثمرة يف البنك، 
أشارت  حيث  فيها،  املصاحل  ُمرضي ألصحاب  عائد  حتقيق  على  البنك  قدرة  ويعكس 
األولية  احملددات  من  تعد  البنوك  رحبية  أن  إىل   )Al-Maghzom,2016( دراسة 
ملمارسات اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك السعودية املدرجة، وتؤثر يف مستوى اإلفصاح 
عن املخاطر، وتسعى البنوك مع ازدايد رحبيتها إىل حتسني مستوى اإلفصاح عن املخاطر 

يف التقارير املالية.

4.7 العاقة بني إدارة املخاطر الفعالة واإلفصاح عن املخاطر

أبنواعها  املخاطر  قياس  يف  مستخدميها  اجلودة  عالية  احملاسبية  املعلومات  تساعد 
املختلفة والتبنؤ هبا، ابإلضافة إىل أهنا تساعد املستثمرين على اختاذ القرارات االستثمارية 
الرشيدة، وختفيض تكلفة رأس املال، وحتسني كفاءة من خالل تقليل عدم متاثل املعلومات 
بني املديرين واملستثمرين )مليجى، 2014()2(؛ لذلك من البديهي أن تكون الشركة حباجة 
إلدارة املخاطر الفعالة من أجل محاية وحتسني قيمة حقوق املسامهني، ومع أن األنظمة 

1 (  النجــار، اإلفصــاح احملاســيب عــن خماطــر الســوق يف ظــل معيــار اإلبــالغ املــايل رقــم 7 )IFRS7( – دليــل مــن فلســطني، املرجــع الســابق، 
ص287.  

2 (  مليجــي، جمــد مليجــي عبــد احلكيــم، أثــر التحــول إىل معايــري التقاريــر املاليــة الدوليــة علــى جــودة املعلومــات احملاســبية وقيمــة الشــركات املقيــدة 
يف بيئــة األعمــال الســعودية: دراســة نظريــة تطبيقيــة، 2014.
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التقليدية حلوكمة الشركات مل تول يف بدايتها األمهية املناسبة إلدارة املخاطر، إال أن منظمة 
أحدث  يف  فنصت  األمر،  هذا  إىل  انتبهت   )OECD( االقتصادي والتعاون  التنمية 
إصداراهتا بشأن احلوكمة على ضرورة تشكيل إدارة للمخاطر لدى وضع اسرتاتيجية للشركة 

)Rankin et al, 2012؛ احلياري، 2017()1(.   

املالية،  التقارير  إدارة املخاطر حمدًدا رئيًسا جلودة  يُعد تطبيق وتقييم ومتابعة  وابلتايل 
خاصة أن إدارة املخاطر حتد من التالعب املتعمد يف املعلومات املعلنة للجهات اخلارجية، 
وتقلل من خماطر اإلجراءات العشوائية وأخطاء التقدير احملاسىب يف التقارير املالية، وختفض 
من املخاطر املتالزمة السرتاتيجيات األعمال والعمليات، والي ميكن أن توثر على جودة 
الدراسات  معظم  أكدت  وقد   .)2()2017 )الشعراوي،  املالية  التقارير  يف  املعلومات 
والتقارير اخلاصة حبوكمة الشركات على ضرورة وجود جلان إلدارة املخاطر يف البنوك الي 
تسعى لتطبيق احلوكمة، حيث متثل أحد العوامل الرئيسة لتقييم مستوايت احلوكمة املطبقة 
ابلبنك، حيث تقوم هذه اللجان بدور حيوي يف ضمان اإلفصاح عن املخاطر يف التقارير 

املالية وحتقيق الثقة يف املعلومات احملاسبية واحلد من التالعب واملمارسات غري الشرعية.

8. منهجية البحث: 

لقياس مستوايت اإلفصاح عن  املالية  للتقارير  الدراسة على حتليل احملتوى  اعتمدت 
املخاطر وقياس فعالية جلنة إدارة املخاطر الفعالة كآلية داخلية للحوكمة يف مجيع البنوك 
مت  2012-2018. كما  الفرتة  خالل  عمان  بورصة  يف  املدرجة  األردنية  اإلسالمية 
استخدام طريقة املربعات الصغرى )Ordinary Least Square-OLS( لدراسة 
املخاطر،  الرقابة على اإلفصاح عن  املخاطر ومتغريات  إدارة  لفعالية جلنة  املشرتك  التأثري 
وسيتم تناول منهجية البحث من خالل عرض ألهداف الدراسة التطبيقية، وجمتمع وعينة 

1 (  احليــاري، عمــر يوســف عبــد هللا، أثــر تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات يف تعزيــز موثوقيــة التقاريــر املاليــة الصــادرة عــن الشــركات الصناعيــة 
املســامهة املدرجــة يف ســوق عمــان املــايل، 2017.

Rankin, Stanton, Ferlauto & Tilling, )2012(. Contemporary issues in accounting, John 
Wiley & Sons, Milton, Queensland.

2 (  الشعراوي، أثر تطبيق إدارة خماطر فعالة على جودة التقارير املالية.



393االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

واختبار  اإلحصائي  التحليل  نتائج  البحث، وعرض  متغريات  وتعريف ووصف  البحث، 
فرضيات البحث.

1.8 اهلدف من الدراسة التطبيقية

هتدف الدراسة التطبيقية إىل قياس أثر فعالية جلنة إدارة املخاطر على مستوى اإلفصاح 
عن املخاطر للبنوك اإلسالمية، وسيتم إجراء القياس من خالل اختبار فرضيات البحث 

وبتطبيق األساليب اإلحصائية املالئمة لبياانت البحث.

2.8 جمتمع وعينة البحث

يتمثل جمتمع وعينة البحث يف مجيع البنوك اإلسالمية العاملة يف القطاع املصريف األردين 
خالل الفرتة الزمنية 2012 -2018، وعددها 3 بنوك عاملة يف األردن وفق دليل البنوك 
والبنك  األردين،  اإلسالمي  البنك  وهي   ،)2018 األردين،  املركزي  )البنك  األردن  يف 
األردن ديب اإلسالمي سابًقا(.  )بنك  الدويل، وبنك صفوة اإلسالمي  العريب اإلسالمي 
ومت احلصول على البياانت من خالل املواقع اإللكرتونية للبنوك عينة البحث وهيئة األوراق 

املالية، وقد بلغ حجم العينة النهائي 21 تقرير سنوي لألعوام 2018-2012.

3.8 تعريف ووصف متغرات البحث

أ- املتغر التابع: مستوى اإلفصاح عن املخاطر

اإلفصاح  مؤشر  استخدام  مت  املخاطر،  عن  اإلفصاح   مستوى  التابع  املتغري  لقياس 
 )1()Al-Maghzom,2016( قدمه  الذي  اإلسالمية  البنوك  يف  املخاطر  عن 
كدليل يف حتديد املخاطر يف التقارير السنوية، وتضمن املؤشر ما جمموعه 66 بنًدا، توقَّع 
الباحث نشرها يف التقارير السنوية للبنوك اإلسالمية، والي مت توزيعها على 10 فئات: 

1 (  Al-Maghzom, A, 2016, The Determinants and Consequences of Risk Disclosure in 
Saudi Banks.p 261.
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السياسات احملاسبية، واملخاطر املالية وغريها، وخماطر املشتقات املالية، واملخاطر العامة، 
واألدوات املالية، واالحتياطيات، ومعلومات القطاعات، وخماطر األعمال، وااللتزام للوائح، 
وخصائص خماطر البنوك اإلسالمية، واملعايري اإلسالمية )انظر امللحق رقم )1((؛ ولتقييم 

مستوى اإلفصاح عن املخاطر استخدم الباحث مقياس ثنائي االجتاه، كما يلي:

- منح درجة )1( إذا مت اإلفصاح عن الفقرة يف التقرير السنوي للبنك.

- منح درجة )0( إذا مل يتم اإلفصاح عن الفقرة يف التقرير السنوي للبنك.

البنوك  قامت  الي  الفقرات  لتحديد  احملتوى  أسلوب حتليل  الباحث ابستخدام  وقام 
دراسات  يف  استخدم  والذي  املوزون،  الغري  أسلوب  وابستخدام  فعاًل،  عنها  ابإلفصاح 
عديدة )Omar, et. Al., 2014؛ جحجوح، 2017(، وقد استخدمت املعادلة 
املخاطر=  اإلفصاح عن  بنك: مؤشر  املخاطر لكل  التالية حلساب مؤشر اإلفصاح عن 
)عدد الفقرات الي مت اإلفصاح عنها ÷ جمموع الفقرات الي من املتوقع أن يفصح عنها 
البنك وعددها 66 بند( %100. وتكون أقل نسبة إفصاح 0% إذا مل يفصح 
البنك عن أي من الفقرات املتعلقة ابملخاطر، ويكون احلد األقصى هو %100 إذا كان 

البنك أفصح عن مجيع الفقرات.

ب- املتغر املستقل: إدارة املخاطر الفعالة كآلية داخلية حلوكمة

قام الباحث بقياس قيم املتغري املستقل من خالل جمموعة من متغريات جلنة املخاطر، 
وابستخدام متغري ومهي، حيث أيخذ املتغري القيمة )1( إذا توافرت الشروط أدانه، والقيمة 
 Kommunuri et al.( إذا مل تتوافر الشروط أدانه، وذلك قياًسا على دراسات )0(
Florio & Leoni, 2016 ;2014؛ الشعراوي، 2017()1( وذلك على النحو 

1 (  Florio, and Leoni. )2017(. Enterprise risk management and firm performance: The 
Italian case.
Kommunuri, Jandug and Vesty. )2014(. Risk management, board effectiveness and firm 
value.

الشعراوي، أثر تطبيق إدارة خماطر فعالة على جودة التقارير املالية.
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اآليت:

أ/1- حجم جلنة املخاطر: تقاس من خالل متغري ومهي أيخذ القيمة )1( إذا كان 
حجم جلنة املخاطر يزيد عن 3 أعضاء، وخبالف ذلك أيخذ القيمة )0(.

إذا   )1( القيمة  متغري ومهي أيخذ  تقاس من خالل  املخاطر:  استقالل جلنة  أ/2- 
ازدادت نسبة عدد األعضاء املستقلني يف جلنة املخاطر عن 50 %، وخبالف ذلك أيخذ 

القيمة )0(.

القيمة )1(  املالية للجنة املخاطر: تقاس من خالل متغري ومهي أيخذ  أ/3- اخلربة 
إذا ُوجدت خربة مالية لدى أحد أعضاء جلنة املخاطر، وخبالف ذلك أيخذ القيمة )0(. 

أ/4- قوة جلنة املخاطر: تقاس من خالل متغري ومهي أيخذ القيمة )1( إذا ازدادت 
اإلدارة، وخبالف ذلك  املخاطر عن نصف عدد أعضاء جملس  نسبة عدد أعضاء جلنة 

أيخذ القيمة )0(. 

أ/5- التزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة: تقاس من خالل متغري ومهي أيخذ القيمة 
)1( يف حالة التزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة، وخبالف ذلك أيخذ القيمة )0(.

ج- املتغرات الرقابية

تشمل متغريات الرقابة بعض العوامل املؤثرة على املتغري التابع، ولكنها ال تدخل يف نطاق 
الدراسة حمل البحث، ومتت إضافتها من أجل ضبط العالقة بني املتغريات التابعة واملتغري 
املستقل، ومتثلت يف ثالث خصائص للبنك، ومت قياس هذه املتغريات قياًسا على دراسات 
  )Al-Maghzom, et al.,2016; ليجي، 2014؛ الكردي،2017(. وهي 
حجم البنك، والرافعة املالية، ونسبة الرحبية، واجلدول رقم )1( يظهر التعريفات واملقاييس 

جلميع متغريات الدراسة. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2501537
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 جدول )1(: التعريف مبتغريات الدراسة واملقاييس

املقياس الرمز التعريف
املتغر التابع

مت استخدام مؤشر اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسامية. RDit مستوى اإلفصاح 
عن املخاطر

املتغرات املستقلة
تقاس من خال متغر ومهي أيخذ القيمة )1( إذا كان حجم جلنة 

املخاطر يزيد عن 3 أعضاء، وخباف ذلك أيخذ القيمة )0(. 
RCSizeit حجم جلنة املخاطر

تقاس من خال متغر ومهي أيخذ القيمة )1( إذا ازدادت نسبة 
عدد األعضاء املستقلني يف جلنة املخاطر عن 50 %، وخباف 

ذلك أيخذ القيمة )0(.

RCIndit استقالل جلنة 
املخاطر

تقاس من خال متغر ومهي أيخذ القيمة )1( إذا وجدت خربة 
مالية لدى أحد أعضاء جلنة املخاطر، وخباف ذلك أيخذ القيمة 

.)0(

RCExpeit اخلربة املالية للجنة 
املخاطر

تقاس من خال متغر ومهي أيخذ القيمة )1( إذا ازدادت نسبة 
عدد أعضاء جلنة املخاطر عن نصف عدد أعضاء جملس اإلدارة، 

وخباف ذلك أيخذ القيمة )0(.

RCStengthit قوة جلنة املخاطر

تقاس من خال متغر ومهي أيخذ القيمة )1( يف حالة التزام جلنة 
املخاطر بدليل احلوكمة، وخباف ذلك أيخذ القيمة )0(.

RCComitit التزام جلنة املخاطر 
بدليل احلوكمة

املتغرات الرقابية

يتم قياسه من خال اللوغاريتم الطبيعي إلمجايل األصول يف هناية 
العام.

Sizeit حجم البنك

يتم قياسها من خال نسبة إمجايل االلتزامات إىل إمجايل األصول 
يف هناية العام.

Levrgit الرافعة املالية

يتــم قياســها مــن خــال نســبة إمجــايل صــايف الدخــل إىل إمجــايل 
العــام. هنايــة  للبنــك يف  األصــول 

ROAit رحبية البنك
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4.8 منوذج الدراسة:

بناًء على ما مت عرضه من خالل مشكلة الدراسة وأهدافها وفروضها، مت تطوير منوذج 
لقياس أثر فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية للحوكمة كمتغري مستقل على مستوى 
اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية كمتغري اتبع، كما استخدمت الدراسة 
املتغريات املستقلة والتابعة، كما  العالقة بني  الرقابة الي من شأهنا ضبط  بعض متغريات 

يظهر يف الشكل رقم )1(: 

 

 املتغرات الرقابية

للحو�مة داخل�ة كآل�ة الفعالة المخاطر إدارة  

 المخاطر لجنة حجم- 1

 المخاطر لجنة استقالل- 2

 المخاطر للجنة المالیة الخبرة- 3

 المخاطر لجنة قوة- 4

 الحوكمة بدلیل المخاطر لجنة التزام- 5

المخاطر عن اإلفصاح  

 ر�ح�ة البنك الرافعة المال�ة حجم البنك 

 املتغر التابع املتغرات املستقلة

شكل رقم )1( أمنوذج الدراسة

وبناًء على ما سبق فقد متت صياغة منوذج الدراسة كاآليت:                   

 RDit = β0 +β1 RCSizeit + β2 RCIndit + β3 RCExpeit
 + β4 RCStengthit + β5 RCComitit + β6 Sizeit + β7 Levrgit

+ β9 ROAit + ε



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 398

5.8 حتليل نتائج الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات

اعتمد حتليل نتائج الدراسة التطبيقية على ثالث مراحل، بدأت ابلتحقق من صالحية 
البياانت للتحليل اإلحصائى، مث الوصف لبياانت الدراسة، وانتهاًء ابختبار فرضياهتا، وفيما 

يلي حتليل هذه املراحل:

1.5.8 اختبار صاحية البياانت للتحليل اإلحصائى

           Multicollinearity Test 1.1.5.8 اختبار التداخل اخلطى

مت فحص التداخل اخلطى من خالل احتساب معامل )Tolerance(  لكل متغري 
 )Variance Inflation من املتغريات املستقلة ومتغريات الرقابة، ومن مث إجياد معامل
وميكن  املستقلة.  املتغريات  بني  االرتباط  لتأثري  مقياًسا  يعد  حيث   ،Factor-VIF(

توضيح ذلك من خالل اجلدول رقم )2(

اجلدول رقم )2( اختبار )Multicollinearity Test( للتداخل اخلطي

معامل تضخم التباين Toleranceاملتغرات
VIF

0.2542.251حجم جلنة املخاطر
0.6821.614استقالل جلنة املخاطر

0.8641.851اخلربة املالية للجنة املخاطر
0.2752.090قوة جلنة املخاطر

0.3293.426التزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة
0.4811.982حجم البنك
0.7021.616الرافعة املالية
0.8281.636رحبية البنك

تتجاوز  مل  الدراسة  متغريات  لكافة   )VIF( قيمة أن   )2( رقم  اجلدول  ويتضح من 
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)10( )مليجي،2014؛ Field, 2005 ()1( ولذلك فإن منوذج الدراسة ال يعاين من 
مشكلة التداخل اخلطي، فاالرتباط بني املتغريات ليس له داللة إحصائية ومنخفض جًدا، 

وهذا يدل على قوة منوذج الدراسة يف تفسري األثر على املتغري التابع وحتديده.

)Autocorrelation Test( 2.1.5.8 اختبار االرتباط الذايت

 Durbin Watson( للتأكد من خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت مت إجراء
Test(، وقد ظهرت قيمة احملسوبة ابلنسبة لنموذج الدراسة )D-W( )1.86(، وهي 
بذلك تقع ضمن املدى املالئم )1.5 – 2.5(، والي متثل النتيجة املثلى، مما يدل على 
.)2()Gujarati, 2009( عدم وجود مشكلة لالرتباط الذايت تؤثر على صحة النتائج

2.5.8 التحليل الوصفي ملتغرات الدراسة

بعد أن حتقق الباحث من صالحية البياانت للتحليل اإلحصائي أتتى املرحلة الثانية، 
والىت يتم فيها وصف حتليلى ملتغريات الدراسة، كما يلي:

1 ( مليجــي، جمــد مليجــي عبــد احلكيــم، أثــر التحــول إىل معايــري التقاريــر املاليــة الدوليــة علــى جــودة املعلومــات احملاســبية وقيمــة الشــركات املقيــدة 
يف بيئــة األعمــال الســعودية: دراســة نظريــة تطبيقيــة، 2014.

Field )2005(. Discovering Statistics Using SPSS and sex، drugs and rock ’n’ roll 2nd ed. 
London، California، New Delhi: SAGE Publications. 

2 (  Gujarati، D. )2009(, Basic Econometrics. Fifth edition، The McGraw-Hill Companies. 
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اجلدول رقم )3(: اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة

عدد املتغر
املشاهدات

أدىن 
أعلى املتوسطقيمة

قيمة
االحنراف 
املعياري

0.034%66.9%72.7%2160.6مستوى اإلفصاح عن املخاطر

218.689.229.620.31اللوغاريتم الطبيعي حلجم البنك

2173.2688.2692.435.75الرافعة املالية

210.2780.9671.4770.39رحبية البنك

2100.76210.436حجم جلنة املخاطر

2100.42910.507استقالل جلنة املخاطر

2111.00010.000 اخلربة املالية للجنة املخاطر

2100.38110.498 قوة جلنة املخاطر

2100.90510.301 التزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة

2123.4764.814درجة فعالية جلنة إدارة املخاطر

بنوك  بـثالثة  املتعلقة  الدراسة  ملتغريات  الوصفي  اإلحصاء   )3( رقم  اجلدول  يعرض 
اجلدول  من  يتبني  حيث   ،)2012-2017( للفرتة  عمان  بورصة  يف  مدرجة  إسالمية 
أدىن  بلغت  فقد  املخاطر،  عن  اإلفصاح   مستوى  التابع  ابملتغري  يتعلق  فيما   )3( رقم 
نسبة )60.6 %( لبنك صفوة اإلسالمي )بنك األردن ديب اإلسالمي سابًقا( يف عام 
)2012(، وبلغ أعلى نسبة ملستوى اإلفصاح عن املخاطر )%72.7( للبنك اإلسالمي 
املخاطر  عن  اإلفصاح  ملستوى  املتوسط  وبلغ   ،)2017،2015( عامي  يف  األردين 
بنسب  تقاراًب  هناك  أن  النتيجة  وتظهر   ،)0.034  ( معياري  وابحنراف   ،)66.9%(
اإلفصاح عن املخاطر بني البنوك اإلسالمية يف األردن، وابلتايل ال تتوافق هذه النتيجة مع 
دراسة )Al-Maghzom,2016( الي أشارت إىل وجود تباين بني نسب اإلفصاح 

عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية السعودية.  

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2501537
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أما فيما يتعلق ابملتغري املستقل-فعالية جلنة إدارة املخاطر، فقد بلغ احلد األعلى له )4( 
واحلد األدىن له )2(، ويعىن ذلك أنه ال توجد مشاهدة يف العينة جتمع كل عناصر إدارة 
املخاطر الفعالة، ويتضح من اجلدول أن البنوك هتتم وبنسبة عالية بتشكيل جلنة املخاطر 
يزيد عدد أعضائها عن ثالثة، وتركز على االلتزام بدليل احلوكمة، وتركز على توفري احلد 
األدىن من اخلربات املالية ألعضائها. أما متغريا استقالل جلنة املخاطر وقوة جلنة املخاطر 
50 % من عدد أعضاء  بتعيني  البنوك اإلسالمية ال هتتم  النسبة األعلى من  أن  فتبني 
جلنة املخاطر من األعضاء املستقلني، وكذلك ال يزيد نسبة عدد أعضاء جلنة املخاطر عن 

نصف عدد أعضاء جملس اإلدارة. 

وفيما يتعلق مبتغريات الرقابة فإن متغري حجم البنك يرتاوح من )8.68( إىل )9.62( 
مبتوسط )9.22( وتدل على أن إمجايل رأس مال البنوك يعد كبريًا جًدا، وتراوحت نسبة 
الرافعة املالية من )73.26( إىل )92.43( مبتوسط )88.26( وتعد هذه النسبة مرتفعة، 
وتدل على اعتماد هذه البنوك على متويل أصوهلا عن طريق االلتزامات، وهو ما ميثل أساس 
 ،)0.967( مبتوسط   )1.477( إىل   )0.278( من  البنك  رحبية  وتراوحت  عملها، 
فنالحظ من خالل أكرب وأقل قيمة وجود تفاوت بني أرابح البنوك اإلسالمية، ومن املمكن 

أن يكون سببها مسعة وانتشار البنك يف األردن.

3.5.8 حتليل ومناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة

Ordinary Least Square-( الصغرى  املربعات  طريقة  الباحث  استخدم 
OLS( يف صياغة منوذج االحندار لقياس أثر املتغري املستقل-إدارة املخاطر الفعالة كآلية 
داخلية للحوكمة على املتغري التابع- اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية، ويعرض 

اجلدول رقم )4( نتائج حتليل االحندار. 
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The Regression Results )4( جدول رقم

-Coef. tاملتغرات
statistic

الداللة 
اإلحصائية 

Sig.
Cons.β02.879.120.01

β1-1.410.380.31حجم جلنة املخاطر
β23.2612.5410.00استقالل جلنة املخاطر

β63.21619.1420.00 اخلربة املالية للجنة املخاطر
β42.0121.140.17 قوة جلنة املخاطر

β53.86216.8420.00 التزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة
β72.1049.120.00حجم البنك
β82.361.080.29الرافعة املالية
β9- 2.1614.160.00رحبية البنك

Extra Statistics
Adj. R-sq = 0.51F =  22.41

No. of Observations = 21Prof>F = 0.000

تظهر النتائج أن قيمة )F( )22.41( وقيمة )F. sig = )0.000 وهو ما يشري 
إىل أن النموذج عايل املعنوية وذو داللة إحصائية، كما أن قيمة R2( Adjust( تبلغ 
)0.51(، وهو ما يعكس أن القيمة التفسريية للنموذج عالية، حيث إن أغلب التغريات 
ميكن تفسريها من خالل النموذج. وابلتايل فإن فعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية داخلية 
للحوكمة تؤثر إجيااًب على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية، وهذا يشري 
إىل أن البنوك اإلسالمية الي تتمتع إبدارة فعالة للمخاطر، لديها قدرة على تطبيق مستوى 
جيد من اإلفصاح عن املخاطر، وتقدمي تقارير مالية ذات مصداقية عالية. وهذا ما تثبت 
صحة الفرضية الرئيسة أبنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفعالية جلنة إدارة املخاطر كآلية 

داخلية للحوكمة على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.
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  وفيما يتعلق بتأثري املتغريات املستقلة، كل على حدة، على مستوى اإلفصاح عن 
املخاطر ىف التقارير املالية فقد تبني ما يلي: 

أواًل- فيما يتعلق حبجم جلنة املخاطر، فقد أظهرت نتائج حتليل االحندار أن إشارة 
معامل االحندار )β( سالبة )1.46( كما أن قيمة )K)Sig=0.31 وهي أكرب من 
مستوى املعنوية )0.05(، مما يشري إىل عدم وجود أتثري معنوي حلجم جلنة املخاطر على 
مستوى اإلفصاح عن املخاطر، وهو ما يثبت عدم صحة الفرضية األوىل، وابلتايل ال يوجد 
أثر ذو داللة إحصائية حلجم جلنة املخاطر على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك 

اإلسالمية األردنية.

اثنًيا- أما استقالل جلنة املخاطر، فقد أظهرت نتائج حتليل االحندار أن إشارة معامل 
من مستوى  أقل  قيمة )Sig=0.00( وهي  أن  )3.26(، كما  موجبة   )β( االحندار 
املعنوية )0.05(، مما يشري إىل وجود أتثري معنوي الستقالل جلنة املخاطر على مستوى 
أثر ذو داللة  يوجد  الثانية، وأبنه  الفرضية  يثبت صحة  ما  املخاطر، وهو  اإلفصاح عن 

إحصائية الستقاللية جلنة املخاطر على البنوك اإلسالمية األردنية. 

نتائج حتليل  أظهرت  فقد  املخاطر،  للجنة  املالية  اخلربة  مبتغري  يتعلق  فيما  أما  اثلثًا- 
   )Sig=0.00( كما أن قيمة )( موجبة )3.26β( االحندار أن إشارة معامل االحندار
وهي أقل من مستوى املعنوية )0.05(، مما يشري إىل وجود أتثري معنوي ملتغري اخلربة املالية 
البنوك اإلسالمية، وهو ما يثبت  للجنة املخاطر على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف 
صحة الفرضية الثالثة، أبنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للخربة املالية ألعضاء جلنة املخاطر 

على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية.

رابًعا- فيما يتعلق مبتغري قوة جلنة املخاطر، فقد أظهرت نتائج حتليل االحندار أن إشارة 
معامل االحندار )β( موجبة )20.12( كما أن قيمة )Sig=0.17( وهي أكرب من 
مستوى املعنوية )0.05(، مما يشري إىل عدم وجود أتثري معنوي لقوة جلنة املخاطر على 
مستوى اإلفصاح عن املخاطر، وهو ما يثبت عدم صحة الفرضية الرابعة، وابلتايل ال يوجد 
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أثر ذو داللة إحصائية لقوة أعضاء جلنة املخاطر على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف 
البنوك اإلسالمية األردنية.

خامًسا- أما ابلنسبة اللتزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة، فقد أظهرت نتائج حتليل 
 )Sig=0.00( كما أن قيمة )( موجبة )3.862β( االحندار أن إشارة معامل االحندار
جلنة  اللتزام  معنوي  أتثري  وجود  إىل  يشري  مما   ،)0.05( املعنوية  مستوى  من  أقل  وهي 
املخاطر بدليل احلوكمة على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية، وهو ما 
يثبت صحة الفرضية اخلامسة أبنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام جلنة املخاطر بدليل 

احلوكمة على مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية األردنية. 

وبتحليل الباحث لعالقة متغريات خصائص الشركات )الرقابة( ابإلفصاح عن املخاطر 
اتضح ما يلي: 

أواًل- فيما يتعلق أبثر حجم البنك، فقد أظهرت نتائج حتليل االحندار أن إشارة معامل 
االحندار )β( موجبة )2.104( كما أن قيمة )Sig=0.000( وهي أقل من مستوى 
املعنوية )0.05(، مما يشري إىل وجود أتثري معنوي حلجم البنك على مستوى اإلفصاح 

عن املخاطر.  

اثنًيا- فيما يتعلق ابلرافعة املالية، فقد أظهرت نتائج حتليل االحندار أن إشارة معامل 
قيمة )Sig=0.29( وهي أكرب من مستوى  أن  االحندار )β( موجبة )2.36(، كما 
املعنوية )0.05(، مما يشري إىل عدم وجود أتثري معنوي للرافعة املالية للبنك على مستوى 

اإلفصاح عن املخاطر يف التقارير املالية. 

 )Sig=0.000( اثلثًا- أّما الرحبية فقد أظهرت أثرا معنوايًّ سالًبا حيث كانت قيمة
وهي أقل من مستوى املعنوية )0.05(.

ومما سبق ميكن للباحث صياغة منوذج االحندار كما يلي:
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 RDit = 2.87 – 1.41 RCSizeit + 3.26 RCIndit + 3.216
 RCExpeit + 2.012 RCStengthit + 3.862 RCComitit +

 2.104 Sizeit + 2.36 Levrgit + 2.16 ROAit

9. نتائج البحث وتوصيات البحث

1.9 نتائج البحث: تتمثل أهم نتائج البحث بشقيه النظري والتطبيقي فيما يلي:
من خالل الدراسة النظرية توصل الباحث إىل وجود طلب مستمر من مستخدمي .  1

البنوك اإلسالمية ضمن  البياانت على زايدة مستوى اإلفصاح عن املخاطر الىت تقدمها 
تقاريرها السنوية املنشورة. 

من خالل الدراسة النظرية توصل الباحث إىل أمهية تطبيق احلوكمة وفًقا للمنهج .  2
اإلسالمي يف املصارف اإلسالمية، حىت ميكن إعداد تقارير دقيقة عن أنشطة املصارف 
والىت  اإلسالمية،  املصارف  هلا  تتعرض  الىت  املخاطر  مع  والتعامل  اإلسالمية،  وطبيعتها 

ختتلف عن املخاطر الىت تتعرض هلا املصارف التقليدية.

حوايل .  3 بلغ  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  أن  التطبيقية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
)66.9 %(، وهذا يعين أن مستوى اإلفصاح عن املخاطر مرتفع إىل حد ما، ويعزى ذلك 
إىل التزام البنوك ببنود اإلفصاح عن املخاطر وإىل وعي البنوك؛ ألمهية اإلفصاح عن املخاطر 
فيها، وكذلك حجية األنظمة  الثقة  البنوك وزايدة  املودعني لدى  كعامل هام يف جذب 

والتعليمات املتعلقة إبلزام البنوك مبتطلبات اإلفصاح.

جلنة .  4 بتشكيل  عالية،  وبنسبة  هتتم،  البنوك  أن  التطبيقية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
املخاطر يزيد عدد أعضائها عن ثالثة، وتركز على االلتزام بدليل احلوكمة، وتقوم ابإلفصاح 
عن خماطر مالية وغري مالية، وتركز على توفري احلد األدىن من اخلربات املالية ألعضائها، 

ولكن ال يوجد بنك جيمع بني كل عناصر إدارة املخاطر الفعالة وبشكل جمتمع.
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داخلية .  5 املخاطر كآلية  إدارة  جلنة  فعالية  أبن  التطبيقية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
للحوكمة تؤثر إجيااًب يف حتسني مستوى اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية، وتفسر 
ما نسبته %51 من االختالفات يف حتسني مستوى اإلفصاح عن املخاطر، وهذا يشري 
إىل أّن البنوك اإلسالمية الي تتمتع إبدارة فعالة للمخاطر، لديها قدرة على تقدمي تقارير 

مالية ذات مصداقية عالية. 

أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية إىل وجود أتثري معنوي الستقاللية جلنة املخاطر، .  6
وللخربة املالية ألعضاء جلنة املخاطر، واللتزام جلنة املخاطر بدليل احلوكمة على مستوى 

اإلفصاح عن املخاطر يف التقارير املالية.

أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية إىل عدم وجود أتثري معنوي حلجم جلنة املخاطر، .  7
وقوة أعضاء جلنة املخاطر على مستوى اإلفصاح عن املخاطر.

أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية فيما يتعلق مبتغريات الرقابة إىل أن حجم البنك .  8
كان له أتثري موجب وذو داللة إحصائية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر، بينما ال 
يوجد أتثري معنوي للرافعة املالية على مستوى اإلفصاح عن املخاطر، أما فيما يتعلق برحبية 

البنك فقد أظهرت أثرًا معنوايًّ سالًبا على مستوى اإلفصاح عن املخاطر.

2.9 التوصيات: يف ضوء النتائج الي مت التوصل إليها يوصي الباحث مبا يلي:

أن تقوم البنوك اإلسالمية اباللتزام واالهتمام بتشكيل جلنة خماطر فعالة، وذلك ملا هلا . 1
من أتثري على حتسني مستوى التحفظ احملاسىب، وابلتايل حتسني جودة التقارير املالية، من 

خالل ختفيض درجة عدم التأكد احمليطة ببيئة األعمال.

من . 2 توفره  ملا  وذلك  املخاطر،  عن  ابإلفصاح  االهتمام  املصاحل  أصحاب  حث 
معلومات دقيقة تؤدي إىل تقليل حالة عدم التأكد املرتبطة بفرص النمو املستقبلية، وتعزيز 
الثقة ابلتقارير املالية، وذلك من خالل توجيه اهتمامهم إىل كافة البنود الواردة يف التقارير 
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املالية، وعدم تركيزهم على اجلوانب املالية فقط.

املالية أبمهية . 3 التقارير  البنوك ومستخدمي  املركزي ىف زايدة وعي  البنك  تفعيل دور 
اإلفصاح عن املخاطر ودوره يف تقليل عدم متاثل املعلومات، وإعداد تقرير منفصل عن هذه 

املخاطر، ويكون مكماًل للتقارير املالية.

ضرورة قيام أقسام احملاسبة ابجلامعات بتطوير املقررات الدراسية احملاسبية، بتضمينها . 4
حوكمة  دليل  تطبيق  حول كيفية  تفصيلية  إرشادات  وتوفري  املهنية،  اإلصدارات  أحدث 
البنوك والشركات، مما يؤدي إىل توفري خرجيني مؤهلني للتطبيق السليم ملتطلبات احلاكمية 

املؤسسية.

إجراء املزيد من األحباث يف البيئة األردنية والعربية الختبار أثر تطبيق إدارة املخاطر . 5
على األداء املايل للبنوك، والقيمة السوقية للبنوك، وكفاءة سوق األوراق املالية، أو اإلفصاح 

عن املخاطر ابستخدام مقاييس أخرى.
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 تطبيقات تقنية البلوك تشني )سلسلة الكتل(
يف الصرفة اإلسامية

الدكتور حللو بوخاري * 

* حائــز علــى الدكتــوراه يف العلــوم االقتصاديــة، وشــهادة الدراســات اجلامعيــة يف اإلجنليزيــة، أســتاذ ابحــث بكليــة االقتصــاد، جامعــة حممــد البشــري 
اإلبراهيمــي ابجلزائــر، ومؤســس ورئيــس حتريــر اجمللــة الدوليــة للدراســات االقتصاديــة )برلــني، أملانيــا( ســابقا، لــه العديــد مــن املؤلفــات يف جمــال االقتصــاد 
املــايل والنقــدي، منهــا: سياســة الصــرف األجنــيب، اقتصــادايت النقــود والبنــوك. نشــر العديــد مــن األحبــاث يف جمــالت علميــة دوليــة حمكمــة حــول: 
الدينــار الذهــيب، واهلندســة املاليــة اإلســالمية، والقضــااي الراهنــة يف السياســة النقديــة...، ابإلضافــة إىل املشــاركة يف العديــد مــن املؤمتــرات العلميــة. 
وجمــاالت اهتمــام الباحــث: التمويــل الــدويل واإلســالمي، وإصــالح النظــام املــايل العاملــي، وقضــااي العوملــة والليرباليــة اجلديــدة، والقضــااي الفكريــة 

املعاصــرة، وتداخــل التخصصــات.
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تطبيقات تقنية البلوك تشني )سلسلة الكتل( يف الصرفة اإلسامية

الدكتور حللو بوخاري

ملخص البحث

يُعد  ما  املالية، وهو  التكنولوجيا  ثورة  ابتكارات  أهم  البلوك تشني إحدى  تقنية  تُعدُّ 
العاملي،  املايل  النظام  يف  موقعها  وتشكيل  رسم  اإلسالمية إلعادة  الصريفة  لقطاع  فرصة 
لذلك أتيت هذه الورقة لتسلط الضوء على تطبيقات تقنية البلوك تشني )سلسلة الكتل( 
توصلت  وقد  الواعدة،  التكنولوجيا  هذه  من  االستفادة  وكيفية  اإلسالمية،  الصريفة  يف 
املخاطر وضمان وجود نظام مايل ال  بتقليل  البلوك تشني تسمح  تقنية  أن  الدراسة إىل 
الطرف  وخماطر  التشغيلية  املخاطر  تقليص  على  تساعد  وشفاف. كما  وشامل  مركزي 
املقابل. وتوفر تقنية البلوك تشني أيضا العديد من املزااي كتخفيض تكاليف البنية التحتية 
للمصارف، وحتسني جودة نظم االئتمان املصرفية واحلد من عمليات االحتيال، ابإلضافة 
إىل ذلك تساعد العقود الذكية على أمتتة العملية التعاقدية أبكملها للمؤسسات املصرفية 
تواجه  الي  والتحدايت  الصعوابت  الضوء على  الدراسة يف األخري  اإلسالمية، وسلطت 

تطبيق هذه التقنية يف املصارف اإلسالمية كمشكلة اخلصوصية والقضااي التنظيمية.

التكنولوجيا  املوزع،  األستاذ  الذكية، دفرت  العقود  البلوك تشني،  املفتاحية:  الكلمات 
املالية، التشفري.
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مقدمة

محلت الثورة الصناعية الرابعة الي جاءت يف أعقاب األزمة املالية العاملية لسنة 2008 
ولعل  البشرية،  احلياة  تفاصيل  من  الكثري  ستغرّي  الي   التقنيات،  من  الكثري  طياهتا  يف 
أبرز هذه التقنيات ما يُعرف بسلسلة الكتل، أو الثقة «البلوك تشني»، وقد أُطلقْت يف 
البداية كمقاربة لتسوية مدفوعات املعامالت القائمة على التشفري، كآلية بديلة للثقة بني 
املتعاملني، لكن سرعان ما تبني أن هلا إمكاانت وتطبيقات ال تقدَّر بثمن، يف جماالت 
عديدة ومتنوعة، مثل اخلدمات املالية، وسجالت امللكية، والسجالت الطبية وغريها، وهي 
يف طريقها إىل أن تصبح التكنولوجيا الفعلية للمعامالت املالية واملصرفية، يف مجيع أحناء 

العامل. 

وقد بدأت املؤسسات املصرفية العاملية منذ سنة 2015 يف صياغة ُخطط خاصة؛ 
البلوك تشني، حيث قام كل من مصرف قولدمان ساكس، وجي يب  إلطالق شبكات 
مورغان، ويو يب أس وغريها من املصارف العاملية العمالقة بتأسيس خمترباهتا اخلاصة بتطوير 
تقنية البلوك تشني، والتعاون الوثيق فيما بينها؛ لتطوير منصات البلوك تشني، كما قامت 

بنشر سلسة من الدراسات حول تقنية البلوك تشني يف القطاع املايل واملصريف.

ومتكنت تقنية البلوك تشني، يف وقت قصري من اكتساب شعبية عاملية، بسبب طبيعتها 
الالمركزية واآلمنة، الي جتعلها مثالية لألنظمة املصرفية واملالية، ويتم تسويقها كتكنولوجيا 
ثورية، من شأهنا إحداث تغيريات كبرية، وهذا ما يتيح لقطاع الصريفة اإلسالمية الفرصة 
إلعادة رسم وتشكيل الصريفة اإلسالمية عاملًيا، وردم اهلوة بينها وبني الصريفة التقليدية، 
وأسرع   أفضل  بتوفري خدمات  وذلك  اإلسالمي،  التمويل  لصناعة  التنافسية  امليزة  وتعزيز 

أبقل  تكلفة ممكنة.

مشكلة البحث

 إن اهتمام املؤسسات املصرفية العاملية بتقنية البلوك تشني، ورصدها ملختربات خاصة 
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وميزانيات ضخمة للبحث وتطوير هذه التقنية، حتضريًا للمرحلة القادمة، يدفعنا كمهتمني 
السؤال  يف   البحث  مشكلة  طرح   إىل  اإلسالمي  والتمويل  الصريفة  جمال  يف  وابحثني 
الرئيس التايل: ما التطبيقات املمكنة لتقنية البلوك تشني )سلسلة الكتل( يف قطاع الصريفة 

اإلسالمية؟ 

ويف ِخضّم حماولة اإلجابة عن هذه اإلشكالية املهمة، ُتطرح مجلة أسئلة فرعية، تشكِّل 
جسم البحث ومادته، وعلى رأسها: فيما تتمثل تقنية البلوك تشني؟ وما تطبيقاهتا املمكنة 
يف املالية اإلسالمية بشكل عام؟ وما ماهية العقود الذكية؟ وماذا ميكن أن تقدم  لقطاع 
الصريفة اإلسالمية؟ وما الصعوابت والتحدايت الي تواجه تطبيق تقنية البلوك تشني يف 

قطاع الصريفة اإلسالمية؟

أهداف البحث وأمّهيته

تعاجل هذه الورقة البحثية إحدى القضااي الراهنة املستجدة يف قطاع التمويل اإلسالمي 
والتكنولوجيا املالية،  وهتدف إىل تسليط الضوء على تقنية البلوك تشني، وتطبيقاهتا املختلفة 
واملشاركة  واملراحبة،  اإلسالمية، كاملضاربة،  التمويل  وصيغ  اإلسالمية،  الصريفة  قطاع  يف 
املتناقصة، ومتويل التجارة اخلارجية، ومعرفة كيفية االستفادة من هذه التقنية، والفوائد الي 
تعود على اجملتمع املصريف اإلسالمي من تسوية سريعة ومنخفضة  التكاليف للمعامالت، 

وأمتتة العملية التعاقدية أبكملها للمؤسسات املالية اإلسالمية.

تكمن أمهية البحث فيما ستحدثه تقنية البلوك تشني من حتوُّل جذري يف املعامالت 
املالية، واملصرفية يف االقتصاد العاملي، ففي مايو 2016  أجرت ماكينزي دراسة استقصائية 
على املديرين التنفيذين للمصارف العاملية، ووجدت أن نصف املديرين التنفيذيني يعتقدون 
أن تقنية البلوك تشني سيكون هلا أتثري كبري يف غضون ثالث سنوات فقط، وترى شركة

 IBM أنه يف غضون 4 سنوات من اآلن ستتبىن أكثر من %66 من املصارف العاملية 
تقنية البلوك تشني، حيث سيؤدي هذا االبتكار دورًا حامسًا يف تعزيز القطاع املايل، مبا يف 
ذلك قطاع التمويل اإلسالمي، إذ سيؤدي دخوهلا إىل قطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
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التداول، كما  وأنشطة  والتحويالت  الدفع  عمليات  إجراء  طريقة  على  أساسي  بشكل 
املصريف  اجملتمع  إىل  التكنولوجيا  تقدِّمها هذه  أن  الي ميكن  الفوائد  أكرب  أن واحدة من 

اإلسالمي هي العقود الذكية، والي تُعّد ثورة حقيقية يف عامل تبادل القيم.

الدراسات السابقة

معظم  أن  وجدان  حيث  السابقة،  الدراسات  من  االستفادة  الدراسة  حاولت 
الدراسات السابقة يف هذا اجملال ُكتبْت ابللغة االجنليزية، وأول دراسة نستعرضها هنا هي 
دراسةGareth W Peters Efstathios Panayi )1(2015 ، وقد هدفت هذه 
الدراسة إىل تسليط الضوء على مستقبل املعامالت املصرفية، يف ظل تقنية البلوك تشني، 
واألصول  للمصارف،  الالمركزية  والدفاتر  الذكية،  والعقود  املصرفية،  ابلتحويالت  بدايًة 
الرقمية، وخدمة التوقيع متعدد األطراف، كما سعت الدراسة إىل  معرفة التحول الذي 
سُتحدثه تقنية البلوك تشني على مفاهيم: األمن، والسرية، والتوافر والنزاهة، عند معاجلة 
بياانت املؤسسة. وقد توصلت الدراسة إىل أن تطبيق تقنية البلوك تشني يف املصارف ستوفر 
التكاليف  والسرعة، وختفيض  البياانت، وأصالتها،  املزااي، كأمن وسالمة  العديد من  هلا 
وغريها. وما مييز هذه الدراسة أهنا ركزت على اإلطار املفاهيمي بشكل كبري، مما جيعلها 

من الدراسات التأصيلية يف هذا اجملال.  

الدراسة الثانية كانت لـNida khan and al 2017)2(، وحاولت اإلجابة عن 
مدى قيام الوكالء ابلتصرف وفًقا ملصاحل أصحاب املصلحة يف املصارف اإلسالمية، بناء 
على نظرية الوكالة، كما قدمت منوذًجا قائًما على تقنية البلوك تشني من شأنه دعم وتعزيز 
املالية اإلسالمية الي يقوم هبا الوكالء يف املصارف  ميزة الشفافية، يف خمتلف املعامالت 
البلوك تشني من خالل  اإلسالمية، وقد توصلت الدراسة إىل أنه ميكن أن ُتسهم تقنية 
العقود الذكية يف تعزيز الرقابة على املصارف اإلسالمية، وربطها مع أصحاب املصلحة، 
وقد ختمت الدراسة مبجموعة من األسئلة، أبرزها: كيف ميكن جعل العقود الذكية ملزمة 

1 (  Understanding Modern Banking Ledgers through Blockchain Technologies: Future of 
Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet of Money.

2 (  Nida Khan and al, Islamic Banking -Towards a Blockchain.
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قانواًن؟ وكيف ميكن حتويل العقود التقليدية املكتوبة إىل عقود ذكية مربجمة تنفَّذ تلقائًيا؟ 

والدراسة الثالثة كانْت لـ Qi Yan )1(2018and al ، وهدفت إىل تصميم نظام 
إقراض قائم على العقود الذكية، حيث يتم الدخول إىل نظام اإلقراض عرب معاهدة قرض 
التوقيع التلقائي، الذي يتميز ابلالمركزية، وجتنب التالعب، وعدم احلاجة لبناء الثقة بني 
املستخدمني، أو احلاجة إىل طرف اثلث كوسيط بني املتعاملني، حيث ميكن للمتعاملني 
إجراء معامالهتم بطريقة الند للند، مع أي مستخدم يف نظام اإلقراض، وقد أثبتت الدراسة 
من خالل النموذج التقين املقدم القدرة على القيام بعمليات اإلقراض واالقرتاض وسداد 
القروض يف مرحلة الحقة، كما توصلت -من خالل منوذج احملاكاة املقرتح- إىل جدوى 
العملية، وأن نظام اإلقراض القائم على العقود الذكية ال يتطلب تكاليف تصميم وتطوير 

عالية، فالعملية بسيطة للغاية، وتتميز ابلقوة واالستقرار، كما أن هلا قيمة عملية كبرية. 

والدراسة الرابعة)2( قامت هبا منظمة التجارة العاملية )WTO, 2018( وقد سعت 
هذه الدراسة إىل معرفة أمهية تطبيق هذه التقنية يف جمال التجارة الدولية، من خالل مراجعة 
كيفية استخدامها حالًيا، وكيف ميكن استخدامها يف خمتلف اجملاالت الي تغطيها قواعد 
منظمة التجارة العاملية. وقد توصلت الدراسة إىل أن دخول هذه التقنية إىل التجارة الدولية 
سيؤثر بشكل كبري على جتارة البضائع واخلدمات عرب احلدود، وحقوق امللكية الفكرية، 
للمنتجني  تتيحها  أن  ميكن  الي  والفرص  التوريد،  سلسلة  شفافية  إىل حتسني  ابإلضافة 
التقنية  التحدايت الي جيب معاجلتها قبل دخول  الدراسة خمتلف  الصغار، كما انقشت 
بشكل واسع، مما ميكن أن يرتك آاثرًا كبرية على التجارة الدولية. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 

هذه الدراسة تلتقي مع دراستنا يف متويل التجارة اخلارجية. 

الدراسة اخلامسة كانت لـ حازم فضل هللا ساسي 2018، وقد حاول تسليط الضوء 
على تطبيق تقنية البلوك تشني لتطوير األصول الوقفية من خالل الرتكيز على منصة فينرتا 
وقف تشني، حيث تطرق إىل املنتجات واخلدمات الي تقدمها املنصة، كما انقش منصفة 

1 (  Qi Yang and al, Design and Implementation of a Loan System Based on Smart Con-
tract.

2 (  Can blockchain revolutionize international trade?
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الوقف تشني واإلطار املفاهيمي الذي تقوم عليه، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من 
النتائج، أمهها: أن املنصة توِّفر وسيلة أكثر فاعلية جلمع األموال وإدارة الوقف، كما ميكن 
عوائدها  وإمجايل  الوقفية  األصول  قيمة  بني  الكبرية  الفجوة  تسد  أن  املنصات  هذه  ملثل 

والفائدة احلقيقية املرجوة منه.

أهدافها  ومتثلت   ،Hussein Elasrag 2019)1( لـ  السادسة كانت  والدراسة 
يف معرفة التطبيقات املختلفة لتقنية البلوك تشني يف جمال التمويل اإلسالمي، والي ميكن 
أن حتقق فوائد عديدة هلذا القطاع، كالتخزين السحايب، والعمالت الرقمية، ومجع الزكاة، 
وسالسل التوريد، والتأمني التكافلي، والعقود الذكية، ابإلضافة إىل التحدايت الي تواجه 
تطبيق  تقنية البلوك تشني يف املالية اإلسالمية. وما مييز هذه الدراسة أهنا جاءت عامة، ومل 
تتعمق يف أحد اجلوانب، أي أهنا اكتفت بعرض سريع لكل عنصر من عناصر الدراسة. 

 من خالل  استعراض الدراسات السابقة يتبني أهنا حاولت التطرق لتقنية البلوك تشني 
يف إحدى اجملاالت االقتصادية أو املالية، حيث تلتقي هذه الدراسات مع دراستنا يف نقاط 
عديدة، إال أن ما مييِّز دراستنا عنها هو تركيز دراستنا على التطبيقات املمكنة لتقنية البلوك 
تشني يف الصريفة اإلسالمية، واقرتاح مناذج لصيغ التمويل اإلسالمية املختلفة ابستخدام 
تقنية البلوك تشني، وكيفية االستفادة من العقود الذكية، مبا يعّزِز تنافسية الصناعة املصرفية 

اإلسالمية،  واملزااي الي ستقدِّمها إىل اجملتمع املصريف اإلسالمي خصوًصا. 

هيكل البحث

جاءت الدراسة يف أربعة حماور رئيسة، ابإلضافة إىل املقدمة بعناصرها، واخلامتة الي 
تقنية  أساسيات  إىل  األول  احملور  الدراسة يف  تطرقت  والتوصيات، وقد  النتائج  تضمنت 
البلوك تشني وتطبيقاهتا املختلفة يف املالية اإلسالمية، يف حني خّصصت احملور الثاين يف 
بيان مزااي وفوائد تقنية البلوك تشني يف الصريفة اإلسالمية، أما احملور الثالث فقد سلط 
الضوء على مناذج تطبيق تقنية البلوك تشني يف قطاع الصريفة اإلسالمية، وختمت الدراسة 

1 (  Blockchains for Islamic finance: Obstacles & Challenges.
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ابحملور الرابع الذي كان حول الصعوابت والتحدايت الي تواجه تطبيق تقنية البلوك تشني 
يف الصريفة اإلسالمية.

فرضيات البحث

بصياغة  قمنا  أعاله،  املطروحة  مشكلتنا  عن  واإلجابة  البحث  مبوضوع  لإلحاطة 
الفرضيات اآلتية:

تتسع جماالت تطبيقات تقنية البلوك تشني يف الصريفة اإلسالمية؛ لتشمل تقريًبا - 
مجيع اخلدمات الي تقدِّمها املصارف اإلسالمية.

من -  اإلسالمي،  املصريف  للمجتمع  الفوائد  من  العديد  تشني  البلوك  تقنية  حتقق 
ختفيض تكاليف البنية التحتية للمصارف اإلسالمية، واحلد من االحتيال، وتطبيق قواعد 

الشريعة اإلسالمية.

سُتحدث تقنية البلوك تشني من خالل العقود الذكية تغيريًا جذراًي يف طريقة تقدمي - 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية.

ابلصعوابت -  حمفوفًا  سيكون  تشني  البلوك  تقنية  إىل  اإلسالمية   املصارف  حتول 
والتحدايت.

منهج البحث

نظرًا لطبيعة الدراسة واألهداف الي نسعى لتحقيقها، اعتمدان على املنهج الوصفي عند 
استعراض املادة العلمية اخلاصة أبساسيات تقنية البلوك تشني، ومصطلحاهتا، وآلية عملها 
من جهة، ومن جهة أخرى اعتمدان على املنهج التحليلي يف بقية الدراسة، خصوًصا عند 
دراستنا للنماذج املختلفة لتطبيقات تقنية البلوك تشني يف الصريفة اإلسالمية، والتحدايت 

الي تواجه التحول إىل هذه التكنولوجيا.
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احملور األول: أساسيات تقنية البلوك تشني وتطبيقاهتا املختلفة يف املالية 
اإلسامية

أواًل- أساسيات تقنية البلوك تشني )سلسلة الكتل(

ظهرت تقنية البلوك تشني يف أعقاب األزمة املالية العاملية سنة 2008، وابلتحديد 
يف يناير 2009، عندما قام شخص يدعى ساتوشي انكاموتو بنشر ورقة حبثية بعنوان: 
عملة  الوجود  إىل  ظهرت  وهنا  للنظري)1(،  النظري  اإللكرتوين  النقدي  النظام  البيتكوين: 
البيتكوين ألول مرة، وهي عملة مشفرة تعتمد يف أساسها على تقنية البلوك تشني، ونظرًا ملا 
يقع يف أذهان الناس من خلط بني البيتكوين والبلوك تشني، ميكن أن نقول عن البيتكوين 
تشبيه  أو  السيارة،  عليها  تسري  الي  الطريق  هي  تشني  البلوك  أن  السيارة يف حني  أبهنا 

البيتكوين مبحرك البحث قوقل والبلوك تشني ابإلنرتنت.

1.1 تعريف تقنية البلوك تشني

تعرَّف تقنية البلوك تشني أبهنا قاعدة بياانت المركزية )موزَّعة(، تعتمد أساًسا على 
التشفري)2(، وتعد تقنية للتخزين والتحقق من صحة وترخيص املعامالت الرقمية يف اإلنرتنت، 
بدرجة أمان عالية ودرجة تشفري قد يكون من املستحيل كسرها يف ظل التقنيات املتوفرة 

اليوم. 

املاليني  املشفرة  واملوزعة على  البياانت  والبلوك تشني عبارة عن سلسلة طويلة من 
من أجهزة الكمبيوتر واألشخاص حول العامل، تسمح ألطراف كثرية إبدخال املعلومات 
والتأكد منها، كل جهاز كمبيوتر أو جهة يف هذه السلسلة ميلك نفس املعلومات، وإذا 

1 ( Nakamoto, S, Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin, January 2009, 
)accessed: 30/09/2019(. Available at:  https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

2 ( Qi Yang and al, Design and Implementation of a Loan System Based on Smart Con-
tract, p)22–31(, Smart Blockchain: First International Conference, Springer Nature Swit-
zerland, Japan, December 10–12, 2018.  p 23.

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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تعطل جزء منها أو مت اخرتاقه ال يؤثر على ابقي السلسلة، هكذا تكون عبارة عن سجل 
الثقة. ويف حالة إضافة عقود واتفاقيات إلكرتونية  علين مشفر وآمن، وسلسلة قوية من 
للبلوك تشني، يتم التأكد من حتقق الشروط آليا، ودون تدخل أو عبث بشري.)1( كما 
تعرَّف تقنية البلـوك تشيـن أبهنا سـجل رقمي مـوزع ومفتوح يسـمح بنقـل أصـل امللكية مـن 
طـرف إىل آخـر يف زمن حقيقي، دون احلاجة إىل وسـيط، مـع حتقيـق درجـة عالية مـن األمان 
لعملية التحويـل، يف  مواجهة حماوالت الغش أو التالعب، ويشتـرك يف هـذا السـجل مجيـع 

األفراد حـول العـامل)2(.

وقد أطلق البلوك تشني يف البداية كمقاربة لتسوية مدفوعات املعامالت قائمة على 
التشفري، كآلية بديلة للثقة بني املتعاملني، ومتكنت هذه التقنية من اتباع نظام مسك الدفاتر 
الذي يسمح عن طريق دالة رايضية )دالة اهلاش( للمشاركني  اجلماعي )دفرت األستاذ(، 
من الوصول إىل االتفاق حول املعاملة املعنية، ويتم مجع املعلومات اخلاصة مبعاملة واحدة 
يف شكل )كتل(، وتتم مراجعة هذه الكتل والتحقق منها بواسطة الشبكة، ويتم إضافتها 
برتتيب زمين على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة ابملشرتكني بشبكة االتصال، وبعد ذلك يتم 
إدخال دفرت األستاذ للمعامالت الي متت مراقبتها  وفحصها لوحدة معينة إىل الشبكة.)3(

2.1 أنواع شبكات البلوك تشني

تنقسم شبكات البلوك تشني إىل ثالثة أنواع رئيسية:

1 (  البــار، عــدانن مصطفــى، تقنيــة blockchain والعمــالت اإللكرتونيــة، جامعــة امللــك عبــد العزيــز، شــوهد يف: -1209 2019-، 
متــاح علــى الرابــط:

 http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=286672&fn=Article-of-this-week-

2 ( Michael Crosby and al, Blockchain Technology, )p1-35(, Sutardja Center for Entre-
preneurship & Technology Technical Report, Berkeley University of California, USA, 
2015, p1.

3 ( Friedrich Holotiuk, and al, The Impact of Blockchain Technology on Business Models 
in the Payments Industry, )p912-926(, 13th International Conference Wirtschaftsinforma-
tik )WI 2017, St. Gallen University, Switzerland, 2017, p 914.

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=286672&fn=Article-of-this-week-
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الشبكات العامة: وهي شبكات ضخمة والمركزية، مثل الشبكة اخلاصة ابلبيتكوين، .  1
وميكن ألي شخص املشاركة فيها، وتعد أكثر أمااًن وثبااًت، ولكنها يف املقابل أبطأ وأكثر 

تكلفة عند االستخدام، ويتم أتمينها ابستخدام عملة خفية، وهلا سعة ختزين حمدودة.

الشبكات املرخصة: وميكن للجمهور املشاركة فيها، ولكن يتم التحكم يف املشاركة، .  2
وتستخدم الكثري من هذه الشبكات عملة خفية، وتتميز بتكلفة أقل وسرعة كبرية، وقدرة 

ختزين أعلى من الشبكات العامة.

الشبكات اخلاصة: يتم مشاركتها بني األطراف املوثوق هبا، وال تكون قابلة للعرض .  3
للجمهور، وتتميز أبهنا سريعة جًدا وتكلفة منخفضة للتشغيل، ومعظمها ال تستخدم عملة 

مشفرة، كما قد تكون سعة التخزين غري حمدودة.)1(
وتسمح هذه الشبكات الثالث ملستخدميها ابالعتماد على تقنية التشفري، من إدارة 
دفرت األستاذ املوزع بطريقة آمنة، ومن دون احلاجة إىل سلطة مركزية أو طرف اثلث لتطبيق 
القواعد، ويعد إلغاء الطرف الثالث أو السلطة املركزية من هيكل قاعدة البياانت إحدى 

اخلصائص الي تتميز هبا تقنية البلوك تشني.)2(

3.1 خصائص تقنية البلوك تشني

تتميز تقنية البلوك تشني بعدة خصائص:

أ- موزعة وال مركزية: وال أحد يتحكم فيها، فجميع املشاركني لديهم نسخة خاصة 
للتخليص )ال توجد  الدخول يف معامالت دون احلاجة إىل سلطة مركزية  هبم، وميكنهم 

تكاليف(. 

1 ( Chris Abshire, Primer on Blockchain and its Impact on Global Economies, )accessed: 
8/09/2019(,  Available at: https://medium.com/@ChrisAbshire/primer-on-blockchain-
and-its-impact-on-global-economies-6cc38caf61b8

2 ( Tiana Laurence, Blockchain for Dummies, )New Jersey: John Wiley & Sons, 2017( p8.

https://medium.com/@ChrisAbshire
https://medium.com/@ChrisAbshire/primer-on-blockchain-and-its-impact-on-global-economies-6cc38caf61b8
https://medium.com/@ChrisAbshire/primer-on-blockchain-and-its-impact-on-global-economies-6cc38caf61b8
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البلوك تشني،  املدخلة يف  البياانت  تغيري  أو  إزالة  الدميومة واألمان: ال ميكن  ب- 
إذ تصبح مبجرد إدخاهلا جزًءا دائًما من السجل يف ذلك البلوك تشني، وال ميكن إزالته 
أو تغيريه أبًدا. كما ميكن التحقق والتأكد من مجيع املعامالت، مما يسمح ابحلماية من 
الغش والتدليس أثناء تنفيذ املعامالت الي يتم إجراؤها عرب البلوك تشني، وعدم التالعب 

ابملعامالت بعد إمتامها، وهو ما يساعد يف توفري الثقة لدى املستخدمني بصورة كبرية.)1(

ج- نظام مفتوح: ميكن ألي شخص االطالع على سجل املعامالت، وميكنه نشر 
املزيد )على سبيل املثال عملة البيتكوين(.

د- الكفاءة: توفر تقنية البلوك تشني سرعة أكرب يف نقل البياانت مقارنة مع األنظمة 
احلالية، فاألخرية حتتاج إىل تدقيق يدوي يف كثري من األحيان، وخباصة لألصول النقدية، 
أمتتة  خالل  من  التكاليف  تسمح بتقليل  األنظمة احلالية، كما  على  ميزة كبرية  وهذه 
العمليات، وعدم احلاجة ملا يعرف بـالذين يقومون أبعمال روتينية ميكن أن يقوم احلاسوب 

هبا بسرعة ودقة أعلى.)2(

4.1 عناصر نظام البلوك تشني

تتكـون الــبلـوك تشـني مـن أربعـة عناصر رئيســة تتمثــل يف الكتلــة، واملعلومــة، واهلــاش، 
وبصمــة الوقــت، ومتثــل هــذه العنـاصر يف جمملهـا سلسـلة الكتلـة، وميكـن تلخيصها فيما 

يلي:

الي  املهــام  أو  العمليــات  مــن  السلسـلة، وهـي جمموعــة  بنـاء  أ-الكتلـة: متثـل وحـدة 
جيب القيــام هبــا أو تنفيذهــا داخــل السلســة، ومــن أمثلــة الكتــل )Block( حتويــل أمــوال 
أو تســجيل بيانــات أو متابعــة حالــة، وعــادة مــا تســتوعب كل كتلــة مقــدارًا حمــدًدا مـن 
1 ( خليفــة، إيهــاب، البلــوك تشــني: الثــورة التكنولوجيــة القادمــة يف عــامل املــال واإلدارة، سلســلة أوراق علميــة، العــدد3، مركــز املســتقبل 

لألحبــاث والدراســات املتقدمــة، مــارس 2018، ص4.

2 (  أمحــد، منــري ماهــر، تقنيــة سلســلة الثقــة )الكتــل( وأتثراهتــا علــى قطــاع التمويــل اإلســامي، جملــة حبــوث وتطبيقــات يف املاليــة اإلســالمية، 
اجمللــد3، العــدد2، 2019، ص7.
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بصـورة  بداخلهـا  العمليـات  إجنـاز  يتـم  حتـى  منـه،  أكثـر  تقبـل  ال  واملعلومـات،  العمليـات 
إجـراء  منــع   هــو  الرئيـسـي  واهلــدف  هبــا،  مرتبطــة  جديــدة  إنشـاء كتلــة  يتـم  ثـم  هنائيـة، 
معامالت ومهيـة داخـل الكتلـة، تتسـبب يف جتميـد السلسلة أو منعها من تسجيل وإهناء 

املعامالت.

ب- املعلومة: يقصد هبا العملية الفرعية الي تتم داخل الكتلة الواحدة، أو هي األمر 
الفردي الذي يتم داخل الكتلة، وميثل مع غريه من األوامر واملعلومات الكتلة نفسها.

ج- اهلاش )Hash(: وهو عبارة عن احلمض النووي املميز لسلسلة الكتلة، ويرمز 
إليه البعض أحيااًن ابلتوقيع الرقمي، حيث إنه عبارة عن كود يتم إنتاجه من خالل خوارزمية 

داخل برانمج سلسلة كتلة يطلق عليها )آلية اهلاش( ويقوم أبربع وظائف رئيسية، هي: 

متييز السلسلة عن غريها من السالسل، حيث حتصل كل سلسلة على هاش مميز هلا    
وخاص هبا.

حتديد ومعرفة كل كتلة ومتييزها عن غريها داخل السلسلة، حيث أتخذ كل كتلة أيًضا    
هاًشا خاًصا هبا.

وسم كل معلومة داخل الكتلة نفسها هباش مميز.   

ربط الكتل بعضها البعض داخل السلسلة، حيث ترتبط كل كتلة ابهلاش السابق هلا    
واهلاش الالحق هبا، مما جيعل اهلاش يسري يف اجتاه واحد فقط من الكتلة األصلية الالحقة 

عليه وهكذا، ويالحظ هنا أن اهلاش ال يسمح ابلتعديل على الكتل الي مت إنشاؤها.

د- بصمة الوقت: وهو التوقيت الذي يتم فيه إجراء أي عملية داخل السلسلة.)1(

1 (  خليفة، الثورة التكنولوجية القادمة يف عامل املال واإلدارة، مرجع مذكور، ص2.
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5.1 آلية عمل البلوك تشني
تكون مجيع املعلومات املوجودة داخل البلوك تشني متاحة للجميع، حيث يرى مجيع 
السلسلة  هذه  فإذا كانت  البعض،  بعضهم  ممتلكات  السلسلة  داخل  املوجودين  األفراد 
خاصة بتحويل أموال، يستطيع كل من ابلسلسلة رؤية أموال اجلميع، لكن مع االحتفاظ 
بعدم القدرة على معرفة هويتهم احلقيقية، وذلك ألن السلسلة تتيح لألفراد إمكانية استخدام 
ألقاب غري أمسائهم احلقيقية تظهر ملستخدمي السلسلة، وابلتايل يصعب التعرف على هوية 
رقم  الشكل  يوضح  ميتلكها.  الي  األموال  معرفة حجم  السهل  من  وإن كان  الشخص، 
)01( فيما يلي آلية عمل البلوك تشني، مبثال عن كيفية حتويل األموال عرب شبكة البلوك 

تشني.
الشكل رقم: )01( آلية عمل البلوك تشني

 

 
املصدر:حللو بوخاري، انعكاسات تقنية البلوكتشاين على مستقبل التجارة اإللكرتونية، امللتقى الدويل 
السياسية،  والعلوم  احلقوق  والتحدايت، كلية  الفرص  االتصاالت:  وتكنولوجيات  اإللكرتونية  التجارة  حول 

جامعة حممد  البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج، اجلزائر، 5-6 مارس-آذار 2019، ص8.

اثنًيا- مناذج لتطبيقات تقنية البلوك تشني يف املالية اإلسامية

التمويل  قطاع  يف  ورائدة  مهمة  تطبيقات  اليوم  تشني  البلوك  تقنية  استخدام  يشهد 
اإلسالمي، إذ إن هناك العديد من التطبيقات املثرية لالهتمام، الي ميكن أن حتقق فوائد 
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كثرية، وتعد العقود الذكية)1( واحدة من أهم وأكرب الفوائد الي تقدمها تقنية البلوك تشني 
إىل قطاع التمويل اإلسالمي، حيث تعمل العديد من املؤسسات املالية واملصرفية وشركات 
التأمني وصناديق الوقف والزكاة على استكشاف العقود الذكية وتطبيقاهتا املختلفة، والي 

سنسلط عليها الضوء فيما يلي: 

أ- التأمني التكافلي

ميكن لصناعة التأمني التكافلي االستفادة من تقنية البلوك تشني، وذلك من خالل نقل 
مطالبات التأمني إىل دفرت األستاذ املوزع غري القابل للتغيري والتزوير، مما ميكن من القضاء 
املوزع وبوالص  األستاذ  التأمني، وميكِّن دفرت  الشائعة لالحتيال يف صناعة  املصادر  على 
التأمني املنفذة بواسطة العقود الذكية من حتسني فعالية نظام أتمني املمتلكات والتأمني ضد 
احلوادث، كما يسمح إدخال عقود إعادة التأمني إىل شبكة البلوك تشني بتبسيط تدفق 
املعلومات واملدفوعات بني املؤّمنني واملؤّمنني هلم. توفر املعاجلة اآللية لتعويض املؤمن هلم يف 
التأمني التجاري وأتمني السيارات وغريها من أنواع التأمني األخرى، كما تسمح العقود 
الذكية من مجع كل من شركات التأمني والزابئن واألطراف األخرى على قاعدة واحدة، 
مما يؤدي إىل معاجلة فعالة وتقليل فرتة التعويض وختفيض التكاليف. ومن املنتظر أن يؤدي 
الدوالرات يف أسواق  الذكية إىل توفري مليارات  العقود  التقليدية إىل  العقود  االنتقال من 

التمويل اإلسالمي العاملية.

ب- الزكاة:  

ميكن لتقنية البلوك تشني أن تسهم يف حتسني عملية مجع وتوزيع الزكاة، مما يضفي 
تطوير  من  الباحثني  من  فريق  متكن  فقد  املزكيني،  ثقة  وزايدة  شفافية  العملية  هذه  على 
تطبيق يعمل بتقنية البلوك تشني، ويسمح للمزكي ابختيار املشاريع الي يريد مساعدهتا، 
كمشاريع الري، والصرف الصحي، والتعليم، ومكافحة الفقر، ومبجرد إجراء دفعة الزكاة 

1 (  Hazik Mohamed and Hassnian Ali, Blockchain, Fintech, and Islamic Finance )Boston: 
Walter de Gruyter Inc, 2019( p 144.
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يتم تسجيلها على عقدة يف شبكة البلوك تشني، ويتلقى دافع الزكاة إشعارًا على التطبيق 
بتأكيد القبول، وعندما يتم استخدام األموال ابلكامل، سيتم إخطار دافعيها عرب التطبيق، 
وبفضل الشفافية الي توفرها تقنية البلوك تشني تزداد ثقة املاحنني للزكاة أبهنا قد وصلت 

فعاًل إىل مستحقيها.)1(

ج- الوقف: 
نشأت خالل العقود املاضية فجوة يف الثقة بني الواقفني واملؤسسات املسؤولة عن إدارة 
الوقف، وخصوًصا بعد تغري األنظمة والقوانني، وأصبحت هذه املؤسسات ختضع بشكل 
كبري إىل رجال السياسة وقراراهتم، وفقدت استقالليتها بشكل كبري، األمر الذي أدى إىل 
اهنيار هذه املؤسسات وضياع أموال الوقف، بل حىت جزء كبري من أصوهلا، مما أدى إىل 

عزوف الواقفني عن االستمرار يف وقف ممتلكاهتم وأمواهلم. 

غري أنه ميكن ابستخدام تقنية البلوك تشني استعادة الثقة يف الوقف، واإلسهام يف توفري 
بياانت وواثئق كاملة عن الوقف، وهذا يساعد يف توفري قاعدة بياانت مشرتكة عاملًيا ميكن 
مراجعتها بسهولة، والتأكد من امتثاهلا، مما يعزز الشفافية. وقد ظهرت إىل الوجود بعض 
املنصات الي تستخدم التكنولوجيا يف األوقاف كمنصة Finterra، وهي منصة للتمويل 
اجلماعي تستخدم تقنية البلوك تشني إلنشاء عقود ذكية، ترتبط مبشاريع حمددة لألوقاف، 
ويكون ذلك بتوفري وسيلة أكثر فاعلية جلمع األموال، وإدارة ونقل ملكية الوقف، ويكون 
ذلك عن طريق تلقي تربعات من املسلمني لتشغيل مشاريع اجتماعية، كاملساجد واملدارس 
وبرامج الرعاية االجتماعية. والي حتاول تغيري التضاريس املالية يف هنج التمويل اجلماعي 

وتطوير الوقف.)2(

1 (  Khairani Afifi Noordin, Islamic finance : using blockchain to improve transparency 
of Zakat process, )accessed: 10/09/2019(, available at:  https://www.theedgemarkets.com/
article/islamic-finance-using-blockchain-improve-transparency-zakat-process

2 (  هلــال، حــازم فضــل، اســتخدام تطبيقــات البلــوك تشــني لتطويــر األصــول الوقفيــة: Waqf Chain Finterra منوذًجــا، املؤمتــر العاملــي 
حــول الديــن والثقافــة واحلوكمــة يف العــامل املعاصــر، كواالالمبــور، أكتوبــر 2018، ص6.

https://www.theedgemarkets.com/article/islamic-finance-using-blockchain-improve-transparency-zakat-process
https://www.theedgemarkets.com/article/islamic-finance-using-blockchain-improve-transparency-zakat-process
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احملور الثاين: مزااي وفوائد تقنية البلوك تشني يف قطاع الصرفة اإلسامية

يتزايد اهتمام املؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية يوًما بعد يوم بتقنية البلوك تشني، 
حيث بدأ العديد منها ابلتخطيط إلدخال أنظمة البلوك تشني، واالعتماد عليها يف تقدمي 
منتجاهتا وخدماهتا املختلفة، وذلك برتكيزها على البحث والتطوير ملنتجات مصرفية إسالمية 
لقطاع  الفوائد  العديد من  بتوفري  التكنولوجيا  البلوك تشني، وتعد هذه  تقنية  قائمة على 
املصرفية،  للمؤسسات  التعاقدية أبكملها  العمليات  أمتتة  اإلسالمية، من خالل  الصريفة 
وذلك ابالعتماد على العقود الذكية، مما يسهم يف حل مشكلة الغرر يف املعامالت، وتقدمي 

عقود أكثر شفافية وعدالة.

1.2 ختفيض تكاليف  البنية التحتية للمصارف: من املنتظر أن يؤدي دخول تقنية 
البلوك تشني إىل النظام املصريف إىل حتقيق وفورات كبرية يف التكاليف، فحسب تقرير صادر 
عن مصرف سانتاندر يتوقع  أن يتم ختفيض تكاليف البنية التحتية للبنوك، مبا يرتاوح بني 
15 و20 مليار دوالر أمريكي سنواًي، حبلول عام 2022، ومن املعلوم أن املعامالت 
املالية يف ظل النظام احلايل تستهلك الكثري من الوقت؛ ألهنا قد تشمل على العديد من 
األفراد أو احلاجة إىل تبادل الرسائل أو بعض التسوايت أو عمليات الفحص، كل هذه 
البلوك تشني، كما سيتم تقليص املدة  العمليات ميكن أن تدمج مع بعض يف شبكات 
الزمنية للمعامالت من عدة أايم إىل عدة ثواين، بفضل خاصية الالمركزية الي تتميز هبا 

تقنية البلوك تشني.)1(

2.2 التحول إىل آلية املقاصة املوزعة: غالًبا ما تعتمد املصارف يف تسوية املدفوعات 
بينها على شركات املقاصة الوسيطة، الي تنطوي على سلسلة من العمليات املعقدة، مبا 
يف ذلك مسك الدفاتر، وتسوية املعامالت، وتسوية الرصيد، والدفع، وما إىل ذلك، وهذا 
ما جيعل هذه العملية طويلة ومكلفة. أما عند تسوية  املدفوعات عرب احلدود –كمثال- 
فتختلف إجراءات املقاصة من بلد آلخر، حيث تتطلب التحويالت حوايل 3 أايم لكي 

1 (  Sam Mire, What Are The Benefits Of Blockchain In Banking? 6 Experts Share Their 
Insights, )accessed: 12/09/2019(. Available at: https://www.disruptordaily.com/benev-
fits-of-blockchain-banking/. 

https://www.disruptordaily.com/benefits-of-blockchain-banking/
https://www.disruptordaily.com/benefits-of-blockchain-banking/
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تصل إىل هدفها، وهو ما يؤدي إىل تعطيل  أموال هائلة. أما عند تبين تقنية البلوك تشني 
فيمكن القيام ابلدفع مباشرة، وعدم اللجوء إىل املؤسسات الوسيطة، مما سيحسن كفاءة 
اخلدمة، وتقليل تكاليف املعامالت للمصارف، كما يتيح للمصارف إمكانية القيام بتسوية 
سريعة ومناسبة ملدفوعاهتا عرب احلدود، وهذا ما بدأ يتحقق على أرض الواقع، فقد بدأ عدد 
قام  البلوك تشني، حيث  تقنية  املالية ابستخدام  املعامالت  اختبار  املالية  املؤسسات  من 
مصرف ستاندرد تشارترد بتنفيذ معاملة عرب احلدود على شبكة ريبل، وقد استغرقت 10 

ثواٍن فقط إلمتام العملية، يف حني تستغرق يومني يف النظام الراهن.)1(

املعلومات  أنظمة  فعالية  عدم  تعود  املصرفية:  االئتمان  نُظم  جودة  حتسني   3.2
االئتمانية املصرفية بشكل رئيس إىل ما يلي: 

أواًل- ندرة البياانت وضعف جودهتا، مما جيعل احلكم على حالة القروض الشخصية 
صعًبا. 

اثنًيا- الصعوابت يف تبادل البياانت بني املؤسسات. 

اثلثًا- امللكية غري الواضحة لبياانت املستخدم، مما يؤدي إىل صعوابت يف تداوهلا، 
تعاون  يقتضي  املشكلة  هذه  حل  أن  من  وابلرغم  واألمن،  اخلصوصية  خماوف  بسبب 
أصحاب املصلحة، إال أن تقنية البلوك تشني ميكن أن توفر بعض املساعدة يف معاجلة 

هذه القضااي.

التوريد يف  تنطوي سلسلة  التمويل:  لعمليات  التوريد  4.2 حتسني كفاءة سلسلة 
عامل التمويل على قدر كبري من عمليات التفتيش اليدوي واملعامالت الورقية، كما تتضمن 
العديد من وسطاء، وتكاليف مرتفعة، وفعالية قليلة، إال أن دخول تقنية البلوك تشني إىل 
املصارف اإلسالمية سوف يقلِّل بشكل كبري التدخالت اليدوية، حيث يسمح استخدام 

1 (  Ye Ye Guo, and Chen Liang, Blockchain application and outlook in the banking In-
dustry (Berlin:springer, 2016(, p7.
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حيسن  أن  شأنه  من  وهذا  الواثئق،  على  تعتمد  الي  اإلجراءات  برقمنة  الذكية  العقود 
كثريًا من كفاءة سلسلة التوريد لعمليات التمويل، واحلد من املخاطر التشغيلية اليدوية، 
كما توفر العقود الذكية خاصية مهمة تتمثل يف تسوية املدفوعات تلقائًيا، عندما تتوافر 
الشروط الي حيدِّدها األطراف املتعاقدون؛ البائع، واملشرتي، واملصرف على دفرت األستاذ 
املوزع والالمركزي، ومن املتوقع أن يساعد تطبيق تقنية البلوك تشني على اخنفاض تكاليف 
التشغيل مبقدار 13.5 إىل 15 مليار دوالر سنواًي، وختفيض تكلفة املخاطرة بني 1.1 
إىل 1.3 مليار دوالر سنواًي، والتكاليف التشغيلية بـني 1.6 إىل 2.1 مليار دوالر سنواًي، 
كما أنه من املنتظر أن يؤدي حتسني كفاءة املعامالت يف ظل تقنية البلوك تشني إىل ضمان 

تدفق أكثر سالسة لقنوات متويل التجارة، مما ينعكس على زايدة دخل سلسلة التجارة.

وقد بدأت بعض املصارف العاملية يف التخطيط إلنشاء نظام متويل جتاري ابستخدام 
دفرت األستاذ املوزع، والذي ميكنه تبسيط عمليات التصدير واالسترياد؛ ففي ظل النظام 
الراهن لتمويل عمليات التجارة اخلارجية، أثناء وجود  البضاعة قيد النقل، ميكن ملصرف 
املشرتي استخدام خطاب االعتماد للتخلص من املخاطر االئتمانية للبائع، ويتميز خطاب 
االعتماد حبجمه الكبري، حيث يزن حوايل 500 غرام، ويتكون من 36 وثيقة، وأتخذ 
العملية الكاملة مدة سبعة أايم، والي ميكن أن تظهر خالهلا خماطر أخرى، وميكن استخدام 
الوقت  وختفيض  الذكية،  العقود  على  ابالعتماد  اإلجراء  هذا  لربجمة  تشني  البلوك  تقنية 
الالزم ملعاجلة خطاابت االعتماد إىل ساعة واحدة فقط، ابإلضافة إىل تقليص املخاطر 

التشغيلية.)1(

5.2 احلد من عمليات االحتيال: ميثل منو عمليات االحتيال والتعرض لعمليات 
املصرفية  الصناعة  تواجهها  الي  الرئيسة  التحدايت  أحد  اإللكرتونية  واهلجمات  القرصنة 
اليوم، فمن املعروف أن دفاتر املصارف تقع ضمن قاعدة بياانت مركزية، مما جيعلها عرضة 
للمتسللني من القراصنة واهلجمات اإللكرتونية، يف املقابل جند أن تقنية البلوك تشني غري 
مركزية؛ لذا فهي أقل عرضة هلذا النوع من االحتيال، فباإلضافة إىل تسوية املعامالت يف 

1 (  ibid, p 8.
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زمن حقيقي، تسمح هذه التكنولوجيا إبجراء خمتلف العمليات بشفافية اتمة، كما متكن 
من رصد أي احتيال وإيقافه يف زمن حقيقي. ففي ظل هذه التقنية يسمح دفرت األستاذ 
املوزع أو قاعدة البياانت من ختزين مجيع أنواع املعلومات أو القيم املتبادلة ومشاركتها بني 
املشاركني يف  متاًحا جلميع  التبادل  يكون  العامل، حيث  أحناء  الكمبيوتر يف مجيع  أجهزة 
آلية  األستاذ-  إذ هو -دفرت  البياانت ابلضبط،  نفس  رؤية  الشبكة، كما ميكنهم مجيًعا 
اإلمجاع الي تسمح ألي شخص ابلتعامل مع بعضهم البعض بثقة، وبدون أي حاجة إىل 

املرور عرب وسيط مركزي.)1(

عملية  تتم  إذ  املستقلني،  املنقبني  قبل  من  الصفقة  من  فحص كل خطوة  يتم  كما 
التحليل واملراقبة لكل بت bit  من البياانت املفتوحة واملتاحة يف زمن حقيقي، ويقدم دفرت 
األستاذ املوزع تسجياًل اترخيًيا لكل امللفات الي متت مشاركتها سابًقا، املتعلقة بكل عميل 
مصريف، مما جيعل عملية تغيري البياانت أو تزويرها أمرًا مستحياًل، حيث يتم الكشف عن 

أي حماولة اخرتاق خارجية فورًا.

6.2 معرفة العماء )KYC(: من بني الفوائد الي ستقدمها تقنية البلوك تشني 
إىل اجملتمع املصريف اإلسالمي، خدمة اعرف عميلك، وعادة ما تتسبب عمليات التعرف 
على العميل املتقدم للمصرف يف أتخري املعامالت املصرفية من 30 إىل 50 يوًما، للوصول 
إىل مستوى مرٍض، كما تتطلب هذه العملية ازدواجية اجلهود بني املصارف ومؤسسات 
الطرف الثالث األخرى، مما يرتتب عليه تكاليف مرتفعة، والتعرض ملخاطر كبرية يف حال 
من خالل  اإلشكال،  هذا  لتسهم يف حل  تشني  البلوك  تقنية  دور  وهنا أييت  اخلطأ،)2( 

1 ( Yousuf Ikram, Blockchain technology in Islamic finance banking, )accessed: 
12/09/2019(, available at:

 https://medium.com/hada-dbank/blockchain-technology-in-the-islamic-finance-bankk-
ing-ac86fa492344. 

2 (  Thomson Reuters, A Blockchain Enabled KYC Solution: New Horizon or False 
Dawn?, )accessed: 12/09/2019(, https://www.academia.edu/39872292/Kyc_blockchain_
white_paper 

https://medium.com/@yousuf.ikram?source=post_page-----ac86fa492344----------------------
https://medium.com/hada-dbank/blockchain-technology-in-the-islamic-finance-banking-ac86fa492344
https://medium.com/hada-dbank/blockchain-technology-in-the-islamic-finance-banking-ac86fa492344
https://www.academia.edu/39872292/Kyc_blockchain_white_paper
https://www.academia.edu/39872292/Kyc_blockchain_white_paper
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مواجهة التحدايت املختلفة عند القيام بدراسة العميل، كالعمليات املعقدة وغري الفعالة أو 
صعوبة الوصول إىل بياانت دقيقة حوله. 

وميكن للمصرف ختزين بياانت )معرفة العميل( على شبكة البلوك تشني، والي ميكن 
القيام  إىل  احلاجة  دون  أخرى،  مرة  استخدامها  األخرى  املالية  واملؤسسات  للمصارف 
بدراسة جديدة حول العميل، وستتعرف املؤسسات األخرى على هوية العميل ومستنداته 
تعد  والتكاليف، كما  اإلدارية  األعباء  يقلل  مما  مستقل،  بشكل  منها  التحقق  مت  الي 
البياانت املخزنة على شبكة البلوك تشني غري قابلة لإللغاء أو التغيري، مما جيعلها املصدر 
الوحيد للحقيقة، وابلتايل تقليل خطر االزدواجية أو اخلطأ، وهذا يوفر للعميل ميزة توفري 
بياانت معرفة العميل مرة واحدة فقط أيًضا )إال يف حالة حتديثها(،)1( وال يتم الكشف 
عنها إىل أي طرف آخر ابستثناء مصرفه اخلاص، أما املؤسسات املصرفية األخرى فلن 
على  فقط  منها  ابلتحقق  وتكتفي  منها،  والتحقق  املستندات  على  االطالع  إىل  تضطر 

شبكة البلوك تشني.

البلوك تشني للمصارف  تقنية  تتيح  القيم واألصول:  لتبادل  7.2 إنشاء منصات 
اإلسالمية إنشاء منصات لتبادل القيم اخلاصة هبا، أو االنضمام ملنصات موجودة سلًفا، 
أو  وسيط،  إىل  احلاجة  دون  والقيم  األصول   تبادل  إمكانية  تشني  البلوك  تقنية  وتقدِّم 
سلطة مركزية، ودون التعرض خلطر اإلنفاق املزدوج. فقد مت التطرق سابًقا أبن هذه التقنية 
تسمح بعدم التعرض لكل أنواع النصب واالحتيال يف كل جماالت املعامالت املصرفية، 
وهذا ما ميكن تطبيقه أيًضا على منصات التبادل، ابإلضافة إىل أنه ميكن لتقنية البلوك 
تشني التعامل مع قضية املخاطر التشغيلية والتكاليف اإلدارية، حيث ميكن جعلها شفافة 
وغري قابلة للتغيري. كما تتيح إمكانية التتبع والسجل التارخيي لكل العمليات السابقة على 
األصول والقيم املتبادلة على شبكة البلوك تشني توفري الضمان على طول سلسلة التوريد؛ 
فعند إنشاء عنصر ذي قيمة عالية ألول مرة )عقد ملكية، رهن( يتم إصدار رمز خاص به 

1 (  Chris Mager and al, Four Blockchain Use Cases for Banks, FINTECH NETWORK, 
England, 2018, p5.
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من قبل مركز موثوق، املصرف اإلسالمي، والذي يقوم ابملصادقة على منشأ هذا األصل، 
ويف كل مرة يتم فيه شراء أو بيع  هذا األصل  يف الواقع يتم تسجيل ذلك على شبكة البلوك 

تشني مشكاًل يف النهاية سجاًل اترخيًيا هلذا األصل تسهل متابعته.

ويعد الرمز املميز Security token الرقمي لألصل «شهادة توثيق» افرتاضية، 
ويصعب سرقتها أو تزويرها مثل الوثيقة الورقية، وعند استالم الرمز الرقمي ميكن للمستلم 
غاية  وإىل  األصل  إنشاء  منذ  الطريق،  طول  على  السلسلة  من  التحقق  عندئذ  النهائي 

استالمه.)1(

1 (   ibid, p 5.
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احملور الثالث: جماالت ومناذج تطبيق تقنية البلوك تشني يف قطاع الصرفة 
اإلسامية

1.3 العقود الذكية وتطبيقاهتا يف قطاع الصرفة اإلسامية

تعد العقود الذكية من أهم اخلدمات الي  ميكن أن تقدِّمها تقنية البلوك تشني للصريفة 
اإلسالمية، حيث يسهل تطوير العقود الذكية أمتتة العملية التعاقدية أبكملها للمؤسسات 
املالية اإلسالمية، مما خيفف من التعقيدات اإلدارية والقانونية اإلضافية، كما يسمح بتقليل 
املخاطر وضمان وجود نظام مايل المركزي وشامل وشفاف يلغي األنظمة القدمية، وكل ما 
ينتج عنها من مشكالت للمؤسسات املالية واملتعاملني، ما يعزز جتسيد القيم اإلسالمية 

كاإلنصاف والشفافية.

تنفذ  برامج كومبيوتر  عن  عبارة  الذكية  العقود  الذكية:)1(  العقود  مفهوم   1.1.3
من تلقاء نفسها )التنفيذ الذايت( دون تدخل طرف اثلث، وذلك إذا توفرت واجتمعت 
الشروط الي اتفق عليها أطراف العقد، على سبيل املثال، )إذا مت تفريغ البضائع يف املنفذ 
يتم حتويل األموال(، كما يتم ذكر التزامات كل طرف يف العقد، وذكر الفوائد والعقوابت 

الي تعود على أطراف العقد يف ظل  ظروف خمتلفة.)2(

ظهر مفهوم العقود الذكية منذ أكثر من 20 عاًما، حيث قام خمتص يف علم التعمية 
الفرتة مابني 1994 و1997 بنشر جمموعة مقاالت  «التشفري» يدعى نك سزابو يف 
االهتمام،  اخلمول وعدم  لفرتة طويلة يف حالة من  بقيت  أهنا  الذكية، غري  العقود  حول 
بسبب عدم توفر منصة إلنفاذها،)3( وذلك إىل 2015، حيث مت تقدميها ألول مرة  بتقنية 

1 (  مصطلــح العقــود الذكيــة ال يعكــس حقيقتهــا فعــاًل، حيــث ال يوجــد عنصــر الــذكاء االصطناعــي فيهــا، وإمنــا تقــوم بتنفيــذ مهمــة معينــة عنــد 
اســتيفاء شــروط معينــة، كمــا أن كلمــة عقــد ليســت ابملعــىن القانــوين للكلمــة.

2 (  Emmanuelle Ganne, Can Blockchain revolutionize international trade? )Geneva: 
World Trade Organization, 2018( p13.

3 (  Noor  SUHAIDAKASRI,  Sharia Compliance via Blockchain and Smart Contract–
The Case for Islamic Credit Card )accessed: 12/09/2019( Available at: https://journal.wai-
hedinvest.com/shariah-compliance-via-blockchain-and-smart-contract-the-case-for-is-
lamic-credit-card/

https://journal.wahedinvest.com/shariah-compliance-via-blockchain-and-smart-contract-the-case-for-islamic-credit-card/
https://journal.wahedinvest.com/shariah-compliance-via-blockchain-and-smart-contract-the-case-for-islamic-credit-card/
https://journal.wahedinvest.com/shariah-compliance-via-blockchain-and-smart-contract-the-case-for-islamic-credit-card/
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البلوك تشني على شبكة اإلثرييوم، وتقدم العديد من شبكات البلوك تشني اليوم خاصية 
التعامل ابلعقود الذكية.

إنفاذ  عملية  ألمتتة  الذكية  العقود  استخدام  اإلسالمية  املصرفية  للمؤسسات  وميكن 
العقود، كما أهنا مثالية؛ ألهنا تزيل التكرار والتعقيدات القانونية واإلدارية الي تنطوي عليها 
للتغيري،  قابلة  وغري  آمنة،  الذكية  العقود  فإن  ذلك،  إىل  ابإلضافة  التعاقدية.)1(  العملية 
وميكن التحقق منها بسهولة، كما تساعد على تقليص املخاطر التشغيلية وخماطر األطراف 
العملية  أمتتة  للمصارف اإلسالمية، وخاصة  التشغيلية  العمليات  املقابلة، وتبسيط بعض 

التعاقدية.

2.1.3 آلية عمل العقود الذكية

تعتمد العقود الذكية يف التنفيذ على اجلمل الشرطية البسيطة واملنطقية، مثل: )إذا، بعد 
ذلك..(، وتنص على االلتزام بدفع مبلغ معني، أو تسليم أصل معني يف اتريخ معني، حيث 
العقود الذكية  يتم تشفريها، مث تنفيذها بصفة تلقائية عند توفر الشروط، وميكن اعتماد 
اتفاقية قرض،  املثال ميكن ترميز  الي تقدمها املصارف، فعلى سبيل  املالية  يف اخلدمات 
حيث يقوم الربانمج بتنفيذ املدفوعات لألقساط الشهرية، عندما يتلقى الربانمج مدخالت 
تؤكد أن هذا اليوم هو آخر يوم يف الشهر )دون احلاجة إىل تدخل أو تلقي تعليمات من 
املوظف(، أو ميكن أن يقوم الربانمج بتعديل مبلغ األقساط الشهرية إذا تلقى مدخالت 
املركزي(،  للمصرف  الفائدة  سعر  املثال:  سبيل  )على  املرجعي  الفائدة  سعر  بتغري  تفيد 
ويوضح الشكل أدانه مثااًل آللية عمل العقد الذكي، حيث يدخل الطرفان )أ( و)ب( يف 
عقد قرض ذكي، وقد مت برجمة الربانمج لتلقي املدخالت من مصادر البياانت املوثوقة عرب 
قاعدة البياانت )أوراكل(، وإلنشاء تعليمات الدفع تلقائًيا بناًء على تلك املدخالت، وفًقا 
لشروط العقد الذكي، عندما يتلقى العقد الذكي مدخالت تفيد أبنه يف اليوم األخري من 
الشهر امليالدي، يستخدم مدخالت سعر الفائدة )هامش املراحبة يف املصارف اإلسالمية( 

1 (  Michael Creadon, Islamic Banking and Blockchain Technology: When the Two Paths 
Meet, )accessed: 12/09/2019(, Available at: https://www.linkedin.com/pulse/islamic-
banking-blockchain-technology-when-two-paths-meet-creadon/. 

https://www.linkedin.com/pulse/islamic-banking-blockchain-technology-when-two-paths-meet-creadon/
https://www.linkedin.com/pulse/islamic-banking-blockchain-technology-when-two-paths-meet-creadon/
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حلساب مبلغ السداد الشهري الصحيح، مبوجب عقد القرض الذكي، مث يقوم الربانمج 
تلقائًيا إبرسال تعليمات إلكرتونية إىل مصرف الطرف )أ( لتحويل هذا املبلغ من احلساب 
املصريف للطرف )أ( إىل احلساب املصريف للطرف )ب(، ويعمل مصرف الطرف )أ( وفًقا 

للتعليمات الي يتم إنشاؤها تلقائًيا، ويقوم بتحويل الدفعة إىل حساب الطرف )ب(.)1(

الشكل رقم :)02(: آلية عمل العقود الذكية

 Source: European bank for reconstruction and development,
 Smart contract: legal framework and proposed guidelines for
lawmakers, October 2018, p 10.

3.1.3  جماالت تطبيق العقود الذكية يف الصرفة اإلسامية

تتسع جماالت تطبيق العقود يف الصريفة اإلسالمية ليشمل تقريًبا كافة اخلدمات الي 
تقدمها، كالقروض ذاتية التنفيذ، والتحويالت، ومتويل التجارة اخلارجية، وبطاقات االئتمان 

اإلسالمية، وإصدار الصكوك...إخل.

أ- اخلدمات املصرفية: مع انتشار العقود الذكية، ميكن إنشاء برامج خاصة الستقراء 

1 (  European bank for reconstruction and development, Smart contract: legal framework 
and proposed guidelines for lawmakers, Clifford Chance, England, 2018, p 10. SMART 
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بياانت حمددة أو تنفيذ تعليمات حمددة عند استيفاء مجيع شروط العقد الذكي، وميكن 
الوفاء ابالتفاقات التجارية، مثل الضماانت والقروض وعقود املبادلة والصكوك واالتفاقيات 
العقود  تسمح  املوزع، كما  األستاذ  دفرت  على  خوارزميات  على شكل  وذلك  األخرى، 

الذكية بتخفيض األخطاء اليدوية عند معاجلة الشروط التعاقدية.)1(

ب- متويل التجارة اخلارجية: تقدِّر منظمة التجارة العاملية أن 80 إىل 90 يف املائة 
من التجارة العاملية تعتمد على التمويل التجاري، ويعد متويل التجارة اخلارجية أحد أكثر 
اجملاالت املناسبة لتطبيق العقود الذكية، وتعمل املصارف كضامن للدفع بني البائع واملشرتي، 
حيث يصدرون خطاب اعتماد وقائي للبائع يكون ساري املفعول، مبجرد استالم املشرتي 
الوسطاء )املصارف وشركات  العديد من  التقليدية  للمنتج، وتتطلب خطاابت االعتماد 
التأمني ووكاالت ائتمان التصدير( مما يرفع من تكاليف الصفقة التجارية، وتقدر تكلفة 
هذه اخلدمات حبوايل 2.6 تريليون دوالر سنواًي يف االقتصاد العاملي، غري أن اللجوء إىل 
العقود الذكية على منصات البلوك تشني سيساعد يف تقليل التكاليف بشكل كبري جًدا، 
والقضاء على بعض الوسطاء، كما تعمل يف الوقت نفسه على فصل املمّوِلني التجاريني 
عن األنظمة الورقية الي تكلف الوقت واملال،)2( فقد سبقت اإلشارة إىل أن وزن خطاب 
االعتماد حوايل 500 غرام، ويتكون من 36 وثيقة، وأتخذ العملية سبعة أايم كاملة، الي 

ميكن أن تظهر خالهلا خماطر أخرى.)3(

ج- التحويات املالية: تؤدي التحويالت املالية دورًا مهًما للعديد من اقتصادايت 
الدول اإلسالمية والنامية على حد سواء، حيث يقدِّر البنك الدويل أن تدفقات التحويالت 
السنوية املسجلة رمسًيا إىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بلغت 529 مليار دوالر 
عام  دوالر  مليار   483 البالغ  السابق  الرقم  عن   9.6% قدرها  بزايدة   ،2018 عام 

1 (  Hazik Mohamed and Hassnian Ali, Blockchain Fintech and Islamic Finance, op-cit, 
p143-144.

2 (  Sam Mire, Blockchain in Banking: 14 Possible Use Cases, Op-cit. 

3 (  Ye Guo, and Chen Liang, Blockchain application and outlook in the banking industry, 
op-cit, p8.
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2017 )1(، وأكثر هذه التحويالت كان من قبيل النظري للنظري أو الشخص للشخص، 
والي تتيح حتويل األموال إىل األصدقاء والعائلة، وسيسمح تبين العقود الذكية إىل حتسني 
منوذج حتويل األموال يف املصارف اإلسالمية، ابإلضافة إىل أن توجه املصارف اإلسالمية 
إىل رقمنة اخلدمات املالية سيحقق الدقة، واألمان، والسرعة يف اإلجراءات، وتكاليف أقل 
يف عمليات التحويل املايل، حيث تستهدف عملية الرقمنة يف ظل العقود الذكية ختفيض 

تكاليف عمليات التحويل إىل أقل قدر ممكن.)2(

الشكل رقم)03(: متويل التجارة اخلارجية ابستخدام تقنية البلوك تشني

 Source: Bjorn V. Hauge, blockchain disruption in Trade
 Finance, one area where banks can benefit from the new
technology

1 (  World Bank, Recording high Remittances sent globally in 2018, )accessed: 
30/09/2019(, Available at: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/
record-high-remittances-sent-globally-in-2018.

2 (  Hussein Elasrag, Blockchains for Islamic finance: Obstacles & Challenges, Munich 
Personal RePEc Archive, Germany, 2019, p 21-22.

https://blog.goodaudience.com/@bjornvhauge?source=post_page-----8a7dfe313bf8----------------------
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
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من  واحدة  اإلسالمية  االئتمان  بطاقات  تعد  اإلسامية:  االئتمان  بطاقات  د- 
أكثر  االئتمان من  بطاقات  الدفع عرب  اللجوء إىل  يعد  املالية اإلسالمية، كما  املنتجات 
الطرق شيوًعا، مقارنًة ببطاقات الشحن وبطاقات اخلصم، ومن شأن تطبيق العقود الذكية 
أن تضمن االمتثال لقواعد الشريعة بشكل  قوي وفعال، أثناء استخدام بطاقة االئتمان 
اإلسالمية، ومن أهم ما مييز بطاقات االئتمان اإلسالمية عن نظريهتا التقليدية هو التقيد 
شراء  يف  ابستخدامها  البطاقة  هذه  حلامل  يسمح  ال  إذ  البطاقة،  استخدام  يف  الشرعي 
منتجات غري متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مثل الكحول، أو املواد اإلابحية، أو 
املقامرة وغريها من احملرمات، واألهم من ذلك أن العقود الذكية ستسمح بتغطية ثغرة خطرية 
عند استخدام البطاقة، فإذا كان األمر حمسوًما عند تسجيل مكان االستخدام كحانة أو 
متجر لبيع اخلمور، حيث ال يسمح ابستخدام البطاقة يف مثل هذه األماكن، لكن ال يزال 
إبمكان زابئن املصرف اإلسالمي استخدام هذه البطاقات يف املطاعم والصاالت الي تقدم 
املشروابت الكحولية، وهو األمر الذي ميكن معاجلته بسهولة عند إدخال العقود الذكية، 

إذ ميكن منع حامل البطاقة من شراء أي منتج حمرم.)1(

ه- التمويل األصغر: ستشهد صناعة التمويل اإلسالمي األصغر ثورة يف ظل تطبيق 
اإلسالمي  التمويل  يواجهها  الي  الصعوابت  تفادي  إىل  سيؤدي  حيث  الذكية،  العقود 
الصغري يف كثري من احلاالت. كما ستشهد عمليات التمويل ابلصيغ اإلسالمية املختلفة، 
أن  للمستثمرين  وميكن  التكاليف،  يف  اخنفاًضا كبريًا  واملشاركة  واملضاربة،  املراحبة،  مثل 
وال  الشريعة،  أحكام  مع  املتوافقة  للمنتجات  فقط  تستخدم  أمواهلم سوف  أبن  يطمئنوا 
ميكن استخدامها أبي طريقة أخرى، حيث تضمن العقود الذكية االمتثال التلقائي ألحكام 
املعلومات، وميكن  الذكية إمكانية تفادي مشكلة عدم متاثل  العقود  تتيح  الشريعة، كما 
إظهار مصداقيتها  العالية  واجلودة  املنخفضة  املخاطر  ذات  واملتوسطة  الصغرية  للشركات 
عرب دفرت األستاذ الرقمي، حيث سيتيح هلا فرصة احلصول على قرض، وإن مل تتوفر على 

1 (  Noor SuhaidaKasri, Sharia Compliance via Blockchain and Smart Contract – The 
Case for Islamic Credit Card )accessed: 30/09/2019( Available at: https://journal.wahedin -
vest.com/shariah-compliance-via-blockchain-and-smart-contract-the-case-for-islamic-
credit-card/ 

https://journal.wahedinvest.com/shariah-compliance-via-blockchain-and-smart-contract-the-case-for-islamic-credit-card/
https://journal.wahedinvest.com/shariah-compliance-via-blockchain-and-smart-contract-the-case-for-islamic-credit-card/
https://journal.wahedinvest.com/shariah-compliance-via-blockchain-and-smart-contract-the-case-for-islamic-credit-card/
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ضمان،)1( وتعد شركة بلوسوم فينانس اإلندونيسية خري مثال على ذلك، بفضل حلوهلا 
القائمة على تقنية البلوك شني ملساعدة العائالت الفقرية يف احلصول على التمويل الالزم.)2( 
اإلسالمية،  املالية  السوق  أدوات  أهم  الصكوك إحدى  تعد  الذكية:  الصكوك  و- 
حيز  إىل  الذكية  الصكوك  دخلت  تشني،  البلوك  تقنية  وظهور  التكنولوجي  التطور  ومع 
الوجود مؤخرًا، عرب تبنيها هذه التقنية، مما ميهد الطريق إىل التحول الرقمي املبتكر للصكوك 
اإلسالمية، فقد قام مصرف اهلالل اإلسالمي بتنفيذ صفقة صكوك بتقنية البلوك تشني، 
الصكوك  وتسويق  بيع  إلعادة  التقنية؛  هذه  يستخدم  العامل  يف  إسالمي  مصرف  كأول 
اإلسالمية، حيث مت  استخدام تقنية البلوك تشني يف تنفيذ صفقة سوق اثنوية لصكوك 
املصرف األولية البالغ قيمتها 500 مليون دوالر أمريكي املستحقة يف سبتمرب 2023،)3( 
على  فاينانس( إبصدار صكوك  اإلندونيسية )بلوسوم  املالية  كما قامت شركة اخلدمات 
الفقر  من  للحد  مصغرة  ومؤسسات  اجتماعية  مشروعات  لتمويل  تشني،  البلوك  شبكة 
يف وسط جزيرة جاوة، وتوفر هذه الصكوك العديد من املزااي، فهي تسمح بتوحيد وأمتتة 
الكثري من املصروفات القانونية واحملاسبية،)4( وتعزيزها للكفاءة والشفافية وإمكانية إصدارها 
لتمويل مشاريع صغرية ومتوسطة احلجم، يف حني أن الصكوك التقليدية تصدر عادة عن 

املؤسسات القوية واحلكومات.)5(

1 (  Rui Wang and al, Blockchain, bank credit and SME financing )Berlin: Springer, 2019( 
P.12-13.

2 (  ستاندارد، دينار، تقريـر واقع االقتصاد اإلسامي العاملي 2019/2018، 2019، ص3.

3 (  صحيفــة االحتــاد، مصــرف اهلــال ينفــذ أول صفقــة صكــوك بتقنيــة البلــوك تشــني )شــوهد يف: 2019/10/01(، مقــال متــاح علــى 
  / http://manager.alittihad.ae/article/76861/2018:الرابــط

4 ( Blossom finance, Islamic Finance Upgraded: Smarter Sukuk Using Blockchain, )ac-
cessed: 1/10/2019(, Available at: https://blossomfinance.com/press/islamic-finance-upn-
graded-smarter-sukuk-using-blockchain. 

5 ( Hussein Elasrag,  Blockchains for Islamic finance: Obstacles & Challenges, op-cit, p24.

https://www.coindesk.com/microfinance-firm-plans-issuance-of-shariah-compliant-blockchain-bonds
http://manager.alittihad.ae/article/76861/2018/
http://manager.alittihad.ae/article/76861/2018/
https://blossomfinance.com/press/islamic-finance-upgraded-smarter-sukuk-using-blockchain
https://blossomfinance.com/press/islamic-finance-upgraded-smarter-sukuk-using-blockchain
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2.3 مناذج مقرتحة لتطبيقات البلوك تشني يف الصرفة اإلسامية

1.2.3 منوذج املشاركة املتناقصة

يقوم هذا األسلوب على مشاركة املصرف لعميله بتمويله جزئًيا أو كلًيا ملشروع معني 
يدّر دخاًل، ويقوم العميل إبدارته، ويتم االتفاق بني املصرف والعميل على أن يتم اقتسام 
العميل واملصرف،)1(  املتحقق شهرايً -بعد خصم كافة املصروفات والصيانة- بني  الربح 
ويعطي املصرف اإلسالمي يف املشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك احلق للعميل ألن حيل 
حمله، وذلك بشراء حصته بعد فرتة معينة على دفعة واحدة أو على دفعات،)2( وميكن 

توضيح منوذج عمل صيغة التمويل ابملشاركة املتناقصة  يف الشكل رقم )04(.

الشكل رقم: )04( آلية عمل صيغة املشاركة املتناقصة يف ظل النظام الراهن

املصدر: من إعداد الباحث

1 ( حطــاب، كمــال توفيــق حممــد، املشــاركة املتناقصــة كأداة مــن أدوات التمويــل اإلســامي، جملــة دراســات اقتصاديــة إســالمية، العــدد الثــاين، 
اجمللــد العاشــر، 2003، ص10.

2 ( احلاج، حسن، أدوات املصرف اإلسامي )الكويت: سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، 2005( ص6.
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التمويل  صيغة  تنفيذ  إمكانية  الذكية  العقود  بواسطة  تشني  البلوك  تقنية  وتقدِّم 
للند، ابالعتماد على  الند  إقراض  نظام  الرقمية، عرب  امللكية  إدارة  ابملشاركة، من خالل 
شبكة اإلثرييوم،)1( الي تعتمد على العقود الذكية الالمركزية، ويف هذه احلالة تكون عملية 
اإلقراض يف مثالنا صيغة املشاركة املتناقصة، مؤمَّنة عرب العقود الذكية، وال حتتاج إىل طرف 
اثلث، وميكن حتويل عملية املشاركة املتناقصة إىل عقد ذكي، يتضمن االلتزام بنقل عائدات 
اإلجيار وشراء أسهم املصرف يف األصل، حيث تقسم أسهم األصل بني املصرف اإلسالمي 
%80 والعميل %20، بعد حتديد األقساط الشهرية املستحقة، ويتم حتويلها آلًيا عرب 
دفرت األستاذ املوزع، ويقوم بتخفيض عدد أسهم املصرف ابستمرار مع دفع كل قسط، إىل 
أن يتمكن العميل من تسديد كل األقساط، ويف حالة االلتزام جبميع الشروط الواردة يف 
العقد تتم عملية نقل امللكية مباشرة، ويف زمن حقيقي، كما تتيح للمصرف بيع حصته يف 
أي وقت شاء، بطريقة آمنة وشفافة، إذ ميكن ملشرتي أسهم املصرف االطالع على مجيع 
املعلومات اخلاصة بعملية املشاركة املتناقصة، وكل تفاصيل العملية منذ بدايتها، والي تكون 

مسجلة يف دفرت األستاذ املوزع. 

وتوفر تقنية البلوك تشني جمموعة من املزااي يف هذه العملية، فباإلضافة إىل املعاجلة اآللية 
)األقساط الشهرية، والشراء التدرجيي لألسهم، واالمتالك النهائي لألصل وإهناء العقد(، 
جند أهنا ختفض التكلفة والوقت الالزم للتسوية، وختفض من التعرض للمخاطر التشغيلية. 

يوضح الشكل أدانه آلية عمل املشاركة املتناقصة ابستخدام تقنية البلوك تشني.

1 (  متثــل اإلثرييــوم اجليــل الثــاين لشــبكة البلــوك تشــني، فقــد مت تطويــر تقنيــة البلــوك تشــني بدجمهــا مــع العقــود الذكيــة، فأصبحــت متاحــة للتعامــل 
ابلعقــود الذكيــة.
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الشكل رقم:)05( منوذج املشاركة املتناقصة عرب العقود الذكية

املصدر: من إعداد الباحث

أحد  من  ابملال  الشركة  على  عقد  أبهنا  املضاربة  تعرَّف  املضاربة:  منوذج   2.2.3
اجلانبني، والعمل من اجلانب اآلخر، أو هي أن يدفع املالك إىل العامل مااًل لّيتجر فيه، 
ويكون الربح مشرتًكا بينهما حسب االتفاق، وأما اخلسارة فهي على رب املال وحده، 
ويكفي العامل أنه خسر جهده وعمله.)1( يوضح الشكل أدانه آلية عمل صيغة التمويل 

ابملضاربة يف ظل النظام الراهن.

1 (  الزحيلي، وهبة، املعامات املالية املعاصرة )سورية: دار الفكر، ط1، 2002( ص106.
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الشكل رقم)06(:آلية عمل صيغة التمويل ابملضاربة يف ظل النظام الراهن

املصدر: من إعداد الباحث

من خالل  رقمًيا  املضاربة  عقد  مع  التعامل  سيتم  تشني،  البلوك  تكنولوجيا  ظل  يف 
شفرات أو خوارزمية، وهذا ما ميكن من استبدال العملية التعاقدية التقليدية واملكلفة أبمتتة 
العملية برمتها، وتفادي التكرار والتعقيدات القانونية واإلدارية الي تنطوي عليها العملية 
التعاقدية، وتقوم بتنفيذ العقد الرقمي الذي يتضمن االتفاق احملدد بني املصرف واملضارب 
بشكل تلقائي وذايت، ويتم تضمني مجيع شروط عقد املضاربة يف العقد الذكي، وتتم عملية 
تنفيذ العملية على النحو املنصوص عليه يف حالة استيفاء مجيع الشروط، ويف حال عدم 

توفر شرط من الشروط، نتيجة إلخالل أحد األطراف ابلتزاماته لن يتم إنفاذ العقد.

عند استخدام العقود الذكية يف العملية التعاقدية، يف حالة املضاربة، ميكن متثيل رأس 
املال على شكل رموز خاصة )seurity tokens(، وعند حتقق األرابح يتم توزيعها 
كما هو مربمج يف العقود الذكية وفق النسبة املتفق عليها، وتسمح الرموز اخلاصة بتوزيع 
آيل لألرابح بشكل شهري أو سنوي، وميكن أن خيتار املضارب ضخ أرابحه مرة أخرى يف 
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املشروع، يف حني يتم تقاسم الربح املتبقي على أساس النسبة املتفق عليها، ويف هذه احلالة 
جند أنفسنا يف نظام يتكون من عقدين، عقد مشاركة وعقد مضاربة، ويف ظل نظام الرموز 
اخلاصة، عند إضافة أموال جديدة يف عقد ذكي، سيتم إضافة رموز خاصة بصفة آلية 
خاصة ابملضارب. الشكل أدانه يوضح آلية عمل عقد املضاربة ابستخدام العقود الذكية. 

الشكل رقم:)07( منوذج املضاربة ابستخدام العقود الذكية

املصدر: من إعداد الباحث

3.2.3 املراحبة: تعد املراحبة املصرفية واحدة من أهم صيغ التمويل األكثر تطبيًقا يف 
الصناعة املصرفية اإلسالمية، حيث بدأ استخدامها مع بداية نشأة املصارف  اإلسالمية 
سنة 1975، ويقوم املصرف من خالل هذه الصيغة بتمويل النشاطات االستثمارية يف 
جمال الصناعة والتجارة، وكذلك متويل االحتياجات الشخصية ملختلف العمالء،)1( وحيدد 
العميل مواصفات وسعر السلعة الي يريد شراءها على أن يقوم املصرف بشرائها وإعادة 
دورًا  املراحبة  وتؤدي  السلعة،  سعر  إىل  الربح  هامش  أو  العمولة،  إبضافة  للعميل  بيعها 
فعااًل يف متويل عمليات التجارة الداخلية واخلارجية، سواء متثلت البضاعة حمل املراحبة يف 

1 (   احلاج، أدوات املصرف اإلسامي، مرجع سابق، ص7.
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أصول اثبتة، مثل اآلالت والعدد، أو يف أصول متداولة، مثل املواد اخلام والسلع اجلاهزة 
لالستهالك، وجيوز مطالبة املصرف للعميل دفع عربون أو مقدم فوري أو ضمان ابلدفع، 
وال جيوز للمصرف أن يغايل يف هامش الربح مستغاًل حاجة العميل للتمويل، أو عدم توافر 
السلعة يف السوق، فإذا تعذر سداد األقساط يف موعدها، ووافق املصرف على التأجيل 
مقابل زايدة يف قيمة القسط، فإن الزايدة تكون يف حقيقية أمرها زايدة ربوية، ويقوم اتفاق 
املراحبة على أساس الوعد ابلشراء، وليس اإللزام النهائي به. واملراحبة املشروعة ينبغي أن 
يتحمل فيها املصرف خماطر الصفقة إىل أن تنتقل البضاعة إىل العميل، لذلك تزداد خماطر 
عملية املراحبة كلما امتدت فرتة متلك املصرف البضاعة قبل تسليمها للعميل، أو إذا كان 
الوعد ابلشراء للعميل غري ملزم.)1( الشكل أدانه يوضح آلية عمل املراحبة يف ظل النظام 

الراهن.

الشكل رقم: )08( آلية عمل املراحبة

املصدر: من إعداد الباحث

نيته يف شراء سلعة معينة، يقوم املصرف بنشر عقد ذكي  بعد أن يبدي املستهلك 
حصراًي حلساب املستهلك، ويقوم بعد ذلك بطلب السلعة احملددة وابلكميات الي يريدها 
يف العقد الذكي، الذي خصصه له املصرف، أو ما يعرف إبرسال الطلب، حيث ميكن 
للمصرف استالم بياانت الطلب ومعاجلتها، ويف هذه احلالة ميكن للمصرف أن حيول العقد 
الذكي إىل البائع، أو تصميم عقد ذكي مماثل يقوم إبرساله إىل البائع، وتكون اخليارات 

1 (   املرجع السابق نفسه.
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املتاحة حسب االتفاق والربجمة الي تتيح التحكم يف شروط العقد الذكي، ويقوم املصرف 
ابلدفع اآلمن لقيمة السلعة متضمنة تكاليف الشحن إىل حساب العقد الذكي، وجتمد 
هناك إىل غاية التسليم، ويرسل البائع الفاتورة مع اتريخ التسليم وبعض البياانت األخرى، 
وبعد تسليم البضاعة للمصرف أو وكيله يتم تسجيل ذلك يف العقد الذكي، ويقوم العقد 
بنفس  يقوم بدوره  الصرف اإلسالمي،  امللكية لصاحل  للبائع، وبعد حتويل  الذكي ابلدفع 
العملية مع املستهلك، مع إضافة هامش املراحبة املتفق عليه. الشكل أدانه يوضح آلية عمل 

املراحبة يف ظل العقود الذكية.

الشكل رقم)09(: منوذج املراحبة ابستخدام العقود الذكية

املصدر: من إعداد الباحث

4.2.3 متويل التجارة اخلارجية

ويوجد  االقتصاديني،  للمتعاملني  اخلارجية  التجارة  بتمويل  اإلسالمية  املصارف  تقوم 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  واملتوافقة  املناسبة  احللول  توفر  الي  األدوات  من  العديد 
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االعتماد  آلية  على  معظمها  يف  وتعتمد  والكفالة(،  والوكالة،  واملشاركة،  )كاملراحبة، 
التجارية  املعاملة  يدخل يف  إذ  الكثرية،  وإجراءاته  املعقدة  آبلياته  يتميز  الذي  املستندي، 
الواحدة أكثر من 20 طرفًا، مع ملف من الواثئق يصل إىل 20 وثيقة، تتضمن أكثر من 
5000 معلومة، ابإلضافة إىل األطنان من الواثئق الورقية خيصص أحد املصارف الكربى 
بضعة آالف من املوظفني للتحقق من املاليني من الواثئق التجارية كل سنة متعلقة بطلبات 
املختلفة يف  واألطراف  اإلجراءات  يوضح   )10( رقم  الشكل  املستندية.)1(  االعتمادات 

عملية جتارية واحدة.

الشكل رقم:)10( متويل التجارة اخلارجية يف ظل النظام الراهن

Source: Emmanuelle Ganne, Can Blockchain revolutionize 
international trade? Op-cit, 21

سيؤدي دخول تقنية البلوك تشني إىل قطاع  متويل التجارة اخلارجية إىل توفري مزااي 
عديدة جلميع األطراف املعنية،  من ربح للوقت وتوفري للموارد، وتقليص جزء كبري من 

1 (  Emmanuelle Ganne, Can Blockchain revolutionize international trade? op-cit,  p20.
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أكثر  ملقرتحات  أكثر  ابلتفرغ  له  يسمح  مما  السجالت  اليدوية، وربط  املعاجلة  إجراءات 
رحبية، مثل إنشاء منتجات أفضل،  ميكن أن تكون حيوية للشركات املشاركة يف التجارة 
احمللية والدولية، وشفافية املراحل املختلفة على طول سلسلة التوريد تسمح بسرعة الدفع، 

وحتسني التمويل، وزايدة الكفاءة، وتقليل خطر االحتيال. 

وشركات  واملصارف،  واملشرتي،  )البائع،  األطراف  مجيع  بني  الذكية  العقود  وجتمع 
التأمني(، الي ال ميكن تغيريها. فعلى سبيل املثال: إذا متت برجمة العقد الذكي بني املصدر 
قيمة  من   20% حترير  سيتم  البضاعة،  مجركة  متت  إذا  اآليت:  الشرط  على  واملستورد، 
الفاتورة، يف هذه احلالة، وسيقوم العقد  الذكي بتحويل األموال مبجرد تلقيه أتكيًدا عرب 

دفرت األستاذ املوزع أبن إدارة اجلمارك قد قامت جبمركة البضاعة.)1( 

يف أغسطس 2016 قام كٌل من مصرف أوف أمريكا ومصرف HSBC وهيئة 
تطوير املعلومات من سنغافورة )IDA(، ببناء تطبيق بتقنية البلوك تشني لتحسني آلية 
عمل االعتماد املستندي، من خالل تبادل املعلومات بني البائع واملشرتي ومصرفيهما على 
دفرت األستاذ املوزع، ويف سنة 2018 أعلن  مصرف HSBC عن إكمال أول عملية 
لتمويل التجارة اخلارجية ابستخدام تقنية البلوك تشني، فاحًتا الباب الستخدام هذه التقنية 
يف جمال متويل التجارة اخلارجية، وتتعلق هذه العملية بصفقة جتارية للمجموعة األمريكية 
)كارجيل(، تتمثل يف نقل حبوب الصواي من األرجنتني إىل ماليزاي، ومت تنفيذها على منصة 

البلوك تشني )فولرتون( لالعتمادات املستندية، وقد مت بنائها من طرف 11 مصرفا.)2(

الشكل أدانه يعطينا نظرة مبسطة عن كيفية استخدام العقود الذكية يف متويل التجارة 
اخلارجية.

1 (  Mohamed Hazik and Hassnian Ali, Blockchain, Fintech, and Islamic Finance, op-cit, 
145-147.

2 (  Emmanuelle Ganne, Can Blockchain revolutionize international trade? Op-cit, p23.
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الشكل رقم)11(: متويل التجارة اخلارجية عرب العقود الذكية.

 

  Virtusa Corporation,  Blockchain – :املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على
Smart Contract for Trade Finance, p1.

  3.3  تطبيق العقود الذكية يف إدارة املصارف اإلسامية

هناك العديد من السبل املتاحة لالستفادة من العقود الذكية وتقنية البلوك تشني يف 
حتسني عملية اإلشراف على املصارف اإلسالمية، وربطها بواسطة هذه العقود أصحاب 
املصلحة الرئيسني )املسامهون، واملستفيدون، واهليئات احلكومية(، وتسمح العقود الذكية 
إبزالة مجيع مصادر الغموض الي ميكن أن جندها يف النصوص والواثئق التعاقدية املكتوبة، 
اإلسالمية  املصرفية  الصناعة  جيعل  ما  وهذا  األحوال،  من  حال  أبي  تغيريها  ميكن  وال 
تستفيد كثريًا منها، وتقدمي خدمات تلتزم بروح الشريعة اإلسالمية، ميكن لألفراد أن يقدموا 
أمواهلم للمصرف اإلسالمي عرب العقود الذكية، كما ميكن للمصرف اإلسالمي أن يويف 
ابلتزاماته جتاه أصحاب األموال واملستثمرين ابستخدام العقود الذكية، حيث ميكن وضع 
قواعد الشريعة على شكل رموز يف العقود الذكية، وجعلها تعمل وفًقا للمبادئ اإلسالمية 

يف التعامل.)1(

1 (  Nida Khan and al, Islamic Banking -Towards a Blockchain,  Journal of business and 
economics, Vol. 6, No 1 & 2,  2018, p41-42.
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وسيتم ختفيض عملية التنظيم والرقابة على املصارف نتيجة استخدام العقود الذكية، 
حيث يتم االلتزام ابملبادئ املطلوبة آلًيا، فيمكن للهيئات احلكومية واملسامهني التحقق من 
التقارير السنوية يف أي مرحلة من مراحل  إعدادها خالل السنة، واإلطالع على نشاطات 

املصرف بكل شفافية، حيث ميكن الرجوع إىل دفرت األستاذ املوزع يف أي حلظة.

الشكل رقم)12(: املصرف اإلسامي وأصحاب املصلحة

                 

املصدر: من إعداد الباحث

وميكن أن ُتستخدم العقود الذكية يف انتخاب أعضاء جملس اإلدارة دون أن يتطلب 
احلضور الفعلي للشخص، ومحاية صوته، ففي حاالت النزاع حول النتائج ميكن الرجوع 

إىل دفرت األستاذ املوزع والتأكد من النتائج. 

ونظرًا الختالف القوانني من بلد آلخر، جتد املصارف اإلسالمية نفسها مضطرة لربجمة 
العقود الذكية وفق قوانني الدولة الي تعمل فيها، إال أنه ميكن العمل على توحيد العقود 
الذكية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية إىل حد ما، فعلى سبيل املثال ميكن هليئة احملاسبة 
أن تصدر عقوًدا ذكية منوذجية   )AAOIFI( املالية اإلسالمية للمؤسسات  واملراجعة 
تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، ويقوم كل مصرف بتكييفه طبًقا لقوانني البلد الذي 

يعمل فيه.
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احملور الرابع: صعوابت وحتدايت تطبيق تقنية البلوك تشني يف قطاع الصرفة 
اإلسامية

العديد من احللول واملزااي للصناعة املصرفية اإلسالمية،  البلوك تشني تقدِّم  تقنية  إن 
غري أهنا تواجه يف نفس الوقت عدة صعوابت وحتدايت، جتعل تطبيق هذه التكنولوجيا 
ودجمها يف املصارف اإلسالمية أمرًا صعًبا يف البداايت، وميكن أن نلخص أهم الصعوابت 

والتحدايت  يف النقاط اآلتية:

1.4 مشكلة اخلصوصية: أحد أبرز التحدايت الي تواجه هذه التقنية يف الصريفة هي 
خاصية اخلصوصية، فمع دفرت األستاذ املوزع يصبح من الصعوبة مبكان أتمني خصوصية 
بياانت العمالء، ابلرغم من أنه ميكن تاليف هذه املشكلة يف حالة الشبكات اخلاصة، أو 
الشبكات املرخصة مع تشفري قوي، وتبقى بعض القضااي اخلاصة أبمن الشبكات حتتاج 

إىل املعاجلة قبل أن يعهد اجلمهور ببياانته اخلاصة إىل شبكة البلوك تشني.)1(

السريع  التكنولوجي  للتقدم  نتيجة  املالية  الصناعة  التنظيمية: تعرف  القضااي   2.4
والنماذج املبتكرة تغريات كبرية تظهر على شكل حتوالت غري مسبوقة يف االقتصاد العاملي، 
هذه الدينامية املتسارعة يف االقتصاد العاملي تتطلب بدورها دينامية وقوانني جديدة تعزز 
ملرافقة  التنظيمي ضروري جًدا؛  الدعم  فإن  لذلك  املالية،  التكنولوجيا  منو صناعة  وتنظم 
على  املعتمدة  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  املبتكرة  املشاريع  ودعم  احلاصلة،  التطورات 
التكنولوجيا املالية، ومن املهم يف الوقت الراهن أن تقوم الدول واملنظمات واهليئات اإلسالمية 
بتبادل األفكار اجلديدة ومناقشتها، والتعاون مع رواد األعمال املسلمني لتعزيز التشريعات 
والقوانني ملواكبة التطور السريع يف التكنولوجيا املالية، مما يسهم يف احلفاظ على تنافسية 

املؤسسات املصرفية اإلسالمية، وإيصال خدماهتا إىل فئات وشرائح جديدة يف العامل.)2(

3.4 التحول البطيء للرقمنة والتطوير: تبدو املؤسسات املصرفية اإلسالمية أبطأ 

1 (  Chris Mager and al, Four Blockchain Use Cases for Banks, op-cit, p 7.

2 (  Hazik Mohamed and Hassnian Ali, Blockchain, Fintech, and Islamic Finance, op-cit, 
p 186.
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من غريها يف التكيف مع جتربة الرقمنة، وهناك العديد من املصارف التقليدية مثل: سيي 
ابنك، وابراكليز، ومصرف إجنلرتا، ومصارف أخرى، بدأت يف إنشاء خمتربات االبتكار 
وحاضنات للتكنولوجيات املتقدمة، مثل البياانت الضخمة، والذكاء االصطناعي، وتقنية 
البلوك تشني، وهذا ما تفتقده املؤسسات املالية والصرفية اإلسالمية بشكل عام، ابستثناء 
بعض التجارب، لذلك جيب عليها أن تويل أمهية هلذه التكنولوجيا والتحوالت السريعة الي 
يعرفها العامل يف هذا اجملال، وذلك من خالل توفري حوافز لالبتكار والنظر يف كيفية إسهام 
اإلسالمية  املصرفية  املؤسسات  يقوم شركاء  والتطوير، حيث  البحث  عملية  شركائهم يف 
بقيادة االبتكار وتطويره، وتقوم تلك املؤسسات بتبنيه واستخدامه لرفع حصتها السوقية.

4.4 القابلية للتوسع: تعد تقنية البلوك تشني مركز اجلذب يف الصناعة املالية، غري 
أهنا يف الوقت الراهن ال تستطيع التعامل مع حجم املعامالت املالية الي حتدث بشكل 
يومي، حىت شبكات البلوك تشني الرائدة  تشهد تراجًعا يف سرعة املعامالت، وزايدة الرسوم 
على املعامالت، حيث تتطلب كل معاملة مصادقة العديد من العقد على الشبكة قبل 
اعتمادها، وهذا ما يتطلب املزيد من البحث والتطوير قبل تبين هذه التقنية على املدى 

الواسع.

تقليدي خيتلف بصفة كلية عن  البلوك تشني مفهوًما غري  تقنية  الثقافة: تعد   5.4
النماذج السابقة، فيما خيص معامالت األصول وتبادل القيم، وميكن أن تشكل صدمة 
ثقافية عند تقدميها ألول مرة، إذ ليس من السهولة تقدمي هذه التقنية حىت  إىل املعاهد 
النماذج  البلوك تشني عن  الي أصبحت رقمية ابلكامل يف الوقت الراهن، وأهم ما مييز 
السابقة هلا أهنا تضع الثقة والسلطة يف شبكة المركزية، بداًل من هيئات مركزية، مما جيعل 
البلوك تشني  تقنية  التقديرات إىل أن  للغاية، وتشري بعض  السيطرة مقلقة  مسألة فقدان 
ستغري مسار عامل األعمال بنسبة كبرية جًدا، تصل إىل أكثر من %80،  وهذا يعين أن 
هناك حاجة إىل هنٍج أكثر إبداًعا الستيعاب الفرص، وكيف ستتغري األشياء يف ظل هذه 

التقنية.)1(

1 (  Vimi Grewal-Carr and al, Blockchain Enigma. Paradox. Opportunity, Deloitte UK 
Blockchain full report, London, 2016, p11.
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6.4 نقص الكفاءات: منذ بداية صناعة الصريفة والتمويل اإلسالمي يف سبعينيات 
القرن املاضي، تواجه مشكلة نقص املواهب املاهرة، فعلى سبيل املثال حتتاج ماليزاي حوايل 
56000 شخص إضايف للعمل يف الصناعة املالية اإلسالمية حبلول سنة 2020، وتدفع  
التكنولوجيا املالية ابملتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات وعلماء البياانت ورجال األعمال 
واملربجمني، وغريهم، إىل قطاع صناعة اخلدمات املالية، وهذا  ما جيعل هذه التكنولوجيا 
اخلصائص  هذه  أضفنا كل  وإذا  تعقيًدا،  أكثر  جتعلها  كما  وابتكارًا،  تنوًعا  أكثر  املالية 
قليلة  املطلوبة  الكفاءات  عدد  سيجعل  اإلسالمي،  والتمويل  االقتصاد  من  التمكن  إىل 
جًدا،  حيث جيب أن يكون القائد املثايل يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية شخًصا جيمع 
التكنولوجيا  بني األعمال واالقتصاد واملالية والشريعة، ويكون على اطالع ودراية  على 

اجلديدة.)1(

1 (  Hazik Mohamed and Hassnian Ali, Blockchain, Fintech, and Islamic Finance, op-cit, 
p188.
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اخلامتة

يف ضوء ما عرضناه يف ثنااي هذه الدراسة، فقد توصلنا إىل النتائج والتوصيات اآلتية: 

أواًل- النتائج

الثقة   - تتميز بوضع  القيم،  تبادل  البلوك تشني تكنولوجيا ثورية يف عامل  تقنية  تعد 
والسلطة يف شبكة المركزية، بداًل من شبكات وهيئات مركزية، وَتِعُد بتغيري خارطة وفلسفة 
العمل املصريف عاملًيا بشكل جذري، وهو ما يُعد فرصة لقطاع التمويل والصريفة اإلسالمية 
الصريفة  وبني  بينها  اهلوة  وردم  العاملي،  املايل  النظام  يف  موقعها  وتشكيل  رسم  إبعادة 

التقليدية، وتعزيز ميزهتا التنافسية.

تتعدد تطبيقات تقنية البلوك تشني لتشمل تقريًبا كل قطاعات التمويل اإلسالمي   -
االحتيال  القضاء على مصادر  والزكاة...إخل(، ومتكن من  والوقف،  والتأمني،  )الصريفة، 

الشائعة يف التأمني، وحتسني عملية مجع وتوزيع الزكاة، واستعادة الثقة يف الوقف.

البلوك تشني -   العقود الذكية من أهم اخلدمات الي  ميكن أن تقدمها تقنية  تعد 
للصريفة اإلسالمية، حيث سيسهل تطوير العقود الذكية على أمتتة العملية التعاقدية أبكملها 

للمؤسسات املصرفية اإلسالمية، مما خيفف من التعقيدات اإلدارية والقانونية اإلضافية.

تسمح العقود الذكية بتقليل املخاطر وضمان وجود نظام مايل ال مركزي وشامل -  
وشفاف، مما يعزز من جتسيد القيم اإلسالمية واإلنصاف والشفافية وحل مشكلة الغرر يف 
املعامالت، كما أن  العقود الذكية آمنة وغري قابلة للتغيري، وميكن التحقق منها بسهولة، 

وهذا ما يساعد على تقليص املخاطر التشغيلية وخماطر األطراف املقابلة.

توفر تقنية البلوك تشني العديد من املزااي والفوائد لقطاع الصريفة اإلسالمية )ختفيض -  
االئتمان  نظم  جودة  وحتسني  املوزعة،  املقاصة  وآلية  للمصارف،  التحتية  البنية  تكاليف 

املصرفية، واحلد من عمليات االحتيال، ومعرفة العمالء، وإنشاء منصات لتبادل القيم(.
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تتسع جماالت تطبيق تقنية البلوك تشني لتشمل تقريًبا مجيع اخلدمات الي تقدمها -  
اإلسالمية، ومتويل  التمويل  منها يف )صيغ  االستفادة  اإلسالمية، حيث ميكن  املصارف 
املالية، وبطاقات االئتمان املصرفية، والتمويل األصغر... التجارة اخلارجية، والتحويالت 

إخل(.

اإلسالمية -   التمويل  لصيغ  املقرتحة  النماذج  خالل  من  أيًضا،  الدراسة  توصلت 
)املشاركة املتناقصة، واملضاربة، واملراحبة، ومتويل التجارة اخلارجية( ابستخدام العقود الذكية 
إىل أنه سيتم التعامل مع هذه العقود رقمًيا، من خالل شفرات أو خوارزمية، وهذا ما ميكن 
من استبدال العملية التعاقدية التقليدية واملكلفة أبمتتة العملية برمتها، يقوم  العقد الذكي 
بتنفيذ العقد الرقمي الذي يتضمن االتفاق احملدد بني املصرف والزبون بشكل تلقائي وذايت.

ميكن توظيف العقود الذكية يف إدارة املصارف اإلسالمية، وحتسني الرقابة عليها، -  
وربطها بواسطة هذه العقود مع أصحاب املصلحة الرئيسني، حيث تسمح العقود الذكية 
إبزالة مجيع مصادر الغموض الي ميكن أن جندها يف النصوص والواثئق التعاقدية املكتوبة، 
وهذا ما جيعل الصناعة املصرفية اإلسالمية تستفيد كثريًا منها، وتقدمي خدمات تلتزم مببادئ 

الشريعة اإلسالمية.

توصلنا إىل أن حتول املصارف اإلسالمية إىل تقنية البلوك تشني ليس ابألمر السهل -  
يف الوقت الراهن،  إذ يواجهها العديد من الصعوابت والتحدايت )مشكلة اخلصوصية، 
والقضااي التنظيمية، والتحول البطيء للرقمنة والتطوير، والقابلية للتوسع، والثقافة، ونقص 

الكفاءات(.

اثنًيا- التوصيات

استناًدا إىل النتائج الي توصلت إليها الدراسة، فإننا نقرتح التوصيات اآلتية:
واملصرفية   - املالية  املؤسسات  مستوى  على  تشني  البلوك  تقنية  تبين  يف  اإلسراع 

ميزهتا  وتعزيز  العاملية،  التقليدية  املصارف  بينها وبني  التكنولوجية  اهلوة  لردم   اإلسالمية، 
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التنافسية.

العمل على تطوير منتجات مالية إسالمية قائمة على البلوك تشني، وذلك ابلتعاون -  
مع مؤسسات ومعاهد متخصصة يف التكنولوجيا املالية.

  ضرورة العمل على تطوير الكفاءات يف جمال التكنولوجيا املالية وتوفري حوافز -  
لالبتكار، واستحداث ختصصات جديدة جتمع بني االقتصاد والشريعة والتمويل اإلسالمي 

والتكنولوجيات اجلديدة، والتعاون متعدد التخصصات.

التحول السريع للمصارف اإلسالمية إىل الرقمنة والتطوير، وذلك إبنشاء خمتربات -  
وحاضنات للتكنولوجيات املتقدمة اخلاصة ابلبياانت الضخمة والذكاء االصطناعي وتقنية 

البلوك تشني.

الدول -   وقيام  التنظيمية،  واللوائح  والتشريعية  التحتية  البنية  تطوير  على  العمل 
رواد  مع  والتعاون  ومناقشتها،  اجلديدة  األفكار  بتبادل  اإلسالمية  واهليئات  واملنظمات 
األعمال املسلمني؛ لتعزيز التشريعات والقوانني ملواكبة التطور السريع يف التكنولوجيا املالية. 

  التعاون بني املصارف اإلسالمية لتصميم وإنشاء منصات بلوك تشني وعقود ذكية -  
الشريعة اإلسالمية، وميكن لهيئة احملاسبة واملراجعة  تتوافق مع أحكام  منوذجية وموحدة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI( مثاًل أن تقوم إبصدار عقود ذكية منوذجية 
تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، ويقوم كل مصرف بتكييفه طبًقا لقوانني البلد الذي 

يوجد فيه.
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املصارف اإلسامية بني االستثمار احلقيقي 
واالستثمار املايل؛ دعوة للمراجعة

الدكتور لطف حممد السرحي*  

* حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف االقتصــاد النقــدي مــن جامعــة اخلرطــوم، ويعمــل حماضــرًا ورئيــَس قســم للعلــوم املاليــة واملصرفيــة  بكليــة العلــوم 
اإلدارية-جامعــة ذمــار، ويقــّدم االستشــارات الشــرعية واملصرفيــة عــرب العضويــة يف هيئــة الرقابــة الشــرعية يف بعــض البنــوك والفــروع اإلســالمية، وأيًضــا 
لــدى وحــدة الصكــوك اإلســالمية -البنــك املركــزي اليمــين. لــه مشــاركات علميــة يف كثــري مــن املؤمتــرات املهتمــة بقضــااي االقتصــاد اإلســالمي والبنــوك 
اإلســالمية يف عــدد مــن الــدول، منهــا البحريــن والســعودية واإلمــارات واألردن وقطــر وتركيــا وماليــزاي وتقــدمي حبــوث يف بعضهــا. ومــن أحــدث حبوثــه 
العلميــة املنشــورة: بيــع الرجــاء عنــد اإلمــام الشــوكاين ومــدى إمكانيــة األخــذ بــه مصرفيــا – جملــة جامعــة ذمــار – اليمــن 2019- ، ودور البنــوك 

اإلســالمية يف تنميــة القطــاع الزراعــي يف اليمــن -جملــة جامعــة األندلــس – اليمــن 2018- وغريمهــا.
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املصارف اإلسامية بني االستثمار احلقيقي واالستثمار املايل؛ دعوة للمراجعة

الدكتور لطف حممد السرحي

ملخص البحث

االقتصادية،  ابلتنمية  القيام  وجوب  إىل  واملعاصرون  األقدمون  اإلسالم  علماء  يرى 
التنمية االقتصادية  الي تشري إىل  النبوية  القرآنية واألحاديث  النصوص  ففهموا ذلك من 
ضرورة  اإلسالمي  االقتصاد  مفكرو  رأى  لقد  واإلعمار(.  )االستخالف،  مبصطلحات 
املسامهة يف  الرئيسة  أهدافها  من  إسالمية  مصارف  بتأسيس  وذلك  الواجب  هبذا  القيام 
التنمية االقتصادية، عن طريق القيام ابالستثمار احلقيقي أبساليب صيغ املشاركة واملضاربة 

واالستصناع وغريها. 

إن واقع املصارف اإلسالمية اليوم يشري إىل أنه صار انقسام فيما بينها جتاه التنمية 
االقتصادية فكراي وعمليا، فالقليل جدا منها ما زالت تساهم يف التنمية االقتصادية بشكل 
حمدود رغم التحدايت الكبرية الي تواجهها، والكثري منها ختلت عن ذلك وجعلت هدف 
الرحبية هو األهم يف نشاطها، فلجأت إىل أساليب االستثمار املايل ابستخدام صيغ املراحبة 
التقليدية يف أنشطتها مع جتنبها  البنوك  املالية وحماكاة  والتورق واالستثمارات يف األوراق 

الوقوع يف الراب الصريح.

لقد استدلت الدراسة كميا على واقع املصارف اإلسالمية اليوم بدراسة عينة من أكرب 
 2018 لعام  أمواهلا  %72 من مصادر  أن  اخلليج واليمن، وتوصلت إىل  املصارف يف 
وجهت حنو االستثمارات املالية بعيدة عن األثر التنموي، بينما 20 % من تلك املصادر 

وجهت حنو االستثمارات احلقيقية، وكانت مرتكزة يف قطاع العقارات وإعادة إجارهتا. 



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 466

وأرجعت الدراسة إىل أن أسباب تراجع دور املصارف اإلسالمية يف التنمية إىل مؤثرات 
البيئة احمليطة ابملصارف اإلسالمية. وتشمل الثقافة والقيم االجتماعية السائدة، والي أدت 

إىل إحداث تداعيات على البنية الذاتية للمصارف اإلسالمية. 

إىل  الدعوة  أمهها:  من  التطويرية،  واألفكار  احللول  من  عددا  الدراسة  اقرتحت  وقد 
إجياد منوذج جديد ملصرف إسالمي هبيكلية خمتلفة عن اهليكلة احلالية، تقوم على أساس 

االستثمار احلقيقي يف إطار مقاصد الشريعة.
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املقدمـة

 تُعّد املصارف اإلسالمية أهم ركائز تطبيقات االقتصاد اإلسالمي منذ أربعة عقود، 
وقد حّدد هلا مؤّسسوها أهدافها يف سبعينات القرن املاضي، ومن تلك األهداف: القيام 
ابلدور التنموي القتصادايت بلداهنم، وإشباع حاجات املتعاملني واملالكني والعاملني فيها، 

وتقدمي نفسها كبديل للبنوك التقليدية.

وكان هدف التنمية هو عنوان املصارف اإلسالمية يف بداية نشأهتا، ومع مرور الزمن 
من اتريخ نشأهتا ضُعف وهج هذا اهلدف، واصطدم ابلواقع وحتدايت املنافسة مع البنوك 
اهتمامها  وتزايد  التقليدية،  التمويل  وأدوات  للمنتجات  احملاكاة  أسرية  فوقعت  التقليدية، 
ابستيعاب تلك املنتجات مع إدخال بعض التغيريات فيها لتحقيق الصورة الشرعية هلا، 
فوقعت املصارف اإلسالمية يف فخ التقليد واحملاكاة، وختلت تدرجيًيا عن الغاايت التنموية 
برتكيزها  التقليدي،  مبفهومها  املالية  للوساطة  أداة  وأصبحت  احلقيقية،  االستثمارات  يف 
على االستثمارات املالية، فلم تُعْد صيغ املشاركة واملضاربة واالستصناع وسيلتها لتحقيق 
لالستثمار  أداة  أهم  املنظم  التورق  أصبح  بل  التنمية،  يف  واإلسهام  احلقيقي  االستثمار 
املايل، ووسيلة للوساطة املالية لتحقيق الرحبية وحسب، فكان بذلك حتواًل يف وظيفتها من 
هت هلا انتقادات عديدة، ورغم  االستثمار العيين احلقيقي إىل االستثمار املايل البحت، فوجِّ
أن هناك عوامل موضوعية )يف صورة نقاط ضعف داخلية( وظروف بيئية غري مالئمة )يف 
صورة حتدايت حميطة هبا( كانت سبًبا يف وصول املصارف اإلسالمية إىل ما هي عليه اليوم، 

وإن كانت ال تعفي من حتمل جانٍب من املسئولية يف ذلك القصور.

مشكلـة البحـث

من خالل ما سبق ميكن أن نربز جوهر املشكلة يف ختلي املصارف اإلسالمية عن دورها 
واألسئلة  املايل،  االستثمار  على  واالعتماد  احلقيقي،  االستثمار  أساليب  ابتباع  التنموي 
اآلتية تعكس أبعاد املشكلة وأسباهبا الي جيب دراستها، واحللول الي جيب البحث عنها:  
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ما حقيقة الدور التنموي املأمول الذي وضعه مفكرو االقتصاد اإلسالمي للمصارف -  
اإلسالمية حني نشأهتا؟

ما هو واقع أنشطة املصارف اإلسالمية يف جمال التمويل وأثرها على اجملال التنموي؟-  

بصيغة -   الودائع  اإلسالمية جمرد وسيط مايل حبت، أتخذ  املصارف  هل أصبحت 
التورق املعكوس، وتعطي تلك األموال لرجال األعمال ابلتورق املنظم؟ 

املالية، -   استثماراهتا  وتعاظم  التنموية،  أهدافها  واملعوقات عن حتقيق  التحدايت  ما 
وبروز دور الوساطة املالية مبفهومها التقليدي، وحماكات املنتجات التقليدية كطغيان التورق 

املنظم يف معظم أنشطتها؟

للتطوير -   اإلسالمية؟ وهل من مقرتحات  املصارف  هل من حركة تصحيح ملسرية 
والتجديد؟ 

هذه هي القضااي الرئيسية الي سيتناوهلا الباحث يف هذا البحث؛ حملاولة اإلجابة 
على هذه األسئلة، ووضع بعض املقرتحات لتطوير منتجاهتا مبا يتفق مع أهداف االقتصاد 

اإلسالمي.

أمهيـة الــبحـث 

تكمن أمهية البحث يف أمهية القضية الرئيسة للموضوع، وهي: قضية التنمية وموقف 
التقييم  ضرورة  إىل  عليها  القائمني  أنظار  لفت  وأمهية  منها،  اإلسالمية  املصارف  معظم 
التنموية  االقتصاد اإلسالمي أبهدافه  تعيدها إىل حظرية  الي  األفكار  والتصحيح، وتبين 

القائمة على االستثمار احلقيقي، ال االستثمار املايل البحت.
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أهداف البحث

  يهدف هذا البحث إىل دراسة حجم املشكلة، وهي ختلي البنوك اإلسالمية عن دورها 
املالية مبحاكاة  االستثمارات  والتحول حنو  احلقيقية،  االستثمارات  ابلتخلي عن  التنموي 
البنوك التقليدية، كما يهدف البحث إىل حماولة معرفة أسباب تلك املشكلة، وتقدمي بعض  
املقرتحات واألفكار األولية للحد من هذه املشكلة، الي نرى أنه جيب أن تسري يف مسارين 

متوازيني؛ املسار األول قصري ومتوسط األجل، واملسار الثاين طويل األجل واسرتاتيجي.

فرضيات البحث

وضع املفكرون األوائل أسًسا ومبادئ للمصارف اإلسالمية ترتكز عليها يف السعي -  
لإلسهام يف حتقيق التنمية الشاملة يف اجملتمعات اإلسالمية، وجعلها هدفًا اسرتاتيجًيا يف 

منهج عملها.

ضْعُف الدور التنموي  واضمحالله للمصارف اإلسالمية، وترَاُجُع القائمني عليها -  
خالل العشرين سنة األخرية عن إدراك وفهم، أو التجاهل أن الغاية الرئيسة هلا هي القيام 
ابلدور التنموي يف اجملتمعات اإلسالمية اقتصاداًي واجتماعًيا، واالقتصار والرتكيز على تنمية 

األموال بطريق مشروع، بعيًدا عن الراب وحتقيق األرابح، حىت لو شاهبها الشبهات.

حماكاة وتقليد املصارف اإلسالمية للبنوك التقليدية يف الكثري من أنشطتها، واجلنوح -  
إىل االستثمار املايل، والتخلي التدرجيي عن االستثمار العيين احلقيقي واملباشر، ابستبعاد 
واالستصناع،  واملضاربة،  اإلنتاجية، كاملشاركة،  الطبيعة  ذات  اإلسالمية  التمويل  صيغ 
والرتكيز على التمويل التجاري عن طريق بيع املراحبة، والتمويل النقدي عن طريق التورق 

املنظم، والتمويل النقدي عن طريق التورق املعكوس )أو املراحبة املعكوسة(.  

عوامل -   هناك  أن  إال  اإلسالمية،  املصارف  إىل  املوجَّهة  السابقة  االنتقادات  رغم 
موضوعية )يف صورة نقاط ضعف داخلية(، وظروف بيئية غري مالئمة متثل حتدايت حميطة 



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 470

هبا، كانت سبًبا يف وصول املصارف اإلسالمية إىل ما هي عليه اليوم، وإْن كانت ال تعفي 
من حتمل جانب من املسئولية يف القصور.

هناك إمكانية لتطوير أعمال املصارف اإلسالمية مبا حيقق أهدافها االسرتاتيجية - 
يف جمال التنمية.

منهجية البحث

الثانوية،  املصادر  املعلومات من  االستقرائي يف مجع  الوصفي  املنهج  الباحث  سيتبع 
وكذا أسلوب املنهج التحليلي الكمي من مصادرها األولية، كالتقارير املالية السنوية لبعض 

املصارف اإلسالمية، وكذا املنهج االستنباطي للوصول إىل بعض النتائج.

جمتمع البحث 

املصارف اإلسالمية يف اخلليج ابعتبارها املصارف القائدة والسابقة للمصارف خارج 
اخلليج، وكذا املصارف اإلسالمية اليمنية. 

عينة البحث

تتكون عينة البحث من اثين عشرة مصرفًا إسالمًيا، بواقع مصرفني عريقني من كل من 
اململكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، واإلمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، ودولة 

الكويت، واجلمهورية اليمنية. 

هيكل البحث 

يتكون البحث من ثالثة فصول

االقتصادي  الفكر  يف  اإلسالمية  للمصارف  التنموي  الدور  مالمح  األول:  الفصل 
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اإلسالمي، ويتضمن مبحثني: 

املبحث األول: التنمية الشاملة ولزومها يف فكر املنظرين واملؤسسني للصريفة اإلسالمية
املبحث الثاين: املصارف اإلسالمية وفًقا لرؤية منظريها ومؤسسيها مصارف تنموية

الفصل الثاين: واقع املصارف اإلسالمية اليوم، ويتضمن مبحثني:

املصارف  يف  املايل  واالستثمار  احلقيقي  االستثمار  وحتليل  قياس  األول:  املبحث 
اإلسالمية 

املبحث الثاين: مظاهر حماكاة املصارف اإلسالمية والتشابه مع البنوك التقليدية وآاثرها  

هبا  املأمول  التنموي  الدور  عن  اإلسالمية  الصريفة  تراجع  أسباب  الثالث:  الفصل 
واحللول املقرتحة، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: أسباب تراجع الصريفة اإلسالمية عن الدور التنموي املأمول هبا

املبحث الثاين: اجلهود املبذولة لتصحيح مسرية املصارف اإلسالمية 

املبحث الثالث: مقرتحات احللول والتطوير واالبتكار )دعوة للمراجعة(

اخلامتة: وتتضمن أهم نتائج البحث   

الدراسات السابقة

أواًل- خالد عبد هللا حممد اخلضر، أثر التمويل املصريف اإلسالمي على النمو االقتصادي 
يف اليمن: دراسة حتليلية قياسية للفرتة )2000-2014م(  -رسالة ماجستري- نوقشت  

يف 2019/7/25 يف كلية العلوم اإلدارية جبامعة ذمار. 
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املصارف اإلسالمية على  املقدم من  املصريف  التمويل  أثر  قياس  إىل  الدراسة  هدفت 
 النمو االقتصادي يف اليمن، ممثاًل مبعدل منو ابلناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي على مستوى  
 االقتصاد اليمين ككل، وعلى مستوى القطاعات، وتوصلت إىل جمموعة من النتائج،  لعل 
من أمهها: وجود أثر إجيايب معنوي للتمويل  املصريف اإلسالمي املقدم لالقتصاد اليمين على 
النمو االقتصادي يف اليمن، و املقدم لقطاعات الصناعة، و البناء و التشييد، والتجارة على 
الناتج احمللي احلقيقي لتلك القطاعات، يف حني توصلت  الدراسة إىل عدم وجود أثر إجيايب 
احمللي  الناتج  على  الزراعة  واخلدمات  لقطاعي  املقدم  اإلسالمي  املصريف  للتمويل  معنوي 

احلقيقي لتلك القطاعات. 

وقدمت الدراسة  بعض التوصيات، من أبرزها: العمل على تطوير القطاع املايل واملصريف 
ملا له من  دور فعال يف عملية التنمية االقتصادية، والذي يظهر جلًيا يف قدرته على تعبئة 
املدخرات و إعادة توظيفها يف خمتلف قطاعات االقتصاد، مبا يسهم يف رفع معدل النمو 
لكوهنا  واإلجارة  واالستصناع  األخرى، كاملشاركة  التمويل  واالهتمام  بصيغ  االقتصادي، 
ضرورة  مع  الكبرية،  االستثمارية  املشاريع  لتمويل  و تستخدم  األجل،  طويلة  متويل  صيغ 
االهتمام ابالستثمار املباشر يف  خمتلف األنشطة االقتصادية، خصوًصا قطاعات اإلنتاج 

السلعي مما يؤدي إىل زايدة معدل النمو  فيها.  

متويل  يف  اإلسالمية  البنوك  دور  حلس،  عبد هللا  وسامل  مقداد  إبراهيم  حممد  اثنًيا- 
التمويل  يف  األول  الدويل  الشارقة  مؤمتر  يف  قدِّم  حبث  فلسطني،  يف  االقتصادية  التنمية 
اإلسالمي جبامعة الشارقة، اإلمارات 6/11/2014. وقد أكدت الدراسة الدور الذي 
تؤديه البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية من الناحية النظرية، غري أن النتائج امليدانية ألثر 
املصارف اإلسالمية يف فلسطني، الي مت إجراؤها  عن ذلك الدور خالل الفرتة من 2008 
وحىت 2012، بعد إجراء حتليل لبياانت بنكني إسالميني يف فلسطني، وإجراء االستبيان 
امليداين، أكدت عدم قدرهتا يف أن تؤدي دورًا تنمواًي. وعلى الرغم من أن النتائج تشري إىل 
قدرهتا يف جتميع املدخرات، فقد أظهرت الفشل الذريع يف تقدمي التسهيالت وخاصة يف 
فلسطني، مما يتضمن ضعف دورها يف حتقيق التنمية االقتصادية. وقد قدَّم الباحثان العديد 
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التنموي للمصارف اإلسالمية، وتتعلق يف غالبها يف  الدور  التوصيات حول تنشيط  من 
البدائل للتمويل ابملراحبة واالهتمام ابملضاربة واملشاركة، وهذا  االهتمام ابلتخطيط وإجياد 
البيئة احمليطة واجلهات  القابلة للتطبيق من قبل  يتضمن إجياد القواعد واألسس الواضحة 

الرمسية يف السلطة الفلسطينية.

أوجه الشبه بني هذا البحث والدراسات السابقة:

- اتفاق اهلدف فيما بينها يف قياس دور املصارف اإلسالمية يف التنمية.

 -االتفاق يف حتليل صيغ التمويل يف حتقيق األثر التنموي نظراًي وتراجعه يف كثري من 
الصيغ عملًيا.

ما اإلضافة يف هذ البحث؟

حداثة البياانت والتحليل، حيث يشمل قياس دور املصارف اإلسالمية يف التنمية .  1
يف صور استثماراهتا احلقيقية، واستثماراهتا املالية.

مشولية الدراسة جملموعة مصارف إسالمية عمالقة يف اخلليج واليمن..  2

دور .  3 لتفعيل  جديدة  مقرتحات  وتقدمي  البحث،  مشكلة  ألسباب  عميق  حتليٌل 
املصارف اإلسالمية يف تنشيط استمارهتا احلقيقية. 
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الفصل األول: مامح الدور التنموي للمصارف اإلسامية يف الفكر االقتصادي 
اإلسامي

يتكون هذ الفصل من مبحثني:

املبحث األول: التنمية الشاملة ولزومها يف فكر املنظرين واملؤسسني للصرفة 
اإلسامية

نستهل هذا املبحث ابحلديث عن التنمية، ومفهومها يف الفكر االقتصادي اإلسالمي، 
ابعتبارها أحد أهم األسباب إلنشاء املصارف اإلسالمية، فهي كانت اهلدف الذي جعل 
املفكرون واملؤسسون يضعونه من أولوايت عمل تلك املصارف؛ ولذا فسيتناول املبحث 
مفهوم التنمية ومدى وجوب حتقيقها، ومدى مسئولية املصارف اإلسالمية يف ذلك، حتت 

ما اصطلحنا عليه ابالستثمار احلقيقي.

1. مفهوم التنمية يف الفكر االقتصادي اإلسالمي  

الي  األرض،  لإلنسان يف  يتجزأ من مضمون خالفة هللا  التنمية جزٌء ال  مفهوم  إن 
تتطلب حتقيق الرخاء االقتصادي جلميع األفراد مع ربط ذلك ابلعرفان اجلميل والشكر هلل 
عز وجل، وابلتايل فمفهوم التنمية االقتصادية إسالمًيا ال خيتلف عنه وضعًيا، اللهم إال يف 
اهلدف النهائي منه، فهو ليس جمرد توفري اإلشباع االقتصادي فقط، بل هو أيًضا مرحلة 

هلدف أمسى، وهو العبودية هلل التامة النابعة عن علم هللا عز وجل.)1(

الرخاء  اقتصادي مؤداه حتقيق  والتنمية االقتصادية يف اإلسالم هلا هدفان)2(: هدف 
االقتصادي يف اجملتمع اإلسالمي، ولكل فرد فيه، والذي يقاس مبستوى الدخل احلقيقي 
لكل فرد، ووضع هذا اهلدف االقتصادي الصحيح أنه هدف مرحلي البد منه، مث جتاوزه 
إىل غريه.                                                                                   

1 ( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية )د.م: دار الفكر العريب، 1979( ص87.

2 ( املرجع السابق نفسه، ص96.
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واهلدف الثاين: هدف إنساين شامل، وهو حتقيق مضمون الوظيفة اإلنسانية الي 
كلف هللا هبا اإلنسان، وهو تعمري األرض، ونشر اخلري والعدل بني أرجائها، والتعمري 

)أو التنمية االقتصادية( جزء ال يتجزأ من اإلسالم الذي قضى ابستخالف هللا لإلنسان 
يف األرض، ويقتضي واجب اخلالفة حتقيق التقدم لألفراد واجملتمع ابلسيطرة على املوارد 
املتاحة يف الكون والي سخرها هللا -سبحانه وتعاىل- خلدمته)1(، فقد قال عز وجل: 

}َوَيْسَتْخِلَفُكْم يف اأَلْرِض فـََينظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن{ ]سورة األعراف: 129]. 

“واخلالفة: هي تنفيذ أوامر هللا عز وجل يف شىت اجملاالت، وعمارة املسجد من 
بني اجملاالت املأمور هبا اإلنسان، وجدارة املسلمني ابالستخالف نيابة )من( هللا يف 
األرض تقاس بقدرهتم على إعمار األرض وإصالحها، وأن مهمة اإلعمار هي املربر 
الوحيد إلسباغ صفة اخلالفة )من( هللا سبحانه وتعاىل على اإلنسان، واعتباره خملوقه 

املختار.»)2(

2. التنمية فريضة إسالمية 

التنمية االقتصادية فريضة إسالمية مطالب هبا الفرد واجلماعة والدولة، فهي ليست 
عماًل اقتصاداًي حبًتا يؤديه الفرد اختيارًا بفطرته، كما أهنا ليست عماًل وطنًيا يلزم الدولة 

القيام به، بل إهنا قبل ذلك عماًل إسالمًيا يسأل عنه الفرد والدولة أمام هللا سبحانه.)3(   

وتقوم التنمية يف اإلسالم على أسس اثبتة من القرآن والسنة القولية والقطعية، فيقول 
احلق سبحانه: }ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه 
النُُّشوُر{ ]سورة امللك: 15[، كما يقول جل شأنه: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت 

1 ( أمحــد، فــؤاد عبــد املنعــم، السياســة الشــرعية وعالقتهــا ابلتنميــة االقتصاديــة وتطبيقاهتــا املعاصــرة )جــدة: املعهــد اإلســالمي للبحــوث والتدريــب، 
ط1، 2001( ص57-56.

2 ( النجار، أمحد عبد العزيز، دور البنوك اإلســالمية يف التنمية، وقائع ندوة التنمية من منظور إســالمي )عّمان: اجملمع امللكي لبحوث احلضارة 
اإلسالمية، يوليو 1991( ص110.

3 ( دنيا، اإلسالم والتنمية االقتصادية، مرجع سابق، ص123.
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ُه تـَْعُبُدوَن{ ]سورة البقرة: 172[. «فجاءت اآليتان  َما َرَزقـَْناُكْم َواْشُكُروا للَِِّ ِإْن ُكنُتْم ِإايَّ
ابألمر املطلق على وجوب األكل، واملقصود ابألكل هو االنتفاع من مجيع الوجوه»)1(، أي 
أن األكل يف اآلايت أعم وأوسع من املفهوم املعتاد، فهو أمر ابألكل مبعىن مطلق االنتفاع، 
وال يتحقق ذلك إال عن طريق القيام بعمليات اإلنتاج املختلفة؛ ألن السلعة االقتصادية 
جيب أن متر مبراحل خمتلفة حىت تصبح صاحلة لالستهالك املباشر، وهذه املراحل هي مراحل 
العملية اإلنتاجية، فهي أمر ضمين ابإلنتاج حىت يتسىن حتقيق األمر الصريح ابالستهالك 

وهو األكل.)2(

قال اإلمام السرخسي رمحه هللا: «إن هللا تعاىل فرض على العباد االكتساب لطلب 
املعاش؛ ليستعينوا به على طاعة هللا تعاىل، وهللا تعاىل يقول يف كتابه العزيز }َوابـْتـَُغوا ِمْن 
َفْضِل اللَِّ َواذُْكُروا اللََّ َكِثرًي { ]سورة اجلمعة: 10[. فجعل االكتساب سبًبا للعبادة، وقد 
واألمر حقيقة   ،]267 البقرة:  ]سورة  َما َكَسبـُْتم{  طَيَِّباِت  ِمْن  }أْنِفُقوا  تعاىل:  قال هللا 
للوجوب، وال يتصور اإلنفاق من املكسوب إال بعد الكسب، وما ال يتوصل إىل إقامة 

الفرض، إال به يكون فرًضا»)3(

وقد شاع يف الفكر االقتصادي اإلسالمي مصطلح العمارة أو التعمري مستخدًما يف 
اجملال االقتصادي، وهو مأخوذ من قول هللا تعاىل: }هو أنشأكم من األرض واستعمركم 
فيها{ ]سورة هود: 61[، يقول علماء التفسري: إن يف هذه اآلية الكرمية طلًبا للعمارة، 
فالسني والتاء يف )استعمركم( للطلب، والطلب املطلق من هللا يكون على سبيل الوجوب، 
ويقول زيد بن أسلم يف تفسريها: « أمركم بعمارة ما حتتاجون إليه فيها، من بناء مساكن، 
وغرس أشجار».)4( ويقول اجلصاص يف تفسري اآلية: «يعين أمركم من عمارهتا مبا حتتاجون 
إليه، وفيه داللة على وجوب عمارة األرض للزراعة والفراش واألبنية».)5( ويقول على بن أيب 

1 ( القرطيب، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن )د.م: مطبعة دار الكتب املصرية، ط2، 1935( ج2، ص207.

2 ( دنيا، اإلسالم والتنمية االقتصادية، مرجع سابق،  ص83-82.

3 (  الشيباين، حممد بن احلسن، االكتساب يف الرزق املستطاب، حتقيق حممود عرنوس )بريوت: دار الكتب العلمية( ص29.

4 (  القرطيب، اجلامع الكبري ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج9، ص56.

5 ( اجلصاص، أمحد بن علي الرازي، أحكام القرآن )د.م، دار أحياء الكتب العربية، 1992م( ج3، ص65.
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طالب رضي هللا عنه  لنائبه على مصر يف احلث على اإلعمار: «وليكن نظرك يف عمارة 
األرض أبلغ من نظرك يف استخراج اخلراج؛ ألن ذلك ال يدرك إال ابلعمارة، ومن طلب 

اخلراج بغري العمارة أخرب البالد».)1( 

فهي  زمنًيا،  ومتصلة  مستمرة  عملية  البالد-  -عمارة  الشاملة  التنمية  فإن  وكذلك 
ليست فرًضا على جيل دون جيل، وإمنا هي عملية متصلة ال تتوقف، وتكفل للمجتمع 
اإلسالمي االستقرار يف ظل الظروف األفضل للحياة اإلنسانية. وعلى ذلك، فإن واجب 
العمارة فرض على كل األجيال حىت يرتك كل جيل للذي يليه وضًعا صاحلًا إلقامة حياة 
طيبة، ويوصي صلى هللا عليه وسلم أمته بقوله: «إْن قامت على أحدكم القيامة، ويف يده 

فسيلة فليغرسها».)2( 

فعلى كل جيل من أجيال املسلمني أن حيقق التنمية يف عصره؛ ليقوم بواجب التكافل 
مع األجيال اآلتية من األمة. وكان القيام هبذا الواجب دافع عمر بن اخلطاب رضي هللا 
عنه عندما رفض تقسيم أراضي الفتوح على من حضر القسمة قائاًل: «وماذا يبقى ملن 
بيده  ما  فيحافظ على  بعده من األجيال،  يهتم مبن أييت  أن  بعد؟»)3(، فعلى كل جيل 
من رؤوس أموال إنتاجية من جهة، ويضيف إليها من جهة أخرى. وينطبق ذلك -بصفة 
خاصة- على االستثمارات الي ال حتقق إال عائًدا مؤجاًل، ومن أهم صورها االستثمارات 

يف رأس املال البشري. 

3. املصارف اإلسالمية ومسئولية إسهامها يف التنمية 

إن النصوص القرآنية واألحاديث ذات الداللة على التنمية االقتصادية مبصطلحات 
هبا،  القيام  بوجوب  اإلسالم  وأئمة  التفسري  فقهاء  وفهم  واإلعمار(،  )االستخالف 

1 (  الرضي، الشريف، هنج البالغة )بريوت: دار املعرفة( ج3، ص96.

2 (  مسند أمحد بن حنبل، مسند  أنس بن مالك، ج13، ص3، رقم احلديث: 12512.

3 (  يوســف، يوســف إبراهيــم، اســرتاتيجية وتكتيــك التنميــة االقتصاديــة يف اإلســالم )القاهــرة: االحتــاد الــدويل للبنــوك اإلســالمية، 1981( 
ص215.
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اإلسالمي  االقتصاد  يف  املفكرين  من  أنفسهم  نذروا  من  قلوب  شغاف  على  استولت 
للقيام هبذا الواجب، واإلسهام ابلنهوض ابألمة، وإخراجها من حالة التخلف. لقد رأوا 
التقدم االقتصادي يف األمم األخرى، وأن ذلك كان أبخذهم ألسباب التقدم والتطور، 
فتولدت القناعة لديهم بضرورة أتسيس مصارف إسالمية، فَنظَّروا لتأسيسها، وجعلوا من 
وربطها  االقتصادية،  التنمية  عملية  يف  اإلسهام  اإلسالمية  للمصارف  الرئيسة  األهداف 
ابلتنمية االجتماعية، ذلك أن املصارف تقوم جبمع املدخرات، فتصبح أموااًل ضخمة ميكن 
توجيهها حنو املشاريع اإلنتاجية الي ترتبط إبنتاج سلع وخدمات ضرورية، يف جمال الغذاء 
والكساء واإلسكان والتعليم والصحة على النحو الذي يعد حمقًقا ألهداف االنسجام مع 
الوقت حتقيًقا  نفس  يعترب يف  والذي  مبنظورها اإلسالمي،  االجتماعية  املصلحة  أولوايت 
األوائل يف  املفكرون  االقتصادية واالجتماعية؛ ولذا فقد رأى  التنمية  هلدف اإلسهام يف 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  اإلسهام يف  أن  اإلسالمية  للمصارف  والتأسيس  التنظري 
واجب شرعي وفريضة إسالمية، جيب عليها القيام بذلك فال حتيد عنه، فالتنمية االقتصادية 

واالجتماعية هدف أساسي يف منهج وفكر وتطبيق الصريفة اإلسالمية.

وإذا كانت املصارف تقوم بدور كبري يف مجع املدخرات الضخمة من القطاع العائلي، 
وختويل القائمني على املصارف حبرية التصرف يف توظيفها، مبا حيقق النفع الرحبي ألصحاهبا، 
فإن الشرع والعقل والقانون تفرض بضرورة أن يكون هلذا  التوظيف أثر اجتماعي يعود 
للرؤية  وفقا  اجملتمع  املال يف  من وظيفة  برمته، وهذا جزء  اجملتمع  على  والرفاهية  ابلرخاء 
اإلسالمية للمال وملكيته. ومن هنا اجتمعت كلمة املفكرين األوائل الذين سعوا للتنظري 
والتأسيس للصريفة اإلسالمية رغم اختالف أوطاهنم وأزمان ظهورهم على أن قوام وجود 
يف  سنرى  واالجتماعية، كما  االقتصادية  التنمية  هدف  حتقيق  هو  اإلسالمية  الصريفة 

استعراض جانب من فكرهم يف املبحث اآليت.  
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املبحث الثاين: املصارف اإلسامية وفًقا لرؤية منظريها ومؤسسيها مصارف 
تنموية

بل هي  السبعينات،  وليدة منتصف  ليست  اليوم  نراها  الي  اإلسالمية  املصارف  إن 
مفكرون كانوا  بذهلا  السبعينات،  وحىت  األربعينات  يف  بدأت  حبثية  فكرية  جهود  وليدة 
يف غرية على دينهم وحزن على أمتهم اإلسالمية، الي كانت حتت التخلف االقتصادي 
بلداهنا، وما تركه  استعمار بعض  أثرًا من آاثر  التخلف  واالجتماعي وغريها، وكان هذا 
املستعمر من قيم وقوانني ومؤسسات تقوم على قيمه األخالقية وحاكمة حلياهتم االقتصادية 
الغريب كأحد أهم  انتقال منوذج املصرف  واالجتماعية، وليس قيم اإلسالم، ومثال ذلك 
املؤسسات املالية بصيغتها الربوية من الغرب إىل تلك البلدان اإلسالمية يف صورة فروع هلا، 
مث أتسيس بنوك وطنية قائمة بذاهتا، كنسخة مطابقة للنموذج املصريف الغريب مناقضة لثقافة 

وقيم اجملتمعات اإلسالمية.

1. منوذج املصرف اإلسالمي يف فكر املؤسسني 

لقد محل هؤالء املفكرون هم اإلسهام يف خدمة دينهم وأوطاهنم، فأسهموا ابلتنظري 
يف كيفية تعبئة املوارد خلدمة التنمية، من خالل وضع تصورات ملؤسسات مالية إسالمية 
والبنك  الالربوي،  والبنك  حملية،  ادخار  وبيوت  فوائد،  بال  بنوك  )مثل  أمساؤها  تعددت 
اإلسالمي(، حبيث يتم من خالهلا حشد مدخرات اجملتمعات اإلسالمية، وتوجيهها حنو 
الربوية،  الفائدة  نظام  بعيًدا عن  اجملتمعات،  تلك  تنمية  احلقيقي واإلسهام يف  االستثمار 

واستبداله بنظام املشاركة يف الربح واخلسارة.

وقد أمجع املنظرون للمصارف اإلسالمية على دورها يف التنمية، وعلى ضرورة إلغاء 
الفائدة من احلياة االقتصادية، وتدرجوا يف بناء شكل املصرف اإلسالمي، فمن مصرف 
للقروض احلسنة إيداًعا وإقراًضا يف األربعينات )النموذج الباكستاين(، إىل مصرف جلمع 
املدخرات واستثمارها بصيغة املشاركة مع الغري، القائمة على أساس املضاربة واملشاركة يف 
األرابح واخلسائر بني األطراف، وجعل القروض احلسنة من واجبات الدولة من مواردها 
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الوقفية والعامة، إىل منوذج املصرف الذي جيمع بني النموذجني السابقني )القرض احلسن 
والسبعينات. ومجيعهم  الستينات  املصرفية يف  اخلدمات  ويقدم  االستثمار(،  واملشاركة يف 
أولوا أمهية كبرية لالستثمار املباشر وإنشاء املشاريع االستثمارية يف تلك النماذج لإلسهام 
األوائل يف  اإلسالمية  الصريفة  املفكرين يف  تبلورت جهود  فعال. وقد  التنمية بشكل  يف 
الوصول إىل منوذج ملصرف إسالمي متكامل، وجد طريقه إىل الواقع العملي يف منتصف 
التنمية. ومن أمثلة هؤالء  السبعينات، ويقدم اخلدمات االستثمارية واملصرفية ويسهم يف 
املفكرين أيب األعلى املودودي، وحممد عزيز، وحممد عبد هللا العريب، وجناة هللا صديقي، 
وأمحد النجار، وعيسى عبده، وحممد ابقر الصدر  وغريهم.)1( وهؤالء كانت إسهاماهتم 
يف  بعضهم  مشاركة  عن  فضاًل  مؤلفات،  صورة  يف  اإلسالمي  املصرف  لشكل  الفكرية 
أتسيس بعض املصارف اإلسالمية يف السبعينات، مثل أمحد النجار وعيسى عبده اللذين 
أسهما يف أتسيس بنك ديب اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنمية، وبيت التمويل الكويي، 

وبنك قطر اإلسالمي.

إن من العوامل الي ساعدت يف حتويل األفكار إىل واقع عملي، أن ُوجد إىل جانب 
املنظرين للصريفة اإلسالمية رجال خملصون من أصحاب األموال، آمنوا واقتنعوا بفكر وآراء 
املنظرين هلا، فأسهموا يف أتسيس مصارف إسالمية تقوم على مبادئ وقواعد شرعية، مثل 
الشريعة اإلسالمية  االلتزام أبحكام  أو إعطاًء،  ومبدأ  التعامل ابلفائدة أخًذا  مبدأ عدم 
املشاريع  إبنشاء  املسهمة  األموال  تنمية  وأهدافها   مقاصدها  وجعل  األموال،  تنمية  يف 
االستثمارية ذات اآلاثر املباشرة على التنمية االقتصادية، وحتقيق التكافل االجتماعي. ومل 
يتوقف األمر عند تلك املبادئ، بل لقد أكدت املرجعيات القانونية للمصارف اإلسالمية، 
ابلفائدة،  التعامل  استبعاد  أهدافها  أهم  أن  على  األساسية  ونظمها  التأسيس،  وعقود 
التنمية  يف  اإلسهام  أي  فيها،  توجد  الي  البيئة  تنمية  يف  واإلسهام  ابلشريعة،  وااللتزام 

1 (  عــز الديــن، حممــد، البنــك اإلســالمي يف فكــر اآلابء املؤسســني لــه –ورقــة عمــل قدمــت إىل نــدوة ترشــيد مســرية البنــوك اإلســالمية، 5-3 
ســبتمرب 2005 م يف ديب، ونشــرت يف كتــاب النــدوة-، ص52-32.
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االقتصادية، وابلتبع طبًعا تنمية األموال ألصحاهبا.)1( 

2. صفات املصرف اإلسالمي يف فكر املؤسسني 

مبا  نظرهم  يتصف يف  اإلسالمي  املصرف  أن  نكتشف  املؤسسني  فكر  إنه ابستقراء 
يلي:)2(

يف  ابحلرام  احلالل  استبدال  املؤسسني  عند  اإلسالمي  املصرف  غاية  ليست  أواًل- 
معامالت البنوك فحسب، مع أن هذا مطلب أساس، وهدف حمرتم، وال غبار عليه، ولكن 
املؤسسني تطلعوا إىل مصرف يُعىن مبقاصد الشريعة اإلسالمية يف املال، فيأخذ على عاتقه 
وظيفة إعمار األرض، وحتقيق التوزيع األمثل للثروة، حىت ال تكون ُدوَلة بني األغنياء، ويتبىن 
أغراًضا ذات طابع اجتماعي عام؛ ولذلك جاءت كتاابهتم تشري إىل حماربة الفقر واإلسهام 

يف عملية التنمية.

يف  اإلسالمي  املصرف  تورط  املؤسسون  اآلابء  عليها  نبه  الي  احملاذير  من  اثنًيا- 
املداينات؛ ولذلك حرصوا على إبعاد البنك اإلسالمي عن تراكم الديون، ونبهوا إىل ضرورة 
أن حتد قدرته على توليد االئتمان؛ ألنه يصبح عندئٍذ يف نظرهم بنًكا لألغنياء، فالديون 
حتتاج إىل رهون، والرهون يف أيدي األغنياء، والديون إذا تراكمت سّببت الدورات التجارية 
الي يذهب ضحيتها الفقراء، وقد استحضروا ما ورد يف السنة من االستعاذة من الدين، 

وما للدين من آاثر سلبية على الفرد واجملتمع. 

البنك اإلسالمي عند املؤسسني ليس مؤسسة مالية غرضها الوساطة وحتقيق  اثلثًا- 
الربح، بل هو قاعدة لعمل عظيم، وهو جزء من نظام مصريف إسالمي، وهذا النظام متفرع 
عن حركة شاملة إلصالح اجتماعي واقتصادي. يبدأ ابملعامالت املالية وينتهي إىل استعادة 
1 (  القانون االحتادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن املصارف، واملؤسسات املالية، وشركات االستثمار اإلسالمية يف اإلمارات، وقانون املصارف 

اإلسالمية رقم 26 لعام 1996 يف اليمن.

2 (  القــري، حممــد علــي، البنــك اإلســالمي بــني فكــر املؤسســني األوائــل  والواقــع املعاصــر -ورقــة عمــل قدمــت إىل املنتــدى الفكــري جملمــع الفقــه 
اإلســالمي الــدويل يف 2 مايــو 2005 يف جــدة-، ص6-4.
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اجملتمعات اإلسالمية نظامها اإلسالمي الذي اندثر بفعل املستعمر. 

رابًعا- للمصرف اإلسالمي عند املؤسسني وظائف اجتماعية مستمدة من كونه جزًءا 
العناية  اإلسالمي  املصرف  أن على  يذكرون  ولذلك جندهم  نظام جمتمعي إسالمي؛  من 
ابلزكاة، وأن يكون مجعها وتوزيعها يف مصارفها أحد اهتماماته وأحد وظائفه، وأن يكون 
لكل بنك صندوق للرعاية االجتماعية، وأال يقتصر عمله على املدن واحلواضر، بل يعىن 

ابملناطق الريفية وما إىل ذلك. 

عقد  على  يقوم  للمنظّرين  واألفكار  تقريًبا  النماذج  مجيع  جوهر  إن  اخلالصة:)1( 
املشاركة أو املضاربة الشرعية، يف تكييف العالقة بني املودعني والبنك، والبنك وأصحاب 
املشروعات الذين يقدم هلم التمويل، حيث حتددت أوجه االستخدام الرئيسة لألموال يف 
هذه النماذج، يف متويل املضاربة، واملشاركة، وشراء أسهم املشروعات التجارية والصناعية 
وغريها. ابإلضافة إىل تقدمي القرض احلسن، وإن كان ذلك هو االستخدام األساسي، فإنه 
ال مينع ممارسة أساليب أخرى لتشغيل األموال، مثل البيع ابلثمن املؤجل، وبيع املراحبة، وبيع 

السلم )وهي أساليب ال تتضمن مشاركة يف انتج نشاط املشروعات(. 

كما أظهرت النماذج النظرية أن قيام البنك اإلسالمي بتوظيف األموال املتاحة لديه 
على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة. يساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للدخل  العادل  التوزيع  الفقر، وحتقيق  تقليل  على  العمل  اإلسالمية، من خالل  للبلدان 
والثروة، وتوفري فرص العمالة، وذلك من خالل التأثري احملتمل على االدخار واالستثمار، 
للنظام املصريف  املتاحة يف اجملتمع، فضاًل عن حتقيق االستقرار  املوارد  والكفاءة يف توزيع 
األوائل  الرواد  أظهرته كتاابت  اإلسالمي -كما  البنك  منوذج  تضمن  وقد  واالقتصادي. 
مجيعهم- قيام البنك اإلسالمي بدور اجتماعي مباشر، يف اجملتمعات الي يعمل هبا، من 
خالل مجع الزكاة وإنفاقها يف مصارفها الشرعية، وتقدمي القروض احلسنة بدون فوائد لألفراد 

احملتاجني وللتجار املعسرين.

1 (  عز الدين، البنك اإلسالمي يف فكر اآلابء املؤسسني له، مرجع سابق، ص53.
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الفصل الثاين: واقع املصارف اإلسامية اليوم

نبدأ هذا الفصل بوضع سؤال: هل للمصارف اإلسالمية حالًيا دور تنموي فاعل، كما 
أملُه املؤسسون؟ سؤال كبري، وإجابته معروفة مسبًقا يف أذهان املهتمني ابلصريفة اإلسالمية، 
ولكن ابتباع املنهج العلمي التجرييب القائم على أساس القياس يتحتم علينا اختيار عينة من 
املصارف اإلسالمية لقياس وحتليل ميزانياهتا، ومن مث الوصول إىل اإلجابة على هذا السؤال 

الكبري، وذلك من خالل املبحثني اآلتني.

املبحث األول: قياس وحتليل االستثمار احلقيقي واالستثمار املايل  للمصارف اإلسامية

 يُعّد هذا املبحث جوهر الدراسة الي بني أيدينا، حيث إنه من خالله سيتم اختبار 
توظيف  أوجه  بني  املقارنة  إبجراء  التنمية،  يف  اإلسالمية  املصارف  إسهام  مدى  وقياس 
مواردها. وقبل اخلوض يف تفاصيل هذا املبحث ال بد من وضع حمددات للتحليل والقياس، 
وذلك بتحديد بعض املصطلحات، وحتديد اإلجراءات الي متت يف تكوين اجلداول؛ لقيم 

بنود موجودات عينة املصارف اإلسالمية حمل الدراسة، وهي كما يلي:

أواًل- حتديد املصطلحات واملفاهيم

1. االستثمار املايل: نقصد به االستثمار يف موجودات مالية، كاألسهم، والصكوك، 
وشهادات االستثمار، والودائع،)1( والتجارة يف السلع عن طريق املراحبة أو التورق.

وتتصف هذه االستثمارات أبهنا قصرية األجل، وال تشكل إضافة حقيقية لالقتصاد، 
وال تسهم يف التنمية، كوهنا يتم تداوهلا يف السوق الثانوية، خاصة األسهم والصكوك، وليس 
يف السوق األولية. وقد تكون املتاجرة يف السلع عن طريق املراحبة تشتمل على مدخالت 
إنتاجية، فتصنف كاستثمار حقيقي، لكن ابستقراء أصناف التمويل لعدد السلع للمصارف 
حمل الدراسة من توضيحات امليزانيات، تبني أن نسبتها قليلة جًدا، فاتبعنا قاعدة الغلبة 

1 ( حيدان، طاهر، مبادى االستثمار )عمان: دار املستقبل، 1997( ص15-13.
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«يف إعطاء القليل حكم الكثري». وعلى ذلك فقد اصطلحنا يف هذا املبحث على العناصر 
اآلتية لتعرب عن عناصر االستثمار املايل، والي ليس هلا أثر يف التنمية، وتتمثل ابختصار يف: 

بيع املراحبة، والتورق، والوكالة، واالستثمار يف األوراق املالية )أسهم وصكوك(.

2. االستثمار احلقيقي: ونقصد به وفًقا ألدبيات اإلدارة املالية واالستثمار: اكتساب 
املوجودات املادية عن طريق توظيف النقود يف إنتاج تلك املوجودات، حيث يُعد التوظيف 
إنتاًجا ابعتبار ما يضيفه من منفعة، أو إجياد منفعة تكون على شكل سلع وخدمات، 
ويعّد استثمارًا حقيقًيا كونه يسهم يف زايدة الدخل، ويضيف يف الناتج القومي، أي يسهم 
يف التنمية.)1( وعلى هذا فإن مكوانت االستثمار احلقيقي يف ميزانيات املصارف اإلسالمية 

)جانب املوجودات( حمل الدراسة تتمثل يف البنود اآلتية:

االستثمار املباشر يف العقارات.‹‹-

اإلجارة املنتهية ابلتمليك ابعتبار أهنا تتضمن إنتاج أصل إجياري، وإعادة أتجريه ‹‹-
أتجريًا تشغيلًيا، أو إجارة منتهية ابلتمليك.

املشاركة: وهي الدخول مع الغري يف إنشاء مشاريع جديدة.‹‹-

استثمارية، ‹‹- مشاريع  إنشاء  بعمليات  للقيام  للغري  األموال  تقدمي  وهي  املضاربة: 
صناعية، زراعية، جتارية.

السلم: وهو تقدمي املال للمزارع مقدًما ليقوم إبنتاج سلع زراعية، ومبواصفات حمددة، ‹‹-
وتسليمها حني األجل  ملن دفع قيمتها مقدًما.

االستثمار يف شركات شقيقة: هي إنشاء مشاريع تساعد املصارف اإلسالمية يف ‹‹-
عملها، وتكون مكملة لنشاطها االستثماري، وبنسبة ال تقل عن %30 من رأس ماهلا، 

حسب معايري احملاسبني القانونيني. 
1 ( حيدان، طاهر، مبادى االستثمار، مرجع سابق، ص15-13.
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االستصناع: وهو االستثمار يف إنشاء مشاريع حقيقية سكنية، وصناعة سلع معينة، ‹‹-
كصناعة األدوية واألغذية، والصناعات املعدنية وغريها.

اثنًيا- حمددات الدراسة:

عينة البحث: مت اختيار اثين عشر مصرفًا إسالمًيا من دول اخلليج واليمن، وقد كان ‹ 
الرتكيز على دول اخلليج، ابعتبارها مركز التمويل اإلسالمي عاملًيا، وأقدمها من حيث حجم 
األصول، فيها 80 % من حجم أصول املصارف اإلسالمية يف العامل، كما تشري إىل ذلك 
بعض التقارير)1(، حيث مت اختيار أقدم مصرفني إسالميني من الدول اآلتية: )السعودية، 
واإلمارات والكويت، وقطر، والبحرين، واليمن(، وابلتايل فإن ما توصلت إليه الدراسة من 
الدول املذكورة، وليس ابلضرورة أن  لتلك  نتائج يصدق على مجيع املصارف اإلسالمية 
يصدق على املصارف اإلسالمية يف بقية الدول، مع أننا لن جنايف احلقيقة إذا عممنا نتائج 

القياس والتحليل على مجيع املصارف اإلسالمية عاملًيا.

الفرتة الزمنية لتحليل البياانت املالية: اقتصرت الفرتة الزمنية لتحليل البياانت املالية ‹ 
موارد  توظيف  جماالت  قياس  هو  البحث  من  اهلدف  ألن  2018؛  واحد   عام  على 
أم  احلقيقي  االستثمار  التنمية ويف  استثماراهتا يف  ملعرفة هل تسهم  اإلسالمية؛  املصارف 
ال؟ وما مقدار ذلك اإلسهام كنسبة من إمجايل موارد املصارف اإلسالمية حمل الدراسة؟ 
وابلتايل مل يكن هدف الدراسة قياس تطور توظيف موارد املصارف اإلسالمية، وال قياس 
دراسات  فهذا جماله  التنمية،  الكلية كمؤشرات حلدوث  االقتصادية  املتغريات  أثرها على 
أخرى، وإمنا القصد كان معرفة أوجه االستثمار يف نقطة زمنية معينة، حيث ُحددت بتاريخ 
2018/12/31، كما تشري إىل ذلك قوائم البياانت املالية للمصارف حمل الدراسة يف 

ذلك التاريخ.

عملة قيم عناصر املوجودات: مت حتويل قيمة عناصر املوجودات من قيم عمالت دول ‹ 
عينة البحث إىل عملة الدوالر، وفًقا ألسعار صرف البنوك املركزية لبلدان عينة املصارف 

1 ( الشيخ، أمحد فاروق، منتجات البنوك اإلسالمية ... التورق، مقال نشر يف جملة أخبار اخلليج يف 1/22/ 2017.
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اإلسالمية املختارة ليوم 2018/12/31، حىت يتم حتويل كل عناصر املوجودات بعمالت 
خمتلفة  إىل عملة موحدة، وهي الدوالر األمريكي.

عناصر التحليل: لقد اقتصران يف التحليل على بعض موجودات ميزانيات املصارف ‹ 
الدراسة، ابنتقاء أمهها وأبرزها ودمج بعضها مع بعض، كدمج عنصري  اإلسالمية حمل 
السلع  مراحبة  وكذا  الداخل،  يف  الوكالة  مع  اخلارجية  املالية  املؤسسات  يف  الوكالة  ودائع 
الدولية مع التمويل الشخصي، واعتبارمها نوًعا من التورق كون املراحبة مكواًن أساسًيا يف 
تصنيف  وقد مت  الصكوك،  مع  املايل  االستثمار  املنظم، وكذا دمج عنصر  التورق  حتقيق 

عناصر املوجودات األساسية مليزانيات املصارف اإلسالمية حمل الدراسة إىل جمموعتني: 

االستثمار قصري األجل، وقد  املايل )وهي متثل  االستثمار  اجملموعة األوىل: عناصر 
حددان عناصرها أعاله(.

وطويل  متوسط  االستثمار  متثل  )وهي  احلقيقي  االستثمار  عناصر  الثانية:  اجملموعة 
األجل، وقد حددان عناصرها أعاله كذلك(.

هذا وقد مت إمهال بقية عناصر املوجودات للمصارف، واملتمثلة يف النقدية يف اخلزائن، 
واحلساابت اجلارية ابملركزي، واملؤسسات املالية، واملوجودات الثابتة، واملوجودات األخرى 
الي ليس هلا أثر على جانب التوظيف االستثماري املنشود من هذا التحليل، وإن كان 

ظهورها يف التحليل كمتمم حسايب إلمجايل املوجودات حتت اسم موجودات أخرى.

اثلثًا- حتليل جداول البياانت املالية للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة 

1. حتليل اجلدول رقم )1( االستثمارات املالية يف املصارف اإلسالمية:

يبني اجلدول رقم )1( قيم االستثمارات املالية يف املصارف اإلسالمية البالغة اثىن عشر 
مصرفًا، موزعة على مخس دول خليجية. ابإلضافة إىل اليمن بواقع مصرفني إسالميني يف 
كل بلد، ومت ترتيبها تنازلًيا حسب حجم مراكزها املالية. وأبرز عناصر االستثمار املايل هي: 
)بيع املراحبة، واالستثمار يف األوراق املالية )أسهم وصكوك( يف السوق الثانوية، والتورق 
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املنظم مع األفراد والشركات واملؤسسات املالية، واالستثمار عن طريق الوكالة مع الغري، كما 
أشران سابًقا ذلك يف حتديد املصطلحات(.

السابقة إىل إمجايل موجودات كل  العناصر  قيم كل عنصر من  لقد مت احتساب   -
مصرف، واحلصول على نسبة مئوية لقيمتها، حبيث تبني األمهية النسبية حلجم كل عنصر 
من عناصر املوجودات املالية ابلنسبة إلمجايل موجودات كل مصرف، والي مت اعتبارها نوًعا 
من االستثمار املايل، وقد تفاوتت املصارف اإلسالمية يف أمهية كل عنصر ابلنسبة لكل 
مصرف، حيث جند يف معظمها احتالل املراحبة املرتبة األوىل يف بنود وعناصر االستثمار 
يف  النسب  وبلغت  والقطرية،  الكويتية  املصارف  يف  النسب  أعلى  بلغت  حيث  املايل، 
البلدين كاآليت: )بنك قطر%48، بنك الراين%75، بيت  املصارف األربعة يف هذين 
التمويل الكويي%57، بنك بوبيان%55( منسوبة إىل إمجايل موجودات تلك املصارف، 
بينما أخذ التورق املنظم العنصر األول يف بنك البالد اإلسالمي، السعودية، واالستثمار 
لعناصر  التحليل  هذا  البحرين.  اإلسالمي،  الربكة  بنك  األول يف  املالية كان  األوراق  يف 
االستثمار املايل على مستوى كل مصرف. تلك املصارف اشتملت بياانهتا على الدخول 
يف كل عناصر االستثمار املايل األربعة، وبنسب متفاوتة، ماعدا املصارف اإلسالمية يف 
جُتيز ذلك  الشرعية ال  املنظم؛ ألن هيئاهتا  التورق  املالية صيغة  بياانهتا  فلم تظهر  اليمن، 
انسجاًما مع مقررات اجملامع الفقهية،)1( يشمل املنع  للتورق املنظم كذلك كل املصارف 
التقليدية؛ التفاق هيئاهتا الشرعية على املنع  التابعة للبنوك  اإلسالمية والفروع اإلسالمية 
الشرعية  اهليئات  بعض  يف  عضًوا  يشغل  لكونه  النتيجة  هذه  الباحث  ويؤكد  اليمن،  يف 

للمصارف العاملة يف اليمن.

    

1 (  يُنظر: قرار جممع الفقه اإلسالمي األول حول التورق املنظم، رقم 79/)5/19(، أبريل 2009.
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 شكل رقم1 االستثمار املايل يف املصارف اإلسالمية لعام 2018

أما التحليل اإلمجايل أفقًيا لكل عنصر من عناصر االستثمار املايل على مستوى مجيع 

إجمالي الموجودات

وكالة
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املصارف اإلسالمية حمل الدراسة، فقد كانت بيع املراحبة يف املرتبة األوىل، حيث كانت 
نسبتها %37 إىل إمجايل موجودات مجيع املصارف حمل الدراسة، مث تليها االستثمارات 
يف األوراق املالية بنسبة %18، مث التورق املنظم بنسبة %16، مث الوكالة بنسبة 1.4%. 

انظر الشكل رقم)1(.

واذا كانت نسبة املراحبة اجملمعة لكل املصارف حمل الدراسة بلغت %36 فهي تشري 
إىل اخنفاض دور املراحبة يف املصارف اإلسالمية مقارنة هبا يف سنوات سابقة، حيث أشارت 
دراسات سابقة إىل وصول نسبة املراحبة يف استثمارات عينة من املصارف اإلسالمية، نسبة 
ترتاوح ما بني %50-%80 من إمجايل استثماراهتا.)1( ويعود سبب االخنفاض احلاصل 
املنظم  التورق  مثل  منها،  قريبة  أو  املراحبة،  صيغة  مع  متطابقة  متويل  أساليب  وجود  إىل 
واالستثمار يف األوراق املالية، وكان التوسع فيها اجتاًها عاًما على حساب املراحبة، وكانت 

تلك صيغ استثمارات مالية ال حيسب هلا أي قيمة مضافة لالقتصاد احلقيقي. 

على  وقسمتها  الدراسة،  حمل  املصارف  لكل  املايل  االستثمار  عناصر  قيم  وبتجميع 
املصارف  لكل  املايل  االستثمار  نسبة  إىل  نصل  أو  ذلك،  عن  ينتج  موجوداهتا  إمجايل 

جمتمعة، حيث بلغت %72 من إمجايل تلك املوجودات. انظر الشكل)1(.

› نتيجة )1( هامة:	

هذه  أن  وهي  هامة،  بنتيجة  خنرج  اإلمجايل  املايل  لالستثمار   72% النسبة  من 
االستثمارات ال متثل قيمة مضافة للدخل القومي، أو اإلنتاج، حيث ال تضيف سلًعا أو 
خدمات حقيقة منتجة لالقتصاد احلقيقي، وأبن نسبة االستثمارات هذه ال متثل أي إسهام 
مباشر يف التنمية، وابلتايل يظهر أن جزًءا كبريًا من موارد البنوك اإلسالمية ال ترتك أثرًا على 

التنمية يف بلدان املصارف اإلسالمية.

1 ( مصطفى، حممد عبده حممد، رأس املال املخاطر: اســرتاتيجية مقرتحة للتعاون بني املصارف اإلســالمية –مؤمتر املؤسســات املالية اإلســالمية: 
معاجلة الواقع وآفاق املستقبل، اجمللد اخلامس-، ص1614.
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2. حتليل اجلدول رقم )2( االستثمارات احلقيقية يف املصارف اإلسالمية:

أشران فيما سبق إىل أن عناصر االستثمار احلقيقي يف موجودات املصارف اإلسالمية 
حمل الدراسة تتمثل يف اإلجارة، واالستثمار املباشر، واملشاركة، واملضاربة، واالستصناع، 
والسلم، واالستثمار يف شركات شقيقة. وبتحليل اجلدول رقم )2( نالحظ أهنا قيم ضئيلة 
جًدا، ونسبتها إىل إمجايل موجودات كل مصرف إسالمي حمل الدراسة أكثر ضآلة، عدا 
صيغة اإلجارة املنتهية ابلتمليك، فنسبتها هي األعلى على مستوى املصارف اإلسالمية 
تقريًبا، حيث بلغت أعلى نسبة يف بنك أبوظيب اإلسالمي، وبنك ديب اإلسالمي، اإلمارات.  
وبنسبة %36، %30 على التوايل، وابقي النسب ترتاوح ما بني %16 يف بنك الراين، 

قطر. و%2 يف بنك سبأ اإلسالمي، اليمن.

هذا ويلي اإلجارة املنتهية ابلتمليك يف األمهية صيغة االستثمار املباشر يف العقارات، 
بنسبة  اليمنية،  اإلسالمية  املصارف  يف  احلقيقي  االستثمار  يف  نسبة  أعلى  حيث كانت 
اليمن يف  عقارية خارج  استثمارات  عبارة عن  )اليمن(، وهي  التضامن  بنك  %26 يف 

معظمها، كما تبني ذلك قوائمه املالية وتوضيحاهتا.

أمهية  نسبة  بلغت  حيث  اإلسالمي،  أبوظيب  بنك  األمهية  يف  التضامن  بنك  ويلي 
اإلجارة املنتهية ابلتمليك إىل إمجايل موجوداته نسبة %10. أما بقية األمهية النسبية لصيغ 
تعد  العناصر  هذه  وكل  اجلدول)2(.  انظر  فأقل.   5% فقد كانت  احلقيقي  االستثمار 

استثمارًا متوسطًا وطويل األجل.

هذا وبتحليل عناصر االستثمار احلقيقي أفقًيا على مستوى كل عنصر جلميع املصارف 
املرتبة األوىل،  بلغت  املنتهية ابلتمليك  أن اإلجارة واإلجارة  الدراسة جند  اإلسالمية حمل 
بنسبة %15، يليها االستثمار املباشر يف العقارات بنسبة %2، وابقي الصيغ )املشاركة، 
واملضاربة، واالستثمار يف الشركات الشقيقة، واالستصناع، والسلم( كانت النسب )1% 

- %0.09 - %0.8 - %0.3 - %0.2( على التوايل. 

وبتجميع القيم املطلقة لعناصر االستثمار احلقيقة أفقًيا وقسمتها على إمجايل موجودات 
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املصارف اإلسالمية حمل الدراسة جند أن األمهية النسبية لتلك االستثمارات بلغت 20%. 
انظر اجلدول)2( والشكل)2(.

الشكل )2( االستثمار احلقيقي يف املصارف اإلسالمية لعام 2018 
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وابلنظر إىل الشكل )3( أدانه الذي يبني تصنيف موجودات املصارف اإلسالمية كنسب 
مئوية إىل استثمار مايل %72، واستثمار حقيقي %20، وموجودات أخرى %8 )نقدية 
– حساابت جارية – أصول اثبتة( هذه التصنيفات تشري إىل استئـثار االستثمار املايل 
ملوجودات املصارف اإلسالمية، وهي استثمارات عقيمة، ال مثار هلا ماداًي؛ لكوهنا تتمثل 
يف صورة سلع وخدمات استهالكية يف الغالب، فال تعّد قيمة مضافة، بينما االستثمار 
بنسبة  ابلتمليك  املنتهية  اإلجارة  بصيغة  االستثمار  يف  تركز  وقد   ،20% بلغ  احلقيقي 
%15، حيث أتخذ يف الغالب صورة إنشاء عقارات، أو شراء آالت مصانع، أو سيارات 
ويعاد أتجريها للعمالء أتجريًا منتهًيا ابلتمليك، وهبذا األسلوب تقرتب اإلجارة من املراحبة 
يف حمدودية األثر االستثماري احلقيقي، ما مل يتم إنشاء األصل اإلجياري ابتداء، وليس نقل 

ملكيته من شخص آلخر.

الشكل )3( االستثمار املايل واحلقيقي لعينة املصارف اإلسالمية حمل الدراسة



493االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

أما ما عدا اإلجارة املنتهية ابلتمليك فقد توزعت ابقي النسبة %5 على ابقي صيغ 
التمويل اإلسالمي من استثمار مباشر عقاري، ومشاركة، ومضاربة، وسلم، وإنشاء شركات 
شقيقة اتبعة للمصارف اإلسالمية يف صورة مسامهة يف بنوك أخرى، أو شركات مالية، 
أو شركات عقارية وهلا أثر حمدود يف حتقيق نسبة مؤثرة يف التنمية. بقي أن نشري إىل أن 
املصارف اإلسالمية حمل الدراسة مل تتضمن ميزانيتها بند القروض احلسنة إال ثالثة منها، 

ومببالغ ال تكاد تذكر، مما يشري إىل غياب الدور االجتماعي هلا. 

نتيجة )2( هامة: يكاد ينعدم الدور التنموي )االستثمار احلقيقي( والدور االجتماعي 
للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة، وحيل حملها االستثمار املايل القائم على أساس الرحبية 

قصرية األجل.

رابًعا- حتليل بعض بنود مطلوابت املصارف اإلسالمية وتقييمها 

ما سبق كان حتلياًل لعناصر موجودات املصارف اإلسالمية )جانب األصول(، بعد 
متثل  واملوجودات  أخرى،  وأصول  حقيقي  واستثمار  مايل  استثمار  عناصر  إىل  تصنيفها 
إحدى أجنحة ميزانية املصرف. وأما اجلناح اآلخر فيتمثل يف املطلوابت وحقوق امللكية 
وبعض املصارف تفرد الودائع االستثمارية أبنواعها عن املطلوابت فتظهرها خارج املطلوابت، 
ويطلق على هذه األنواع اسم اخلصوم من امليزانية يف مقابل األصول، فاألصول عناصر 

مدينة واخلصوم عناصر دائنة وفًقا للمفاهيم احملاسبية. 

املالية  البياانت  أظهرت  حيث  البنود،  بعض  هو  املطلوابت  حتليل  يف  يهمنا  ما  إن 
للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة موارد جديدة غري تقليدية، متثلت يف التورق املعكوس 
اإلسالمية.  الصكوك  إصدار  وكذا  أجل(،  متوسط  قصري/  متويل   – دولية  سلع  )مراحبة 
جانب  يف  ختصيصها  على  وأثر  عالقة  وهلا  التنامي،  يف  بدأت  املستحدثة  املوارد  وهذه 
االستخدامات )املوجودات(، وابلتايل التأثري على نوعية استثمارها هل يكون يف االستثمار 
املوردين  هذين  حقيقة  على  نقف  أن  بد  فال  وعليه  احلقيقي؟  االستثمار  يف  أم  املايل 

للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة، وذلك من خالل اجلدول رقم )3( كما يلي:
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1. التورق املعكوس: ال ُتظهر املصارف اإلسالمية مصطلح التورق املعكوس، وإمنا 
البنك األهلي  الراين،  وخريات األهلي يف  تظهره مبسميات أخرى، كاملراجحة يف بنك 
السعودي، أو مراحبة سلع دائنة، أو مراحبة قصرية األجل، أو طويلة األجل، لكنها تشرتك 
مجيعها من حيث آليتها، فهي قد أتخذ صورة التمويل قصري األجل لتوفري السيولة للبنك 
اإلسالمي، وهذا ال إشكال عليه، فهو أحد احللول ألزمات السيولة الطارئة عليه تدعو 
إليه الضرورة، ولكن الغالب تستخدم كمنتج مصريف لتوفري السيولة لعموم املتعاملني مع 

املصارف اإلسالمية وحتقيق األرابح. 

وهناك نوع آخر يسمى املنتج البديل لوديعة األجل، وهذا النوع الذي أيخذ صورة 
التمويل مراحبة يف سلع دولية دائنة طويلة ومتوسطة األجل، حيث ظهرت يف بعض املصارف 
اإلسالمية حمل الدراسة، وحتديًدا البنك األهلي السعودي، وبنك البالد اإلسالمي، وبنك 

الراين القطري، وبنك البحرين اإلسالمي. 

اىل إمجايل خصوم  املعكوس  التورق  نسبة  بلغت  فقد   )3( رقم  اجلدول  وابلتأمل يف 
املصارف اإلسالمية حمل الدراسة %4، وهي موزعة على بعض املصارف اإلسالمية، حيث 
كان البنك األهلي السعودي األكثر تطبيًقا هلذا املنتج، حتت منتج مسمى خريات األهلي 
بنسبة %8 من إمجايل اخلصوم للبنك نفسه، وبقيمة حوايل 9 مليار دوالر، أما بنك البالد 
فقد بلغت نسبة تطبيق املراحبة املعكوسة  %18 من إمجايل اخلصوم، ويليه بنك البحرين 

%8، وبنك الربكة %7، وبنك قطر %4، وبنك الراين %1، من إمجايل مطلوابهتا.

التورق  بيع سلع  إعادة  أثرًا يف  املصرف اإلسالمي  املوارد على  النوع من  ويرتك هذا 
املعكوس، عن طريق التورق املنظم مع املتمولني األفراد والشركات الراغبني يف احلصول على 

سيولة، ويظهر ذلك يف االستثمار املايل يف جانب املوجودات.

والنتيجة 3 الي نصل إليها: أنه ال أثر إنتاجي، أو سلعي، أو خدمي، أو استثمار 
حقيقي للتورق املعكوس، بل هي وسيلة للرتبح، فأصبح املودع يف املصارف الي تستخدم 
التورق املعكوس يشبه املودع يف البنك التقليدي، من حيث حتديد  العائد الذي سيحصل 
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عليه وضمان رأس املال..

2. إصدار الصكوك اإلسالمية:

يعد إصدار الصكوك اإلسالمية يف جانب املطلوابت يف املصارف اإلسالمية مصدرًا 
االستثمارات  نوع  حبسب  احلقيقي  االستثمار  جمال  يف  أمهيتها  وأتيت  ملواردها،  جديًدا 
املستخدمة من خالله، فكل صك ميثل ملك حصة شائعة يف أصول مزمع إنشاؤها بعد 
جتميع قيمة الصكوك واستخدامها يف اجملال املخصص هلا، ولكن كل ذلك متوقف على 
مدى حتقيق املشاريع الي اكتتب العمالء فيها كأوراق يف سوق أولية، فقد تكون صكوك 
بيعها  يعاد  مشرتاة  تكون صكوك  وقد  املراحبة،  أو صكوك  مضاربة  أو صكوك  مشاركة 
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لألفراد كصكوك اإلجارة أو املشاركة أو املضاربة، وليس لدينا أتكيد موثق أن الصكوك 
املستخدمة جمرد تداول يف البيع والشراء، كما أتكد لنا فيما سبق من عناصر االستثمار 

املايل يف جانب املوجودات، حيث يتم شراء الصكوك من األسواق املالية الثانوية.

ومما سبق نعتقد أهنا خطوة إجيابية دخول املصارف اإلسالمية يف إصدار الصكوك يف 
صورة اكتتاب كسوق أولية، يرتتب عليها التزام املصارف املصدرة بتنفيذ ما متثله الصكوك 
من مشاريع استثمارية، وهذا يسهم يف التنمية، ولعل تلك املصارف تعتمد على الشركات 
الشقيقة التابعة هلا، وخاصة يف اجملاالت اإلنتاجية يف متويل احلكومات مبا حتتاجه من سلع 

وخدمات.

 وقد أظهر اجلدول )3(  أنه قد بلغ حجم اإلصدارات للمصارف اإلسالمية جمتمعة 
%3 إىل إمجايل موجودهتا، وبقيمة 11 مليار دوالر، واملصارف الي دخلت يف إصدار 
الصكوك هي: بنك ديب اإلسالمي بقيمة  3.4 مليار دوالر، وبنسبة %6 من مطلوابت 
%2، مث  وبنسبة  مليار دوالر،   2.5 مببلغ  السعودي  األهلي  البنك  ويليه  البنك،  نفس 
بيت التمويل الكويي مببلغ 1.6 مليار دوالر، وبنسبة %3، مث بنك البالد بنسبة 3%، 
وبنك الراين بنسبة %2، ومببلغ نصف مليار دوالر لكل منهما، حسب بياانت ميزانيات 
املصارف جانب قائمة املطلوابت بعد تعديلها إىل عملة الدوالر، حسب سعر الصرف 

لبنوكها املركزية يوم  2018/12/31.   
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املبحث الثاين: مظاهر حماكاة املصارف اإلسامية والتشابه مع البنوك التقليدية 
وآاثرها

أواًل- مظاهر احملاكاة: خنتصر هذه املظاهر  يف صورة جدول مقارنة، والذي توصلنا 
إليه من خالل املتابعة الذاتية للتطورات املصرفية اإلسالمية، ومبا يؤكده كثري من املهتمني 

هبا، وهي  كما يلي:

ماحظاتاملصارف اإلساميةالبنوك التقليدية
املودعني 1 من  االقرتاض 

واإلقراض لرجال األعمال 
بفوائد

املنظم  والتورق  املعكوس  التورق 
بعائد حمدد 

قابلة  غري  دولية  سلعة  توسيط  مع 
للتصرف فيها 

التورق إعادة اجلدولة بفوائد مركبة ٢ طريق  عن  اجلدولة  إعادة 
املنظم )أي إحياء الدين ابلدين أو 

قلب الدين(

فيه آراء شرعية بعدم جواز قلب الدين

- توريــق الديــون وتداوهلــا 3
بفوائــد 

- وإصــدار ســندات ديــن 
خاصــة بفوائــد وتداوهلــا 

وتداوهلا  والديون  األصول  توريق 
أو  والتبع  األصل  لقاعدة  وفًقا 

قاعدة الغلبة

أو  املشاركة  صكوك  توريق  تسمى 
اإلجارة، وأحيااًن املراحبة واالستصناع وًفقا 

لتلك القواعد 

اخلزانة ٤ أبذون  التعامل 
احلكومية بفوائد وتدويرها  

- صكوك االستثمار الصادرة عن 
احلكومة وتدويرها 

يف  ابالستثمار  الوكالة  أو   -
العمالت وتدويرها )جتربة اليمن(

وصكوك  اإلجارة  صكوك  كتوريق 
احلكومات  وتديروها عند عجز  املشاركة 
أو  املنظم  التورق  طريق  عن  السداد  عن 
بشراء  العمالت  يف  ابالستثمار  الوكالة 
البنك  من  الدوالر  اإلسالمي  املصرف 
األخري،  لدى  به  واالحتفاظ  املركزي 
واستفادة املركزي من العملة احمللية وإعادة 
سعر  بفارق  فرتة  بعد  له  الدوالر  بيع 
صرف يساوي فائدة أذون اخلزانة، وتنفيذ 
ذلك ابلقيود الدفرتية حلساابت املصارف 

اإلسالمية يف البنك املركزي

ألحد الصرافة اآلجلة ٥ امللزم  غري  ابلصرافة  الوعد 
األطراف، واإلجياب املمتد

الوعد ورقًيا غري ملزم وعملًيا ملزم 
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ضامن 6 البنك  رأمسال 
للودائع كلها 

رأس املال املصرف ضامن للودائع 
الضمان  وعملًيا  نظراًي،  اجلارية 
مبا  االستثمارية  الودائع  يشمل 
نسب  من  املركزية  البنوك  تفرضه 
شروط  واستيفاء  رأمسال  كفاية 

معايري ابزل 

املضارب حال  على  يقع  الضمان  شرًعا 
أو خمالفة شروط عقد  والتقصري  التعدي 
البنوك  ترى  احلال   واقع  لكن  املضاربة، 
املركزية أن املصرف اإلسالمي كمضارب 
حىت  ابتداء  والتقصري  ابلتعدي  متهًما 

تثبت براءته

النمر 7 نظام  استخدام 
احملددة  الفوائد  توزيع  يف 

مسبًقا بني املودعني

توزيع  يف  النمر  نظام  استخدام   
بني  الحًقا   املتحققة  األرابح 

املودعني

بقدر ما هي عملية رايضية بقدر ما تؤكد 
تشابه اهليكلية بينهما، وال ختلو من غنب 
املسامهني  على  وأحيااًن  املودعني،  على 
ملواجهة  املودعني  أرابح  دعم  كنظام 

منافسة أسعار الفوائد 

عليها 8 حيصل  الي  العوائد 
نسب  املودعون يف صورة 

فوائد

العوائد الي حيصل عليها املودعون 
يف صورة نسب أرابح متقاربة هناية 

السنة 

حىت  ودعمها  طبخها  الغالب  يف  يتم 
تكون مقاربة للنسب املنافسة السائدة يف 
السوق أو قريبة من الليبور، ومنتج بديل 
مثال  املعكوس   )ابلتورق  األجل  وديعة 

صارخ على ذلك(

الودائع 9 على  الفوائد 
عن  تتغري  ال  اآلجلة   
السائد وفًقا ملؤشر  السعر 

الليبور 

الودائع  على  املتحققة  العوائد 
أسعار  تتجاوز  أحيااًن  االستثمارية 
كبري  بشكل  املنافسة  الفائدة 
املصارف  بعض  يف  يفرض  لكن 
األرابح”  احتياطي  “معدل  مبدأ 
املودعني  أرابح  خصًما من صايف 
الكبرية  الفوارق  حتتجز  به  الذي 
للمودعني لسنوات قادمة للحفاظ 

على السعر السائد يف السوق  

إجياد  من  اإلسالمية  املصارف  تعدم  ال 
اإلجراء  هذا  مثل  لقبول  شرعية  خمارج 
فيحرم  الشريعة،  يف  التخارج  فكرة  حتت 
احملجوز  رحبه  من  املنسحب  املودع 

لسنوات قادمة

ائتمان 10 بطاقات  إصدار 
احلساب  وكشف  دائنة 

اجلاري بفوائد 

إصدار بطاقات دائنة وسداد قيمة 
على  السحب  أو  آجاًل  البطاقة 
املكشوف عن طريق التورق املنظم 

مراحبة ابلسلع الدولية 

اتباع املصارف اإلسالمية أساليب يف  أعماهلا حماكاة وتقليًدا  للبنوك التقليديةالنتيجة:11
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اثنًيا- آاثر احملاكاة على الصريفة اإلسالمية:

املصريف  النموذج  بني  اجلمع  العملية  املمارسة  يف  اإلسالمية  املصارف  حاولت  ملا 
 التقليدي وبني ما تقتضيها األسس الي قامت عليها نتج عنه  مشكالت عديدة، من أمهها 

ما يلي)1(:        
 أصبحت املصارف اإلسالمية متغرية اتبعة للبنوك التقليدية، مبعىن حماكاهتا يف مجيع أ- 

 أنشطتها وما يستجد منها، مث البحث عن خمرج لتكييف هذه األنشطة شرًعا، دون السبق 
 اببتكار أساليب مالية ومصرفية خاصة هبا. 

املمارسة العملية  أظهرت أن املصارف اإلسالمية اكتفت بدور الوسيط املايل الذى ب- 
يهمها فقط ضمان  اسرتداد املال والعائد احملدد بصرف النظر عن مدى استخدام هذا املال 
يف النشاط  االستثماري من عدمه، وابلتايل خيلع عنها صفتها األساسية كبنوك استثمار 
وأعمال، والي  تقوم على أساس العقود الشرعية اخلالية من الراب، والي بطبيعتها  تعمل يف 

جمال التمويل لالقتصاد احلقيقي املتصل ابالستثمار املباشر والتنمية.

االلتزام ج-  هو  التقليدية  والبنوك  اإلسالمية  املصارف  بني  الرئيس  الفارق  ألن  نظرًا 
 الشرعي يف األوىل، فقد تطلَّب األمر وجود هيئات شرعية يف املصارف اإلسالمية  ملساعدة 
وألن  الرقابة  الشرعية،  طريق  عن  منه  والتحقق  الشرعي،  االلتزام  هذا  اإلدارة يف ضمان 
التقليدية، ومن أجل إضفاء  الشرعية على  املصارف اإلسالمية أخذت بنموذج املصرفية 
من   «االجتهاد  حتولت  هلا  الفقهية  املساعدة  فإن  النموذج،  هذا  وفق  تتم  الي  أعماهلا 
الفقهي» إىل ما ميكن أن يطلق عليه البعض بـ«اإلجهاد الفقهي»،)2( والذى يقوم على 
التربير  الشرعي بكل السبل للممارسات املصرفية التقليدية، وأبرز مثال على ذلك موضوع 
  «التورق» الذى مارسته بعض البنوك اإلسالمية يف السلع الدولية على نطاق واسع، بناًء 
 على فتاوى وقرارات شرعية حاولت البحث عن خمرج شرعي أبسلوب اإلجهاد الفقهي 

 فأمسته «التورق املصريف املنظم».

1 (  انظــر عمــر، حممــد عبــد احلليــم، مقــرتح للمصرفيــة اإلســالمية -حبــث مقــدم إىل مؤمتــر ترشــيد مســرية البنــوك اإلســالمية املنعقــد إبمــارة دىب بدولــة 
اإلمارات العربية املتحدة يف 3-5 ســبتمرب2005-، ص221 وما بعدها.

2 (  فياض، عطية، العوائق واألخطاء الشرعية يف عمل املصارف اإلسالمية -حبث  مقدم ملؤمتر كلية الشريعة جبامعة الشارقة-، ص607.
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الفصل الثالث: أسباب تراجع الصرفة اإلسامية عن الدور التنموي املأمول هلا 
واحللول املقرتحة

ويشتمل هذ الفصل على ثالثة مباحث نتناوهلا كما يلي:

املبحث األول: أسباب تراجع الصرفة اإلسامية عن الدور التنموي املأمول هبا

تتنوع أسباب تراجع املصارف اإلسالمية يف القيام بواجبها يف جمال التنمية، وحتقيق 
وظيفة املال االجتماعية، فبعضها أسباب فكرية أو توجه فكري مت تبّنيه من بعض القائمني 

على املصارف اإلسالمية، وبعضها أسباب موضوعية، ونبينها فيما يلي: 

  أواًل- األسباب الفكرية )األيدلوجية(: 

التنمية، وأن هدفها هو حتقيق  البعض أن املصارف ليست معنية بقضية  لقد كتب 
الرحبية مع توفري الغطاء الشرعي الذي يقنع اجلماهري أبهنا بعيدة عن شبهة الراب، وهبذه 
التقليدية،  املنتجات  مع  اإلسالمية  املنتجات  تقارب  لرأيهم– من  الرؤية ال حرج –وفًقا 
طاملا كانت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وميكن عرض وجهة نظرهم  فيما يلي:)1( «إن 
نظرة فاحصة للواقع املعاصر للمصارف اإلسالمية يكشف لنا أن مسار تطورها مل يكن 
مسار فكر املؤسسني، ومل تسر على فكر أولئك العلماء، بل اختطت لنفسها مسارًا واضح 
االختالف، وعندما نقول ذلك حنن ال نصف املصارف اإلسالمية إال كما نراها، وكما 
هي ال كما جيب أن تكون، أو كما نتمىن أن تكون، حنن نتحدث عن الواقع، ومن أهم 

صفات املصرف اإلسالمي اليوم:

أسهمها،  حلملة  الربح  حتقيق  غرضها  مالية  مؤسسة  اليوم  اإلسالمي  املصرف  أواًل: 
تكتسب وصف «اإلسالمي» ألهنا تقتصر يف عملها على احلالل دون احلرام، وهي تستحق 
هذا الوصف بال تردد. لكن ال يدخل ضمن تطلعاهتا أن يكون هلا دور شبيه مبا تصوره 
اآلابء املؤسسون مثل مجع الزكاة، أو إعمار األرض، أو العمل على حتقيق التوزيع العادل 

1 ( القري، البنك اإلسالمي بني فكر املؤسسني والواقع املعاصر، مرجع سابق، ص9.
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املصرف  فتلك مجيًعا تركت لسياسات احلكومات. واكتفى  اجملتمع،  للثروة، والدخل يف 
اإلسالمي ابلعمل على حصر نشاطه ضمن نطاق املباح، كما تقرره هيئته الشرعية.

اثنًيا: عمل املصرف اإلسالمي اليوم يكاد يعتمد اعتماًدا اتًما على املداينات، فهو 
يقدم التمويل ابملراحبة أو االستصناع )أو التورق املصريف(، وكل ذلك تتولد عنه الديون يف 
دفاتر البنك، وقلياًل ما نرى املضاربة أو املشاركة بل هي اندرة جًدا، نعم ال تزال املضاربة 
األموال  )مصادر  االستثمار  حساابت  يف  اإلسالمي  البنك  عليه  يعتمد  الذي  األساس 
للمصرف(، لكن هذه املضاربة تفقد أثرها املتوقع على هيكل املصرف اإلسالمي، عندما 
خسارة،  وال  ربح  يف  اشرتاك  ال  ديون،  اخلصوم  جانب  يف  يقابلها  مضاربة  أهنا  نعرف 
الدخل  توزيع  على  املميز  األثر  توليد  إىل  تنتهي  ال  إذ  «شكلية»،  مضاربة  فأصبحت 
والثروة يف اجملتمع الذي طاملا حتدث عنه املؤسسون يف كتاابهتم، وحىت هذه املضاربة هي 
يف سبيل االختفاء؛ ألن من املصارف اإلسالمية اليوم من بدأ يتجه إىل جعل عالقته مع 
مصادر األموال أيًضا معتمدة على املداينة )فيما يسمى التورق يف جانب اخلصوم( )التورق 

املعكوس( فزاد املصرف اإلسالمي ابتعاًدا عن الصورة الي رمسها املؤسسون. 

اثلثًا: إن تطور املصرفية اإلسالمية يقوده املصرفيون وأرابب البنوك وهم )براغماتيون(، 
من  هناك  نعم  املؤسسني،  فكر  ورثة  من  والعلماء  ابألكادمييني،  صلة  له كثري  يعد  ومل 
املصرفيني البارعني ذوي الغرية اإلسالمية واحلرص على رفع الراب عن النظام املصريف، وهم 
من احليوية وسرعة اإليقاع يف عملهم، حبيث ال يستطيعون انتظار األكادمييني ليصلوا إىل 
نتيجة، فإذا قيل وماذا عن اهليئات الشرعية فاجلواب إن دورها يكاد ينحصر يف التأكيد 
املتطلبات  فيها  تتحقق  املالية  اهلندسة  املتخصصون يف  ينتجها  الي  االبتكارات  أن  على 

الشرعية الي جتعلها ضمن نطاق املباح.

رابًعا: إن القائمني على هذا املسار )مسار البنوك غري التنموية، وهي البنوك الي حتولت 
من بنوك تقليدية إىل إسالمية( ميثلون حتالف جمموعة من املصرفيني الذين يغلب عليهم 
املهنية، وهم عمليون )براغماتيون( يعرفون ابلضبط ما يريدون، قد حددوا هدفًا واضًحا 
اجتهت جهودهم للوصول إليه مع جمموعة من علماء الشريعة الذين احنصرت مهمتهم يف 
التأكد من أن ما جيري ابتكاره من صيغ وأدوات يقع ضمن نطاق املباح واحلالل، وأن 
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مسار البنك يتجه إىل اهلدف املقصود، ليس لألكادمييني عظيم دور يف هذا املسار، بل هم 
بعيدون عنه، ولذلك يكاد ينعدم التنظري -على هذا املسار- ويغلب عليه «العملية»».

 تلك أهم أفكار القائمني على معظم املصارف كما عرب عنها  الدكتور حممد علي 
ألقاها يف دار  البنك اإلسالمي يف فكر املؤسسني والواقع، والي  القري يف حماضرته عن 
تطوير  أقطاب  أحد  يعّد  الذي   ،2005 مايو  يف  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جملمع  الفكر 

الصريفة اإلسالمية الي عليها اليوم يف 2019.

القائمون على  تعبري عّما حيمله  القري فكرته –وهو  الدكتور  لقد  عرض  اخلالصة: 
املصارف اإلسالمية بقوله-: «... يف أذهاننا مجيًعا صورة للمصرف اإلسالمي املثالية، هذه 
الصورة أان أدعى أن سببها ما كتب عن املصرف اإلسالمي يف اخلمسينات والستينات، 
البنوك  أننا دائًما نقيس جناح  هذه الصورة خيالية، ليست واقعية، إهنا مثالية. اإلشكال 
اإلسالمية كما هي اليوم بناء على تلك الصورة، ولكن تلك الصورة ال ميكن أن تكون كما 
ختيلها املؤسسون لفكرة املصرفية اإلسالمية، ال ميكن أن تولد على أرض الواقع هذا من 
الصعوبة مبكان، إن املصرفية اإلسالمية أصبحت أمرًا ممكًنا قاباًل للتطبيق عندما ختلصت 
من هذه امللحقات الثقيلة، الي تريد أن تربطها ابملشروع اإلسالمي، وابحلضارة اإلسالمية، 
وابلزكاة، وابلتكافل، وما إىل ذلك، فأصبحت مؤسسة جتارية تسعى كسائر املؤسسات 
األخرى لتقدمي الوساطة املالية، وال خترج عن نطاق املباح، شأهنا شأن أي شركة أخرى، 
وال حتمل نفسها مبسؤوليات اجتماعية، طبًعا هذا هو الواقع، ولكن ليس هذا الذي حنب 

أن نراه، وهللا املستعان».

تعليق: كان هناك توقع ألصحاب هذا االجتاه الفكري والعملي قبل اثني عشرة سنة، 
وحتديًدا يف )1(2005، ابلتقاء مسار الصريفة اإلسالمية احلالية )غري التنموية( مع مسار 
املصارف الي حتاول أن تؤدي دورًا تنمواًي، وهي يف رأيهم مصارف أنشئت ابتداء لغرض 
أداء الدور التنموي، مثل املصارف الي أسست يف السبعينات، توقع ذلك االلتقاء يتمثل 

1 ( القري، البنك اإلسالمي بني فكر املؤسسني والواقع املعاصر، مرجع سابق، ص10.
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بتحول البنوك غري التنموية احلالية إىل بنوك تنموية وبطريقة متدرجة، لكن واقع احلال اليوم 
أنه حصل العكس، ولعل ما توصل إليه البحث من غلبة االستثمار املايل غري التنموي 

وألعرق املصارف اإلسالمية لدليل على ذلك.

األسباب،  هذه  يف  الُكّتاب  آراء  تعددت  وقد  للرتاجع:  موضوعية  أسباب  اثنًيا- 
حيث أطلق عليها البعض التحدايت: نذكر منها ما يلي:)1(

أ/ مؤثرات البيئة احمليطة ابملصارف اإلسالمية، وتشمل:

- املفاهيم والقيم االجتماعية السائدة:

البعض ‹‹  نظرة  جعل  اخلريية  ابألعمال  طوياًل  زمًنا  اإلسالمي  العمل  ارتباط  إن 
للمصارف اإلسالمية أحيااًن كنظرهتم للجمعيات اخلريية الي ال هتدف إىل الربح، ولذا فال 

حيفظون األمانة يف إرجاع التزاماهتم للمصرف اإلسالمي.

إن األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة هذه األايم جعلِت العالقات واملصاحل ‹‹ 
املادية تتقدم يف كثري من األحيان على قيم وأخالقيات اإلسالم، كما أن هيمنة النظام 
املصريف التقليدي على احلياة االقتصادية، وعلى أذهان الناس ردًحا من الزمن، جعلت نظرة 
البعض لتطبيقات املصارف اإلسالمية كنظرهتم للتطبيقات الي اعتادوا عليها من البنوك 

التقليدية، فمثاًل يقارنون:

- األرابح ابلفوائد.

- استحقاق األرابح وتوزيعاهتا ابستحقاق الفوائد وتوزيعاهتا.

- التمويالت ابلقروض.

1 ( شــحادة، موســى، الصريفة اإلســالمية الواقع والطموح -املؤمتر الثالث للمصارف واملؤسســات املالية اإلســالمية الذي نظمته مؤسســة الســالم 
للمعــارض يف دمشــق يومــي 10 و2008/3/11-، وكــذا يُنظــر: الرفاعــي، افتخــار حممــد وآخــرون، دور املصــارف اإلســالمية يف عمليــة التنميــة 

االقتصاديــة )جملــة كليــة بغــداد للعلــوم االقتصاديــة، اجلامعــة العراقيــة، العــدد احلــادي والثالثــون 2012( ص29.
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وهذا الواقع حدا ابملصارف اإلسالمية أن تساير البنوك التقليدية يف طابعها العام، مع 
احملافظة على الضوابط الشرعية، وال تكتفي ابلرتكيز على شرعية املعامالت، وإمنا استلزم 

األمر قبول املنافسة غري املتكافئة مع البنوك التقليدية على قاعدة املصاحل املادية.

ب/تداعيات البيئة احمليطة على البنية الذاتية للمصارف اإلسالمية: كان لضغط العوامل 
واملتغريات الي تتحكم يف البيئة احمليطة تداعيات كبرية على املصارف اإلسالمية، حيث 
وجدت نفسها تنساق إىل تبين سياسات وأساليب يف عملياهتا قد ال تكون هي األكثر 
تعبريًا عن رسالتها وهنجها التنموي، وقد تكون أقرب حملاكاة البنوك التقليدية، سواء كان 

ذلك يف جمال جذب األموال أو يف جمال توظيف األموال.

1. التداعيات يف جمال جذب األموال: من مظاهر ذلك ما يلي:

- الرتكيز على األوعية االدخارية الي هلا مقابل يف البنوك التقليدية.

- التساهل يف عمليات املشاركة واالنسحاب، كلًيا أو جزئًيا، من عمليات املشاركة 
يف األوعية االدخارية.

قصرية  فرتات  املشرتكة خالل  املطلقة/  االستثمار  أرابح حساابت  بتوزيع  االلتزام   -
نسبًيا.

ومن أهم نتائج ذلك:

- تقلبات غري حمسوبة للموارد املالية.

- التحوط من عجز يف السيولة النقدية ابللجوء إىل التورق مع مصارف أخرى.

النقدية ابلوضوح كاملراحبة  تدفقاهتا  تتسم  الي  األموال  توظيف  الرتكيز على صيغ   -
واإلجارة.

التقلبات غري احملسوبة  للخروج من مأزق  األموال:  التداعيات يف جمال توظيف   .2
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للموارد املالية، ركزت إدارات املصارف اإلسالمية على صيغ التمويل األقرب للصيغ املطبقة 
يف البنوك التقليدية، والي تتسم تدفقاهتا النقدية ابملرونة والوضوح، ويف مقدمتها، صيغة 
متويل املراحبة، مع اإلدراك املسبق أبن هذه الصيغة ليست هي الصيغة األنسب لتحقيق 

رسالة املصارف اإلسالمية، وليست هي الصيغة األكثر انسجاًما مع طبيعتها التنموية.

ج/العوامل األخرى الي دعت املصارف اإلسالمية للرتكيز على صيغة متويل املراحبة

املصارف  جعلت  أخرى  عوامل  هناك  فإن  النقدية،  التدفقات  مسألة  جانب  إىل 
اإلسالمية تُركز على صيغة متويل املراحبة أكثر من غريها من صيغ توظيف األموال الشرعية، 

وفيما يلي أهم هذه العوامل:

- األوضاع االجتماعية واالقتصادية السائدة يف هذه األايم، والي حتكمها عالقات 
ومصاحل مادية، أكثر مما حتكمها قيم وأخالقيات اإلسالم يف التعامل املايل. 

- إن التوسع يف تطبيقات الصيغ الشرعية األخرى لتوظيف األموال، يعين االقرتاب من 
منوذج الشركة االستثمارية، واالبتعاد بعض الشيء عن منوذج البنك التقليدي السائد، من 
حيث بنية اهليكل التنظيمي، وأساليب وأدوات العمل، واألجهزة اإلدارية والفنية، واخلربات 
والتخصصات، وتوزيع املهام واالختصاصات والصالحيات، وهو ما ال يتفق مع ما اعتاد 

عليه املصرفيون.

- امليول لدى كوادر املصارف اإلسالمية القادمة من بنوك تقليدية إىل تطبيق الصيغ 
الشرعية األكثر اقرتااًب إىل ما اعتادت عليه يف تطبيقات البنوك التقليدية.  

د/حتدايت أخرى تواجهها املصارف اإلسالمية يف جمال املوارد البشرية، وهي: 

التنفيذيني يف .  1 اإلداريني  القادة  اإلدارة وضعف كفاءة  أعضاء جملس  نقص كفاءة 
بعض املصارف  اإلسالمية. 

تطبيق بعض األسس والقواعد والنظم املطبقة يف املصارف التقليدية والي ال تتناسب .  2
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مع ذاتية املصارف  اإلسالمية. 

ضعف االهتمام ابنتقاء العاملني على أساس الكفاءة، وضعف فرص التدريب هلم .  3
أبساليب التمويل  اإلسالمي، مما جيعلهم غري قادرين على تطبيقها يف العمل املصريف كما 

جيب، أو ابتكار أساليب جديدة  إنتاجية. 

عدم وجود قناعة برسالة املصارف اإلسالمية لدى بعض القائمني عليها. .  4

وجود نسبة من العاملني يف املصارف اإلسالمية كانوا يعملون يف املصارف التقليدية .  5
وما زالوا متأثرين ابلعمل املصريف الربوي.  
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املبحث الثاين: اجلهود املبذولة لتصحيح مسرة املصارف اإلسامية

مؤمترات  تنظيم  صورة  يف  اإلسالمية  املصارف  ملسرية  التصحيحية  اجلهود  متثلت 
أو  داعمة  حبوث  بعضها  على  واشتمل  اإلسالمية،  ابلصريفة  املهتمني  قبل  من  وندوات 
خصصت  وندوات  مؤمترات  هناك  بل  مسريهتا،  بتعديل  اإلسالمية  للمصارف  موجهة 
بشكل مقصود برتشيد مسريهتا، خاصة  عندما تراجعت املصارف اإلسالمية يف اهتمامها 
ابلشراء يف  لآلمر  املراحبة  بيع  على  واالنكفاء  التنمية،  واإلسهام يف  احلقيقي  ابالستثمار 
 التسعينات، والتخلي عن الصيغ األخرى اإلنتاجية، مث تسلل التورق املنظم  يف عمل بعض 
املصارف اإلسالمية  يف العقد األول من القرن  العشرين وشيوعه وتنوعه يف معظم املصارف 

اإلسالمية، خاصة يف اخلليج حىت اليوم.  

مسرية  تصحيح  حنو  السعي  جلهود  مؤشرًا  متثل  الي  والندوات  املؤمترات  هذه  وأهم 
املصارف اإلسالمية، والي كان الباحث من املشاركني  ابحلضور ويف بعضها أبوراق عمل، 

هذه املؤمترات والندوات هي: 

 مؤمتر دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار والتنمية، مايو 2002  يف .  1
جامعة الشارقة. 

والي .  2 والعشرين،  الرابعة  الندوة  وخاصة  اإلسالمي،  لالقتصاد  الربكة   ندوات 
يف  رمضان  عقدت  وتصحيح  مسارها،  اإلسالمية  املصارف  تطوير  على  مركزة  كانت 

1424هـ/ 2003م  يف مكة. 

اإلسالمي .  3 بنك ديب  أقامها   ، 2005 اإلسالمية يف سبتمرب  البنوك  ترشيد مسرية 
وآخرون.  

 مؤمترات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وجممع الفقه اإلسالمي .  4
الدويل، وقرارمها حول التورق املنظم و التورق العكسي،  وحترميهما خالل األعوام 2003، 

  .2009 ،2007
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 مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول يف  29 مايو-2 يونيو  2009  دائرة .  5
الشئون اإلسالمية يف ديب. 

 مؤمترات اهليئات الشرعية السنوية هليئة املعايري احملاسبية للمؤسسات املالية  اإلسالمية .  6
 ) األيويف ( من عام 2003 املؤمتر األول،  وحىت  املؤمتر السادس عشر يف عام 2019، 

وغالًبا ما يعقد املؤمتر يف البحرين.  

وجيدر اإلشارة يف إطار اجلهود املنادية بتصحيح املسرية إىل جهود أحد الذين محلوا َهمَّ 
الصريفة اإلسالمية، وأسهموا يف أتسيسها، وانضلوا يف احلفاظ  عليها على مدى مخسني 
ندوات  أسس  من   نعلم مجيًعا-  فهو –كما  عبد هللا كامل،  الشيخ صاحل  وهو  عاًما، 
الربكة لالقتصاد اإلسالمي، وهي ندوات دورية عن البنوك اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي 
 منذ أربعني سنة، منطلًقا من إميانه بقدرة االقتصاد اإلسالمي يف حل مشاكل الشعوب 

اإلسالمية واحلفاظ على سالمة املصارف اإلسالمية.  

املصارف  التطوير واالبتكار يف  الربكة إىل  ندوة  دائًما يف كلماته يف  يدعو  وقد كان 
البنوك  اإلسالمية، ومبا حيقق املقاصد الشرعية، وكان ينبه وحيذر من  انزالقها إىل حماكاة 
التقليدية، وقد كان لكلمته األخرية الي ألقاها يف الندوة ال 39 يف رمضان 1440هـ 
مايو 2019  صدى كبريًا يف  أوساط الصريفة اإلسالمية، األمر الذي دعا أحد املهتمني 
يف الصريفة اإلسالمية إىل توضيح  كلمة الشيخ صاحل، ورّد على من يفسرها ضد  الصريفة 
اإلسالمية، مبقال نشر يف موقع موسوعة االقتصاد اإلسالمي بعنوان )ندوة الربكة لالقتصاد 

اإلسالمي ليست حفل أتبني للمصارف  اإلسالمية(. 

-وحنن  املسرية   تصحيح  إىل  دعوا  الذين  أن  على  التأكيد  جيب  الشأن  هذا  ويف 
منهم- مل يقصدوا أن املصارف اإلسالمية احنرفت عن هويتها  اإلسالمية، والتزامها الشرعي 
يف اجتناب الراب، بل هي ما زالت حمافظة على هويتها اإلسالمية وملتزمة ابجتناب الراب 
من  القصد  ولكن  العامل،  قارات  وغطت كل  وانتشار  مستمر،  توسع  يف  فهي  صراحة، 
تصحيح املسرية الدعوة إىل ترشيد سياساهتا االستثمارية بتفعيل أساليب التمويل اإلسالمي 
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 ذات األثر اإلنتاجي، بداًل من األساليب التمويلية املالية ذات األثر احملدود يف اإلنتاج، 
فنحن خنشى يف حالة إمهال ترشيد وتذكري القائمني  عليها أن تصل يف استثماراهتا املالية 

إىل أن تصبح بنوك التورق الكامل إيداًعا ومتوياًل بغطاء شرعي.

 ويف سياق ُسنة التدافع  للحفاظ على املسرية نذكر أبهم ما جاء يف كلمة صاحل كامل 
يف افتتاح الندوة مبا يلي:     

دعوة الشيخ صاحل عبد هللا كامل بتصحيح مسرية املصارف اإلسالمية وتقدمي مقرتح 
والثالثني يف  التاسعة  الربكة  ندوة  املشاركني يف  أمام  الشيخ صاحل يف كلمته  عملي: دعا 
رمضان عام 1440هـ إىل تصحيح مسرية املصارف اإلسالمية، وذلك ابلعودة إىل االمتثال 
مبقاصد الشريعة اإلسالمية يف أعماهلا، وإجياد أدوات ومنتجات مبتكرة انبعة من االقتصاد 
اإلسالمي تراعي تلك  املقاصد، بداًل من استجالب أدوات ومنتجات من البنوك الغربية 
وإجراء تعديالت عليها يف )الفورمات( واأللفاظ حىت تكون متوافقة مع  الشريعة اإلسالمية.  

وقد حاول الشيخ صاحل أن يرتجم دعوته إىل برانمج عمل ابقرتاحه –يف ورقة عمل 
مقدمة للندوة- تشكيل هيئة لتطوير منتجات انبعة من  االقتصاد اإلسالمي مكونة من 
عدة جهات، هي: البنك اإلسالمي للتنمية، وجممع الفقه اإلسالمي الدويل، وندوة الربكة، 
واجمللس العام للبنوك  اإلسالمية، ومن يرغب من املؤسسات املالية اإلسالمية، وقيام هذه 
اجلهات بتحمل مسئوليتها يف تطوير وابتكار أدوات انبعة من االقتصاد  اإلسالمي ومن 
حاجتنا وخاضعة ملقاصد الشريعة اإلسالمية، وليست حماولة إلجياد حلول لفظية وورقية 
للقائم يف بنوك الغرب، وأوضح أننا ظلمنا  االقتصاد اإلسالمي عندما حصرانه يف البنوك 
لالقتصاد  أذرع  ثالثة  وأتسيس  إلنشاء  السعي  اجلهات  هذه  على  واقرتح  اإلسالمية، 
اإلسالمي،  هي بنك االستثمار اإلسالمي، وشركة االستثمار اإلسالمية، والبنك التجاري 
اإلشرافية  منها  للجهات  واحدة، ختضع كل  منظومة  تشكل كلها  )اإلسالمي(، وحبيث 
املختصة، وال ختضع كلها للبنوك املركزية؛ لضمان جناح تلك املنظومة يف القيام بتحقيق 

مقاصد االقتصاد اإلسالمي يف التمويل  والتنمية. انتهى.  
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نتيجة هامة:  ابلرغم هذ الكم اهلائل من املؤمترات والندوات منذ أن تراجعت املصارف 
اإلسالمية عن دورها التنموي إال أن أثر ذلك –يف تقديران- حمدود  جًدا، والسبب يف ذلك 
يعود  إىل غياب عامل القوة امللزمة ابتباع سياسات استثمارية إجيابية، هذه القوة متمثلة 

يف السلطة صاحبة النفوذ واإلجبار، وذلك «إن هللا ليزع  ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن».

وابملقابل للمؤمترات التصحيحية هناك عوامل معززة لبقاء املصارف اإلسالمية بعيدة 
عن التنمية، منها:

- حرص املصارف اإلسالمية املنفتحة على مواكبة التطورات  املصرفية العاملية، ووجوب 
التكيف معها، مثل االلتزام مبعايري ابزل 2و3.

- وجود مؤمتر دوري ابسم )مؤمتر املصارف اإلسالمية الدويل( يركز يف  كيفية إجياد 
املواءمة بني املصرفية اإلسالمية واملصرفية التقليدية، كان آخرها املؤمتر السادس والعشرين 
الذي عقد يف بداية شهر نوفمرب 2019 يف  البحرين، حتت رعاية البنك املركزي البحريين، 
وكذا هناك مؤمترات األيويف والبنك الدويل السنوي الذي عقد يف نسخته الرابعة عشر يف3-

املالية اإلسالمية  )التحوالت اجلذرية يف منظومة  بعنوان:  البحرين  4 نوفمرب 2019 يف 
الدولية: احلاجة إىل احلوكمة واملعرية والدعم الرقايب  (. 

حنن أنمل أال تكون مثل هذه املؤمترات اجتاًها معاكًسا لرغبة الداعني إىل أصالة الصريفة 
اإلسالمية، وبني الدعوة إىل جعلها بنوك وساطة  مالية نسخة من املصرفية الغربية، بدعوى 
املواكبة والتطور، مع أتكيدان على فريضة املواكبة، ولكن مع احلفاظ على اهلوية النابعة من 

فكر االقتصاد  اإلسالمي.  
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املبحث الثالث: مقرتحات احللول والتطوير واالبتكار )دعوة للمراجعة(

حيقق  وضع  إىل  نقلها  حملاولة  مقرتحات  اإلسالمية  ابلصريفة  املهتمني  من  قدم كثري 
اهلدف الرئيس الذي وضعه املؤسسون، ويشارك الباحث بتقدمي رؤيته هلذه احللول اقتبسها 

من خربته العملية ومعارفه الرتاكمية، مع مالحظة ما يلي:

إعداد  مرحلة  تطويرية يف  مقرتحات  من  نقدمه  ما  أن  عليه  التأكيد  ما جيب  إن   -
البحث، هو نوع من العصف الذهين للرتاكم املعريف حبكم العمل األكادميي للباحث يف 
جمال العلوم املالية واملصرفية، وكذا حبكم اخلربة العملية يف جمال الصريفة اإلسالمية حلوايل ربع 
قرن، يف صورة ممارسة الرقابة الشرعية على بعض املصارف اإلسالمية يف اليمن، واألعمال 

االستشارية يف بعضها اآلخر، ويف البنك املركزي اليمين )وحدة الصكوك اإلسالمية(.

- إن تقدمي مقرتحات للحلول والتطوير لن يكون مبثابة العصى السحرية الي ستغري 
تراجعها من صورة  استغرقت يف  املصارف اإلسالمية من حال إىل حال أحسن، فكما 
االستثمار احلقيقي يف بداية نشأهتا –وإن كان حمدودا– إىل صور االستثمار املايل ذلك 
وقًتا طوياًل، فإن جهود ثنيها عن سريهتا احلالية حتتاج إىل خطة اسرتاتيجية تتكاتف جهود 
جهات عديدة ذات عالقة وبرامج زمنية متعددة، وقد يلزم األمر إىل التخلي عن النماذج 
يتغري  اإلسالمي،  للمصرف  وابتكار منوذج جديد  وتطوير  اإلسالمية،  للمصارف  احلالية 
شكله وهيكله عن النموذج احلايل، فتحدث بذلك ثورة وقوة دافعة ملراجعتها واالستجابة 

للتكيف مع هذا النموذج اجلديد.

- إن مقرتحات احللول والتطوير جيب أن تسري -يف رأينا- يف مسارين متوازيني؛ املسار 
األول قصري ومتوسط األجل، واملسار الثاين طويل األجل واسرتاتيجي، ونتناول أفكارمها 

األولية فيما يلي: 

أواًل- يف األجل القصري واملتوسط:

الدعوة إىل إحياء دور املصارف اإلسالمية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، من .  1
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خالل الدعوة إىل إلزام السلطات النقدية واحلكومات للمصارف اإلسالمية ختصيص نسبة 
من مواردها يف االستثمار احلقيقي، والذي يصب مباشرة يف خدمة التنمية لتمويل مشاريع 
حيوية، كالعقارات، والزراعة، والصناعة، وإجياد إدارات كفؤة متخصصة يف تلك اجملاالت، 
وبتوفري الغطاء القانوين لإللزام والرقابة على تنفيذه من قبل جهات معينة، وتوفري املناخات 
املالئمة ومتطلبات األمان للمصارف اإلسالمية كالضماانت احلكومية، واملثال الناجح ملثل 

هذا املقرتح جتربة السودان الشقيق يف بداية التسعينات. 

مشروعية .  2 يف  النظر  إلعادة  اإلسالمية  املصارف  يف  الشرعية  الرقابة  هيئات  دعوة 
أساليب التمويل النقدي، كالتورق املنظم واملعكوس، ابلنظر إىل مقاصد الشريعة لوظيفة 
األساليب،  تلك  من  إنتاجية  مثرة  حتقيق  عدم  مآالت  إىل  وابلنظر  اإلسالم،  يف  املال 

وانسجاًما مع الفتاوى اجملمعية الي مل جتزها. 

دراسات .  3 إعداد  إىل  األحباث  ومراكز  والبحثية كاجلامعات  العلمية  اجلهات  دعوة 
وحبوث تقييمية لواقع املصارف اإلسالمية، وآاثر أنشطتها االستثمارية املالية على االستقرار 
املايل، وعلى املتغريات االقتصادية الكلية، ومدى إمكانية أن تكون بعض تلك االستثمارات 
) كالتورق املنظم والتورق املعكوس( قنبلة موقوته ألزمة مالية واقتصادية مدمرة لبلدان تلك 
املصارف، ال سيما أن هناك عاماًل مشرتًكا بني هذه التمويالت والتمويالت العقارية الي 
أدت إىل أزمة 2008، وهي البيوع الومهية الي ال أثر هلا يف الواقع سوى تضخم القيم 

املالية. 

الدعوة إىل تكوين رأي عام ضاغط للمصارف اإلسالمية بضرورة إحداث تعديالت .  4
جوهرية يف هياكلها احلالية، وذلك ابستحداث هيكل جديد لالستثمار احلقيقي بتمويل 
رجال األعمال أبساليب املشاركة واملضاربة، وإجياد وسائل كفيلة للحد من خماطر هذه 
الصيغ، كضمان الطرف الثالث، أو إجياد نظام التأمني التكافلي يف هذه املصارف وبدعم 

حكومي، كما هو موجود حالًيا يف التأمني على نظم التمويل األصغر.

الدعوة إىل أتسيس مصارف إسالمية متخصصة يف االستثمار احلقيقي واملباشر، .  5
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التمويل  على  ترتكز  والي  الصناعي،  واملصرف  العقاري،  واملصرف  الزراعي،  كاملصرف 
املباشر، أو الشراكة مع الغري، بعد دراسة عوامل فشل مثيالهتا يف البنوك التقليدية،  وتقييم 
الشركات االستثمارية التابعة لبعض املصارف اإلسالمية ذات االستثمارات املالية وتصحيح 

احنرافها.  
اثنًيا- مقرتحات ابتكارية لألجل الطويل واسرتاتيجية:

1. تطوير املقرتح األول واخلاص إبلزام البنوك بتخصيص نسبة من مواردها وتوجيهها 
حنو االستثمار احلقيقي يف األجل الطويل، يكون إبنشاء شركة قابضة استثمارية  تسمى 
)مثاًل شركة إعمار( تكون حتت إشراف جملس إدارة من املصارف اإلسالمية والبنك املركزي 
ووزارة االقتصاد والتجارة )أو أي وزارة معنية ابلتنمية يف البلد( يف كل بلد، حبيث تتوىل 
هذه الشركة القابضة أتسيس شركات اتبعة هلا متخصصة يف االستثمار، ابستخدام صيغة 
متويل معينة، كشركة السلم لدعم القطاع الزراعي، وشركة االستصناع لدعم القطاع العقاري 
والصناعي، وشركة املراحبة للتمويل التجاري، وهكذا على أن تعزز هذه الشركات إبجياد 

اآليت:

إنشاء شركة أتمني تكافلية لتأمني استثمارات الشركة القابضة عرب شركاهتا التابعة، ‹‹-
تكون  أن  بعد  سنواًي،  احلكومة  ومن  الشركات  تلك  أرابح  نسبة  من  مواردها  وتكون 
املصارف اإلسالمية واجلهات احلكومية شاركت يف تكوين رأمساهلا، وتكون بذلك شبيهة 

مبؤسسة ضمان الودائع للبنوك التقليدية.

إنشاء هيئة رقابة شرعية وأخرى مالية أو حماسبية وقانونية لتطبيق مبادئ احلوكمة ‹‹-
يف أعمال الشركة القابضة وشركاهتا التابعة؛ لتحقيق شفافيتها وسالمتها الشرعية واملالية 

وبعدها عن املخاطر املختلفة.

إجياد/ أو تفعيل احملاكم التجارية والضبط النيايب لسرعة فض املنازعات املالية بني ‹‹-
الشركة القابضة واملتعاملني معها.
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2. الدعوة إىل إجياد منوذج جديد ملصرف إسالمي يف كل بلد عريب وإسالمي هبيكلة 
خمتلفة عن اهليكلة احلالية، واستقطاب رجال أعمال مؤمنني بفكرة التجديد –كما وجدوا 
يف بداية أتسيسها- مع وجود دعم حكومي، وتقوم على أساس تنمية نشاط االستثمار 
يف إطار مقاصد الشريعة، وتعتمد على اهلندسة املالية يف تطوير منتجات مرنة، ويف ابتكار 
منتجات جديدة، مع مراعاة األسس الشرعية، كتحرمي الراب والغرر والغنب والعينة، وتطبيق 

قواعد احلوكمة عليها، ويكون من أبرز نشاطاته:

بني ‹‹- تربط  إبجياد كياانت  واملتوسطة،  واألصغر  الصغرية  املشاريع  ومتويل  تشجيع 
صاحب املال وصاحب العمل أو املشاركة بينهما.

اإلنتاجية ‹‹- التمويل  صيغ  بتفعيل  وصناعية  وعقارية  زراعية  ضخمة  مشاريع  متويل 
كاملشاركة واملضاربة والسلم واالستصناع.

وجيب أن يراعى يف هذه املقرتحات كلها، سواء كانت قصرية أو متوسطة األجل، 
أو طويلة األجل النزعة لدى التجار إىل تفضيل مصاحلهم وحتقيق أعلى املكاسب، ولو 
كانت بطريقة ال أخالقية كاحليلة والغش والتدليس، وكذا نزعة املصارف إىل جتنب املخاطر 
اخلسائر  وجتنب  الودائع  ضمان  يف  املودعني  نزعة  وكذا  األرابح،  أعلى  على  واحلصول 
التضخم، وكل ذلك يكون  الزكاة ونسبة من  الي تغطي  املعقولة  واحلصول على األرابح 
مواجهتها أبخذ التدابري الالزمة لتهذيبها ابلتوعية الشرعية والضوابط الرادعة. أخريًا ميكن 
من  وجعله  املقرتح  هذا  مثل  لتبين  مهيئة  تكون  أن  ميكن  الشقيقة  قطر  دولة  إن  القول 

توصيات املؤمتر. 
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اخلامتة

نتائج البحث:

نشري ابستعراض فصول البحث إىل أن فرضيات البحث قد حتققت، وميكن أن نشري 
إىل ذلك فيما يلي:

أواًل- وضع املفكرون األوائل أسًسا ومبادئ للمصارف اإلسالمية ترتكز على السعي 
لتحقيق التنمية الشاملة يف اجملمعات اإلسالمية،  وجعلها هدفًا اسرتاتيجًيا يف منهج عملها، 
 وأنه لو مت األخذ هبا لتبدل حال املصارف اإلسالمية واقتصادايت بلداهنا، وأصبحت يف 

مراقي التقدم.

اثنًيا- من استعراض الفصل الثاين بشكل كلي يتأكد أن هناك تراجًعا من القائمني 
على املصارف اإلسالمية عن إدراك أن الغاية الرئيسية هلا اإلسهام يف حتقيق وظيفة النقود 

يف تنمية اجملتمعات اإلسالمية اقتصاداًي واجتماعًيا.  

أن  يكاد  والذي  واضمحالله،  اإلسالمية  للمصارف  التنموي   الدور  اثلثًا- ضعف 
ويظهر  اهتماماها،  يف  الرئيسة  القضية  التنمية  أن كانت  بعد  اسرتاتيجياهتا  يف  يتالشى 
هذه  أن  تؤكد  وهي  اإلسالمية،  املصارف  يف  املايل  لالستثمار   72% النسبة  من  ذلك 
االستثمارات ال متثل قيمة مضافة للدخل القومي أو اإلنتاج، حيث ال تضيف سلًعا حقيقة 
منتجة أو خدمات لالقتصاد احلقيقي، وأبن نسبة االستثمارات هذه ال متثل أي إسهام 
مباشر يف التنمية، وابلتايل يظهر أن جزًءا كبريًا من موارد املصارف اإلسالمية ال ترتك أثرًا 

على التنمية يف بلداهنا.

رابًعا- يكاد ينعدم الدور التنموي )االستثمار احلقيقي( والدور االجتماعي للمصارف 
اإلسالمية، وحيل حملها االستثمار املايل القائم على أساس الرحبية قصرية األجل.
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خامًسا- ال ترتك بعض املوارد احلديثة على املصرف اإلسالمي أثرًا إنتاجًيا )سلعي أو 
خدمي( أو استثمارًا حقيقًيا مثل التورق املعكوس، بل هي وسيلة للرتبح، فأصبح املودع يف 
تلك املصارف الي تستخدم التورق املعكوس يشبه املودع يف البنك التقليدي، من حيث 

حتديد العائد الذي سيحصل عليه مع ضمان رأس املال.

سادًسا- دخول املصارف اإلسالمية يف إصدار الصكوك يف صورة اكتتاب كسوق 
أولية يرتتب عليها التزام املصارف املصدرة بتنفيذ ما متثله الصكوك من مشاريع استثمارية، 

وهذا يسهم يف التنمية.

سابًعا- أثبتت الدراسة أن املصارف اإلسالمية تتبع أساليب يف أعماهلا حماكاة وتقليًدا 
للبنوك التقليدية وأصبحت أسرية هلا. 

ومقرتحات  اإلسالمية  املصارف  مسرية  تصحيح  جهود  عرض  أن  إىل  نشري  اثمًنا- 
السؤال  على  اجلواب  يف  املتواضع  الباحث  جهد  متثل  واالبتكار كلها  والتطوير  احللول 

اخلامس من أسئلة  إشكالية البحث،  وهللا املوفق.
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- مصطفــى، حممــد عبــده حممــد، رأس املــال املخاطــر: اســرتاتيجية مقرتحــة لتعــاون بــني املصــارف اإلســالمية  -مؤمتــر املؤسســات املاليــة 
اإلســالمية: معاجلة الواقع وآفاق املســتقبل-.



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 518

املزاوجة بني العقود الذكية وعقود التمويل 
اإلسامي إلنشاء السوق املالية اإلسامية الذكية:

مستقبل السوق املالية اإلسامية

الدكتور عويسي أمني* والدكتور شياد فيصل** 

*حاصــل علــى الدكتــوراه يف العلــوم االقتصاديــة وعلــوم التســيري؛ أســتاذ مشــارك جبامعــة فرحــات عبــاس –ســطيف1؛ رئيــس قســم التســيري ســابقا؛ 
رئيــس اللجنــة العلميــة لقســم علــوم التســيري حاليــا؛ مديــر مشــروع حبــث تكويــين جامعــي )PRFU( حتــت عنــوان: «حوكمــة األداء املــايل 

للمؤسســات االقتصاديــة حتضــريا إلدراجهــا يف بورصــة اجلزائــر»؛ 2018-2022م؛ ابحــث يف املاليــة واالقتصــاد اإلســالمي.
مــن منتجاتــه العلميــة: مســتقبل النقــود يف العــامل اإلســالمي: الدينــار اإلســالمي املشــفر )مداخلــة يف مؤمتــر دويل 2019(، النقــود اإلســالمية 
اإللكرتونيــة املؤشــرة، ونظــم الدفــع: املاضــي، احلاضــر واملســتقبل، )مقالــني - يف جملــة علميــة حمكمــة 2017 و2019م علــى التــوايل(، وغريهــا.

** أستاذ مشارك جبامعة فرحات عباس، سطيف1.
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املزاوجة بني العقود الذكية وعقود التمويل اإلسامي إلنشاء السوق املالية 
اإلسامية الذكية: مستقبل السوق املالية اإلسامية

الدكتور عويسي أمني والدكتور شياد فيصل

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إىل تقدمي مقرتح نظري-تطبيقي لكيفية استفادة األسواق املالية 
اإلسالمية من التكنولوجيا احلديثة. ومبنهج معياري، دجمنا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، 
ونقصد به العقود الذكية والي تعد املدخل الرقمي )واملشفر(، أبهم عقود التمويل اإلسالمية 
على غرار املشاركة، واالستصناع، وحىت القرض احلسن؛ إلنشاء منصة رقمية مشفرة، يتم 
فيها تداول ما نعرفه اصطالحا بـ: عقود التمويل اإلسالمي الذكية؛ لتصبح هذه املنصة 
سوق مالية إسالمية ذكية. إن عملية الدمج هذه لن يكون هلا أثر على مفهوم أو تركيب 
وحىت شروط عقد التمويل اإلسالمي؛ فما نقصده ابلدمج هو: التحويل الرقمي الذكي 
لعقد التمويل اإلسالمي، فبدل شكله الورقي )األصلي( يصبح رقمًيا مشفرًا، بنفس املفهوم 
وصول  وتسهيل  وهو: ضمان  هنائي  هدف  هلا  العملية  وهذه  الشروط؛  وحىت  والرتكيب 

املنتجات املالية اإلسالمية ألكرب شرحية ممكنة من اجملتمع اإلسالمي.

الذكية؛  اإلسالمية  العقود  اجلماعي؛  التمويل  املالية؛  التكنولوجيا  املفتاح:  الكلمات 
السوق املالية اإلسالمية الذكية.
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مقدمة

يُثبت الكثري من الدراسات النظرية والدالئل التجريبية عرب دول العامل اإلسالمي ضعف 
األسواق املالية فيها رغم اإلقرار بتفاوت ذلك الضعف من بلد آلخر؛ كما أثبتت الدراسات 

العاملية والدالئل التجريبية أيًضا أن التكنولوجيا هلا أثر إجيايب على أداء األسواق املالية.

يف نفس الوقت ظهر العديد من التكنولوجيات والي هلا امتدادات مستقبلية من حيث 
محلها لبوادر التغيري؛ ولرمبا أمهها الي ختدم اجلانب النقدي واملايل، ومتنحه فرص التطور، 
ونقصد كاًل من تكنولوجيا: سلسلة الكتل، والنقود املشفرة، والعقود الذكية. ونشري هنا إىل 
مالحظة مهمة، وهي: تسابق الدول املتقدمة لتبين هذه التكنولوجيات، وحماولة استغالهلا 

يف تطوير أنظمتهم النقدية واملالية بصفة عامة وأسواقهم املالية بصفة خاصة.

ميكن  هو: كيف  الطرح،  هذا  خالل  من  لألذهان  تتبادر  الي  األسئلة  أول  ولعل 
االستفادة من هذه التكنولوجيات املتطورة واحلديثة لتحسني أداء األسواق املالية اإلسالمية؟ 
ففي حني تبدو اإلجابة ساذجة ملا نقول: إن احلل هو تبين هذه التكنولوجيا، ألن الباحثني 

يعترباهنا مسلمة يف هذا البحث؛ فهذه اإلجابة -على قدر سذاجتها- صعبة التنفيذ.

إن اعتبار اإلجابة السابقة مسلمة يقودان إىل تساؤل آخر أكثر منطقية وأمهية، وهو: 
أدائها؟  من  والرفع  املالية  أسواقنا  لتطوير  الذكر  سابقة  التكنولوجيات  تبين  ميكن  كيف 
هنا أيًضا سنعتمد على مسلمة )حسب اعتقاد الباحثني( مفادها: أنه جيب ابتكار أداة 
العامل  احتياجات  الذكر، وتتوافق مع  املتطورة سابقة  التكنولوجيات  من شأهنا أن حتتوي 

اإلسالمي )أي جيب أن يكون احلل موافًقا للشريعة اإلسالمية(.

الرئيس  التساؤل  إىل  نصل  أن  ميكن  السابقتني  املسلمتني  خالل  ومن  الطرح  وهبذا 
)إشكالية البحث( وهو: ما آلية عمل السوق املالية اإلسالمية الذكية كمستقبل لألسواق 

املالية يف دول العامل اإلسالمي؟ 
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وميكن تفصيل هذه اإلشكالية يف عدد من األسئلة الفرعية، أمهها:

ما اخللفية النظرية الي سيتم على أساسها اقرتاح منوذج «السوق املالية اإلسالمية . 1
الذكية»؟

أي تكنولوجيا سنعتمد عليها يف بناء السوق املالية اإلسالمية الذكية؟. 2

كيف سيتم بناء السوق املالية اإلسالمية الذكية؟ وما أهم خطوات هذا البناء؟ . 3

أهداف البحث وأمهيته.

اإلسالمية  املالية  السوق  عمل  وآلية  أدوات  تطوير  هو  البحث  هلذا  الرئيس  اهلدف 
املناسبة  واخلدمات  املنتجات  وتوفري  التكاليف،  وتقليص  التنموي  دورها  لتفعيل  الذكية، 
للجميع وتعزيز الشمول املايل، واندماج السوق املالية يف املنظومة املالية العاملية، وال يكون 

ذلك إال إذا حتولت السوق املالية اإلسالمية إىل سوق ذكية.

وميكن تفكيك هذ اهلدف الرئيس جملموعة من األهداف الفرعية، أمهها:

بيان دور التكنولوجيا يف تعزيز أداء السوق املالية اإلسالمية..  1

بيان وشرح مرتكزات السوق املالية اإلسالمية الذكية «املقرتحة»..  2

والي .  3 الذكية؛  اإلسالمية  املالية  للسوق  العمل(  وآلية  )البناء  العام  التصور  شرح 
ستكون السوق املالية اإلسالمية املستقبلية يف العامل اإلسالمي.
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عرض حتليلي موَجز للدراسات السابقة واإلشارة إىل اإلضافة اليت يشّكلها البحث

بلوسوم )2019()1(: ماثيو مارتني؛ هي ليست دراسة، وإمنا ابتكار «ملنصة متويل» 
مشابه للمنصة املعروضة يف حبثنا هذا؛ وشعارها تعزيز التنمية املستدامة من خالل توفري 
االستثمار،  وأمهها:  إندونيسيا،  يف  املالية  اخلدمات  من  العديد  تقدم  الذكي؛  التمويل 
والصكوك الذكية؛ ورمبا أهم نقطة تربطها مبوضع حبثنا هي «الصكوك الذكية»؛ وتعترب هذه 
األخرية مشروًعا قيد اإلجناز من طرف منصة بلوسوم. ورمبا أهم اختالف بني ما جاء يف 
منصة بلوسوم والطرح يف حبثنا هذا أن املنصة اهتمت فقط «ابلصكوك الذكية» كمدخل 
عقود  مجيع  حتويل  فكرة  يطرح  حبثنا  حني  يف  الكتل»،  «سلسلة  تكنولوجيا  الستعمال 
التمويل، مبا فيها الصكوك، إىل عقود ذكية تستفيد من التكنولوجيا املذكورة؛ مع إمكانية 

تسخريها أيًضا للتجارة اإللكرتونية.  

زكات اتك )2019()2(: معتز أبوجيب ورزا إمساعيل؛ ورقة عمل ملشروع قدم ابلتعاون 
بني األكادميية الدولية للمالية اإلسالمية )اسرا( وسيسكود لربجمة قواعد البياانت بتكنولوجيا 
سلسلة الكتل، الورقة املطروحة مل حتمل الكثري من التفاصيل، إال أهنا أوضحت أن اهلدف 
هو استخدام قواعد بياانت سلسلة الكتل يف مجع الزكاة يف ماليزاي، وختزين مجيع العمليات 
يف قواعد بياانت ختضع لتكنولوجيا سلسلة الكتل، وهو ما سيعطيها أكثر فاعلية وشفافية.

بل  التطبيقات،  تطبيق زكاة كباقي  ليس  األخري  هذا  أن  املشروع  هذا  ويرى مطوروا 
يرتقي ليسهم يف تطوير النظام البيئي للزكاة )zakat ecosystem(؛ فضمان الكفاءة 
والشفافية سيعزز ثقة األفراد يف نظام الزكاة مما يزيد عدد املشاركني، وهبذا يتعزز دور الزكاة 

االجتماعي.

وركزت الورقة على اإلطار العام للمشروع؛ ويعتقد الباحثان أن املشروع يعترب نقلة نوعية 
لنظام الزكاة، وغاب يف الورقة توضيح اجلهات املعنية ابجلمع وآليات العمل، وابخلصوص 

اجلانب الفقهي.
1 (  Matthew J. Martin, Blossom Finance, Retrieved )2019, September 15( from: https://
blossomfinance.com/

2 (  Moutaz Abojeib & Reza Ismail, ZakatTech: Blockchain Platform, International Sharia-
ah Research Academy for Islamic Finance )ISRA( & SYSCODE, Malaysia, 2019.
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طرحنا خيتلف عن هذه الورقة يف أن الورقة اختذت الزكاة كنموذج، وهذا غري موجود يف 
حبثنا هذا. أما حنن فركزان على السوق املالية اإلسالمية الذكية ومنتجاهتا؛ وركزت الورقة على 
تكنولوجيا سلسلة الكتل، يف حني حنن زاوجنا بني تكنولوجيا سلسلة الكتل وتكنولوجيا 

العقود الذكية.   

هيكل الصكوك الذكية من منظور الشريعة: تطبيق عقد املضاربة الذكية )2018(: 
إصدار  أن  ويرى  الصكوك؛  إلصدار  جديدة  هيكلة  الباحث  اقرتح  ساعد؛  آدم  أوال 
الباحث تصوره على عقد  التحتية، وطبق  البىن  الذكية سيكون مستقبل متويل  الصكوك 
عدد  من  سيزيد  الكتل  سلسلة  وتكنولوجيا  الذكية  العقود  استخدام  أن  ويرى  املضاربة؛ 

املشاركني، وابلتايل تعزيز كفاءة التمويل وشفافية العملية. 

تلتقي هذه الدراسة مع حبثنا يف عدة نقاط؛ فكالمها يبحث عن اقرتاح منتج يزاوج 
بني عقود التمويل اإلسالمية من جهة وتكنولوجيا العقود الذكية وسلسلة الكتل من جهة 
أخرى؛ لكن االختالف يكمن يف أن دراسة «أوال» ركزت على منتج واحد كنموذج، وهو 
«عقد املضاربة»، يف حني حبثنا ركز على املنطلق العام )السوق املالية اإلسالمية الذكية(، 

مث على آلية العمل، ويف األخري على املنتجات النموذجية.  

التنظري الفقهي والتنظيم القانوين للسوق املالية اإلسالمية وعالقة ذلك مبقاصد الشريعة 
)2011(: حممد األمني ولد علي؛ رمبا تعد أول دراسة وافية تقدم طرًحا شاماًل )فيه 
والفقهية؛  التنظريية  الناحية  من  اإلسالمية  املالية  السوق  ملفهوم  سابقة(  جزئية  دراسات 
اإلسالمية  األموال  االستفادة من رؤوس  إشكالية مهمة، وهي: كيفية  والدراسة طرحت 
املهاجرة حملًيا؟ والي رأى الباحث أن السبيل إليها يكمن يف إنشاء سوق مالية إسالمية 
بديلة لتلك الربوية، تستويف الشروط الفقهية والقانونية، وهدفت هذه الدراسة لبيان مجيع 
اجلوانب الشرعية والقانونية لسوق مالية إسالمية كنموذج مقرتح؛ ولرمبا اهلدف كان مشرتًكا 
بني هذه الدراسة وحبثنا هذا، فكالمها حياول تقدمي تصور معياري لسوق مالية إسالمية؛ 
واالختالف يكمن يف زاوية الرؤية بني النواحي الشرعية والقانونية والنواحي التقنية والفنية.  



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 524

يوضح  مل  األخري  هذا  أن  «أوال»  دراسة  حساب  على  لبحثنا  أيًضا  حيسب  وما 
إببراز  اكتفى  قد  بل  إىل عقد ذكي،  املضاربة  التقنية، وال طريقة حتويل عقد  املنطلقات 
خطوات اإلصدار العامة فقط؛ يف حني أن حبثنا حاول تغطية مجيع مراحل العملية؛ ليكون 

الطرح متكاماًل قدر اإلمكان. 

وضع هيكل واضح ومرتابط للبحث

املبحث  يف  اإلسالمية  املالية  السوق  ماهية  أوهلا  رئيسة؛  مباحث  ثالثة  حبثنا  يتناول 
األول، أما املبحث الثاين فيتناول متطلبات بناء السوق املالية اإلسالمية الذكية، ويشمل 
وآلية  الذكية  والعقود  اإلسالمي،  التمويل  اجلماعي، وعقود  والتمويل  املالية،  التكنولوجيا 
العمل. أما املبحث الثالث فيناقش منصة السوق املالية اإلسالمية الذكية، ويضم آلية عمل 

تلك املنصة املتكاملة، والدينار اإلسالمي املشفر، وعقود التمويل اإلسالمي الذكية.  

عرض الفرضيات اّليت يدرسها البحث.

اإلسالمية جيب  املالية  السوق  أداء  لتحسني  أنه  البحث هي:  هلذا  الرئيسة  الفرضية 
تغيري شكل ومضمون هذه السوق يف حد ذاهتا؛ لتصبح أكثر استيعااًب للتكنولوجيا العاملية 

املعاصرة 

الفرضيات الفرعية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات . 1
واالتصاالت وتطور السوق املالية.

توجد عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات تكنلوجيا املعلومات وحتسني أداء . 2
السوق املالية اإلسالمية.

التكنولوجيا املالية، وآليات التمويل اجلماعي، وعقود التمويل اإلسالمي هي أهم . 3
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مرتكزات بناء السوق املالية اإلسالمية الذكية يف إطارها الفكري والنظري.

حتويل السوق املالية اإلسالمية التقليدية لسوق مالية إسالمية ذكية يتم من خالل . 4
اإلسالمي  التمويل  وعقود  تطبيقية  وآلية  حديثة  الذكية كتكنلوجيا  العقود  بني  املزاوجة 

كجوهر موجه للمنتج املتكامل اجلديد )عقد التمويل اإلسالمي الذكي(.

منهجية البحث

التحليل  من  واهلدف  املعياري،  االقتصاد  التحليل  منهج  البحث  هذا  يف  اخرتان 
االقتصادي املعياري هو حتديد النتائج املرغوبة)1(. حبيث نسعى لبناء سوق مالية إسالمية 
العامل  دول  جلميع  صاحلًا  يكون  معياراًي  منوذًجا  سنبين  أننا  أي  معيارية؛  بطريقة  ذكية 
اإلسالمي، الي تسعى لتعزيز دور التكنلوجيا يف أسواقها املالية كهدف وسيط، مث الرفع من 

أداء هذه األخرية كهدف هنائي. 

ونستعني أيًضا بشيء من االستقراء حىت نربط بني املفاهيم اجلزئية لبعض أساسيات 
التمويل  وأساسيات  اإلسالمي  التمويل  عقود  ببعض  القارئ  نذكر  حبيث  املايل،  النظام 
للمقاربة  الرقمي  املدخل  تعد  الي  الذكية  العقود  ندمج  املالية. مث  والتكنولوجيا  اجلماعي 
أبهم عقود التمويل اإلسالمية، إلنشاء «منصة رقمية مشفرة» يتم فيها تداول ما نُعرفه 
مالية  «سوق  املنصة  هذه  لتصبح  الذكية»؛  اإلسامي  التمويل  «عقود  بـ:  اصطالحا 

إسامية ذكية» متكاملة املعامل. 

1 ( D. Bernheim and A. Rangel, ”Choice-Theoretic Foundations for Behavioral Wel-
fare,“ in the Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook, P.159.
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املبحث األول: السوق املالية اإلسامية 

يف هذا املبحث نُعرف السوق املالية اإلسالمية، ونبحث يف العالقة الي تربط تطور 
التكنولوجيا وتطور السوق املالية يف العامل اإلسالمي؛ ويف األخري نستعرض مكانة السوق 

املالية يف العامل اإلسالمي.

املطلب األول: التنظر للسوق املالية اإلسامية  

نقدم يف هذا املطلب السوق املالية اإلسالمية ابختصار، إلانرة ذهن القارئ وتذكريه 
أبهم مفاهيمها القاعدية الي سنستعملها فيما بعد يف بناء منوذجنا املقرتح للسوق املالية 

اإلسالمية الذكية. 

الفرع األول: أساسيات السوق املالية اإلسالمية 

ماهية السوق املالية اإلسامية . 1

 «تعرف األسواق املالية اإلسالمية أبهنا أسواق تبادل الثروات املالية الي ترتبط قيمتها 
حبركة األموال يف املستقبل، وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتعتمد على املشاركة يف الربح 
واخلسارة» ... «ولكن الباحث يرى أن السوق املالية اإلسالمية املنشودة، هي سوق مالية 
متطورة تشمل األدوات واألوراق املالية من أسهم وصكوك إسالمية، كما تشمل التعامل يف 
النشاطات املالية األخرى، حسب البدائل الشرعية الي أرساها االجتهاد املعاصر، كبدائل 

بطاقة االئتمان واخليارات واملستقبليات وعمليات الصرف»)1(.

«اإلطار أو اجملال الذي يتم من خالله نقل الفوائض النقدية من الوحدات املدخرة 
الراغبة يف التوظيف الالربوي ملدخراهتا، إىل الوحدات املستثمرة الباحثة عن التمويل الالربوي 
ملشاريعها، فهي سوق تقوم على االلتزام الشرعي يف مجيع هيئاهتا ومؤسستها وتعامالهتا 

1 (  حممــد األمــني، ولــد علــي، التنظــري الفقهــي والتنظيــم القانــوين للســوق املاليــة اإلســالمية )لبنــان: دار ابــن حــزم، ط1، 2011( ص120-
.121
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وصفتها وأدواهتا املتداولة فيها»)1(.

من التعريفني السابقني ميكن استنتاج تعريف غائي يتوافق مع متطلبات البحث:

السوق املالية اإلسامية هي فضاء تاقي طاليب التمويل اإلسامي وعارضيه؛ تتم 
فيها العمليات واملعامات وفق ضوابط الشريعة اإلسامية.

أسس السوق املالية اإلسامية)2(. 2

االلتزام ابلضوابط الشرعية.أ. 

ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية.ب. 

موافقة مجيع املعامالت والعمليات واألدوات مع أحكام الشريعة اإلسالمية.ت. 

أال يتعامل مبا خيالف الشرع. ث. 

حظر املضاربة غري الشرعية.ج. 

وظائف السوق املالية اإلسامية)3(. 3

تعبئة االدخار وتوجيهه حنو االستثمار.أ. 

توفري السيولة.ب. 

تسعري املنتجات املالية وتقييم أداء الشركات اإلسالمية.ت. 

1 (  شــافية، كتــاف، دور األدوات املاليــة اإلســالمية يف تنشــيط وتطويــر الســوق املاليــة اإلســالمية: دراســة تطبيقيــة لتجــارب بعــض األســواق املاليــة 
العربيــة واإلســالمية، رســالة دكتــوراه )ســطيف: كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيري، جامعــة ســطيف1، 2014( ص10.

2 (  حممد األمني ولد علي، مرجع مذكور، ص127 بتصرف.

3 (  شافية، كتاف، مرجع مذكور، ص10 بتصرف.



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 528

تنويع خيارات التمويل واالستثمار.ث. 

الفرع الثاين: التكييف الفقهي للسوق املالية اإلسالمية 

السوق املالية من املصاحل املرسلة. 1

«األسواق املالية -من حيث املبدأ- تدخل حتت قاعدة املصاحل املرسلة، والتنظيمات 
الي تعترب من صالحيات أويل أمر املسلمني»)1(؛ وهذا يعين أنه مىت اقتضت الضرورة ميكن 
للسلطات النقدية واملالية أن تنشء أو تُقر ما تراه مناسبا من األسواق املالية، وابلشكل 
الذي خيدم مصلحتها دون املساس بضوابط الشريعة اإلسالمية؛ وهو فحوى هذه الفقرة: 
«األسواق املالية -من حيث املبدأ- من األمور الي يسعى لتحقيقها اإلسالم، لكنه يضع 
هلا الشروط والضوابط حىت ال تتناىف مع مبادئه وقواعده العامة، فهي بال شك من املصاحل 

النافعة»)2( وقد صدر قراران يف هذا الشأن)3(.  

خاصة التكييف الفقهي . 2

مما عرضه الباحثان من آراء سابقة الذكر، ومن خالل االطالع على البحوث الداعمة 
لتلك القرارات؛ يرى الباحثان ما يلي:

األسواق املالية من املصاحل املرسلة.أ. 

جيب االستمرار يف دراستها من الناحية الشرعية، والقانونية واالقتصادية.ب. 

ضوابط ت.  إطار  يف  املالية  السوق  لتطوير  املبدأ-  حيث  -من  شرعي  مانع  يوجد  ال 
الشريعة.

مل تنضج فكرة السوق املالية اإلسالمية من الناحية النظرية والتطبيقية بعد، ومنه جمال ث. 

1 (  القره داغي، علي حمي الدين، األسواق امللية يف ميزان الفقه اإلسالمي )جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع، اجلزء األول، 1993( 
ص73-194، ص82.

2 (  املرجع نفسه، ص83.

3 (  قــرار رقــم: 6/10/61 بشــأن األســواق املاليــة )جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي، العــدد الســادس، اجلــزء الثــاين، 1990( ص1724-1723، 
و717.
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االجتهاد مفتوح.

وجب على ابحثي املالية واالقتصاد اإلسالمي االهتمام مبوضوع تطوير السوق املالية ج. 
إلقامة مقصد حفظ املال على متامه.

الباحثني لتحقيق ما سبق ذكره من ضرورة  ومنه يدخل هذا البحث يف جمال سعي 
االجتهاد لتطوير السوق املالية اإلسالمية. 

املطلب الثاين: اختبارات السببية بني تطور تكنولوجيا اإلعام واالتصال وتطور 
األسواق املالية يف العامل اإلسامي 

الفرع األول: اختبار استقرارية متغريات الدراسة

شرح متغرات الدراسة)1(. 1

يف هذه الدراسة -وإىل أن ينتهي اجلزء القياسي- لدينا متغريان أساسيان، مها:

مؤشر أ.  أساًسا  هو   :)2()Market Sophistication( املالية  السوق  تطور 
مركب من ثالثة مؤشرات )االئتمان، االستثمار، التجارة واملنافسة(، ويهدف حساب هذا 
املؤشر إىل قياس مدى تطور السوق املالية )ويف نفس الوقت يعرب عن أدائها( يف الدولة 
اهلدف؛ ويف النهاية يعطي فكرة دقيقة عن ترتيب أداءها مقارنة بباقي الدول؛ قيمة املؤشر 

حتسب بعدد من النقاط )100-1( لكل دولة.  

)Info & comm. technologies ب.  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا 
اإلعالم  تكنولوجيا  إىل  )الوصول  مؤشرات  أربعة  من  مركب  مؤشر  هو   :))ICT(
املواطنني على اخلط(،  واالتصال، استخدامها، اخلدمات احلكومية على اخلط، مشاركة 
ويهدف حساب هذا املؤشر إىل قياس مدى تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )ويف نفس 
الوقت يعرب عن أدائها( يف الدولة اهلدف؛ ويف النهاية يعطي فكرة دقيقة عن ترتيب أداءها 

1 (  The Global Innovation Index 2011, PP.11-12.

2 (  جاءت الرتمجة هنا ابملعىن؛ ألنه قد ترتجم حرفًيا إىل: فنيات السوق املالية.



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 530

مقارنة بباقي الدول؛ قيمة املؤشر حتسب بعدد من النقاط )100-1( أيًضا لكل دولة.  

وصف البياانت. 2

ماليزاي،  ابكستان،  الكويت،  قطر،  تونس،  مصر،  )اجلزائر،  دول  لثمانية  البياانت 
إندونيسيا(؛ خمتارة بصفة عشوائية من دول العامل اإلسالمي )56 دولة( مع ضمان التوزيع 
متوسط  حتمل  األوىل  السلسلة  دولة،  لكل  زمنيتني  سلسلتني  عن  عبارة  وهي  اجلغرايف؛ 
تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جملموع الدول لكل سنة للفرتة )2019-2011(؛ 
والسلسلة الثانية حتمل متوسط تطور السوق املالية جملموع الدول لكل سنة لنفس الفرتة.)1(  

اختبار االستقرارية  . 3
هبدف استقصاء سكون متغريات الدراسة، مت اللجوء إىل اختبار جذر الوحدة، 
والنتائج ابستخدام اختبار LLC واختبار فيشر  Fisher  معروضة يف اجلدولني 

اآلتيني:

أ. اجلدول )1(: نتائج اختبار جذر الوحدة ملتغر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

القيمة االحتمالية القيمة احملسوبةاملستوىاملتغر
p-value

تكنولوجيا املعلومات 
)ICT( واالتصاالت

Levin –Lin-
Chu

3.24380.9994عند املستوى

20.97470.0000-الفرق األول

تكنولوجيا املعلومات 
)ICT( واالتصاالتFisher Type104.970.0000عند املستوى

نالحظ أن متغري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستقر )ساكن( وفق االختبارين 
.llc وفيشر عند مستوى داللة %1  غري أنه مستقر عند الفرق األول يف اختبار llc

1 (  البياانت جممعة من تقارير «مؤشر االبتكار العاملي» )Global Innovation Index( للسنوات 2011-2019م.
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ب. اجلدول )2(: نتائج اختبار جذر الوحدة ملتغر تطور السوق املالية

القيمة االحتمالية القيمة احملسوبةاملستوىاملتغر
p-value

Fisher Typeتطور السوق املالية
14.94630.5286عند املستوى

110.76140.0000الفرق األول

-Levin –Linتطور السوق املالية
Chu20.29620.0000-عند املستوى

ت. تفسر النتيجة

متغري تطور السوق املالية هو اآلخر مستقر عند املستوى يف اختبار llc عند مستوى 
معنوية %1، وغري مستقر عند املستوى وفق اختبار فيشر، إال بعد أخذ الفرق األول 

فيصبح مستقرًا عند مستوى 1%.

4 .:)Cointegration Test( اختبار التكامل املشرتك

أ. النموذج

تقوم معادلة التكامل املشرتك يف هذه الدراسة على تقدير مؤشري تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتطور السوق املالية. 

وإلجراء اختبار التكامل املشرتك بني املتغريات، مت صياغة الفرضيتني اآلتيتني:

 H0: β1= β2=0          الفرضية الصفرية: عدم وجود تكامل مشرتك بني املتغريات

  H1: β1 ≠ β2≠0               الفرضية البديلة: وجود تكامل مشرتك بني املتغريات
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,β1, β2: متثل مقدرات العالقة يف األجل الطويل، وهي معامالت املتغريات عند 
املستوى، ولفرتة تباطئ زمين واحدة. 

ب. اختبار التكامل املشرتك بني مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطور 
السوق املالية 

مت احلصول على نتائج اختبار التكامل املشرتك بني املتغريات املوضحة يف اجلدول:

ت. اجلدول )3(: اختبار التكامل املشرتك

Dependent Variable: MARKET
Method: Panel Fully Modified Least Squares )FMOLS(
Date: 12/23/19   Time: 11:08
Sample )adjusted(: 2012 2019
Periods included: 8
Cross-sections included: 8
Total panel )balanced( observations: 64
Panel method: Pooled estimation
Cointegrating equation deterministics: C
Coefficient covariance computed using default method
Long-run covariance estimates )Bartlett kernel, Newey-West fixed 
bandwidth(

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
ICT 0.172130 0.062873 2.737752 0.0083

R-squared 0.839164     Mean dependent var 41.64531
Adjusted R-squared 0.815769     S.D. dependent var 8.863317

S.E. of regression 3.804320     Sum squared resid 796.0069
Long-run variance 15.20871

ث. تفسر النتيجة

وللتحقق من وجود تكامل مشرتك بني املتغريات، كانت قيمة p االحتمالية تساوي 
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0.0083، فهي معنوية عند مستوى معنوية %5 ، وهذا يعين أنه يوجد تكامل مشرتك 
بني املتغريات، أي توجد عالقة توازنية بني متغري مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ومتغري تطور السوق املالية، حيث كانت قيمة F-statistic احملسوبة أقل من قيمة 
احلد األدىن اجلدولية.

ونظراً لوجود تكامل مشرتك بني املتغريات فإن هذا التكامل ينتج عنه وجود عالقة 
طويلة األجل بني املتغريات. وأوضحت النتائج وجود معامل حتديد يقارب 83.9 % 
مما يعين أن القدرة التفسريية للنموذج مرتفعة، وأن سبب تطور السوق املالية يف العامل 

اإلسالمي يرجع إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الفرع الثاين: اختبار السببية على املدى القصر )جلراجنر(

أ. اجلدول )4(: اختبار السببية

Pairwise Granger Causality Tests

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 MRKT_SOFSTIC does not Granger 
Cause ICT  56  1.04757 0.3582

 ICT does not Granger Cause MRKT_SOFSTIC  2.42801 0.0983

ب. تفسر نتيجة االختبار

أن  فيه  العدم  فرضية  والذي  األول  للسطر  فبالنسبة  السببية جلراجنر؛  اختبار  حسب 
اإلعالم  تكنولوجيا  تطور  يسبب  ال   )MRKT_SOFSIC( املالية  السوق  تطور 
واالتصال )ICT( يف املدى القصري، فإننا مل نستطع رفضها، وذلك ألن احتمال قبوهلا 

كبري )0.3585(.
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اإلعالم  تكنولوجيا  تطور  أن  فيه  العدم  فرضية  والذي  الثاين  السطر  فيما خيص  أما 
واالتصال )ICT( ال يسبب تطور السوق املالية )MRKT_SOFSIC( يف املدى 

القصري؛ فإنه ميكن رفضها، وذلك ألن احتمال قبوهلا ضعيف )0.0983(.

املالية على  ومنه نستنتج أن تكنولوجيا اإلعام واالتصال يسبب تطور السوق 
املدى القصر. 

 Toda &( الفرع الثالث: اختبار السببية على املدى الطويل )تودا ايما موتو
))Yamamoto, 1995

1. اختيار عدد اإلبطاءات

اجلدول )5(: اختبار عدد اإلبطاءات املناسب

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: ICT MRKT_
SOFSTIC 
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -239.3477 NA  12191.77  15.08423  15.17584  15.11460

1 -168.3388 128.7037*   185.2161*   10.89617*  11.17100*   10.98727*

2 -167.1022  2.086776  221.0287  11.06888  11.52693  11.22071

نالحظ من اجلدول أعاله أن فرتة اإلبطاء املناسبة هي: فرتة واحدة.
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2. استقرارية الساسل 

أ. اجلدول )6(: اختبار االستقرارية لسلسلة تطور السوق املالية

Panel unit root test: Summary 
Series:  MRKT_SOFSTIC
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root )assumes common unit root process( 

Levin, Lin & Chu t* -5.41334  0.0000  8  62

ب. اجلدول )7(: اختبار االستقرارية لسلسلة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Panel unit root test: Summary 
Series:  ICT

Method Statistic Prob.** sections Obs

Null: Unit root )assumes common unit root process( 
Levin, Lin & Chu t* -4.42695  0.0000  8  63

ب. تفسر النتيجة

واختبار استقرارية السلسلتني أثبت أهنما مستقرتني يف املستوى.
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3. اختبار السببية للمدى الطويل

أ. اجلدول )8(: اختبار اجتاهات السببية 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Dependent variable: ICT

Excluded Chi-sq df Prob.

MRKT_SOFSTIC  1.115275 1  0.2909

Dependent variable: MRKT_SOFSTIC

Excluded Chi-sq df Prob.

ICT  4.785671 1  0.0287

ب. تفسر النتيجة

نالحظ من نتائج االختبار ما يلي:

عندما يكون تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اتبعا؛ فإننا نقبل فرضية العدم الي تقول: 
إن تطور السوق املالية ال يسبب تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على املدى الطويل؛ ألن 

االحتمال )29.09( أي أكرب من %5.  

إن  تقول:  الي  العدم  فرضية  نرفض  فإننا  اتبًعا؛  املالية  السوق  تطور  يكون  عندما 
ألن  الطويل؛  املدى  على  املالية  السوق  تطور  تسبب  ال  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا 

االحتمال )2.87( أقل من %5.  

ومنه نستنتج أن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تسبب تطور السوق املالية على املدى 
الطويل. 
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نتيجة عامة:

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تسبب تطور السوق املالية على املدى القصري 
والطويل؛ وهذه النتيجة توافق النظرية االقتصادية، وختدم الفرضية األساسية هلذا البحث.

وبناء عليه فإن على أصحاب القرار حتضرَي تطوير البىن التحتية لتكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال؛ لضمان تطور السوق املالية )التقليدية واإلسالمية على حد سواء( لديها؛ 

فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تعّد البيئة احلاضنة هلا.

املطلب الثالث: أداء السوق املالية يف العامل اإلسامي   

الفرع األول: نظرة على تطور السوق املالية يف العامل اإلسالمي والعامل املتقدم 

1. منحىن بياين رقم: 01 
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2.شرح املنحىن البياين رقم: 01

نالحظ من املنحىن البياين)1( )رقم: 01( ثبااتً سنوايً نسبًيا يف متوسط تطور السوق 
املالية يف العامل اإلسالمي )ممثل يف عينة الدول السابقة الذكر( والعامل املتقدم )ممثل بعينة من 
مخسة دول هي: أملانيا، فرنسا، الياابن، اململكة املتحدة، الوالايت املتحدة األمريكية( عند 
متوسط فرتة )41، و68 نقطة( على التوايل؛ وهذا يعين أن متوسط تطور السوق املالية 

يف العامل اإلسالمي يبدو ضعيًفا ابملقارنة مع دول العامل املتقدم.

الفرع الثاين: الفرق يف تطور السوق املالية بني العامل اإلسالمي والعامل املتقدم

1. منحىن بياين رقم: 02 

2. شرح املنحىن البياين رقم: 02 

نالحظ من املنحىن )رقم: 02( أن هناك فارقًا سنواًي اثبًتا تقريًبا بني تطور كل من 
متغريي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واألسواق املالية بني العامل اإلسالمي والعامل املتقدم.

كما نالحظ أن متوسط الفارق يف تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال هو: 38 نقطة 

1 (  البياانت جممعة من تقارير «مؤشر االبتكار العاملي» )Global Innovation Index( للسنوات 2011-2019م.
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لصاحل الدول املتقدمة؛ يف حني أن متوسط الفارق يف تطور السوق املالية هو: 27 نقطة 
لصاحل الدول املتقدمة أيًضا؛ وهي فوارق كبرية نوًعا ما.

أداء العامل اإلسامي من انحية تطوير تكنولوجيا اإلعام واالتصال وكذلك من 
انحية تطوير السوق املالية ال يزال ضعيًفا، وال يرتقي ملصاّف الدول املتقدمة.

يرتاءى للباحثني أنه ال تزال هناك جهود حثيثة جيب القيام هبا لتطوير السوق املالية 
اإلسالمية من الناحية الشرعية، وكذلك من الناحية االقتصادية؛ وإذا كانت األوىل )الشرعية( 
تستلزم القيام ببحوث شرعية يف املفهوم والشكل؛ فإن الثانية )االقتصادية( حتتاج تطوير بىن 

التكنولوجيا )تكنولوجيا اإلعالم واالتصال( لكل دولة من دول العامل اإلسالمي.

هذه النتيجة تدعم طرح البحث وتشجع الباحثني يف تقدمي مقرتحهما يف تطوير السوق 
املالية اإلسالمية من الناحية الشرعية واالقتصادية.
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املبحث الثاين: متطلبات بناء السوق املالية اإلسامية الذكية

خصصنا هذا املبحث للوقوف على متطلبات بناء سوق مالية إسالمية ذكية؛ وهي 
متطلبات نظرية )ونقصد: التكنولوجيا املالية، التمويل اجلماعي، عقود التمويل اإلسالمية( 
وأخرى تقنية )ونقصد: العقود الذكية(؛ والعرض هنا يكون خمتصرًا وفق ما حيتاجه البحث 

فقط.

املالية  السوق  لنموذج  املركبات اجلزئية  إزالة اإلهبام عن  املبحث إىل  وهندف يف هذا 
اإلسالمية الذكية الذي سنفصل فيه يف املبحث اآليت.  

املطلب األول: التكنولوجيا املالية

الفرع األول: مفهوم التكنولوجيا املالية 

واخلدمات  املنتجات  تلك  أهنا  على   «)Fintech( املالية  «التكنولوجيا  توصف 
الي تعتمد على التكنولوجيا لتحسني نوعية اخلدمات املالية التقليدية)1(. ويشري مصطلح 
للخدمات  متاحة  الي أصبحت  اجلديدة  واملنتجات  العمليات  إىل  املالية»  «التكنولوجيا 
املالية بفضل التطورات التكنولوجية الرقمية. ويعّرف جملس االستقرار املايل «التكنولوجيا 
املالية» على أهنا: «ابتكاٌر مايٌل تقيٌن ميكن أن يؤدي إىل مناذج أعمال جديدة أو تطبيقات 
املالية وتوفري  أو منتجات هلا أتثري مادي مرتبط على األسواق واملؤسسات  أو عمليات 

اخلدمات املالية.)2(   

كما تشري “التكنولوجيا املالية” كعملية إىل جمموع احللول املالية الي تدعم التكنولوجيا، 
وال يقتصر مصطلح “التكنولوجيا املالية” على قطاعات حمددة -على سبيل املثال التمويل 

1 (   تقرير التكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا: توجهات قطاع اخلدمات املالية )د.م: ومضة وبيفروت، 2016( ص8.

2 (  B. G. Navaretti, G. Calzolari and A. F. Pozzolo, FinTech and Banks: Friends or Foes? 
P.13.
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أو مناذج األعمال )مثل إقراض الند للند P2P(، ولكنه يغطي نطاق اخلدمات واملنتجات 
الي توفرها صناعة اخلدمات املالية التقليدية.)1( 

الفرع الثاين: أمهية التكنولوجيا املالية 

وتعترب التكنولوجيا املالية الناشئة كوسيلة مبتكرة لتحقيق الشمول املايل واهلدف األوسع 
التكنولوجيا  املالية، ومتتلك  الشامل، ابإلضافة إىل حتسني سرعة وكفاءة اخلدمات  للنمو 
املالية القدرة على تعزيز الشمول املايل، من خالل وصول اخلدمات املالية امليسورة التكلفة 
للسكان واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم احملرومة من تلك اخلدمات؛ وتقليل حاالت 
التأخري والتكاليف يف التحويالت املالية عرب احلدود؛ وتعزيز الكفاءة والشفافية يف العمليات 
احلكومية، مما يساعد على احلد من الفساد، وتسهيل عمليات النقل االجتماعية واإلنسانية 

بطريقٍة حتافظ على كرامة اإلنسان.)2(

أصبح الوعي بشركات التكنولوجيا املالية، حىت بني غري املستخدمني، مرتفًعا للغاية يف 
مجيع أحناء العامل؛ فعلى سبيل املثال: يعرف 96٪ من املستهلكني خدمة واحدة على األقل 

من “التكنولوجيا املالية” متاحة ملساعدهتم على حتويل األموال وإجراء املدفوعات.)3(  

ارتفع عدد االستثمارات يف شركات التكنولوجيا املالية والشركات الناشئة بشكل كبري 
خالل عام واحد فقط، من 4.05 مليار دوالر أمريكي عام 2013 إىل 12.2 مليار 
دوالر أمريكي عام 2014، وتوضح هذه األرقام أن هذا القطاع أصبح حمل اهتمام كبري 
يف عامل التمويل. عالوة على ذلك فإهنا توفر فرًصا جديدة من خالل السماح ابلشفافية 

1 (  D. W. Arner, J. N. Barberis and R. Buckley, The Evolution of Fintech: A New 
Post-Crisis Paradigm?

2 (  I. Lukonga, Fintech, Inclusive Growth and Cyber Risks: Focus on the MENAP and 
CCA Regions, P.04.

3 (  EY Global Financial Services, Global FinTech Adoption Index 2019, P.06.
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وتقليل التكاليف أو تقليل الوسطاء، واألهم من ذلك إاتحة الوصول إىل املعلومات.)1(  

ويستمد حبثنا بعض أمهيته من أمهية التكنولوجيا املالية، فالسوق املالية اإلسالمية الذكية 
ما هي إال واحدة من خمرجات التكنولوجيا املالية، وهلا نفس أهدافها، وذلك مع ختصيص 

منافعها للعامل اإلسالمي.  
الفرع الثالث: املشاركون يف نظام التكنولوجيا املالية

فاعلني، ويعتمدان  املالية وتنميته حيتاجان إلسهام عدة  التكنولوجيا  إنشاء نظام  إن 
على إرساء التعاون بينهم حىت يعمل النظام التكنولوجي املايل بشكل أفضل.)2( 

احلكومات . 1

نظام  تطوير  تسهل  تنظيمية  بيئة  وتوفري  سياسات  تنفيذ  احلكومات  على  جيب   
التكنولوجيا املالية، وتشجيع النشاط الرايدي والتوظيف من قبل شركات اخلدمات املالية 

والتكنولوجيا؛ ألنه حيسن القدرة التنافسية الشاملة للدول.

املؤسسات املالية  . 2

ميكن أن تسهم املؤسسات املالية يف تنمية احملتوى يف النظام التكنولوجي املايل، كما 
مع  شراكات  إقامة  من خالل  االبتكار  حتفيز  املالية  املؤسسات  هذه  من  للعديد  ميكن 
الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية، مما يعزز املوقف التنافسي للمؤسسات املالية، 
فعلى سبيل املثال: تقصري الوقت الذي تستغرقه املنتجات واخلدمات اجلديدة للوصول إىل 

السوق.

رواد األعمال . 3

 يسهم رواد األعمال يف إجياد حلول تكنولوجية مبتكرة، وهم  يف املقابل يستفيدون 

1 (  J. Skan, J. Dickerson and S. Masood, The future of FinTech and banking: Digitally 
disrupted or reimagined? 

2 (  D. Diemers, A. Lamaa, J. Salamat and T. Steffens, Developing a FinTech ecosystem 
in the GCC, P.07.
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التمويل وخربات السوق، فضاًل عن السوق الي تستقبل  من زايدة فرص احلصول على 
إبداعاهتم.

يف  بعد  فيما  إدراجهم  جيب  الذين  املتدخلني  أهم  عن  فكرٌة  لدينا  تتشكل  وهكذا 
منوذجنا املقرتح للسوق املالية اإلسالمية الذكية.

املطلب الثاين: التمويل اجلماعي

الفرع األول: مفهوم التمويل اجلماعي

ميثل التمويل اجلماعي Crowdfunding ظاهرة جديدة تعطي األفراد –اجلمهور 
Crowd- فرص متويل مشاريعهم وأعماهلم عرب منصات إلكرتونية ومواقع اإلنرتنت.)1(      

كما ميثل التمويل اجلماعي شكاًل من أشكال متويل املشروعات واملبادرات بواسطة 
مجع األموال من عدد أكرب من األفراد واملنظمات حول العامل، ابستخدام منصات إلكرتونية 
على شبكة اإلنرتنت خمصصة لذلك الغرض، فهو بذلك ميثل نشاطًا تشاركًيا على املنصات 

اإللكرتونية.)2( 

والتمويل اجلماعي دعوة مفتوحة، تتم بواسطة املواقع اإللكرتونية، هبدف توفري املوارد 
املالية؛ إما يف شكل تربع أو يف مقابل املنتج يف املستقبل، أو يف شكل من أشكال املكافأة 

لدعم املبادرات؛ ألغراض حمددة.)3(  

نشري هنا إىل أن منوذج السوق املالية اإلسالمية الذكية املقرتح ما هو إال أداة أخرى 
من أدوات التمويل اجلماعي على املستوى اجلزئي، ورمبا فيما بعد على املستوى القطاعي، 

وحىت الكلي؛ لذا جيب علينا عرض أهم أساسيات التمويل اجلماعي فيما يلي.  

1 (  R. Bottiglia and F. Pichler, Crowdfunding for SMEs: A European Perspective, P.01.

2 (  E. A. Estellés and F. G. Ladrón De Guevara, Towards an Integrated Crowdsourcing 
Definition, PP.09-10.

3 (  P. Belleflamme, T. Lambert and A. Schwienbacher, Crowdfunding: Tapping the 
Right Crowd, P.588.
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الفرع الثاين: أنواع التمويل اجلماعي 

توجد أربعة أنواع من التمويل اجلماعي:

1 . Reward-based املكافأة  على  القائم  اجلماعي  التمويل 
crowdfunding

ويكون فيه اإلسهام يف مقابل املكافآت، حيث حيصل املمولون على هدااي حسب 
بتقدمي جمموعة من  مقدار إسهاماهتم، وحبسب طبيعة املشاريع. ويقوم صاحب املشروع 
املكافآت للمتربعني، بعد جناح متويل مشروعه)1(، وجند من أهم املنصات يف هذا النموذج: 

.Indiegogo

مبالغ . 2 )الشركة(  الشخص  يعطي  والتربع:  العطاء  على  القائم  اجلماعي  التمويل 
نقدية من دون انتظار أي شيء يف املقابل، وتعين عادة فئة التمويل هذه اجلمعيات الي 
ال تريد الربح، كاملشاريع الشخصية. واملتربعون لديهم حتفيز شخصي أو اجتماعي لوضع 
أمواهلم يف مشاريع دون انتظار مقابل مادي، فقط الشعور ابلرضى والسعادة ملساعدهتم 

.GoFundMe ،Kiva.org :لآلخرين.)2( وأهم تلك املنصات

3 . ، )P2P( التمويل اجلماعي القائم على القروض: ويعرف أيًضا ابإلقراض ابلند للند
حصل  املشروع  استمر  طاملا  التقليدية.  البنوك  يتجاوز  فيما  املال  إبقراض  يسمح  فهو 
املستثمر على فائدة حمددة على أمواله، قبل اسرتجاع رأس املال ابلكامل يف هناية املشروع. 
وميكن القيام ابلتمويل بطرق خمتلفة: قرض من دون فائدة، قرض يتم تسديده يف حالة الربح 

1 (  I. H. Achsien and D. L. Purnamasari, Islamic Crowd-funding as The Next Financial 
Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia, P.02.

2 (  S. I. Wahjono, A. Marina and Widayat, Islamic Crowdfunding: Alternative Funding 
Solution, P.02.
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.Prosper , Lending Club :فقط، قرض بفائدة رمزية جدًا)1(. وأهم املنصات

أسهم، . 4 إصدار  خالل  من  ذلك  يتم  )االستثمار(:  األسهم  على  القائم  التمويل 
املشروع مقابل  املمّول على أسهم يف  الشركات، وحيصل  والقيام ابستثمارات مباشرة يف 
إسهامه. فيصبح مسامهًا يف املشروع وغري ضامن لرأس ماله، ولكّنه يتمّتع إبمكانّية حتقيق 
إذا حقق  استثماره  يفقد  أن  الشركات كبريًا، كما ميكن  إيراد  إذا كان  مالية كبرية  عوائد 
 FundersClub, CircleUp,  AngelList :املشروع خسارة. وأهم املنصات
الذي  الذكية  املالية  للسوق  املقرتح  منوذجنا  أن  هنا  ابلذكر  واجلدير   OurCrowd,
سيأيت يف آخر مبحث هذا البحث؛ جيب أن يكون قادرًا على أن يوفر تدرجيًيا مجيع أنواع 
وكذلك خيضع  اخلدمات،  على  الطلب  يوافق  ومبا  آنًفا،  ذكرانها  الي  اجلماعي  التمويل 
الدولة  يف  واملالية  النقدية  السلطات  طرف  من  أتيت  الي  والتسهيالت  املبذولة  للجهود 

الواحدة.

الفرع الثالث: أمهية التمويل اجلماعي 

منتجات . 1 تقدمي  راغبة يف  أو غري  قادرة  األصغر غري  التمويل  املصارف ومؤسسات 
التكاليف وخماطر  ارتفاع  إىل  ذلك  ويرجع  الفئات،  بعض  احتياجات  لتلبية  مرنة  إقراض 
التخلف عن السداد، ولكن مع منصات التمويل اجلماعي، تتالشى هذه املخاوف، وهذه 

ميزة أوىل للتمويل اجلماعي.

تساعد منصات التمويل اجلماعي على الوصول إىل حتقيق الشمول املايل؛ ألنه ال . 2
يزال هناك أكثر من 2 مليار شخص من غري املتعاملني مع املصارف على الصعيد العاملي، 
ويعترب إقبال األفراد على منصات التمويل اجلماعي ميزة اثنية هلذا األخري؛ وذلك لكونه 
متاًحا لكثري من املستثمرين واألفراد على حد سواء، ومببالغ أحيااًن بسيطة تصل إىل 50 

أو 100 دوالر.

1 (  اجلميــل، ماجــد، اإلقــراض اجلماهــريي، أســلوب متويلــي بديــل لدعــم األعمــال التجاريــة، جريــدة االقتصاديــة )15 يوليــو 2017(، شــوهد يف 
. http://bit.do/fw4wA :2019/12/15 على الرابط
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إن التمويل اجلماعي يبدو أكثر سهولة ابملقارنة بطرق التمويل التقليدية، من انحية . 3
الناشئة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الي تبحث عن  اإلجراءات للمقاولني والشركات 
التمويل. إضافة إىل ذلك عدم وجود ضماانت حتت نظام التمويل اجلماعي مقارنة بنماذج 
لتأمني  التقليدي  التمويل  يف  إلزامًيا  يكون  ما  غالًبا  الضمان  فتقدمي  التقليدية.  التمويل 
املبلغ التمويلي. عالوة على ذلك، تكون الواثئق املطلوبة يف التمويل اجلماعي أقل مقارنة 

ابلتمويل التقليدي.)1( 

أسهم . 4 يف  لالستثمار  واقتصادية  شفافة  تعاونية  طرقًا  اجلماعي  التمويل  آلية  تتيح 
شرعية. ومبا أهنا تتطلب من املقاولني طرح فكرة املشروع على اإلنرتنت، وشبكات التواصل 
االجتماعي، فإن هذه املعلومة الي أتيت يف متناول املستثمرين متكنهم من تقييم إمكانيات 
األعمال املقرتحة الي تطلب الدعم املادي، للوصول إىل القرار األمثل بشأن أي البدائل 

االستثمارية يتم االستثمار فيها واحلصة أو الكمية الواجب استثمارها.)2(  

والفكرة األساسية للتمويل اجلماعي استبدال فكرة وجوب توفري فوائض مالية ضخمة 
حىت نتمكن من نقلها ألصحاب العجز؛ بفكرة التمويل اجلماعي الي ترتكز على إاتحة 
الفرصة جلمهور من صغار املشاركني، الذين يشاركون مببالغ جد بسيطة يف متويل مشاريعهم 

اخلاصة والعامة، مبا يكون له أثر مجاعي أكرب.

املطلب الثالث: عقود التمويل اإلسامي

واهلدف هنا هو التذكري ببعض املفاهيم العامة لعقود التمويل اإلسالمي، ومن املهم 
أيًضا أن نشري إىل أن العقود الي سنذكرها يف هذا املطلب مجيًعا ميكن حتويلها إىل عقود 
ذكية، والشروط الي تصح هبا ستكون أوامر يف برانمج تنفذ يف بيئة رقمية وفق تكنولوجيا 

1 (  R. Hassan and U. M. Zainudin, ”Legal and Regulatory Framework for Equity Crowd 
funding in Malaysia, P.110.

2 (  U. Andaleeb and A. K. Mishra, ”Equity Crowdfunding in Shariah Compliant Nations: 
an outlook in the middle-east, P.100.
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يف  وشروطها  مفهومها  يعلق  أن  أساس  على  يكون  هلا  ذكران  فإن  لذا  وحديثة؛  متطورة 
ذهن القارئ؛ ليستحضرها عند التطرق للنموذج املقرتح فيما خيص مناذج عقود التمويل 

اإلسالمي الذكية املقرتحة.

الفرع األول: عقد االستصناع 

عقد  شروط لصحة  وتوجد  الذمة،  معني يف  على عمل شيء  من صانع  عقد  هو 
االستصناع، أمهها:

أن يكون الشيء املستصنع مما ميكن انضباطه ابلوصف النايف للجهالة.. 1

 أن حيدَّد أجل مسمى للتسليم، وال يرتك من دون حتديد، وإال كان عقد غرر.. 2

أن يكون الشيء املستصنع قد جرى العرف على مثله استصناًعا، أي )فيما حيتاج . 3
إليه الناس(، وإال فاملواد نصف املصنعة ال تدخل يف هذا الباب كألواح احلديد وقضبانه. 

حتديد مواصفات الشيء املطلوب صناعته حتديًدا وافًيا مينع التنازع عند التسليم.. 4

جاء . 5 إذا  إال  فسخه  الطرفني  جيوز ألحد  وال  للطرفني،  الزم  عقد  االستصناع  عقد 
الشيء املستصنع غري مطابق ملا اتفق عليه.

اشرتط اإلمام أبو حنيفة أال يذكر يف العقد أجل، فإن ذكر أجٌل انقلب إىل عقد سلم، . 6
ولزم فيه مراعاة شروط السلم وأحكامه.

ومن الفسح الشرعية يف عقد االستصناع ما يلي)1(:

ال جيب تعجيل الثمن، بل جيوز تعجيل كل الثمن أو بعضه، وجيوز أتخريه إىل وقت . 1
القبض أو بعده، وجيوز تقسيطه، وهو يف ذلك على خالف عقد السلم. 

1 (  الشيخ، محد فاروق، املفيد يف عمليات البنوك اإلسالمية )البحرين: بنك البحرين اإلسالمي، 2010(.
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ال يشرتط أن يكون ما أييت به الصانع مما صنعه بعد التعاقد، فلو كان ما جاء به قد . 2
كان مصنوًعا عنده قبل ذلك كفى، إذا كان مشتماًل على املواصفات املشروطة، بل ال يلزم 
أن يكون ما أييت به من صناعته هو؛ فلو جاء بشيء صنعه غريه يشتمل على األوصاف 

املطلوبة كفى ذلك.

الفرع الثاين: عقد املضاربة )القراض( 

هو عقد على الشركة بني اثنني أو أكثر؛ يقدم أحدمها مااًل، واآلخر عماًل، ويكون 
الربح بينهما حسب االتفاق والشرط.)1( 

متر املضاربة ابحلاالت اآلتية: )2(

يف البداية يكون املال وديعة )من البنك إىل املضارب(.. 1

فإذا قام املضارب ابلتصرف أصبح وكالة )فاملضاربة هي وكالة خاصة يكون فيها . 2
املضارب وكياًل عن رب املال يف التصرف، بناًء على أوامره(.

فإذا حّقق رحًبا صار شريًكا )شريك يف الربح احملقق واحملدد(.. 3

مال . 4 رأس  على  مسؤوليته  )وتتحول  غاصًبا  أصبح  املضاربة  شروط  خالف  وإذا 
املضاربة من يد أمانة إىل يد ضمان(.

ومن شروط رأس مال املضاربة ما يلي:)3(

1 (  الرمــاين، زيــد بــن حممــد، عقــد املضاربــة يف الفقــه اإلســالمي وأثــره علــى املصــارف وبيــوت التمويــل اإلســالمية )اململكــة العربيــة الســعودية: دار 
الصميعــي للنشــر والتوزيــع، ط1، 2000( ص14.

2 (  محزة، عبد الكرمي محاد، املخاطر األخالقية يف املضاربة الي جتريها املصارف اإلسالمية وكيفية معاجلتها )د.ت، د.م، د.د(.

3 (  املضاربة يف املالية اإلسالمية املعاصرة، نشرية معهد الدراسات املصرفية بدولة الكويت، العدد األول )الكويت: أغسطس 2010(. 
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أن يكون رأس املال من النقود، وأجاز بعض الفقهاء إمكانية دفع رأس املال من . 1
غري النقود، مثل البضاعة واآلالت. 

أال يكون رأس املال ديًنا يف ذمة املضارب، واملقصود هو أال يكون ذلك عند ابتداء . 2
املضاربة، أبن يكون شخص مديًنا آلخر، فيقول له الدائن: ضارْب مبايل عليك من الدين.   

أن يكون رأس املال معلوًما، أي حتديد املال املدفوع للمضارب، ويكون العلم بقيمة . 3
املال يف القدر واجلنس والصفة. 

تسليم رأس املال للمضارب، أي متكينه من التصرف فيه.. 4

الفرع الثالث: عقد املشاركة 

هو أن يتعاقد اثنان فأكثر على القيام بعمل أو مشروع معني بقصد االسرتابح.  

عقد الشركة عقد جائز غري الزم، مبعىن حيق لكل شريك فسخ العقد مع عدم اإلضرار 
ابلشريك اآلخر، كما تنتهي الشركة مبوت أحد الشريكني أو ابنتهاء األجل احملدد للشركة. 

ومن شروطها: )1(

أن يكون رأس املال نقًدا )وأجاز البعض أن يكون من العروض بشرط تقييمها ابلنقود . 1
وقت املشاركة(.

أن يكون رأس املال معلوًما وموجوًدا ابالتفاق.. 2

أن يتم توزيع األرابح ابلنسب املتفق عليها.. 3

توزيع اخلسائر بنسبة إسهام كل طرف يف رأس املال.. 4

1 (  إرشيد، حممد عبد الكرمي أمحد، الشامل يف عمليات ومعامالت املصارف اإلسالمية )األردن: دار النفائس، ط2، 2007(.
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أال يضمن أحد من الشركاء مال الشركة أو حصة كل شريك.. 5

ليس للشريك التربع مبال الشركة أو اإلقراض أو اهلبة.. 6

الفرع الرابع: عقد املراحبة 

عرف ابن قدامة املقدسي عقد املراحبة أبنه: “بيٌع برأس املال وربح معلوم”. 

ومن شروط بيع املراحبة:)1(

معلومية مثن الشراء للمشرتي، فإن مل يكن معلوًما فسد العقد.. 1

أن يكون الربح معلوًما.. 2

أن يوضح البنك العيب احلادث بعد الشراء يف السلعة حمل املراحبة.. 3

صحة العقد األول والذي اشرتى مبوجبه البنك السلعة.. 4

املطلب الرابع: العقود الذكية؛ املفهوم وآلية العمل 

نعرض هنا املفاهيم القاعدية للعقود الذكية، ونقصد بذلك أول إصدار هلا من حيث 
االبتكار؛ فنعاجلها يف بيئة اإليثرييوم فقط، وهذا ال يعين أنه توجد بيئة واحدة للعقود الذكية 
)اإليثرييوم(، بل هناك جتارب عاملية أخرى رائدة ومشاهبة )مثل ريبال )Ripple(، نيو 

 .)... )Waves( وايفز ،)Neo(

      Smart Contract الفرع األول: العقد الذكي

ماهية العقد الذكي. 1

1 (  املكاوي، حممد حممود، البنوك اإلسالمية، النشأة، التمويل، التطوير، )مصر: املكتبة العصرية، 2009(.
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هو برانمج ينفذ على البنية التحتية احلاسوبية لإليثريوم.)1(  

وابملفهوم الدقيق هي برامج حاسوبية تقوم تلقائًيا بتنفيذ العقد أو جزء منه، وهي عقود 
آلية تستند إىل تكنولوجيا سلسلة الكتل)2( تعمل على البىن التحتية لإليثريوم، وميكنها 
توفري الوقت وخفض التكاليف يف املعامالت املشرتكة. والعقود الذكية بروتوكوالت كمبيوتر 
تسهل التعاقد الرقمي أو تتحقق منه أو ترفضه، والفكرة هي أن هذه الربامج ستحل يف 
مع  التعامل  عند  املالية  واملؤسسات  واحملامني،  العدل،  كُكتاب  املوثقني،  حمل  املستقبل 

املعامالت القانونية واملالية املشرتكة.)3(  

وصف العقد الذكي. 2

العقد الذكي هو جمموعة من القواعد -Rules- )القوانني، األوامر، اإلجراءات( 
الي حتكم العالقة بني فردين أو جمموعة من األفراد؛ لتتحول بعد ذلك هذه القواعد إىل 
أوامر يف برانمج مكتوب )كود Code( بلغة برجمة معينة )صوليديت Solidity( على 

قاعدة بياانت تعمل وفق تكنولوجيا سلسلة الكتل.

 Ethereum الفرع الثاين: اإليثرييوم

ماهية اإليثريوم. 1

نظام تشفري قائم على تكنولوجيا سلسلة الكتل، ويعترب بيئة العقود الذكية. اإليثر هو 
وحدة العملة يف اإليثرييوم، يتم استخدامه لدفع تكاليف اخلدمات احلسابية على شبكة 

اإليثرييوم)4(.  

1 (  A. M. Antonopoulos and G. Wood, Mastering Ethereum: Building Smart Contracts 
and DApps, P.39.

2 (  Blockchain.

3 (  B. Nicoletti, the Future of FinTech: Integrating Finance and Technology Services.

4 (  Ibid, P.290.
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نشأة اإليثريوم . 2

 Vitalik Buterin بيتورن  فيتالك  طرف  من  ابتكاره  مت  مشروع  اإليثرييوم 
برجمة  لغة  ابتكار  على  أيًضا  ساعد  كما  سنة؛   19 أنذك  عمره  وكان  2013م؛  عام 

 .Scripting Language

بروتوكوالت  حتت  موجود  ألن كليهما  أصدقاء؛  والبتكوين  اإليثرييوم  اعتبار  وميكن 
العمالت؛ لكن أسباب وجودمها خمتلفة، فالبتكوين توجد على أهنا عملة مشفرة، يف حني 

اإليثرييوم منصة مصممة حىت تسمح لآلخرين إبنشاء براجمهم اخلاصة.)1(  

فكرة اإليثريوم األساسية. 3

«سلسلة  أنشأان  لو  يعين  فماذا  اإلنرتنت؛  شبكة  خالل  من  مرتبطون  أننا كلنا  مبا 
كتل BC» الي ال تسمح لنا فقط بتخزين بياانت التحويالت، بل تسمح لنا بتخزين 
«برامج Apps»، وتسهل لنا تنفيذها؛ وبطريقة ال مركزية؛ وذلك يف مجيع احلواسيب على 

الشبكة؟ 

 ”World Supercomputer إذن الفكرة هي إنشاء «حاسوب عاملي خارق
خيزن كًما هائاًل من “البياانت Data” بطريقة ال مركزية، ووفق تكنولوجيا “سلسلة الكتل 
BC»، حيث تعمل مجيع احلواسيب على الشبكة كأهنا حاسوب واحد بقوة جمموع قوى 

احلواسيب املوجودة يف الشبكة؛ وُيسمح بتوزيع التطبيق على مجيع تلك احلواسيب.

مبدأ اإليثريوم . 4

عند إضافة كتلة إىل سلسلة كتل، وتكون تلك الكتلة املضافة عبارة عن )أو حتمل( 
عقد ذكي؛ ففي احلقيقة ستكون هناك نسخة من ذلك الَعقد )Contact( عند مجيع 

الُعقد )Nodes( أي احلواسيب املربوطة ابلشبكة.
1 (  H. De Ponteves and K. Eremenko, Blockchain A-Z™: Learn How To Build Your 
First Blockchain.
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ومنه يكون حبوزة كل عقدة ثالثة أشياء رئيسة)1(:

اتريخ مجيع العقود الذكية املسجلة.أ. 

اتريخ مجيع التحويالت املسجلة.ب. 

الوضعية احلالية جلميع العقود الذكية.ت. 

مالحظة: قدمنا هنا اإليثريوم كمثال فقط ال احلصر؛ فهناك منصات أخرى تساعد 
.Neo & Waves على إنشاء وإدارة العقود الذكية مثل: نيو ووايفز

 Decentralized Applications الالمركزية  التطبيقات  الثالث:  الفرع 
-DApps-

ماهية التطبيق الامركزي. 1

مبعىن ضيق، هو عقد ذكي بواجهة للمستخدم على الويب، ومبعىن أوسع، هو تطبيق 
ويب مفتوح املصدر، المركزي، مبين على خدمات البنية التحتية لنظام الند للند. ابإلضافة 
إىل ذلك، تعتمد العديد من التطبيقات الالمركزية على التخزين الالمركزي و/أو بروتوكول 

والبىن التحتية للمراسلة اإللكرتونية.)2(  

وصف التطبيقات غر املركزية. 2

هو عبارة عن “واجهة Interface» لألفراد حىت يتصل بعضهم ببعض يف نظام 
سلسلة الكتل. وهو أيًضا آلية للتواصل بني األفراد والتفاعل بينهم داخل النظام نفسه.

1 (  Ibid.

2 (  A. M. Antonopoulos and G. Wood, Mastering Ethereum: Building Smart Contracts 
and DApps, P.30.
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هذه الواجهة أو التطبيق هلا طبقتان أو هنايتان:

الواجهة األمامية FrontEnd: خمصصة لألفراد املتعاملني )املستخدمني Users(.أ. 

الواجهة اخللفية BackEnd: خمصصة ملسريي املنصة )املديرين Mangers(.ب. 

 Decentralized Autonomous الفرع الرابع: املنظمات املستقلة الالمركزية
Organization -DAOs-

ماهية املنظمات املستقلة الامركزية. 1

منظمة يتم تشغيلها من خالل قواعد مت ترميزها، مثل برامج الكمبيوتر تسمى “العقود 
يف  حفظها  يتم   )DAO( لـ:  املربجمة  والقواعد  املالية  املعامالت  سجل  أي  الذكية”، 

سلسلة كتل، مما يزيد ظاهراًي يف الشفافية وبشكل كبري يف األمان.)1(

فكرة املنظمات املستقلة الامركزية  . 2

املنظمة هي أي كيان ميتلك هيكاًل تنظيمًيا يصف رتب الوظائف واملوظفني فيه؛ أي 
أن هذا اهليكل الوظيفي يكون مبنًيا على فكرة تسلسل السلطة من األعلى )املدير( إىل 

األسفل )املوظف( يف شكل هرمي.

الرتب  تسلسل  ترتيب  ولكن  أيًضا؛  الذكية  العقود  على  املفهوم  هذا  إسقاط  ميكن 
)السلطة( يتم حتديده من طرف احلاسوب؛ ومنه ينشأ لنا ما يعرف بـ: “DAO»؛ أي 
 ،)Autonomous( هي تنظيٌم يسري ابستقاللية اتمة عن اإلنسان «DAO» أن
بواسطة عقود ذكية المركزية )Decentralized(، لتنفيذ مهام حمددة حيكمها العقد 

1 (  I. Lukonga, Fintech, Inclusive Growth and Cyber Risks: Focus on the MENAP and 
CCA Regions, P.01.
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الذكي يف حد ذاته.)1( 

أساسيات املنظمات املستقلة الامركزية . 3

مت ابتكار املنظمات املستقلة الالمركزية سنة 2016م من طرف “فيتالك)2(” على 
 Venture Capital اجملازفة  األموال  رؤوس  “صندوق  ومببدأ:  اإليثرييوم؛  قواعد 
Fund” و“االستثمارات املباشرة Direct Investments”؛ واهلدف منها هو 
مساعدة األفراد على تكوين شركاهتم اخلاصة من خالل تطبيقات المركزية )ال تنتمي ألي 

  )3(.”Crowed fund“ ؛ متويلها يكون مجاعًيا)Stateless دولة

 Initial Coin Offering للعملة  األولية  اإلصدارات  اخلامس:  الفرع 
-ICOs-

1. ماهية اإلصدارات األولية للعملة

أو  املشفرة  العملة  من  الوحدات  ببعض  املستثمرين  لتزويد  منظمة  غري  طريقة  هي 
العمالت املساعدة املشفرة يف مقابل العمالت املشفرة املوجودة يف السوق أساًسا )مثل 

1 (  H. De Ponteves and K. Eremenko, ”Blockchain A-Z™: Learn How To Build Your 
First Blockchain.

2 (  مبتكر اإليثرييوم نفسه.

3 (  Ibid.
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bitcoin وEthereum(، عرب عقود ذكية.)1(  

وهي عملية بيع مسبق للعملة املشفرة أو املستندة على تكنولوجيا سلسلة الكتل.)2(  

2. فكرة النشأة

العامة  األولية  واإلصدارات   )ICOs( للعملة األولية  اإلصدارات  بني  تشابه  هناك 
)IPOs( يف طريقة اإلنشاء.

 «Initial Capital فاألشخاص الذين يريدون أتسيس شركة يضعون «رأمسال أويل
الشركة  ملكية  إىل شركة،  اخلليط  ذلك  حتويل  ذلك  بعد  ليتم  Work”؛  «عمل  زائد 

املنشأة تكون يف شكل “حصص Shares” موزعة على األفراد املؤسسني.

بعد أتسيس الشركة يبدؤون عملية إنتاج السلع واخلدمات، مث تسويقها للحصول على 
األرابح، وكل هذا قبل أن تبدأ عملية اإلصدار العام.

مث عندما يرغب أصحاب الشركة يف توسيع املشروع يبدؤون يف البحث عن التمويل 
املناسب لزايدة رأس املال، هنا تبدأ الشركة ببيع تلك “احلصص Shares” عن طريق 

.)IPOs( طرحها للجمهور يف شكل إصدارات عامة أولية

ابلنسبة لـ: )ICOs(، البداية نفسها كما حيدث مع )IPOs(، أي املنشأ هو شركة 
تكون امللكية فيها موزعة يف شكل حصص موزعة على األفراد املؤسسني؛ لكن يف املرحلة 
أ(، وهي “عملة  )العملة  إنشاء عملة  يقررون  فإهنم  رأمساهلم  لزايدة  أين حيتاجون  التالية 

1 (  M. Mukhopadhyay, Ethereum Smart Contract Development, P.257.

2 (  M. J. CASEY and P. VIGNA, the Truth Machine: The Blockchain and the Future of 
Everything, P.88.



557االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

يستطيع من خالهلا لزابئنهم شراء سلع وخدمات الشركة”.         

أو  )الدينار  إىل عملة حقيقية  أ”  أن حيولوا “العملة  للزابئن  الوقت ميكن  نفس  يف 
الدوالر وغريهم من العمالت(.

شراءها  خالل  من  أ”  “العملة  يف  االستثمار  املستهدف  اجلمهور  يقرر  هنا  ومن 
مساعدة  نقود  أ”  “العملة  تعترب  كما  اإليثر”؛  أو  “البتكوين  بعملي  سيولة  مقابل 

  )1(.«Tokens“

الفرع السادس: الرؤية الشرعية للعقود الذكية 

من املتوقع أن تسهم العقود الذكية يف تطور الصناعة املصرفية اإلسالمية والسوق املالية، 
وصناعة التكافل يف السنوات القادمة، ورغم أن العقود الذكية يف الوقت احلايل مل تصل بعد 
ملرحلة النضج واالنتشار يف الصناعة املالية اإلسالمية، إال أهنا ينبغي أن ختضع للتدقيق يف 

القوانني واللوائح.

وفًقا لسيي)2(، فإن العقد الذكي ميكن أن يدعم منتجات التمويل اإلسالمي، حبيث 
جيب أن تكون الشروط واألحكام الواردة يف العقد الذكي حمددة، وجيب تنفيذها ضمن 
إسرا  أكادميية  الدين، مدير  ووفقا ألكرم الل  اإلسالمية.  الشريعة  االلتزام أبحكام  إطار 
للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية، فإن العقد الذكي يف التكنولوجيا املالية يدخل ضمن 
املنافع  توصيل  يسهالن  والتكنولوجيا املالية  الذكي  العقد  ألن  )وذلك  العامة،  املصلحة 
وتقدمي اخلدمات الي تسهل حياة األفراد واجملتمعات. فهي توفر نظاًما جيًدا للحياة ويسهم 
يف حضارة البشرية بشكل غري مباشر، إنه خيدم مقاصد الشريعة. ومع ذلك، جيب أن 
يتماشى العقد الذكي يف التكنولوجيا املالية مع مبادئ الشريعة وفًقا ملصادر الوحي الرئيسة، 
1 (  H. De Ponteves and K. Eremenko, Blockchain A-Z™: Learn How To Build Your 
First Blockchain.

2 (  Siti Rohaya, M. R., Zam Zuriyati, M., Juliana A.B., Farhana Hanim, M., & Norhaya-
ti, M. I. )2018(. Artificial Intelligence, Smart Contract and Islamic Finance.
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أي القرآن والسنة واإلمجاع )إمجاع العلماء( والقياس.

كما هو احلال مع أي عقد يف التمويل اإلسالمي، يعتمد العقد الذكي يف التكنولوجيا 
عقود  تكون  أن  فيجب  لألحكام؛  رئيس  اإلسالمية كمصدر  الشريعة  على  أيًضا  املالية 
البيع والشراء خالية من عناصر الغرر والقمار والراب، وجيب أن تلتزم العقود أيًضا ابلقواعد 
األساسية األخرى للمعامالت املالية اإلسالمية مثل تعزيز العدالة، وجتنب التدليس والغش 
واإلكراه، حيث ال ميكن أن يكون يف العقود إعالانت خادعة، وااللتزام ابملبادئ التوجيهية 

األخرى املنصوص عليها يف املعامالت املالية.

كما ذكران من قبل، فإن العلماء حريصون للغاية على هذه التقنية اجلديدة للمعامالت 
املالية، والبحوث والنقاشات فيها ما زالت قائمة، وقد جرى العديد من املؤمترات والدراسات 
أن  ووجدان  الذكية،  والعقود  الرقمية  والعمالت  املالية  التكنولوجيا  مسألة  انقشت  الي 
استخدام العمالت الرقمية للتسوية والتحويالت الوسيطة تقع حتت املبدأ القانوين الشرعي: 

«األصل يف املعامات احلل».  

وذكر التقرير)1( الصادر أن العملة املشفرة ليس هلا قيمة جوهرية، تتشابه نتيجة هذه 
والرواج  اجلوهرية  القيمة  أيًضا  يناقش  أجراه)2(، والذي  الذي  النقاش  نتيجة  مع  املناقشة 

للعملة املشفرة وسلسلة الكتل. 

إن العقد الذكي قد يكون له تناقض بسيط مع مبادئ الشريعة اإلسالمية يف التطبيق 
العملي لتنفيذ العقود، مبعىن آخر، تتطلب مبادئ الشريعة اإلسالمية أن يكون العقد شديد 
التفاصيل والشفافية للحفاظ على صالحيته يف إطار الشريعة. ومع ذلك، فإنه توجد بعض 
العقود مثل شراء الطاقة الشمسية، يكون حجم املعامالت واألسعار املستقبلية فيها غري 
معروف على وجه الدقة، األمر الذي قد يسحب بعض املشرتين احملتملني، مما جيعل العقد 

1 (  Djafri, F. )2017(.  Summary Report of the ’LSE-HBKU Workshop on Fintech and 
Islamic Finances’ hosted by the Center for Islamic Economics and Finance )CIEF(.

2 (  Laldin, M., A. )n.d(. Fintech and Smart Contract: Opportunities in Islamic Finance.
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نفسه غري مكتمل التنفيذ، وهو ما يتعارض مع فكرة العقد الذكي، ومنه فقد أُثري هذا 
النقاش حول مدى شرعية العقد الذكي مبوجب الشريعة اإلسالمية.

والتكنولوجيا  الذكية  للعقود  الشرعية  اجلوانب  النقاش حول  استمرار  من  الرغم  على 
املالية اإلسالمية، إال أننا نتفق على اإلمكاانت الكبرية للعقود الذكية والتكنولوجيا املالية 
اإلسالمية. وذلك ألن جماالت تطبيق العقد الذكي متنوعة، ال ميكننا أن ننكر أن رقمنة 
القادم، حيث ميكن أن ترتفع  التكنولوجي هو املستقبل  املايل  املعامالت والقيام ابلعمل 
التنظيمي  اإلطار  إذا وجد  اإلسالمية،  والتكنولوجيا املالية  الذكية  العقود  استعمال  نسبة 
الشرعي وعن  الفحص  الذكية وأن متر مبراحل  العقود  تتم مراجعة  اجليد؛ لذلك نرى أن 
طريق جمموعة من املراقبني واملدققني الشرعيني، واتباع نفس نظام املراجعة املستخدمة يف 
املؤسسات املالية اإلسالمية من مصارف وشركات تكافل، وذلك لتحديد ما يتوافق مع 
الضوابط الشرعية، على أن تتضمن اهليئة متخصصني يف اجلوانب الفنية واملعلوماتية لشرح 

آليات عمل العقود الذكية لعلماء الشريعة، فتكون الرؤية واضحة.
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املبحث الثالث: منصة السوق املالية اإلسامية الذكية

خصص هذا املبحث لعرض اجلانب التطبيقي للبحث؛ أي تطبيق مجيع ما مت عرضه 
يف املبحثني السابقني يف بناء منوذج منصة مقرتح؛ يوضح التصور العام والتقين للسوق املالية 
اإلسالمية الذكية و“املستقبلية”؛ وهنا نشرح النموذج وآلية عمله؛ ويف األخري حناول تبيان 

املكانة الشرعية ملثل هذا النموذج.

املطلب األول: آلية عمل منصة السوق املالية اإلسامية املتكاملة

املنصة أساًسا ستكون يف شكل تطبيق المركزي، وهذا يعين أهنا عبارة عن واجهة ميكن 
تثبيتها على أي حاسوب يف الشبكة؛ وذلك ما نوّضحه يف العناصر اآلتية: 

)DApps( الفرع األول: التطبيق الالمركزي للمنصة
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أي تطبيق المركزي ميلك هنايتني؛ واحدة أمامية وأخرى خلفية، كما سبق وذكران، 
وكما نوضحه يف الرسم البياين )رقم: 01(، اآليت:

من إعداد الباحثني

الفرع الثاين: شرح آلية عمل التطبيق الالمركزي للمنصة

كما هو ظاهر يف الرسم البياين أعاله )رقم: 01( لدينا:   
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1 . :)Frontend( األمامية )النهاية )أو الواجهة

للمستخدمني؛  أساًسا  وهي خمصصة  البنفسجي،  املربع  يف  موجود  هو  ما  هي كل 
واملستخدمون نوعان )طالبو متويل، وعارضو متويل(؛ أي أنه عند دخول املستخدم للمنصة 
)ابستخدام مفتاحه اخلاص( عرب الواجهة الرئيسية فإنه جيد خيارين؛ إما الدخول كطالب 

للتمويل أو عارض له؛ والتفصيل يف كل خيار كما يلي:

 طالبو متويل: لطاليب التمويل واجهتهم اخلاصة الي تكون مزودة خبيارات التمويل أ. 
الشرعية، وهي كما هو موضح يف الرسم البياين أعاله، وهلم أن خيتاروا بني:

	 القرض احلسن: ويكون للفئات الفقرية واملعوزة، وخاصة النساء، وذلك لتمكينهم
اقتصاداًي، كما سيغلب عليه منط التمويل األصغر، أي مببالغ بسيطة موجهة لفئات حمددة 

كما ذكران.

	 ،التجارة اإللكرتونية: ميكن أن تكون واجهتها منفصلة، ولكن حىت هبذه الطريقة
فإهنا ستكون متوفرة جلميع املستخدمني؛ واملهم هنا أنه ميكن أن تشمل الباعة واملشرتين 

وحبساابت متخصصة أو غري متخصصة.

	 عقود التمويل: يدخل طالبو التمويل إىل هذه الواجهة وتعترب هي الواجهة الرئيسة
)وفق طرح هذا البحث(؛ وتكون فيه خيارات طلب متويل عامة وأخرى خاصة، أما:

	 اخليارات العامة: فال ميكن للمستخدم أن يغري فيها؛ وهي تشمل أساًسا منط التمويل
)مصغر، متوسط، كبري( ونوع العقد )استصناع، سلم، مشاركة ...( وما إىل ذلك من 

التفاصيل العامة املشروطة قانواًن وشرًعا.

	 اخليارات اخلاصة: بعد حتديد طالب التمويل للشكل العام لطلبه )منط التمويل الذي
يريد ونوع العقد وما إىل ذلك...(، أييت دور إدراج اخليارات اخلاصة به، ونقصد: حجم 
املبلغ املراد احلصول عليه، شكل املبلغ )نقدي أم سلعي(، مدة العقد... وممكن أن تكون 
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فيه تفاصيل أخرى حسب احلاجة.

	 الصكوك: يدخلها طالبو التمويل كمصدرين أوليني؛ أما واجهة الصكوك فال تكون
متوفرة جلميع طاليب التمويل، بل تكون حكرًا على املنشآت واملؤسسات، وال يهم حجمها، 
وقد يشرتط عقد التأسيس قبل السماح إبصدار الصكوك؛ وحترتم عملية اإلصدار مجيع 
الشروط القانونية والشرعية املرتبطة هبذا النوع من التمويل، وميكن أن تكون فيه تفاصيل 

عامة وأخرى خاصة، شأهنا شأن عقود التمويل سابقة الذكر.           

عارضو متويل: بنفس الطريقة السابقة ميكن لعارضي التمويل أن يكون هلم رد فعل ب. 
جتاه مجيع أنواع طلبات التمويل سابقة الذكر، كما يلي:

	 القرض احلسن: يدخل عارضو التمويل من الذين ميلكون فوائض مالية بعروض متويل
حسب إرادهتم اخلاصة، وخيتارون الطلبات الي يردون عليها وفق ذلك، ووازعهم يف هذا 
ابتغاء مرضاة هللا فقط )ال الربح(؛ وميكن أيًضا إنشاء صندوق منفصل بفكرة «التمويل 
اجلماعي Crowdfunding» جيمع تلك الفوائض ويعطي الصالحية هليأيت الرقابة 

القانونية والشرعية للفصل يف طلبات التمويل الي جيب تلبيتها.  

	 بعقود اإللكرتونية  التجارة  عملية  يف  التمويل  عارضو  يدخل  اإللكرتونية:  التجارة 
متويل مصغرة، وفق صيغ شرعية معروفة )على غرار: املراحبة، بيع التقسيط، السلم ...(، 

ويكون اهلدف هنا متويل االستهالك للنوع األول من املستخدمني.

	 عقود التمويل: يدخل عارضو التمويل إىل املنصة هبدف االستثمار والربح، وبذلك
عملية  لتسهيل  ومنمطة  مفهرسة  قائمة  يف  التمويل  طلبات  مجيع  املنصة  عليهم  تعرض 
االختيار؛ وميكن لعارض التمويل االطالع على مجيع تفاصيل طلب التمويل، وتوفر املنصة 
مجيع  استوىف  قد  التمويل  طلب  أبن  التمويل،  لعارض  والشرعي  القانوين  الضمان  أيًضا 

الشروط القانونية والشرعية قبل أن يعرض عليه كخيار.
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وهكذا ميكن لعارض التمويل املستثمر أن خيتار طلب التمويل الذي يريد، وفق ما يراه 
مناسًبا حلالته )قدرته على التمويل ورحبية املشروع(؛ ليتم بذلك تنفيذ عقد التمويل بعد 

مروره على هيأيت الرقابة القانونية والشرعية.

	 الصكوك: يدخل عارض التمويل لواجهة الصكوك يف املنصة أيًضا بقصد االستثمار
والتمويل، كما ميكنه أن يدخل بقصد املضاربة )حسب املفهوم الغريب Speculation(؛ 
أين ميكنه أن يشرتي ما شاء من صكوك، ويف نفس الوقت ميكنه بيعها حسب ما يراه 
الصكوك  أبن  والشرعي،  القانوين  الضمان  أيًضا  املنصة  له  وتقدم  الربح؛  قصد  مناسًبا 

املعروضة قد استوفت مجيع الشروط القانونية والشرعية قبل أن تعرض عليه كخيار.  

أخرى عارض  يكون طالب متويل اترة واترة  أن  للمستخدم  ماحظة مهمة: ميكن 
متويل، وهنا يصبح نشاطه األساسي املضاربة.

النهاية )أو الواجهة( اخللفية:. 2

هلا  01(؛  )رقم:  أعاله  البياين  الرسم  داخل  احلمراء  الدائرة  ظاهر يف  هو  هي كلما 
طبقتان أساسيتان، كما يلي:

 إدارة املنصة: وتكون حمور تقاطع مجيع العمليات الي تتم يف املنصة؛ وهي خاصة أ. 
ابلتقنيني واملربجمني فقط؛ وتقوم ابلوظائف التالية:

	إدارة املنصة بكل ما تعنيه كلمة إدارة؛

	برجمة وتصميم املنصة )وأجزائها املركبة هلا(؛

	ضمان سري املنصة بشكل دائم وسلسل؛

	احلماية واألمان؛
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	 الربط بني تطبيق املنصة والتطبيقات املساعدة من جهة وبني تطبيق املنصة وقاعدة
البياانت )سلسلة الكتل(؛

	املتابعة التقنية والفنية )الصيانة، التحديث ...(؛

	إنشاء املفتاح اخلاص والعام لكل مستخدم؛

	تصنيف املستخدمني )منط، نوع، فئة ...(؛

	حتديد صالحية كل مستخدم حسب )النمط، النوع، الفئة ...(؛

	إنشاء مجيع الواجهات ومتهيدها للمستخدمني؛

	إنشاء مجيع اخليارات املتاحة للمستخدمني؛

	توفري الدعم التقين واللوجسي للمستخدمني؛

	ربط العالقات بني مجيع املستخدمني؛

	.ووظائف أخرى قد تكون ضرورية عند االنطالق وسري املنصة

إدارة التحقق واإلثبات: التحقق واإلثبات )والتدقيق إن صح التعبري( هنا مرادف ب. 
للمصطلح اإلجنليزي )Proof(؛ وفيها ثالث فئات:

	 هيئة الرقابة القانونية: ال يهم عدد أعضائها وال مكان تواجدهم؛ تطلب إدارة املنصة
من كل فرد يريد االنضمام إىل اهليئة املربر )شهادة علمية، خربة ...(؛ وميكن لكل فرد 
تتوفر فيه الشروط واملؤهالت االنضمام دون أي قيد آخر؛ وتكون تعويضات اهليئة لكل 
فرد حسب عدد العمليات الي قام ابلتحقق منها )مبدأ التعدين Mining(؛ ووظيفتها 
األساسية هي التأكد من قانونية مجيع العمليات الي جتري يف املنصة؛ والتأكد يكون على 
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طريقة عملية بعملية، وجيب أن يتأكد عدد معترب من احملققني )أو املدققني( القانونني من 
العملية حىت تسجل يف القاعدة.    

	 هيئة الرقابة الشرعية: نفس ما قلناه عن هيئة الرقابة القانونية يصح عن هيئة الرقابة
الشرعية، لكن التحقق والتدقيق يكون من اجلانب الشرعي وفق مبدأ التعدين. 

	 اجلمهور: هنا هم شهود العقود وتكون عملية حتققهم مستقلة، ويتحققون من أن
العملية قد مرت على التحقق القانوين والشرعي، وبعد ذلك يصادق اجلمهور على العملية؛ 
لتخزن آليا يف قاعدة سلسلة الكتل ككتلة جديدة؛ وتعد عملية التحقق األخرية هذه جد 

مهمة؛ ألهنا متثل صلب فكرة تكنولوجيا سلسلة الكتل. 

السوق املالية اإلسامية الذكية:. 3

هي مفهوم جمرد لتطبيق حاسويب يُظهر من خالل واجهته مجيع اخليارات والعمليات 
املستخدم من  مُيّكن  أيًضا فضاء  التمويل وعارضيه؛ وهي  املنصة بني طاليب  تتم يف  الي 
وهي  املتاحة؛  اخليارات  يريد، وحسب  الي  العمليات  جبميع  والقيام  املنصة  يف  الدخول 
الشكل املستقبلي للسوق املالية اإلسالمية، وذلك وفق ما شرحناه فيما سبق، وفيما سيأيت 

من تفاصيل أخرى.

املطلب الثاين: الدينار اإلسامي املشفر     

مبا أن املنصة -تقنًيا- عبارة عن تطبيق المركزي )DApp(، وختضع يف فلسفة عملها 
.)Token( فهي حتتاج لعملة مساعدة ،)ICOs لنظام )اإلصدارات األولية للعملة

هنا نقدم مثااًل خمتصرًا )انظر لتفصيل أكثر: عويسي ومعتوق ولعيفة)1(( عن شكل من 
:)ICOs( أشكال النقود املساعدة الي تكون أساًسا وفق نظام

1 (  أمــني عويســي، مجــال معتــوق، وعبــد احلــق لعيفــة، مســتقبل النقــود يف العــامل اإلســالمي «الدينــار اإلســالمي املشــفر»، كتــاب املؤمتــر الــدويل 
اخلامــس عشــر بعنــوان: العمــالت االفرتاضيــة يف امليــزان )الشــارقة: جامعــة الشــارقة، أفريــل 2019م( ص908-879.
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الفرع األول: ماهية الدينار اإلسالمي املشفر “دام”

هو عملة إلكرتونية مشفرة خاصة )تؤدي وظائف خاصة: نقود إلكرتونية مشفرة؛ خمزن 
للقيمة وأداة للمدفوعات وااللتزامات العاجلة واآلجلة( تصدرها اهليئات املخولة، وحتتكر 

.”ICD)1(“ إصدارها، ختتصر ابحلروف العربية “دام” واحلروف الالتينية

الفرع الثاين: وصف “دام”

وسيلة مبادالت داخل املنصة )يستعمل كوسيط يف عملية الشراء والبيع(؛. 1

أداة مثن )ُتسعر به السلع واخلدمات يف املنصة(؛. 2

خمزن للقيمة )ميكن أن يكون سلعة قابلة للتداول(.. 3

الفرع الثالث: خصائص الدينار اإلسالمي املشفر   

الثبات النسيب للقيمة.. 1

االستقاللية.. 2

ختضع لرقابة متعددة ال مركزية.. 3

إلكرتونية مشفرة.. 4

مؤشرة بسلة سلع.. 5

أداة لتسوية الديون واملدفوعات العاجلة واآلجلة إلكرتونًيا.. 6

1 (  Islamic crypto-Dinar.
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الفرع الرابع: كود جترييب لطرح الدينار اإلسالمي املشفر

التايل ومجيع  والكود  «دام»،  الـ:  عملة  تطبيق إلصدار  أوامر كود  أدانه  الشكل  يف 
.)Solidity األكواد الي تليه مكتوبة بلغة برجمة اإليثرييوم، وتدعى )صولديت

مالحظة: نشري هنا إىل أن الكود السابق الذكر أعاله ومجيع األكواد فيما سيلي من 
هذا البحث هي أكواد جتريبية، ومقرتحة من طرف الباحثني.

الفرع اخلامس: اإلصدار األويل لعملة “دام”

الدوالر  مقابل  الوحدة  سعر  وكذلك  املصدرة،  للوحدات  الكلي  العدد  خيص  وهو 
األمريكي، وميكن هنا حتديد مجيع األسعار ابلعمالت األخرى أو حىت العمالت املشفرة.
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الفرع السادس: عملية التأكد من احلساابت

وهي عملية تقنية حبتة يتم من خالهلا التأكد من العناوين اإللكرتونية عن طريق املفاتيح 
املمنوحة للمشرتين والبائعني، وكذلك التحقق من أرصدهتم. 

الفرع السابع: عمليتا شراء وبيع الـ: “دام”

البائع  من  لكل  األرصدة  وموازنة  والبيع  الشراء  أوامر  تنفيذ  آلية  األخري حيمل  اجلزء 
واملشرتي.
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املطلب الثالث: عقود التمويل اإلسامي الذكية

الفرع األول: أساسيات عقود التمويل اإلسالمي الذكية

بـ: -تنفيذ، حتقق . 1 التمويل اإلسالمي الذكي: هو تطبيق حاسويب يقوم  ماهية عقد 
أن  ميكن  )كما  اإليثرييوم  هي  أساًسا،  حتتية  بنية  على  إسالمي،  متويل  عقد  ورفض- 
تكون يف أي بيئة أخرى مستقباًل(؛ أين يتم تسجيل العملية يف قاعدة بياانت تعمل وفق 

تكنولوجيا سلسلة الكتل.

وصف عقد التمويل اإلسالمي الذكي. 2

عقد ذكي )جمموعة من: القوانني، األوامر، اإلجراءات(؛أ. 

عقد متويل )يتضمن حتويل مبالغ مالية من طرف آلخر(؛ب. 

عقد متويل إسالمي )خيضع لضوابط الشريعة اإلسالمية(؛ت. 

تطبيق ال مركزي )DApp(،ث. 

خُيزن مجيع املعلومات )املتعاملون، العمليات، التواريخ( يف قاعدة بياانت تعمل وفق ج. 
تكنولوجيا سلسلة الكتل.

يسري وفق مبادئ املنظمات الالمركزية املستقلة )DAOs(.ح. 

الفرع الثاين: آلية عمل عقود التمويل اإلسالمي الذكية

اخلوارزمية . 1

أن حيمل  بد  فال  عبارة عن عقد ذكي؛  الذكي هو  اإلسالمي  التمويل  عقد  أن  مبا 
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جمموعة من القوانني واألوامر تنظم وجتمع خوارزمية قابلة للتنفيذ.

منوذج مقرتح للخوارزمية العامة لعقود التمويل اإلسامي الذكية . 2

نوضح أهم خطوات تنفيذ عقد التمويل اإلسالمي الذكي يف اخلوارزمية العامة املفصلة 
يف الرسم البياين )رقم: 02(، اآليت:

من إعداد الباحثني
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شرح اخلوارزمية . 3

املرحلة 1: وفيها عدد من اخلطوات، وهي كما يلي:

جيب أن يطابق طلب التمويل شروط خيار التمويل العامة، وأن يستويف الطلب مجيع أ. 
املعلومات الضرورية )حجم املبلغ، منط التمويل املراد، اهلدف من طلب التمويل، اتريخ 

االستحقاق إذا كان من هذا النوع ...(.

جيب التحقق من تطابق شرط عرض التمويل مع شروط طلب التمويل اخلاصة؛ ب. 
وهنا تدخل تفاصيل العقد )حجم العقد، مدة العقد ...( واملتعاقدين )طريف أو أطراف 

العقد ...(. 

املرحلة 2: وفيها أيًضا عدد من اخلطوات، وهي كما يلي:

االتفاق على بنود ومواد وصياغة العقد، مث حتريره.ت. 

التحقق من أن العقد احملرر استوىف مجيع الشروط القانونية.ث. 

التحقق من أن العقد استوىف مجيع الضوابط الشرعية.ج. 

وتعرض  الكتل،  سلسلة  تكنولوجيا  وفق  جديدة  يف كتلة  العقد  يسجل   :3 املرحلة 
الكتلة على اجلمهور للتحقق والشهادة. 

املرحلة 4: تضاف الكتلة اجلديدة إىل سلسلة كتل عقود التمويل اإلسالمي الذكية 
الي متثل قاعدة بياانت املنصة.

مالحظة مهمة: املرحلتان )1 و2( تتمان يف املنصة على البىن التحتية لإليثرييوم )وهذا 
حسب توجه البحث فقط( وختضع العملية للتكنولوجيا اخلاصة هبا؛ أما املرحلتان )3 و4( 
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فتتمان على مستوى قاعدة بياانت سلسلة الكتل وفق تكنولوجيتها اخلاصة.

الفرع الثالث: عقد االستصناع الذكي

الرسم البياين )رقم: 03(: خوارزمية عقد االستصناع الذكي. 1

من إعداد الباحثني
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شرح خوارزمية عقد االستصناع الذكي. 2

املرحلة 1: أييت طلب إنشاء عقد استصناع من طرف صاحب املشروع.

املرحلة 2: هي مرحلة التحقق، وفيها يتم التحقق من:

ال جهالة يف املستصنع؛أ. 

أجل التسليم واضح غري قابل للجدال؛ب. 

املستصَنع من املصنوعات املتعارف عليها وجرى فيه العرف؛ت. 

املستصَنع موصوف وصًفا مانًعا من التنازع.ث. 

طلب  مع  توافقه  من  التأكد  ويتم  االستصناع،  عرض  استقبال  يتم  هنا   :3 املرحلة 
االستصناع، وأن فيه توافًقا اتًما )من الناحية القانونية والشرعية(.

املرحلة 4: إمتام تسجيل العقد يف كتلة جديدة ضمن سلسلة الكتل. 

الوصف التقين لعقد االستصناع الذكي. 3

يتم إنشاء عقد االستصناع يف شكل تطبيق حاسويب، حيمل هذا التطبيق جمموعة من 
التعليمات الي يتم تنفيذها مرحلًيا )كما وضحنا سابًقا يف اخلوارزمية(؛ وكمثال جترييب ندرج 

الكود التايل:
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جزء إعالن العقدأ. 

 Istisna Smart contract( يف هذا اجلزء يتم إعالن عقد االستصناع ونسخته
اجملمع  نسخة  حتديد  تقتضي   )Solidity )صوليديت  الربجمة  لغة  ومتطلبات   ،)1.0

.)pragma solidity ^0.5.11( ويف هذا املثال هي ،)compiler(

أي   )ICO( نوع من  استصناع  عقد  وأنه  التطبيق  تفاصيل  إعالن  يتم  ذلك  بعد 
.) contract Isstsnaa_1_0_ico(

جزء تفاصيل العقدب. 

يف هذا اجلزء تبدأ عملية إعالن تفاصيل العقد وآلية عمله: مثل املبلغ اإلمجايل للعقد 
 Introducing the maximum amount of Istisna available //(
 uint public max_Istisna( وعدد وحدات العملة اإلمجايل للعقد ،)for sale
 usd_to_Isstsnaa( وكذلك قيمة وحدة االستصناع مقابل الدوالر ،)= 1000000

.)= 100
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وأي تفاصيل أخرى مثل )هل يتم قبول ممول واحد أو عدد حمدد أو غري حمدد من 
املمولني املستثمرين، إذا كانت فيه حصص...(.

جزء خيارات العقد: وهنا ميكن االستعانة ابلدوال )Functions(؛ مثل:ت. 

العملة  لوحدات   )Buying, Selling( والبيع  الشراء  دالي  يظهر  اجلزء  هذا 
تفاصيل  أن نضيف أي  احلال ميكن  الدوالر؛ وبطبيعة  مقابل  االستصناع  لعقد  املشكلة 

أخرى تظهر كخيارات للممولني املستثمرين.

تنفيذ أوامر الشراء والبيع: لكي تتم عملية طرح عقد االستصناع على منصة إيثرييوم ث. 
إيثرييوم  بوابة حمافظ  يتم من خالل  أواًل، واحلصول على حمفظة؛ وذلك  التسجيل  جيب 

)etherwallet( والي تزودك مبفتاحني:

	 مفتاح خاص: وهو ملف جيب االحتفاظ به وبسرية؛ ألنه ميّكن حامله من إجراء
مجيع املعامالت من حسابك.

	 .مفتاح عام: وهو عنوانك الذي ترسل وتستقبل منه مجيع التحويالت يف حسابك
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ماحظة: يف هذه املرحلة حنتاج برامج مساعدة )مثل: Ganache(، تضمن دخولنا 
ملنصة اإليثرييوم؛ كما تضمن هذه الربامج املساعدة حصولنا على واجهة حتول كود عقد 
االستصناع الذكي إىل واجهة، تسّهل تنفيذ بنود العقد ابلنسبة لنا وللمتعاملني من ممولني 
ومستثمرين وغريهم؛ كما حتفظ مجيع العمليات الي قمنا هبا يف قاعدة بياانت بتكنولوجيا 

سلسلة الكتل. 
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خامتة

نتيجة انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحضورها يف العديد من القطاعات 
إبدماج  التطورات،  هذه  مسايرة  اإلسالمية  املالية  املعامالت  على  لزاما  كان  واجملاالت، 
التكنولوجيا املالية Fintech وسلسلة الكتل Blockchain يف العمل املايل اإلسالمي، 
وعلى الرغم من استمرار النقاش حول اجلوانب الشرعية للعقود الذكية والتكنولوجيا املالية 
اإلسالمية، إال أننا نتفق على اإلمكاانت الكبرية للعقود الذكية وتكنولوجيا سلسلة الكتل، 
وذلك ألن جماالت تطبيق العقد الذكي متنوعة، ال ميكننا أن ننكر أن رقمنة املعامالت 
والقيام ابلعمل املايل التكنولوجي هو املستقبل القادم، حيث ميكن أن ترتفع نسبة استعمال 

العقود الذكية والتكنولوجيا املالية اإلسالمية إذا وجدت اإلطار التنظيمي اجليد. 

املالية اإلسالمية تقتضي أن توافق أحكام  العقود الذكية كرافد جديد يف املعامالت 
من  خالية  والشراء  البيع  عقود  تكون  أن  فيجب  رئيس؛  كمصدر  اإلسالمية،  الشريعة 
عناصر الغرر والقمار والراب، وأن تلتزم العقود أيًضا ابلقواعد األساسية األخرى للمعامالت 
املالية اإلسالمية، مثل تعزيز العدالة، وجتنب التدليس، والغش، واإلكراه، وااللتزام ابملبادئ 

التوجيهية األخرى املنصوص عليها يف املعامالت املالية.

من خالل اختبارات السببية تبني أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسبب تطور 
السوق املالية على املدى القصري والطويل، وهو ما حيتم على الدول اإلسالمية تطوير البىن 
ونشر  مناسبة،  بتكلفة  للجميع  اإلنرتنت  توفري  لتشمل  واملعلومات؛  لالتصاالت  التحتية 
القطاعات:  وتوفريها يف خمتلف  احلديثة  التكنولوجيات  املعلوماتية، ودعم  والثقافة  الوعي 
التعليم والصحة واخلدمات املصرفية...كل ذلك من أجل تطوير النواحي التقنية للمجاالت 

املالية واملصرفية.

يتضح لنا من خالل الدراسة أن أداء السوق املالية يف دول العامل اإلسالمي ال يزال 
ضعيًفا مقارنة بدول العامل؛ يف نفس الوقت تعد التكنولوجيا أهم أداة لتعزيز أداء السوق 
املالية؛ ومنه ابتكار سوق مالية إسالمية ذكية يعد ضرورة ملحة ابلنسبة للعامل اإلسالمي؛ 
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ألهنا تضمن وصول أكرب عدد من املشرتكني للمنتجات واخلدمات املالية الرمسية، هذا األمر 
األخري يعزز يف أدائها، ومنه ينعش دورها على النمو والتنمية يف العامل اإلسالمي.

أسهمت الدراسة يف وضع آلية عمل العقود الذكية من خالل إنشاء منصة إلكرتونية 
لعمل السوق املالية اإلسالمية وفق تكنولوجيا العقود الذكية وسلسلة الكتل، وهو إسهام 

جيعل من املالية اإلسالمية أكثر انتشارًا وتداواًل.

النتائج 

تعد التكنولوجيا من أهم األدوات الي تعزز أداء السوق املالية.. 1

أداء السوق املالية يف دول العامل اإلسالمي ال يزال ضعيًفا ابملقارنة مع دول العامل.. 2

استخدام . 3 تعزيز  شأنه  من  اإلسالمية  املالية  السوق  منصة  الذكية يف  العقود  دمج 
التكنولوجيا املالية وتسهيل انتشار التمويل اإلسالمي يف العامل.

ابتكار سوق مالية إسالمية ذكية يعد ضرورة ملحة ابلنسبة للعامل اإلسالمي؛ ألهنا . 4
تضمن وصول أكرب عدد من املشرتكني للمنتجات املالية الرمسية بسهولة وبتكلفة أقل.

التوصيات

تطوير . 1 يف  احلديثة  التكنولوجيات  تبين  سبل  مجيع  حبث  بضرورة  الباحثان  يوصي 
السوق املالية يف العامل اإلسالمي.

أتهيل املوارد البشرية لالضطالع مبهام التكنولوجيا املالية، من خالل فتح ختصصات . 2
جامعية حديثة، وتنمية روح املقاوالت إلنشاء منصات إلكرتونية للتمويل.

املعامالت . 3 املعلومات واالتصاالت؛ ألهنا أساس  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  حتسني 
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الرقمية، وتوفري خدمات االتصاالت واإلنرتنت بتكاليف مناسبة.

دعم سياسات وخطط الشمول املايل، لوصول اخلدمات املالية إىل أكرب عدد من . 4
األفراد، وهو ما حيفزهم على املعامالت اإللكرتونية، فينشط أداء املصارف والسوق املالية.

رسم سياسات نقدية ومالية أكثر انفتاًحا على التكنولوجيا، ودعم التعاون اإلقليمي . 5
اإلسالمي لتسهيل حركة األموال واالستثمارات، خاصة يف األسواق املالية.
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الفائض التأميين لدى شركات التأمني التكافلي 
كوقف إسامي لتمويل مشاريع التنمية املستدامة:

مقاربة اقتصادية إسامية بتطبيق اسرتاتيجية 
التكامل الرأسي على نشاط التأمني الفاحي

الدكتور العيد قريشي* والدكتور مسر حمي الدين** 

* أســتاذ مشــارك بقســم العلــوم االقتصاديــة جبامعــة جيجــل )اجلزائــر(. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم االقتصاديــة، وهــو عضــو ابحــث 
مبخــرب اقتصــاد املنظمــات والتنميــة املســتدامة جبامعــة جيجــل. مت تعيينــه مســؤوال عــن فريــق االختصــاص «بنــوك وأتمينــات»، وهــو عضــو ابجمللــس 

العلمــي للكليــة. 
لــه اهتمامــات حبثيــة مبجــال العلــوم االقتصاديــة، حيــث لــه جمموعــة مــن املؤلفــات واألحبــاث يف امليــدان، منهــا مطبوعــة جامعيــة بعنــوان: حماضــرات يف 
التأمــني والتأمــني التكافلــي )2018(، وكتــاب بعنــوان: واقــع أداء قطــاع احملروقــات اجلزائــري يف ظــل الشــراكة األجنبيــة )2017(، كمــا لــه عــدة 

أحبــاث منشــورة ابجملــالت العلميــة احملكمــة، والعديــد مــن املشــاركات ابمللتقيــات الوطنيــة والدوليــة.

** أستاذ مساعد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري، جامعة جيجل، اجلزائر.
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 الفائض التأميين لدى شركات التأمني التكافلي كوقف إسامي 
لتمويل مشاريع التنمية املستدامة:

 مقاربة اقتصادية إسامية بتطبيق اسرتاتيجية التكامل الرأسي
على نشاط التأمني الفاحي

الدكتور العيد قريشي والدكتور مسر حمي الدين

ملخص البحث

هتدف هذه الورقة البحثية إىل تقدمي مقرتح وفق مقاربة اقتصادية إسالمية يقوم على 
والي  التكافلي،  التأمني  التأمينية لدى شركات  الدورة  املتبقية يف هناية  الفوائض  استثمار 
اكتسبتها من ابب التربع من طرف املستأمنني كوقف إسالمي لتمويل مشاريع اقتصادية 
الرأسي  التكامل  إسرتاتيجية  بتطبيق  وذلك  املستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  تساهم  تنموية 

املعروفة يف علم اقتصادايت الصناعة على وقف التكافل.

اقتصادايت  علم  يف  املعروفة  العمودي  التكامل  إسرتاتيجية  جتسيد  املقرتح  وحياول 
الصناعة على صناعة التأمني التكافلي، حيث هتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تشجيع ممارسة 
الشركات االقتصادية الرائدة ألنشطة تقع ضمن نظام القيمة الذي تنتمي إليه، لكن املقرتح 
املقدم سيعاجل هذه اإلسرتاتيجية إبسقاطها على صندوق وقف التكافل، فهذه اإلسرتاتيجية 
التأمينية، وابلتايل منو وتطور  تساهم من جهة يف زايدة االكتتاب والتوسع يف اخلدمات 
تنافسية الشركات التكافلية من جهة، وزايدة فرص استغالل الفوائض التأمينية يف جتسيد 

التنمية االقتصادية واالجتماعية احمللية من جهة أخرى.

ويستخلص البحث تقدمي مقرتح لتطبيق هذا النموذج على شعبة التأمني الفالحي، 
من خالل إنشاء صندوق التكافل الفالحي لدى شركات التأمني التكافلي، والذي يشرتك 
فيه الفالحون يف شعب حمددة ذات الطابع احمللي حسب األخطار املؤمن عليها، وذلك 
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التكافلي إبدارة هذا الصندوق وفق منوذج  التأمني  التربع. حبيث تقوم شركة  على أساس 
وتسديد  ودراسة  وتسيريها  االشرتاكات  إدارة  عملية  إليها  توكل  إذ  معلوم،  الوكالة أبجر 
التعويضات املستحقة للفالحني يف حالة تعرضهم لألخطار احملددة سلفا. يف حني تعود 
ليتم  الفالحي دون غريه،  التكافل  لصاحل صندوق  التأمينية  العملية  من  املتبقية  الفوائض 
جتميعها كوقف إسالمي لتمويل مشاريع اقتصادية تنموية تساهم يف تطوير القطاع الفالحي 

والصناعي وحتقيق التنمية املستدامة.

الكلمات املفتاحية: التأمني التكافلي، الفائض التأميين، الوقف اإلسالمي، التكامل 
الرأسي، التنمية املستدامة.
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1. مقدمة

يوفر احلماية  إنه  يؤدي التأمني منذ ظهوره دورًا مهًما يف اجملتمعات احلديثة، حيث 
االقتصادية لكثري من املشروعات، ويسهم يف جتميع املدخرات املالية الي توجه لتمويل 

ُخَطط التنمية يف اجملتمعات، واستثمارها يف اجملاالت االقتصادية املختلفة.

التجاري- يف علم  التأمني -خصوًصا  لكن وابلرغم من هذه األمهية، شاب نشاط 
االقتصاد اإلسالمي الكثري من اجلدل خبصوص شرعية هذا النشاط، إذ متنع أسس ومبادئ 
االقتصاد اإلسالمي كل املعامالت الي تتناىف مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، كعقود الغرر 

املشتملة على الغرر الفاحش، ومجيع أنواع القمار، وخمتلف أشكال الراب. 

وأمام كل ذلك، كان ال بد من توفري البديل الشرعي الذي يليب حاجة الفرد املسلم 
اإلسالمي،  التعاوين  ابلتأمني  التعامل  تطوير  خياٌر سوى  هناك  يكن  فلم  مطلبه،  وحيقق 
وتوفري تصور جديد وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية، يسمح بتكوين شركات أتمني إسالمية 

يكون التأمني التكافلي هو حمور عملها وأساس معامالهتا.

وشهدت صناعة التأمني التكافلي تطورًا ملحوظًا يف السنوات األخرية، حيث حققت 
مع أحكام الشريعة  وتطوير منتجات أتمينية تتوافق  ضبط  إسهامات واضحة يف جمال 
اإلسالمية، وتعمل على إعادة بعث املؤسسات املالية اإلسالمية وتفعيل دورها يف األنظمة 

املالية املعاصرة، وبشكل خاص تطبيق نظام التأمني اإلسالمي. 

لكن يف املقابل، ورغم هذا التطور امللحوظ، ال زالت هناك عدة معوقات تواجه هذه 
الصناعة نظرًا حلداثة عهد شركات التكافل، مقارنة بنظرياهتا التقليدية، وعلى رأسها مسألة 
حتديد الفائض التأميين، وطريقة التصرف فيه، وسبل توزيعه الشرعية، وكيفية االستفادة منه؛ 
لتحقيق التنمية املستدامة وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية، فشركات التأمني التكافلي على 
اختالف األسس الي تقوم عليها، هتدف إىل توفري اخلدمات الي تقدمها الشركات التأمينية 
التجارية حلملة الواثئق، ولكن بطريقة تعاونية مشروعة خالية من العمليات احملرمة شرًعا. 
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إشكالية البحث 1.1

تكمن إشكالية البحث يف كيفية جتسيد صيغ التأمني التكافلي لتحقيق التنمية املستدامة، 
ومن أبرزها: التأمني التكافلي على أساس الوقف، كأحد بدائل التأمني التقليدي، حيث 

ميكن طرح اإلشكالية اآلتية:

التكافلي كوقف  التأمني  شركات  لدى  التأمينية  الفوائض  استثمار  ميكن  كيف 
لتمويل مشاريع التنمية املستدامة وفق مقاصد الشريعة اإلسامية؟ 

2.1 األسئلة الفرعية 

من خالل اإلشكالية الرئيسية املطروحة، تربز جمموعة من األسئلة الي ميكن صياغتها 
فيما يلي:
ما التأمني التكافلي على أساس الوقف؟ وما مميزاته عن ابقي التأمينات التكافلية  ‹

األخرى؟

كيف ميكن االستفادة من الفوائض التأمينية اقتصاداًي وفق الضوابط الشرعية؟ ‹

ما آلية حتقيق التنمية املستدامة انطالقًا من التأمني التكافلي على أساس الوقف؟ ‹

3.1 فرضيات البحث

تتمثل الفرضيات الي يناقشها البحث يف اآليت:

هناية  متبقية يف  مالية ضخمة، كفوائض  مبالغ  توفري  التكافلي يف  التأمني  يسهم   -
السنة، وميكن استثمارها كوقف وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية لتمويل املشاريع التنموية.

- يُعدُّ التكامل الرأسي النموذج األفضل الستثمار وقف التكافل، مبا يسهم يف زايدة 
االكتتاب لدى شركات التأمني التكافلي.
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- تعمل االستثمارات املنجزة عن طريق وقف التكافل يف تقليل املخاطر املؤمَّن عليها 
للمشرتكني يف الصندوق من جهة، وحتقق التنمية املستدامة للمجتمع عامة من جهة أخرى.

4.1 أهداف البحث

يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف، ميكن إجيازها فيما يلي:

التعرف على مفهوم التأمني التكافلي اإلسالمي، السيما مفهومه ابعتباره نظاًما   -
وعقًدا.

- تسليط الضوء على خصائص صناعة التأمني التكافلي، خاصة التأمني التكافلي 
على أساس الوقف.

- تقدير إمكانية إنشاء وقف إسالمي للفوائض التأمينية، يهدف إىل حتقيق التنمية 
املستدامة.

- حماولة توفري منوذج تطبيقي الستثمار وقف الفوائض التأمينية، يعتمد أساًسا على 
نظرية التكامل الرأسي للمنظمات االقتصادية.

إنشاء صندوق  الفالحي، من خالل  التأمني  النموذج املقرتح على شعبة  - إسقاط 
التكافل الفالحي وإبراز آلية استثمار فوائضه لتحقيق التنمية املستدامة.

5.1 أمهية البحث 

تربز أمهية البحث املراد إجنازه يف النقاط اآلتية:

- إلقاء الضوء على أمهية التأمني التكافلي كبديل للتأمني التقليدي يف العامل 
اإلسالمي.
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- حتليل اآلراء املختلفة لشرعية التأمني التكافلي على أساس الوقف واحلجج 
الداعمة له.

- الوقوف على ما ميتلكه التأمني التكافلي اإلسالمي من مقومات تعزز من قدرته 
يف التوسع والنمو.

- تقدمي مقرتح الستثمار فوائض التأمني التكافلي كوقف لتمويل التنمية املستدامة 
ابستخدام اسرتاتيجية التكامل الرأسي.

6.1 املنهج املتبع 

متغريات اإلشكالية  على املنهج الوصفي يف وصف  البحث  هذا  اعتمدان يف كتابة 
املطروحة املتمثلة يف عرض مفهوم التأمني التكافلي على أساس الوقف، وإبراز خصائصه، 
واآلليات املطبقة يف إدارته، خصوًصا ما يتعلق ابلفوائض وتكييفها الفقهي، وعلى املنهج 
التحليلي يف طرح النموذج اخلاص ابستثمار فوائض التأمني التكافلي كوقف لتمويل التنمية 

املستدامة ابلقطاع  الفالحي.

7.1 هيكل البحث 

مت تقسيم الورقة البحثية إىل قسمني رئيسني:

- الـتأصيل النظري لنشاط التأمني التكافلي وطرق إدارته.

- منوذج مقرتح لتطبيق اسرتاتيجية التكامل الرأسي على وقف التكافل لتحقيق 
التنمية املستدامة.



591االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

2. الـتأصيل النظري لنشاط التأمني التكافلي وطرق إدارته

مل تكن الصناعة التأمينية معروفة وال متداولة يف أدبيات االقتصاد، إال أهنا بدأت تربز 
فالتأمني املعروف اآلن عقد مستحدث، اختلف  العشرين،  القرن  كأفكار منذ منتصف 
الفقهاء يف حكمه الشرعي بني جميز جلميع أنواعه، ومانع له، وبني مانع للتأمني التجاري 
دون التعاوين القائم على التربع؛ لذلك انبثقت فكرة التأمني التكافلي اإلسالمي من التأمني 
التعاوين التقليدي، وأصبحت تشكل مكواًن من مكوانت الصناعة املالية اإلسالمية الراهنة.

ولكن على الرغم من النمو الذي تشهده الصناعة التكافلية مؤخرًا، إال أهنا ال زالت 
حتتاج إىل الدراسات الفقهية العميقة، والبحث عن آليات جديدة يف تطبيقها وإدارهتا. 

سنتناول يف هذا اجلزء التأصيل النظري لنشاط التأمني التكافلي وطرق إدارته.

1.2 مفهوم التأمني التكافلي

للتكافل والتعاون بني  التأمني ليست إال مفهوًما  الرئيسة من وراء نشاط  الفكرة  إن 
أفراد اجملتمع، وجيري تقنينها وترتيب عالقاهتا التعاقدية بطريقة منظمة تسمح بتكوين نظام 

ينسجم مع التطورات املالية واالقتصادية.

1.1.2 التعريف اللغوي للتأمني التكافلي

التكافل يف اللغة من كفل يكفل كفالة، نقول كفل فالن فالاًن أي هو كافيه وكافله، 
﴿فقال  تعاىل:  قال  وكّفلته،  إايه  وأكفلته  علّي،  وينفق  يعولين  ويكفلين :   يكفيين  وهو 
﴾ )آل عمران: 37(، وهو كفيل  أكفلنيها﴾ )ص: 23(  وقال عز وجل: ﴿وََكفََّلَها زََكرايَّ
بنفسه ومباله، وكفل عنه لغرميه ابملال وتكّفل به )1(. فالتكافل أيت مبعىن التعاون والضمان.

وقد حّث هللا عز وجل، على التعاون والتكافل يف أكثر من آية يف القرآن العظيم، 
مثِْ َواْلُعْدَواِن﴾  حيث قال سبحانه وتعاىل: ﴿وتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتَـّْقَوٰىۖ َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

)املائدة: 2(.

1 (   الزخمشري، حممود بن عمر، أساس الباغة )بريوت: دار الكتاب العلمية، 1971( ج2، ص142.



االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد 592

2.1.2 التعريف االصطاحي للتأمني التكافلي

يُعرف التأمني التكافلي اصطالًحا أبنه: «نظام يقوم على التعاون بني جمموعات أو 
عند حتقق  منهم  تلحق أبي  الي  األضرار  بتعويض  التكافل،  وجه  على  يتعهدون  أفراد، 

املخاطر املتشاهبة، وهؤالء هم املسامهون يف حتمل املخاطر)1(».

يف حني يُعرف عقد التأمني التكافلي املتوافق مع الشريعة اإلسالمية قانواًن أبنه: «عقد 
تربع لصاحل جمموعة املشرتكني، يلتزم مبوجبه املؤمن له بسداد االشرتاكات التكافلية املتفق 
عليها ابلقدر واألجل املتفق عليه، على أن تلتزم هيئة املشرتكني بتعويضه عن الضرر الفعلي 
ال  والي  عليها،  املنصوص  الفنية  والضوابط  والشروط  املبادئ  وفق  وذلك  حتققه،  حال 

تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية».)2(

وهو عبارة عن تعاون جمموعة من األشخاص يسمون «هيئة املشرتكني»، يتعرضون 
خلطر أو أخطار معينة، واهلدف من التعاون هو تاليف آاثر األخطار الي يتعرض هلا أحدهم 
مبلغ معني  بدفع  الناتج عن وقوع هذه األخطار، ابلتزام كل منهم  الضرر  بتعويضه عن 
على سبيل التربع، يسمى القسط أو االشرتاك، حيدده عقد التأمني، وتتوىل شركات التأمني 
التكافلي إدارة عمليات التأمني واستثمار أمواله نيابة عن هيئة املشرتكني، يف مقابل حصة 
معلومة من عائد استثمار هذه األموال، ابعتبارها مضاربة، أو حتصل على مبلغ معلوم 

مقدًما ابعتبارها وكيلة أو كليهما مًعا.)3(

وهبذا يتبني أن التأمني التكافلي عبارة عن نظام اجتماعي تعاوين تكافلي بني األشخاص 
املشرتكني -سواء أكانوا أشخاًصا طبيعيني أو معنويني- هدفه التضامن والتكافل، بقصد 
بدفع  وذلك اباللتزام  منها،  املؤمن  املخاطر  وقوع  النامجة عن  واخلسائر  األضرار  ختفيف 
وهي  التربع،  سبيل  على  يدفعوهنا  الي  االشرتاكات  جمموع  من  للمتضررين  التعويضات 

1 (    لطفي، أمحد حممد، املشكات العلمية واحللول اإلسامية )اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، 2007( ص239.

2 (  رايض منصــور اخلليفــي، التكييــف الفقهــي للعاقــات املاليــة بشــركات التأمــني التكافليــة: دراســة فقهيــة تطبيقيــة معاصــرة، جملــة الشــريعة 
والقانــون، العــدد 33، ينايــر2008، ص30.

3 (   حســني، حســان، حبــث يف أســس التكافــل التعــاوين يف ضــوء الشــريعة اإلســامية، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن مؤمتــر االقتصــاد اإلســالمي، 
ديب، 2004، ص03. 
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خاصية يتميز هبا التأمني التكافلي اإلسالمي عن التأمني التجاري، ابإلضافة إىل خصائص 
أخرى نوردها يف العنصر اآليت.

3.1.2 خصائص نشاط التأمني التكافلي

ال بد من توافر اخلصائص العشر يف التأمني التكافلي؛ ليبتعد يف مضمونه عن التأمني 
التجاري، وهي: )1(

- التربع ابألقساط من املشرتكني أو محلة الواثئق.

- مَتُلك محلة الواثئق ألموال التأمني.

- شركة التأمني اإلسالمي شركة إلدارة عمليات التأمني واستثمار أمواله.

التعاوين واستثمار األموال وجود حساابت مستقلة هلا،  التأمني  - تتطلب عمليات 
وحساابت أخرى حلقوق املسامهني.

التجاري  التأمني  على عكس شركات  الواثئق،  يكون حًقا حلملة  التأمني  - فائض 
الي حترص على الربح، فتبتلع كل الفوائض )وهي الفروق بني جمموع األقساط وعوائدها، 
ومقدار التعويضات الي تدفعها الشركة يف السنة(، بعد حسم مصاريف عمليات التأمني 

واستثمار أمواله.

- التعويض يف التأمني التعاوين على احلوادث مقصوٌر على الضرر الفعلي الناتج عن 
احلادث، ويف حدود شروط التأمني، وأما شركة التأمني على األشخاص فتدفع مبلغ التأمني 

للمشرتك أو لورثته بعد موته، ولو مل حيدث ضرر مادي.

الشريعة  أبحكام  أمواله  واستثمار  إدارته  على  القائمون  يلتزم  التعاوين  التأمني  - يف 
اإلسالمية.

1 (   الزحيلــي، وهبــة، مفهــوم التأمــني التعــاوين؛ دراســة مقارنــة، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن مؤمتــر التأمــني التعــاوين: أبعــاده وآفاقــه وموقــف الشــريعة 
اإلســالمية منــه، اجلامعــة األردنيــة، عمــان، 2010، ص08. 
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- ال بد لكل شركة أتمني تعاوين أو إسالمي تعيني هيئة شرعية لإلفتاء والرقابة تكون 
فتاواها ملزمة.

 -حلملة الواثئق )وهم املؤمن هلم( حق املشاركة يف إدارة عمليات التأمني، وحق الرقابة 
على نشاط الشركة؛ ألهنم هم الذين ميلكون الودائع وعوائد االستثمار؛ ليتمكنوا من الدفاع 

عن مصاحلهم ومحايتها، وهذا غري متوفر يف شركات التأمني التجاري.

مفقود يف  بنسبة خسائرهم، وهذا  أمواهلم، وكذلك  بنسبة  املسامهني  أرابح  - توزيع 
شركات التأمني التجاري.

ومن خالل اخلصائص العشر السابقة الذكر يتبني أن شركات التأمني التكافلي متعددة 
األسهم  محلة  على  التأمني  شركة  فيه  تقتصر  الذي  التقليدي  التأمني  عكس  األطراف، 
واإلدارة املسرية هلذه الشركات، وهذا نتيجة لتعدد مصادر األموال املتمثلة يف كل من أموال 
املسامهني، وأموال املشرتكني، وأموال العوائد االستثمارية الناجتة عن االستثمارات الي تقوم 

هبا شركة التأمني حلملة الواثئق.

4.1.2 أطراف شركة التأمني التكافلي

تتشكل شركات التأمني التكافلي من عدة أطراف، ُتشكل العالقات التعاقدية املختلفة 
تنقسم إىل كل من هيئة املسامهني، وهيئة  املعتمد، هذه األطراف  التكافل  بينها، منوذج 

املشرتكني، والشركة املديرة للتكافل:)1(

أ- هيئة املؤسسني: وهم من يضعون رأس مال الشركة، ويوقعون على عقد التأسيس 
والنظام األساسي، وميكن أن ينضّم إليهم كل من يسهم يف رأس املال الحًقا، وهم من 
الراغبني يف  التأمني اإلسالمية، ومتابعة إجراءاهتا، ودعوة  إنشاء شركة  يقع عليهم عبء 
اإلسهام فيها، وأهم ما يلتزم به املسامهني التعهد بتغطية العجز الذي قد يطرأ على صندوق 

املشرتكني على سبيل القرض احلسن.
1 (   النشــمي، عجيــل جاســم، الفائــض وتوزيعــه يف شــركات التأمــني اإلســامي، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن املؤمتــر التاســع للهيئــات الشــرعية 

للمؤسســات املاليــة، البحريــن، 2010، ص03.
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ب- هيئة املشرتكني: وهم محلة واثئق التأمني، وعليهم دفع أقساط التأمني على صفة 
التربع، ويتحملون األضرار واملخاطر الي قد تنزل هبم أو أبحدهم، ويلتزمون بدفع تعويض 
التأمني من وعاء أو صندوق أقساط التأمني، وللمشرتكني حق استثمار ما زاد عن اإلنفاق 
عن أقساط التأمني والتعويضات لدى شركة التأمني، فيستحقون نصيبهم يف صايف الفائض 

التأميين.

بعمليات  للقيام  املسامهون  أسسها  الي  الشركة  وهي  )املديرة(:  التأمني  جـ- شركة 
التأمني واالستثمار وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، ومن أهم أعماهلا: التأمني على كل 
ما تنصُّ عليه واثئق التأمني لصاحل املشرتكني، واستثمار ما زاد من أموال املشرتكني بنسبة 

من الربح أو أبجر معلوم.

 لكن يف احلقيقة يُثار جدل ُمستفيض فيما خيص ما زاد على أموال املشرتكني، أو ما 
ُيسمى ابلفائض التأميين لدى شركات التأمني التكافلي.

وطرق  اإلسامي  التكافلي  التأمني  شركات  لدى  التأميين  الفائض  جدلية   2.2
تسيره

يعترب الفائض التأميين جوهر العملية التأمينية التكافلية، حيث إن وجود وطريقة تسيري 
هذا الفائض هو ما مييز التأمني التكافلي اإلسالمي عن غريه من التأمينات األخرى، ولفهم 

جدلية تسيري هذا الفائض ال بد أوال من حتليل ودراسة طبيعة هذه العالقات التعاقدية. 

1.2.2 العاقات التعاقدية يف التأمني التكافلي

نتيجة لتعدد أطراف التأمني التكافلي سالفة الذكر، تظهر عالقات مالية خمتلفة، ميكن 
تفصيلها فيما يلي:)1(

 العاقة األوىل بني املسامهني أنفسهم وهي العالقة األساسية األوىل يف الشركة، حيث 

1 (   اخلليفي، رايض منصور، التأمني التكافلي اإلســامي، ورقة حبثية مقدمة ضمن ملتقى التأمني التعاوين، اهليئة اإلســالمية العاملية لالقتصاد 
والتمويل، رابطة العامل اإلسالمي، الرايض، 2009، ص05.
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تربطهم عالقة الشراكة )عقد الشراكة(، والي تنعقد إبنشاء شركة رحبية هدفها ممارسة 
أنشطة التأمني التكافلي.

العاقة الثانية فهي العالقة بني هيئة املسامهني وهيئة املشرتكني، حيث تعترب  أما 
العالقة بينهم عالقة قانونية مركبة وذات طبيعة مزدوجة، فهي عالقة رحبية جتارية من جهة، 
ويف نفس الوقت عالقة تكافلية تعاونية من جهة أخري، أما العالقة الرحبية فتتمثل يف 
ما تستحقه هيئة املسامهني من أجور وأتعاب وعوائد مالية، نتيجة قيامها أبعباء اإلدارة 
رحبية جتارية حمضة، وأما العالقة  التأمينية واالستثمارية لصندوق املشرتكني، فهي عالقة 
التكافلية غري الرحبية فتتمثل فيما تقدمه هيئة املسامهني من قرض حسن بال فوائد لصاحل 

صندوق املشرتكني، والعالقة تعترب عالقة إحسان وتكافل ال ربح فيها.

بينما العاقة الثالثة، فهي العالقة بني املشرتكني وهيئة املشرتكني، حيث تعترب عالقة 
التكافل( من أبرز العالقات  املشرتكني )صندوق  املشرتكني جتاه الشخصية املعنوية هليئة 
املالية الي يقوم عليها نظام التأمني التكافلي، ذلك أن أركان العقد وطرفيه الرئيسني يف 
)املؤمن له( وجهة التأمني )املؤّمن( ممثلة ابلصندوق التكافلي  املشرتك  هذه العالقة مها 
هليئة املشرتكني، وصورة هذه العالقة املالية أن يقوم املشرتك بدفع اشرتاك التأمني التكافلي 
أو التعاوين بصفته مشاركا يف اهلدف التكافلي مع جمموعة املشرتكني، وهذه االشرتاكات 
التكافلية إمنا تقدم التعاون واملشاركة يف ترميم األضرار الواقعة على أحد املشرتكني، فالعالقة 

هنا مشاركة تكافلية تعاونية غري رحبية، وحكمها )عقد التربع(.

2.2.2 الفائض التأميين وأسس توزيعه:

مبا أن الفائض التأميين هو جوهر عملية التأمني التكافلي، حيث يتميز به نظام التأمني 
التقليدي،  التعاوين  أو  التجاري  للتأمني، سواء  األخرى  األنظمة  من  التكافلي عن غريه 

وميكن تناوله وفق ما يلي:

أ- تعريف الفائض التأميين: هو الفائض احلسايب بني إيرادات ومصروفات حساب 
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هيئة املشرتكني: )1(

أوال- اإليرادات: وتتكون من جمموع األرصدة التالية: 

طريق -  عن  أو  مباشرة  الشركة  بواسطة  املكتتبة  التأمني  أقساط  من  املتبقية  الزايدة 
اإلسناد االختياري ) نظام احملاصصة(؛

حصة محلة الواثئق من أرابح استثمار أقساط التأمني؛- 

عوائد عمليات إعادة التأمني.- 

اثنيا- املصروفات: وتتكون من صايف التعويضات املدفوعة، والعموالت، واملصروفات 
وهو  أصله،  حكم  من  يستمد  التأميين  للفائض  الشرعي  واحلكم  والعمومية،  اإلدارية 
االشرتاكات املتربع هبا وفًقا لنظام التأمني وبشروطه، وال استحقاق فيه إال حلملة الواثئق 

ألنه الفائض املتبقي من االشرتاكات املسددة.

ب- أسباب ُمساِعدة على تكوين الفائض التأميين:

إيراداته مصروفاته،  تساوي  أن  يعين  متوازان،  يكون  أن  التكافل  األصل يف صندوق 
الشركة،  القائمني على  قبل  مبلغ االشرتاك من  نتيجة دقة حتديد  التساوي  ويتحقق هذا 
بناء على احلساابت االكتوارية وعمل خرباء التأمني، حبيث تكفي موارد الصندوق لدفع 

التعويضات واملصاريف اإلدارية بدون زايدة وال نقص.

 لكن يف الواقع هذا ال حيدث إال اندرًا، فغالبا ما يتحقق يف الصندوق فائض، حيث 

1 (  صبــاغ، أمحــد حممــد، الفائــض التأميــين يف شــركات التأمــني اإلســامي، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن املؤمتــر الرابــع للمصــارف واملؤسســات املاليــة 
اإلسالمية، دمشق، 2009، ص11.
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توجد أسباب واقعية لوجود هذا الفائض، ميكن حصرها فيما يلي:)1( 

- مهارة عمل خرباء التأمني وقدرهتم على قياس املخاطر بشكل دقيق؛

 - جناح املدير يف ضغط املصروفات يؤدي إىل حتقق فائض يف الصندوق؛

 - إذا جرى توظيف أموال الصندوق يف استثمارات ذات عائد متميز ضمن مستوى 
املخاطر املسموح به كان ذلك مظنة حتقق فائض؛

 - طريقة حتديد مبالغ االشرتاكات، فإذا ُحددت االشرتاكات عند احلد األعلى كان 
ذلك حراًي بتوفري فائض يف هناية الفرتة، فإذا حتقق فائض وهي احلالة الغالبة، فلمن يكون 

هذا الفائض؟

من  يستحقه  ومن  الفائض،  هذا  توزيع  طريقة  حول  القائمة  اجلدلية  تربز  هنا  من 
الفائض  لتوزيع هذا  التكافلي، حيث توجد أكثر من طريقة  للتأمني  الـُمشكلة  األطراف 

حسب املفكرين والفقهاء، ولكل سنده وحججه ومربراته يف ذلك.

يف  التأميين  الفائض  لتوزيع  طرق  أربعة  توجد  التأميين:  الفائض  توزيع  طرق  جـ- 
شركات التأمني التكافلي، نوجزها فيما يلي:)2(

أوال- التوزيع على محلة الواثئق بنسبة اشرتاكهم دون تفرقة بني من حصل على 
التكافل، فاملشرتك  الرأي هو: احلفاظ على مبدأ  تعويضات ومن مل حيصل: وسند هذا 
متربع على سبيل التكافل واملواساة ملن حلق به ضرر من أعضاء هيئة املشرتكني، فال ينتظر 
رحبا مقابل تربعه، وهذا ما كان عليه العمل يف الشركة اإلسالمية القطرية للتأمني يف بداية 

السنتني الالحقتني للتأسيس.

1 (  القــري، حممــد علــي، الفائــض التأميــين؛ معايــر احتســابه وأحكامــه وطريقــة توزيعــه، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن ملتقــى التأمــني التعــاوين الثــاين، 
اهليئة اإلســالمية العاملية لالقتصاد والتمويل، رابطة العامل اإلســالمي، الرايض، 2010، ص08.

2 (  الــرباوي، شــعبان حممــد، الفائــض التأميــين يف شــركات التأمــني التكافلــي وعاقــة صنــدوق التكافــل ابإلدارة، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن 
مؤمتــر اهليئــات الشــرعية هليئــة احملاســبة واملراجعــات للمؤسســات املاليــة اإلســالمية، املنامــة، 2015، ص16.
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تعويضات أصا خال  على  مل حيصلوا  الذين  الواثئق  على محلة  التوزيع  اثنيا- 
الرأي هو: حتفيز املشرتك إىل زايدة احلرص واحليطة من وقوع  املالية: وسند هذا  الفرتة 
العدالة واملساواة، فال يتساوى من حصل  التأمني وحتقيق مبدأ  الضرر على الشيء حمل 
على مبلغ تعويض مساو لقيمة االشرتاك أو زائد عنه مع من مل حيصل على أي تعويض. 
فاألول اسرتد ما دفعه من اشرتاك أو بزايدة والثاين مل حيصل على شيء، فالعدل أن ال 
ُنساوي بينهما يف توزيع الفائض التأميين، وهذا ما عليه العمل اآلن يف الشركة اإلسالمية 

القطرية للتأمني.

اثلثا- التوزيع على محلة الواثئق بعد حسم التعويضات املدفوعة هلم خال الفرتة 
املالية: فإذا كان مبلغ ما ُدفع للمشرتك يف الصندوق أكرب من نصيبه يف الفائض التأميين، 

فال يستحق شيئا من الفائض التأميين احملقق خالل الفرتة املالية.

رابعا- التوزيع أبي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة: ومل يتطرق 
املعيار الشرعي واحملاسيب إىل حتديد السقف الذي ال بد أن يصل إليه الفائض حىت يكون 
قابال للتوزيع، كما أن الطريقة الرابعة للتوزيع أدت إىل تنوع اآلراء يف التعامل مع الفائض 
من قبل اهليئات الشرعية، منها من أفىت إبعطاء حافز أداء للشركة املديرة، ومنها من أجاز 

حافز األداء، ولكن ملوظفي الشركة على حسن إدارهتم، وليس ملسامهي الشركة املديرة.

3.2.2 التكييف الفقهي للفائض التأميين:

التأميين،  للفائض  الفقهي  التكييف  العديد من املفكرين املعاصرين قضية  تناول  لقد 
من  والي  التكافلي،  التأمني  نشاط  يف  االشرتاكات  من  فرع  التأميين  الفائض  إن  حيث 
أجلها اُستحِدثت فكرة صندوق التكافل اإلسالمي، والعالقة املالية حمل الدراسة هنا تتمثل 
الفقهي  التأصيل  التأميين على املشرتكني، وما هو  الفائض  توزيع  إعادة  يف مدى شرعية 

الستحقاقهم للفائض من عدمهم إذا كانوا قد تربعوا به لفائدة الصندوق؟

 وَيربُز هنا ما جاء به املفكر اإلسالمي الشيخ «علي حمي الدين القره داغي»، الذي 
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يعترب أن:)1(

الفائض هو أثر من آاثر العقد الذي ينظم العالقات التعاقدية يف التأمني التكافلي، 
فهو ال ميثل عقًدا مستقال خارج دائرة العقد األساسي، ألنه إما أن يكون أثرًا من آاثر 
العقد، أو الشرط الذي تضمنه العقد، ولكن إذا كيفنا العالقة التعاقدية على أساس عقد 
اهلبة بشرط العوض )اهلبة بثواب( فإن الفائض أييت ابعتباره تنفيذا لشرط العوض )الثواب(. 
وال يقال: إنه رجوع عن اهلبة املنهي عنها؛ ألن التربع هنا مقيد لصاحل حساب التأمني 
الذي هو مبثابة شخصية اعتبارية، وأن ما عاد إليه ليس من ابب الرجوع عنه، وإمنا من 
ابب كونه عضًوا يف هذا احلساب أو يف هيئة املشرتكني، يف حني أن الرجوع املنهي عنه هو 
خاص ابهلبة لشخص، مث يرتاجع عنها فيسرتدها بعينها منه، وهذا خمالف للقيم السامية 
واألخالق العالية، أما أن يثاب على اهلدية فهذا أيضا من األخالق العظيمة، حيث قالت 
عائشة رضي هللا عنها: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل اهلدية ويُثيب عليها(، 
واستدل بعض املالكية هبذا احلديث على وجوب الثواب على اهلدية إذا أطلق الواهب، 

وكان ممن يطلب مثله كالفقري للغين.

ويظهر مما سبق، أن العالقة املالية يف شركات التأمني التكافلي واملتمثلة يف أخذ محلة 
الواثئق )املشرتكون يف صندوق التكافل( لنصيبهم من الفائض التأميين ذات أصل فقهي 

مشروع.

4.2.2 أسس نظام التأمني التكافلي:

قبل التطرق إىل صيغة الفائض التأميين كوقف إسالمي، البد أن نذكِّر ابألسس الي 
نظام  عليها  يقوم  الي  األسس  تتعدد  التكافلي جبميع صوره، حيث  التأمني  عليها  يقوم 

التأمني التكافلي، بني االلتزام ابلتربع واملضاربة والوقف:)2(

1 ( القــره داغــي، علــي حمــي الديــن، الفائــض التأميــين يف شــركات التأمــني التكافلــي اإلســامي، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن ملتقــى التأمــني التعــاوين 
الثــاين، اهليئــة اإلســالمية العامليــة لالقتصــاد والتمويــل، رابطــة العــامل اإلســالمي، الــرايض، 2010، ص7. 

 Les» 2 (  بــن منصــور، عبــد هللا، كورديــد ســفيان، التأمــني التكافلــي مــن خــال الوقــف: بعــد تنمــوي وحــل ملشــكلة ملكيــة الصنــدوق، جملــة
Cahiers du MECAS»، اجمللد10، العدد01، 2014، ص343.
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الـُمستأِمن  به  يُلزِم  وهو تربع  االلتزام ابلتربع:   التكافلي على أساس  التأمني  أ-   
التأمني، وهم  املالكني حملفظة  الـُملتَزم له فهو جمموع املستأمنني  أما  الـُملتزِم،  نفسه، فهو 
معينون ابلوصف، وهذا االلتزام هو القسط الذي يشرتك به املستأمن، وهذا االلتزام غري 
إلزام  على  يدل  ما  ويعترب كل  االشرتاك،  على  اإلقدام  جمرد  أثره  يقع  منجز  فهو  معلق، 
الشخص نفسه ابلتربع. أما ما حيصل عليه املستأمن املتضرر فهو أيضا التزام ابلتربع من 
حمفظة التأمني الي هي شخصية اعتبارية، وهو التزام معلق على وقوع الضرر املؤمن منه، 

وحتقق الشروط، وامللتزم له هو املستأمن املتضرر.

ب- التأمني التكافلي على أساس املضاربة: ابعتبار الشركة مديرة ألعمال التأمني 
على أساس املضاربة نظري حصة من الفائض عن تلك األعمال، وخيتلف هذا عن عملية 

االستثمار، فإن تطبيق املضاربة فيها ليس حمل نزاع.

يقول  حيث  األنواع،  أحدث  ويعترب  الوقف:  أساس  على  التكافلي  التأمني  جـ- 
الدكتور عبد الستار أبو غدة، فضال عن الشيخ حممد تقي الدين العثماين أحد من اقرتح 
بناء التأمني اإلسالمي على هذا النموذج، أنه نوع من التربع على الوقف بديل عن التربع 
ابالشرتاكات. وسيتم شرح ومناقشة هذا النوع من التأمني التكافلي بشيء من التفصيل يف 

العنصر املوايل؛ لكونه النموذج املقرتح للبحث.

3.2 التأمني التكافلي على أساس الوقف: من املفهوم إىل التطبيق

لفهم نظام التأمني التكافلي على أساس الوقف، ال بد من التطرق أواًل ملفهوم الوقف 
تدفع  نقدية  اشرتاكات  هي  التأمني  اشرتاكات  النقود، كون  وقف  اإلسالمي، خصوًصا 

لصاحل صندوق التكافل.

1.3.2 الوقف اإلسامي ودوره االقتصادي

أ - تعريف الوقف ومشروعيته:

الوقف لغة: احلبس واملنع، ِمْن وقفت الشي أي حبسته، أما شرًعا فهو حبس العني 
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عن أن متلك ألحد من العباد، والتصدق مبنفعتها ابتداًء وانتهاًء، أو انتهاًء فقط. فالتصدق 
ابتداء وانتهاء يكون فيما إذا وقف العني من أول األمر على جهة من جهات الرب الي ال 
تنقطع، كالفقراء واملساجد واملدارس واملستشفيات واحلصون واخلاانت واملقابر والسقاايت 

والقناطر وحنو ذلك، وهو املسمى ابلوقف اخلريي.)1(

أما مشروعية الوقف يف اإلسالم فقد اتفق مجهور علماء املسلمني على أن الوقف جائز 
شرًعا، بل مندوب؛ ألنه من أفضل األعمال الي يتقرب هبا العبد إىل هللا تبارك وتعاىل؛ 

لعدم انقطاعه وكثرة الثواب عليه بتأييده، واستدلوا أبدلة من الكتاب والسنة. 

فأما من كتاب هللا عزل وجل فلم يرد للوقف ذكر صريح يف القرآن الكرمي إال فكرة 
حفظ األصل واإلنفاق من الدخل )أو الثمرة(،)2( كقوله تعاىل: ﴿ َلن تـََناُلوا اْلربَّ َحىتَّٰ 
)آل عمران: 92(. وجه  َعِليٌم﴾  ِبِه  اللََّ  فَِإنَّ  َشْيٍء  ِمن  تُنِفُقوا  َوَما   ۚ حتُِبُّوَن  ِمَّا  تُنِفُقوا 
االستدالل من اآلية أن هللا تبارك وتعاىل قد ندب إىل اإلنفاق، والوقف من مجلته. وقوله 
ُموا أِلَنُفِسُكم مِّْن َخْرٍ جتَُِدوُه ِعنَد اللَِّ ۗ  تعاىل: ﴿ َوَأِقيُموا الصََّاَة َوآُتوا الزََّكاَة ۚ َوَما تـَُقدِّ
ِإنَّ اللََّ ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌر﴾ )البقرة: 110(، فسياق اآلية جاء بدعوة كرمية من هللا تبارك 

وتعاىل على التزود من فعل اخلريات، ومن فعل اخلري الوقف يف سبيل هللا.

وأما ما ورد يف الُسنة، فروى عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه قائاًل: أصاَب عمُر بُن 
عليِه وسلََّم فاستأمَره، فقال: اي رسوَل اللَِّ إيّنِ   ُ النَّيبَّ صلَّى اللَّ اخلطَّاِب أرًضا خبيرَب فأتى 
أصبُت مااًل خبيرَب مل أِصْب مااًل قطُّ هَو أنَفُس عندي منُه، فما أتمرين ِبه؟ فقال: إن شئَت 
حَبسَت أصَلها وتصدَّقَت هِبا. قاَل: فعِمَل هِبا عمُر على أن ال يباَع أصُلها، وال يوَهَب، وال 
يورَث. تصدََّق هِبا للفقراِء ويف الُقرىب ويف الّرِقاِب ويف سبيِل اللَِّ وابِن السَّبيِل والضَّيِف، ال 
جناَح عَلى من ولَيها أن أيُكَلها ابملعروِف أو يُطِعَم صديًقا غرَي متموٍِّل.)3( واحلديث يدل 

على فضيلة الوقف ومشروعيته. 

1 (  عشوب، عبد اجلليل عبد الرمحن، كتاب الوقف )القاهرة: دار األفاق العربية، ط1، 2000( ص9.

2 (  املصري، رفيق يونس، األوقاف فقًها واقتصاًدا )دمشق: دار املكتيب، ط11، 1999( ص11.

3 (  أخرجه البخاري )2772(، ومسلم )1632( ابختالف يسري، وابن ماجه )2396(.
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نقود،  هيئة  على  االشرتاكات  أموال  دفع  على  يقوم  اليوم  عصران  يف  التأمني  وكون 
النقود. وهو يعين:  التطرق إىل مفهوم وقف  الوقف يستوجب  التأمني على أساس  فبناء 
فيه  شيًئا  أو  فضة،  أو  ذهًبا،  املوقوف  أكان  وأنواعها، سواء  مفرداهتا  بكل  النقود  وقف 
شيء منهما، أو كان عملة معدنية، أو ورقية، مما ُعدَّ مثًنا لألشياء وقيمة للسلع، ووسيلة 

للتبادل)1(.

فقد ذهب احلنفية واملالكية وبعض احلنابلة إىل جواز وقف النقود، وسبيله عندهم أن 
تدفع نقود الوقف مضاربة، ويصرف الربح احلاصل منها إىل املوقوف عليهم حسب شروط 
الوقف، حيث ذهب املالكية إىل جواز وقف الدراهم والداننري ألجل اإلقراض، وروى مثله 
عن بعض احلنابلة. واحلاصل أن وقف النقود يصح عند مجاعة من الفقهاء، وتبقى النقود 
املوقوفة مشغولة يف التجارة، ال يصرف منها شيء على املوقوف عليهم، وإمنا يصرف عليهم 
ما يكسب الوقف من أرابح، وكذلك ما يتربع به للوقف، فإن التربعات للوقف ال تصري 

وقًفا.)2(

ب- املفهوم االقتصادي للوقف

إىل  اخلاصة  والثروات  الدخول  من  جزء  حتويل  أبنه  اقتصاداًي  الوقف  تعريف  ميكن 
احتياجات  لتلبية  وعوائد،  وخدمات  سلع  من  منافعها،  ختصَّص  دائمة،  تكافلية  موارد 
اجلهات والفئات املستفيدة، مما يسهم يف زايدة القدرات اإلنتاجية الالزمة؛ لتكوين ومنو 
القطاع التكافلي اخلريي، الذي يعد أساس االقتصاد االجتماعي يف االقتصاد اإلسالمي، 
وبذلك حيدث حركية اقتصادية إجيابية للثروات والدخول؛ لضمان الوصول إىل توزيع توازين 

اختياري عادل بني أفراد اجملتمع وفئاته وطبقاته وأجياله املتتالية.)3(

1 (  بلتاجــي، ســعاد حممــد عبــد اجلــواد، وقــف النقــود حقيقتــه، وحكمــه، وطــرق وضوابــط اســتثماره؛ دراســة فقهيــة مقارنــة، جملــة كليــة الشــريعة 
والقانون، اجمللد8، العدد3، 2016، ص1870.

2 (  العثمــاين، حممــد تقــي، أتصيــل التأمــني التكافلــي علــى أســاس الوقــف واحلاجــة الداعيــة إليــه، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن نــدوة الربكــة، 
2005، ص7. جــدة، 

3 (  صاحلي، صاحل، الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفي، جملة العلوم اإلنسانية، اجمللد5، العدد7، 2005، ص160.
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وتنقسم األوقاف يف اإلسالم إىل نوعني، أوقاف مباشرة موجهة إىل تقدمي خدمات 
مباشرة للموقوف عليهم، مثل أوقاف املساجد، واملدارس التعليمية، واملستشفيات، وهي 
بذلك حتتاج لنفقات الرتميم والتجديد، وال بد من توفري أموال خارجية للحفاظ عليها، 
أما النوع الثاين من األموال الوقفية فتتمثل يف األموال املوقوفة على استثمارات صناعية أو 
فالحية أو جتارية، يقصد منها إنتاج منتجات وخدمات حتقق إيرادات وعوائد مالية ميكن 

صرفها على أغراض الوقف.

جـ- الدور التمويلي للوقف

تعد وظيفة التمويل أصعب وظائف االقتصاد اإلسالمي، فدائًما ما يبحث االقتصاد 
احتياجات  لتلبية  اإلسالمية؛  الشريعة  مقاصد  مع  تتماشى  مالية  موارد  عن  اإلسالمي 

قطاعاته املختلفة، تكون بدياًل للتمويل التقليدي وتسهم يف حتقيق التنمية.

ويف الوقت احلاضر، ميكن للوقف أن يؤدي دورًا مهما يف متويل املشروعات املتناهية 
التنموية، حيث أصبحت  الربامج  املتوسطة يف  الصغرية واملشروعات  الصغر واملشروعات 
هذه املشروعات تشكل نسبة كبرية من مجلة املؤسسات االقتصادية يف كثري من الدول، 
وهي توفر فرص عمل لقاعدة عريضة من قوة العمل الوطنية، وهي تسهم بدور مهم يف 
االقتصاد الوطين، وهي وسيلة انجحة لتعبئة املدخرات الصغرية وإعادة ضخها يف صورة 

استثمارات)1(.

وال  السليمة كانت  االقتصادية  الشرعية  املعاملة  عن  البحث  إن  أخرى،  جهة  ومن 
زالت املقصد الذي جعله علماء االقتصاد اإلسالمي من أكرب اهتماماهتم، وهلذا وضعوا 
أسًسا لعملية متويل املشاريع االقتصادية الالربوية، وأن هذه األسس ال تنايف عملية متويل 
الوقفية، حبيث يدعو علماء االقتصاد اإلسالمي إىل االعتماد على  املشاريع االقتصادية 
القدرات الذاتية للمؤسسة الي تريد أن تنمي ماهلا ابلبحث عن متويل، أبن تنظر إىل ما 

1 (  أمحــد، أمحــد عبــد الصبــور عبــد الكــرمي، دور الوقــف يف ختفيــف العــبء عــن املوازنــة العامــة دراســة مطبقــة علــى املوازنــة املصريــة، جملــة 
أحبــاث اقتصاديــة وإداريــة، اجمللــد7، العــدد01، 2013، ص330.



605االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة يف جهود النقد والتجديد

متتلكه من قدرات ذاتية، أي املصادر التمويلية الذاتية، وهي ابلنسبة ملؤسسة الوقف تتمثل 
يف العقارات، واألراضي الزراعية العمرانية، والسيولة املالية الي حتصل عليها مما تؤجره من 
عقارات، وقد قال الفقهاء: إن نفقة الوقف تكون من غلته، وعلى هذا ال بد من أن تنظر 
املؤسسة الوقفية إىل إمكاانهتا ومصادرها األولية الي حبوزهتا، قبل أن تفكر يف متويل الغري 

ملشاريعها؛ الستغالهلا أحسن استغالل.)1(

2.3.2 مفهوم التأمني التكافلي على أساس الوقف

إن أصل تعدد األسس الي يقوم عليها نظام التأمني التكافلي هو البحث الدائم عن 
األساس الشرعي الذي يقوم عليه النظام التأميين مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وآخر 

ما طُرح من الباحثني والفقهاء هو التأمني التكافلي على أساس الوقف. 

أواًل- مفهوم التأمني التكافلي على أساس الوقف

إن أموال التأمني يف نظام التأمني التكافلي جُتعل يف صندوق مستقل عن إدارة الشركة، 
حبيث ال يكون مملوًكا له، وإمنا تتوىل إدارته فقط، ولضمان استقاللية الصندوق واستمراريته 
فإن من املناسب أن يكون لذلك الصندوق شخصية اعتبارية يعرتف هبا النظام، إال أن 
من أبرز اإلشكاالت الي قد تعيق ذلك: ملكية الصندوق، فإدارة الشركة ال حيق هلا أن 
تتملك الصندوق؛ لئال يكون العقد بينها وبني املؤمن هلم عقد معاوضة على األقساط، 
واملؤمن هلم يتعذر متليكهم؛ لعدم بقاء الواحد منهم فرتة طويلة؛ وهلذا كان املقرتح املناسب 
لذلك أن جيعل الصندوق التكافلي على هيئة وقف له ذمته املستقلة عن إدارة الشركة وعن 

املؤمن هلم.)2(

وبذلك يكون لصندوق الوقف نوعان من املوارد؛ األول من اشرتاكات التأمني الي 
يدفعها املؤمن هلم، وهذه االشرتاكات تدفع على سبيل التربع والتمليك للصندوق، والثاين 

1 (  مياين، ليلى، مصادر متويل الوقف وصيغه التقليدية واحلديثة، جملة دفاتر اقتصادية، اجمللد4، العدد7، 2013، ص195.

2 (  الشــبيلي، يوســف بــن عبــد هللا، التأمــني التكافلــي مــن خــال الوقــف، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن ملتقــى التأمــني التعــاوين، اهليئــة اإلســالمية 
العلميــة لالقتصــاد والتمويــل، رابطــة العــامل اإلســالمي، الــرايض، 2009، ص9.
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من العوائد املالية النامجة عن استثمار أموال الصندوق يف مشاريع وفق الضوابط الشرعية 
اإلسالمية.

ويرى بعض العلماء أفضلية صيغة الوقف لألسباب اآلتية:)1( 

- تدل آراء الفقهاء على أن الوقف يتصف بشخصية مستقلة. 

- الوقف صيغة أصلية يف الفقه اإلسالمي ملباشرة األعمال اخلريية، فتطبيقه يف جمال 
التأمني اإلسالمي -الذي أساسه التعاون- أوىل وأفضل من تطبيق غريه.

اثنيا- أركان وشروط التأمني التكافلي على أساس الوقف

لتأسيس التأمني على أساس الوقف ال بد من توافر األركان األربعة للوقف اإلسالمي 
على التأمني التكافلي:)2(

الشركة  أو  الوقف، ويقصد به جمموع املشرتكني  املنشئ لصندوق  الواقف: وهو  أ- 
املؤسسة واملنشئة للوقف، ويشرتط يف الواقف شرطان؛ أوهلما: أن يكون من أهل التربع، 
أبن يكون عاقاًل ابلًغا حرًا خمتارًا، غري حمجور عليه، لفلس أو سفه، وأال يكون يف مرض 
وقف  أن  واألظهر  للموقوف،  مالًكا  يكون  أن  واثنيهما:  الثلث،  على  زاد  فيما  املوت 
الفضويل يصح إبجازة املالك، كما يصح يف األظهر وقف اإلمام )اإلرصاد( إذا كان على 

مصلحة عامة، وإن مل يكن مالًكا، ألن تصرفه ابلوكالة عن األمة.

ب- املوقوف: وهو صندوق التأمني الوقفي، وميثل املؤمن يف عملية التأمني، ويشرتط 
الوقف توفر ثالثة عناصر؛ األول: أن يكون  التعاوين من خالل  التأمني  املوقوف يف  يف 
مااًل، وهو ما يباح نفعه مطلًقا واقتناؤه، بال حاجة من األعيان واملنافع واحلقوق، واألقرب 

1 (  بن منصور، التأمني التكافلي من خال الوقف: بعد تنموي وحل ملشكلة ملكية الصندوق، مرجع مذكور، ص344.

2 (  ســلطان، عمــر علــي أبــو بكــر، التأمــني التعــاوين واســتثمار أمــوال الوقــف يف ضــوء الفقــه اإلســامي، جملــة جامعــة املدينــة العامليــة «جممــع»، 
العدد11، 2015، ص386.
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أنه يشرتط يف املوقوف فيه أن يصح عاريته مما فيه منفعة مباحة، وإن مل جيز بيعه، والثاين: 
أن يكون معلوًما، سواء أكان معلوًما عند الوقف، أو يؤول إىل علم، والثالث: أن يكون 
مما يباح االنتفاع به مع بقاء عينه، وهذا يتحقق على الصحيح يف وقف النقود؛ إذا وقفت 

للقرض أو للمضاربة والتصدق بريعها، ويكون بدهلا يقوم مقامها.

جـ-  املوقوف عليهم: وهم من يستحقون تعويض اخلسائر حبسب شروط الصندوق، 
وهم املستأمنون، وأما شروط املوقوف عليه يف التأمني التعاوين من خالل الوقف، فتتطلب 
أن يكون جهة مباحة، سواء أكان الوقف على معينني أو على جهة، وال يشرتط يف األظهر 
أن يكون على جهة قربة، ويصح أن يكون الوقف على غري املسلم؛ ألنه من أهل القربة يف 
اجلملة، إال احلريب، كما تتطلب أن يكون على من ميلك، سواء أكان ذلك حقيقة كزيد 
واملساكني، أو حکًما كاملساجد والسبيل، وكذلك يشرتط أن ال يعود الوقف على الواقف، 
الفًتا إىل أنه ال يصح على الصحيح الوقف على النفس؛ ألنه خمالف للمقصود من الوقف، 
لكن للواقف استثناء اليسري، وال يدخل يف املنع ابإلمجاع إذا كان الوقف على جهة عامة 

كاملسجد، وال يدخل على الصحيح إذا اتصف بصفات مجلة املوقوف عليهم.

د- الصيغة: وهي اللفظ الصادر عن الواقف عند وقف أصل الصندوق، أو عند وقف 
االشرتاكات الي يدفعها املستأمنون عند من جعلها أوقافًا؛ والصحيح أن الوقف ال يشرتط 
له صيغة معينة، وأنه ينعقد مبا يدل عليه من قول أو فعل، وال يشرتط يف صحة الوقف 
قبول املوقوف عليه، وإمنا هو شرط يف استحقاقه، وال يشرتط –يف األظهر- أن يكون 
الوقف مؤبًدا، فيصح الوقف مؤبًدا ومؤقًتا، كما ال يشرتط أن يكون الوقف منجزًا، فيجوز 

أن يكون معلًقا، كما ال يشرتط -على الصحيح- التصريح ابملصرف.

اثلثا- تطبيق التأمني التكافلي على أساس الوقف

قدم القاضي حممد تقي العثماين يف الدورة العشرين ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
املنعقدة ابلرايض، أتصياًل لكيفية تطبيق التأمني التكافلي على أساس الوقف، وذلك عرب 
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إنشاء صندوق التأمني على أساس الوقف ابلشكل اآليت:)1(

تُنشئ شركة التأمني اإلسالمي صندوقًا للوقف، وتعزل جزًءا معلوًما من رأس ماهلا - 
يكون وقًفا على املتضررين من املشرتكني يف الصندوق، حسب لوائح الصندوق، وعلى 
اجلهات اخلريية يف النهاية، ويكون ذلك من ابب وقف النقود الذي مرَّ كونه مشروًعا، 
الصندوق  يف  األرابح  وتدخل  ابملضاربة،  مستثمرًا  النقود  من  املعلوم  اجلزء  هذا  فيبقى 

ألغراض الوقف. 

إن صندوق الوقف ال ميلكه أحد، وتكون له شخصية معنوية يتمكن هبا من أن - 
يتملك األموال ويستثمرها وميلُكها حسب اللوائح املنظمة لذلك.

إن الراغبني يف التأمني يشرتكون يف عضوية الصندوق ابلتربع له حسب اللوائح.- 

ما يتربع به املشرتكون خيرج من ملكهم، ويدخل يف ملك الصندوق الوقفي، ومبا أنه - 
ليس وقًفا، وإمنا هو مملوك للوقف كما قرران يف املبدأ الثالث*)2( من مبادئ الوقف، فال 
جيب االحتفاظ مببالغ التربع كما جيب يف النقود املوقوفة، وإمنا تستثمر لصاحل الصندوق، 

وتصرف مع أرابحها لدفع التعويضات وأغراض الوقف األخرى.

تنص الئحة الصندوق على شروط استحقاق املشرتكني للتعويضات، ومبالغ التربع - 
الي يتم هبا االشرتاك يف كل نوع من أنواع التأمني، وجيوز أن يتم تعيني ذلك على احلساب 

االكتوارى املعمول به يف شركات التأمني التقليدية.

ما حيصل عليه املشرتكون من التعويضات ليس عوًضا عما تربعوا به، وإمنا هو عطاء - 
مستقل من صندوق الوقف لدخوهلم يف مجلة املوقوف عليهم، حسب شروط الوقف، ومن 
تربع بشيء على الوقف ال مينعه ذلك من االنتفاع ابلوقف، إن كان داخاًل فيمن ينتفع به 
حسب شروط الواقف، فإن الواقف جيوز له االنتفاع بوقفه إن كان داخاًل يف مجلة املوقوف 

1 (  العثماين، حممد تقي، قضااي فقهية معاصرة )دولة قطر: إدارة الشؤون اإلسالمية، 2013( ج1، ص205-202. 

2 ( * ما يتربع للوقف ليس وقًفا، بل هو مملوك للوقف، يصرف للموقوف عليهم وملصاحل الوقف.
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عليهم، كما سبق، فانتفاع املتربع على الوقف أوىل.

مبا أن الصندوق الوقفي مالك جلميع أمواله، مبا فيها أرابح النقود الوقفية والتربعات - 
التصرف  للصندوق  فإن  ابالستثمار،  األرابح  من  ما كسبت  مع  املشرتكون  قدمها  الي 

املطلق يف هذه األموال حسب الشروط املنصوص عليها يف لوائحه.
به كاحتياطي،  قسم حيتفظ  أقسام:  ثالثة  على  الفائض  يقسم  أن  يستحسن  ورمبا 
وقسم يوزع على املشرتكني لتجلية الفرق امللموس بينه وبني التأمني التقليدي بشكل واضح 
لدى عامة الناس، وقسم يصرف يف وجوه اخلري إلبراز الصفة الوقفية للصندوق كل سنة، 
وهذا ما اختاره صندوق التأمني لشركة التكافل يف جنوب إفريقيا الي طبقت صيغة الوقف 

يف عمليات التأمني.

جيب أن ينص يف شروط الوقف أنه إذا ُصفي الصندوق فإن املبالغ الباقية فيه -بعد  ‹
تسديد ما عليه من التزامات- تصرف إىل وجه غري منقطع من وجوه الرب، عماًل ابملبدأ 

الرابع*)1( من مبادئ الوقف.

إن شركة التأمني الي تنشئ الوقف تقوم إبدارة الصندوق واستثمار أمواله، أما إدارة  ‹
الصندوق فإمنا تقوم به کمتوٍل للوقف، فتجمع هبذه الصفة التربعات وتدفع التعويضات 
الصندوق من حساب  وتفصل حساابت  الوقف،  الفائض حسب شروط  وتتصرف يف 
الصندوق،  لقاء هذه اخلدمات أجرة. وأما استثمار أموال  الشركة فصاًل اتًما، وتستحق 
فيها كمضارب،  تعمل  أو  بذلك أجرة،  فتستحق  به كوكيل لالستثمار  تقوم  أن  فيمكن 

فتستحق بذلك جزًءا مشاًعا من األرابح احلاصلة ابالستثمار.
الوقف وبني املضاربة، فيمكن أن  ولئن كان هناك شك يف مجع الشركة بني تولية 
ويستأجر  الشخصية،  بصفته  للوقف  متولًيا  موظفيه  أحد  أو  الشركة  مديري  أحد  يكون 

الشركة إلدارة الصندوق أبجر، ويدفع إليها األموال لالستثمار على أساس املضاربة.

أواًل  جهات:  ثالث  من  عوائد  الشركة  تكسب  أن  ميكن  األساس  هذا  وعلى   -

1 ( * وينص على أن الوقف ال بد له أن يصرف يف النهاية إىل جهة غري منقطعة.
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ابستثمار رأس ماهلا، اثنًيا أبجرة إدارة الصندوق، واثلثًا بنسبة من ربح املضاربة.

3.3.2 جتارب دولية يف تطبيق التكافل على أساس الوقف

مت  حيث  التكافلي،  التأمني  من  النموذج  هذا  اإلسالمية  الدول  بعض  طبقت  لقد 
إنشاء بعض الشركات التأمينية على أساس الوقف، منها ابكستان، وجنوب افريقيا، والي 

سنناقش أهم ما مت حتقيقه يف هذه الدول.

أواًل- جتربة ابكستان

كانت ابكستان من الداعني األوائل إىل تبين املالية اإلسالمية، حيث اختذت سياسات 
جديدة من أجل ترقية املالية اإلسالمية، ومن بينها ما يتعلق ابلتأمني التكافلي اإلسالمي، 
38 مؤسسة  2016، منها  تعمل يف ابكستان 48 مؤسسة أتمني هناية  حيث كانت 
أتمني عام، ومؤسسة واحدة إلعادة التأمني، وتسع مؤسسات للتأمني على احلياة؛ كما 
توجد ضمنها مخس مؤسسات للتأمني التكافلي. منها: ثالث مؤسسات أتمني تكافلي 

عام، ميكن تقدميها كما يلي:)1(

- مؤسسة تكافل ابك-كويت: تقوم بعمليات التكافل من خالل الوقف ابلوكالة 
أبجٍر نسبته 30 إىل %35، وتقدم عدًدا من منتجات التأمني التكافلي العام على احلرائق، 

والسيارات، والتكافل البحري، وتكافل متنوع على األجهزة وحوادث العمل وغريها.

- ابك-قطر للتكافل العام: تقوم بعمليات التكافل من خالل الوقف ابلوكالة، عرب 
العديد من املنتجات الي تقدمها، لألفراد واملؤسسات، وعلى السيارات، واملنازل، والسفر، 

واحلج والعمرة، واحلرائق، والتكافل البحري وغريه.

البحري،  والتأمني  املمتلكات،  على  التكافلي  ابلتأمني  تقوم  ابكستان:  تكافل   -

1 ( عابــر، ســليم وآخــرون، تقييــم جتربــة صنــدوق التأمــني التكافلــي اإلســامي مــن خــال الوقــف يف الســوق التأميــين الباكســتاين، ورقــة حبثيــة 
مقدمــة ضمــن املؤمتــر العلمــي الــدويل الرابــع حــول تفعيــل دور التمويــل اإلســالمي يف القطــاع املــايل اجلزائــري، 2018، جامعــة البليــدة02، اجلزائــر، 

2007، ص18-16.
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والسيارات، وغريها، ومتارس من خالل الوقف ابلوكالة، وأتخذ نسبة أجر %40، وأتخذ 
من صندوق االستثمار أجر %25 من العائد كمضارب.

  ويقدر حجم أصول مؤسسات التكافل يف السوق الباكستاين بـ 16 مليار روبية إىل 
هناية ديسمرب 2015، وخالل هذه الفرتة، مت تقدير األقساط اجملمعة بـ 9 مليارات روبية، 
والتعويضات بـ 3 مليارات روبية. ويشكل نصيب التكافل حوايل %2 فقط من إمجايل 
التأمني يف ابكستان، ورغم أن عملياته بدأت حديثًا إال أن منوها يبدو مشجًعا،  قطاع 
حيث ارتفعت أصول القطاع التكافلي يف هذه الفرتة بنسبة %600، من 2,7 مليار روبية 
يف 2008 إىل 16,3 مليار روبية يف 2015. ومن اجلدير ابالنتباه أن أصول التأمني 
التقليدي قد عرفت منًوا أيًضا، لكن تضاعفت ثالث مرات فقط، أي أن التأمني التكافلي 

ينمو بشكل أسرع، وهو ما يؤشر على أمهيته وإمكانياته للنمو يف السوق الباكستاين.

وميكن القول: إنه يوجد إمكانيات كبرية ملؤسسات التكافل يف ابكستان ابلرغم من 
أن أداءها كان خمتلطًا على مدار فرتة 2009-2015، حيث كان النمو والتوسع جيًدا 
جًدا، لكن تبقى الرحبية ضعيفة. وبشكل عام، التأمني التكافلي اإلسالمي يف ابكستان مل 
يكن انجًحا جًدا، فأداؤه املايل بقي ضعيًفا مقارنة مع مؤسسات التأمني التقليدي، عدا ما 

يتعلق ابلنمو والتوسع. وعموًما يبقى التأمني التكافلي إجيابًيا يف ابكستان.

اثنيا- جتربة جنوب أفريقيا

 منوذج التأمني التعاوين اإلسالمي على أساس الوقف مت تطبيقه بنجاح من قبل شركة 
تكافل جنوب إفريقيا، حيث أنشأت هذه الشركة صندوقًا وقفًيا مببلغ مخسة آالف راند 
)العملة الرائجة يف البلد( والصندوق له وجود قانوين مستقل ال متلكه الشركة وال املشرتكون، 
أنه يُعوض أضرار املشرتكني  الوقف  التربعات. ومن شروط هذا  إليه  واملشرتكون يقدمون 
حسب لوائحه، فالشركة املنشئة للوقف أتخذ %10 من التربعات نظري إدارهتا للصندوق، 
وإذا وقع النقص يف الصندوق، حبيث إن املبالغ املوجودة فيه مل تكف للتعويضات، فإن 
الشركة تقدم قرًضا بال فائدة إىل الصندوق، حيث يسدد القرض من الفائض يف املستقبل. 
أما إذا حصل الفائض فإن %10 منه تدفع إىل وجوه الرب و%75 يوزع على املشرتكني، 
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والباقي حيتفظ به الصندوق كاحتياطي له.)1(

وحسب البحث الذي قدمه بالل أمحد جاكهورا لتقييم جتربة التأمني التكافلي على 
أساس الوقف يف جنوب إفريقيا، تبني أن مبدأ الوقف ميكن أن يطبق بنجاح لتوفري خدمات 

التأمني اإلسالمي، لسبب مرونة مبادئ الوقف يف الفقه اإلسالمي.)2(

التطبيقات  مجيع  أن  الوقف،  أساس  على  التكافلي  التأمني  جتارب  من  يربز  والذي 
جاءت تطبيًقا للنموذج الذي طرحه الشيخ حممد تقي العثماين السالف الذكر، يف حماولة 
للخروج من جدلية املعاوضة يف عقود التأمني التعاوين، لكن التطبيقات الي سبق دراستها 
الفقهي  التوصيف  التكافلي، سوى إعادة  التأمني  مل تظهر إضافة حقيقية على عمليات 
لالشرتاكات والتعويضات واملضاربة، وابلتايل فهي يف احلقيقة مل تربز الدور احلقيقي املراد 

من الوقف يف نظام التأمني.

من هنا أتيت هذه الورقة البحثية الي حتاول تقدمي النموذج املقرتح إلنشاء وقف خاص 
ابلتكافل انتج عن الفوائض التأمينية لدى شركات التأمني التكافلي، يكون موجًها لتمويل 
مشاريع التنمية املستدامة ابلدول العربية واإلسالمية، وذلك وفق مقاربة اقتصادية إسالمية 
تسمح بتعزيز منظومة التكافل من جهة، وتعمل على تفعيل دور الوقف اخلريي من جهة 

أخرى؛ ليشمل فئات أخرى من اجملتمع تستحق الرعاية والتكفل.

1 (  أبو غدة، عبد الستار، أسس التأمني التكافلي، ورقة حبثية مقدمة ضمن املؤمتر الثاين للمصارف اإلسالمية، دمشق، 2007، ص11.

2 ( جكهــورا، بــالل أمحــد، جتربــة جنــوب إفريقيــا يف التأمــني التعــاوين علــى أســاس الوقــف، ورقــة حبثيــة مقدمــة ضمــن النــدوة العامليــة حــول التأمــني 
التعــاوين مــن خــالل نظــام الوقــف، ماليــزاي، 2008، ص18.
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3.  منوذج مقرتح لتطبيق التكامل الرأسي على وقف التكافل الفاحي لتحقيق 
التنمية املستدامة

لكي نستطيع بناء النموذج املقرتح وفق املقاربة االقتصادية اإلسالمية، البد من الوقوف 
أواًل على التأصيل النظري للتكامل الرأسي يف أدبيات علم اقتصادايت الصناعة، وذلك 
إلسقاطها على صندوق وقف التكافل ابعتباره -كما أشران إليه سابًقا- شخصية معنوية 
مستقلة، وابلتايل ُيشكل كيااًن اقتصاداًي حبد ذاته، ميكنه النمو والتوسع يف أنشطته خلدمة 

اجملتمع وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة. 

1.3 منوذج التكامل الرأسي لوقف التكافل الفاحي

إن التكامل الرأسي يتعلق أساًسا ابلوظائف األساسية للمنشآت االقتصادية يف سلسلة 
القيمة لقطاع أو صناعة ما، أي األنشطة الي تسهم مباشرة يف إنتاج أو توزيع منتجات 
املؤسسات الناشطة يف القطاع، حيث تتعلق هاته النظرية بدورة حياة الصناعات عموًما. 

1.1.3 مفهوم التكامل الرأسي 

ميكن أن يُعرف التكامل الرأسي )أو العمودي( من انحيتني؛ األوىل تتعلق بوضع هيكل 
تنظيمي على أنه: “مدى قيام وحدة األعمال املنفردة إبجناز مراحل متتابعة يف إعداد 
وتوزيع املنتج”، وأما الثانية فتتعلق ابلسلوك اإلداري على أنه “قرار املنشأة يف التحرك إىل 
مرحلة إنتاجية أو توزيعية أخرى، وذلك من خالل االندماج الرأسي أو بتشييد وحدات 

إنتاجية أو توزيعية أخرى”.)1(  

كما يعرف أمحد سعيد ابخمرمة التكامل الرأسي على أن “الوضع الذي تستخدم فيه 
املنشأة كل إنتاج كجزء أو كل من أحد مستلزمات إنتاج عملية إنتاجية أخرى”.)2( 

لكن يف النموذج املقرتح واملبين على إنشاء وقف للتكافل، تكون له شخصية معنوية 

1 (  كالرك، روجر، اقتصادايت الصناعة، ترمجة: فريد بشري طاهر )الرايض: دار املريخ للنشر، 1994( ج1، ص286.

2 ( ابخمرمة، أمحد سعيد، اقتصادايت الصناعة )جدة: دار زهران للنشر والتوزيع، ط1، 1994( ص96.
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خماطرة  دون  -طبًعا  الوقف  استثمار  يعد  حيث  اإلسالمي،  االقتصاد  يف  فعال  ككيان 
كبرية- إسهاًما يف حتريك أموال الوقف من جهة، وهذا ما يراد حقيقة من إدارة األوقاف، 
ومن جهة أخرى يسهم الوقف يف درء املخاطر املختلفة للفئات الضعيفة من خمتلف أفراد 

اجملتمع، وحيقق التنمية االقتصادية واالجتماعية املرجوة.

2.1.3 صندوق التكافل الفاحي وآلية تكامله

يتم  الوقف،  أساس  على  التكافلي  التأمني  تطبيق  لكيفية  سابًقا  تناوله  مت  ملا  وفًقا 
-وفق هذا املقرتح- إنشاء صندوق التكافل على أساس وقف خمصص للتأمني الفالحي 
فيه  ليضع  التكافلي كوقف  التأمني  شركة  تطرحه  حبيث  الفاحي(،  التكافل  )صندوق 
الفالحون )املشرتكون( اشرتاكاهتم على أساس التربع لصندوق التكافل الفالحي اخلاص 
بتعويض املتضررين من اخلسائر الفالحية، وأتخذ شركة التأمني عن إدارته أجرًا معلوًما وفق 
والعطاءات  )تربعات(  االشرتاكات  بني  موجب  فرق  وجود  حالة  ويف  )الوكالة(.  منوذج 
املقدمة للمتضررين )تعويضات( عند هناية الدورة التأمينية، جُتمع على شكل وقف نقود 
)املضاربة(،  طريق  عن  استثماراته  إدارة  التأمني  شركة  تتوىل  الفاحي(  التكافل  )وقف 
حبيث يتم استثماره يف ترقية القطاع الفالحي وتدنية املخاطر الي تواجه الفالحني عموًما، 

عرب تطبيق اسرتاتيجية التكامل الرأسي لوقف التكافل الفالحي )الشكل 01(.

ولتحقيق ذلك يرى الباحثان، قيام وقف التكافل الفالحي ابلتكامل رأسًيا مع أنشطة 
الفالحني، سواء أكان ذلك خلفًيا أو أمامًيا، وفق ما يلي:

أ- تكامل وقف التكافل خلفًيا مع القطاع الفاحي

 يوفر وقف التكافل الفالحي بتكامله خلفًيا املدخالت الضرورية للفالحني الصغار، 
مثل استصالح األراضي الفالحية والي تكون عائًقا يف بعض األحيان ملزاولة الفالحني 
ألنشطتهم، وهذا التوفري قد يكون ملدة حمددة حتددها اهليئة املديرة للوقف، وكذلك توفري 
املياه الصاحلة للري، خصوًصا إذا كانت هناك إمكانية حلفر وهتيئة آابر وقفية خريية لتزويد 
الفالحني ابملياه الصاحلة للري الفالحي، خاصة إذا كانت اآلابر املنجزة قريبة من أراضيهم 
القطاع  لتطوير  الداعمة واحملفزة  املعدات واألجهزة  توفري خمتلف  إىل  الفالحية، ابإلضافة 

الفالحي. 
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ب- تكامل وقف التكافل أمامًيا مع القطاع الفاحي

خبصوص التكامل أمامًيا مع القطاع الفالحي، ميكن للوقف أن يعمل على دعم وتنمية 
أنشطة الفالحني يف القطاع، وذلك من خالل ما يوفره للفالحني من وقف خمصص لنقل 
حيث  الفالحني،  لصغار  ابلنسبة  التربيد(، خصوًصا  )غرف  الفالحية  املنتجات  وختزين 
يعاين أغلب الفالحني مشاكل وصعوابت كبرية يف توفري مصاريف نقل وختزين منتجاهتم 
األولية يف بداية حصد املنتوج وشح اإليرادات املالية، كما ميكنه إقامة مصانع للصناعات 
الغذائية الي من شأهنا امتصاص اإلنتاج الزائد أايم الوفرة اإلنتاجية، وكساد األسواق الي 
تكبد الفالحني خسائر فادحة، وتدفع هبم إىل العزوف عن مزاولة هذا النشاط مستقباًل. 

الفالحي يف  التكافل  لوقف  الرأسي  التكامل  من  النموذج  هذا  وميكن شرح جتسيد 
الشكل اآليت: 

الشكل )01(: منوذج تطبيق التكامل الرأسي لوقف التكافل الفاحي مع أنشطة 
الفاحني

 

 االشتراكات المدفوعة لصندوق الوقف (تبرع)

 

حي
فال

 ال
اع

قط
 ال

طة
نش

 أل
سي

لرأ
ل ا

كام
الت

 
 

وقف 
التكافل 
 الفالحي

 تكامل خلفي مع أنشطة الفالحین

 

 القطاع الفالحي
(إنتاج المنتجات الفالحیة 

األولیة) 
 

 أنشطة خلفیة للقطاع الفالحي

استصالح األراضي للفالحة، استخراج المیاه، 
 معدات وتجھیزات فالحیة، آالت فالحیة...وغیرھا.

 

 أنشطة أمامیة للقطاع الفالحي

نقل المنتجات الفالحیة، التخزین (غرف التبرید)،  
 الصناعات الغذائیة، التغلیف، التسویق، ..وغیرھا

 

 تعویضات عن خسائر األخطار الفالحیة (عطاء)

 تكامل أمامي مع أنشطة الفالحین

 

صندوق 
 التكافل

 الفوائض

 

املصدر: من إعداد الباحثني.

وعموًما للتكامل الرأسي يف علم اقتصادايت الصناعة عدة مزااي تتماشى مع النموذج 
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املقرتح، حيث ميكن أن يسهم جتسيد التكامل الرأسي لصندوق وقف التكافل الفالحي 
مع أنشطة الفالحني أمامًيا وخلفًيا يف حتقيق املزااي االقتصادية.

3.1.3 املزااي االقتصادية للتكامل الرأسي لوقف التكافل الفاحي

إن التكامل الرأسي الذي يعتمد أساًسا على قيام وحدة األعمال ابلتكامل مع مجيع 
األنشطة املكونة لسلسلة القيمة يف أي صناعة، يتميز بوجود مزااي اقتصادية هامة، ميكن 

شرحها يف اآليت:

أواًل- التكامل الرأسي وحجم اإلنتاج

التأكد يف  التكامل الرأسي أبي صناعة خيفض من ظروف الاليقني وحالة عدم  إن 
النموذج  وبتطبيق  النهائية،  املنتجات  وأحجام  وتكاليف  األولية  املواد  وأحجام  تكاليف 
املقرتح يسمح التكامل الرأسي لوقف التكافل الفالحي خلفًيا مع القطاع الفالحي بتدنية 
ومستوى  اإلنتاج  عوامل  بتوفر  تعلق  ما  خصوًصا  الفالحني،  لدى  التأكد  عدم  حالة 
وميكن  للوقف،  ملًكا  مستصلحة  فالحية  أراضي  وجود  أمهية  تظهر  ابلتايل  أسعارها. 
ملعامالت  اللجوء  نشاطهم دون  ملزاولة  اإلجارة(  الوقف )عقد  استئجارها من  للفالحني 
السوق املتسمة ابلاليقني، فضاًل عن أن أسعارها أقل من أسعار السوق. وكذلك ابلنسبة 
للمياه الصاحلة للري، إذ يسهم وجود آابر وقفية للمياه يف توفري املياه للفالحني وتدنية 
بتوفري ظروف  للفالحني يسمح  الوقفية  التربيد  خطر اجلفاف، يف حني أن وجود غرف 
ختزين مالئمة للمحاصيل واملنتجات الفالحية، ويساعد على تدنية تكاليف التخزين، كل 
ذلك من شأنه تشجيع الفالحني الصغار على مزاولة نشاطهم الفالحي، مما يسهم يف زايدة 

حجم اإلنتاج الفالحي عموًما.

اثنًيا- وفورات تعدد املنتج

 ال يركز معظم الشركات يف حتليل التكلفة على حتديد حجم اإلنتاج فقط، ولكن أيًضا 
حتديد املزيج السلعي أو مزيج املنتجات الذي ميكن عرضه؛ ألن هذا التحديد حيقق نوًعا 
آخر من الوفورات، يسمى وفورات تعدد أو تنوع املنتج، فبفضل كفاءة اإلنتاج ملنتج معني 
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تستطيع الشركة أن حتقق وفورات يف تكاليف إنتاج هذا املنتج واملنتجات املرتبطة به. )1(

وهذا ال يتحقق فقط للشركات املتكاملة رأسًيا، إذ ميكن أن يؤدي وقف التكافل دورًا 
هاًما فيه عرب إنشاء صناعات أمامية لألنشطة املؤمن عليها، هبدف حتقيق التكامل األمامي 
القطاع  ويف  ملنتجاهتم.  زبواًن  الوقف  بذلك  ويصبح  )املشرتكني(،  هلم  املؤمن  أنشطة  مع 
الفالحي، إذا أقام الوقف –مثاًل- مصنًعا إلنتاج الطماطم املعلبة، سيصبح املصنع زبواًن 

هاًما للفالحني املنتجني هلذا النوع من املنتجات الفالحية.

وتعد اقتصادايت تعدد املنتج هامة للوقف؛ ألهنا ستسمح بتحصيل إيرادات إضافية 
عن طريق االستثمارات املوجهة إلنتاج املنتجات التكميلية أو األمامية للقطاعات املؤمن 

عليها. 

اثلثًا- التكامل الرأسي وتكلفة املعامات يف السوق

إقامة  تتضمن  األساسية  اخلام واملدخالت  املصنعة ابملواد  الشركات  تزويد  إن عملية 
عالقة طويلة األجل بني املورد واملصنع.)2( وهو أحد عيوب معامالت السوق، والي تستلزم 
دائًما من املنشآت االقتصادية البحث عن تعاقدات مرضية ومضمونة، خصوًصا لصغار 
املتعاملني يف السوق، وهذا ما جيعل اقرتاح زايدة التكامل الرأسي مع الفالحني أمرًا مقبواًل 
وعقالنًيا، إذ يساعد الوقف عن طريق استثماراته )غرف التربيد، صناعات غذائية...( يف 
تدنية تكاليف معامالت السوق للفالحني، وابلتايل تدنية خماطر السوق الي تعّد اهلاجس 

األكرب للفالحني بعد املخاطر الطبيعية. 

مما سبق تظهر مزااي التكامل الرأسي للوقف التكافلي، خصوًصا إذا كان هناك إمكانية 
الستغالل خمرجات الوقف كمدخالت لصناعات أخرى، أو الستغالل منتجات السوق 

1 ( Hirschey, Mark & Pappas, James L. Managerial Economics, )New York: The 
Dryden Pressed, 7th ed, 1990( p416.     

2 (  جيمــس ســي كــراج وآخــرون، اإلدارة  اإلســرتاتيجية،  ترمجــة: خالــد العامــري )القاهــرة: دار الفــاروق للنشــر والتوزيــع، ط1، 2003( 
ص116.
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كمدخالت الستثمارات الوقف، حيث إن التكامل يف أي قطاع حيقق الكثري من املزااي 
االقتصادية كزايدة حجم اإلنتاج، وتعدد املنتجات، وتدنية تكاليف معامالت السوق. 

الفالحي مع  التكافل  الرأسي لصندوق وقف  التكامل  تطبيق  من هنا جاءت فكرة 
أنشطة املشرتكني يف الصندوق، ابعتبار أن لصندوق وقف التكافل الفالحي الشخصية 
االعتبارية، وابلتايل ميكنه استثمار أمواله ككيان اقتصادي مع األنشطة املكملة ملشرتكيه، 
هبدف تدنية تكاليف معامالت السوق حلملة الواثئق، خصوًصا إذا كانوا يف بداية سلسلة 
القيمة يف الصناعة. فمثاًل يف القطاع الفالحي، وجود وقف التكافل الفالحي يوفر الكثري 
من تكلفة معامالت السوق، من حيث اجلهد أو التكلفة املالية للفالحني، سواء أكان 
ذلك يف مرحلة البحث عن عوامل اإلنتاج املناسبة )األرض، املياه..(، أو العوامل املساعدة 

على احلفظ وختزين املنتجات الفالحية )غرف التربيد، النقل...(.

2.3 منوذج مقرتح للتكامل الرأسي لوقف التكافل الفاحي كأداة لتحقيق التنمية 
املستدامة

حياول املقرتح جتسيد اسرتاتيجية التكامل العمودي املعروفة يف علم اقتصادايت الصناعة 
على صناعة التأمني الفالحي، نظرًا للمكانة اهلامة الي حيتلها هذا القطاع، ودوره األساسي 

يف حتقيق التنمية املستدامة ألي اقتصاد.

1.2.3 أمهية تنمية القطاع الفاحي 

يعد القطاع الفالحي وتنميته من أهم املوضوعات االقتصادية الي تسهم بفعالية أكرب 
يف النمو والتطور االقتصادي، ويؤدي التأمني الفالحي دورًا مهًما يف حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة، واملتمثلة يف:)1(

حتقيق الفائض الفاحي: أي وجود فرق إجيايب بني حجم اإلنتاج الفالحي واحلجم - 
الضروري.

1 (  بوعبــدهلل، راحبــي، دور التأمــني الفاحــي يف التنميــة الفاحيــة؛ دراســة حالــة شــركة Saa وكالــة تيسمســيلت أمنوذًجــا، جملــة شــعاع  
للدراســات االقتصاديــة، اجمللــد 02، العــدد 01، 2018، ص181.
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مصدر للعملة الصعبة: عن طريق الصادرات، وذلك عند حتقيق فائض من اإلنتاج - 
الفالحي.

مصدر للقوة العاملة: حيث إن الفالحة تضم جمموعة كبرية من اليد العاملة.- 

اإلسهام يف تكوين رأس املال: حيث ميكن اعتبار القطاع الفالحي املصدر الرئيس - 
للثروة.

توفر املواد األولية للصناعة: حيث إن الفالحة تسهم يف توفري املواد األولية الالزمة - 
الي تدخل يف الصناعة، ومن أهم هذه الصناعات الي تقوم على أساس القطاع الفالحي 

الصناعات الغذائية. 

2.2.3 صندوق وقف التكافل الفاحي كأداة لتدنية املخاطر الفاحية وحتقيق 
التنمية املستدامة 

خالل  وذلك من  الفالحي،  التأمني  على صناعة  التكامل  اسرتاتيجية  ميكن جتسيد 
إنشاء صندوق وقف التكافل الفالحي لدى شركات التأمني التكافلي، والذي يشرتك فيه 
الفالحون يف شعب حمددة ذات الطابع احمللي حسب األخطار املؤمن عليها، وذلك على 
تقوم  اإلسالمية، حبيث  الشريعة  الصندوق وفق مقاصد  لتجسيد مشروعية  التربع  أساس 
شركة التأمني التكافلي إبدارة هذا الصندوق وفق منوذج الوكالة أبجر معلوم، إذ توكل إليها 
للفالحني يف  املستحقة  التعويضات  وتسديد  ودراسة  وتسيريها  االشرتاكات  إدارة  عملية 

حالة تعرضهم لألخطار احملددة سلًفا. 

يف حني تعود الفوائض املتبقية من العملية التأمينية لصاحل صندوق التكافل الفالحي 
)هيئة  مستقلة  هيئة  رقابة  حتت  الشركة  تديره  إسالمي  جتميعها كوقف  ليتم  غريه،  دون 
إدارة الوقف اإلسالمي( هبدف متويل مشاريع اقتصادية تنموية عن طريق املضاربة، تسهم 
املختلفة  املخاطر  تدنية  على  وتساعد  من جهة،  والصناعي  الفالحي  القطاع  تطوير  يف 
التكافل أم ال، وهذا جتسيًدا  للفالحني بصفة عامة، سواء أكانوا مشرتكني يف صندوق 

للطابع اإلسالمي للوقف الفالحي.
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ومن أمثلة مشاريع التنمية الفالحية املستهدفة: حفر اآلابر اخلاصة ابلري الفالحي، 
واستصالح األراضي الفالحية، وإنشاء ورشات صناعة املعدات الفالحية )كآالت الري 
والرش واحلصاد والقطف...وغريها(، الي تساعد على الرفع من إنتاجية الفالحني أبسعار 
تنافسية؛ لكوهنا مصنعة حملًيا، وابلتايل تدنية أسعار املنتجات الفالحية األولية، كل تلك 
املشاريع تعد تكاماًل خلفًيا مع أنشطة الفالحني املشرتكني وغري املشرتكني، وهو ما يعطي 

الطابع اإلسالمي للوقف.

كما ميكن جتسيد التكامل األمامي مع القطاع الفالحي، عرب إجناز أو متويل املشاريع 
صغار  مساعدة  شأهنا  من  والي  الفالحية،  املنتجات  وتعليب  وتغليف  بتخزين  اخلاصة 
الفالحني على ختزين منتجاهتم يف أحسن الظروف وأبسعار معقولة، وابلتايل تدنية خماطر 
مصانع  إجناز  الوقف يف  إسهام  عرب  أو  التخزين،  أثناء  الفالحية  املنتجات  وفساد  تلف 
الصناعات الغذائية املختلفة ذات العالقة ابملنتجات الفالحية احمللية وغريها من املشاريع 

التنموية )انظر الشكل 02(.

ومن خالل النموذج املقرتح، ميكن لوقف التكافل الفالحي اإلسهام يف حتقيق التنمية 
املستدامة من خالل: 

حتقيق التكافل الفاحي وتدنية املخاطر: وهذا ابلنسبة للفالحني بصفة عامة، - 
اإلسالمي،  االقتصاد  ملبادئ  جتسيًدا  وذلك  ال،  أم  الصندوق  يف  مشرتكني  أكانوا  سواء 
فُتساعد مثل هذه املشاريع املكملة لنشاطاهتم )آابر، غرف التربيد، الصناعات الغذائية...( 

يف التقليل من املخاطر الفالحية املختلفة )اجلفاف، التلف، الكساد...(.

هذه -  مثل  تسهم  حيث  االستراد:  مستوايت  وتدنية  اإلنتاجية  القدرة  زايدة 
املشاريع )ورشات إنتاج املعدات الفالحية،..( يف تطوير وسائل اإلنتاج وتدنية تكاليفها، 
مما يسهم يف رفع القدرات اإلنتاجية للفالحني، ومن جهة أخرى تسهم الصناعات الغذائية 
املصانع حملية ومدخالهتا  لكون  تنافسية؛  املصنعة، وأبسعار  الغذائية  املنتجات  توفري  يف 
هذه  أسعار  تدنية  ومنه  املصانع،  إنتاج  تكاليف  تدنية  يف  يسهم  ما  وهو  حملية،  أيًضا 
استرياد  مستوايت  تدنية  على  يساعد  ما  وهذا  املستوردة،  ابملنتجات  مقارنة  املنتجات 

املنتجات الغذائية.
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متويل املشاريع: يسهم وقف التكافل يف توفري قروض حسنة ألصحاب املشاريع - 
من الشباب الباحث عن جتسيد مشاريع تنموية مصغرة، ملا يوفره الوقف من دعم مايل 
إيرادات  الوقف  على  ويدر  الواثئق،  حاملي  بنشاط  العالقة  ذات  املشاريع  هذه  لتمويل 

إضافية إن كان مضاراًب فيها.

توفر مناصب شغل: توفر مشاريع التنمية الفالحية املنجزة عرب الوقف واملدروسة - 
خمتلف  من  العمل  عن  للعاطلني  ومؤقتة(  )دائمة  متعددة  شغل  مناصب  بتوفري  جغرافًيا 

املستوايت املهنية.

زايدة االكتتاب لدى شركات التأمني اإلسامي: إن تطبيق اسرتاتيجية التكامل - 
مع أنشطة الفالحني يسهم من جهة يف زايدة االكتتاب والتوسع يف اخلدمات التأمينية، 
أثناء  الفالحني  تصيب  الي  لألضرار  الفالحي  التكافل  صندوق  تغطية  تشجع  حيث 
مزاولتهم لنشاطاهتم على التربع، وهذا ما يسمح بنمو وتطور تنافسية الشركات التكافلية، 
ومن جهة أخرى يسمح وقف التكافل الفالحي بزايدة فرص استغالل الفوائض التأمينية 

يف جتسيد التنمية االقتصادية واالجتماعية احمللية من جهة أخرى.

والشكل اآليت يوضح كيفية حتقيق التنمية املستدامة عن طريق متويل وقف التكافل 
الفالحي ملشاريع التكامل مع القطاع الفالحي.
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الشكل )02(: منوذج وقف التكافل الفاحي كأداة لتدنية املخاطر الفاحية 
وحتقيق التنمية املستدامة

املصدر: من إعداد الباحثني

 

الفاحني 
 املتكافلني

 هيئة الرقابة الشرعية

 إدارة الشركة 

 أجر معلوم 
 مقابل إدارة 
الصندوق 

 )عقد وكالة(  

اشرتاكات 
على أساس 

 التربع 

صندوق التكافل 
 الفاحي

 وقف 
التكافل 
 الفاحي

فوائض التأمني 
 التكافلي

 متويل مشاريع التنمية الفاحية

 مشاريع التنمية الفاحية:
  ،استصاح األراضي

 ؛وحفر األابر اخلاصة ابلري

  ورشات التجهيزات

 واملكننة الفاحية؛

  مصانع الصناعات

الغذائية )املصربات الغذائية.. 

 وغرها(؛

  الصناعات التحويلية

)مشتقات احلليب، عسل 

 التمر.. وغرها(؛

  غرف ختزين املنتجات

 الفاحية )كغرف التربيد(؛

  مصانع تغليف وتعبئة

املنتجات الفاحية ؛ 

  املشاريع املكملة لشعبة

اتج األمسدة، إنالفاحة )

البيوت الباستيكية..وغرها(. 

 

 

التعويضات 
املستحقة 
 للمتضررين

)عطاء الصندوق( 

                             الصناعات الغذائية  التكامل الرأسي يف شعبة الفاحةاملنتجات الفاحية األولية             

 تدنية خماطر السوق

 عوائد االستثمار 
 

 تدنية خطر تلف املنتجات الفاحية

  وزايدة االرابحارتفاع القدرة االنتاجية

 هيئة إدارة الوقف اإلسامي

   توفر املنتجات

الغذائية أبسعار 

 تنافسية؛

  توفر مناصب 

عمل وتدنية معدالت 

 البطالة؛

  تنويع املنتجات 

 الغذائية للمستهلك؛

   حتقيق االكتفاء

الذايت من املنتجات 

الغذائية املصنعة؛ 

  تدنية معدالت 

االستراد من املنتجات 

 الغذائية؛

  تشجيع روح 

املقاوالتية عند 

الشباب؛ 

 

 

 

 حتقيق التنمية 
 
 

 التنمية املستدامة
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خامتة

احلديثة، حيث  االقتصادايت  هيكل  ضمن  هامة  مكانة  اليوم  التأمني  صناعة  حتتل 
تؤثر بصفة مباشرة يف منو وتطور الصناعات املالية األخرى ويف االقتصاد عموًما. فإذا كان 
التأمني حيقق أهداف احلماية والطمأنينة ابلنسبة للمؤمن هلم، فإنه حيقق لالقتصاد القومي 
فائدة أكرب، وهي تكوين رؤوس أموال معتربة، هي يف احلقيقة فرصة كبرية للمنظومة املالية 
واالقتصاد ككل بشرط استغالهلا بطريقة اقتصادية إسالمية مناسبة، لكن يف الواقع هذه 

األموال ال يتم استغالهلا كثريًا، وال يتم استثمارها يف املشروعات الي حتقق انتعاًشا.

من هنا تظهر احلاجة امللحة إلجياد بدائل وطرق الستثمار هذه األرصدة املالية املتبقية 
يف هناية العملية التأمينية التكافلية كوقف إسالمي، لتمويل املشروعات الي حتقق التنمية 
املستدامة للجميع، سواء أكان ذلك للصندوق يف حد ذاته ملا تدره من عائدات استثماراته، 
تدنية  يزاولوهنا، وابلتايل  الي  أنشطتهم  مع  تتكامل  مشاريع  إبنشاء  هلم  املؤمن  لصاحل  أو 
املخاطر الي ميكن احتواؤها هبذه املشاريع املتخصصة. ومن جهة أخرى تستفيد طبقات 
أخرى يف اجملتمع من هذا الوقف، وهم الشباب الباحث عن جتسيد مشاريع تنموية مصغرة، 
ملا يوفره الوقف من دعم مايل لتمويل هذه املشاريع ذات العالقة بنشاط حاملي الواثئق، 
والي بدورها تساعد على فتح مناصب شغل جديدة حتتوي على نسب أكرب من فئات 
اجملتمع، كل ذلك من أجل حتقيق املنفعة العامة، وجتسيد التنمية املستدامة الي تعد أحد 

مقاصد الشريعة اإلسالمية.

نتائج البحث

ميكن اخلروج يف هناية هذه الورقة البحثية بنتائج عديدة، نذكر فيما يلي أبرزها:

 الفائض التأميين جوهر عملية التأمني التكافلي، حيث يتميز به نظام التأمني التكافلي - 
عن غريه من األنظمة األخرى للتأمني.
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 الوقف صيغة أصلية يف الفقه اإلسالمي ملباشرة األعمال اخلريية، فتطبيقه يف جمال - 
التأمني اإلسالمي الذي أساسه التعاون أوىل وأفضل من تطبيق غريه.

 يعدُّ الوقف أفضل الصور الشرعية املتبعة يف إدارة الفوائض، حيث إن صندوق الوقف - 
ال ميلكه أحد، وتكون له شخصية معنوية يتمكن هبا من أن يتملك األموال ويستثمرها 

وميلُكها حسب اللوائح املنظمة لذلك.

 يساعد التكامل الرأسي لصندوق وقف التكافل الفالحي مع مشاريع املؤمن هلم يف - 
تدنية خسائرهم النامجة عن خماطر السوق، ملا يوفره من بدائل لتكاليف معامالت السوق.

 يسهم متويل الوقف اإلسالمي ملشاريع التنمية الفالحية يف حتقيق التنمية املستدامة.- 

اإلجابة على فرضيات الدراسة

من خالل النتائج املتوصل إليها، ميكن اإلجابة على الفرضيات املطروحة يف اآليت:
هناية -  يف  متبقية  مالية ضخمة كفوائض  مبالغ  توفري  يف  التكافلي  التأمني  يسهم 

السنة، وميكن استثمارها كوقف وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ لتمويل املشاريع التنموية، 
حيث إن النموذج املقدم على أساس الوقف يوفر أموااًل متبقية تكون من صاحل الصندوق 

وحده دون غريه.

يعدُّ التكامل الرأسي النموذج األفضل الستثمار وقف التكافل، مبا يسهم يف زايدة - 
االكتتاب لدى شركات التأمني التكافلي، وهو ما أكده ما حيققه الوقف من تغطية خلسائر 

الفالحني من جهة، وتوفري العوامل املساعدة إلنتاج للفالحني من جهة أخرى.

املؤَمن -  املخاطر  تقليل  يف  التكافل  وقف  طريق  عن  املنجزة  االستثمارات  تعمل 
عليها للمشرتكني يف الصندوق من جهة، وحتقق التنمية املستدامة للمجتمع عامة من جهة 
أخرى. وهو ما يتم حتقيقه للفالحني املؤمنني عرب توفري األراضي الفالحية الصاحلة، ومياه 
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اآلابر، وغرف التربيد، ومن جهة أخرى يسهم  التكامل الرأسي يف تشجيع تنويع اإلنتاج 
الفالحي، وتوفري مناصب شغل، وتدنية مستوايت االسترياد.

التوصيات

يف ضوء ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات الي قد 
تسهم يف تفعيل دور التأمني التكافلي اإلسالمي، كوقف إسالمي لتمويل مشاريع التنمية 

املستدامة، وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي:

 تشجيع البحوث العلمية الشرعية واالقتصادية يف جمال التأمني التكافلي اإلسالمي - 
لتطوير هذه الصناعة اهلامة، ال سيما التكييف الشرعي له، وتوزيع الفائض التأميين اخلاص 

به، وإدارة خماطر التأمني التكافلي اإلسالمي.

 التأكيد على إجياد آلية فعالة، يتمكن من خالهلا محلة الواثئق ممارسة الرقابة على - 
أمواهلم، وكذا رقابة استثمارات صندوق التكافل.

يف -  واالجتماعي  االقتصادي  البعد  ذات  االستثمارية  املشاريع  إدراج  على  العمل   
وجوه صرف أموال الوقف التكافلي، ملا هلذه االستثمارات من عوائد على الوقف، وعلى 

االقتصاد ككل.

يف األخري نود أن ُنربز هنا، أن هذا البحث جمرد اقرتاح من الباحثني، وخيضع لنقاش 
أهل االختصاص يف املعامالت الفقهية اإلسالمية، وما هو إال مقاربة اقتصادية إسالمية.

هذا وهللا تعاىل أعلم
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التجديد الفقهي يف أثر عدم بقاِء نقديِة الذهب 
والفضة على املعامات املالية املؤجلة فيهما 

ابلنقود املتداولة: دراسة أتصيلية تطبيقية

األستاذ إسرار خان* والدكتور حافظ حممد أنور** 

* ابحــث مــن ابكســتان، حصــل علــى املاجســتري يف قانــون التجــارة اإلســالمي مــن اجلامعــة اإلســالمية العامليــة -إســالم آابد- ابكســتان، اآلن 
يف مرحلــة الدكتــوراه يف اجلامعــة نفســها، بقســم الشــريعة، وكتــب رســالته املاجســتري حــول: «تغــري ســعر الفضــة وأثــره علــى األحــكام الفقهيــة»، 
اآلن بــدأ العمــل حــول: «األحــكام الفقهيــة املتعلقــة آباثر تغــريات النقــود ومســتجداهتا املعاصــرة: دراســة أتصيليــة حتليليــة ألحــكام النقــود اخللقيــة 
والعرفيــة»، وقــد شــارك ببحثــه: «تعيــني مقــدار نصــاب زكاة عــروض التجــارة والروبيــات )عملــة ابكســتانية( بعــد نقــص ســعر الفضــة: دراســة فقهيــة 
حتليليــة للمجتمــع الباكســتاين» يف املؤمتــر العلمــي الــدويل الثــاين للعلــوم اإلنســانية اببــري، جامعــة أالنيــا عــالء الديــن كيكــوابت، ابلتعــاون مــع مركــز 
اببــري الرتكــي للدراســات واألحبــاث الرتكيــة، ومت نشــره يف جملــة العلــوم االجتماعيــة والرتبويــة )ريــس(، العــدد 40، ج1، تركيــا، 2019م، )ص156 

isrrrar58@gmail.com ،)-181

** أستاذ مساعد بقسم الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آابد، ابكستان.
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التجديد الفقهي يف أثر عدم بقاِء نقديِة الذهب والفضة على املعامات املالية 
املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة: دراسة أتصيلية تطبيقية

األستاذ إسرار خان والدكتور حافظ حممد أنور

ملخص البحث

إن النقد كان يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم يف شكل الذهب والفضة، وقد كانت 
أحسن  بطريق  فيهما  يوجد  النقدية كان  آنذاك، وكذلك كل خصائص  هبما  املعامالُت 
مما دفع الفقهاء إىل جعلهما مثنني،، وشاع هذا التصور عند الفقهاء حىت وصلوا إىل أن 
مثنيتهما ال تبطل بعد ترك الناس املعاملة هبما، وحّرموا املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود 
املتداولة، غري أن هذه الورقة تبنّي أبهنما كاان مثنني قبل بدء الشريعة من قبل أفراد اجملتمع، 
ال من ِقبل الشارع، وكذلك إن  كل خصائص النقدية انعدمت منهما حالّيا حىت أهنما ما 
بقيا مثنني بل صارا سلعتني، بعد أخذ هذه الفكرة تطبق هذه الورقة عليهما أحكام السلع 

غري النقدية حىت جتّوز املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة.

الكلمات املفتاحية: النقود املتداولة، الذهب، الفضة، السلم.
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املدخل

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسوله الكرمي، وبعد.

فإن هذا البحث املوسوم بــــ «التجديد الفقهي يف أثر عدم بقاِء نقديِة الذهب والفضة 
على املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة: دراسة أتصيلية تطبيقية»، واملقدم إىل 

مؤمتر «االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية» جبامعة قطر، يتضمن ما يلي:

حتديد املشكلة

إن الفقهاء ذهبوا إىل حرمة املعامالت املالية املؤجلة يف الذهب والفضة ابلنقود املتداولة؛ 
ألهنم زعموا أبن الذهب والفضة مثنان أبًدا، وأيًضا النقود املتداولة مثن ابلعرف من الطرف 
الثاين؛ لذلك أدخلوا بيع الذهب والفضة ابلنقود املتداولة حتت حكم بيع الصرف، وجعلوا 
القبض الزًما يف اجمللس من الطرفني، حىت وصلوا إىل حرمة املعامالت املالية املؤجلة فيهما 
ابلنقود املتداولة. أما هذه الورقة فتبنيِّ أبن مثنية الذهب والفضة قد انتهت بعد ترك الناس 
التعامل هبما؛ ألن مثنيتهما كانت من قبل العرف، ال من قبل الشارع، كما تبنيِّ هذه الورقة 
أبن هذه املعاملة ال أتيت حتت حكم بيع الصرف، حىت تبنيِّ جواز بيع الذهب والفضة 

ابلنقود املتداولة آجلة.

أمهية البحث

 إن الفقهاء القدامى اعتربوا الذهب والفضة مثنني ابعتبار اخللقة؛ ألن وظائف النقدية 
كان يوجد فيهما يف زمنهم، ومث بعد ذلك وقع التصور فيهما أبهنما مثنان من قبل الشارع 
حىت انتشر هذا التصور، وقالوا: إن مثنيتهما ال تبطل أبًدا، واآلن يف زمننا احلايل بعد ترك 
الناس التعامل هبما وقعِت احلاجة إىل البحث عن حقيقتهما، لكي نصل إىل احلكم الفقهي 

يف املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة.
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أهداف البحث

- جعل الذهب والفضة سلعتني بعد انعدام وظائف النقدية فيهما يف زمننا احلايل.

- استخراج احلكم الفقهي للمعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة.

الدراسات السابقة

نقدِّم بعض البحوث حول هذا املوضوع، وهي كاآليت:  
أمنوذًجا» . 1 ابلشيكات  الذهب  بيع  املعاصرة  وصوره  ابآلجال  الذهب  »بيع 

الشريعة،  بكلية  الفقه،  قسم  يف  املساعد  األستاذ  األحيدب،  انصر  بنت  هناء  للدكتورة 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وهي حتدثت يف هذا البحث حول بيع املعدنني 
)الذهب والفضة( ابلنقود املتداولة آجلة، وذهبت إىل عدم جواز هذه املعاملة، ولكن حبثنا 

هذا يبنّي جواز بيع الذهب والفضة ابلنقود املتداولة آجلة.

»بيع الذهب ابآلجال وصوره املعاصرة» للباحثة هند بنت عبد العزيز بن ابز، . 2
األستاذ املساعد يف قسم الفقه بكلية الشريعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
وحتدثت عن بيع الذهب ابألوراق النقدية نسيئة، وذهبت إىل عدم جوازه، ولكن حبثنا هذا 

جيّوز بيع الذهب ابألوراق النقدية نسيئة.

»أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة» لألستاذ رفيق يونس املصري، األستاذ . 3
مبركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز، ويرى 
الثمنية  أن الذهب والفضة مثنني يف عصران احلاضر، ولكن ورقتنا تبنّي أبهنما خرجا من 
إىل السلع بعد فقدان وظائف النقدية فيهما، كما جّوز بيع حلي الذهب والفضة ابلنقود 
املتداولة نسيئة، ولكنه حّرم بيع غري املصوغ من الذهب والفضة، أي ال يصح عنده بيع غرِي 
املصوغ من الذهب والفضة ابلنقود املتداولة نسيئة، ولكن حبثنا هذا يبنّي جواز بيع الذهب 

والفضة نسيئة، سواء كان الذهب والفضة مصوغا، أو غري مصوغ.
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»بيع حلي الذهب والفضة ابلتفاضل والتأجيل» حملمود علي أمني الزمنا كويي، . 4
وتكلم حول حكم بيع الذهب والفضة ابلتأجيل أو التقسيط، وبنّي جواز بيع املصوغ من 
الذهب والفضة نسيئة، ما دام املصوغ يف حمل مباح )مثاًل إابحة الذهب والفضة للنساء(، 
ولكن إن كان املصوغ يف حمل غري مباح )مثاًل عدم إابحة الذهب والفضة للرجال( ال يصح 
التأجيل فيها، ولكن حبثنا هذا جيّوز بيع الذهب أو الفضة ابلنقود املتداولة آجلة، سواء كان 

الذهب مصوغا يف حمل مباح، أو يف حمل غري مباح.

عبد . 5 ِلصدام  اإلسامي»  الفقه  يف  املعاصرة  وتطبيقاهتا  والفضة  الذهب  »بيع 
القادر عبد هللا حسني، كلية الدراسات العليا ابجلامعة األردنية، وتكلم حول بيع الذهب 

والفضة ابلتأجيل، وذهب إىل عدم جوازه.

هيكلة البحث

قّسمنا البحث إىل ثالثة مباحث وخامتة، تكلمنا يف املبحث األّول حول جتديد مفهوم 
النقود اخللقية، مبعىن هل جعلهما الشارع مثنني أم ال؟ وأيًضا هل ُخلقا للنقدية؟ مثّ تكلمنا 
بقيت  احلاضر، مبعىن هل  والفضة يف عصران  الذهب  نقدية  بقاء  الثاين عن  املبحث  يف 
مثنّيتهما؟ ويف  انتهت  أم  فيهما،  النقدية  فقدان وظائف  بعد  احلاضر  مثنيتهما يف عصران 
املبحث الثالث ذكران أثر عدم بقاء نقديتهما على أحكام املعامالت املالية املؤجلة فيهما 

ابلنقود املتداولة، ووصلنا إىل جواز املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة.

وكذلك ذكران أجوبة األسئلة الي سرتِد على ذهن القاري حول بعض القضااي.
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املبحث األول: التجديد يف نظرية النقود اخللقية

 إن مشكلة املعامالت املالية املؤجلة يف الذهب والفضة ابلنقود املتداولة تدور حول 
مفهوم النقود اخللقية فيهما؛ لذا ال بد لنا أن نتحدث عن مسألتني حول النقود اخللقية، 
حىت يسهل لنا استخراج أحكام املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة، من خالل 

هذا املبحث.

املطلب األول: التجديد يف نظرية النقود اخللقية من ِقبل الشارع

قبل الدخول يف املوضوع ال بد من احلديث عن هذه القضية؛ ألن الفقهاء بّينوا أن 
الذهب والفضة مثنان من قبل الشارع، حىت ال يصح إبطال مثنيتهما بعد ترك الناس املعاملة 
هبما، ولكن عندما منعن النظر يف اتريخ النقدية من بداية مرحلتها إىل الوصول إليهما، 
لنا أن الشارع ما جعلهما مثنني؛ ألن اإلنسان يف بداية حياته كان ينحصر على  يظهر 
جهود ذاته إلشباع حاجته، وما كان نظام التبادل آنذاك)1(، مث بعد ذلك عندما احتاج 
إىل األشياء األخرى الي مل يستطع إنتاجها فّكر يف نظام التبادل بينهم، فجعلوا املقايضة)2( 
وسيطًا للتبادل بينهم، وصارت املقايضة نقًدا هلم)3(، وبعد مرور الزمن عندما ظهر نقائص 
املقايضة)4(، حىت  نقائص  عن  للتخلص  األخرى  النقدية  يف  التفكري  بدؤوا  هلم  املقايضِة 
وصلوا إىل نقديةِ السلعة املعينة، وجعلوا السلعة املعينة نقدا هلم وكانت السلعة املعّينة نقدا 
لكل منطقة معينة، ولكن بعد ذلك عندما ظهر نقائص السلعة املعينة هلم)5( بدؤوا التفكري 
يف التخّلص عن هذه النقائص، حىت اهتدوا إىل النقود املعدنية، واختاروا املعادن الرخيصة 
نقًدا هلم يف بداية هذه املرحلة)6(، مث بعد ذلك عندما أدركوا نقائص هذه املعادن بدؤوا 

1 ( أمحد، عبد الرمحن يسرى، النقود والفوائد والبنوك، ص1. 

2 ( وهو أن تباع السلعة ابلسلعة بدون استخدام النقود )القري، حممد بن علي، مقدمة يف النقود والبنوك، ص6(.

3 ( أمحد، عبد الرمحن يسري، قضااي إسالمية معاصرة يف النقود والبنوك والتمويل، ص1.

4 ( للتفاصيل يُنظر: كماشرف وهاشم أبو عراج، النقود واملصارف، ص7.

5 ( الدريويش، أمحد بن يوسف، الوظائف االقتصادية للدولة يف اإلسالم، ج 1، ص375-374.

6 ( السالوس، على أمحد، فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعاصر، ص1051.
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التفكري مرًة أخرى للتخلص عن نقائص املعادن الرخيصة حىت جعلوا الذهب والفضة مثنني 
هلم)1(، من هذه املرحلة ُحّل معظم املشاكل النقدية الي كانت توجد يف بقية أنواع النقود 
يف ذلك الوقت)2(؛ ألهنم ختّلصوا هبما من املشاكل كلها الي كانت توجد يف بقية أنواع 
النقود)3(، مث بعد ذلك استمر التعامل هبما حىت بعث النيب صلى هللا عليه وسلم فأقّرمها 

على حاهلما، كما كاان مثنني قبل جميئه صلى هللا عليه وسلم)4(. 

بعد ذكر هذا التاريخ للنقدية يظهر لنا أبن الشارع مل جيعلهما مثنني، بل أهنما كاان مثنني 
قبل بدء الشريعة من قبل أفراد اجملتمع، كبقية أنواع النقود، مثل السلعة املعينة أو املقايضة. 
أما األحكام الي قّدرت هبما فهو مبين على العرف حىت لو جاء النيب صلى هللا عليه وسلم 
يف زمن السلعة املعّينة، لَبنّيَ األحكاَم ابلسلعة املعّينة، وما بّينها عليه السالم هبما يف زمن 
السلعِة املعّينِة، ولو جاء صلى هللا عليه وسلم يف زمن السلعة املعّينة وبـنَّيَ األحكام ابلذهب 
والفضة يف عصر السلعة املعّينة َلَما فهموا احلساب هبما؛ أِلهنم ما كانوا يعرفون احلساب 

هبما يف زمن السلعة املعّينة.

والغنم  األحكام ابإلبل  قّدرت  مثاًل  نقًدا،  الشيء  األحكام ال جيعل  ثبوت  وكذلك 
والتمر وما إىل ذلك، ولكن على الرغم من ذلك مل تصبح هذه األشياء نقًدا، وأيًضا لو كان 
الدليل على نقديتهما من ِقبل الشارع ملا ذكر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: «مهمُت 
أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل، فقيل له: إذا ال بعري، فأمسك»)5( وأيًضا ما قال اإلمام 
مالك: «ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع 

1 ( حصــل مــن هــذا الــكالم أبن النــاس جعلومهــا مثنــني بعــد االطــالع علــى املشــاكل الــي كانــت توجــد يف بقيــة أنــواع النقــود يف ذلــك الوقــت، وأّمــا 
مــا ذكــر أبن آدم عليــه الســالم جعلهمــا مثنــني )أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، ُمصنــف ابــن أيب شــيبة، ج 14، ص144، وتقــي الديــن املقريــزي، النقــود 

القدميــة اإلســالمية، ص157( فهــو ليــس بشــيء؛ ألنــه مبــين علــى عكــس اتريــخ نقديتهمــا.

2 ( الدريويش، أمحد بن يوسف، الوظائف االقتصادية للدولة يف اإلسالم، ص177-175.

3 ( وليــس املــراد بــه أن املشــاكل النقديــة كلهــا قــد انتهــت هبمــا، بــل املــراد بــه أهنــم ختّلصــوا مــن املشــاكل الــي كانــت توجــد يف ذلــك الوقــت، وبعــد 
مــرور الزمــن ظهــر هنــاك مشــاكل فيهمــا، كمــا كانــت تظهــر يف بقيــة أنــواع النقــود، ينظــر يف نفــس املبحــث: «املطلــب الثالــث: التجديــد يف نظريــة 

ختليــق الذهــب والفضــة للنقديــة».

4 ( البالذري، فتوح البلدان، ص453-452.

5 ( املرجع السابق نفسه، ص 456.
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ابلذهب والورق»)1(، وهكذا صرح ابن تيمية أبن الدليل ال يوجد على تعيني نقديّتهما من 
ِقبل الشارع، فقال: «أّما الدرهم والدينار فما يُعرف له حدٌّ طبعيٌّ وال شرعيٌّ، بل مرجعه 
إىل العادة واالصطالح؛ وذلك أِلنه يف األصل ال يتعّلق املقصود به، بل الغرض أن يكون 
معيارًا ملا يتعاملون به، والدراهم والداننري ال تقصد لِنفسها بل هي وسيلٌة إىل التعامل»)2( 
وابلغ ابن حزم يف عدم نقديتهما من قبل الشارع حىت قال: «كل شيء جيوز بيعه فهو مثن 
صحيح لكل شيء جيوز بيعه، إبمجاعكم مع الناس على ذلك ، وال ندري من أين وقع 
لكم االقتصار ابلتثمني على الذهب والفضة، وال نص يف ذلك، وال قول أحد من أهل 

اإلسالم، وهذا خطأ يف غاية الفحش»)3(.

املطلب الثاين: دحض الشبهات حول نقدية املعدنني

ولكن هناك بعض الشبهات الي ترد حول نقدية الذهب والفضة، لذلك ال بد أن 
ندحض هذه الشبهات، وهي كاآليت:

الشبهة األوىل: إن نقدية الذهب والفضة ثبتْت ابلسنة التقريرية؛ ألن الشارع أقّرمها 
على حاهلما فثبت أبن الشارع جعلهما مثنني)4(.

دحض هذه الشبهة: ال نقبل أن نقدية الذهب والفضة ثبتت من الشارِع ابلدليل 
التقريري؛ أِلن هذا الثبوت ليس من سنن اهلدى)5(، ِلذلك ال أيمث من يتعامل بغري الذهِب 
والفضِة، ولو كان هذا الثبوت من سنن اهلدى أَلمِث، وكذلك  عندما أراد عمر رضي هللا 
عنه أن جيعل النقود من جلود اإلبل، فيظهر من إرادته أن الشارع ما جعلهما مثنني)6(. أّما 

1 (  مالك بن أنس، املدونة الكربى، ج3، ص 5.

2 ( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج19، ص251.

3 (  ابن حزم، احمللى، ج 8، ص477.

4 (  النبهاين، النظام االقتصادي يف اإلسالم، ص273-272.

5 (  وهي ما تكون إقامتها تكمياًل للدين.

6 (  البالذري، فتوح البلدان، ص456.
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التعامُل ابلنقدين فهو كاللباس الذي كان العرب يلبسونه يف ذلك الزمن، اآلن ال يلزم علينا 
مثل لباسهم ما دام يسرت عورتنا، بل يدّل هذا التقرير على أن حق النقدية اثبت ألفراد 
اجملتمع ال للشارع، لذلك ما غرّي الشارع نقدية الذهب والفضة الي كانت اثبتًة من قبل 
أفراد اجملتمع قبل الشريعة، وهذا هوا الدليل على حق النقدية ألفراد اجملتمع، ولو كان احلق 
للشارع يف جعل النقدية جلعلها غري النقدية الي كانْت موجودة من قبل أفراد اجملتمع يف 

شكل نقدية الذهب والفضة.

وغريمها  اخللقة،  ابعتبار  مثنني  والفضة  الذهب  يسّمون  الفقهاء  إن  الثانية:  الشبهة 
النقود  أحكام  وبني  اخللقية  النقود  أحكام  بني  يفّرقون  هذا  على  وبناء  العرفية،  ابلنقود 
الثابتة يف  العرفية، فمثاًل مل يقبلوا أثر تغري الذهب والفضة على املعامالت املالية املؤجلة 
الذمة هبا)1(،  الثابتة يف  املؤجلة  املالية  املعامالت  الفلوس على  تغري  أثر  قبلوا  الذمة، كما 
والراب  األخرى، كالسلم  النقود  أنواع  وأحكام  والفضة  الذهب  أحكام  بني  فرقوا  وكذلك 

فيها)2(، هذه الفروق تدّل على أهنما مثنان من قبل الشارع.

دحض هذه الشبهة: إنه قد حل معظم املشاكل النقدية بعد تصيري الذهب والفضة 
نقًدا يف زمنهم، ومع ذلك ال ندري من أين جاء هذا التصور عن الذهب والفضة؛ ألن 
يف  املشاكل  حدثت  وأيًضا  مثًنا،  الفلوس  جعلوا  الشارع، كما  ال  مثنني،  جعلومها  الناس 
التعامل هبما مع مرور الزمن، كما حدثت يف بقية أنواع النقود)3(، إذاً كيف جعلنا الذهب 
والفضة مثًنا خلقيًّا وبقية أنواع النقود مثًنا اصطالحيًّا؟ ويف اجلملة ال ميكننا أن جنعلهما مثنني 
النقدين وبني أحكام  الفروق بني أحكام  الفقهاء جعلوا  من قبل الشارع، استدالاًل أبن 
الفلوس، أو استدالاًل بعدم قبوهلم أثر تغريمها على األحكام املتعلقة هبما؛ ألن هذه األدلة 

ال تستطيع أن تبطل اتريخ النقدية.

1 (  ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود، ج2، ص60، والرهوين، حاشية اإلمام الرهوين، ج5، ص120-119.

2 (  السرخسي، املبسوط، ج12، ص238.

3 (  ينظر يف نفس املبحث: املطلب الثالث: التجديد يف نظرية ختليق الذهب والفضة للنقدية.
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وأيًضا ميكننا أن نقول: إن الفقهاء جعلوا الفروق بني أحكام النقود املعدنية والفلوس؛ 
ألن التغري كان يطرأ على الفلوس يف صورة الرخص والغالء، وكذلك قد يطرأ يف شكل 
االنقطاع والكساد، ولكن ما كان يطرأ على نقدية الذهب والفضة؛ لذلك قبلوا أثر تغري 
الفلوس على املعامالت املالية املؤجلة الثابتة هبا،  ولكن مل يقبلوا أثر تغري املعدنني على 
األحكام املتعلقة هبما؛ ألن التغري ما كان يطرأ عليهما يف زمنهم، كما صرح بذلك ابن 
عابدين عندما ذكر اختالف الفقهاء يف قبول أثر تغري الفلوس على األحكام الفقهية:«ومل 
يظهر )من كالم الفقهاء الذين ذكروا حكم تغري الفلوس على األحكام الثابتة هبا( حكم 
النقود اخلالصة أو املغلوبة الغش، كأهنم مل يتعرضوا هلا )الذهب والفضة( لندرة انقطاعها 
)أي  ورخصها  غالؤها  عابدين(  ابن  زمن  يف  )أي  زمننا  يف  يكثر  ولكن  أو كسادها، 
غالء ورخص الذهب والفضة( فيحتاج إىل بيان احلكم فيها، ومل أر من نبه عليهما من 
الشراح»)1(. يظهر من كالمه أنه ما بقي أقوال الفقهاء يف نقدية الذهب والفضة حجة لنا 

يف عصران احلاضر بعد وقوع التغري فيهما.

املطلب الثالث: التجديد يف نظرية ختليق الذهب والفضة للنقدية

اآلن أنيت إىل املعىن الثاين، وهو هل املشاكل النقدية انتهت كافة بعد تصيري الذهب 
والفضة نقًدا؟ وكذلك هل أهنما خلقا للنقدية؟ عندما ننظر يف اتريخ النقدية ال نستطيع 
أن نقول: إن املشاكل النقدية كلها قد انتهت بعد تصيريمها مثنني، وانتهى تطور النقدية 
التدريج، وال ندري إىل أين ستذهب؟ يعين  النقدية ما زالت يف مرحلة  عليهما، بل إن 
أن اإلنسان عندما كان جيعل الشيء نقًدا يف املاضي، مث بعد ذلك عندما كان يظهر له 
مشاكلها كان يرتكه ويذهب إىل األخرى، وهذا األمر ما زال مستمرًا إىل وقتنا احلاضر، 
أال ترون مثاًل عندما وجد اإلنسان بعض املشاكل يف التعامل ابلذهب والفضة وزاًن ترك 
التعامل هبما ابلوزن وجعل السكة)2(، مث بعد ذلك عندما مل يبق الذهب والفضة كافيني 
حسب اخلدمات والسلع جعلوا عملة صغرية لقيمة كبرية، وظهرت قيمة كبرية على عملة 

1 (  ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود، ج2، ص60.

2 (  الدريويش، أمحد بن يوسف، الوظائف االقتصادية للدولة يف اإلسالم، ج1، ص378. 
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صغرية)1(، مث بعد ذلك عندما أدرك املشكلَة يف شراء األشياء الرخيصة أجاد الفلوس)2(، 
وكذلك عندما وجدت املشكلة يف انتقال الذهب والفضة من مكان إىل آخر أجاد أوراقًا 
مصرفّية)3(، مث بعد ذلك عندما مل يبق الذهب والفضة كافيني حسب اخلدمات والسلع 
أجادوا النقود الورقية بدون رعاية الذهب خلفه)4(، يف اجلملة: إن تطور النقدية ما زال 
مستمرًا، وعندما يطلع اإلنسان على املشاكل يف النقود احلالية يرتكها ويذهب إىل األخرى، 
كما كان يفعل يف املاضي قبل نقدية الذهب والفضة، إذْن كيف ميكن لنا أن نعطي أمهية 

كربى للمعدنني يف ابب النقدية؟

ثبت من هذا الكالم أبن النقدين ال أمهية كربى هلما يف تطور النقدية، بل إهنما كاان 
نقدين كبقية أنواع النقود، وطرأ التغري عليهما كما كان يطرأ على بقية أنواع النقود.

 وكذلك ال يصح أن نقول: إهنما خلقا للنقدية ونرجع إليهما يف عصران احلاضر؛ ألننا 
تركنا نقديتهما يف الزمن املاضي بعد اإلطالع على املشاكل الي كانت توجد فيهما، إذن 
هل ميكن لنا أن نعود إىل نفس املشاكل الي تركناها يف املاضي، ومع ذلك قد حدثت 
هناك مشاكل أخرى فيهما)5(، وكذلك ال نستطيع أن جنعل الذهب مثنا يف زمننا احلاضر؛ 
ألنه غري كاف يف مقابل اخلدمات واحلاجاِت إىل النقدية، مثاًل احتياطيات الذهب يف 
منهم  مليار دوالر)6(، وعدد سكاهنا 207,774,520 نسمة)7(،  ابكستان 2.966 

1 (  املرجع السابق نفسه.

2 (   داؤد، هايل عبد احلفيظ يوسف،  تغري القيمة الشرائية للنقود الورقية، ص73- 75.

3 (  ابن منيع، عبد هللا بن سليمان، الورق النقدي، ص27.

4 (  دؤد، هايل عبد احلفيظ يوسف،  تغري القيمة الشرائية للنقود الورقية، ص40.

5 (  ينظر بعض مشاكلها يف الرابط اآليت: 
https://www.goldmoney.com/research/goldmoney-insights/top-ten-reasons-why-fiat-
currency-is-superior-to-gold-or-silver-money.

6 ( https://www.ceicdata.com/en/indicator/pakistan/gold-reserves 07/9/2019

7 (https://www.samaa.tv/news/2017/08/population-census-2017-men-outnumu-
ber-women-pakistan/ 07/9/2019

https://www.goldmoney.com/research/goldmoney-insights/top-ten-reasons-why-fiat-currency-is-superior-to-gold-or-silver-money
https://www.goldmoney.com/research/goldmoney-insights/top-ten-reasons-why-fiat-currency-is-superior-to-gold-or-silver-money
https://www.ceicdata.com/en/indicator/pakistan/gold-reserves
https://www.samaa.tv/news/2017/08/population-census-2017-men-outnumber-women-pakistan/
https://www.samaa.tv/news/2017/08/population-census-2017-men-outnumber-women-pakistan/
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 101,314,780 نساء)1(، وهن يستعملن حلي الذهب، اآلن لو جعلنا الذهب نقدا 
سنقع يف املشاكل؛ ألن احتياطيات الذهب 2.966 مليار دوالر غري كاٍف أبن نعطي 
هبا أجور العاملني بعد كل شهر يف شكل الذهب، ومع ذلك حنن حنتاج إىل الذهب حللي 
النساء واخلدمات األخرى يف وطننا، وكذلك ال نستطيع أن ندخر الثروة به حىت لو جعلنا 
الثروة يف شكل الذهب ستزيد املشكلة يف صورة قلة الذهب حسب الضرورات  ادخار 
واحلاجات إليه، إذن سنلجأ إىل استرياد الذهب من مواطن أخرى لكي جنعله نقًدا لوطننا، 
بعد ذكر هذا الكالم ال ميكن لنا أن نقول أبهنما خلقا للنقدية، ولو أهنما خلقا للنقدية 

لكفت، وعدم كفايتهما للنقدية يدل على أهنما ما خلقا للنقدية.

خاصة الكام: حصل من هذا الكالم أبن الناس جعلوا الذهب والفضة مثنني قبل 
ورود الشريعة اإلسالمية، وعندما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم أقرمها على حاهلما، وبنّي 
أحكام الشريعة هبما؛ ألن العرب كانوا يعّدوهنما مااًل ومثنني، كما كانوا يعّدون اإلبل والغنم 
والتمر وما إىل ذلك مااًل، وأيًضا حصل لنا أبهنما ما خلقا للنقدية من قبل الشارع، حيث 

ال ميكن الرجوع إليهما يف عصران احلايل.

1 (https://www.samaa.tv/news/2017/08/population-census-2017-men-outnumu-
ber-women-pakistan/ 12/9/2019

https://www.samaa.tv/news/2017/08/population-census-2017-men-outnumber-women-pakistan/
https://www.samaa.tv/news/2017/08/population-census-2017-men-outnumber-women-pakistan/
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املبحث الثاين: التجديد يف بقاء نقدية الذهب والفضة

خلقا  ما  أهنما  عرفنا  مثنني، كما  والفضة  الذهب  جعل  ما  الشارع  أن  سابًقا  عرفنا 
للنقدية، واآلن أنيت إىل احلديث عن املسألة األخرى، وهي هل نقديتهما بقيت يف عصران 
احلايل بعد ترك الناس التعامل هبما، أم انتهت مثنّيتهما؟ وقبل ذلك ال بّد لنا أن نعرف آراء 

الفقهاء يف حتديد النقدية فيهما ابختصار، وهي كاآليت:

املطلب األّول: حتديد النقدية يف الذهب والفضة

إن مجاعة من الفقهاء ذهبوا إىل أن النقدية حمصورة فيهما، حىت ال يصري الشيء مثًنا 
سوامها عند هؤالء، وهناك مجاعة أخرى من الفقهاء ذهبوا إىل أن النقدية تصح من غري 
الذهب والفضة)1(، والرأي الراجح عندان هو الرأي الثاين؛ أِلن الدليل ال يوجد على حتديد 
النقدية فيهما يف الشريعة، وال نص يف ذلك، وكذلك كما ذكران يف املبحث السابق إن 
نقدية الذهب والفضة كانت من قبل أفراد اجملتمع قبل ورود الشريعة اإلسالمية، إذن كيف 
ميكن لنا أن جنعل النقدية حمصورة فيهما؟ هذه املسألة تقريبا انتهت، ووصل الفقهاء إىل 
أن مسألة النقدية ليست حمصورة فيهما، بل إن الشيء يصري نقًدا عندما حيصل له القبول 
من قبل عامة أفراد اجملتمع )البنك املركزي()2(، ولكن بقيت املسألة األخرى وهي هل أهنما 

1 ( ينظــر تفصيــل مذاهبهــم: هيئــة كبــار العلمــاء ابململكــة العربيــة الســعودية، أحبــاث هيئــة كبــار العلمــاء، قــرار رقــم 10 حــول الــورق النقــدي، الــدورة 
الثالثــة املنعقــدة فيمــا بــني 1-4-1393 و 17-4-1393ه، ومنظمــة املؤمتــر اإلســالمي جبــدة، جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي، قــرار اجملمــع 
الفقهــي اإلســالمي مبكــة املكرمــة، قــرار رقــم 6، الــدورة اخلامســة املنعقــدة فيمــا بــني 8 و18 مــن شــهر ربيــع الثــاين 1402ه، حــول العملــة الورقيــة.
Zubair Hassan: Ensuring Exchange Rate Stability: Is Return to Gold )Dinar( Possible?  
JKAU: Islamic Econ., Vol. 21, NO.1, PP: 3-25, )2008 AD /1429 A.H.(, Muhammad 
Aslam Haneef and Emad Rafiq Barakat: Must Money Be Limited To Only Gold And 
Silver? : A Survey Of Fiqhi Opinions And Some Implications,  JKAU: Islamic Econ., Vol. 
19, NO.1, PP:21-34, )2006 AD /1427 A.H.(

2 (  هيئــة كبــار العلمــاء ابململكــة العربيــة الســعودية، أحبــاث هيئــة كبــار العلمــاء، قــرار رقــم 10 حــول الــورق النقــدي، الــدورة الثالثــة املنعقــدة فيمــا 
بــني 1-4-1393 و 17-4-1393ه، املوقــع الرمســي:

http://www.islamicbook.ws/asol/feqh/abhath-hiet-kbar-alalma-.pdf، 
منظمــة املؤمتــر اإلســالمي جبــدة، جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي، قــرار اجملمــع الفقهــي اإلســالمي مبكــة املكرمــة، قــرار رقــم 6، الــدورة اخلامســة املنعقــدة 

فيمــا بــني 8 و18 مــن شــهر ربيــع الثــاين 1402ه، حــول العملــة الورقيــة.

http://www.islamicbook.ws/asol/feqh/abhath-hiet-kbar-alalma-.pdf
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بقيا مثنني يف عصران احلاضر كما كاان يف املاضي؟ ألننا عندما ننظر يف كتب الفقهاء جندهم 
الذهب  جيعلون  يكوان كذلك، وكذلك  مل  أو  مضروبني  مثنان، سواء كاان  أبهنما  يقولون 
والفضة أصاًل يف النقدية)1(، حىت وقع التصور فيهما أبهنما مثنان يف عصران احلاضر كما 
كاان يف املاضي، لذلك ال بّد من جتديد هذه املسألة؛ ألن املعامالت املالية املؤجلة فيهما 

ابلنقود املتداولة تدور حول هذا األصل، لذلك أنيت إىل جتديد هذه املسألة.

املطلب الثاين: التجديد يف بقاء نقدية الذهب والفضة بعد فقدان وظائف 
النقدية منهما

 اآلن أنيت إىل الوظائف أو األدلة الي جعلتهما مثنني ابعتبار اخللقة، هل بقيْت فيهما 
يف عصران احلاضر أم ال؟ وهي كاآليت:

ألهنم  ال؛  أم  مضروبني  أكاان  سواء  أبًدا،  مثنني  والفضة  الذهب  جعلوا  إهنم  أّواًل: 
زعموا أهنما مثنان من قبل الشارع، ولكن هذا الزعم ليس بصحيح كما مّر عليه الكالم 

ابلتفصيل)2(؛ لذلك ما أمكن لنا أن جنعلهما مثنني حالًيا، بناء على هذا الزعم.

 كما ذكر بعض الشافعية أهنما ال أيتيان حتت النقدية إن مل يكوان مضروبني، وأهنم 
يشرتطون لنقدية الذهب والفضة أبن يكوان مضروبني)3(، وعندما ما بقيا يف الصورة املضروبة 
الثابتة هبما بعدم بقاء  يلزم إبطال األحكام الشرعية  بقيا مثنني، ولكن ال  ثبت أهنما ما 
نقديتهما حااًل؛ ألن األحكام الشرعية ثبتت هبما أبهنما كاان يعّدان ماال وبعد خروجهما 
من النقدية يبقيان ماال كما كاان قبل ذلك، فثبت أبن األحكام الشرعية ما بطلت بعدم 

بقاء نقديتهما يف عصران احلاضر.

1 ( ابــن عابديــن، رد املختــار، ج4، ص531، والشــربيين، حممــد بــن حممــد اخلطيــب، مغــين احملتــاج، ج2، ص92، منظمــة املؤمتــر االســالمي 
جبــدة، جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي، قــرار رقــم 6 حــول العملــة الورقيــة.

2 ( ينظر املبحث األّول.

3 ( النووي، روضة الطالبني، ج5، ص117، والرافعي، فتح العزيز شــرح الوجيز. وقول اإلســنوي منقول عن حممد بن حممد اخلطيب الشــربيين، 
مغين احملتاج، ج2، ص92.
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اثنًيا: إن الناس جعلومها مثنني يف املاضي؛ ألن عامة أفراد اجملتمع كانوا متفقني على 
نقديّتهما، ولكن اآلن ليسوا متفقني على نقديتهما، فمثاًل لو عمل الشخص يف اجلامعة لن 
يرض أن أيخذ أجرة هذا العمل يف صورهتما، أي أن اتفاق عامة أفراد اجملتمع ما بقي على 
نقديتهما، وكما نعرف أن اتفاق عامة أفراد اجملتمع مهم جدا يف النقدية؛ ألن هذا االتفاق 
جيعل الشيء نقًدا، وإذا حصل لشيٍء يصري هذا الشيء نقًد، بغض النظر عن مادته)1(، 
سواٌء حصل االتفاق على الذهب والفضة، أو على اجللود، أو على امللح، ولو اتفق أفراُد 
اجملتمع )البنك املركزي( على أن جيعلوا امللح أو اجللد نقًدا سيكون امللح أو اجللد نقًدا هلم، 
ا انعدم 

ّ
ولكن إذا انعدم اتفاق عامة أفراد اجملتمع من الشيء فال يبقى هذا الشيء نقًدا، ومل

هذا االتفاق فيهما ما بقيا مثنني يف عصران احلاضر.

اثلثًا: إن الذهب والفضة كاان مثنني يف املاضي؛ ألن قيم األشياء كانت يعرف هبما، 
التغري يطرأ على سعرمها)2(، ولكن اآلن ما بقيْت هذه الوظيفة فيهما، الّسيما  وما كان 
يف الفضة، بل يتغرّي سعرها يوًما فيوًما، كما نرى أن سعرها احلايل قّل يف عصران احلاضر، 
تقريًبا 8.448 أضعافًا، أو 8.12 أضعافًا ابلنسبة إىل زمن النيب صلى هللا عليه وسلم)3(، 
وعندما عرفنا أن هذه الوظيفة ما بقيْت فيهما عرفنا أهنما ما بقيا مثنني يف عصران احلاضر، 
كما صرح به ابن القيم: «فإن الدراهم والداننري أمثان املبيعات، والثمن )النقود( وهو املعيار 
الذي به يعرف تقومي األموال، فيجب أن يكون حمدًدا مضبوطًا ال يرتفع وال ينخفض، إذ لو 
كان الثمن )النقود( يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن لنا مثن )نقد( نعترب به املبيعات»)4(.

رابًعا: إهنما كاان مثنني يف املاضي؛ ألّن َمْن كان ميلكهما كان ميلك كل األشياء يف 
املاضي،كما صرح به اإلمام الغزايل: «فمن ملكهما )الذهب والفضة( فإنه كمن ملك كل 

1 ( الدريويش، أمحد بن يوسف، الوظائف االقتصادية للدولة يف اإلسالم، ج1، ص393.

2 ( ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود، ج2، ص60.

3 ( إســرار خــان، تعيــني مقــدار نصــاب زكاة عــروض التجــارة والروبيــات بعــد نقــص ســعر الفضــة: دراســة فقهيــة حتليليــة للمجتمــع الباكســتاين، 
ص166-159.

4 ( ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ص156.
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شيء، ال كمن ملك ثواًب، فإنه مل ميلك إال الثوب»)1(، وكانت توجد هذه اخلاصية فيهما 
يف املاضي، ولكن اآلن ال توجد يف عصران احلاضِر، فلو ملكهما أحٌد يف احلاضر فإنه ال 
ميلك كل األشياء؛ ألهنما صارا كاخلبز والثوب يف عصران احلايل، حىت إن الناس ال يرَضون 
أن يبادلوا السلع مبقابلتهما، كما كانوا ال يرَضون يف املاضي أن يبادلوا السلع  مبقابل اخلبِز 

والثوب، وهبذا حيصل لنا أهنما ما بقيا مثنني يف عصران احلاضر.

دون  التبادل  هو  منهما  الغرض  معظم  وكان  املاضي،  يف  مثنني  إهنما كاان  خامًسا: 
االنتفاع بنفسهما،كما صرح به ابن رشد: «املقصود منهما )الذهب والفضة( أّواًل املعاملة، 
جعلوا  الناس  إن  حىت  فيهما،  بقيت  ما  الوظيفة  هذه  أن  نرى  واآلن  االنتفاع»)2(،  ال 
يستفيدون هبما مباشرة، دون أن يستعملومها مثنني، وتركوا التعامل هبما، فكيف ميكن لنا 

أن جنعلهما مثنني بعد انعدام هذه الوظيفة منهما؟

خاصة البحث: حصل لنا من خالل هذا املبحث أن الوظائف أو األدلة الي كانت 
تدّل على مثنيتهما قد انتهت؛ لذلك مل يبقيا مثنني يف عصران احلاضر، ولكن على الرغم من 
ذلك سنقّدر األحكام الشرعية هبما كما نقّدر ابإلبل والتمر والشعري وما إىل ذلك؛ ألن 

األحكام الشرعية ال ختتص بنقديتهما.

1 ( الغزايل، إحياء علوم الدين، ج4، ص91.

2 ( ابن رشد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ج1، ص251.
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املبحث الثالث: التجديد الفقهي يف املعامات املالية املؤجلة يف الذهب والفضة 
ابلنقود املتداولة

عرفنا سابًقا أن الذهب والفضة ما كاان مثنني من قبل الشارع، بل إهنما كاان مثنني من 
قبل أفراد اجملتمع قبل ورود الشريعة اإلسالمية، مث بعد ذلك عرفنا أبن مثنيتهما قد انتهْت 
أحكام  إىل جتديد  واآلن أنيت  السلع،  إىل  النقدية  من  وأهنما خرجا  احلاضر،  يف عصران 
لنا أن  املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة، ولكن قبل الدخول فيها، ال بد  املعامالت 

نعرف الصور املعاصرة املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة، وهي كاآليت:

املطلب األّول: صور بيع الذهب والفضة ابلنقود املتداولة نسيئة

الصورة األوىل: وهي أن يدفع الشخص النقود املتداولة حالًيا إىل البائع على أن البائع 
يعطيه الذهب والفضة بعد شهر، أو على ما اتفقا فهذا هو بيع السلم عند الفقهاء)1(، 
يعين أن القبض حيصل من الطرف الواحد يف اجمللس ومن الطرف الثاين سيحصل بعد مّدة.

الصورة الثانية: وهي أن يدفع الشخص النقود كلها أو بعضها إىل البائع يف اجمللس، 
لكي يصنع البائع له حلي الذهب والفضة بعد مّدة على ما اتفقا، وهذه الصورة معروفة 

جدا يف عصران احلاضر، وهذا هو االستصناع عند الفقهاء)2(.

الصورة الثالثة: وهي أن أيخذ املشرتي حلي الذهب والفضة من البائع يف اجمللس، 
على أنه سيعطيه قيمتهما بعد مدة، وهذا هو الدين عند الفقهاء)3(.

أنه  البائع، على  الصورة الرابعة: وهي أن أيخذ املشرتي حلي الذهب والفضة من 
سيعطيه قيتمهما ابلتقسيط، وهذا يسمى البيع ابلتقسيط)4(.

1 ( ابن مازة، برهان الدين، احمليط الربهاين، ج7، ص233.

2 ( ابن جنيم املصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج6، ص185. 

3 ( ابن عابدين، رد املختار، ج5، ص157.

4 ( الطيار، عبد هللا بن حممد بن أمحد، البنوك اإلسالمية، ص155.
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الصورة اخلامسة: قد يشرتي املشرتي حلي الذهب والفضة ويقبضهما، ولكن ال جيد 
النقود يف كيسه فريجع إىل البيت ويدفعها بعد ذلك.

يف اجلملة هذه الصور كلها مبنّية على املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة، 
واآلن أنيت إىل البحث عن أحكام هذه الصور عند الفقهاء.

املطلب الثاين: األحكام الفقهية املتعلقة ابملعامات املالية املؤجلة يف بيع الذهب 
والفضة ابلنقود املتداولة

 إن الفقهاء بّينوا أن الذهب والفضة مثنان أبًدا، سواء أكاان مضروبني، أم ال)1(، وأيًضا 
جيعلون النقود املتداولة مثًنا يف عصران احلاضر كالذهب والفضة من الطرف الثاين)2(، وبناًء 
على هذا يذهبون إىل عدم جواز املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة)3( استدالاًل 
حبديث أيب سعيد رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «ال تبيعوا الذهب 
ابلذهب إال مثاًل مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثاًل 
مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائًبا بناجز»)4(؛ ألن القبض ما حيصل 
يف هذه الصور من الطرفني يف اجمللس، وعندما ماحصل القبض يف هذه املعامالت من 
الطرفني يف اجمللس فثبت أن هذه املعامالت غري جائزة؛ ألن احلديث يقتضي ثبوت القبض 

من الطرفني.

1 ( ابن عابدين، حاشية رد املختار على الدر املختار، ج4، ص531، وجملة جممع الفقه اإلسالمي، قرار رقم 6 حول العملة الورقية.

2 ( جملــة جممــع الفقــه اإلســامي، قــرار رقــم 6 حــول العملــة الورقيــة، وهيئــة كبــار العلمــاء ابململكــة العربيــة الســعودية، أحبــاث هيئــة كبــار العلمــاء، 
قــرار رقــم 10 حــول الــورق النقــدي.

3 ( جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي، قــرار رقــم 6 حــول العملــة الورقيــة، وهيئــة كبــار العلمــاء ابململكــة العربيــة الســعودية، أحبــاث هيئــة كبــار العلمــاء، 
قــرار رقــم 10 حــول الــورق النقــدي، والســعيدان، وليــد بــن راشــد، تلخيــص فتــاوى اللجنــة الدائمــة، ص 119، وابــن ابز، عبــد العزيــز بــن عبــد هللا 
وآخــرون، فتــاوى إســالمية، ج2، ص770، واملنجــد، حممــد صــاحل، فتــاوى اإلســالم ســؤال وجــواب، ص5240، والعثيمــني، حممــد بــن صــاحل، 

فتــاوى نــور علــى الــدرب، ص26-27، وابــن ابز، عبــد العزيــز بــن عبــد هللا، جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز، ج19، ص157. 

4 ( البخاري، حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح، ج3، ص97، رقم احلديث 2177.
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املطلب الثالث: التجديد الفقهي يف بيع الذهب والفضة ابلنقود املتداولة 
ابآلجال

وهي  املتداولة،  ابلنقود  فيهما  املؤجلة  املالية  املعامالت  أحكام  إىل جتديد  اآلن أنيت 
كاآليت:

أّواًل: عرفنا سابًقا أن الفقهاء حّرموا بيع الذهب والفضة ابلنقود املتداولة نسيئة بناًء 
على أن الذهب والفضة مثنان يف عصران احلاضر، كما كاان يف املاضي، وبناء على هذا 
أن  عرفنا  ولكن  املتداولة،  ابلنقود  فيهما  املؤجلة  املالية  املعامالت  جواز  عدم  إىل  ذهبوا 
نقديتهما قد انتهْت، وبعد انقطاع نقديتهما ثبت أن املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود 
املتداولة ال أتيت حتت بيع الصرف، فإذا ما جاءت هذه املعامالت حتت بيع الصرف فما 

لزم القبُض يف اجمللِس من الطرفني، فثبت جواز املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود.

اثنًيا: إهنم استدلوا من احلديث الذي يلزم القبض يف الذهب والفضة يف اجمللس من 
الطرفني، ولكن االستدالل يف عصران احلاضر هبذا احلديث على لزوم القبض من الطرفني 
يف الذهب والفضة ابلنقود املتداولة ليس يف حمله؛ ألنه يلزم منه القبض يف النقود املختلفة 
من الطرفني، ولكن عرفنا أهنما ما بقيا مثنني يف عصران احلاضر، فثبت أن املعامالت املالية 

املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة ما جاءت حتت حكم هذا احلديث.

يف اجلملة حصل من هذا البحث أبن القبض ليس بالزم يف املعامالت املالية املؤجلة 
فيهما ابلنقود املتداولة؛ ألن هذه املعامالت املالية ال أتيت حتت بيع الصرف، وبناًء على هذا 
وصلنا إىل جواز املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة، وال يُفهم من هذا الكالم 
أبن القبض غري الزم يف بيع الذهب ابلذهب ويف بيع الفضة ابلفضة أو بعضها ببعض؛ 
الطرفني يف اجمللس ليست خمتصة ابلنقدية، كالتمر  القبض من  تلزم  الي  ألن األحاديث 
ابلتمر، وامللح ابمللح، والشعري ابلشعري. وهذه األشياء ليست بنقد، وعلى الرغم من ذلك 
كان القبض الزًما فيها، فلذلك نلزم القبض يف اجمللس يف بيع الذهب ابلذهب ويف بيع 
الفضة ابلفضة أو بعضها ببعض، ولكن ال نلزمه يف بيع الذهب والفضة ابلنقود املتداولة.
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النتائج

توصلنا من خالل هذا البحث إىل النتائج اآلتية:
إن الذهب والفضة كاان مثنني قبل ورود الشريعة اإلسالمية من قبل أفراد اجملتمع، ال ‹‹-

من قبل الشارع.

إن الناس توصلوا إليهما بعد االطالع على املشاكل الي كانت حتُدث يف بقية أنواع ‹‹-
النقود، وعندما جعلومها مثنني ختلصوا من معظم املشاكل النقدية آنذاك، ولكن مبرور الزمن 
حدثت املشاكل فيهما، كما كانت حتدث يف بقية أنواع النقود، وترك الناس التعامل هبما، 

كما كانوا يرتكون التعامل ببقية أنواع النقود.

إهنما ما بقيا مثنني بعد انعدام الوظائف أو األدلة الي جعلتهما مثنني يف املاضي.‹‹-

إن الرجوع إليهما ال ميكن، ولو جعلنامها مثنني يف عصران احلاضر سنقع يف نفس ‹‹-
املشاكل الي تركنا ألجلها التعامل ببقية أنواع النقود يف املاضي.

إن املعامالت املالية املؤجلة يف الذهب والفضة ابلنقود املتداولة ال أتيت حتت حكم ‹‹-
بيع الصرف يف عصران احلاضر.

ابلنقود ‹‹- والفضة  الذهب  بيع  يف  الطرفني  من  اجمللس  يف  بالزم  ليس  القبض  إن 
والفضة  الذهب  املؤجلة يف  املالية  املعامالت  إىل جواز  هذا وصلنا  على  وبناًء  املتداولة، 
ابلنقود املتداولة، وعلى الرغم من ذلك نقول: إن القبض الزم يف اجمللس من الطرفني يف بيع 
الذهب ابلذهب، ويف بيع الفضة ابلفضة، أو بعضها ببعض آخذا ابألحاديث الي تلزم 

القبض من الطرفني يف اجمللس.
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التوصيات

ويف النهاية يوصي الباحثان مبا يلي:

العامل حىت ‹‹- املوضوع بني كبار علماء  العلمية حول هذا  نقيم اجللسات  أن  بد  ال 
نصدر الفتوى اجلماعية على أحكام املعامالت املالية املؤجلة فيهما ابلنقود املتداولة بعد 

املناقشة.

ال بد أن جنّدد أحكام الذهب والفضة يف عصران احلاضر بعد ترك الناس التعامل ‹‹-
هبما، السّيما علة الراب فيهما؛ ألن الثمنية كانت فيهما من قبل العرف، والعرف يتغري بتغري 

األزمنة واألمكنة.
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