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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 إنجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

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

الرسالة..

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

األهداف..

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

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

أهدافنا:

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أوال :شروط النشر العامة:

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا
عروضا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص.
أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم
ً
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى ،ويوثق
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء َأنُرشت أم مل تنرش.
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن كتايب بذلك من مدير التحرير.
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ اإلجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل املجالت
املتعاونة.
6ـ تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.
 - 7حيق هليئة التحرير إجراء التعديالت الشكلية عىل البحث وفق سياسات النرش يف املجلة.
 - 8ال تتقاىض املجلة أي رسوم للنرش وال تقدم أي مكافآت لألبحاث املنشورة إال يف حالة االستكتاب.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

 - 1رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها:
أ اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علم ًيا وفكر ًيا.
ب ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث
ج معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية
د مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية.
 - 2حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل:
أ سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
 - 3أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك املراجع واملالحق.
 - 4حجم اخلط ونوعه:
أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط)Traditional Arabic( .
ب أما البحوث املكتوبة باإلنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط)Times New Roman( .
 - 5يرفق البحث بملخص باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة؛ ويتضمن
امللخص ما ييل :موضوع البحث وأهدافه ومنهجه وأهم النتائج والتوصيات إضافة إىل الكلامت املفتاحية.
ُ - 6يقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت:
أ املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن وجدت)،
وهيكلة البحث.
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة
ب متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
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ج احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات)
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 - 7يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف ،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه ،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن آخر
من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت:
– بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
– بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -تكتب اآليات القرآنية كتابة ،ال ً
نسخا من الربامج اإللكرتونية ،ويشار إىل اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش.
هـ -يراعى عند ختريج األحاديث النبوية الرشيفة بعد ذكر اسم املرجع إضافة اسم الكتاب واسم الباب ورقم احلديث.
و -يراعى عند االستشهاد من الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ذكر تاريخ استعراض املصدر من املوقع.
ز -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره.
ح الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل:
ترقيم
– تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم ً
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.
ً
ترقيم متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
– تدرج اجلداول يف املتن وترقم
ً

اجلدول.
ط تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث وترتب ترتي ًبا هجائ ًيا ويفصل بني املراجع باللغة العربية واإلنجليزية.
ك -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)editor@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل.
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش الورقية أو
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
اإللكرتونيةّ ،إل بإذن كتايب من مدير التحرير.
تنرش البحوث املقبولة حسب اإلجراءات املتبعة عىل املوقع الرسمي للمجلة.ـ إذا تم نرش البحث فريسل للباحث خطاب النرش مع نسخة إلكرتونية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
لقد أولت قواعد ومبادئ الرشيعة اإلسالمية اهتامم ًا كبري ًا بشأن العلم والبحث العلمي،

ودعت إىل التفكر والتدبر يف اآليات الكونية واحلقائق العلمية ،وحثت عىل بذل اجلهد

ودراسة العلوم الفلكية والطبيعية واالجتامعية بفروعها ،وتوجيه الطاقات إىل البحث الدقيق

يف كافة جماالت وأمور احلياة من أجل الوصول إىل نتائج تفي بحاجة املجتمع وتسهم ببنائه
وتطوره ،وهبذه الدافعية نشطت وازدهرت فنون العلم واملعرفة يف ظل احلضارة اإلسالمية
وأصبحت منارة يستضاء هبا ومرجع ًا للحركة العلمية والنهضة املعرفية.
وإن املتتبع ملسرية التطور واالزدهار يف عاملنا اليوم والسباق التكنولوجي يف تشكيل بنية
وصورة املستقبل يدرك يقين ًا أثر البحث العلمي املتخصص وإسهامه الكبري يف حتقيق ذلك

االرتقاء ،وأمهية ارتباط املجتمع بكافة قطاعاته الصحية والصناعية واالقتصادية وغريها

بالبحث العلمي املنهجي الرصني ،ورضورة تبني احلركة البحثية ودعمها للنهوض بنتاجها
وحتقيق أهدافها.

ولقد سعت «جملة بيت املشورة» إىل نرش النتاج العلمي املميز ضمن ختصصها إسهام ًا منها
يف تطوير وهنضة علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،ودع ًام ملؤسساته التطبيقية ،وتنمية
والقراء ،وجتويده وفق معايري الضبط
املجتمع من خالل إتاحة حمتواها املعريف للباحثني
ّ
العلمي املعتمدة دولي ًا.
ويطيب لنا أن نقدم لكم العدد الرابع عرش من «جملة بيت املشورة» ،والذي تضمن بح ًثا حول

مؤرشات احلوكمة يف دول منظمة التعاون اإلسالمي،ودراس ًة لعقد الـتأمني التعاوين وتكييفه
ٍ
دراسة لتعليامت احلوكمة الرشعية ملؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية
الفقهي ،باإلضافة إىل

يف الكويت ،كام ضم العدد دراس ًة لضوابط االجتهاد يف النوازل الوقفية متناوالً جائحة كوفيد
 19نموذج ًا ،وبح ًثا حول معايري فرز االستثامر احلالل متناوالً حالة أسواق األسهم اخلليجية.

ونؤكد للسادة الباحثني واملتخصصني اهتاممنا وترحيبنا بآرائهم ومقرتحاهتم ،وحرصنا عىل

كل ما فيه تطوير وازدهار املجلة ،لتحقيق رسالتنا وأهدافنا النبيلة ،سائلني اهلل تعاىل التوفيق
والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
23
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بشير حزام صالح مهدي
طالب دكتوراه ،قسم االقتصاد ،كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية ،جامعة أم القرى -السعودية *

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/4 /10م ،واعتمد للنشر في 2020/ 5/18م)
https://doi.org/10.33001/M011020201475

الملخص

هيدف البحث إىل وصف وحتليل مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون

اإلسالمي خالل الفرتة املمتدة (2018-1996م) ،باالعتامد عىل بيانات مؤرشات

احلوكمة العاملية ( .)WGIولتحقيق هذا اهلدف اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي
التحلييل باستخدام األساليب االحصائية يف عرض وحتليل مستوى وتطور

مؤرشات احلوكمة ،وقام ببناء مؤرش جتميعي للحوكمة باالستناد إىل املؤرشات
الفرعية الستة ملؤرشات ( ،)WGIوصنَّف مستوى احلوكمة يف البلدان اإلسالمية

إىل أربعة مستويات .وقد أظهر البحث وجود انخفاض عام يف مستوى احلوكمة

* يتقدم الباحث بالشكر والتقدير إىل عامدة البحث العلمي بجامعة أم القرى لدعم ومتويل هذا املرشوع رقم  18-ADM-5-06-0002والذي ساهم بفعالية يف إنجاز مراحل هذا
املرشوع.
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يف البلدان اإلسالمية؛ حيث يقل متوسط املؤرش التجميعي للحوكمة يف البلدان
اإلسالمية عن املتوسط العاملي بمقدار ( )0.68 ،0.62نقطة يف عامي 2018 ،1996م
عىل الرتتيب ،وأن معظم البلدان اإلسالمية تقع ضمن مستوى احلوكمة املنخفض،
وال يوجد ٍ
أي من البلدان اإلسالمية ضمن رشحية البلدان ذات احلوكمة العالية
جدً ا ،كام تراجع متوسط احلوكمة للبلدان اإلسالمية بمقدار ( )0.07نقطة ما بني
عامي (2018 ،1996م) .وقد أوصت الدراسة متخذي القرار يف البلدان اإلسالمية
بتبني سياسات وإجراءات تدعم رفع مستوى احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
واالستفادة من املؤرشات الفرعية ملعرفة اخللل الكامن يف منظومة احلُكم.
الكلمات المفتاحية :مؤرشات احلوكمة ،بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،
مؤرش الصوت واملساءلة ،مؤرش االستقرار السيايس ،مؤرش فعالية احلكومة،
مؤرش اجلودة التنظيمية ،مؤرش سيادة القانون ،مؤرش السيطرة عىل الفساد.
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Governance Indicators in the OIC Countries: A Descriptive
Study for the Period 1996 – 2018
Basheer Hazzam Salih Mahdi
PhD student, College of Islamic Economy and Finance, Umm Al-Qura University

Abstract

The study aims to describe and analyze the governance indicators in OIC
countries during 1996-2018 period based on the data of World Governance

Indicators (WGI). The descriptive analytical approach had been adopted for
using statistical methods to analyze the level and evolution of governance

indicators. The researcher relied on aggregated indicator of governance based
on the six sub-indicators of WGI indicators, and then classified the level of
governance in the OIC countries into four levels. The study reaped a number

of results, the most important of them are: i) In general, the level of the

aggregate index of governance in the OIC is lower than the world average by
0.62 and 0.70 points in 1996 and 2018, respectively; ii) Most Islamic countries

fall within the low level of governance, and there is no Islamic country in the
first level of governance (very high); iii) the average of governance index in
Islamic countries declined by (0.07) points between 1996 and 2018. The study

recommended that Islamic countries shall adopt policies aiming at improving

public governance and combating corruption, by taking advantage from the
sub-indicators of governance. The researchers also recommended to develop

indicators of governance that are compatible with the principles of the Islamic
Law and that can be used by the OIC.

Keywords: Governance indicators, Islamic countries, OIC countries, Voice
and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism,

Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of
Corruption.

29

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

المقدمة

ركز املانحون والباحثون عىل أمهية «احلوكمة الرشيدة” كمحدد للتنمية ،وكهدف
للتنمية يف حد ذاته(((؛ فمنذ التسعينات اكتشفت املؤسسات الدولية املانحة
انخفاض مستوى التأثري االقتصادي للمنح التي تقدمها للعديد من الدول
النامية ،مما دعاها إىل مراجعة ودراسة األسباب التي تكمن وراء ذلك ،والتي كان
من أمهها طريقة إدارة احلكم يف تلك الدول (مستوى احلوكمة الرشيدة).
ُتعبِّ احلوكمة الرشيدة عن الطريقة التي تبارش هبا السلطات إدارة املوارد
االقتصادية واالجتامعية للدولة بام حيقق أهداف التنمية املستدامة الشاملة لكل
القطاعات؛ وال يقترص تأثري احلوكمة الرشيدة عىل أداء القطاع العام فحسب،
بل يتعدى ذلك للتأثري عىل أداء القطاع اخلاص؛ من خالل عملها عىل توفري بيئة
أعامل سليمة وجاذبة لالستثامر ،األمر الذي يعزز من دوره يف دعم النمو والتنمية
االقتصادية .كام أن هنالك ارتبا ًطا وثي ًقا بني احلوكمة والتنمية البرشية؛ فالتنمية
البرشية ال يمكن أن تستمر وتزدهر يف ظل عدم وجود حكم رشيد ،وال يكون
احلكم رشيدً ا إذا مل يؤد إىل تنمية برشية مستدامة(((.
ال يقترص دور احلوكمة الرشيدة يف كوهنا آلية لتحقيق التنمية املستدامة فحسب،
بل إن مؤرشات قياس احلوكمة الرشيدة تُعدُّ آلية لتقييم األداء سواء عىل املستوى
الكيل للدولة ،أو عىل مستوى املؤسسات واإلدارات((( ،كام تكشف عن أوجه
الضعف والقصور التي حتتاج ملزيد من االهتامم والعناية ،وتُعدُّ وسيلة ف َّعالة
تعني متخذ القرار واملعنيني عىل اإلحاطة بمجمل وضع الدولة فيام يتعلق بتطبيق
مبادئ احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،كام توفر هذه املؤرشات معلومات
للدول واجلهات املانحة واملستثمرين من القطاع اخلاص تعينهم يف اختاذ القرارات
(1) Thomas, Melissa A. “What do the worldwide governance indicators measure?.” The European Journal of Development Research 22.1
(2010): 31- 54.

((( البنك الدويل ،إدارة حكم أفضل ألجل التنمية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا  -تعزيز التضمينية واملساءلة ،تقرير عن التنمية يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،ترمجة :دار الساقي ،لبنان ،دار الساقي ،ط2004 ،1م.
((( مطري ،سمري عبد الرزاق ،واقع تطبيق معايري احلكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري يف الوزارات الفلسطينية ،رسالة ماجستري غري منشورة،
الربنامج املشرتك بني أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقىص ،إدارة الدولة واحلكم الرشيد ،فلسطني2013 - 1434 ،م.
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املستوى اإلقليمي ،من أمثلتها :دليل إبراهيم للحوكمة يف أفريقيا
ِ
مؤرشا ،مقسم ًة اىل
) Index of African Governance (IIAGوالذي يستخدم 84
ً
The Ibrahim

((( خرضي ،ياسمني .احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد :املفهوم والقياسات الدولية واملحلية تطبيقا عىل احلالة املرصية .جملة كلية االقتصاد والعلوم
السياسية :جامعة القاهرة  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مج ،17ع.81-52 ،)2016( 4

(5) Index, Legatum Prosperity. “Legatum institute.” Mode of access: http://www. prosperity. com (2016).
(6) https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/201902//ICRG_Brochure_2019.pdf 102020/05/.
(7) Faster Institute. Economic Freedom of the World: 2017 Annual Report.
(8) Miller, Terry; et al. INDEX OF ECONOMIC FREEDOM, The Heritage Foundation, 2018.
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املناسبة(((.
تقوم الكثري من املنظامت الدولية واملؤسسات اخلاصة بإصدار مؤرشات كلية
وجزئية للحوكمة جلميع بلدان العامل -تقري ًبا-؛ بغرض قياس وتقييم مستوى
تطبيق الدول املختلفة ملبادئ احلوكمة الرشيدة ،ومدى استيفائها لتلك املبادئ من
عدمه ،لعل من أبرزها :املؤرشات العاملية للحوكمة Kaufman: The Worldwide
) Governance Indicators (WGIالتي يصدرها معهد األبحاث التابع للبنك
الدويل ،و ُينرشها سنو ًيا لتقييم احلوكمة يف  215بلدً ا حول العامل ،وتتكون من
ستة مؤرشات فرعية .كام تُصدر مؤسسات أخرى عد ًدا من املؤرشات املتعلقة
باحلوكمة أو أحد مبادئها مثل :مؤرش االزدهار الصادر عن معهد ليجاتوم
الربيطاين  ،The Legatum Instituteوالذي يتناول احلوكمة كأحد مكونات املؤرش
الشاملة ،ويقيس احلوكمة من خالل ثالثة حماور ،تشمل :احلوكمة الفعالة،
والديمقراطية واملشاركة السياسية ،وسيادة القانون((( .وتصدر جمموعة PRS
التصنيف الدويل للمخاطر ال ُقطرية International Country Risk Guide (ICRG)،
الذي يتأ َّلف من  22متغري ًا موزعة يف ثالث فئات رئيسة ،تتمثل يف املخاطر:
السياسية واملالية واالقتصادية((( .كام يصدر معهد فرارس يف كندا Fraser Institute
مؤرش احلرية االقتصادية يف العامل ،والذي يتكون من مخسة مؤرشات رئيسة:
حجم احلكومة ،النظام القانوين وحقوق امللكية ،قيمة التضخم ،حرية التجارة
اخلارجية ،التنظيم((( .ويف نفس السياق تنرش مؤسسة هرييتيج The Heritage
ً Foundation
مؤرشا ويغطي
دليل سنو ًيا للحرية االقتصادية ،يتكون من 12
ً
 186دول ًة حول العامل((( .يف حني تصدر بعض اجلهات مؤرشات للحوكمة عىل
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أربع فئات رئيسة :األمن وسيادة القانون ،واملشاركة وحقوق اإلنسان ،والفرص
االقتصادية املستدامة ،والتنمية البرشية(((.

أهمية البحث:
تنبع أمهية البحث من أمهية احلوكمة الرشيدة باعتبارها الطريقة املثىل إلدارة
املوارد االقتصادية واالجتامعية بام حيقق التنمية املستدامة يف البلدان اإلسالمية،
وبام يمكن أن ُيسهم يف رفع الوعي بأمهية احلوكمة الرشيدة ،ويشد االنتباه إىل
جوانبها التي تعاين من قصور وضعف وحتتاج إىل مزيد من العناية واالهتامم يف
البلدان اإلسالمية ،وإن كان ذلك عىل وجه اإلمجال .كام يمكن أن تُسهم هذه
الورقة يف إثراء املكتبة ببحث جديد عن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

مشكلة البحث:
بنا ًء عىل ما تقدَّ م فيمكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس التايل:

ما مستوى مؤرشات احلوكمة الرشيدة يف البلدان اإلسالمية ،وكيف تطورت
خالل الفرتة (2018-1996م)؟
ويمكن معاجلة هذه اإلشكالية من خالل األسئلة الفرعية التالية:

*ما مفهوم احلوكمة الرشيدة؟ وما مؤرشاهتا؟
*ما واقع مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون االسالمي؟
*ما مدى واجتاه تطور مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
خالل الفرتة (2018-1996م)؟

أهداف البحث:
يمكن إمجال أهداف هذا البحث يف اآليت:
(9) https://mo.ibrahim.foundation/10/ 05 /2020.
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2.توصيف مستوى مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون االسالمي.

3.حتليل مدى واجتاه تطور مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
خالل الفرتة (2018-1996م).

حدود البحث ومصادر البيانات

الحدود المكانية :البلدان التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي والبالغة ( 57بلدً ا).
الحدود الزمانية :الفرتة (2018-1996م)؛ وسبب اختيار هذه الفرتة هو توفر
البيانات؛ حيث تعترب سنة 1996م أول سنة يتم فيها اصدار مؤرشات احلوكمة
( )WGIالتي سيتم استخدام بياناهتا يف البحث.
جهات ت ِ
ٍ
ُصدر مؤرشات للحوكمة الرشيدة
نظرا لعدم وجود
مصدر البياناتً :
عىل املستوى الكيل تتبنى وجهة النظر اإلسالمية ،فسيتم االعتامد عىل املؤرشات
املتاحة التي تُصدرها املنظامت الدولية ،والتي مل تسلم من االنتقاد واألخذ والرد،
سواء فيام يتعلق باملفاهيم النظرية واخللفية املعرفية هلذه املؤرشات واملعايري التي
بنيت عليها ،أو يف االجراءات التجريبية لقياسها( ،((1وسيتم اختيار مؤرشات
احلوكمة العاملية التي ُيصدرها معهد األبحاث التابع للبنك الدويل (Kaufman
؛) WGIباعتبارها من أكثر املؤرشات شمولية ودقة يف قياس جودة احلكم مقارنة
ببقية املؤرشات املتاحة( ،((1وأكثر استخدا ًما من بني مؤرشات احلوكمة يف وسائل
اإلعالم واألوساط األكاديمية وبني املنظامت الدولية( .((1وتتكون مؤرشات
( )WGIمن ستة مؤرشات سبق إيضاحها .ويتح َّفظ الباحث عىل بعض املؤرشات
الفرعية التي تُبنى منها هذه املؤرشات الستة وخاصة ما يتعلق بمؤرش الصوت
واملساءلة.
( ((1انظرThomas. “What do the worldwide governance indicators measure?. Cit.; Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. :

.58-“Response to ‘What do the worldwide governance indicators measure?’.” The European Journal of Development Research 22.1 (2010): 55
(11) Arndt, Christiane; and Oman, Charles. “Uses and Abuses of Governance Indicators”. OECD Development Centre Studies. Paris (2006), 13.
(12) UNDP, Governance Indicators: A Users’ Guide- Second Edition. New York. (2007), 57.
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منهجية البحث:
المنهج العام:

يعتمد هذا البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل وذلك باستخدام األساليب
االحصائية يف عرض وترتيب وحتليل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية ()WGI
الستة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمية خالل الفرتة (2018-1996م) ،مع الرتكيز
عىل املقارنة بني بداية فرتة الدراسة وهنايتها؛ كون متغري احلوكمة (متغري خمزون
وليس تدفق) فيصعب قياس التغيريات فيه عىل مدار فرتات زمنية قصرية من سنة
إىل أخرى؛ فعادة ما تكون التغريات صغرية جدً ا ،لذا ينصح منتجي مؤرشات
( )WGIعدم الرتكيز عىل التغريات قصرية األجل من سنة إىل أخرى ،ولكن عىل
االجتاهات طويلة األجل( .((1كام سيتم التعرف عىل ترتيب البلدان اإلسالمية
بحسب قيمة املؤرشات يف بداية وهناية فرتة الدراسة( .((1وألخذ نظرة عامة عن
منتجي مؤشرات ( ) WGIعدم الرتكيز على التغريات قصرية األجل من سنة إىل أخرى ،ولكن على االجتاهات طويلة
احلوكمة
مستوى احلوكمة يف البلدان اإلسالمية ،فسيقوم الباحث ببناء مؤرش
األجل .13كما سيتم ال تعرف على ترتيب البلدان اإلسالمية حبسب قيمة املؤشرات يف بداية وهناية فرتة الدراسة.14
التجميعي باالستناد إىل بيانات املؤرشات الفرعية الستة  ،WGIوذلك بأخذ
وألخذ نظرة عامة عن مستوى احلوكمة يف البلدان اإلسالمية ،فسيقوم الباحث ببناء مؤشر احلوكمة التجميعي ابالستناد
الوسط احلسايب هلذه املؤرشات؛ وهذه الطريقة تأخذ يف احلسبان مجيع املؤرشات
( ((1هلذه املؤشرات؛ وهذه الطريقة أتخذ يف
إىل بياانت املؤشرات الفرعية الستة  ،WGIوذلك أبخذ الوسط احلسايب
الستة ،وتعطي لكل منها نفس الوزن
النسبي .
احلسبان مجيع املؤشرات الستة ،وتعطي لكل منها نفس الوزن النسب.15
) (WGIVA + WGIPV + WGIGE + WGIRQ + WGIRL + WGICC
6

= WGIC

كمة األربعة
مستويات مستوايت
كمة :مت تصنيف
إلىللحو
مستوايت
البلدان أربعة
اإلسالمية إىل
منهجيةالبلدان
منهجية تصنيف
تصنيف
احلوتم
للحوكمة:
أربعة
اإلسالمية
تصنيف
ابالعتماد على طريقة  ،(Cooray, 2009)16وذلك كالتايل:
1.5 ≥ WGIit

حوكمة عالية ج ًدا
حوكمة عالية

>0

(13) http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc

> 1.5-
≤ 1.5-

حوكمة ضعيفة
حوكمة ضعيفة ج ًدا

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊أن التغري قد ال يكون بسبب حتسن أو انخفاض يف مؤرش ذلك
𝑖𝑖𝑖𝑖 الفرتة
( ((1ينبغي األخذ يف االعتبار عند النظر يف تغري ترتيب البلدان بني بداية وهناية
البلد ،وإنام قد يكون بسبب تغري مؤرش البلدان األخرى ،وبالتايل يرتفع ترتيب ذلك البلد أو ينخفض.
الستة للمؤرشات احلوكمة العاملية  ،WGIوذلك باستخدام تقنية حتليل
املؤرشات
( ((1قام ( )Emara, 2016بعمل مؤرش مركب للحوكمة بناء عىل
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖
املركبات الرئيسية ( )Principal Composants Analysisوالتي تقيض باعتامد العنارص األهم تأثريا دون العنارص ذات التأثري الضعيف وترجيح هذه العنارص
بأوزان .إال أن ما يؤخذ عىل هذه الطريقة عدم وجود معيار موضوعي تستند إليه يف عملية استبعاد بعض العنارص ،حيث تعتمد عىل اختيار العنارص التي
لدهيا حد أدنى يساوي  1من القيم الذاتية ( ،)Eigenvalueوهو حد ليس باملوضوعيEmara, Noha. “The Impact of Governance Environment on .

1.5 < 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 <0

الدراسات السابقة:

.Economic Growth: The Case of Middle Eastern and North African Countries.” Journal of Economics Library 3.1 (2016): P 24 - 37

تناولت العديد من الدراسات مؤشرات احلوكمة على املستوى الكلي من اجلانب النظري :املفاهيمي ،أو النقدي
 34التأثري بني مؤشرات احلوكمة ومؤشرات التنمية
للمؤشرات القائمة ،ومن اجلانب التطبيقي من خالل دراسة عالقة
االقتصادية وذلك ابلتطبيق على بلدان معينة بشكل فردي أو على جمموع ة من البلدان ،إال أن الباحث مل جيد -

األجل  .كما سيتم ال تعرف على ترتيب البلدان اإلسالمية حبسب قيمة املؤشرات يف بداية وهناية فرتة الدراسة .
وألخذ نظرة عامة عن مستوى احلوكمة يف البلدان اإلسالمية ،فسيقوم الباحث ببناء مؤشر احلوكمة التجميعي ابالستناد
إىل بياانت املؤشرات الفرعية الستة  ،WGIوذلك أبخذ الوسط احلسايب هلذه املؤشرات؛ وهذه الطريقة أتخذ يف
احلسبان مجيع املؤشرات الستة ،وتعطي لكل منها نفس
العدد ()14

الوزن النسب.15
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مستويات احلوكمة األربعة باالعتامد عىل طريقة
كالتايل :على طريقة  ،(Cooray, 2009)16وذلك كالتايل:
ابالعتماد

(2009(((1

 ،)Cooray,وذلك

منهجية تصنيف البلدان اإلسالمية إىل أربعة مستوايت للحوكمة :مت تصنيف مستوايت احلوكمة األربعة

1.5 ≥ WGIit

1.5 < 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 <0

1.5- > 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 >0
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ≤ 1.5-

حوكمة عالية ج ًدا
حوكمة عالية

الدراسات السابقة:

حوكمة ضعيفة
حوكمة ضعيفة ج ًدا

تناولت العديد من الدراسات مؤشرات احلوكمة على املستوى الكلي من اجلانب النظري :املفاهيمي ،أو النقدي

الدراسات السابقة:

للمؤشرات القائمة ،ومن اجلانب التطبيقي من خالل دراسة عالقة التأثري بني مؤشرات احلوكمة ومؤشرات التنمية

الكيلأن من
املستوى
احلوكمة عىل
العديد من
تناولت
اجلانب -
الباحث مل جيد
البلدان ،إال
جمموع ة من
مؤرشاتفردي أو على
الدراساتمعينة بشكل
ابلتطبيق على بلدان
االقتصادية وذلك

بلدانمن
التطبيقي
للمؤرشات
النقدي
املفاهيمي،
النظري:
منظمة
اجلانبيف جمموع
ومنات احلوكمة
القائمة ،مؤشر
مستوايت وتطور
حتليل وتوصيف
أو تناولت
اسات
اطالعه -على در
حبسب

االقتصاديةعام
التنمية احلوكمة بشكل
لت مؤشرات
احلوكمةاسات اليت تناو
بعضا من الدر
فسأستعرض هنا
عالقةبينها .و
دراسة واملقارنة
خالل اإلسالمي
التعاون
ومؤرشات
التأثريلذا بني
مؤرشات ً

بشكل وذلك
معينةأو املناطق،
بلدان البلدان
عىليف بعض
بالتطبيقأتثريها
وذلك اليت درست
أو تلك
كماأويلي:عىل جمموعة من البلدان ،إال
فردي
أن الباحث مل جيد -بحسب اطالعه -عىل دراسات تناولت حتليل وتوصيف
مستويات وتطور مؤرشات احلوكمة يف جمموع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
مؤرشات
بعضا من الدراسات التي تناولت
واملقارنة بينها .ولذا فسأستعرض هنا ً
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc
املناطق،ؤشر
حتسنأوأو اخنفاض يف م
يكون بسبب
التغري قد ال
درستوهناية الفرتة
البلدان بني بداية
أويف تغري ت
عامالنظر
االعتبار عند
األخذ يف
ينبغي
البلدان
بعض
تأثريهاأن يف
تلكرتيبالتي
بشكل
احلوكمة
ذلك البلد ،وإمنا قد يكون بسبب تغري مؤشر البلدان األخرى ،وابلتايل يرتفع ترتيب ذلك البلد أو ينخفض.
2016ييل:
وذلك) كام
(Emara,بعمل مؤشر مركب للحوكمة بناء على املؤشرات الستة للمؤشرات احلوكمة العاملية  ،WGIوذلك ابستخدام تقنية
قام
13

14

15

بناءالتأثري
منهجيةذات
تلخيصدون العناصر
العناصر األهم أتثريا
تقضي ابعتماد
 (Principalواليت
Composants et
Analysis
كبات(الرئيسية (
حتليل املر
al., ,2010
دراسةالورقة إىل
هدفت
،((1()Kaufmann

الضعيف وترجيح هذه العناصر أبوزان .إال أن ما يؤخذ على هذه الطريقة عدم وجود معيار موضوعي تستند إليه يف عملية استبعاد بعض

مؤرشات احلوكمة العاملية ( ،)WGIوتناولت مفاهيم طريقة بناء املؤرشات الستة
مؤرشات (WGI
Caseمنها
تتكون
التي
الواردة يف
التعاريف
Governanceعىل
 Environmentالباحث
on.)Economicوقد اعتمد
Emara,
Noha. "The
Impact of
Growth: The
of Middle
Eastern and North African Countries." Journal of Economics Library 3.1 (2016): 24-37. P 24-37.
هذه الدراسة للمؤرشات الستة باعتبارها مرج ًعا أصل ًيا.
Cooray, Arusha. "Government expenditure, governance and economic growth." Comparative
Economic
Studies
51.3 (2009):
401-418.
وأبعادها
باحلوكمة
التعريف
-دراسة كروش ( ،((1()2015هدفت هذه الدراسة إىل

العناصر ،حيث تعتمد على اختيار العناصر اليت لديها حد أدىن يساوي  1من القيم الذاتية ) ،(Eigenvalueوهو حد ليس ابملوضوعي.

16

6

(16) Cooray, Arusha. “Government expenditure, governance and economic growth.” Comparative Economic Studies 51.3 (2009): 401- 418.
(17) Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. «The worldwide governance indicators: methodology and analytical
issues.» Policy Research working paper; no. WPS 5430. World Bank. (2010).
( ((1كروش ،صالح الدين ،احلوكمة وأثرها عىل النمو االقتصادي يف ظل اقتصاد املعرفة :دراسة حالة اجلزائر وعينة من البلدان يف الفرتة (- 1996

2012م) ،جملة البشائر االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة طاهري حممد بشار ،اجلزائر ،مج ،1ع،1
.90 - 77
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الستة ومدى تأثريها عىل النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض الدول ،وقد توصلت
الدراسة إىل أن الدول التي حققت نتائج متقدمة يف جمال احلوكمة وإدارة احلكم
الرشيد قد حققت مستويات مرتفعة يف مؤرش اقتصاد املعرفة والنمو االقتصادي،
وقد اهتمت هذا الدراسة بإعطاء صورة خمترصة عن واقع احلوكمة يف اجلزائر
ومرص والكويت واملغرب وتونس ،خالل الفرتة (.)2012-1996
دراسة خرضي ( ،((1()2016هدفت هذه الدراسة اىل مجع وتلخيص القياساتاملختلفة للحوكمة ومكافحة الفساد ،وعرض منهجياهتا ،وتتبع مستوياهتا يف
مرص وحتليلها عىل مدار األعوام األخرية وف ًقا آلخر البيانات املتاحة حتى عام
 2015وباستخدام القياسات ليس فقط الدولية وإنام أيضا املحلية .وقد استخدمت
الباحثة عدة قياسات للحوكمة منها مؤرشات احلوكمة العاملية .وصلتها هبذا
البحث أهنا امهت بتحليل واقع احلوكمة يف مرص التي تعترب إحدى مفردات
الدراسة.
دراسة البسام ( ،((2()2014والتي هدفت اىل اإلجابة عن التساؤل حول مدىوجود عالقة بني النمو االقتصادي واحلوكمة يف السعودية وأقطار اخلليج العريب
األخرى ،وذلك عن طريق املقارنة بني الناتج املحيل االمجايل كمؤرش للنمو
االقتصادي مع مستويات احلوكمة العاملية ،حيث قام باستعراض مؤرشات
احلوكمة يف السعودية خالل األعوام ( )2011-1996ومقارنتها مع مؤرش بقية
البلدان اخلليجية يف عام 2011م .وتوصل اىل أنه ال توجد عالقة قوية بني النمو
االقتصادي وحتقيق مستويات متقدمة يف مؤرشات احلوكمة عىل األقل يف املدى
القصري ،ورأى أنه من غري الدقيق تعميم العالقة االجيابية بني النمو االقتصادي
واحلوكمة .ينتقد عىل هذه النتائج أن املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة ال تسعف
الباحث للوصول إليها؛ فمجرد املقارنة بني ترتيب البلد يف مستويات احلوكمة
( ((1خرضي ،ياسمني ،احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد :املفهوم والقياسات الدولية واملحلية تطبيقا عىل احلالة املرصية .جملة كلية االقتصاد والعلوم
السياسية :جامعة القاهرة  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مج ،17ع.81-52 ،)2016( 4
( ((2البسام ،بسام بن عبد اهلل ،احلوكمة الرشيدة :دراسة حالة اململكة العربية السعودية ،جملة بجوث اقتصادية عربية ،مرص ،مج ،21ع( 68،67خريف
.200-175 ،)2014
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هيكل البحث:
يتكون هذا البحث باإلضافة إىل املقدمة واخلامتة من ثامنية مباحث كالتايل:

املبحث األول :مفهوم احلوكمة الرشيدة ومؤرشاهتا
املبحث الثاين :مستوى وتطور مؤرش احلوكمة التجميعي للبلدان اإلسالمية
املبحث الثالث :مستوى وتطور مؤرش “الصوت واملساءلة” يف البلدان اإلسالمية
املبحث الرابع :مستوى وتطور مؤرش “االستقرار السيايس ،وغياب العنف/
اإلرهاب” يف البلدان اإلسالمية
املبحث اخلامس :مستوى وتطور مؤرش “فعالية احلكومة” يف البلدان اإلسالمية
املبحث السادس :مستوى وتطور مؤرش “اجلودة التنظيمية” يف البلدان اإلسالمية
املبحث السابع :مستوى وتطور مؤرش “سيادة القانون” يف البلدان اإلسالمية
( ((2مكي ،مكاوي؛ صورية ،بيدي عيساوي ،احلوكمة الرشيدة ومؤرشات التنمية االقتصادية يف الدول العربيةRevue Organisation et Travail, 464 ،
(5971), 2017, 1-15.
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ومستوى ناجته املحيل بدون إجراء اختبار قيايس ملدة زمنية طويلة نسب ًيا ،ال يمكن
معه القول بوجود أو عدم وجود عالقة .لكن ما هيمنا منها أهنا اهتمت بوصف
احلوكمة يف السعودية وبلدان اخلليج ،وهي من ضمن البلدان اإلسالمية موضوع
هذه الدراسة.
دراسة مكي ،صورية ( ،((2()2017وقد هدفت الدراسة إىل إيضاح أمهيةاحلوكمة الرشيدة لتحقيق مستويات عالية من التنمية االقتصادية والبرشية
عىل املدى الطويل ،وقد اقترص الباحث عىل استعراض بعض نتائج مؤرشات
التنمية االقتصادية والبرشية لبعض البلدان العربية ،وتوصل إىل أن حتسني جودة
املؤسسات يف الدول العربية من شانه خلق بنى اقتصادية فعالة وجمتمعات منتجة
ونافعة .ينتقد عىل هذه الدراسة أنه بالرغم من أن «احلوكمة» هي إحدى متغرياهتا
الرئيسة ،إال أن الباحث مل يتطرق لبيان وحتليل مستواها يف البلدان حمل الدراسة،
كام أن الباحث مل يوضح منهجيته يف الوصول إىل نتائج الدراسة.
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املبحث الثامن :مستوى وتطور مؤرش “السيطرة عىل الفساد” يف البلدان اإلسالمية

المبحث األول :مفهوم الحوكمة الرشيدة ومؤشراتها
المطلب األول :مفهوم الحوكمة الرشيدة
يعترب مفهوم احلوكمة من املفاهيم احلديثة نسب ًيا( ،((2بدأ يف االنتشار خالل القرن
العرشين ابتدا ًء من تقرير البنك الدويل عام 1989م عن الدول اإلفريقية جنوب
الصحراء ،الذي وصف األزمة يف املنطقة كأزمة حكم .ثم ما لبث أن انترش يف
وثائق اهليئات الدولية واملنظامت املانحة يف أواخر الثامنينات من القرن العرشين،
والتي دعت إىل رضورة إصالح أنظمة احلكم ،واحلفاظ عىل احلقوق واحلريات(.((2
بالرغم من استخدام هذا املفهوم عىل نطاق واسع بني أوساط صانعي السياسة
والباحثني ،فلم يتم االتفاق عىل تعريف واحد للحوكمة أو احلكم الرشيد؛ حيث
تعددت التعاريف بتعدد املنظامت والباحثني املهتمني باحلوكمة ،وتنوعت ما بني
ٍ
للغاية بحيث يعدد جوانب احلوكمة املختلفة ،كالقواعد ،وآليات
موس ٍع ومطنب
التطبيق ،واملؤسسات( ،((2وما بني موجز يركز عىل النتيجة املأمولة من تطبيق
بعضا من أهم تعاريفها فيام ييل:
مبادئ احلوكمة الرشيدة .ويمكن استعراض ً

عرب البنك الدويل عن احلوكمة ضمن حديثه عن دور احلوكمة يف تنمية الدول
العربية ،حيث عرف إدارة احلكم بأهنا« :العمليات واإلجراءات التي تدير ممارسة
السلطة باسم الناخبني ،إىل جانب مماريس هذه السلطة واستبداهلم» .واعترب أن
إدارة احلكم تكون جيدة حني« :تشمل العمليات اجلميع ،وحني يتمتع الشعب
بالسلطة ملساءلة واضعي القوانني ومنفذهيا»( ،((2وهذا التعريف يركز عىل مبدأي

( ((2عاشور ،أمحد صقر ،إصالح حوكمة التنمية يف مرص ،مرص :مركز العقد االجتامعي.11 ،2010 ،
( ((2ناجي ،عبد النور ،دور منظامت املجتمع املدين يف حتقيق احلكم الراشد يف اجلزائر :دراسة حالة األحزاب السياسية ،جملة املفكر ،كلیة احلقوق
والعلوم السیاسیة ،جامعة حممد خیرض بسكرة ،اجلزائر ،العدد الثالث ،2008 ،ص .108-107

(24) World Bank. World Development Report 2002 (Overview): Building Institutions for Markets. World Bank, 2001, 22.

( ((2البنك الدويل ،إدارة حكم أفضل ألجل التنمية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا  -تعزيز التضمينية واملساءلة.22 ،-
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ومما سبق يمكن للباحث تعريف احلوكمة الرشيدة بأهنا( :جمموع القواعد
والسياسات واملؤسسات ،التي حتكم التفاعالت االقتصادية والسياسية واإلدارية
بني األطراف املختلفة ،وف ًقا ملجموعة من املبادئ ،وتؤدي أفضل طريقة إلدارة
احلكم عىل مستوى الدولة).

المطلب الثاني :مؤشرات الحوكمة في االقتصاد اإلسالمي

ال يوجد جهات تقوم بإصدار مؤرشات للحكم الرشيد عىل املستوى الكيل وف ًقا
للنظرة اإلسالمية .وتقييم مؤرشات احلوكمة القائمة من وجهة نظر االقتصاد
اإلسالمي حيتاج إىل الوقوف عىل تفاصيل األسئلة أو املؤرشات الفردية لكل

(26) Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. «The worldwide governance indicators: methodology and analytical
issues.» Policy Research working paper ; no. WPS 5430. World Bank. (2010), 2.
(27) Plumptre, Tim, and John Graham. «Governance in the new millennium: challenges for Canada.» Ottawa, ON: Institute on
Governance (2000), 10.

( ((2أسامة ،حسني ،مبادئ احلوكمة الرشيدة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،القاهرة ،مركز العقد االجتامعي ،ط.6 ،2014 ،1
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التضمينية واملساءلة لتمييز احلكم اجليد عن غريه وال يتعرض ملبادئ احلوكمة
الرشيدة األخرى كفعالية احلكومة واجلودة التنظيمية .كام عرفها معهد احلوكمة
التابع للبنك الدويل احلوكمة بأهنا“ :التقاليد واملؤسسات التي متارس هبا السلطة يف
أي بلد .ويشمل ذلك :العملية التي يتم من خالهلا اختيار احلكومات ومراقبتها،
وقدرة احلكومة عىل صياغة وتنفيذ سياسات سليمة بشكل ف َّعال ،واحرتام
املواطنني والدولة للمؤسسات التي حتكم التفاعالت االقتصادية واالجتامعية
فيام بينها( ،((2ويدخل حتت هذا التعريف معظم مبادئ احلوكمة الرشيدة .يف حني
عرف بعض الباحثني احلكم الرشيد بأنه« :أسلوب أو نموذج للحكم يؤدي إىل
النتائج االجتامعية واالقتصادية التي يبحث عنها املواطنون»( ،((2ويف التعريف
إشارة للنتيجة املطلوبة من احلوكمة الرشيدة ،دون التعرض ألبعادها ومبادئها.
ومن خالل التعريفات السابقة يالحظ أن مفهوم احلوكمة الرشيدة يدور حول
تفاعل جمموعة من العوامل واآلليات التي تؤدي إىل األسلوب األمثل إلدارة
احلكم عىل مستوى الدولة(.((2
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مؤرش فرعي من مؤرشات احلوكمة ،وعىل املفاهيم التي ُبنيت عليها تلك األسئلة
واملؤرشات ،وهذا ليس جماله يف هذا البحث.

لكن عىل وجه العموم ،فتتفق النظرة اإلسالمية للحكم الرشيد مع كثري من
خصوصا
مؤرشات ومعايري احلوكمة املستخدمة من قبل املؤسسات الدولية
ً
فيام يتعلق منها بالرقابة واملحاسبة ،وحماربة الفساد ،والرؤية االسرتاتيجية،
واالستقرار السيايس ،والعدالة واملساواة ،وسيادة القانون....؛ فعىل سبيل املثال:
تتجىل نظرة اإلسالم للحكم الرشيد من خالل وظيفة اإلنسان يف االستخالف
يف األرض كأساس للرؤية االسرتاتيجية ،واملساواة يف تطبيق القانون القائم عىل
مبدأ “لو أن فاطمة بنت حممد (صىل اهلل عليه وسلم) رسقت لقطعت يدها”(-((2
وحاشاها أن ترسق ،-واملحاسبة املرتكزة عىل مبدأ “فهال جلس يف بيت أبيه وأمه
فينظر ُأيدى إليه أم ال؟”( ،((3واملساواة التي تقوم عىل “الناس بنو آدم وآدم من
تراب”( ،((3كام شكلت «صحيفة املدينة» أول وثيقة تنظم العالقة بني سكان دولة
اإلسالم يف املدينة املنورة ،وكان أسلوب احلكم القائم يف عهد اخلالفة الراشدة
أساسا ملبدأ الشورى واملشاركة ،ومؤسسة احلسبة إحدى الركائز املهمة يف الرقابة
ً
وتطبيق القانون.

المطلب الثالث :مؤشرات الحوكمة الرشيدة:

تُعد مؤرشات احلوكمة بمثابة املقاييس التي تشري إىل مستوى احلوكمة يف ٍ
بلد
ما .وتقوم جمموعة من املنظامت واجلهات البحثية بإصدار عدد من مؤرشات
احلوكمة للبلدان املختلفة ،سنركز هنا عىل مؤرشات احلوكمة العاملية ( )WGIالتي
سيتم استخدامها يف اجلانب الوصفي من البحث ،والتي هي عبارة عن جمموعة
بيانات بحثية تلخص وجهات النظر حول جودة احلوكمة يف عدد من بلدان

( ((2البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم .صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري النارص .بريوت :دار طوق النجاة1422 ،ه ،رقم (.175 /4 ،)3475
( ((3البخاري،صحيح البخاري ،رقم (.159/3 ،)2597
( ((3أمحد ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
 ،2001رقم (455/16 ،)10781
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1 .العملية التي يتم من خالهلا اختيار احلكومات ومراقبتها :ويتم قياسيها من
خالل املؤرشين التاليني:
 1.1مؤرش «الصوت واملساءلة» ،ويقيس هذا املؤرش اآلراء املختلفة يف
دولة ما حول مدى قدرة املواطنني يف تلك الدولة عىل اختيار حكوماهتم،
ومدى حريتهم يف التعبري عن آرائهم ،وتكوين اجلمعيات ومنظامت
املجتمع املدين ،باإلضافة إىل مدى احرتام تلك الدول حلقوق اإلنسان.
 2.1مؤرش «االستقرار السيايس ،وغياب العنف/اإلرهاب» ،ويقيس
هذا املؤرش مدى احتامل زعزعة استقرار احلكومة أو إسقاطها باستخدام
الوسائل غري الدستورية ،بام يف ذلك العنف واإلرهاب بدوافع سياسية.

2 .قدرة احلكومة عىل صياغة وتنفيذ سياسات سليمة بشكل فعال :ويتم قياسها
من خالل املؤرشين التاليني:
 1.2مؤرش «فعالية احلكومة» ،ويقيس اآلراء حول جودة اخلدمات
العامة ،وجودة اخلدمة املدنية واستقالهلا عن الضغوط السياسية ،وجودة
(32) UNDP, Governance Indicators: A Users’ Guide- Second Edition, 57.
(33) www.govindicators.org 12/05/2020.
(34) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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العامل .يتم مجع بياناهتا باالعتامد عىل عدد من معاهد املسح واملؤسسات البحثية
واملنظامت غري احلكومية واملنظامت الدولية ورشكات القطاع اخلاص .و ُيعد
هذا املؤرش هو االكثر استخدا ًما من بني مؤرشات احلوكمة يف وسائل اإلعالم
واألوساط األكاديمية وبني املنظامت الدولية( .((3ويتم نرش بياناهتا عىل موقعهم
عىل الشبكة( .((3وقد غطى هذا املؤرش  214بلدً ا واقتصا ًدا يف عام 2018م .ابتدأ
يف اإلصدار منذ عام 1996م بصفة دورية كل سنتني حتى عام 2002م ،ثم أصبح
اإلصدار سنو ًيا منذ 2003م.
يتكون ( )WGIمن ستة مؤرشات فرعيةُ ،تثل ثالثة جماالت تشملها احلوكمة
الرشيدة ،يتم قياس كل جمال منها بمؤرشين خمتلفني ،وذلك كام ييل(:((3
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عملية صياغة وتنفيذ السياسات العامة ،ومصداقية احلكومة يف التزامها
بتلك السياسات ،كام يركز عىل البريوقراطية والروتني اإلداري ،وجودة
اإلجراءات يف املؤسسات احلكومية ،إىل جانب نسبة تغطية البنية التحتية
بمكوناهتا املختلفة ،ومدى رضا املجتمع عن تلك اخلدمات.

 2.2مؤرش «اجلودة التنظيمية» ،ويقيس اآلراء حول قدرة احلكومة عىل
صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح سليمة تسمح بتنمية القطاع اخلاص
وتشجعيه .وهيتم هذا املؤرش بمدى سهولة مزاولة األعامل التجارية،
والسياسات السعرية والرضيبية املتبعة ،ومدى تدخل الدولة يف السوق من
خالل دعم أسعار السلع األساسية والبنزين.

3 .احرتام املواطنني والدولة للمؤسسات التي حتكم التفاعالت االقتصادية
واالجتامعية فيام بينها :ويتم قياسها من خالل املؤرشين التاليني:
 1.3مؤرش «سيادة القانون» ،ويقيس اآلراء حول مدى ثقة املواطنني يف
القواعد والقوانني السائدة يف الدولة وااللتزام هبا ،خاصة فيام يتعلق بإنفاذ
العقود وحقوق امللكية ،وفاعلية الرشطة واملحاكم ،وكذلك احتامل مدى
وقوع اجلريمة أو العنف ،حيث هيتم بكفاءة اإلطار القانوين ،واستقاللية
ونزاهة اجلهاز القضائي ،ومعدل انتشار اجلريمة.

 2.3مؤرش «السيطرة عىل الفساد» ،ويقيس اآلراء املختلفة حول مدى
استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية ،بام يف ذلك أشكال
الفساد املختلفة ،ومدى سيطرة النُخب وأصحاب املصالح الشخصية عىل
احلكم.

ويتــم احتساب درجة كل مؤرش من املؤرشات السـتة بوحــدات ترتاوح بني
( 2.5 -إىل  ،((3( )2.5كام يتـــم حتديـــد املتوســط العــاملي للحوكمة بـ «الصفر»

(35) Kaufmann, at el, Op. Cit., 2.
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المبحث الثاني :مستوى وتطور مؤشر الحوكمة التجميعي للبلدان اإلسالمية
يقوم الباحث يف هذا املبحث ببناء مؤرش جتميعي ملؤرشات احلوكمة الستة يف
البلدان اإلسالمية باستخدام املتوسط العادي هلذه املؤرشات؛ للتعرف عىل
املستوى العام للحوكمة يف البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) ،وتطور مستواها
خالل سنوات الدراسة الواحد والعرشين.

المطلب األول :مستوى مؤشر الحوكمة التجميعي في البلدان اإلسالمية
حصلت حوايل ( )% 87من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من قيمة
مؤرش احلوكمة التجميعي ( )WGIيف عام ( )2018بمتوسط مقداره ( )0.62 -نقطة
جلميع البلدان اإلسالمية ،أي أقل من املتوسط العاملي والذي يفرتض مؤرش
( )WGIأنه يساوي الصفر ،مما يشري إىل الضعف العام يف مستوى احلوكمة يف
البلدان اإلسالمية.
ويبني الشكل رقم ( )1معدل مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية يف
عام  2018م بحسب البلدان:

(36) Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. The worldwide governance indicators project: answering the critics. The World
Bank, 2007, 3-4.
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يف كـل فرتة زمنية(.((3
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الشكل ( :)1مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية (.)WGI
الشكل ( :)1مؤشر احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI
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المطلب الثاني :تطور مؤشر الحوكمة التجميعي في البلدان اإلسالمية
يدرس الباحث يف هذا املطلب تطور مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان
اإلسالمية بني عامي (1996م ،وعام 2018م) لبيان مقدار التغري احلاصل يف
مستوى احلــوكمة يف البلـــدان اإلسالمية واجتاه ذلك التغري .وذلك ما يتضح
يف اجلدول رقم (:)1

يالحظ من اجلدول رقم ( )1أن متوسط مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان
اإلسالمية قد تراجع ً
قليل بني عامي (2018 ،1996م) بمقدار ) (0.07-نقطة ،حيث
ساءت احلوكمة يف ( )23بلدً ا من البلدان اإلسالمية ،فيام حتسنت يف أربعة وعرشين
بلدً ا أخرى ،وحافظت عرشة بلدان عىل نفس مستواها تقري ًبا(.((3
نقصا؛ وهذا املقدار يمثل
( ((3اعترب الباحث أن الدولة قد حافظت عىل نفس مستوى احلوكمة إذا مل يزد مقدار التغري يف مؤرشها عن ( )0.1نقطة زيادة أو ً
( )%5من قيمة وحدات املؤرش التي ترتاوح بني ( 2.5 -إىل .)2.5
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يظهر من الشكل رقم ( )1أن أعىل الدول اإلسالمية يف مؤرش احلوكمة التجميعي
هي دولة اإلمارات بمعدل بلغ ( ،)0.66يليها ّ
كل من :بروناي ثم ماليزيا ثم قطر
ثم ُعامن ثم ألبانيا ،وهذه الستة البلدان هي البلدان اإلسالمية التي كان متوسط
مؤرشها التجميعي للحوكمة موج ًبا (أكرب من الصفر) يف عام 2018م ،فيام كان
متوسط املؤرش التجميعي لبقية البلدان اإلسالمية يقل عن الصفر بنسب متفاوتة،
حيث حيل يف أدنى القائمة بالرتتيب ّ
كل من :الصومال ،واليمن ،وسوريا،
وليبيا ،وأفغانستان ،والسودان ،والعراق ،ومعظم هذه البلدان غري مستقرة
سياس ًيا ومستعرة باحلروب ،كام أن مجيعها بلدان عربية باستثناء أفغانستان ،ييل
هذه املجموعة عدد من البلدان اإلسالمية معظمها بلدان أفريقية باإلضافة إىل
باكستان وعدد من البلدان األسيوية التي خضعت ساب ًقا لالحتالل السوفيتي:
تركمنستان ،وطاجكستان وأوزباكستان.
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اجلدول ( :)1تطور مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م
اجلدول ( :)1تطور مؤشر احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م

املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية )(WGI

بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية ()WGI
املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل 16
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هذا ،وقد سجلت دولة سرياليون أفضل مقدار يف حتسن مؤرش احلوكمة
التجميعي من بني البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة ،حيث ارتفع مؤرشها
بمقدار ( ،)0.64مما أدى إىل انتقاهلا من املرتبة الرابعة واألربعني يف عام (1996م) إىل
حتسن مؤرش احلوكمة التجميعي
املرتبة الواحدة والعرشين يف هناية الفرتة ،يليها يف ُّ
دولة ألبانيا التي ارتفع مؤرشها بمقدار ( )0.63نقطة ،فيام ارتفع مؤرش كل من:
اندونيسيا ،وكازاخستان ،وأذربيجان ،وطاجكستان ،وأفغانستان بأعىل من
( )0.35نقطة خالل فرتة الدراسة.

ومن جهة أخرى ،فقد كانت دولتي اليمن وسوريا هي أعىل الدول التي ساء فيها
مؤرش احلوكمة التجميعي من بني البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة ،حيث
تراجع مؤرشها بمقدار ( ،)1.13 -مما أدى إىل نزول مرتبتيهام بمقدار أربعة عرش
درجة .كام سجلت دولة املالديف تراج ًعا بمقدار ( )0.80 -نقطة ،األمر الذي
أدى إىل انخفاض دولة املالديف من املرتبة الرابعة عىل مستوى البلدان اإلسالمية
يف عام (1996م) إىل املرتبة العرشين يف هناية الفرتة ،كام تراجعت دولة ليبيا أربع
مراتب من املرتبة الرابعة واألربعني بداية الفرتة .كام انخفض مؤرش احلوكمة
التجميعي يف ٍ
كل من :مايل ،وموريتانيا ،ومرص ،ولبنان ،الغابون وموزمبيق،
والبحرين ،والكويت ،بمقدار فاق ( )0.35 -نقطة.
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احتلت دولة بروناي عىل املرتبة األوىل يف مؤرش احلوكمة التجميعي عىل مستوى
البلدان اإلسالمية يف عام (1996م) ،وقد انخفض مؤرشها ً
قليل بمقدار () 0.07-
نقطة ،مرتاجعة بذلك إىل املستوى الثاين يف عام (2018م) ،األمر الذي سنح لدولة
عوضا عن املرتبة الثانية
اإلمارات يف احلصول عىل املرتبة األوىل يف عام (2018م) ً
حتسن مؤرشها التجميعي بمقدار ( )0.21نقطة.
يف بداية الفرتة ،حيث َّ
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المبحث الثالث :مستوى وتطور مؤشر «الصوت والمساءلة» في البلدان اإلسالمية
يقيس هذا املؤرش اآلراء املختلفة يف دولة ما عن مدى قدرة املواطنني يف تلك
الدولة عىل اختيار حكوماهتم ،ومدى حريتهم يف التعبري عن آرائهم ،وتكوين
اجلمعيات ومنظامت املجتمع املدين ،باإلضافة إىل مدى احرتام تلك الدول حلقوق
اإلنسان( .((3ويمكن فيام ييل التعرف عىل مستوى وتطور هذا املؤرش يف البلدان
اإلسالمية خالل الفرتة (2018 - 1996م):

المطلب األول :مستوى مؤشر «الصوت والمساءلة» في البلدان اإلسالمية
حصلت حوايل ( )% 87من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من قيمة
مؤرش الصوت واملساءلة يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.81-نقطة جلميع
البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي ويساوي
( ،)0مما يشري إىل االنخفاض العام يف مستوى قدرة املواطنني يف البلدان اإلسالمية
عىل اختيار حكوماهتم ،والتعبري عن آرائهم ،وانخفاض مستوى احرتام حقوق
اإلنسان وف ًقا للمعاين التي يراها فريق مؤرشات ( .((3()WGIويوضح الشكل
التايل مستوى مؤرش «الصوت واملساءلة» يف البلدان اإلسالمية يف العام (2018م)
مع ترتيبها تنازل ًيا حسب القيمة:

(38) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.

خصوصا املؤرشات التي تتناول املساواة
( ((3يسجل الباحث اعرتاضه عىل عدد من املؤرشات الفرعية التي ُيبنى منها هذا املؤرش “الصوت واملساءلة”؛
ً
بني الرجل واملرأة من كل الوجوه ،وبعض مبادئ احلريات التي ختالف الرشيعة اإلسالمية.
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الشكل ( :)2مؤرش الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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يتضح من الشكل رقم ( )2أن دولة سورينام قد تربعت يف مقدمة البلدان
اإلسالمية يف معدل مؤرش الصوت واملساءلة لعام (2018م)؛ حيث بلغ مقدار
مؤرشها ( )0.32نقطة ،يأيت بعدها بالرتتيب كل من :بنني ،وغيانا ،والسنغال
وتونس وألبانيا واندونيسيا وهذه البلدان الثامنية فقط هي البلدان اإلسالمية
التي كانت ضمن رشحية البلدان املرتفعة يف هذا املؤرش ،ويالحظ أن فيها دولة
عربية واحدة فقط هي دولة تونس .فيام كانت قيمة مؤرش «الصوت واملساءلة»
لبقية البلدان اإلسالمية أقل من الصفر يف عام (2018م) ،حيث احتلت دولة
تركمنستان هناية القائمة بقيمة بلغت ( ،)2.14 -يسبقها بالرتتيب كل من :سوريا،
والسودان ،والصومال ،واليمن ،وطاجكستان ،والسعودية ،وأوزبكستان ،وليبيا،
وأذربيجان ،وهذه متثل أقل عرش دول من البلدان اإلسالمية يف مؤرش «الصوت
واملساءلة» .كام ُيالحظ أن مجيع دول اخلليج عدا الكويت تقع ضمن أدنى 20
دولة إسالمية يف هذا املؤرش.

المطلب الثاني :تطور مؤشر «الصوت والمساءلة» في البلدان اإلسالمية
حياول الباحث يف هذا املطلب إيضاح مدى التغري احلاصل يف مستوى مؤرش
الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية خالل الفرتة (2018- 1996م) واجتاه
ذلك التغري ،وذلك كام يتبني من خالل اجلدول رقم (:)2
يتضح من اجلدول ( )2أن متوسط مؤرش الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية
قد حافظ عىل نفس مستواه خالل الفرتة (2018-1996م) .وقد حتسنت قيمته يف
( )19بلدً ا إسالم ًيا خالل نفس الفرتة ،يف حني تراجعت يف ( )28بلدً ا ،وحافظت
عرش بلدان عىل نفس مستواها تقري ًبا .كام احتلت دولة بنني عىل املرتبة األوىل هلذا
املؤرش يف عام 1996م عىل مستوى البلدان اإلسالمية ،وقد تراجعت إىل املرتبة
الثانية يف عام 2018م بسبب تقدم دولة سورينام التي ارتفعت من املرتبة السادسة
يف بداية الفرتة لتحتل املرتبة األوىل يف عام 2018م.
50
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اجلدول ( :)2تطور مؤشر الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م

املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI
العاملية (.)WGI
املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة
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اجلدول ( :)2تطور مؤرش الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م
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وعىل مستوى مجيع البلدان اإلسالمية سجلت دولة نيجرييا أعىل مقدار للتحسن
يف مؤرش الصوت واملساءلة خالل فرتة الدراسة ،حيث ارتفع مؤرشها بمقدار
( )1.15نقطة ،يليها يف مقدار التحسن دولة اندونيسيا والتي ارتفعت خالل نفس
املدة بمقدار ( )1.10ووصلت إىل املرتبة السادسة ،ثم دولة جامبيا بمقدار تغري
( )1.08نقطة ،وارتفعت من املرتبة الثامنة والثالثني إىل املرتبة العارشة ،يليها يف
التحسن كل من :العراق ،وأفغانستان ،وألبانيا ،وتونس والتي حتسن
مقدار
ُّ
مؤرشها بمقدار يزيد عن ( )0.80نقطة.
فيام سجلت دولة اليمن أعىل تراجع يف مقدار مؤرش الصوت واملساءلة من بني
البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة؛ حيث انخفض مؤرشها بمقدار ()1.07 -
نقطة ،مرتاجعة بذلك من املرتبة الواحدة والعرشين يف (1996م) إىل املرتبة التاسعة
واألربعني عىل مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) .يليها يف الرتاجع كل
من :دولة اإلمارات وتركيا والبحرين وبنجالدش؛ حيث انخفض مؤرشها يف
حدود ( )0.70 -نقطة .يليها يف الرتاجع كل من :تركمنستان ،وسوريا ،والتي
جتاوز مقدار االنخفاض يف مجيعها حاجز ( )0.50 -نقطة.

المبحث الرابع :مستوى وتطور مؤشر االستقرار السياسي،
وغياب العنف/اإلرهاب في البلدان اإلسالمية
يقيس هذا املؤرش مدى احتامل زعزعة استقرار احلكومة أو إسقاطها باستخدام
الوسائل غري الدستورية ،بام يف ذلك العنف واإلرهاب بدوافع سياسية(.((4

المطلب األول :مستوى مؤشر االستقرار السياسي ،وغياب العنف/اإلرهاب في البلدان اإلسالمية
حصلت حوايل ( )% 82من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من قيمة
مؤرش االستقرار السيايس وغياب العنف واإلرهاب يف عام ( ،)2018بمتوسط
(40) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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مقداره ( )0.82 -نقطة جلميع البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل
املتوسط العاملي ويساوي ( ،)0مما يشري إىل تدين املستوى العام لالستقرار السيايس
يف البلدان اإلسالمية؛ والذي يعود إىل االضطرابات السياسية ،واحلروب الناشبة
خصوصا اليمن ،وسوريا ،وليبيا ،وأفغانستان.
يف عدد من البلدان اإلسالمية
ً
ويوضح الشكل رقم ( )3مستوى مؤرش «االستقرار السيايس ،وغياب العنف» يف
البلدان اإلسالمية يف العام (2018م) مع ترتيبها تنازل ًيا حسب قيمة املؤرش.
استقرارا سياس ًيا و ُبعدً ا عن أعامل
يشري الشكل ( )3إىل أن أكثر البلدان اإلسالمية
ً
العنف يف عام (2018م) هي دولة بروناي؛ التي بلغ مؤرش االستقرار السيايس
فيها ( )1.2نقطة ،يأيت بعدها كل من :اإلمارات ،وقطر ،و ُعامن ،وألبانيا ،وماليزيا،
والكويت ،وجزر املالديف ،وسورينام ،وكازاخستان ،وهذه البلدان العرشة فقط
هي البلدان اإلسالمية التي تقع ضمن رشحية البلدان مرتفعة االستقرار السيايس،
فيام كان مؤرش بقية البلدان اإلسالمية سال ًبا أي أقل من النصف .ويالحظ أن بلدان
اخلليج تقع يف ضمن أعىل عرشة بلدان إسالمية يف قيمة االستقرار السيايس ،فيام
عدا السعودية فتقع يف املرتبة الثانية والعرشين ،والبحرين يف املرتبة الثانية والثالثني.
فيام يأيت يف أدنى قائمة مؤرش االستقرار السيايس للبلدان اإلسالمية يف عام (2018م)
عىل الرتتيب كل من :اليمن ،وأفغانستان ،وسوريا ،والعراق ،والتي بلغ مؤرش
االستقرار السيايس يف كل منها أقل من ()2.5 -؛ وهذه البلدان مضطربة وتعصف
هبا احلروب منذ سنوات .يأيت بعدها دولة ليبيا؛ التي تعاين من حرب أهلية ،ثم
باكستان؛ التي تُعاين من نزاع من جارهتا اهلند .ثم الصومال ،ونيجرييا ،ومايل،
وهي بلدان يوجد فيها مجاعات مسلحة خارجة عن سلطات الدولة ،ويأيت عقبها
دولة السودان؛ التي اندلعت فيها احلركة االحتجاجية ضد السلطات القائمة يف
هناية 2018م ،ثم دولة فلسطني املحتلة ،كام تقع لبنان ضمن رشحية املنخفضة جدً ا
يف هذا املؤرش بسبب االضطرابات السياسية ،ووجود األحزاب املسلحة خارج
إطار الدولة.
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الشكل ( :)3مؤرش االستقرار السيايس ،وغياب العنف/اإلرهاب يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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-0.50
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-2.50

-3.50
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منـخـفـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
منـخـفـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ًدا
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-0.78
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سوراي
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الشكل ( :) 3مؤشر االستقرار السياسي ،وغياب العنف/اإلرهاب يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م

العاملية (.)WGI
املصدر :من إعداد الباحث بناء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة
املصدر :من إعداد الباحث ً بناء على بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI
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ُخصص هذا املطلب للتعرف عىل مقدار واجتاه التغري احلاصل يف مؤرش االستقرار

السيايس وغياب العنف واإلرهاب يف البلدان اإلسالمية خــــالل الفـرتة

(2018-1996م) ،وذلك كام يتضح من خالل اجلدول رقم (.)3

ُيالحظ من اجلدول رقم ( )3انخفاض قيمة متوسط مؤرش االستقرار السيايس يف
البلدان اإلسالمية بمقدار ( )0.33 -ما بني عامي (2018-1996م)؛ وهذا يعود إىل أن

مؤرش االستقرار السيايس قد ساء يف معظم البلدان اإلسالمية؛ بسبب االضطرابات
السياسية واحلروب التي رضبت بعض البلدان يف تلك الفرتة .يف حني حتسنت قيمته

يف ( )16بلدً ا إسالم ًيا فقط ،كام حافظت مخسة بلدان عىل نفس مستواها.

وقد حافظت دولة بروناي عىل مرتبتها كأعىل البلدان اإلسالمية يف مؤرش
االستقرار السيايس خالل فرتة الدراسة .يف حني سجلت دولة سرياليون أعىل

قيمة
للتحسن يف مؤرش االستقرار السيايس بمقدار ( )1.66نقطة ،مرتفعة بذلك
ُّ

من املرتبة السابعة واألربعني يف عام ( )1996إىل املرتبة الثانية عرشة يف (2018م)
عىل مستوى البلدان اإلسالمية .يليها دولة طاجكستان
بتحسن بلغ مقداره ()1.39
ُّ

نقطة ،مرتفعة بذلك من املرتبة اخلمسني إىل املرتبة السابعة والعرشين ،يليها كل

من :اجلزائر ،وغينيا بيساو ،واندونيسيا ،وغينيا بيساو ،وألبانيا ،والسودان ،وهذه
البلدان زاد فيها قيمة مؤرش االستقرار السيايس بام يزيد عن ( )0.50نقطة.

فيام كانت أكثر البلدان اإلسالمية تراج ًعا يف مؤرش االستقرار السيايس خالل فرتة
الدراسة هي دولة مايل والتي تدهور قيمة مؤرشها بمقدار ( )2.44 -نقطة؛ بسبب

ظهور اجلامعات املسلحة وحتالفهم مع احلركة االنفصالية يف الشامل والتي توجت
بانقالب (2012م) وما أعقبها من تدخل عسكري خارجي .يليها يف الرتاجع دولة

سوريا؛ والتي هبط مؤرشها بمقدار ( )2.39 -نقطة؛ بسبب احلرب املستعرة منذ
عام (2011م) ،منخفض ًة بذلك من املرتبة الثامنة والعرشين يف عام (1996م) إىل
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1996مم2018 ،م
اجلدول ( :)3تطور مؤرش االستقرار السيايس يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي
اجلدول ( :)3تطور مؤشر االستقرار السياسي يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،

املصدر :من إعداد الباحث بناء على بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية (.)WGI
26
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المبحث الخامس :مستوى وتطور مؤشر فعالية الحكومة في البلدان اإلسالمية

يقيس هذا املؤرش اآلراء حول جودة اخلدمات العامة ،وجودة اخلدمة املدنية
واستقالهلا عن الضغوط السياسية ،وجودة عملية صياغة وتنفيذ السياسات
العامة ،ومصداقية احلكومة يف التزامها بتلك السياسات ،كام يركز عىل البريوقراطية
والروتني اإلداري ،وجودة اإلجراءات يف املؤسسات احلكومية ،إىل جانب نسبة
تغطية البنية التحتية بمكوناهتا املختلفة ،ومدى رضا املجتمع عن تلك اخلدمات(.((4

المطلب األول :مستوى مؤشر فعالية الحكومة في البلدان اإلسالمية
حصلت حوايل ( )% 79من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من قيمة
مؤرش فعالية احلكومة يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.60 -نقطة جلميع البلدان
اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي ويساوي ( ،)0مما يعني
االنخفاض العام يف جودة اخلدمات العامة واخلدمات املدنية وخضوعها للضغوط
السياسية ،وانخفاض جودة صياغة وتنفيذ السياسات العامة ،والبريوقراطية الزائدة
يف اإلجراءات احلكومية ،وضعف تغطية البنية التحتية ،يف معظم البلدان اإلسالمية.
ويوضح الشكل رقم ( )4مستوى مؤرش «فعالية احلكومة» يف البلدان اإلسالمية يف
العام (2018م) مع ترتيبها تنازل ًيا حسب قيمة املؤرش.
(41) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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املرتبة الثانية واخلمسني يف عام (2018م) .كام شهد مؤرش االستقرار السيايس
تراج ًعا
كبـريا جتاوز ( )1.0-نقطة خالل مدة الدراسة يف كل من :اليمن ،وليبيا،
ً
وبنني ،ونيجرييا ،وباكستان ،وموريتانيا .يف حني تراوح هبوط قيمة املؤرش ما
بني ( ،0.50 -و )1.0 -يف كل من دولة :تونس ،وإيران ،ولبنان ،وساحل العاج،
والعراق ،واملالديف ،وبوركينافاسو ،وموزمبيق ،وجزر القمر ،وتوغو ،ومرص،
وجامبيا ،والبحرين ،والسنغال.
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الشكل ( :)4مؤرش فعالية احلكومة يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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البلدان تقع ضمن رشحية البلدان املنخفضة جدً ا يف مؤرش الفعالية احلكومية.

المطلب الثاني :تطور مؤشر فعالية الحكومة في البلدان اإلسالمية
يبحث هذا املطلب مدى التغري احلاصل يف مؤرش فعالية احلكومة يف البلدان
اإلسالمية واجتاه ذلك التغري خالل الفرتة (2018-1996م) ،وذلك كام يتضح من
خالل اجلدول رقم (.)4
ُيالحظ من اجلدول رقم ( )4أن متوسط قيمة مؤرش فعالية احلكومة يف البلدان
اإلسالمية قد تراجع ً
قليل بمقدار ( )0.02 -نقطة خـــالل فرتة الدراســـة
(2018-1996م)؛ حيث ساءت قيمته يف ( )22بلدً ا من البلدان اإلسالمية خالل
حتسن يف ( )23بلدً ا إسالم ًيا ،بينام حافظت اثنا عرش بلدً ا
نفس الفرتة ،يف حني َّ
إسالم ًيا عىل نفس مستواها تقري ًبا.
أيضا أن دولة بروناي التي كانت األوىل عىل مستوى
كام يتضح من اجلدول رقم (ً )4
البلدان اإلسالمية يف مؤرش فعالية احلكومة يف عام (1996م) ،قد تراجعت إىل املرتبة
الثانية عىل البلدان اإلسالمية يف عام (2018م)؛ بسبب صعود دولة اإلمارات من
حتسن مؤرشها بمقدار ( )0.65نقطة.
املرتبة الثالثة يف بداية الفرتة؛ حيث ُّ
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ُيالحظ من الشكل رقم ( )4أن أعىل بلد إسالمي يف مؤرش الفعالية احلكومية هي
دولة اإلمارات ،حيث بلغ قيمة مؤرشها ( )1.43نقطة ،يأيت بعدها عىل الرتتيب
كل من :بروناي ،وماليزيا ،وقطر ،والسعودية ،و ُعامن ،والبحرين ،واندونيسيا،
وألبانيا ،واألردن ،وكازاخستان ،وتركيا ،وهذه البلدان االثني عرش هي البلدان
اإلسالمية التي تقع ضمن رشحية البلدان مرتفعة الفعالية احلكومية يف عام
(2018م) ،و ُيالحظ أن مخسة بلدان منها هي من بلدان اخلليج العريب.
فيام جاءت دولة اليمن يف أدنى قائمة البلدان اإلسالمية يف قيمة مؤرش الفعالية
احلكومية يف عام (2018م) ،بمعدل مقداره ( )2.24 -نقطة .ويأيت قبلها عىل الرتتيب
ٌ
كل من :الصومال ،وليبيا ،وسوريا ،وجزر القمر ،والسودان ،وتشاد ،وهذه
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اجلدول ( :)4تطور مؤرش فعالية احلكومة يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م
اجلدول ( :)4تطور مؤشر فعالية احلكومة يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م

املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية (.)WGI
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المبحث السادس :مستوى وتطور مؤشر الجودة التنظيمية في البلدان اإلسالمية

هيتم هذا املؤرش بقياس مدى متايش السياسات والقوانني مع اقتصاد السوق،
حيث يقيس اآلراء حول قدرة احلكومة عىل صياغة وتنفيذ سياسات سليمة
تسمح بتنمية القطاع اخلاص وتشجعيه .كام هيتم بمدى سهولة مزاولة األعامل
التجارية ،والسياسات السعرية والرضيبية املتبعة ،ومدى تدخل الدولة يف السوق
من خالل دعم أسعار السلع األساسية( .((4ويمكن فيام ييل التعرف عىل مستوى
وتطور هذا املؤرش يف البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة.

المطلب األول :مستوى مؤشر الجودة التنظيمية في البلدان اإلسالمية

حصلت حوايل ( )% 82من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من
قيمة اجلودة التنظيمية يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.60 -نقطة جلميع
البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي ويساوي
(42) Kaufmann, at el. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. P: 2.
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حتسنت قيمة مؤرش الفعالية يف كل من دولة :كازاخستان ،واندونيسيا،
وقد َّ
وأذربيجان ،وألبانيا ،والعراق ،وأفغانستان ،وأوزبكستان ،واجلزائر ،وماليزيا،
والسعودية ،بمقدار تراوح بني ( )0.98 – 0.50نقطة.
فيام تراجع قيمة مؤرش فعالية احلكومة يف دولة اليمن بشكل كبري بلغ ( )1.62 -نقطة،
متأخرة بذلك من املرتبة السادسة والعرشين يف عام (1996م) إىل املرتبة األخرية
أيضا مؤرش دولة املالديف بمقدار
عىل مستوى مجيع البلدان اإلسالمية .فيام هبط ً
( )1.39-نقطة ،مرتاجعة بذلك من املرتبة الثانية عىل مجيع البلدان اإلسالمية يف
عام (1996م) إىل املرتبة الواحدة والعرشين يف عام (2018م)؛ بسبب االضطرابات
السياسية التي شهدهتا البلد .كام تراجعت قيمة مؤرش الفعالية احلكومية يف كل
من :ليبيا ،وسوريا ،وتشاد ،وموزمبيق ،والبحرين والسودان ،والغابون ،بمقدار
جتاوز ( )0.60-نقطة.

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

شكل ( :)5مؤرش اجلودة التنظيمية يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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فيام يأيت يف أدنى القائمة دولة الصومال ،وليبيا ،بمؤرش يقل مقداره عن ()2.27 -

نقطة ،كام يأيت قبلها عىل الرتتيب كل من :تركمنستان ،وسوريا ،والسودان ،واليمن.

المطلب الثاني :تطور مؤشر الجودة التنظيمية في البلدان اإلسالمية
حياول الباحث يف هذ املطلب دراسة مقدار واجتاه التغري احلاصل يف مؤرش اجلودة
التنظيمية يف البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة (2018-1996م) ،وذلك كام
يتضح من خالل اجلدول رقم (.)5

ُيالحظ من اجلدول رقم ( )5أن متوسط مؤرش اجلودة التنظيمية يف البلدان
اإلسالمية قد سجل تراج ًعا طفي ًفا بمقدار ( )0.03-نقطة ما بني العامني (،1996
و2018م)؛ حيث تراجعت اجلودة التنظيمية لـ( )23بلدً ا من البلدان اإلسالمية

حتسنت يف ( )20بلدً ا أخرى ،يف حني حافظت أربعة عرش
خالل نفس الفرتة ،فيام َّ
بلدً ا عىل نفس مستوياهتا تقري ًبا.
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( ،)0وهذا يشري إىل الضعف العام يف قدرة احلكومات يف ٍ
كثري من البلدان
اإلسالمية عىل صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح سليمة تعمل عىل تنمية القطاع
اخلاص وتشجيعه ،كام يشري إىل ضعف السياسات السعرية والرضيبية املتبعة يف
تلك الدول ،ومدى سهولة مزاولة األعامل التجارية .ويوضح الشكل رقم ()5
مستوى مؤرش «اجلودة التنظيمية» يف البلدان اإلسالمية يف العام (2018م) مع
ترتيب البلدان تنازل ًيا بحسب قيمة املؤرش.
يشري الشكل رقم ( )5إىل أن أعىل البلدان اإلسالمية يف مؤرش اجلودة التنظيمية
يف عام (2018م) هي دولة اإلمارات؛ حيث بلغ قيمة مؤرشها ( )0.93نقطة ،يأيت
بعدها بالرتتيب كل من :بروناي ،وماليزيا ،وقطر ،والبحرين ،و ُعامن ،وألبانيا،
وكازاخستان ،واألردن ،وفلسطني ،وتقع هذه البلدان ضمن رشحية البلدان
مرتفعة اجلودة التنظيمية .و ُيالحظ أن مجيع البلدان اخلليجية تقع ضمن هذه
الرشحية فيام عدا الكويت والسعودية.
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جدول ( :)5تطور مؤرش اجلودة التنظيمية يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م
جدول ( :)5تطور مؤشر اجلودة التنظيمية يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م

املصدر :من إعداد الباحث بناء على بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية (.)WGI
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وقد تأخرت دولة بروناي عن املرتبة األوىل يف عام (1996م) إىل املرتبة الثانية
عىل مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م)؛ حيث انخفض مؤرشها بمقدار
( )0.66 -نقطة ،فيام حل مكاهنا دولة اإلمارات مرتفعة بذلك عن املرتبة اخلامسة
يف عام (1996م)؛ وارتفع مؤرشها بمقدار ( )0.24نقطة .كام سجلت كل من:
للتحسن خالل فرتة الدراسة؛
أفغانستان ،وفلسطني ،والعراق ،أعىل مقدار
ُّ
بمقدار جتاوز ( )0.92نقطة ،إال أن دولتي أفغانستان والعراق ال زالت ضمن أسواء
أيضا كل من :أذربيجان ،وألبانيا،
البلدان اإلسالمية يف الرتتيب .كام سجلت ً
حتسنًا يف قيمة املؤرش تراوح ما بني ( )0.83-0.50نقطة.
وأوزبكستان ،وسرياليون ُّ
وكان أسوأ تدهور يف قيمة مؤرش اجلودة التنظيمية عىل مستوى البلدان اإلسالمية
خالل فرتة الدراسة يف دولة املالديف؛ التي هبط مؤرشها بمقدار ( )1.51-نقطة،
مرتاجع ًة بذلك من املرتبة الثانية إىل املرتبة الثالثة والعرشين يف عام (2018م)؛
وعند البحث عن األسباب تبني أن بداية التدهور الكبري هلذا املؤرش كان يف عام
(2004م)؛ وقد يرجع ذلك إىل األرضار الكبرية التي حلقت البلد بسبب التسونامي
يف هذا العام ،لكن املؤرش عاد
للتحسن يف عامي ( ،)2006 ،2005ثم ما لبث أن
ُّ
تراجع بعد ذلك يف السنوات الالحقة.
يليها يف الرتاجع دولة اليمن التي انخفض مؤرشها بمقدار ( )1.10-نقطة ،مرتاجع ًة
بذلك عن املرتبة الرابعة والعرشين يف عام (1996م) إىل املرتبة السابعة واألربعني
يف عام (2018م) .كام تراجع قيمة مؤرش اجلودة التنظيمية -عىل الرتتيب -يف كل
أيضا
من :الغابون ،ومرص بمقدار ( ،)0.82 - ،1.02-كام تراجعت اجلودة التنظيمية ً
يف كل من :سوريا ،وتركمنستان ،وتونس ،وليبيا ،بمقدار جتاوز ( )0.50-نقطة ما
بني عامي ( ،1996و2018م).
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المبحث السابع :مستوى وتطور مؤشر سيادة القانون في البلدان اإلسالمية
يقيس هذا املؤرش اآلراء حول مدى ثقة املواطنني يف القواعد والقوانني السائدة
يف الدولة وااللتزام هبا ،خاصة فيام يتعلق بإنفاذ العقود وحقوق امللكية ،وفاعلية
الرشطة واملحاكم ،وكذلك مدى احتامل وقوع اجلريمة أو العنف ،كام هيتم هذا
املؤرش بكفاءة اإلطار القانوين ،واستقاللية ونزاهة اجلهاز القضائي ،ومعدل
انتشار اجلريمة( .((4ويمكن فيام ييل التعرف عىل مستوى وتطور هذا املؤرش يف
البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة.

المطلب األول :مستوى مؤشر سيادة القانون في البلدان اإلسالمية

حصلت حوايل ( )% 82من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من
قيمة مؤرش سيادة القانون يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.64 -نقطة جلميع
البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي والذي
يساوي ( ،)0وهذا يعني االنخفاض العام يف مدى ثقة املواطنني يف البلدان
اإلسالمية بالقواعد والقوانني السائدة فيها ،ومدى االلتزام بتلك القواعد
والقوانني ،وارتفاع احتامل وقوع اجلريمة والعنف ،وضعف استقاللية ونزاهة
اجلهاز القضائي ،وارتفاع معدل اجلريمة .ويوضح الشكل رقم ( )6مستوى
مؤرش «سيادة القانون» يف البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) مع ترتيب البلدان
تنازل ًيا بحسب قيمة املؤرش.
يتضح من الشكل رقم ( )6أن أعىل البلدان اإلسالمية يف قيمة مؤرش سيادة القانون
لعام (2018م) كانت دولة اإلمارات؛ حيث بلغ قيمة مؤرشها ( )0.81نقطة،
يأيت بعدها عىل الرتتيب كل من :قطر ،وبروناي ،وماليزيا ،و ُعامن ،والبحرين،
واألردن ،والكويت ،والسعودية ،وتونس ،وتقع هذه البلدان ضمن رشحية
البلدان املرتفعة يف مؤرش سيادة القانون.
(43) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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فيام سجلت دولة الصومال أدنى الدجات يف مؤرش سيادة القانون يف البلدان
اإلسالمية لعام (2018م)؛ حيث بلغ قيمة مؤرشها ما قيمته ( )2.33-نقطة ،أي
قريب جدً ا من أدنى نقطة للمؤرش والتي تساوي ( ،)2.5-ويأيت قبلها يف الرتتيب
كل من :سوريا ،واليمن ،وليبيا ،والعراق ،وأفغانستان وهذه متثل أدنى عرشة
بلدان إسالمية يف قيمة مؤرش سيادة القانون لعام (2018م).

المطلب الثاني :تطور مؤشر سيادة القانون في البلدان اإلسالمية

يدرس الباحث يف هذا املطلب تطور مؤرش سيادة القانون يف البلدان اإلسالمية بني
عامي (1996م ،وعام 2018م)؛ لبيان مقدار التغري احلاصل هذا املؤرش يف البلدان
اإلسالمية واجتاه ذلك التغري .وذلك ما يتضح من خالل اجلدول رقم (.)6
يظهر من اجلدول رقم ( )6أن متوسط مؤرش سيادة القانون يف البلدان اإلسالمية
قد حافظ عىل قيمته ما بني عامي ( ،1996و2018م) بمتوسط بلغ نحو ()0.63-
حتسنت يف ( )24بلدً ا إسالم ًيا خالل نفس الفرتة ،يف
نقطة .كام أن قيمة املؤرش قد َّ
حني انخفضت قيمته يف ( )21بلدً ا ،بينام حافظت اثنا عرش بلدً ا إسالم ًيا عىل نفس
مستواها تقري ًبا.
وكانت قيمة مؤرش سيادة القانون قد انخفضت يف دولـة بروناي بمقـــــدار
) (0.19-نقطة ،مرتاجعة بذلك عن املرتبة األوىل عىل مستوى مجيع البلدان اإلسالمية
حتسن مؤرش سيادة
يف عام (1996م) ،إىل املرتبة الثالثة يف عام (2018م) .يف حني َّ
القانون لدولة اإلمارات بمقدار ( )0.12نقطة ،منتقلة بذلك إىل املرتبة األوىل يف
هناية الفرتة عن املرتبة الثانية يف عام (1996م) .وخالل نفس الفرتة شهدت دولة
حتسنًا ملحو ًظا يف مؤرش سيادة القانون؛ حيث ارتفع بمقدار ( )0.77نقطة،
قطر ُّ
عوضا عن املرتبة الثالثة
مما أدى إىل صعودها إىل املرتبة الثانية يف عام (2018م) ً
عرشة يف بداية الفرتة .كام شهدت كل من :كازاخستان ،وأذربيجان ،وسرياليون،
والسودان حتسنًا ملحو ًظا يف مؤرش سيادة القانون بمقدار جتاوز ( )0.50نقطة
خالل مدة الدراسة.
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ومن جهة أخرى ،فقد سجلت دولة سوريا أسوأ تدهور يف مؤرش سيادة
القانون عىل مستوى البلدان اإلسالمية خالل الفرتة (2018-1996م)؛ حيـــث
تراجـــعت بمقــدار ( )1.50-نقطة ،األمر الذي أدى إىل أن حتل يف املرتبة قبل
عوضا عن املرتبة الثالثة
األخرية عىل مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) ً
أيضا كل من :بنني ،وليبيا ،واملالديف،
والعرشين يف بداية الفرتة .كام سجلت ً
تراج ًعا يف مستوى مؤرش سيادة القانون بمقــــدار جتــــاوز ( )0.50 -نقطة
خالل مدة الدراسة .يف حني حافظت دولة الصومال عىل مستواها كأسوأ البلدان
اإلسالمية يف مؤرش سيادة القانون.

المبحث الثامن :مستوى وتطور مؤشر السيطرة على الفساد في البلدان اإلسالمية

يقيس هذا املؤرش اآلراء املختلفة حول مدى استخدام السلطة العامة لتحقيق
مكاسب شخصية ،بام يف ذلك أشكال الفساد املختلفة ،ومدى سيطرة النُخب
وأصحاب املصالح الشخصية عىل احلكم( .((4ويمكن فيام ييل التعرف عىل مستوى
وتطور هذا املؤرش يف البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة.

المطلب األول :مستوى مؤشر السيطرة على الفساد في البلدان اإلسالمية:
حصلت حوايل ( )% 87من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من
قيمة مؤرش السيطرة عىل الفساد يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.69 -نقطة
جلميع البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي
ويساوي ( ،)0مما يشري إىل استرشاء الفساد ،واستخدام السلطة العامة يف حتقيق
مكاسب شخصية ،وسيطرة النُخب وأصحاب املصالح الشخصية عىل احلكم ،يف
معظم البلدان اإلسالمية .ويوضح الشكل رقم ( )7مستوى مؤرش «السيطرة عىل
الفساد» يف البلدان اإلسالمية يف العام (2018م) مع ترتيب البلدان تنازل ًيا بحسب
(44) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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قيمة املؤرش:
يشري الشكل رقم ( )7إىل أن دولة اإلمارات هي أعىل الدول اإلسالمية يف مؤرش
السيطرة عىل الفساد يف عام (2018م) ،حيث بلغ قيمة مؤرشها مقدار ()1.15
نقطة ،يأيت بعدها عىل الرتتيب كل من :بروناي ،وقطر ،والسعودية ،وماليزيا،
و ُعامن ،واألردن ،وهذه البلدان السبعة هي البلدان اإلسالمية الوحيدة التي تقع
ضمن رشحية البلدان مرتفعة السيطرة عىل الفساد .و ُيالحظ أن أربعة بلدان منها
هي من دول اخلليج العريب.
فيام سجلت دولة الصومال أدنى الدرجات يف مؤرش السيطرة عىل الفساد عىل
مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) ،فيام حل قبلها عىل الرتتيب كل من:
اليمن ،وسوريا ،وليبيا ،وغينيا بيساو ،وأفغانستان ،وتقع هذه البلدان الستة ضمن
رشحية البلدان املنخفضة جدً ا يف مؤرش السيطرة عىل الفساد يف عام (2018م).

المطلب الثاني :تطور مؤشر السيطرة على الفساد في البلدان اإلسالمية
ُخ ِّصص هذا املطلب للتعرف عىل مقدار واجتاه التغري احلاصل يف مؤرش السيطرة
عىل الفساد يف البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة (2018-1996م) ،وذلك كام
يتضح من خالل اجلدول رقم (.)7
يالحظ من اجلدول رقم ( )7حدوث انخفاض طفيف بمقدار ( )0.03 -نقطة
يف متوسط مؤرش السيطرة عىل الفساد للبلدان اإلسالمية ما بني عامي (،1996
حتسنت قيمة املؤرش يف ( )21بلدً ا من البلدان اإلسالمية خالل
و2018م) .حيث َّ
فرتة الدراسة ،يف حني تراجعت قيمته يف ( )26بلدً ا أخرى ،بينام حافظت عرشة
بلدان من البلدان اإلسالمية عىل نفس مستواها تقري ًبا.
أيضا أن قيمة مؤرش السيطرة عىل الفساد يف دولة بروناي قد ارتفعت
كام ُيالحظ ً
بمقدار بلغ ( )0.32نقطة ،لكنها تراجعت عن املرتبة األوىل يف بداية الفرتة إىل املرتبة
الثانية يف عام (2018م)؛ بسبب ارتفاع مؤرش دولة اإلمارات ،التي حلت يف املرتبة
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عوضا عن املرتبة الثامنة
األوىل عىل مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) ً
يف عام (1996م) .يف حني تدهور مؤرش السيطرة عىل الفساد يف دولة الكويت
بصورة كبرية؛ حيث تراجعت عن املرتبة األوىل عىل مستوى البلدان اإلسالمية
يف عام (1996م) إىل املرتبة السابعة عرشة يف عام (2018م)؛ وعند تتبع قيمة هذا
التحسن خــالل الفرتة
مؤرش الكويت خالل فرتة الدراسة نجد أنه استمر يف
ُّ
( ،)2002-1996حتى بلغ أعىل قيمة له يف عام ( )2002بمقدار ( )1.01نقطة ،ثم بدأ
يف االنحسار شي ًئا فشي ًئا ابتدا ًء من عام ( ،)2003إىل أن وصل إىل أقل من النصف
يف عام ( ،)2011واستمر يف التدهور بعد ذلك.
من جهة أخرى ،فقد سجلت دولة اليمن أسوأ تراجع يف قيمة مؤرش سيادة القانون
عىل مستوى البلدان اإلسالمية مــــا بني عامـــي ( ،1996و2018م)؛ حيث
انخفض قيمة مؤرشها بمقـــدار ( )0.89-نقطة ،مرتاجعــ ًة بذلــك من املرتبة
السابعة والعرشين إىل املرتبة قبل األخرية عىل مستــوى مجيع البلدان اإلسالمية،
يليهـــا فــي مقدار الرتاجع كــل من :ســـوريا ،وليــبيا ،واللتـــني انخفض
قيــــمة مؤشـرمها بمقــــدار ( ،0.75-و )0.68-نقطة عىل الرتتيب ،ممــا ترتب
عليه تراجعهام ( )19مرتبـة خــالل فرتة الدراسة.
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النتائج :يمكن تلخيص أهم نتائج البحث يف النقاط اآلتية:

٭يمكن تعريف احلوكمة الرشيدة بأهنا( :جمموع القواعد والسياسات
واملؤسسات ،التي حتكم التفاعالت االقتصادية والسياسية واإلدارية بني
األطراف املختلفة ،وف ًقا ملجموعة من املبادئ ،وتؤدي أفضل طريقة إلدارة
احلكم عىل مستوى الدولة).

أي من البلدان اإلسالمية ضمن رشحية البلدان ذات احلوكمة
٭مل يكن ٌ
املرتفعة جدً ا ،خالل الفرتة (2018-1996م).
٭تقع معظم البلدان اإلسالمية يف مجيع املؤرشات الفرعية للحوكمة ضمن
املرتبة (منخفضة) وهي التي يرتاوح فيها قيمة مؤرش احلوكمــة ما بني
( )0 ،1.5-نقطة خالل الفرتة (2018-1996م).
٭ينخفض متوسط قيمة مؤرش احلوكمة التجميعي للبلدان اإلسالمية عن
املتوسط العاملي (= )0بمتوسط بلغ ( )0.68 ،0.62نقطة يف عامي ،1996
2018م عىل الرتتيب.
٭تراجع متوسط املؤرش التجميعي للحوكمة يف البلدان اإلسالمية بمقدار
( )0.07نقطة ما بني عامي (2018 ،1996م).
٭حصلت حوايل ( )% 87من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ()% 50
من قيمة مؤرش احلوكمة التجميعي يف عام (.)2018
٭تصدرت دولة اإلمارات مجيع البلدان اإلسالمية يف مؤرش احلوكمة
التجميعي لعام 2018م ،يليها عىل الرتتيب كل من :بروناي ،ماليزيا،
قطرُ ،عامن ،وألبانيا .فيام كانت سبع دول إسالمية ضمن مرتبة (حوكمة
منخفضة جدً ا) ومتثلت عىل الرتتيب -من األسوأ -كل من :الصومال،
اليمن ،سوريا ،ليبيا ،أفغانستان ،السودان ،العراق ومعظمها بلدان غري
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مستقرة سياس ًيا ومستعرة باحلروب.
حتسن مؤرش احلوكمة
٭سجلت دولتا سرياليون وألبانيا أفضل مقدار يف ُّ
التجميعي من بني البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة ،حيث
ارتفع مؤرشمها بحدود ( ،)0.63فيام ارتفع مؤرش كل من :اندونيسيا،
وكازاخستان ،وأذربيجان ،وطاجكستان ،وأفغانستان بأعىل من ()0.35
نقطة خالل فرتة الدراسة.
٭تصدرت دولتا اليمن وسوريا أعىل الدول اإلسالمية التي ساء فيها مؤرش
احلوكمة التجميعي ما بني عامي (2018 ،1996م) ،حيث تراجعتا بمقدار
( )1.13 -نقطة ،مما أدى إىل نزول مرتبتيهام أربع عرشة درجة من بني البلدان
اإلسالمية .كام سجلت دولة املالديف تراج ًعا بمقدار ( )0.80 -نقطة ،األمر
الذي أدى إىل انخفاض مرتبتها من الرابعة عىل مستوى البلدان اإلسالمية
يف (1996م) إىل املرتبة العرشين يف هناية الفرتة.
٭بلغ متوسط مؤرش «الصوت واملساءلة» للبلدان اإلسالمية مقدار ()0.81 -
نقطة يف عام 2018م ،مثبتة بذلك نفس القيمة تقري ًبا يف عام 1996م ،حيث
تصدرت دولة بنني أعىل البلدان اإلسالمية يف هذا املؤرش لعام 2018م ،فيام
سجلت دولة تركمنستان املرتبة األدنى.
٭بلغ متوسط مؤرش «االستقرار السيايس» للبلدان اإلسالمية مقدار ()0.82 -
نقطة يف عام 2018م ،مرتاجعة بذلك عن عام 1996م بمقدار ( )0.33 -نقطة.
وقد تصدرت دولة بروناي أعىل البلدان اإلسالمية يف هذا املؤرش يف عام
2018م ،فيام سجلت دولة اليمن أدنى مرتبة.
٭بلغ متوسط مؤرشي «فعالية احلكومة» و«اجلودة التنظيمية» للبلدان
اإلسالمية مقدار ( )0.60 -يف عام 2018م ،برتاجع طفيف عن عام ،1996
وقد تصدرت اإلمارات أعىل مرتبة يف هذين املؤرشين بني البلدان
اإلسالمية يف عام 2018م ،فيام كانت دولة اليمن والصومال يف أدنى مرتبة
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هلذين املؤرشين عىل الرتتيب.
٭استقرت قيمة متوسط مؤرش سيادة القانون يف البلدان اإلسالمية ما بني
عامي 2018 ،1996م ،بمتوسط حوايل ( )0.64 -نقطة ،وقد تصدرت كل من
اإلمارات وقطر أعىل رتبتني بني البلدان اإلسالمية يف عام  ،2018فيام كانت
دولة الصومال وسوريا يف أدنى املراتب.
٭بلغ متوسط مؤرش «السيطرة عىل الفساد» يف البلدان اإلسالمية ()0.65 -
نقطة يف عام 2018م ،مرتاجعة بذلك عن عام 1996م بمقدار ( )0.03 -نقطة،
وقد سجلت كل من اإلمارات وبروناي أعىل مرتبني بني البلدان اإلسالمية
يف عام 2018م ،فيام كانت دولة الصومال واليمن يف أدنى املراتب .ويالحظ
تراجع دولة الكويت من املرتبة األوىل من بني البلدان اإلسالمية يف عام
1996م اىل املرتبة السابعة عرشة يف عام 2018م.
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التوصيات:
يويص الباحث متخذي القرار يف البلدان اإلسالمية بام ييل:

٭اختاذ خطوات فاعلة وتبني سياسات وإجراءات تدعم رفع مستوى
احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،واالستفادة من املؤرشات الفرعية
ملعرفة اخللل الكامن يف منظومة احلكم.

٭تفعيل مبدأ املساءلة من خالل إجياد أطر وقواعد قانونية واضحة ،وعدم
التواين يف تطبيق العقوبات واجلزاءات ،وتكوين إطار مؤسيس مكتمل

للقيام بمهام املساءلة ،والعمل عىل تعزيز الوازع الديني واألخالقي ورقابة
اهليئات غري الرسمية .كام يويص بالعمل عىل تطبيق مبدأ الشورى كأساس
للمشاركة يف احلكم وعملية اختاذ القرارات.

٭تعزيز مستوى االستقرار السيايس من خالل العمل خالل حتكيم الرشيعة
اإلسالمية يف جماالت احلياة املختلفة ،مع االهتامم بسيادة القانون وتطبيق

العدالة عىل اجلميع ،وتعزيز مبدأ الشورى كأساس لتداول السلطة،
واحرتام القواعد املنظمة لعالقة احلكام باملحكومني.

٭رفع مستوى كفاءة وفعالية اخلدمات العامة ،من خالل رسم سياسات
اسرتاتيجية للمؤسسات العامة معززة باألهداف التشغيلية ومقاييس األداء،

مع املتابعة املتنظمة لتنفيذ تلك األهداف ،وأن ترتكز التعيينات والرتقيات
واملكافآت للموظفني العموميني عىل مستوى اجلدارة واإلنتاجية.

٭تعزيز مبدأ سيادة القانون من خالل إجياد أطر قانونية واضحة ذات
مرجعية إسالمية حتدد واجبات وسلطة ومسؤولية األشخاص والكيانات
ٍ
متساو وعادل عىل
والقطاعات املختلفة ،والعمل عىل تطبيقها بشكل

اجلميع ،مع رضورة إجياد هيئة قضائية قوية ومستقلة قادرة عىل تنفيذ تلك

القوانني.
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٭العمل عىل احلد من الفساد املايل واإلداري من خالل إجياد نظام متكامل:
قانوين وإداري وقضائي ومؤسيس ،والعمل عىل تطبيق مبدأ املساءلة
والشفافية وسيادة القانون ،والتطبيق الفعال عىل اجلميع.
٭تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن األمم املتحدة واملوقع عليها
من مجيع البلدان اإلسالمية تقري ًبا ،والتي حتتوي عىل جمموعة التدابري
واإلجراءات التي هتدف إىل منع وجتريم الفساد ،وتعزيز إنفاذ القانون
والتعاون القضائي الدويل ،وتوفري آليات قانونية فعالية السرتداد األموال
املنهوبة.
٭كام يويص الباحثني باالهتامم بتطوير مؤرشات للحوكمة تتوافق مع مبادئ
الرشيعة اإلسالمية وتنطلق منها ،وأن تتبنى منظمة التعاون اإلسالمي ممثلة
بجهاهتا البحثية هذه املؤرشات وتعمل عىل قياسها يف البلدان اإلسالمية.
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أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين
أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه والتشريع ورئيس برنامج ماجستير القضاء الشرعي بجامعة
الخليل – فلسطين

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/4 /3م ،واعتمد للنشر في 2020/ 5/20م)
https://doi.org/10.33001/M011020201476

الملخص

بحثت الدراسة موضوع ًا معارص ًا هو «تكييف عقد التأمني التعاوين» الذي
هو أصل اخلالف يف حكم التأمني بنوعيه التجاري والتعاوين ،فحسمه حيسم
حكمهام ،فبحثت -متبعا املنهج الوصفي والفقهي املقارن -معنى تكييف عقد
التأمني ،ومرشوعية الـتأمني ،وحترير حمل النزاع يف تكييف التأمني التعاوين ،وآراء
العلامء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ومناقشتها ،وتوصل الباحث إىل تكييف
مبتكر جديد لعقد التأمني التعاوين بأنه (تربع فيه معنى املعاوضة) حيث قسم
الباحث العقود إىل معاوضة حمضة ،وتربع حمض ،وما غلب فيه التربع ،وما غلبت
فيه املعاوضة ،والعربة يف احلكم للغالب الشائع ال للنادر ،وعقد التأمني التجاري
87
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معاوضة حمضة أو يندر فيها التربع ،فيأخذ أحكام املعاوضة ،ويغلب التربع عىل
عقد التأمني التعاوين وتندر فيه املعاوضة ،فيأخذ أحكام التربع الذي يغتفر فيه ما
ال يغتفر يف املعاوضة.

الكلمات المفتاحية :تكييف ،عقد ،تأمني تعاوين.
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Adaptation of the Cooperative Insurance Contract
A Comparative Jurisprudential Study

تكييف عقد التأمني التعاوين
دراسة فقهية مقارنة

Ayman Abdelhamid Albadarin

Associate Professor, Head of The Department of Jurisprudence and Legislation and the
Master of Sharia, Program Judiciary College of Sharia, Hebron University – Palestine

ABSTRACT
The study focused on a contemporary topic, “adaptation of the insurance
contract”, which is the root of the dispute in the provision of insurance in
both its commercial and cooperative types, so its precision shall resolve the
ruling of the both of them. In this study- Using the descriptive, and juristic
approach- I reviewed the meaning of adaptation of cooperative insurance, its
legitimacy, compilation of the point of difference in adaptation of cooperative
insurance contract, opinions of the scholars related to adaptation of cooperative
insurance contract and their deliberation. The researcher came up with an
innovative new adaptation for the cooperative insurance contract that (it is
donatory comprising of compensatory) where he divided the contracts into
pure compensation, pure donation, predominantly donation and predominantly
compensation. To be noted, the ruling follows the prevailing and predominant,
not the rare, The commercial insurance contract is purely a compensative, or
the charitable part is rare in it, so the rules of compensation are applicable. As
for the cooperative insurance contract it is more charitable than compensative,
so it follows the rulings of charity in which those relaxations are in play which
are not in the compensatory.
Keywords: Adaptation, contract, cooperative insurance.
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المقدمة

إن أول رشكة تأمني تكافيل تعاوين أسست يف السودان ،أنشأها بنك فيصل
اإلسالمي عام 1977م ،لكن املتتبع لتأريخ نشأة فكرة التأمني ليجدها قديمة ترجع
إىل عهد رسول اهلل (صىل اهلل عليه وسلم) ،فعن أيب موسى ،قال( :قال رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وسلم) :إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو ،أو قل طعام عياهلم
باملدينة ،مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ،ثم اقتسموه بينهم يف إناء واحد،
بالسوية ،فهم مني وأنا منهم)(((.
ونجد شواهد قديمة يف الفقه اإلسالمي عىل وقوع فكرة التأمني بني التجار ،ففي
أواسط القرن الثامن عىل عهد القايض أيب عثامن سعيد العقباين وقعت مسألة
تسمى بقضية جتار البز (احلرير) مع احلاكة ،وذلك أن جتار البز رأوا توظيف مغارم
خمزنية ثقيلة عليهم ،فتواطئوا عىل أن كل من اشرتى منهم سلعة وضع درمها عند
رجل يثقون به ،فإذا جتمع مبلغ كبري استعانوا به عىل سداد املغارم ،وأراد احلاكة
منعهم بدعوى أنه يرض هبم ،وينقص من ربحهم ،فحكم العقباين بإباحة ذلك
برشط أن ال جيرب واحد من التجار عىل دفع الدرهم ،ومل يتعرض لعلة الغرر أو
كون بعضهم ينزل أكثر من اآلخر لتفاوهتم يف متاجرهم سعة وال ضيقا ملا يف ذلك
من املصلحة املرسلة ،وما قال أحد منهام بفساد هذه املعاملة ،أو ادعى فيها قامرا
أو غررا لعدم قصدمها ،ومن أصول الفقه أن األعامل بمقاصدها ،بل أفتى البعض
باملنع نظرا إىل ترضر احلاكة بالدرهم بدعوى أنه ينقص من الثمن يف مآل األمر،
قال احلجوي معلق ًا عىل فتوى القايض العقباين« :وبتأمل هذه الفتوى يظهر لك
أهنا سواء مع قضية الضامن ومها كصناديق التوفري للموظفني والتعاون والتقاعد
اجلاري عمل األمم عليها يف أقطار الدنيا»(((.
ورضب املالكية واقعة تدل عىل أصل فكرة التأمني فيمن اشرتى من رجل داره
((( أخرجه مسلم .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت)1944/4( ،
العريب بن حممد احلجوي الثعالبي ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
((( احلجوي الفايس ،حممد بن احلسن بن
ّ
الطبعة األوىل1416 ،هـ1995 -م (.)568-567/2
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ومع أن أكثر علامء العرص عىل حل التأمني التعاوين وحتريم التجاري إال أن التشابه
بينهام كبري ،وهذا التشابه أدى إىل حصول اخلالف يف حكم التأمينني ،فنرى كثريا

الرعيني ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،دار الفكر ،الطبعة
((( احلطاب ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس ُّ
الثالثة1412 ،هـ 1992 -م.)509/3( ،
((( ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ،حاشية ابن عابدين (رد املحتار) ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية،
1412هـ 1992 -م)170/4( ،
((( بلتاجي ،حممد ،عقود التأمني من وجهة الفقه اإلسالمي ،دراسة مستوعبة لكافة وجهات النظر يف عقدي التأمني التجاري والتعاوين ،مكتبة األمني
القاهرة الطبعة األوىل1421/هـ ،ص.194-193
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عىل أن ينفق عليه حياته فإنه يرجع عليه بالنفقة التي دفع إليه ويفسخ البيع((( ،وهو
ما يسمى اليوم التأمني حلال البقاء براتب عمري ،وتقوم فكرته أن يدفع شخص
مبلغا معينا عىل أن يأخذ راتب ًا مدى حياته.
ويف عهد ابن عابدين كان التأمني مشتهرا منترشا باسم السوكرة ،فقد جرت عادة
التجار إذا استأجروا مركبا من حريب يدفعون له أجرته ،ويدفعون أيض ًا ماال
معلوما لرجل حريب مقيم يف بالده ،يسمى ذلك املال :سوكرة عىل أنه مهام هلك
من املال الذي يف املركب بحرق أو غرق أو هنب أو غريه ،فذلك الرجل ضامن
له بمقابلة ما يأخذه منهم ،وله وكيل عنه مستأمن يف دارنا يقيم يف بالد السواحل
اإلسالمية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من ماهلم يف
البحر يشء يؤدي ذلك املستأمن للتجار بدله متاما(((.
وما ذكره ابن عابدين أشبه ما يكون بالتأمني البحري ،وقد منعه ابن عابدين؛
ألن الضامن فيه التزام ما مل يلزم ،واحلريب املؤمن عنده ليس صاحب السفينة فال
يكون مو َدعا ليضمن ،ولو كان الضامن صاحب السفينة فهو أجري مشرتك وهو
واملو َدع غري ضامنني رشع ًا ما ال يمكن التحرز عنه ،وليس فيه تغرير ليكون من
قبيل تضمن الغار.
واحلقيقة أننا لو تصفحنا الفقه اإلسالمي بنظرة فاحصة فإننا نجد فيه مسائل تناظر
الفكرة العامة للتأمني التعاوين باعتباره وسيلة تكافلية لتوزيع اخلسائر التي تلحق
بالفرد عىل جمموعة متضامنة من األفراد ،وهو ما كان وراء اتفاق اجلمع الكبري من
الفقهاء الذين رأوا بحق أن التأمني التعاوين يتفق مع قواعد الرشيعة ونصوصها(((.
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من املعارصين أباحوا التأمينني أو حرمومها معا ،وألن التأمني مسألة مستجدة فإن
مبني عىل تكييفه الفقهي ببيان حقيقته ال َع ْق ِد َّية ،وقد اختلف املعارصون يف
حكمه ٌّ
فشمرت
تكييفه بتكييفات بعضها ظاهر البطالن وبعضها اآلخر ال خيلو من النقدَّ ،
عن ساعد اجلد إلجياد تكييف جديد جيمع حسنات التكييفات ويسلم من مثالبها،
وهو ما وصلت إليه بحمد اهلل ،ومع ذلك يبقى اجتهاد برشي قابل لألخذ والرد،
ولبنة حتتاج ما فوقها إلكامل بنيان االقتصاد اإلسالمي ورفعته.

أهمية الموضوع:
تكمن أمهية املوضوع ببحثه سبب وأصل اخلالف بني املعارصين يف حكم عقد
التأمني وخاصة التعاوين ليكون بديال رشعيا عن التأمني التجاري الذي حرمه
األكثر ،فتكييف عقد التأمني يضع املجهر عىل الفرق اجلوهري بني التأمينني؛ ألن
اختالفهام يف التكييف يؤدي إىل اختالفهام يف احلكم.
كام أن موضوع تكييف عقد التأمني التعاوين الذي اختلفت فيه أنظار املعارصين ملا
فيه من دقة وعمق حيتاج مزيدا من الدراسات التي تتم بنيانه وحتكم أصله وفرعه،
فهذه املسألة اليوم بحاجة إىل نظرة رشعية ثاقبة بعني العدل ،ال بعني الرضا ،وال
بعني السخط وفق ميزان الرشع احلنيف الذي وجد حلل مشاكل البرشية يف مثالية
واقعية بعيدة عن املثالية املجردة والتضييق العقيم ،هذا ما حياول هذا البحث
حتقيقه من خالل بحث هذه املعضلة اخلطرية.

الدراسات السابقة وما امتاز هذا البحث عنها:
أصلت للتأمني
إن تكييف عقد التأمني ُبحث عىل ُعجالة يف غالب املؤلفات التي َّ
التعاوين ،وقد أفرد قلة من الباحثني تكييف عقد التأمني التعاوين بالبحث ومما
وقفت عليه من هذه األبحاث:
 التكييف الرشعي للتأمني التعاوين اإلسالمي ،للدكتور عثامن اهلادي إبراهيم،92
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نرش يف الدورة العرشين ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،عام 2012م ،حيث
جعله يف حمورين :األول :التكييف الرشعي للتأمني التعاوين اإلسالمي ،والثاين:
بيان أحكام التأمني عىل احلياة والسيارات .وقد ساق يف املحور األول رأي عدد
من املعارصين يف تكييف عقد التأمني التعاوين عىل غري سنن الرتتيب املوضوعي
وإنام يذكر اسم العامل أو اجلهة الفقهية كاملجمع الفقهي -مثال -ويبني ما قاله كل
واحد منهم عىل حده يف التأمني من حيث تكييفه ومرشوعيته وأهم ما استدل به
هذا العامل أو اجلهة ،ثم تكلم عن حديث األشعريني ،وعرف التأمني بأن عقد يقوم
عىل االلتزام بدفع مبلغ معني عىل سبيل التربع لتعويض املترضرين عىل أساس
التكافل ،وأن موضوعه هو التزام املستأمنني بتحمل املخاطر عىل سبيل التربع،
ثم تكلم عن األسس التي تقوم عليها رشكات التأمني التكافيل وهي الوكالة
واملضاربة ،والتربع ،والوقف ،باعتبارها صيغ جديدة يمكن أن يبنى عىل بعضها
التأمني التعاوين عوضا عن الصيغة الشائعة اليوم ،ثم ختم بحثه بالفروقات
اجلوهرية بني التأمني التكافيل والتأمني التجاري.
 التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية للدكتور رياضمنصور اخلليفي ،وقد نرش يف جملة الرشيعة والقانون يف العدد  33من شهر يناير
من عام 2008م ،وقد بني يف مبحثه األول أن العالقة املالية فيام يدفعه املشاركون
املؤمن عليهم إىل صندوق التكافل هي عالقة مشاركة تكافلية غري ربحية وأساسها
الفقهي عقد اهلبة يف الرشيعة اإلسالمية ،ثم تكلم يف املبحث الثاين عن العالقة
بني دافعي أقساط التأمني من املشرتكني وهيئة املسامهني ،وبني يف املبحث الثالث
العالقة بني املؤسسني وصندوق املسامهني من محلة األسهم يتمثل يف عقد الرشكة
فقط ،ويف املبحث الرابع بني كيف ينتج الفائض التأميني وكيف يوزع.
 التأمني اإلسالمي التكييف املحل ورد الشبه ،للدكتور موسى القضاة ،وقدنرش يف مؤمتر التأمني التعاوين الذي عقد بالتعاون بني املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب واجلامعة األردنية وجممع الفقه اإلسالمي الدويل واإليسيسكو ،عام
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2010م ،ومل يقارن يف فصله األول -الذي تكلم فيه عن تكييف عقد التأمني -بني
آراء العلامء ،بل اقترص -تقريب ًا -عىل بيان رأيه الشخيص يف تكييف عقد التأمني

وتأصيله ،وتوصل إىل أنه عقد معاوضة تعاونية ،وعرفه بأنه عقد يتم بني طرفني

بحيث يقدم طرف لآلخر ماال ال بقصد االسرتباح منه وإنام بقصد حتقيق التعاون

املتمثل بتحقيق النفع لطفري العقد أو أحدمها ،وتكلم يف الفصل الثاين من بحثه
عن حمل عقد التأمني التعاوين للوصول إىل ما جيوز وما ال جيوز أن يكون خطر ًا
مؤمن ًا عليه ،ويف الفصل الثالث تكلم عن شبهات التسوية بني التأمني التجاري
والتعاوين.

وقد امتاز بحثي هذا عن هذه األبحاث بميزات أبرزها:

1 .تكييف عقد التأمني تكييفا مبتكرا جديدا حيث كيفه الباحث بأنه (تربع فيه
معنى املعاوضة) فقد قسم الباحث العقود إىل معاوضة حمضة ،وتربع حمض،
وما غلب فيه التربع ،وما غلبت فيه املعاوضة ،وعقد التأمني التجاري معاوضة
حمضة أو يقل فيها التربع ،أما عقد التأمني التعاوين فيغلب فيه التربع وتندر
حرص الباحث
املعاوضة ،والعربة يف احلكم للغالب الشائع ال للنادر .فقد َ
يف هذا البحث عىل إجياد تكييف رشعي مطابق حلقيقة عقد التأمني التعاوين
خيتلف عن تكييف عقد التأمني التجاري يكون أقرب إىل روح الرشيعة وواقع
التأمني الذي جتريه مؤسسات التأمني احلالية وتكون سهام النقد عليه أقل
من غريه ،حيث مل يسلم أي تكييف من النقد يف خضم االجتهادات الكثرية
املتضاربة يف هذا املضامر الذي يدعي فيه كل وص ً
ال باحلق.
2 .أضاف البحث مناقشات مبتكرة للتكييفات ،تدعم مسائل هذا املوضوع،
وتعيل بنيانه بام خيدم االجتهاد الفقهي املعارص.
3 .مجع ما تناثر من آراء العلامء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ،وأبرز من قال
هبا من العلامء ،ومناقشتها ،وفق ترتيب موضوعي بجمع املتفق منها والتفريق
بني املفرتق.
94
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أسئلة البحث:
حياول البحث اإلجابة عن عدد من األسئلة أمهها:

1 .ما معنى تكييف عقد التأمني؟ وما أنواع عقد التأمني؟

3 .ما آراء العلامء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ومناقشتها؟ وما التكييف
املختار؟

4 .هل خيتلف التأمني التعاوين عن التجاري يف الشكل فقط أم باحلقيقة؟

وختمت البحث بأهم نتائج البحث وتوصيات الباحث.

مشكلة البحث:
حياول البحث حل اإلشكاالت التالية:

1 .التوافق الكبري بني التأمني التجاري والتعاوين من حيث الصورة واهلدف ،مما
دفع الباحث للبحث عن فرق جوهري ذايت حقيقي يصلح أن يكون مفرتقا
يف اختالف األحكام واآلثار بني التأمينني.

2 .االختالف الكبري بني املعارصين يف تكييف عقد التأمني التعاوين باعتباره:
التزاما بالتربع ،عقد هبة ،عقد معاوضة ،عقد تربع ،عقد مضاربة ،عقد

معاوضة تعاوين ،مما يدفعنا للسعي للموازنة بني هذه التكييفات للوصول إىل

التكييف األرجح أو اخرتاج تكييف جديد أقرب إىل واقع املعاملة ومقاصد

الرشيعة.

أهداف البحث:
هيدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:
95
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2 .أين اتفق وأين اختلف املعارصون يف تكييف التأمني التعاوين؟
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1 .بيان معنى تكييف عقد التأمني ،وحرص أنواعه دون االقتصار عىل صوره
الواقعية التي درج عىل ذكرها أكثر املعارصين

2 .حتديد أركان عقد التأمني التعاوين وحتليل عنارصه.

3 .حتقيق آراء الفقهاء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ،وعرض أدلتهم ،ومناقشتها
للوصول إىل التكييف الراجح بمحاولة إجياد تكييف جديد مبتكر يكون سامل ًا
من املعارضة أو بأن تكون سهام النقد عليه أقل من غريه عىل أقل تقدير.

منهجية البحث واصطالحه:
استخدم الباحث املنهج االستقرائي يف تتبع مذاهب الفقهاء وأدلتهم ،ثم املنهج
الوصفي يف بيان هذه اآلراء واألدلة ،ثم املنهج التحلييل النقدي هلا ،جاع ً
ال من
منهج البحث الفقهي اإلسالمي املقارن اخلاص ضابطا حاكام يف هذه العملية
النقدية الرتجيحية.

وسيكتفي الباحث يف ختريج األحاديث بتخرجيها من مصادرها األصلية بذكر
رقم اجلزء والصفحة فقط ،واحلكم عىل احلديث ما مل يكن يف الصحيحني.
وبينام يرى البعض أن يسمى التأمني التعاوين بالتأمني اإلسالمي ،يرى آخرون
أن استعامل مصطلح «التأمني التكافيل» أقرب إىل فكر الرشيعة اإلسالمية ،وأما
تسمية التأمني اإلسالمي بلقب التعاوين أو التباديل فإهنا ألقاب مستمدة من الفكر
التأميني التقليدي وتطبيقاته غري امللتزمة بالضوابط الرشعية ،ولذلك فإن هذه
االصطالحات ختتلف يف واقعها اختالف ًا جذري ًا عن نظام التأمني اإلسالمي(((.

ويرى الباحث -وهو ما جرى عليه يف بحثه -أن األوىل استعامل مصطلح «التأمني
التعاوين» بدال من «التأمني اإلسالمي» و«التأمني التكافيل»؛ ألن تسميته بالتأمني
اإلسالمي فيه حرص للحق يف اجتاه معني ،واحتكار وصف اإلسالم بصورة من

((( اخلليفي ،رياض منصور ،تقييم تطبيقات وجتارب التأمني التكافيل اإلسالمي ،ورقة علمية أعدت ألغراض ملتقى التأمني التعاوين املقام برعاية اهليئة
اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل بالكويت ،ص.2
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تقسيم البحث:

قسمت البحث بعد التمهيد وبيان أمهية املوضوع وأسئلة البحث ومشكلته
وأهدافه ومنهجيته واصطالحه إىل ستة مباحث :املبحث األول :معنى تكييف
عقد التأمني .املبحث الثاين :أنواع عقد التأمني .املبحث الثالث :أركان عقد
التأمني التعاوين وعنارصه .املبحث الرابع :حتديد حمل اخلالف يف تكييف التأمني
التعاوين .املبحث اخلامس :آراء العلامء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ومناقشتها.
املبحث السادس :الراجح يف تكييف عقد التأمني التعاوين .وختمت البحث بأهم
نتائج البحث وتوصيات الباحث.

المبحث األول :معنى تكييف عقد التأمين

التكييف لغة من كيف وهي كلمة موضوعة يستفهم هبا عن حال اإلنسان فيقال:
كيف هو؟ فيقال :صالح .وكيف :كيف األديم :قطعه ،والكيفة :القطعة .وكيف:
اسم معناه االستفهام(((.
التكييف الفقهي للمسألة اصطالحا :حتريرها وبيان انتامئها إىل أصل معني
معترب((( ،أي بإرجاعها إىل أصلها ال َع ْق ِدي الذي بنيت عليه وأسست منه جريا
مع قاعدة (العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين)؛ ألن معنى
((( ابن منظور ،أبو الفضل حممد بن مكرم بن عىل ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط 1414 - 3هـ ( .)312/9ابن فارس ،أمحد بن فارس بن
زكرياء القزويني الرازي ،مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م (.)150/5
((( قلعهجي ،حممد رواس ،وحامد قنيبي ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس ،الطبعة الثانية1408 ،هـ 1988 -م (ص.)143 :
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صور التأمني التي قد تتغري وتتطور يف الزمن القادم ،وقد يأيت عوضا عنها بدائل
أكثر مطابقة ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،كام أن فيه نفي ًا إلسالمية اجتاه فقهي
يرى مرشوعية التأمني التجاري ،وألن يف تسميته «التأمني التكافيل» مصادرة عىل
املطلوب بتوجيه احلقيقة ال َع ْق ِد َّية هلذا ال َع ْقد ونوع تكييف له بأن فيه معنى الكفالة،
والتعبري بالتعاون أعم من ذلك لدخول كثري من العقود يف هذا املعنى حتى عقود
املعاوضات التي فيها معنى التعاون يف حتقيق احلاجات املتبادلة ،واهلل تعاىل أعلم.
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التكييف إرجاع ال َع ْقد إىل أصل معناه دون الوقوف عىل ظاهر مبناه ،وحقيقته
دون لفظه.
والعقود مجع عقد وهو لغة نقيض احلل ،ويراد به العهد ،وهي أوكد العهود(((،
شد ِ
ويدل عىل ٍ
وشدَ ِة وثوق( ،((1واصطالح ًا هو :ربط أجزاء الترصف باإلجياب
والقبول رش ًعا( ،((1أو هو ارتباط اإلجياب بالقبول كعقد البيع واإلجارة
واإلعارة( ،((1أو هو ارتباط إجياب بقبول عىل وجه مرشوع ُيثبت أثره يف حمله(.((1
والتأمني يف اللغة من أمن ،واألمن ضدُّ اخلوف( ،((1ومجيع املعاين املشتقة من لفظ
«امن» ترجع إىل معنيني مها :األمانة التي هي ضد اخليانة ،ومعناها سكون القلب،
واآلخر التصديق(.((1
ف التأمني التعاوين اصطالح ًا بتعريفات -أدقها يف نظري -تعريف شيخنا
و ُع ِّر َ
العالمة الدكتور عيل القره داغي الذي عرفه بأنه :االتفاق بني طرفني أو أكثر عىل
تفتيت خماطر وتوزيع آثارها عىل أكثر من واحد ،سواء كان االتفاق عن طريق
املعاوضة أو عن طريق التربع(.((1
ويف القانون فقد عرفه القانون السوري بأنه «حتويل أعباء املخاطر من ا ُمل َؤ َّمن له
إىل ا ُمل َؤ ِّمن مقابل قسط تأمني والتزام ا ُمل َؤ ِّمن بتعويض الرضر واخلسارة للمؤمن
له»(.((1
والتأمني التعاوين هو «اتفاق أشخاص يتعرضون األخطار معينة عىل تاليف
األرضار الناشئة عن هذه األخطار ،وذلك بدفع اشرتاكات عىل أساس االلتزام
بالتربع ،ويتكون من ذلك صندوق تأمني له حكم الشخصية االعتبارية ،وله
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج/3ص.297
( ((1ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر ،عام النرش1399 :هـ
 1979م .ج /4ص.86( ((1اجلرجاين ،عيل بن حممد بن عيل ،التعريفات ،ضبطه وصححه مجاعة من العلامء ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط1403 1هـ -1983م ج/1
ص.153
( ((1عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام :ج/1ص19
( ((1وهو ما ورد يف جملة األحكام (من املادة  101اىل  .)104سليم رستم باز ،رشح املجلة ،،دار العلم للجميع ،بريوت ،ط1998 :3م ،ص 56و57
( ((1ابن منظور ،لسان العرب ،دار املعارف ،مجهورية مرص العربية1999 ،م.
( ((1ابن منظور ،لسان العرب ( .)21/13ابن فارس ،مقاييس اللغة ()133/1
( ((1القره داغي ،التأمني التعاوين.)18( ،
( ((1يف املادة/1/املرسوم الترشيعي رقم/43/للعام/2005/اخلاص بتنظيم سوق التأمني يف اجلمهورية العربية السورية.
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ذمة مالية مستقلة ،يتم منه التعويض عن األرضار التي تلحق أحد املشرتكني من
جراء وقوع األخطار ا ُمل َؤ ِّمن منها ،وذلك طبقا للوائح والوثائق .ويتوىل إدارة هذا
الصندوق هيئة خمتارة من محلة الوثائق ،أو تديره رشكة مسامهة بأجر تقوم بإدارة
أعامل التأمني واستثامر موجودات الصندوق»(.((1

وتعويضه له عن أرضاره وخسائره مقابل قسط التأمني ،وإىل أي من العقود املسامة
مفردة أو مركبة يرجع هذا العقد ،أو هو عقد جديد بحقيقة وصفات وأحكام
جديدة.

المبحث الثاني :أنواع عقد التأمين

ينقسم عقد التأمني إىل أقسام عدة باعتبارات عدة أمهها نوعاه الرئيسان باعتبار
آلية عمله ومرشوعيته:

النوع األول :التأمين التعاوني:

وهو التأمني الذي «يقوم به عدة أشخاص يتعرضون لنوع من املخاطر وذلك
عن طريق اكتتاهبم بمبالغ نقدية عىل سبيل االشرتاك ،ختصص هذه املبالغ ألداء
التعويض املستحق ملن يصيبه الرضر منهم ،فإن مل تف األقساط املجموعة طولب
األعضاء باشرتاك إضايف لتغطية العجز ،وإن زادت عام رصف من تعويض كان
لألعضاء حق اسرتداد هذه الزيادة وكل واحد من أعضاء هذه اجلمعية يعترب
مؤمن ًا ومؤمن ًا له وتدار هذه اجلمعية بواسطة بعض أعضائها ،ويتضح من تصوير
هذا النوع من التأمني أنه أشبه بجمعية تعاونية تضامنية ال هتدف إىل الربح وإنام
الغرض منها درء اخلسائر التي تلحق بعض األعضاء بتعاقدهم عىل توزيعها بينهم
( ((1األيويف ،املعايري الرشعية ،معيار  26املتعلق بالتأمني ،ص685
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بناء عىل ما سبق فإن معنى تكييف عقد التأمني هو بيان احلقيقة التعاقدية بني
أطراف عقد التأمني الذي يقوم عىل حتويل أعباء املخاطر من ا ُمل َؤ َّمن له إىل ا ُمل َؤ ِّمن
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عىل الوضع املذكور»(.((1
فهو «احتاد غري مقيد يقوم به ا ُمل َؤ ِّمن هلم أنفسهم ،فيتعهدون بدفع اشرتاكات دورية
وفق جدول متفق عليه ،لتغطية اخلسائر التي يتعرض هلا بعضهم يف احلاالت
املعينة املحتمل حدوثها يف املستقبل ،وتوزع هذه اخلســائر عىل مجيع األعضاء
دوري ًا»(.((2

“ومن ناحية عملية واقعية هو «تعاون جمموعة من الناس يسمون «هيئة مشرتكة»
يتعرضون خلطر أو أخطار معينة من أجل تاليف آثار األخطار التي يتعرض هلا
أحدهم أو بعضهم بتعويضه عن الرضر الناتج من وقوع هذه األخطار ،وذلك
بالتزام كل منهم عىل سبيل التربع وبغري قصد الربح بدفع مبلغ معني يسمى
«القسط» أو «االشرتاك» حتدده وثيقة التأمني أو عقد االشرتاك ،أو تتوىل رشكات
التأمني اإلسالمية إدارة عمليات التأمني واستثامر أمواله نيابة عن هيئة املشرتكني
ِ
مضارب ًا ،أو مبلغ ًا
يف مقابل حصة معلومة من عائد استثامر هذه األموال باعتبارها
معلوم ًا باعتبارها وكيالً ،أو مها مع ًا بام يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية»(.((2

ويسمى بالتأمني التعاوين؛ ألن غايته التعاون لدفع األخطار ال الربح ،ويسمى
بالتأمني التباديل ألن كل عضو من األعضاء يتبادل منفعة هذا التأمني فكلهم
مؤمنون ومؤ َّمن هلم يف أن واحد ،ويسمى أيض ًا التأمني باالكتتاب ألن ما يدفعه
العضو اشرتاك متغري ال ثابت(.((2

النوع الثاني :التأمين التجاري:

عرفه األستاذ مصطفى الزرقا بأنه« :نظام تعاقدي يقوم عىل أساس املعاوضة ،غايته
التعاون عىل ترميم املخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة
( ((1اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،التأمني ،جملة البحوث اإلسالمية ،العدد  ،19سنة 1407هـ ،ج ،19ص 23
( ((2ثنيان ،سليامن بن إبراهيم بن ثنيان ،التأمني وأحكامه ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 1424هـ2003/م ،ص84
( ((2حسان ،حسني حامد ،التأمني عىل حوادث السيارات ،بحث مقدم حللقة العمل حول عقود التأمني اإلسالمي ،معهد البحوث ،البنك اإلسالمي
بجدة ،ص .3-2
((((2الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والتأمني ،مكتبة زهراء الرشق ،مرص1999 ،م ،ص.36
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1 .أن االسرتباح من نفس أقساط التأمني التجاري هو األصل بخالف التأمني
التعاوين الذي ال يتم االسرتباح من أقساط التأمني.

كام أن التأمني التعاوين يقوم عىل تفتيت األخطار بتحميلها لعدد كبري من الناس
هم دافعوا القسط التأميني ،أما يف التجاري فال تتفتت األخطار ولكن يتم حتوهلا
وحتميلها إىل رشكة التأمني التي تتحمل كامل مسؤوليتها.
( ((2الزرقا ،مصطفى بن أمحد ،نظام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1404هـ ،ص.19
( ((2السنهوري ،عبد الرزاق ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،دار النهضة العربية1964 ،هـ ،ج 7جملد 2ص1084
( ((2ثنيان ،سليامن إبراهيم ،التأمني وأحكامه ،ص ،40ص.71
() أبو النجا ،إبراهيم ،األحكام العامة طبقا لقانون التأمني والتأمني اجلديد ،دار النرش د م ج 1989 ،ج ،1ص .47
( ((2السيد ،حممد زكي ،نظرية التأمني يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة للتأمني ،دار املنار ،القاهرة ،ط1986 ،1م ،ص.47
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فنية قائمة عىل أسس وقواعد إحصائية»( .((2وعرفه القانون املدين املرصي يف املادة
 747بأنه «عقد يلتزم ا ُمل َؤ ِّمن بمقتضاه أن يؤدي إىل ا ُمل َؤ ِّمن له ،أو إىل املستفيد الذي
اشرتط التأمني لصاحله مبلغ ًا من املال ،أو إيراد ًا مرتب ًا ،أو أي عوض مايل آخر يف
حالة وقوع احلادث ،أو حتقق اخلطر املبني بالعقد؛ وذلك يف نظري قسط أو أية دفعة
للمؤ ِّمن»(.((2
مالية أخرى يؤدهيا ا ُمل َؤ ِّمن له ُ
وهو التزام طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه له ،أو ملن ُي َع ِّينُ ُه ،عند حتقق حادث
مبي يف العقد ،مقابل ما يدفعه له هذا األخر من مبلغ نقدي يف قسط أو
احتاميل َّ
نحوه وفيه ينفصل ا ُمل َؤ ِّمن (الرشكة املؤ ِّمنة املسامهة) عن ا ُمل َؤ ِّمن هلم الذين تتعاقد
الرشكة املؤمنة مع كل واحد منهم عىل حدة ،وتتحمل تعويض الرضر الذي
يصيب ا ُمل َؤ ِّمن له ،فإن انتهت مدة ال َع ْقد ومل يتحقق الرضر للمؤمن له أصبح املبلغ
املدفوع ح ّق ًا للمؤ ِّمن وال يشء للمؤمن له(.((2
فهو باختصار عقد « تتفق فيه رشكة مع عمالئها عىل تعويضهم عن األرضار التي
تلحق أحدهم عند حتقق خطر معني نظري دفع كل منهم قسط ًا ثابت ًا يتحدد مقداره
وقت العقد»(.((2
فإن قيل إن التعاون موجود يف التأمني التجاري كام التعاوين؟ فيجاب بأن بينهام
فروق ًا جوهري ًة من حيث طبيعة هذا التعاون أمهها:
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املؤ ِّمنُون يف التأمني التعاوين ال يتحملون ما زاد عن
كام أن حامل املخاطر وهم َ
أقساطهم ،بخالف حامل املخاطر يف التأمني التجاري وهي رشكة التأمني التي
تتحمل ما زاد عن أقساط التأمني.

المبحث الثالث :أركان عقد التأمين التعاوني وعناصره

ال بد قبل تكييف عقد التأمني التعاوين من تدقيق فهمه بتحليله وفهم عنارصه التي
يتكون منها ليسهل بعد ذلك تكييفه وإرجاعه إىل أصله العقدي الصحيح الذي
بني عليه ونشأ منه ،حيث يتكون عقد التأمني التعاوين من األركان والعنارص
التالية:

المطلب األول :أركان عقد التأمين:

التأمني باعتباره عقد ًا يتكون من ثالثة أركان وهي:

1 .العاقدان :ومها ا ُمل َؤ ِّمن أي الرشكة ،واملؤمن له أو املستأمن وهو طالب التأمني،
وقد يتوسط بينهام وسطاء هم :الوكيل املفوض واملندوب ذو التوكيل العام
والسمسار.

2 .الصيغة :وهي اإلجياب والقبول ويمثلها هنا وثيقة التأمني وهو عادة ال َع ْقد
املكتوب الذي ينظم العالقة بني الطرفني من حيث احلقوق والواجبات
وااللتزامات والرشوط واالستثناءات وكيفية التنفيذ والتبليغ.

3 .حمل العقد :ويتكون حمل ال َع ْقد من :اخلطر والقسط ومبلغ التأمني ،فالقسط
هو حمل التزام املستأمن ،ومبلغ التامني هو حمل التزام املؤمن ،واخلطر
املحتمل الوقوع فهو حمل التزام كل من املستأمن واملؤمن وال يقصد به الرضر
واملخاطرة(.((2

( ((2القره داغي ،عيل حمي الدين ،التأمني اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتامني التجاري مع التطبيقات العملية ،دار البشائر اإلسالمية،
الطبعة األوىل  ،2004ص 44-33-31
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المطلب الثاني :عناصر عقد التأمين التعاوني:
يتكون عقد التأمني التعاوين من العنارص واملقومات التالية:

َُ
المؤ ِّمن.
العنصر األول:

َُ
َُ
المؤ َّمن له (المستفيد).
المؤ َّمن أو
العنصر الثاني:

وهو من سيستفيد من عائد التأمني عند وقوع ا ُمل َؤ َّمن عليه ،وقد يكون نفسه
ا ُمل َؤ ِّمن وقد يكون غريه ،فكثري من الرشكات تؤمن ملوظفيها تأمين ًا صحي ًا هي من
تقوم بالتعاقد مع رشكات التأمني فهي اجلهة املؤمنة ،واملستفيد من عائد التأمني
هو املوظف ا ُمل َؤ َّمن له ،والرشكة التي أمنت لصالح موظفيها مستفيدة أيض ًا من
التأمني ألهنا فتّتت املخاطر الكبرية التي يمكن أن تتحملها حال وقوع إصابات
العمل -مثال -وشاركت معها جهة أخرى هي رشكة التأمني أو بقية دافعي
أقساط التأمني ،فالرشكات ال تقوم بالتأمني ما مل تكن مستفيدة أضعاف ما تدفعه
من أقساط لرشكات التأمني عادة.
ويف التأمني عىل احلياة يؤمن الشخص عىل حياته ليستفيد ورثته أو من يعيلهم من
بعده كزوجته وأوالده ،فيكون هو ُم ّؤ ِّمنَ ًا وورثته ُم َؤ َّمن هلم.

َُ
المؤ َّمن عنده.
العنصر الثالث:

وهم جمموع املؤ ِّمنني ،وهم األشخاص احلقيقيون أو االعتباريون الذين يتعاونون
لرأب صدع املخاطر املحدقة املتوقعة عن طريق التكافل والتعاون فيام بينهم ،وهم
يف احلقيقة جمموع املؤ ِّمنني.
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وهو طالب التأمني الذي خيشى وقوع أمر كخطر معني ويريد أن يتداركه بتقليل
خطره وتفتيت أثره ،وهو من يدفع قسط التأمني ويطلب إجراء التعاقد مع اجلهة
املؤمنة.
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َُ
المؤ َّمن عليه.
العنصر الرابع:
وهو غالبا اخلطر املتوقع أو أي أمر آخر متوقع خيشى من حصوله فيتم التكافل

بدفع مبلغ مايل معني عند حصوله.

العنصر الخامس :اشتراك أو قسط التأمين.
وهو ما يدفعه املؤمنون بالتكافل من مبالغ مالية كقسط يشكل جمموعها صندوق
التأمني الذي يتم من خالله التعويضات عن املحذورات.

العنصر السادس :التعويض.
هو ما يدفع من مال تعويضا عن رضر أو خطر أو أمر مؤمن عليه وقع.

العنصر السابع :عقد التأمين (اإليجاب والقبول).
وهو تالقي إراديت املؤمنون عىل عقد التأمني التعاوين ،وإرادهتم مع رشكة التأمني
إلدارة اشرتاكات التأمني ،وتشغيلها مقابل أجر ونسبة من األرباح.

العنصر الثامن :مدير العملية التأمينية (شركة التأمين).
وهي طرف ثالث غري ا ُمل َؤ ِّمن واملؤمن له وظيفته إدارة العملية التأمينية واستثامر
أموال التأمني بام يعود بالنفع عىل جمموع ا ُمل َؤ ِّمنِني.
وخيتص عقد التأمني بخصائص أبرزها أنه :من عقود الرتايض ،وهو عقد ملزم

للمتعاقدين ،وهو عقد احتاميل ،وهو عقد زمني ،وهو عقد إذعان ،وهو عقد فيه

معنى التربع.

المبحث الرابع :تحرير محل الخالف في تكييف التأمين التعاوني

يرى الباحث -بتحليل عنارص العملية التأمينية -وجود عدد من العالقات
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التعاقدية يف عقد التأمني التعاوين تشكل بمجموعها العملية التأمينية أو ما يسمى
بعقد التأمني التعاوين اليوم ،ولكي نضع يدنا عىل حمل النزاع يف املسألة فال بد من
حتلل هذه العقود لنجد موطن النزاع يف تكييفها أو حكمها وهذه العقود هي:

وال خالف بني العلامء يف جواز عقد الرشكة( ،((2حيث يدفع كل مساهم
جزء ًا من رأس مال الرشكة ،ويوكلون أمر إدارهتا إىل بعضهم أو غريهم ،وقد
تقترص عمل الرشكة عىل التأمني أو تتعداه إىل غريه معه ،فليس هذا حمل النزاع
يف تكييف عقد التأمني.
2 .وكالة بأجر ،وهي العالقة التعاقدية بني رشكة التأمني باعتبارها وكيالً،
وا ُمل َؤ ِّمنني الذين يدفعون األقساط ويملكون صندوق التأمني وحيملون وثائق
أو بوالص التأمني باعتبارهم موكلني ،حيث تكون رشكة التأمني وكيلة عنهم
يف إدارة أمواهلم والتحقق من وقوع املخاطر واألرضار ا ُمل َؤ َّمن عليها ،والدفع
للمترضرين من صندوق التأمني.
وال خالف بني العلامء يف جواز عقد الوكالة بأجر ،فطبيعة العالقة التعاقدين
بني الرشكة وا ُمل ّؤ ِّمنني عالقة ظاهرة ليست هي حمل النزاع يف تكييف وحكم
رشكة التأمني التعاوين.
3 .رشكة مضاربة أو وكالة باالستثامر ،وهي العالقة الناظمة لترصف رشكة
التأمني يف تنمية مال صندوق التأمينات (محلة الوثائق) حيث تقوم رشكة
التأمني باستثامر أموال املؤمنني فإن كان ما تأخذه رشكة التأمني أجرا مقطوعا
مقابل هذا االستثامر كانت وكالة بأجر ،وإن كانت نسبة شائعة من األرباح
كان عقد مضاربة محلة الوثائق (البوالص) هم رب املال ،والرشكة هي العامل
( ((2انظر اإلمجاع عىل جوازها يف :املوسوعة الفقهية الكويتية (.)35/26
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1 .رشكة عنان ،وهي العالقة التعاقدية بني املسامهني الذين ينشؤون رشكة
التأمني التعاوين من خالل اكتتاهبم يف الرشكة برشاء أسهمها ،ويقوم بعضهم
أو غريهم من املختصني بإدارهتا جراء نسبة من الربح أو أجر مقطوع.
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يف رشكة املضاربة.

وال خالف بني العلامء يف جواز املضاربة( ((2والوكالة باالستثامر( ،((3فطبيعة
العالقة التعاقدية بني الرشكة ومحلة الوثائق لتنمية أمواهلم ظاهرة ليست حمل
نزاع يف التكييف واحلكم ،وليست هي أصل العملية التأمينية ،بل هي عملية
استثامرية حمضة خارجة عن مفهوم وحقيقة عقد التأمني ،فال نزاع فيها يف
موضوع التأمني التعاوين.

4 .كفالة دون أجر ،وهي العالقة بني الرشكة وبني املشرتكني يف التأمني من محلة
الوثائق (بوالص التأمني) يف حتمل الرشكة يف دفع البدل املايل عند حدوث
اخلطر هلم أو لغريهم من املترضرين (املستفيدين) عند عدم وجود أموال
حال نفاد موجودات الصندوق لكثرة التغطيات التأمينية عىل أن تسرتدها يف
املستقبل من أموال املشرتكني (محلة الوثائق) أو أرباحهم ،فإن قامت بدفعها
فعال أصبحت دائنة للصندوق (الشخصية االعتبارية).
فام تدفعه رشكة التأمني من ماهلا فوق أقساط ا ُمل ّؤ ِّمنني باعتبارها وسيط ًا خارج ًا
عن العالقة التأمينية املبارشة عىل أن تسرتد ما دفعته من أموال مع دخوهلا
ضامنة لتعويضات احلوادث عن املؤ ِّمنني بضم ذمتها عىل ذمتهم هو ما ينطبق
عقد الكفالة ،وليس هو حمل النزاع يف عقد التأمني؛ ألن مال الرشكة يبقى ماال
للرشكة ،فام تدفعه فوق أقساط التأمني تسرتده باعتباره قرض ًا حسن ًا ،وليس
هذا حمل النزاع يف تكييف عقد التأمني التعاوين ،وإن كان أحد أسس فهم
العالقة املركبة يف عقود رشكات التأمني التعاوين.

5 .العالقة التعاقدية بني من يدفع أقساط التأمني .وهنا يكمن حمل النزاع وأصل
اخلالف وهو طبيعة العالقة ال َع ْق ِد َّية بني محلة وثائق التأمني (بوالص التأمني)
أنفسهم ،وهم من يدفع أقساط التأمني ،أي دافعي االشرتاكات التأمينية أي
( ((2انظر نقل االتفاق عىل مرشوعية املضاربة يف بدائع الصنائع للكاساين ()79/6
( ((3انظر نقل اإلمجاع عىل جواز الوكالة يف مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ()217/2

106

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

محلة الوثائق (بوالص التأمني) ،هل العالقة بينهم عالقة تكافل أم معاوضة أم
غري ذلك؟ هذا ما سيحاول البحث اإلجابة عنه يف طياته.

المبحث الخامس :آراء العلماء في تكييف عقد التأمين التعاوني ومناقشتها

التكييف األول :االلتزام بالتبرع

وهو رأي املعايري الرشعية (األيويف) ،فالعالقة بني محلة الوثائق وبني الصندوق
عند االشرتاك تقوم عىل أساس االلتزام بالتربع من املشرتكني ملصلحتهم ،ومحاية
جمموعهم بدفع اشرتاكات يتكون منها صندوق التأمني الذي تديره هيئة خمتارة
من محلة الوثائق ،والعالقة بني املستفيد وبني الصندوق عند التعويض هي عالقة
التزام الصندوق بتغطية الرضر حسب الوثائق واللوائح( .((3يدل عىل ذلك
أن صندوق محلة الوثائق خيتص باالشرتاكات وعوائدها وما يتم تكوينه من
خمصصات واحتياطيات متعلقة بالتأمني وبالفائض التأميني ،ويتحملون مجيع
املرصوفات املبارشة املتعلقة بإدارة عمليات التأمني(.((3
وهذا الرأي خمرج عىل مذهب املالكية يف مسألة لزوم املعروف بالتزامه ،وقد
عرف احلطاب هذا االلتزام بأنه« :إلزام الشخص نفسه شيئ ًا من املعروف من غري
تعليق عىل يشء ،فدخل يف ذلك الصدقة ،واهلبة ،واحلبس ،والعارية ،والعمري،
والعرية ،واملنحة ،واإلرفاق واإلخدام واإلسكان ،والنذر إذا كان غري معلق،
والضامن وااللتزام باملعنى األخص أعني بلفظ االلتزام» ثم بني النوع الثاين من
االلتزام وهو املعلق عىل فعل ِ
امللتزم ،وقسمه بدوره إىل نوعني:
( ((3األيويف ،املعايري الرشعية ،معيار  26املتعلق بالتأمني ،ص687-686
( ((3وختتص الرشكة املسامهة املديرة للتأمني برأس ماهلا وعوائده ،واألجر الذي تأخذه عن الوكالة ،ونسبتها املحددة من الربح املحقق عن استثامر
موجودات التأمني عىل أساس املضاربة ،أو األجر املحدد عىل أساس الوكالة باالستثامر ،وتتحمل الرشكة مجيع مرصوفاهتا اخلاصة بأعامهلا ،ومن تلك
املرصوفات مرصوفات استثامر موجودات التأمني .األيويف ،املعايري الرشعية ،معيار  26املتعلق بالتأمني ،ص686
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اختلف املعارصون يف تكييف العالقة التعاقدية بني األشخاص املؤ ِّمنِ ْي دافعي
االشرتاكات إىل تكييفات:
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أ -إما أن يكون القصد بااللتزام واالمتناع من ذلك الفعل املعلق عليه كقوله
لزوجته :إن تزوجت عليك فلك ألف دينار.
ب -وإما أن يكون القصد منه حصول ذلك الفعل ،ويكرر اليشء الذي ألزمه
عيل ألف
شكر ًا هلل تعاىل عىل حصوله كقوله :إن
ُ
أمتمت هذا الكتاب فلفالن َّ
درهم ،وهذا الثاين من باب النذر( ،((3ونقل عن ابن رشد اجلد قوله« :إذا قال له
بعد البيع :بع وال نقصان عليك .يلزمه؛ ألن معنى قوله :بع وال نقصان عليك .بع
والنقصان عيل ،فهذا أمر قد أوجبه عىل نفسه ،واملعروف عىل مذهب مالك ومجيع
أصحابه الزم ملن أوجبه عىل نفسه ما مل يمت أو يفلس»(.((3

ويناقش هذا التكييف بأن من يذهب لرشكات التأمني ينتظر بدال عن مشاركته يف
بدل التأمني كإصالح مركبته إن حصل هلا حادث -مثال -فلو أن رشكة التأمني
أخربته بأن تربعه تربع حمض ولن تصلح له سيارته إن حصل هلا حادث فلن يدفع
أحد بدل التأمني لرشكة التأمني التعاونية ،فأصبح ما يدفعه ا ُمل َؤ ِّمن عقد معاوضة
ال تربع حمض ،أو يقال :هو تربع مرشوط بتربع مقابل ،أي لسان حاله :إن تربع
يل دافعوا أقساط التأمني اآلخرين إلصالح سياريت إن حصل احلادث تربعت هلم
إن حصل هلم حادث ،وحقيقته معاوضة ال تربع؛ ألن العربة يف العقود للقصود
واملعاين ال لأللفاظ واملباين.
كام يناقش أيض ًا بأن االلتزام هو ترصف فردي وليس عقدا ،فهو إلزام الشخص
نفسه من طرف واحد دون وجود عالقة ترابطية عقدية بني أكثر من طرف،
والواقع يناقض هذا التكييف ،فالتأمني عقد رابط بني دافعي أقساطه ليتعاونوا
بينهم عىل ردء بعضهم بعضا ،وتكافلهم يف رأب صدع خماطرهم حال وقوعها،
وتعويض املترضرين منهم حال حصول املحذور ووقوع املقدور.

مؤ ِّمنَ ًا بمجرد التزامه بدفع قسط التأمني ،بل ال بد
كام أن متعاقد التأمني ال يكون َ

( ((3احلطاب ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد ،حترير الكالم يف مسائل االلتزام (ص ،)45 :املحقق :عبد السالم حممد الرشيف ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط1984 ،1م
( ((3املصدر السابق (ص.)74

108

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

من دفعه قسط التأمني أو جزء منه وتقسيط آخر ليدخل حتت مظلة التأمني وينال
حقه يف التعويض ،وهو تربع أو معاوضة ال التزام هبا ،فال يقف هذا التكييف أمام
ميزان النقد الرشعي العلمي.

التكييف الثاني :عقد هبة

ويرد عليه -عىل التسليم جدال هبذا التكييف -بأهنا هبة برشط الثواب ،فأنا ال
أهب إال إن وهبني غريي وتقاسم معي اخلطر والرضر املتوقع ،واهلبة برشط
الثواب حقيقتها عقد معاوضة فهو بيع حقيقة؛ ألن العربة يف العقود للقصود
واملعاين ال لأللفاظ واملباين ،وظاهر ال َع ْقد وباطنه التزام متبادل فأنى يكون هبة
حمضة!!!.

التكييف الثالث :عقد معاوضة

إن رشكات الـتأمني -بحكم نظام تأسيسها -رشكات جتارية هتدف إىل حتقيق

( ((3صباغ ،أمحد حممد ،املشكالت التطبيقية والعملية غري القانونية التي تواجهها رشكات التأمني ،مقدمة حللقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي (
معهد البحوث ) بنك التنمية اإلسالمي بجدة ،ص 12
( ((3اخلليفي ،رياض منصور ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية ،جملة الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،األردن،
العدد ،33ذي احلجة/يناير 2008م ،ص42-40
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فهذا االتفاق التعاوين الذي جيمع ا ُمل َؤ ِّمن هلم وتنشأ به عالقة حكمية بني املستأمنني
تقوم عىل أساس التعاون وااللتزام ،وتبادل التضحية ،وتقاسم آثار األخطار ،فقد
كيفها بعضهم عىل أهنا «عقد هبة» وهو عقد التربع الذي يقوم به املستأمن ليدفع
ملستحقه التعويض من املترضرين ويف ذات الوقت هو متربع له بام يأخذ من
تعويض عند حلول الرضر به(.((3
وممن انترص هلذا الرأي من املعارصين الدكتور رياض اخلليفي ،وعلل تكييفه بأن
ما يدفعه املؤمن يقصد به التعاون والتكافل مع جمموعة املشرتكني لرتميم األخطار
واألرضار وال يقصد به االسرتباح واملتاجرة وإنام رفع تبعة األخطار واألرضار أو
جربها متى نزلت به ،يدل عىل أهنا هبة أنه بعد دفع القسط ال حيق له الرجوع فيه(.((3
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الربح حلملة أسهمها( ،((3وهو ما كيفه به الشيخ مصطفى الزرقا ،والدكتور
احلجي الكردي ،والدكتور شوكت حممد عل َّيان( ،((3وهو ما كيفه به أيض ًا أكثر
مانعي التأمني التعاوين الذين ساووه بالتأمني التجاري.
ومع أن التكييف متحد بينهم إىل أن احلكم خمتلف فأحل الزرقا التعاوين والتجاري
بناء عىل هذا التكييف ،وحرمهام الكردي وعليان(.((3
وقد ناقش العالمة مصطفى الزرقا تكييف عقد التأمني بأنه عقد تربع بأمور أمهها:

1 .أن عنرص املعاوضة موجود قطعا يف التأمني التباديل فاملساهم يف صندوق
يعوض
التأمني التباديل إنام يقدم مبلغ مسامهته يف الصندوق عىل أساس أن ِّ
الصندوق رضره هو أيضا ،ولوال أنه مشمول هبذا التعويض إن حلقه رضر
ملا ساهم أصال.
2 .كام أنه إنام يساهم يف الصندوق عىل أساس أنه ال يعوض منه أي مترضر من
غري املسامهني فيه.
ثم قال« :فال فرق يف كل هذه الشبهات املزعومة بني جتاري وتعاوين من حيث
طبيعة كل منهام ومضمونه ،سوى أن من يقوم بإدارة عملية التأمني فيام يسمى
جتاريا وهو رشكة التأمني يعود عليه ربح يف النتيجة من فرق ما يأخذ من أقساط،
وما يؤدي عند وقوع اخلطر من تعويضات ،وهذه ناحية خارجية ال تغري من طبيعة
التأمني شيئا ،فكيف تصبح هذه املحاذير يف التأمني التعاوين مباحة؟ وهل جيوز
رشع ًا التعاون عىل القامر والرهان واملراباة؟ ...فعىل الذين ينادون بتحريم التأمني
التجاري وهيرولون فيه دون تتبرص ومتحيص ،إما أن يقولوا بتحريم التعاوين
أيض ًا ليخرجوا من التناقض والعاطفية يف األحكام ...وإما أن يسووا بني التأمني
التجاري والتعاوين ...وهذا هو النظر السديد الذي ال مناص منه إذا أريد اخلروج
( ((3الساعايت ،عبد الرحيم ،هل التأمني اإلسالمي املركب تأمني تعاوين أم جتاري ،بحث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العزيز يف االقتصاد
اإلسالمي ،جملد ،22العدد  ،2ص195
( ((3الكردي ،أمحد احلجي ،التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي هل هنالك فروق؟( ،حلقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي) التي تم عقدها يف
2002/1/14-12م يف جدة ،باململكة العربية السعودية بدعوة من البنك اإلسالمي للتنمية)9-7( ،
( ((3انظر املصدر السابق.

110

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

ويناقش هذا الرأي بأن الربح الذي حتصله رشكات التأمني ليس ناجتا عن العملية
التأمينية وهو الفرق بني التعويضات املدفوعة وباقي األقساط التأمينية املدفوعة
وهو ما تسرتبح منه رشكات التأمني التجاري ،وإنام هو ناتج عن الفائض عن
أجرة إدارة العملية التأمينية من املصاريف اإلدارية والتشغيلية احلقيقية وأجرة
الوكالة ،إضافة ألرباح املضاربة الناجتة عن استثامر جزء من األقساط التأمينية.
ويناقش أيض ًا بأننا نسلم معنى املعاوضة ،لكن احتامل وقوع هذه املعاوضة نادر،
فقد يمكث االنسان عمره ال يصيب حادثا سيارته ،ونسبة وقوع احلوادث إىل عدد
املؤمنني نادرة ،فأين املعاوضة فيها!.

كام أن حقيقة املعاوضة أن يدفع ليأخذ؛ وهو معنى ضعيف أو شبه معدوم هنا؛
ألن دافع قسط التأمني ال يرجو مطلقا حصول احلادث ليأخذ عوض التأمني ،فال
يعقل أن يبحث أحد عن حصول الرضر ليأخذ البدل ،ما مل يكن حمتاال مسرتبح ًا
من هذه العملية وهو أمر حمرم رشع ًا أن يوقع اإلنسان الرضر عىل نفسه لينال
( ((4الزرقا ،نظام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه ،ص 19وما بعدها.
( ((4الكردي ،أمحد احلجي ،التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي هل هنالك فروق؟ ()9-7
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من التناقض يف التصور واحلكم»(.((4
يقول الدكتور احلجي الكردي « :وعليه فإن عقد التأمني التعاوين (التباديل) عقد
معاوضة ،مثله مثل التأمني التجاري ،بدون فارق مؤثر بينهام ،وعىل من يقول
بحرمة التأمني التجاري -وهم عامة فقهاء العرص كام تقدم -أن يقولوا بحرمة
التأمني التباديل ،لعدم الفارق املؤثر بينهام .وربام أثار البعض من الفقهاء بعض
الشبهات يف ذلك ،قائلني -كام تقدم -إن التأمني التجاري يتم بني مؤمن له
ورشكة غريبة عنه ،بينام التأمني التباديل يتم بني مؤ َّمن له ومؤ َّمن له آخر ،أو بني
مؤمن له ومجاعة ا ُمل َؤ ِّمن هلم .واجلواب أن هذا الفارق فارق غري مؤثر ،ألنه ال
خيرج ال َع ْقد عن مضمون املعاوضة التي هي علة التحريم يف التأمني التجاري ،فال
يؤثر يف تغيري احلكم انتفاء أوصاف أخرى غري مؤثرة فيه»(.((4
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تعويضا عليه ،كام أن بدل التأمني غالبا –إن مل حيصل التحايل املحرم -ما يكون
أقل من الرضر الواقع ،فهو يدفع ليأخذ يف النادر إن وقع الرضر ،وهو يدفع وال
يرجو مطلقا أن ال يقع املحذور وأن ال يأخذ ما دفعه.

التكييف الرابع :عقد تبرع
وهو ما كيفه به أكثر العلامء املبيحني للتأمني التعاوين كمجمع الفقه اإلسالمي(.((4
إن عقود التأمني التعاوين (التباديل) من عقود التربع ،يقصد هبا أصالة التعاون عىل
تفتيت األخطار ،وليست من عقود املعاوضات التي تقوم عىل أساس الربح(.((4
فعىل هذا ال يؤثر فيها الغرر مع كثرته؛ للقاعدة الفقهية املتقررة (يغتفر يف التربعات
ما ال يغتفر يف املعاوضات) ،كام ال يؤثر فيها احتامل أن يأخذ ا ُمل َؤ ِّمن أكثر مما دفع
ألن الربا يقع يف عقود املعاوضات ال التربعات ،وهو فضل مرشوط فيها ،بخالف
عقد التأمني فليس معاوضة عىل هذا التكييف وال اشرتاط للزيادة فيه(.((4
وال يشوش عىل تكيفيه عقد تربع بأن املتربعني ال يعرف بعضهم بعضا إذ كيف
يوجد قصد التربع مع عدم معرفة املتربع له؟
حيث جياب بكفاية قصد التربع حلصول معنى التربع دون معرفة املتربع له،
فاملقصد الرشعي الذي يؤجر عليه فاعله هو عني الفعل وهو التربع ،كام أن
الفقهاء مل يشرتطوا معرفة املتربع له لصحة التربع أو قصده ،بل حثتنا الرشيعة
أن تنفق اليمني بام ال تعرف الشامل ،كام أن مؤسسة الزكاة تعرف آخذ الزكاة لكن
املزكي ال يعرفه ،وال يشرتط يف دفع دية اخلطأ من العاقلة أن يعرف الدافع املتربع
له خاصة إن كانت العائالت كثرية العدد ،ويف مجع التربعات يف وجوه اخلري
كالفقراء يدفع املتربع دون تعيني أو معرفة املتربع له ،ومما يدل عىل اغفار اجلهالة
يف مثل هذه العقود حتميل دية اخلطأ عىل الديوان يف زمن عمر بن اخلطاب ريض
( ((4جممع الفقه اإلسالمي الدويل ,القرار رقم  ،)2\9(9سنة 1406هـ = 1985م.
( ((4انظر :الكردي ،أمحد احلجي ،التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي هل هنالك فروق؟( ،حلقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي) التي تم عقدها
يف 2002/1/14-12م يف جدة ،اململكة العربية السعودية بدعوة من البنك اإلسالمي للتنمية)9-7( ،
( ((4الربا لغة :مطلق الزيادة ،ورشعا :فضل خال عن عوض بمعيار رشعي مرشوط ألحد املتعاقدين يف املعاوضة .امليداين ،عبد الغني بن طالب
الغنيمي ،اللباب يف رشح الكتاب ،حققه :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العلمية ،بريوت ()37/2
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ولو خرجناه عىل اهلبة برشط الثواب فهو ختريج صحيح لكن حقيقته أنه بيع ال
هبة ،وهو املتفق عليه يف املذاهب األربعة فقد نص عليه احلنفية( ،((4واملالكية(،((4
ومثله عند الشافعية( ،((4واحلنابلة(.((4

التكييف الخامس :عقد مضاربة

وهو رأي الشيخ عبد الوهاب خالف حيث نرش رأيه يف جواز التأمني عىل احلياة يف
( ((4ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1409 ،1هـ ،حتقيق :كامل احلوت (.)396/5
( ((4قال الكاساين« :إن قال :وهبت لك هذا اليشء عىل أن تعوضني هذا الثوب .فقد اختلف يف ماهية هذا العقد ،قال أصحابنا الثالثة ،أن عقده عقد
هبة وجوازه جواز بيع وربام عربوا أنه هبة ابتداء بيع انتهاء» .الكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع ،دار الكتب العلمية،
ط1406 ،2هـ 1986 -م (.)132/6
( ((4ففي املدونة عن مالك « :اهلبة عىل العوض بيع» .االمام مالك ،مالك بن أنس بن مالك ،املدونة ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م
(.)386/4( )382/4
( ((4قال ابن حجر اهليتمي :ولو وهب برشط ثواب معلوم كوهبتك هذا عىل أن تثيبني كذا فقبل فاألظهر صحة العقد نظرا للمعنى إذ هو معاوضة بامل
معلوم فكان كبعتك ومن ثم يكون بيعا عىل الصحيح .اهليتمي ،أمحد بن حممد بن عيل ،حتفة املحتاج ()315/6
( ((4قال البهويت :وإن رشط الواهب فيها أي :اهلبة عوضا معلوما صارت اهلبة بيعا .البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ،كشاف القناع ،دار
الكتب العلمية ،بريوت)300/4( ،
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اهلل عنه ،فعن إبراهيم قال( :العقل عىل أهل الديوان .وعن احلكم قال عمر أول
من جعل الدية عرشة عرشة يف أعطيات املقاتلة دون الناس)( ،((4ومن املعلوم أن
أهل الديوان لكثرهتم ال يعرف بعضهم بعضا لكنهم يتعاونون فيام بينهم ،ويف
تعاوهنم معنى املعاوضة وليس تربعا حمض ًا.
لكن ال يسلم هلم هذا التكييف؛ ألن املؤمن بداهة ال يدفع قسط التأمني دون
التزام له من رشكة التأمني بتعويضه حال حصول اخلطر أو الرضر ،كام أنه التزام
بني املؤمنني أنفسهم حتت مبدأ (تعوضني وأعوضك إن وقع الرضر) ،فلوال هذا
االلتزام ملا دفع قرشا واحدا ،فهو يدفع قسط التأمني مقابل تعويضه حال وقع
الرضر أو اخلطر أو املؤمن عليه ،وال معنى للمعاوضة سوى وجود البدلني ،قسط
التأمني والتعويض ،فاعتباره حمض تربع مكابرة وخروج باملسألة عن حقيقتها،
خاصة أنه ظاهر ال َع ْقد وحقيقته الباطنة ،والتزام بالتعويض للمؤمن منصوص
عليه رصاحة يف عقود التأمني اإلسالمية ،وال يشوش عليه ذكر التربع أو التكافل
أو غريه؛ ألن العربة بالقصود واملعاين ال لأللفاظ واملباين.
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صحيفة لواء اإلسالم فكيفه بأنه نوع من عقد املضاربة( ،((5ووجه تكييفها مضاربة
يف نظره أن املضاربة تقوم عىل تقديم أحد األطراف ماال واآلخر عمال ،وهو
موجود يف التأمني حيث يقدم محلة الوثائق املؤمنون أمواهلم وتقدم رشكة التأمني
عمال هو إدارة هذه األموال وتعويض املترضرين من احلوادث املؤمن عليها.

وهذا التكييف إنام يصح يف استثامر الرشكة جلزء من أموال محلة الوثائق من
املؤمنني إن مل تدفع هي ماال مقابله لتستثمره فتكون رشكة عنان حينها ،وهذا ال
نزاع فيه ،أما عالقة املستأمنني ببعضهم -وهو حمل النزاع -فال يمكن تكييفها عىل
أهنا مضاربة؛ ألن كال منهم يدفع ماالً ،وهذا ال يتفق مع طبيعة رشكة املضاربة
التي يكون رب املال فيها طرف ًا واحد ًا.

كام ختتلف عن املضاربة من جهة أخرى وجود العامل املستثمر للامل يف رشكة
املضاربة وهو منتف يف التأمني كون محلة الوثائق املؤمنني ال يعملون مطلقا يف
تنمية املال ولكن ينتظرون وقوع اخلطر ليطالبوا بحقهم يف التأمني.
كام ختتلف عن املضاربة من جهة ثالثة وهي توزيع األرباح وطريقة توزيعها
بحسب نسبة رأس املال عند الشافعية وبحسب االتفاق عند اجلمهور وهو معدوم
يف التأمني حيث إن األرباح ال تتحقق من العملية التأمينية ولكن من استثامر جزء
منها من طرف ثالث وهو الرشكة ،أما الفائض التأميني فهو رأس املال يرجع ما
تبقى منه حلملة الوثائق بحسب نسبة ما دفعوه ،وغالبا ما حيرم من تم تعويضه من
إرجاع أي يشء من الفائض التأميني له.

التكييف السادس :عقد معاوضة تعاوني

وهو رأي طرحه الدكتور موسى مصطفى القضاة حيث قسم عقود املعاوضة إىل:
ما يقصد به االسرتباح كالبيع واإلجارة ،وإىل ما ال يقصد به االسرتباح كالقرض
والرصف ،فإن قصد االسرتباح بام ال يقصد به االسرتباح رشع ًا حرم ،كأن رشط

( ((5اقترصت فتواه عىل التأمني عىل احلياة فاعتربه عقدا نافعا للرشكة واملؤمنني واملجتمع.
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فاملؤمنون من محلة الوثائق التأمينية ال يقصدون الربح أما من يتوىل إدارة أموال
املستأمنني فال شك أنه يسعى للربح ،فرشكة التأمني (مدير املال) شأنه شأن أي
مدير مايل يتم التعاقد معه من خالل عقد معاوضة (إجارة) عىل أن يتوىل إدارة
صندوق اشرتاكات املستأمنني وهو يطبق يف إدارته للصندوق مبادئ اإلدارة
املالية يف ضوء الضوابط الرشعية ،ومراد املعارصين بأن التأمني التعاوين يقوم عىل
التربع أن التأمني التعاوين ال هيدف للربح يف مقابل الضامن ،أما يف مقابل اإلدارة
فهو معاوضة كسائر املعاوضات .فرشكة التأمني التجاري تربح من جهتني :جهة
الضامن وجهة اإلدارة ،أما رشكة التامني التعاوين فرتبح من جهة اإلدارة فقط،
وهلذا السبب يقال :إن التأمني التعاوين ال ُيراد به الربح أي يف مقابل الضامن،
وليس ألنه ٍ
خال من الربح مطلق ًا .وهلذا السبب أيض ًا كان القسط يف التأمني
التجاري أعىل منه يف التأمني التعاوين ،بفرض تساوي العوامل األخرى وذلك

( ((5املناهدة وهي خلط املسافرين نفقتهم واشرتاكهم يف األكل من املختلط ،ففيها نظر ،ألهنا يف معنى املعاوضة ،وإال فيخرج عىل مسألة
الضيف :.النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف ،روضة الطالبني ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عامن ،ط،3
1412هـ1991/م (.)210/8
( ((5القضاة ،موسى مصطفى موسى ،التأمني اإلسالمي التكييف واملحل ورد الشبه ،مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الرشيعة اإلسالمية
منه ،اجلامعة األردنية بالتعاون مع جممع الفقه اإلسالمي وإيسيسكو واملعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث2010 ،م( ،ص )21-7

115

تكييف عقد التأمني التعاوين
دراسة فقهية مقارنة

الزيادة عىل القرض والرصف عند احتاد اجلنس ،وضابط هذا النوع من املعاوضة
عنده وجود صفة املعاوضة ،وانتفاد قصد الربح من أطراف العقد ،وحتقيق منفعة
أو تلبية رغبة ألحد طريف ال َع ْقد أو كالمها ،وختتص بأهنا :عقود غري جتارية أي ال
يقصد هبا الربح ،ويتسامح فيها بالربا إن كان غري مقصود كأن أهدى املقرتض
املقرض ماال غري مرشوط يف ال َع ْقد حال سداد القرض ،وال يؤثر فيها الغرر كام
يف دفع العاقلة دية اخلطأ عن املخطئ حيث لن يدفع عن اجلميع دية مثلها ،وهي
عقود معاوضة ،وتقوم عىل أساس القرابة كام يف العاقلة ،أو املهنة كام يف جعل
العاقلة عىل أهل الديوان ،وقد تكون مؤقتة كام يف مجع األزواد بني أفراد جيش
النبي إذا قل الزاد واملناهدة( ،((5أو دائمة كام يف العاقلة وفعل األشعريني إذا فني
زادهم يف الغزو أو قل طعام عياهلم يف املدينة(.((5
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ألن القسط يف األول يتضمن ثمن اإلدارة وثمن الضامن بينام يف التأمني التعاوين
يتضمن ثمن اإلدارة فقط(.((5

فصفة املعاوضة موجودة عىل هذا التكييف يف عقد التأمني حيث يدفع ا ُمل َؤ ِّمن
مقابل تعويضه عن أي رضر يلحقه ،وال يقصد من ذلك االسرتباح بل يبغي
السالمة فقط ،وهذا املقصد وهو حصول االنتفاع مشرتك بني مجيع املؤمنني.
ويناقش هذا التكييف بأن املعاوضة تبقى معاوضة سواء قصد الربح أو مل يقصد،
فال يغتفر فيها الغرر وهو موجود يف عقد التأمني التعاوين.

ويناقش أيض ًا بأن حقيقة الربح هو حصول الزيادة عىل ما دفع ،ومن يدفع التأمني
يدفعه عادة ملعرفته الغالبة أن ما سيأخذه من التأمني حال حصول احلادث أكرب
بكثري مما دفع ،فالغالبية العظمى من احلوادث يأخذ املترضر أكثر مما دفع ،وهذا
أمر بدهيي لكل مطلع عىل رشكات التأمني ،فعدد قليل من ا ُمل َؤ ِّمنِني حيصلون عىل
غالب ما يدفعه باقي املؤمنني ،وهذا نسق عام يف مجيع رشكات التأمني ،فمن يعلم
أنه سيدفع مبلغا وسيأخذ مثله أو أقل منه فلن يؤمن أحد عىل ممتلكاته ،فاملؤمن
يؤمن ألنه يعلم أن احلادث الذي سيصيب سيارته غالب ًا ما تكون تكلفة إصالحه
أكثر بكثري مما دفعه من قسط التأمني ،وهل يوجد معنى للربح غري هذا! فانتقض
هذا التكييف ،واهلل تعاىل أعلم.

المبحث السادس :الراجح في تكييف عقد التأمين التعاوني

بعد مناقشة التكييفات الستة السابقة واتضاح عدم سالمتها من معارض أرى
أن نكيف عقد التأمني التعاوين تكييف ًا جديد ًا وهو حقيقة عقد التأمني التعاوين
أو اإلسالمي أو التكافيل هو (عقد تربع فيه معنى املعاوضة) ،العالقة بني عقود
( ((5السويلم ،سامي ،وقفات يف قضية التامني ،مركز البحث والتطوير رشكة الراجحي املرصفية1423،هـ  -ترشين االول2002م ،ص22-
بترصف .احلميص ،حنـان الربجياوي احلميص ،توزيع الفائض التأميني وأثره عىل التوسع يف اخلدمات التأمينية اإلسالمية ،األكاديمية العربية للعلوم
املالية واملرصفية ،دمشقُ ،أعدّ ت هذه الدراسة الستكامل متطلبات نيل درجة املاجستري يف املصـارف اإلسالمية ،للعام الدرايس ،2008-2007
ص21-20
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التربعات واملعاوضات يمكن قسمتها إىل ثالثة أقسام:

1 .عقد معاوضة حمض كالبيع واإلجارة والرشكة والشفعة.

2 .عقد تربع حمض ،كالقرض واهلبة والصدقة والوصية والعارية والكفالة
والوكالة.

ثالث هلام:

أ .عقد معاوضة فيه معنى التربع ،أي تغلب عليه املعاوضة ويقل فيه
التربع ،كام يف دفع العاقلة أو أهل الديوان دية القتل اخلطأ ،حيث إن الدفع
اإللزامي يقلل معنى التربع وتغلب فيه املعاوضة حيث يدفع املرء نصيبه
رجاء أن يدفع عنه إن وقع يف مثل هذه املشكلة.

ب .عقد تربع فيه معنى املعاوضة ،أي يغلب فيه التربع وتقل فيه املعاوضة،

كام يف مجع األزواد بني أفراد جيش النبي إذا قل الزاد ،واملناهدة ،وفعل
األشعريني إذا فني زادهم يف الغزو أو قل طعام عياهلم يف املدينة ،وغلبة
التربع فيه ظاهرة ،ففي مجع األزواد –مثال -فعله احلاكم (النبي) ليعطي

من عنده زيادة يف الزاد من قل زاده ،وهو تربع بحث احلاكم ،ويف املناهدة
وفعل األشعرين أن كثريا ممن يقدم ماله يتربع بفضله عىل من ليس عنده
فضل ،فتربع بالزائد ،ومعنى املعاوضة أن من يدفع سيأخذ من الغري مقابال

ولو أقل بكثري مما دفع.

ومن أمثلة التربع الذي فيه معنى املعاوضة ،أي يغلب التربع وتندر املعاوضة:

الوالء ،ومعناه عند الفقهاء أن يرث املعتق من أعتقه إن مل يكن له وارث سوى
املعتق ،فالوالء لغة «هي املعاونة واملقاربة ،وهو رشعا :عصوبة ناشئة عن حرية
حدثت بعد زوال ملك مرتاخية عن عصوبة النسب تقتيض للمعتق وعصبته
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اإلرث ووالية النكاح والصالة عليه والعقل عنه .ونقل الرميل اإلمجاع عىل
جوازه( ،((5والعتق عقد تربع أصالة ،وفيه معنى املعاوضة بأن من يعتِق فله مرياث
ا ُمل ْعتَق ،وهي معاوضة ،لكنها نادرة؛ ألن املعتِق ال يرث إال إن مل يكن ثمة وارث
للمعتَق وهو نادر احلصول ،فغلب التربع املعاوضة ،ويدل عىل غلبة التربع أيض ًا
منع بيع حق الوالء؛ ملا يف البخاري (أن عائشة أم املؤمنني أرادت أن تشرتي جارية
فتعتقها ،فقال أهلها :نبيعكها عىل أن والءها لنا فذكرت ذلك لرسول اهلل (صىل
اهلل عليه وسلم) فقال (ال يمنعك ذلك فإنام الوالء ملن أعتق)(.((5
وزاد احلنفية عن اجلمهور سبب ًا ثاني ًا للوالء وهو والء العقد ،فعرفوا الوالء بأنه «
قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من املواالة»( ،((5ووالء ال َع ْقد وهو أن يعاهد
شخص شخصا آخر عىل أنّه إن جنى فعليه أرشه ،وإن مات فمرياثه له ،سواء كانا
رجلني أو امرأتني أو أحدمها رجال واآلخر امرأة( ،((5وقد أجازه احلنفية( ،((5وهو
عقد تربع أيض ًا فيه معنى املعاوضة حيث سيدفع معه دية القتل اخلطأ ويندر جدا
أن يرثه إن مل يكن له وارث سواه ،وهو عقد غري مرشوع عند مجهور الفقهاء ،فال
يتعلق به إرث وال عقل( ،((5وجواز التأمني التعاوين خيرج عىل قول احلنفية يف عقد
الوالء.
الس ْفت ََجة ،وهي كلمة معربة
ومن أمثلة عقود التربع التي حتتوي معاوضة قليلة عقد ُّ
وسمي هذا القرض به
عن سفته بالفارسية .وأصل معناها :األمر املتني املحكمّ ،
إلحكام أمره ،هي أن يقرض إنسانا ليقضيه املستقرض يف بلد يريده املقرض
ليستفيد به سقوط خطر الطريق ،وهو يف معنى احلوالة ،وإنّام يقرضه ليستفيد
( ((5الرميل ،شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد ،هناية املحتاج (.)242/29
( ((5البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق البغا ،دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت ،ط.)760/2( - 1987 - 1407 ،3
( ((5شيخي زادة ،عبد الرمحن بن حممد بن سليامن ،جممع األهنر ،خرح أحاديثه خليل ملنصور ،دار الكتب العلمية1998 ،م ،بريوت (.)29/4
( ((5التهانوي ،حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق :عيل دحروج ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت،
ط1996 - 1م.)1668/2( .
( ((5صورته جمهول النسب قال للذي أسلم عىل يده أو غريه ،واليتك عىل أين إن مت فمرياثي لك وإن جنيت فعقيل عليك فقبل اآلخر صح ذلك عندنا
ويكون القائل موىل له إذا مات يرثه ويعقل عنه إذا جنى ولكن يشرتط أن ال يكون له وارث حتى لو كان له وارث ال تصح املواالة ألن فيه إبطال حق
الوارث وإن رشط من اجلانبني فعىل ما رشط فإن جنى األسفل يعقله األعىل وإن مات يرثه األعىل وال يرث األسفل من األعىل.
ويف املبسوط أن التوارث جيري من اجلانبني إذا رشطاه .اجلوهرة النرية ( .)473/4الكاساين ،بدائع الصنائع ()289/9
( ((5املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة ( :من  1427 - 1404هـ) ،ط ،1مطابع دار
الصفوة ،مرص ،األجزاء  :45 - 39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة (.)129/45

118

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

الس ْفتَجة التي يشرتط فيها التسليم يف بلد آخر حتتوي تربعا (قرضا)
وال شك أن ُّ
ومعاوضة (مصلحة أمن الطريق والنقل) ،فمن منعها اعتربها قرضا جر نفعا
مرشوطا يف ال َع ْقد وهم اجلمهور ،ومن أباحها نظر إىل ندرة املعاوضة فيها وغفرها
مع رشطها يف القرض لقلتها فال يقوم هذا النفع املرشوط بمنع هذه املعاملة أمام
حاجة الناس املاسة إليها ومصلحتهم فيها ،والتأمني التعاوين من هذا الباب.

هذه بعض أمثلة ملا اجتمع فيه التربع واملعاوضة وغلب جانب املعاوضة ،ولو
تتبعنا فروع الرشع لوجدنا أمثلة أخرى ،ويف القليل غنية عن الكثري ،وهذا مقام
التأصيل ال التفريع ،وحتى لو جادل جمال يف غلبة التربع عىل املعاوضة أو العكس
فال ينقض هذا األصل؛ ألنه مبني عىل ما اجتمع فيه األمران ،فإن غلب التربع
أخذ حكمه ،وإن غلبت املعاوضة أخذت حكمها ،فيكون اخلالف يف التطبيق ال
يف التأصيل ،ويف التفريع ال يف التقعيد ،واهلل من وراء القصد.

ومل أجد –بعد سعة بحث واستقراء -يف الرشيعة ما تساوى فيه جانبا املعاوضة
والتربع ،وهبذا تكون عقود الرشع من حيث تعلقها بعقود املعاوضة والتربع أربعة
أقسام ال خامس هلا :معاوضة حمضة ،وتربع حمض ،ومعاوضة فيها تربع ،وتربع

( ((6التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (.)956/1
( ((6التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ( .)956/1املوسوعة الفقهية الكويتية ()24/25
( ((6انظر :ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم ،البحر الرائق ،دار املعرفة ،بريوت ،دون معلومات طبع ( .َ)276/6الدسوقي ،حاشية الدسوقي عىل
الرشح الكبري ( ،)463/12التسويل ،أبو احلسن عيل بن عبد السالم ،البهجة ،دار الكتب العلمية ،بريوت1998 ،م ،ط ،1حتقيق :ضبطه :حممد شاهني
( .)473/2املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن عيل ،اإلنصاف ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1419 ،1هـ (.)307/5
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املقرض سقوط خطر الطريق( ،((6واختلفت أنظار الفقهاء يف تكييفها فذهب
اجلمهور أهنا قرض وبعض احلنفية أهنا حوالة( ،((6وحرمها احلنفية مطلقا وهو
املذهب عند احلنابلة ،وحرمها املالكية والشافعية ما مل يعم اخلوف من الطريق وإال
جازت للحاجة ،وأجازها الشافعية يف مقابل املشهور ،وكرهها مالك ،وأجازها
عم أمن الطريق أم مل يعم ،وأجازها احلنابلة
ابن عبد احلكم من املالكية مطلق ًا ّ
يف قول جعله ابن مفلح األصح ألنه ال رضر فيها ،وصوبه املرداوي إن كان فيه
مصلحة(.((6
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فيه معاوضة.

والعقود نوعان :معاوضة وتربع ،والفيصل فيهام وجود العوض وعدمه ،وليست
العربة بظاهر ال َع ْقد فقط ،ألن العربة يف العقود للقصود واملعاين ال لأللفاظ
واملباين ،فاهلبة برشط العوض بيع ،والبيع بال عوض هبة ،وعقود املعاوضات
نوعان :معاوضة حمضة فيها بدالن كالبيع واإلجارة ،وهذه العقود تفسد بفساد
العوض ،وعقود معاوضة غري حمضة وهي ما يكون فيها العوض من طرف
واحد ،وهذه العقود ال تفسد بفساد العوض.
ومن املعلوم بداهة عند كل ذي مطلع عىل عقود التأمني أن من حيصل معه حادث
وتعوضه رشكة التأمني ندرة من عدد املؤمنني ،فكل مؤمن يعرف أن سيدفع قسط
التأمني ويف الغالبية العظمى لن يسرتد شيئا مما دفعه لندرة حصول احلوادث،
فنسبة حصول احلوادث يف أضخم قطاع حتصل فيه احلوادث ويعترب أقل قطاعات
التأمني ربحا هو قطاع التأمني عىل السيارات ،لو نظرنا إىل عدد السيارات املؤمن
عليها ونسبة احلوادث السنوية التي تصيب هذه السيارات لوجدنا أن نسبة وقوعه
احلادث وحصول املؤمن عىل التأمني هو أمر نادر.

وهذه الفلسفة هي النقطة الرئيسية والركيزة األساسية التي يقوم عليها قطاع
التأمني؛ لذلك نرى رشكات التأمني تستثنى من تغطيات التأمني حاالت الكوارث
واحلروب وغريها من اجلوائح العامة لغلبة وقع املخاطر وقتها ،فال تشمل عقودها
سوى احلاالت الطبيعية التي يندر فيها وقوع هذه املخاطر واحلوادث وبالتايل تقل
التعويضات ،ويبقى فائض كبري من أقساط التأمني تفتح رشكات التأمني عينها
وبطنها ليكون أكرب قدر ممكن.
واستناد ًا لقاعدة (التابع تابع) فاملعاوضة يف عقد التأمني التعاوين تابعة للتربع
فتتامهى هبا ويبقى احلكم لألصل املتبوع وهو التربع فيأخذ حكمه ،ووفقا لقاعدة
(يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف املتبوع) فعقد املعاوضة تابع ال يؤثر فيه الغرر،
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ويغتفر لكونه ضعيف ًا قليالً ،أما املتبوع وهو التربع فهو الذي يغتفر فيه الغرر.

فإن قيل :هذا غري صحيح بل يرد عليه أن التربع هنا ملزم وليس تربعا حمض ًا ،فال
يصح تسميته بالتربع املطلق؟ فيجاب بأن الغالب أن ا ُمل ّؤ ِّمن دافع القسط ليس
جمرب ًا عىل التأمني ،فأكثر الـتأمني اختياري ،ولو كان تأمينا إلزاميا فهو خمري أن
يؤمن مع هؤالء املؤمنني أو عند هذه الرشكة أو تلك ،كام أنه خمري بأن يؤمن باحلد
األدنى أو ُيدخل يف التأمني ما زاد عىل احلد األدنى كالشامل ...فكان تربع ًا.

وأما كونه تربع ًا غري مطلق فال ضري ،فكل من يتربع يرجو الفائدة من تربعه
سواء كانت أخروية فقط أو مع الدنيوية كاملودة احلاصلة بني املتربع واملتربع هلم،
والفضل واليد التي له عليهم ،وسعادة النفس وراحة البال وغريها من املصالح،
وهي منافع يف جمملها معتربة رشع ًا ،فال يسلم وجود تربع حمض وإن سلم فهو
نادر.

فإن قيل :إن املعاوضة هنا حاصلة ،ويدخل فيها التفاضل ،وهذا جيعله ملتحقا
بالربا ،وهذا كفيل بتحريمه؟ .فاجلواب :أن الربا ينحرص يف الديون والبيوع،
وليس التأمني دين ًا ،وربا البيوع يكون يف األموال الربوية وليس التأمني فيه أي
منها؛ ألن املال الذي يدفع من املؤ ِّمن ليس قرض ًا وال بيع ًا ألموال ربوية ،فام يدفعه
املؤمن من مال هو يف مقابل منفعة كإصالح سيارته ،وعالج مرضه أو إصابته ،أو
ِّ
تعويضه بدال عن آالته...
فإن قيل :إن التربع هنا بعوض ،وأنت أثبت أن منكر هذا مكابر يف عقود
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وتبع ًا لقاعدة (العربة للغالب الشائع ال للنادر) وقاعدة (لألكثر حكم الكل
ولألقل حكم العدم) فغلبة التربع عىل عقد التأمني يعطيه أحكامه ،وال يؤثر فيه
معنى التربع لندرته ،فال يمكن حلكم النادر أن يغلب حكم الغالب ،وال يمكن
حلكم التبع أن يغلب حكم املتبوع أو الفرع أن يقدم عىل األصل ،وهذا التكييف
قد مجع مزايا التكييفات السابقة وختلص من اإليرادات عليها.
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التأمينات ،وعليه فهو هبة بعوض ،وهو بيع كام حررتم فيخرج من هذا التكييف؟
فيجاب :نسلم أنه تأمني بعوض؛ لكن هذا العوض نادر احلصول فيتامها العوض
ويضمحل أمام املقصد األكرب األعم وهو التربع؛ فاملشاهد أن من يأخذ العوض
من ا ُمل ّؤ ِّمنني نادر ،والنادر ال حكم له ،فكانت املعاوضة متبوعة ال تابعة فتغتفر
لتبعيتها أصل التربع.
فإن قيل إن ما ذكرته ينطبق عىل رشكات التأمني التجارية؟ فاجلواب أن رشكات
التأمني التجارية تأخذ كامل الفائض التأميني بعد تعويض أصحاب احلوادث،
وهو الربح الرئييس واألسايس التي تقوم عليه رشكات التأمني ،فمعنى املعاوضة
بني أصحاب رشكات التأمني وبني املؤمنني هو الغالب ،فإما أن يكون امليزان
لصالح املؤمنني أو لصالح رشكات التأمني ،وهو يف الغالب لصالح رشكات
التأمني وإال ألغلقت أبواهبا منذ عقود ،فمعنى املعاوضة هو الغالب عليها ،والتربع
فيها موجود كأن تدفع –مثال -رشكة التأمني من جيبها زيادة عن جمموع أقساط
التأمني لرأب صدع احلوادث ،لكنه نادر وتبع بعكس رشكات التأمني التعاونية،
فهو غري موجود أصال يف رشكات التأمني التعاوين؛ ألن الفائض التأميني سريجع
إىل املؤمنني وبالتايل فإن نسبة املعاوضة يف رشكات التأمني التعاوين معدوم أو أقل
منها يف رشكات التأمني التجاري ،وهو الفرق اجلوهري بني التأمينني الذي جيعل
التأمني التجاري حمرما؛ ألنه معاوضة حمضة أو فيها معنى التربع ،وجيعل التأمني
التعاوين حالال ألنه تربع فيه معنى املعاوضة ،ومل أجد –مع سعة بحث -من سبقني
إىل هذا التكييف ،واهلل تعاىل أعلم.
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الخاتمة
توصل الباحث اىل جمموعة من النتائج أمهها:

نتائج البحث:
األشعريني يف مجعهم الزاد فيام بينهم إذا أرملوا يف الغزو أو قل طعام عياهلم،
وللحنفية واملالكية آراء فقهية تدل عىل أصل هذا العقد.

2 .حقيقة التكييف هي إرجاع ال َع ْقد إىل أصله العقدي الذي بني عليه وأسس
منه.

3 .يكمن حمل النزاع وأصل اخلالف يف طبيعة العالقة ال َع ْق ِد َّية بني دافعي
االشرتاكات التأمينية أي محلة الوثائق (بوالص التأمني) ،هل العالقة بينهم
عالقة تكافل أم معاوضة أم غري ذلك؟

4 .اختلف املعارصون يف تكييف العالقة التعاقدية بني املؤ ِّمنِ ْي دافعي
االشرتاكات إىل ست تكييفات :األول :االلتزام بالتربع .الثاين :عقد هبة.
الثالث :عقد معاوضة .الرابع :عقد تربع .اخلامس :عقد مضاربة .السادس:

عقد معاوضة تعاوين.

5 .قسم الباحث العقود إىل معاوضة حمضة ،وتربع حمض ،وما غلب فيه التربع،
وما غلبت فيه املعاوضة.

6 .توصل الباحث إىل تكييف جديد مبتكر لعقد التأمني التعاوين بأنه (تربع فيه
معنى املعاوضة) فيغلب التربع عىل عقد التأمني التعاوين وتندر فيه املعاوضة،
فيأخذ أحكام التربع الذي يغتفر فيه ما ال يغتفر يف املعاوضة ،بعكس التأمني
التقليدي التجاري الذي هو معاوضة أو حمضة أو فيها معنى التربع.
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توصيات البحث:
يويص الباحث بالرتكيز عىل مسألة التكييف يف مجيع العقود املعارصة ملا هلا من

أثر هام يف استقرار األحكام الرشعية ورأب الصدع يف مؤسسة الفتيا اإلسالمية
بتقليل اخلالف والنزاع بني العلامء كمعامالت املصارف اإلسالمية.

المراجع والمصادر
األيويف (هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية) ،املعايريالرشعية ،طبع األيويف ،البحرين2017 ،م ،معيار التأمني رقم .26

البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق البغا ،دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت،الطبعة الثالثة1987 ،م.

البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس (املتوىف:1051هـ) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

لبنان.

التأمني ،جملة البحوث اإلسالمية ،العدد التاسع عرش ،اإلصدار :من رجبإىل شوال لسنة 1407هـ.

التسويل ،أبو احلسن عيل بن عبد السالم ،البهجة يف رشح التحفة ،دارالكتب العلمية-لبنان ،بريوت1418 ،هـ 1998 -م ،الطبعة :األوىل ،حتقيق:

ضبطه وصححه :حممد عبد القادر شاهني.

حممد صابر الفاروقي
التهانوي ،حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد بن ّاحلنفي (املتوىف :بعد 1158هـ) ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق:

د .عيل دحروج ،نقل النص الفاريس للعربية :د .عبد اهلل اخلالدي ،الرتمجة
األجنبية :د .جورج زيناين ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت،ط1996 ،1م.

الثنيان ،د .سليامن بن إبراهيم ،التأمني وأحكامه ،دار العواصم املتحدة،،124
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بريوت1414 ،هـ.
اجلرجاين ،عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف (  816هـ) ،التعريفات،ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش ،دار الكتب العلمية
بريوت –لبنان ،الطبعة األوىل 1403هـ  1983 -م.
حسان ،حسني حامد ،التأمني عىل حوادث السيارات ،بحث مقدم حللقةالعمل حول عقود التأمني اإلسالمي ،معهد البحوث ،البنك اإلسالمي
للتنمية بجدة.
حسان ،حسني حامد ،حكم الرشيعة اإلسالمية يف عقود التأمني ،داراالعتصام بالقاهرة دار العلوم للطباعة بالقاهرة.
الرعيني ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب( ،املتوىف:
احلطاب ُّ954هـ) ،حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،املحقق :عبد السالم الرشيف،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط1984 ،1م
احلميص ،حنـان الربجياوي احلميص ،توزيع الفائض التأميني وأثره عىلالتوسع يف اخلدمات التأمينية اإلسالمية ،األكاديمية العربية للعلوم املالية
واملرصفية ،دمشـــــقُ ،أعدّ ت هذه الدراسة الستكامل متطلبات نيل درجة
املاجستري يف املصارف اإلسالمية ،للعام الدرايس 2008-2007م.
احلكيم ،مجال ،عقود التأمني من الناحيتني القانونية والتأمينية ،دار املعارف،مجهورية مرص العربية ،دار املعارف1998 ،م.
خالف ،عبد الوهاب ،مقال عن حكم التأمني ،صحيفة لواء اإلسالم ،عددرجب 1374هـ.
اخلليفي ،رياض منصور ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمنيالتكافلية ،جملة الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،األردن ،العدد ،33يناير
2008م.
-اخلليفي ،رياض منصور ،تقييم تطبيقات وجتارب التأمني التكافيل
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اإلسالمي ،ورقة علمية أعدت ألغراض ملتقى التأمني التعاوين املقام
برعاية اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل بالكويت.
الرميل ،شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل(املتوىف1004 :هـ) ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج.
الزرقا ،مصطفى ،نظام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه مؤسسة الرسالة،بريوت ،ط1404 ،1هـ
الزرقا ،مصطفى ،نظام التأمني موقعه يف امليدان االقتصادي بوجه عام ،منبحوث املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي.
الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعةالتاسعة 1967م ،مطابع ألف باء األديب بدمشق.
الساعايت ،عبد الرحيم ،هل التأمني اإلسالمي املركب تأمني تعاوينأم جتاري ،بحث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العزيز يف االقتصاد
اإلسالمي ،جملد ،22العدد .2
سليم رستم باز ،رشح املجلة ،دار العلم للجميع ،بريوت ،ط1998 :3م.السنهوري ،حممد أمحد فرج السنهوري ،التأمينات ،منشور يف بحوثاقتصادية وترشيعية للمؤمتر السابع ملجمع البحوث اإلسالمية عام 1392هـ.
السويلم ،سامي ،وقفات يف قضية التامني ،مركز البحث والتطوير رشكةالراجحي املرصفية1423 ،هـ  -ترشين االول2002م.
السيد ،حممد زكي ،نظرية التأمني يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة للتأمنيفكر ًا وتطبيق ًا ،دار املنار للنرش والتوزيع بالقاهرة ،الطبعة األوىل 1406هـ،
 1986م :الفجر اجلديد بالقاهرة.
شيخي زادة ،عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو بشيخي زاده(1078هـ) ،جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،خرج آياته وأحاديثه خليل
عمران املنصور ،دار الكتب العلمية1419 ،هـ  1998 -م ،لبنان/بريوت.
126
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ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،مكتبةالرشد – الرياض ،الطبعة األوىل1409 ،هـ ،حتقيق :كامل يوسف احلوت.
صباغ ،أمحد حممد ،املشكالت التطبيقية والعملية غري القانونية التي تواجههارشكات التأمني ،مقدمة حللقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي (معهد
البحوث) بنك التنمية اإلسالمي بجدة.
عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام ،دار الكتب العلمية ،بريوت،لبنان.
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو احلسني(-395هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر ،عام النرش1399 :هـ  1979 -م.
الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والتأمني ،مكتبة زهراء الرشق ،مرص،1999م.
القانون السوري يف املادة ،1،املرسوم الترشيعي رقم ،43،للعام،2005،اخلاص بتنظيم سوق التأمني يف اجلمهورية العربية السورية.
قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي رقم 5من الدورة األوىل عام 1398هـ بمكة ،وغريها من الدورات.
قرار جملس هيئة كبار العلامء يف السعودية رقم  51عام1397هـ يف فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
قرار جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة يف مؤمتره الثاين عام 1965م ومؤمترهالثالث عام 1966م.
قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم 9من الدورةالثانية عام 1406هـ.
قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة يف دروته الثانية عام 1406هـ -1985م.-قرارات املؤمتر العاملي األول لالقتصاد االسالمي بمكة عام 1976م.
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قرارات جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة عام 1385هـ-1965م.قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي عام 1392هـ.-1972القره داغي ،عيل حمي الدين ،التأمني التعاوين ماهيته وضوابطه ومعوقاته،بحث مقدم إىل رابطة العامل االسالمي ،الرياض2009 ،م.
القره داغي ،عيل حمي الدين ،التـامني اإلسالمي دراسة فقهية تأصيليةمقارنة بالتامني التجاري مع التطبيقات العملية ،دار البشائر اإلسالمية،
الطبعة األوىل .2004
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14،1،2002م يف جدة ،باململكة العربية السعودية بدعوة من البنك اإلسالمي
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جملة املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة ،العدد السادس 1412هـ.جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،القرار رقم  ،)9،2( 9سنة 1406هـ = 1985م.128
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حممد أمحد فرج السنهوري ،التأمينات ،منشور يف بحوث اقتصادية وترشيعيةللمؤمتر السابع ملجمع البحوث اإلسالمية عام 1392هـ.
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األوىل 1419هـ.
مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (-261هـ)صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاريالرويفعي اإلفريقي (711هـ) ،لسان العرب ،دار املعارف ،مجهورية مرص
العربية1999 ،م.
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاريالرويفعي اإلفريقي (711هـ) ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة
الثالثة1414هـ.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية– الكويت ،الطبعة ( :من  1427 - 1404هـ) ،األجزاء  :23-1الطبعة الثانية،
دار السالسل – الكويت ،األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل ،مطابع دار
الصفوة – مرص ،األجزاء  :45-39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.
امليداين ،عبد الغني بن طالب الغنيمي الدمشقي (1298هـ) ،اللباب يف رشحالكتاب ،حققه ،وفصله ،وضبطه ،وعلق حواشيه :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،النارش :املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.
أبو النجا ،إبراهيم ،األحكام العامة طبقا لقانون التأمني والتأمني اجلديد ،دم ج.1989 ،
-النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف (املتوىف 676 :هـ) ،روضة
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، املكتب اإلسالمي، زهري الشاويش: حتقيق،الطالبني وعمدة املفتني
.م1991 ،هـ1412 ،3 ط، عامن- دمشق-بريوت
 البحر الرائق،) هـ970 : زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (املتوىف،ابن نجيم. دون معلومات طبع، لبنان، بريوت، دار املعرفة،رشح كنز الدقائق
 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش، أمحد بن حممد بن حجر،اهليتمي.الرشواين والعبادي
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تعليمات الحوكمة الشرعية لمؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية
في الكويت :دراسة تاريخية

طالب دكتوراه في أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا .كواللمبور

أحمد سفيان تشي عبد الله
أستاذ مشارك في أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا .كواللمبور

قمر الزمان بن نور الدين
أستاذ مشارك في أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا .كواللمبور
ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/5 /7م ،واعتمد للنشر في 2020/ 6/4م)
https://doi.org/10.33001/M011020201477

الملخص

هيدف هذا البحث إىل التعرف عىل احلوكمة الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية
يف دولة الكويت ،وذلك بالرتكيز عىل أهم التطورات التارخيية للوائح والقوانني
الصادرة عن اجلهات اإلرشافية ذات العالقة كبنك الكويت املركزي وهيئة أسواق
املال ووزارة التجارة والصناعة ،مع تسليط الضوء عىل بعض اإلحصائيات
137
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املتعلقة باملؤسسات املالية اإلسالمية يف هذا اجلانب وتوثيق أهم أحداثها .وتعتمد
الدراسة عىل املنهج الوصفي يف استعراض أهم مراحل وتطورات الصناعة
املالية اإلسالمية واحلوكمة الرشعية يف الكويت ،واملنهج التارخيي يف توثيق جتربة
ٍ
نموذج
احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت .وختلص إىل نتيجة تكمن يف وجود
للحوكمة الرشعية عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية ال يمكن إغفاله وذو
أحداث تارخيية عديدة كأسبقية التجربة الكويتية يف إلزامية التدقيق الرشعي
اخلارجي عىل مستوى أسواق رأس املال اإلسالمية عامل ًيا ،وتعد هذه الدراسة من
أوائل الدراسات التي توثق تاريخ الصناعة املالية اإلسالمية واحلوكمة الرشعية
يف دولة الكويت.
الكلمات المفتاحية :احلوكمة الرشعية ،الصناعة املالية اإلسالمية ،دولة
الكويت.
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Abstract
This research aims to identify the Shariah governance of Islamic financial

institutions in the State of Kuwait by focusing on the most important historical
developments of regulations and laws issued by the relevant supervisory bodies
such as the Central Bank of Kuwait, The Capital Markets Authority and the
Ministry of Commerce and Industry, while highlighting some statistics related

to Islamic financial institutions in this Aspect and documenting the most

important events. The study relies on the descriptive approach in reviewing
the most important stages and developments in the Islamic financial industry

and Sharia governance in Kuwait, and the historical approach in documenting

the experience of Shariah governance in Kuwait. The study concluded that
Kuwait has a model of Shariah governance at the level of the Islamic financial

industry that cannot be overlooked and this model that includes many historical
events take precedence over the Kuwaiti experience in mandatory external
Sharia audit at the level of Islamic capital markets globally, and this study
is one of the first studies documenting the history of the Islamic financial
industry and Shariah governance in the State of Kuwait.

Key words: Sharia Governance, Islamic Financial Industry, State of Kuwait.
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المقدمة

يزداد االهتامم بمواضيع احلوكمة الرشعية عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية،
وحتاول اجلهات اإلرشافية املختلفة واملهتمون باحلوكمة الرشعية دراسة أفضل
نامذج احلوكمة الرشعية واالستفادة منها ،وتتمتع دولة الكويت بنموذج جدير
بالدراسة واالهتامم يف هذا اجلانب خاص ًة وأن الصناعة املالية اإلسالمية يف
الكويت ترجع إىل فرتة زمنية طويلة نسب ًيا يف عمر الصناعة عامل ًيا ،ومتثل احلوكمة
قدرا
اجليدة أولوية مهمة للتمويل اإلسالمي (((،إذ تشهد الصناعة املالية اإلسالمية ً
متزايدً ا من االهتامم والنمو عىل كافة املستويات ،فمن خالل التتبع واالستقراء
لنمو الصناعة املالية اإلسالمية عامل ًيا يتضح وجود  44دولة -حتى اليوم – قامت
بسن قوانني تنظم املالية اإلسالمية ،إضافة لوجود أكثر من  80دولة تطبق بعض
أشكال املالية اإلسالمية((( ،إذ تعد احلوكمة من العنارص الرئيسة لضبط العمل
املايل بالعموم ولضبط العمل املايل اإلسالمي عىل وجه اخلصوص(((.
وعىل الرغم من أن ظهور مؤسسات تعلن التزامها بمرجعية الرشيعة اإلسالمية
يف مجيع أعامهلا قد صاحبه نشاط علمي فقهي نتج عنه اجتهادات فقهية أصيلة،
وسعت عىل املسلمني فرصة اجتناب الربا وما سواه من املحرمات وابتغاء فضل
اهلل باحلالل ،مما أدى هلذا االنتشار الكبري؛ إال أن حجم الصناعة املالية اإلسالمية
كبريا
ما يزال بسي ًطا بالنسبة باملقارنة مع القطاع املايل العاملي((( مما يتطلب جهدً ا ً
الستدامة هذا النمو ودعم تطوره يف خمتلف الدول ،يتوجه جزء كبري من هذا
اجلهد إىل قضايا احلوكمة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
((( التمويل اإلسالمي :املعايري القوية حلوكمة الرشكات واملؤسسات أمر ال بد منه ،مدونات البنك الدويلhttps://blogs.worldbank.org/ar/voices/ .

psd/islamic-finance-strong-corporate-governance-sine-qua-non

((( املرجع السابق.
((( صديقي ،عبد اهلل ،النوباين ،خولة فريز ،حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية ،كريس سابك لدراسات أسواق املال اإلسالمية ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية2016 ،م ،ص.24
((( تشكل  2%من حجم الصناعة املالية العاملية  -العرض التقديمي للدكتور حممد اهلاشل حمافظ بنك الكويت املركزي ،مؤمتر جملس اخلدمات املالية
اإلسالمية ،الكويت2018 ،م.
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مشكلة البحث

تعد الصناعة املالية اإلسالمية يف الكويت ذات عمر طويل نسب ًيا مقارن ًة بتجارب
الدول األخرى يف الصناعة املالية اإلسالمية ،إذ انطلقت مع تأسيس أول بنك

إسالمي يف الكويت وهو بيت التمويل الكويتي عام

1977

والذي يعد أول

نموذج للمؤسسة املالية اإلسالمية يف دولة الكويت ،وتتمثل مشكلة البحث يف

وجود جتربة هامة لدولة الكويت يف الصناعة املالية اإلسالمية مع عدم وجود
توثيق تارخيي مناسب ،إضاف ًة إىل نسبة العديد من املعلومات غري الدقيقة لتجربة
املعلومات عن النموذج وتوثيقه تارخي ًيا.

أهمية البحث

تتجىل أمهية هذا البحث فيام يأيت:

يسلط الضوء عىل واحدة من أقدم جتارب احلوكمة الرشعية يف اخلليجالعريب.

يساهم يف جهود التوثيق التارخيي للحوكمة الرشعية للمؤسسات املاليةاإلسالمية يف دولة الكويت.

-يقسم التجربة إىل عدة مراحل مع توضيح أبرز املعامل لكل مرحلة.

أهداف البحث

هيدف هذا البحث إىل التعريف باحلوكمة الرشعية ملؤسسات الصناعة املالية
نظرا لألمهية الكربى التي يكتسيها ،حيث تعد
اإلسالمية يف الكويت وتوضيحهً ،

احلوكمة الرشعية من رضوريات اإلدارة والتسيري اجليد .ويمكن حرص أهداف
البحث فيام يأيت:

 - 1اكتشاف نامذج احلوكمة الرشعية للصناعة املالية اإلسالمية يف دولة الكويت
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واللوائح املنظمة هلا.
 - 2إبراز النشأة والتطور والتوثيق التارخيي للحوكمة الرشعية واألسواق املالية
اإلسالمية يف دولة الكويت.

منهجية البحث
تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي يف استعراض أهم مراحل وتطورات الصناعة
املالية اإلسالمية واحلوكمة الرشعية يف الكويت ،واملنهج التارخيي يف توثيق
التجربة التارخيية يف احلوكمة الرشعية.

حدود البحث
يمكن حتديد اإلطار املكاين للبحث بأنه يتمحور حول (احلوكمة الرشعية
ملؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية يف الكويت) كون هذه املؤسسات تبنت
موضوع احلوكمة الرشعية ،وسعت إىل تطبيق مبادئها.

هيكل البحث:
املبحث األول :الصناعة املالية اإلسالمية يف دولة الكويت.

املبحث الثاين :التأصيل الرشعي للحوكمة الرشعية.
املبحث الثالث :تعليامت احلوكمة الرشعية يف الكويت.
املبحث الرابع :التطور التارخيي لتعليامت احلوكمة الرشعية يف الكويت.
خامتة.
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الدراسات السابقة:
الدراسة األولى :تقييم نموذج حوكمة الرقابة الشرعية الكويتي مقارنة بنموذج
(((
مجلس الخدمات اإلسالمية)2018( ،

وتم استخدام املنهج الوصفي املقارن يف التعرف عىل النموذج الكويتي وتقييمه،
كثريا بعنرص هيئة الرقابة الرشعية ،ويالحظ تفصيل الباحث
وقد اهتم الباحث ً
يف املقارنة بشكل جيد ،ومع ذلك تضمن البحث ً
خطأ يف رسد بعض املعلومات
التوثيقية كتلك املتعلقة ببنك بيت التمويل الكويتي.

وخلص البحث إىل وجود تشابه بني النموذجني وذلك باستعانة النموذج الكويتي
للحوكمة الرشعية والصادر عن بنك الكويت املركزي بنموذج جملس اخلدمات
املالية اإلسالمية ،وتربز الفجوة البحثية كون البحث يركز عىل التوثيق التارخيي
للحوكمة الرشعية يف دولة الكويت بمختلف قطاعاهتا وليس قطاع املصارف
اإلسالمية فقط.

الدراسة الثانية :دراسة وتحليل تعليمات الحوكمة الشرعية الصادرة عن هيئة
(((
أسواق المال في دولة الكويت)2018( ،

خصوصا
هدف هذا البحث إىل دراسة نظام احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت،
ً

((( حتاحت ،حممد هشام ،تقييم نموذج حوكمة الرقابة الرشعية الكويتي مقارنة بنموذج جملس اخلدمات اإلسالمية ،بحث مقدم للمؤمتر األول
لألكاديمية األوربية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي ،إسطنبول ،تركيا.2017 ،
((( الناهض ،عبد العزيز ،الصواحلي ،يونس ،دراسة وحتليل تعليامت احلوكمة الرشعية الصادرة عن هيئة أسواق املال يف دولة الكويت ،مقال منشور
عىل موقعResearch Gate https://www.researchgate.net/publication/335464806 :
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هدف هذا البحث إىل تقييم نموذج حوكمة الرقابة الرشعية الكويتي الصادر
عن بنك الكويت املركزي يف عام  2016مقارنة بنموذج جملس اخلدمات املالية
اإلسالمية واملذكور يف معيار رقم  10واملعروف باملبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط
الرشعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية والصادر يف عام 2006
ويالحظ بذلك أسبقية إصدار نموذج جملس اخلدمات املالية اإلسالمية تارخي ًيا
بعرش سنوات.
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التعليامت املتعلقة باحلوكمة الرشعية الصادرة عن هيئة أسواق املال الكويتية،
إضاف ًة إىل توثيق تاريخ تطور تلك التعليامت ،وركز البحث عىل حتليل حمتوى
تعليامت احلوكمة الرشعية الصادرة عن هيئة أسواق املال ومقارنته بالتعليامت
السابقة.
وقد متيز هذا البحث باملستوى العلمي اجليد من التوثيق العلمي وتقسيمه
ملرتكزات احلوكمة الرشعية إىل ثالثة أمور هي حوكمة الفتوى والترشيع
وحوكمة الرقابة الرشعية وحوكمة اإلفصاح الرشعي .وعىل الرغم من الغزارة
املعلوماتية التي قدمها هذا البحث والقدر اجليد من االستعراض للتجربة ،إال أن
هذا البحث يركز بصورة أكرب عىل استعراض التجربة مع التوثيق التارخيي لكافة
حمصورا يف قطاع واحد فقط.
قطاعاهتا وليس
ً
الدراسة الثالثة :الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية دراسة تأصيلية
ً
(((
أنموذجا)2019( ،
فقهية الكويت
هتدف هذه األطروحة إىل دراسة احلوكمة وتوضح أمهيتها خاص ًة مع وجود
إلزامية لبعض جوانب احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت ،وبيان دور احلوكمة
يف ضبط منظومة الرقابة الرشعية وبيان عالقة احلوكمة باألحكام الرشعية وبيان
تطبيقات بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال يف حوكمة الرقابة والتدقيق
أيضا عىل التأصيل الرشعي للحوكمة وحوكمة
الرشعي ،وركزت األطروحة ً
منظومة الرقابة الرشعية.
آثارا
وقد اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل وتوصل إىل أن للحوكمة ً
عىل أداء املؤسسات التي تعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.
ً
تأصيل جيدً ا للحوكمة ولكن مل يتم
ويرى الباحث بأن هذه الدراسة قدمت
التطرق بشكل واضح أو مفصل حول توثيق احلوكمة الرشعية تارخي ًيا يف دولة
الكويت.

أنموذجا ،أطروحة دكتوراه ،اجلامعة األردنية،
((( بن عيسى ،داود ،احلوكمة وتطبيقاهتا عىل التدقيق والرقابة الرشعية دراسة تأصيلية فقهية الكويت
ً
اململكة األردنية اهلاشمية.2019 ،
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المبحث األول :الصناعة المالية اإلسالمية في دولة الكويت

وقد بدأت مسرية الصناعة املالية اإلسالمية يف الكويت بإنشاء جلنة مكونة من

((( دولة الكويت من الدول العربية ذات العضوية يف جملس التعاون اخلليجي ،نظام احلكم يف الكويت بأنه نظام وراثي دستوري ،استقلت دولة الكويت
عام  ،1961وللكويت أمهية جتارية نتيجة ملوقعها الذي يعد ً
منفذا طبيعيا لشامل رشق اجلزيرة العربية.
((( تم اكتشاف النفط ألول مرة يف دولة الكويت عام  ،1938وتم البدء يف عمليات تصديره عام .1946
( ((1البنك األهيل املتحد حال ًيا.

(11) http://www.nbk.com/AboutNBK/Profile/Default_en_gb.aspx

( ((1ال توجد يف الكويت جهة تنظم الترشيع املايل واألخرى تتوىل مهمة اإلرشاف والرقابة.
( ((1وذلك بتأسيسه يف عام 1968م.
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تعد دولة الكويت((( من أقدم دول جملس التعاون اخلليجي يف العديد من التجارب
املالية ،فبعد اكتشاف النفط((( افتتح أول فرع ملؤسسة مالية عام 1941م( ((1تاله
إنشاء أول بنك يف الكويت وأول بنك وطني يف دول اخلليج العريب عام 1951م
وهو بنك الكويت الوطني عن طريق اكتتاب عام ،والذي يعترب أول اكتتاب عام
( )IPOيف منطقة اخلليج العريب ((1(،فيام صدر قانون رقم ( )32لسنة 1968م يف
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية وهو القانون الرئيس
للنقد والتمويل يف البالد ،ويعد هذا القانون حجر الزاوية من الناحية القانونية
يف الترشيعات املرصفية يف دولة الكويت ،تال ذلك إنشاء بنك الكويت املركزي
مزدوجا وذلك باجلمع
عام 1969م .ويعد النظام املايل يف الكويت نظا ًما مال ًيا
ً
بني نظامي البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ( )Dual banking systemحيث
تتساوى عدد البنوك اإلسالمية والتقليدية ( 5بنوك لكل منهام) ،إضافة لذلك
فإن اجلهتني الرئيستني املسؤولتني عن أكرب القطاعات املالية ومها قطاعا البنوك
واالستثامر املتمثلتني ببنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال عىل التوايل
جتمعان بني مهمتي الترشيع واإلرشاف ((1(،ويعد بنك الكويت املركزي هو
اجلهة التنظيمية والرقابية الرئيسة عىل اجلهاز املرصيف واملايل يف الكويت ،فيام تعد
هيئة أسواق املال اجلهة اإلرشافية ألنشطة األوراق املالية والتي متارسها رشكات
وصناديق االستثامر والصكوك ،ويعد بنك الكويت املركزي اجلهة اإلرشافية
األقدم يف الكويت(.((1
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الدكتور عيسى عبده والشيخ أمحد بزيع الياسني واملستشار عبدالرمحن العتيقي
لبحث تأسيس أول مرصف إسالمي يف البالد يف عام 1968م حني تأسست اللجنة
التحضريية إلنشاء بيت التمويل الكويتي والتي استمر عملها ملدة عامني(،((1
وواجه مرشوع إنشاء البنك اإلسالمي األول يف الكويت حتديات وعقبات منها
عدم وجود البيئة الداعمة واحلاضنة له بشكل يساعد يف إنشائه ،وقامت اللجنة
بجهود كبرية لتهيئة الرأي العام وتعريفهم بالبنك اإلسالمي املزمع إنشاؤه ومدى
جدواه إال أن هذه املحاولة مل يكتب هلا النجاح يف ذلك الوقت ،ثم تم تأسيس بيت
التمويل الكويتي بمرسوم أمريي خاص كأول مؤسسة مالية إسالمية يف دولة
الكويت وذلك عام 1977م( ،((1إال أن الترشيع القانوين بإنشاء البنوك اإلسالمية
كان يف عام 2003م وحدث ذلك عندما تم تعديل القانون رقم  32لسنة 1968م يف
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية عن طريق إضافة فصل
خاص بالبنوك اإلسالمية .وعىل صعيد القطاع املرصيف ،تعمل يف دولة الكويت
 5مصارف إسالمية هي بحسب تاريخ التأسيس (بيت التمويل الكويتي ،بنك
بوبيان ،بنك وربة ،البنك األهيل املتحد ،بنك الكويت الدويل)( ،((1بينام تشكل
رشكات التمويل اإلسالمية جز ًءا بسي ًطا وحمدو ًدا من القطاع بوجود رشكتي
متويل إسالمي(.((1
وبالنظر إىل قطاع االستثامر فإن دولة الكويت تعد رائدة يف هذا املجال ،ومنذ
تأسيس أول رشكة استثامر إسالمية يف عام 1992م وهي رشكة املستثمر الدويل
تتابع نمو عدد رشكات االستثامر اإلسالمية حتى وصوهلا لعدد  55رشكة استثامر
عام 2010م( ،((1فيام يبقى قطاع التأمني يف دولة الكويت حمدو ًدا من ناحية احلجم
تقريرا حول ما قامت به من أعامل وعنونته (مذكرة موجزة عن أعامل اللجنة التحضريية ملرشوع بيت التمويل الكويتي).
( ((1أعدت اللجنة
ً
( ((1تتشابه التجربة الكويتية مع جتربة الصناعة املالية اإلسالمية ،حيث إن الفرتة من أربعينات حتى ستينات القرن العرشين شهدت حراكًا أدب ًيا وعلم ًيا
إلنشاء املؤسسات املالية القائمة عىل غري أساس الربا ،فيام كان ظهور أول نموذج ملؤسسة مالية إسالمية يف ستينات وسبعينات القرن املايض وذلك بعد
هتيئة األجواء ومؤاتاة الفرصة.
( ((1إضافة لفرع رشكة الراجحي املرصفية لالستثامر (بنك الراجحي) -فرع دولة الكويت.
( ((1رشكة املال العاملية للتمويل ورشكة تسهيالت الساير ،ال تشمل هذه اإلحصائية الرشكات التي متارس نشاطي التمويل واالستثامر سو ًيا.
( ((1إحصائية صادرة عن بنك الكويت املركزي بأصول رشكات االستثامر اإلسالمية كام يف هناية عام 2010م.
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عىل الرغم من وجود أكثر من  15رشكة تأمني تكافيل( ،((1وترشف عىل قطاع
التأمني وحدة تنظيم التأمني التابعة لوزارة التجارة والصناعة يف دولة الكويت(،((2
مع مالحظة وجود حمدودية يف ترشيعات احلوكمة الرشعية اخلاصة بقطاع التأمني
التكافيل.

المبحث الثاني :ماهية الحوكمة الشرعية
تعددت تعريفات احلوكمة ،ومن أمهها ما عرفها به جملس اخلدمات املالية
اإلسالمية بأهنا «جمموعة حمددة من العالقات بني إدارة مؤسسة معينة ،وجملس
إدارهتا ،ومحلة أسهمها وغريهم من أصحاب املصالح ،ويتم من خالهلا حتديد
( ((1موقع احتاد رشكات التأمني الكويتيةhttp://kif-kw.com/Viewer/1314 ،
( ((2يشار إىل أن وحدة تنظيم التأمني هي أحدث الكيانات اإلرشافية عىل القطاعات املالية يف دولة الكويت وتضطلع باإلرشاف عىل قطاع التامني يف
دولة الكويت ،وقد وافق جملس األمة عىل قانون الوحدة يف مطلع يوليو  2019ونرش يف اجلريدة الرسمية الكويتية يف مطلع سبتمرب  2019ومل تصدر
الالئحة التنفيذية للوحدة حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
( ((2املادة السادسة والعرشون ،للقانون رقم ( )14لسنة  2018بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )98لسنة 2013م يف شأن الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
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كام تتميز دولة الكويت بوجود بنية حتتية لالقتصاد اإلسالمي ،فعىل مستوى اهليئات
احلكومية يالحظ وجود مؤسسات اقتصادية إسالمية تساهم يف اقتصادات الدولة
وتلبية االحتياجات املالية كبيت الزكاة ،إضافة لوجود اهليئة العامة لشؤون القرص
وهي التي حتفظ وتنمي أموال يتامى القرص ،كام تتميز الكويت بوجود مؤسسة
خمتصة باإلرشاف عىل األوقاف والوصايا وهي األمانة العام لألوقاف وهي من
التجارب الرائدة يف جمال األوقاف عىل مستوى العامل اإلسالمي ،كام أن الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة قد أتاح متويالت متوافقة
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية( ،((2وقد أصدرت خمتلف اجلهات اإلرشافية عىل
القطاعات املالية يف دولة الكويت تعليامت حوكمة رشعية للمؤسسات اخلاضعة
إلرشافها.
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أهداف املؤسسة وحتديد وسائل بلوغ تلك األهداف ومتابعة األداء»( .((2فيام
تعرفها هيئة أسواق املال بدولة الكويت بأهنا «القواعد والنظم واإلجراءات التي
حتقق أفضل محاية وتوازن بني مصالح إدارة الرشكات واملسامهني فيها وأصحاب
املصالح»( ،((2وبحسب جملس اخلدمات املالية اإلسالمية فإنه ال يوجد نموذج
واحد لضوابط احلوكمة ،ومن تعريفات احلوكمة «أهنا أداة تنظيمية وإرشافية
للمرصفية واملالية اإلسالمية»( ،((2فيام يعرف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية
احلوكمة الرشعية بأهنا جمموعة من الرتتيبات املؤسساتية والتنظيمية التي تعد
مطلوبة لضامن وجود إرشاف فعال ومستقل عىل االلتزام بأحكام الرشيعة
ومبادئها من خالل عدد من اهلياكل والعمليات التي قد تتضمن واحدً ا أو أكثر
مما يأيت (إصدار الفتاوى أو القرارات الرشعية ذات الصلة ،تعميم املعلومات
عن هذه الفتاوى أو القرارات الرشعية عىل املوظفني التنفيذين الذين يرصدون
يوم ًيا االلتزام بأحكام الرشيعة ومبادئها ،مراجعة أو تدقي ًقا داخل ًيا ،مراجعة أو
تدقي ًقا سنو ًيا خارج ًيا لاللتزام بأحكام الرشيعة ومبادئها للتثبت من أن التدقيق أو
املراجعة الداخلية املذكورة آن ًفا تم تنفيذها عىل النحو املالئم ،وأن اهليئة الرشعية
قد أحيطت عىل النحو الواجب بنتائجها( ،((2ويؤكد ذلك أن االلتزام بأحكام
الرشيعة اإلسالمية سبب وجود الصناعة املالية اإلسالمية ،إذ ال يمكننا إطالق
مسمى مؤسسة مالية إسالمية عىل أي كيان ال يلتزم بأحكام الرشيعة اإلسالمية
وهو ما جيعل احلوكمة الرشعية من صلب الصناعة املالية اإلسالمية .كام وتعرف
احلوكمة الرشعية بأهنا «النظام الذي ي َط ِ
مئن أصحاب املصلحة ملؤسسة ما أهنا مل
ُ
ولن ختالف أحكام الرشيعة اإلسالمية»( ،((2وهتدف احلوكمة إىل حتقيق مقصد
( ((2جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املعيار رقم  ،9املبادئ اإلرشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،كواالملبور،
ماليزيا.2009 ،
( ((2هيئة أسواق املال ،ورشة عمل بعنوان حوكمة الرشكات 22 ،ديسمرب  ،2015الكويت.
( ((2حسن وآخرون ،احلوكمة الرشعية يف املؤسسات املرصفية اإلسالمية يف خمتلف الواليات القضائية دراسة مقارنة حتليلية (بحث) ،مؤمتر إرسا
السابع لعلامء الرشيعة ،كواالملبور ،ماليزيا2012 ،م.
( ((2جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،معيار رقم .10
( ((2الناهض ،عبد العزيز ،و يونس صواحلي ،مبادئ ونظريات احلوكمة من منظور الرشيعة اإلسالم ،جملة الرسالة ،العدد رقم  ،2السنة الثانية،
 ،2018ص.76
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محاية أموال املسامهني وغريهم ،مما يتوافق مع مقصد الرشيعة يف حفظ املال ،إذ أن
احلوكمة الرشعية هي الوسيلة التي متكن ذوي العالقة من معرفة مدى التزام أي
مؤسسة مالية بالضوابط الرشعية(.((2

تكمن أمهية احلوكمة الرشعية يف أمرين:

األول :أن للحوكمة الرشعية أبعا ًدا اجتامعية ودينية واقتصادية ،أذ أهنا تعزز
ثقة مجهور املتعاملني مع املؤسسات املالية اإلسالمية من جهة ،وتساعدها عىل
االلتزام يف عملياهتا ومعامالهتا بأحكام ومقاصد الرشيعة اإلسالمية الغراء من
جهة أخرى ،كام أن غياهبا يعرض املؤسسة ألن تكون عند أقىص حد من التعرض
ملخاطر االلتزام الرشعي مما قد يعيق استمراريتها من جهة ويفقدها ثقة أصحاب
املصلحة من جهة أخرى.
الثاين :إن احلوكمة السليمة والصحيحة يف جوانبها الرشعية واإلدارية هي

( ((2حممد وآخرون ،النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات ،إصدارات األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية (إرسا) ،كواالملبور ،ماليزيا2011 ،م،
ص.234
( ((2حممد وآخرون ،النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات ،مرجع سابق ،ص.234
( ((2تعرف خماطر عدم االلتزام بأحكام الرشيعة ومبادئها بأهنا «املخاطر التشغيلية ناجتة عن عدم التزام املؤسسة بأحكام الرشيعة ومبادئها يف منتجاهتا
وخدماهتا».
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هتدف احلوكمة الرشعية إىل حتقيق مقصد محاية أموال املسامهني وغريهم ،مما
يتوافق مع مقصد الرشيعة يف حفظ املال ،إذ أن احلوكمة الرشعية هي الوسيلة التي
متكن ذوي العالقة من معرفة مدى التزام أي مؤسسة مالية بالضوابط الرشعية(،((2
وتندرج احلوكمة الرشعية حتت القاعدة الفقهية «ما ال يتم الواجب إال به فهو
أمرا تكميل ًيا لعمل املؤسسة املالية
واجب» ،ذلك أن احلوكمة الرشعية ليست ً
اإلسالمية ،بل إهنا وما حتتويه من عنارص وضوابط وأهداف متثل ركنًا أساس ًيا
يف املؤسسة املالية اإلسالمية ،حيث إنه بغياهبا تكون املؤسسة عند أقىص حد من
التعرض ملخاطر عدم االلتزام الرشعي( ((2وبالتايل فإن ذلك قد يؤدي إىل عدم
قدرهتا عىل االستمرارية جن ًبا إىل جنب مع انعدام ثقة أصحاب املصلحة فيها.
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بمثابة صامم األمان الذي حيفظ املؤسسات املالية اإلسالمية من اهلزات( .((3كام
أن احلوكمة اجليدة تعزز التنظيم السليم للمؤسسة واإلرشاف عليها ،وتساهم
يف احلفاظ عىل ثقة السوق ،وتعزز الشفافية واملساءلة ،ويعترب اإلنصاف وحتقيق
العدالة جلميع أصحاب املصلحة من األغراض الكربى للحوكمة ،وهو األمر
الذي يوافق مقاصد الرشيعة يف استقرار احلقوق وحفظها وثباهتا .ويمكن القول
إنه ومع نمو التمويل اإلسالمي بوترية رسيعة ،أصبح التأكيد عىل وجود ممارسات
أمرا أكثر أمهية( ،((3ويشري بعض الباحثني إىل وجود
قوية حلوكمة الرشكات(ً ((3
(((3
مرتكزات أساسية للحوكمة الرشعية متمثلة يف حوكمة الرقابة الرشعية
وحوكمة الفتوى والترشيع وحوكمة اإلفصاح الرشعي وهو تصنيف جيد
وواقعي.

المبحث الثالث :تعليمات الحوكمة الشرعية في الكويت
إن احلوكمة الرشعية هي جوهر لبنية حتتية شاملة للرقابة واإلرشاف يف األعامل
املرصفية والتمويل اإلسالمي ،وقد متثلت أول ممارسة لاللتزام الرشعي يف دولة
الكويت عىل شكل مستشار رشعي( ((3يف بيت التمويل الكويتي يقوم بوظائف
االلتزام الرشعي املختلفة ،تال ذلك ظهور أول هيئة رشعية ملؤسسة مالية إسالمية
يف دولة الكويت لبيت التمويل الكويتي ،وقد قامت اهليئة بنرش أول تقرير هليئة
الرقابة الرشعية ضمن التقرير السنوي للبنك عام 1986م وهو ما يمثل أول جتربة
( ((3الصالحني ،عبد املجيد ،احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية ،الثاين 2010م ،اخلرطوم،
السودان ،ص.2
( ((3تعرف حوكمة الرشكات بأهنا جمموعة من الرتتيبات التنظيمية املتعلقة بكيفية إدارة املؤسسة ومراقبتها ،النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات،
ص.345
( ((3التمويل اإلسالمي :املعايري القوية حلوكمة الرشكات واملؤسسات أمر ال بد منه ،مدونات البنك الدويل https://blogs.worldbank.org/ar/voices/

psd/islamic-finance-strong-corporate-governance-sine-qua-non

( ((3يعرف بنك الكويت املركزي حوكمة الرقابة الرشعية بأهنا «نظام تسعى من خالله أي مؤسسة مرصفية ومالية إسالمية إىل أن تقوم أنشطتها عىل
أساس أحكام ومقاصد الرشيعة اإلسالمية وذلك من خالل اإلرشاف املهني الفعال واملستقل ،تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية».
( ((3الرشيف ،حممد عبد الغفار ،الرقابة الرشعية عىل املصارف والرشكات املالية اإلسالمية ،املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/جامعة أم
القرى مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية.2003 ،
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لإلفصاح الرشعي يف الكويت ،واستمر احلال حتى عام 1994م وهو تاريخ ظهور
أول توجيه للحوكمة الرشعية من بنك الكويت املركزي ،وهو اجلهة اإلرشافية
عىل البنوك ورشكات وصناديق االستثامر يف الكويت ،فصدرت عنه عدة تعليامت
للحوكمة الرشعية وذلك حتى عام 2011م ،وهو العام الذي انتقلت مسؤولية
اإلرشاف عىل أسواق رأس املال اإلسالمية واملتمثلة يف رشكات وصناديق
االستثامر والصكوك ورشكات الوساطة املالية إىل هيئة أسواق املال( ((3والتي
نموذجا خمتل ًفا ً
قليل عن نموذج بنك الكويت املركزي.
تبنت
ً

(35) Article 155 - Law No. 7 of 2010 Regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and
its Amendments (2010) – Kuwait..

( ((3حممد وآخرون ،النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات ،مرجع سابق.
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ويالحظ تركز الترشيعات الصادرة عن بنك الكويت املركزي املتعلقة باحلوكمة
الرشعية يف الفرتة من عام  1994حتى 2003م عىل رشكات االستثامر دون البنوك
اإلسالمية عىل الرغم من وجود بنك إسالمي واحد ،ويعود السبب يف ذلك أن
بيت التمويل الكويتي أنشئ بموجب مرسوم أمريي خاص ينظم عمله يف ظل
عدم وجود ترشيع خاص بالبنوك اإلسالمية يف حينه ،إىل أن قام بيت التمويل
الكويتي بتعديل أوضاعه يف عام 2003م متاش ًيا مع القانون رقم  30لسنة 2003م
واملتعلق بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسالمية إىل الباب الثالث من «القانون رقم
 32لسنة 1968م يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية»،
ويعد هذا الترشيع أول ترشيع للبنوك اإلسالمية يف الكويت والذي سمح بإنشاء
بنوك إسالمية ودخول العبني جدد إىل سوق املصارف اإلسالمية يف الكويت،
وهيدف هذا اإلطار الترشيعي اجلديد إىل التأكد من وجود جمال للمنافسة يف
القطاع املايل اإلسالمي ،والسامح للمصارف األخرى من احلصول عىل تراخيص
(((3
لتطبيق العمل املرصيف اإلسالمي،
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إن العنارص الرئيسة إلطار احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت ومكوناته تتضمن
اآليت:
1 .هيئة الرقابة الرشعية.

2 .التدقيق الرشعي الداخيل.

3 .التدقيق الرشعي اخلارجي.

4 .هيئة الرقابة الرشعية العليا.

5 .رشكات االستشارات الرشعية.

6 .هيئة الفتوى يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

هيئة الرقابة الشرعية
تعد هيئة الرقابة الرشعية من أهم ما يميز املؤسسات املالية اإلسالمية وذلك
أساسا لعملها ،ويعد من أهم رشوط نجاح العمل املرصيف واملايل
بكوهنا مرج ًعا
ً
اإلسالمي هو وجود هيئات رقابة رشعية مستقلة وفاعلة( ،((3وتعرف بأهنا
جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني يف فقه املعامالت ،يقوم باإلرشاف عىل
معامالت وأنشطة ومنتجات البنك والتأكد من أهنا متفقة مع أحكام ومقاصد
الرشيعة اإلسالمية( ،((3وحيث إن الترشيعات القانونية يف دولة الكويت تنص
عىل أن قرارات هيئة الرقابة الرشعية ملزمة قانونًا ،فلذلك كان من املهم توضيح
دورها وإبراز نموذج حوكمتها ،وتتنوع رشوط وقواعد حوكمتها ومسؤوليتها
بني اجلهات اإلرشافية املختلفة يف دولة الكويت ،فبحسب تعليامت بنك الكويت
املركزي ووزارة التجارة والصناعة يعد إلزام ًيا وجود هيئة رقابة رشعية يف
الرشكات التي تعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية ،فيام يعد وجودها اختيار ًيا
بالنسبة لتلك املرخصة من هيئة أسواق املال.
( ((3بنك الكويت املركزي ،تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية ،الكويت2016 ،م ،مرجع سابق.
( ((3بنك الكويت املركزي ،تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية ،الكويت2016 ،م ،مرجع سابق.
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التدقيق الشرعي الداخلي

التدقيق الشرعي الخارجي

يعرف التدقيق الرشعي اخلارجي بأنه «عملية سنوية تتمثل يف مجع وتقييم األدلة
عن أنشطة ومعامالت املؤسسة للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات وفتاوى هيئة
الرقابة الرشعية»( ،((4ويعرفه الفزيع بأنه «الذي يقوم به املدقق الرشعي اخلارجي،
وهيدف إىل مساعدة هيئة الفتوى والرقابة الرشعية يف تكوين رأي بشأن التزام
املؤسسة بأحكام الرشيعة اإلسالمية»(.((4
وظل التدقيق الرشعي اخلارجي أحد أقل مكونات احلوكمة الرشعية دراسة
(39) Ghani & others, The Measurement of Effective Internal Shariah Audit Function in Islamic Financial Institutions, International Journal of
Economics, Management and Accounting 27, no. 1, The International Islamic University Malaysia, Kualalumpur, Malaysia, 2019.

( ((4ختتلف مسميات الشخص الذي يقوم هبذه العملية ،ففقي بعض التجارب يسمى املراجع الرشعي ويف بعضها يسمى املراقب الرشعي ،مع التحفظ
عىل هذه التسميات التي ال تعكس الدور املهني والوضع التنظيمي املهني املطلوب بحسب أفضل املامرسات يف هذا املجال.
( ((4بنك الكويت املركزي ،تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية.
( ((4بنك الكويت املركزي ،تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية ،مرجع سابق.

(43) https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=3f0a24dc-40094-a6b-a30e-542f6ebc7185
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يعد التدقيق الرشعي الداخيل من عنارص احلوكمة الرشعية املهمة ،ويلعب التدقيق
دورا يف تعزيز مصداقية املؤسسات املالية اإلسالمية( ،((3ويزداد
الرشعي الداخيل ً
دور وأمهية التدقيق الرشعي الداخيل كلام كرب حجم املؤسسة املالية اإلسالمية
وتنوعت نشاطاهتا وتعقد هيكلها بحيث إنه يكون خ ًطا دفاع ًيا يف منظومة
حتقيق االلتزام الرشعي ،ومن أهم مكونات نظام الرقابة الرشعية يف املؤسسات
املالية اإلسالمية( ،((4ويعرف التدقيق الرشعي الداخيل بأنه عملية دورية تتمثل
يف فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الرشعية هبدف معرفة فيام إذا كان
ً
معقول بأن إدارة املؤسسة قد أدت
النظام القائم ومدى االلتزام به يوفر تأكيدً ا
مسؤولياهتا جتاه ضامن تطبيق أحكام ومقاصد الرشيعة اإلسالمية وف ًقا ملا تقرره
أمرا
هيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة( ،((4ويعد وجود التدقيق الرشعي الداخيل ً
إلزام ًيا لدى بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال للمؤسسات املرخصة من
اجلهات اإلرشافية يف دولة الكويت.
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وممارسة ،وعادة ما يتم إسناد مهمتي الفتوى والتدقيق الرشعي الالحق يف
املؤسسات املالية اإلسالمية هليئة الرقابة الرشعية ،وهو ما يتعارض بالطبع مع
ً
مقبول يف
أسس حوكمة الرقابة الرشعية ،إذ أن اجلمع بني هذين الدورين كان
نظرا ملحدودية عدد أعضاء هيئات الرقابة الرشعية
بداية الصناعة املالية اإلسالمية ً
وقلة اخلرباء يف هذا املجال وحجم الصناعة املالية املحدود حينها قبل ظهور
وانتشار مفاهيم احلوكمة .وتربز أمهية التدقيق الرشعي اخلارجي فيام ينظر له من
دور يف إعطاء الثقة ألصحاب املصلحة يف الصناعة املالية اإلسالمية من إبداء
للرأي وتأكيد معقول يف مدى التزام املؤسسة املالية اإلسالمية باألحكام الرشعية،
خاص ًة وأن نطاق التدقيق الرشعي أوسع من نطاق التدقيق املايل(،((4كام أنه يعد
خ ًطا دفاع ًيا يف منظومة احلوكمة الرشعية ،ويعترب كل من بنك الكويت املركزي
أمرا إلزام ًيا للمؤسسات
وهيئة أسواق املال وجود التدقيق الرشعي اخلارجي ً
املرخصة منهام للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية يف دولة الكويت.

الهيئة العليا للرقابة الشرعية

ً
استكامل لنموذج احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت ،فقد تقدمت حكومة دولة
الكويت بتقديم مرشوع قانون ملجلس األمة حيمل رقم  96لسنة  2019يف شأن
تشكيل اهليئة العليا للرقابة الرشعية والتي تتبع لبنك الكويت املركزي ،وبحسب
املسودة احلالية من القانون والتي مل يتم املوافقة عليها رسم ًيا من اجلهة الترشيعية
يف دولة الكويت واملتمثلة يف جملس األمة الكويتي فإن اهليئة العليا للرقابة الرشعية
مسؤولة عن إبداء الرأي الرشعي فيام حيال إليها من املحاكم ومراكز التحكيم بشأن
قضايا العمل املرصيف اإلسالمي ،إضافة لكوهنا مرجعية فقهية هنائية يف حال وجود
خالف بني اهليئات الرشعية يف املصارف اإلسالمية(،((4كام هتدف إىل احلد من تنافسية
الفتوى ووضع ضوابط هلا وللخدمات التي تقدمها املصارف اإلسالمية(.((4

(44) Khan, Muhammad Akram, Role of the Auditor in an Islamic Economy, Journal of Research in Islamic Economy, Vol. 3, No. 1, pp. 31- 4, 1985.

( ((4يناط هذا األمر حال ًيا هبيئة الفتوى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
( ((4سبق وأن ذكر البنك الدويل يف البيان اخلتامي ملشاورات املادة الرابعة لعام  2018بتاريخ  29يناير  2019أن السلطات يف دولة الكويت قد
اقرتحت يف سبيل ختفيض خماطر عدم االتساق يف تفسري االلتزام بالرشيعة اإلسالمية طرح مسودة تعديالت عىل قانون البنك املركزي تنص عىل إنشاء
جملس مركزي للرشيعة اإلسالمية يف البنك.
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شركات االستشارات الشرعية

هيئة الفتوى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

متثل هيئة الفتوى يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املرجعية الرسمية لإلفتاء
يف املسائل الرشعية بدولة الكويت( ،((4وتتكون من عدد من أبرز علامء الكويت
وفقهاء العامل من خمتلف املذاهب الفقهية ،ويعد وجود اهليئة يف نموذج احلوكمة
الرشعية حمدو ًدا يف أمرين ،أوهلام بجعل اهليئة مرج ًعا يف حال وجود خالف يف
الرأي بني أعضاء هيئة الرقابة الرشعية ،واألمر الثاين إعطاء املوافقة من عدمها يف
حاالت تأسيس وترخيص مكتب االستشارات الرشعية.

( ((4كيان يقدّ م ،وفق حجمه وقدرته ،خدمات استشارات رشعية تشمل خدمات املراجعة والتدقيق الرشعي ،وكذلك نصائح تتعلق بتطوير املنتجات
املتفقة مع أحكام الرشيعة ،بصفتها جز ًءا من خدماهتا املهنية .مرسد مصطلحات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.
( ((4وذلك بخالف نامذج أخرى كنموذج ماليزيا والذي يعتمد عىل تسجيل مستشارين رشعيني بصفتهم الشخصية لدى هيئة األوراق املالية املاليزية.

89c688886f08-9ef7-4282-https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=dfc7b6e3-bd59

( ((4ترصيح وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد لقطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية ومقرر هيئة الفتوى عيسى العبيديل https://www.

kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2228310
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تتميز التجربة الكويتية بتنظيمها ملجال االستشارات الرشعية ،حيث إن تقديم
خدمات االستشارات الرشعية عىل شكل رشكة خيضع لضوابط من قبل وزاريت
التجارة ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،بحيث يتم تأسيس رشكة
االستشارات الرشعية( ((4بعد موافقة اجلهتني املذكورتني( ،((4وبدأ النموذج
الكويتي عام 2013م بإصدار نظام ممارسة مهنة املراجعة والتدقيق الرشعي
اخلارجي لألشخاص املرخص هلم للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية ،ثم
تطور بإصدار لوائح خاصة برشكات االستشارات الرشعية بالسامح هلا بالتسجيل
كمكتب للتدقيق الرشعي اخلارجي لدى هيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزي،
وشهد عام 2017م تسجيل  7رشكات يف السجل اخلاص ملكاتب التدقيق الرشعي
اخلارجي لدى هيئة أسواق املال.
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جدول رقم ( 1أبرز جتارب احلوكمة الرشعية لقطاعات االقتصاد اإلسالمي يف دولة الكويت)

(((5

اهليكل

نموذج احلوكمة الرشعية

القوانني واللوائح املنظمة

رشكة استثامر إسالمية

هيئة رقابة رشعية  -اختيارية،
تدقيق رشعي داخيل وخارجي
 -إلزامي

الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

صندوق استثامر
إسالمي

تدقيق رشعي خارجي وداخيل

الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

صكوك إسالمية

تدقيق رشعي خارجي

الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

نظام استثامر مجاعي
تعاقدي إسالمي

تدقيق رشعي خارجي وداخيل

الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

حمفظة استثامرية
إسالمية

ال يوجد

مل تصدر بعد

رشكة وساطة مالية
إسالمية

تدقيق رشعي خارجي وداخيل

الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

رشكة تأمني تكافيل

هيئة رقابة رشعية

القانون رقم  125لسنة  2019والذي مل تصدر الئحته التنفيذية
بعد

بنك إسالمي

هيئة رقابة رشعية ،تدقيق
رشعي داخيل ،تدقيق رشعي
خارجي

رشكات جتارية ذات
نشاطات خمتلفة تعمل
وفق أحكام الرشيعة
اإلسالمية

هيئة رقابة رشعية

قانون الرشكات رقم  1لعام  - 2016مادة رقم 15

بيت الزكاة

بدأ بمكتب للشؤون الرشعية،
ثم تم تشكيل هيئة رقابة
)(51
رشعية

القانون رقم  5لسنة  1982بشأن إنشاء بيت الزكاة

األمانة العامة لألوقاف

جلنة رشعية تقوم بأعامل اإلفتاء
والتدقيق ،ومراقب رشعي
)(52
داخيل

املرسوم األمريي رقم  257الصادر يف  13نوفمرب 1993

اهليئة العامة لشؤون
القرص

جلنة رشعية تقوم باإلفتاء
واحلرص عىل االلتزام بأحكام
الرشيعة اإلسالمية

قانون رقم  67لسنة 1983م يف شأن إنشاء اهليئة العامة لشئون
ال ُق ّص

( ((5من إعداد الباحث

تعليامت رقم ( / 2ر ب أ )2003 / 100 /
تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية 2016

(51) https://www.zakathouse.org.kw/zakathouse_Detail.aspx?id=715

( ((5متت االستفادة من التعرف عىل النموذج من مقال للدكتور عيل الراشد عضو اهليئة الرشعية لألمانة العامة لألوقاف https://www.alanba.com.
2008-11-07/kw/kottab/ali-alrashed/37311
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المبحث الرابع :التطور التاريخي لتعليمات الحوكمة الشرعية في الكويت
بعد نجاح جتارب هيئات الرقابة الرشعية يف قطاع البنوك اإلسالمية ،انتقلت
التجربة إىل قطاع رشكات االستثامر اإلسالمية ومن ثم تتابعت هيئات الرقابة
الرشعية يف دولة الكويت ،وقد استفادت مجيعها من جتربة بيت التمويل الكويتي
وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الرشعية فيه ،وبشكل عام يمكن تقسيم مراحل
تطور احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت تارخي ًيا إىل مخس مراحل يف املطالب
التالية:
تعد هذه املرحلة من أكثر املراحل أمهية بالنسبة لنموذج احلوكمة الرشعية ،إذ أهنا
متثل البدايات يف جتربة مالية حديثة وناشئة ،ومن الرضوري أن تنجح هذه التجربة
بكل مكوناهتا بام يف ذلك ممارسة احلوكمة الرشعية املتبعة يف حينها واملكونة من
مستشار رشعي وهيئة رقابة رشعية يف املؤسسة املالية اإلسالمية ،وقد ابتدأ هذه
املامرسة بيت التمويل الكويتي بصفته أول مؤسسة مالية إسالمية يف الكويت ،تبع
ذلك هيئة الرقابة الرشعية لرشكة املستثمر الدويل واملجموعة الدولية لالستثامر
ورشكة دار االستثامر عىل التوايل وذلك يف األعوام  1994،1993،1992عىل التوايل،
(((5
وقد كان دور املستشار الرشعي هو املسامهة بعمليتي  -اإلفتاء والتدقيق -
بمساعدة اهليئة الرشعية ،واستمر هذا الوضع حتى عام 1994م عند صدور أول
توجيه للحوكمة الرشعية من بنك الكويت املركزي لرشكات االستثامر اإلسالمية
يف دولة الكويت والذي يـــرى فيـــه أمهيـــة قيـــام هـــذه الشـــركات
بتعييـــن هيئـــة للرقابـــة الشـــرعية تأخذ عىل مسؤوليتها تقرير أن أعامل
الرشكة تتم وف ًقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،مع تزويد بنك الكويت املركزي بام
( ((5العومي ،أمحد ،واقع الرقابة الرشعية يف الكويت ،بحث مقدم ملؤمتر التدقيق الرشعي األول ،رشكة شورى لالستشارات الرشعية ،دولة الكويت،
 ،2009ص.34
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المرحلة األولى :مرحلة االلتزام الذاتي ()1994-1978
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يفيد تعيني هذه اهليئة(.((5

وقد كان الوضع التنظيمي للحوكمة الرشعية ووظائفها داخل املؤسسة املالية
اإلسالمية ضباب ًيا ،فعىل سبيل املثال وبالنظر حلالة بيت التمويل الكويتي فإنه مل
يكن هناك تنظيم إداري واضح للمراقبني الرشعيني ومل يأخذوا موقعهم يف اهليكل
التنظيمي الداخيل منذ تأسيس البنك فكانوا أقرب ما يكونوا مرتبطني بأمانة رس
جملس اإلدارة ،وامتد هذا األمر حتى عام  2007حيث تم الفصل بقرار من رئيس
جملس اإلدارة لتكون إدارة مستقلة وتم حتديد تبعيتها للمدير العام وتم حتديد
املهام التي تضطلع فيها(.((5

المرحلة الثانية :مرحلة تشريعات أسواق رأس المال اإلسالمية (2003-1994م)
تعود بدايات التعليامت اخلاصة باحلوكمة الرشعية والصادرة عن بنك الكويت
املركزي إىل مطلع التسعينات من القرن املايض ،وذلك بعد ظهور رشكات
االستثامر اإلسالمية والتي كانت بدايتها عام  ،1992وعند إصدار أول تعليامت
حوكمة رشعية من بنك الكويت املركزي كان عدد رشكات االستثامر اإلسالمية
حينها ثالث رشكات( .((5وتعد هذه اخلطوة رائدة وسابقة يف حينها عىل مستوى
الصناعة املالية اإلسالمية بشكل عام وأسواق رأس املال اإلسالمية بشكل خاص،
وتم إصدار تعليامت هيئة الرقابة الرشعية لعام  ((5( 1994والتي نصت عىل أمهية
قيام رشكات االستثامر التي تعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية بتعيني هيئة
الرقابة الرشعية ،تأخذ عىل مسؤوليتها تقرير أن أعامل الرشكة تتم وف ًقا ألحكام
الرشيعة اإلسالمية ،وأن يكون أعضاؤها عىل درجة عالية من الكفاءة واخلربة
يف جمال الرشيعة اإلسالمية مع موافاة بنك الكويت املركزي بأسامء أعضاء
( ((5اخلطاب املوجه من املدير التنفيذي إلدارة الرقابة يف بنك الكويت املركزي للمدراء العاميني يف رشكات االستثامر اإلسالمية واملؤرخ يف  14سبتمرب
 1994واملنشور عىل صفحة بنك الكويت املركزيpdf.112496-v20_tcm11_112496-https://www.cbk.gov.kw/ar/images/1p2 .
( ((5العومي ،أمحد ،واقع الرقابة الرشعية يف الكويت ،مرجع سابق.
( ((5استقراء الباحث لتواريخ تأسيس هذه الرشكات من مواقعها الرسمية.
( ((5سبب إصدار هذه التعليامت هو الدور املناط ببنك الكويت املركزي بمراقبة مدى التزام الوحدات اخلاضعة لرقابته بأنظمتها األساسية وذلك وف ًقا
ملا نصت عليه املادة  21من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت املركزي عىل رشكات االستثامر.
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المرحلة الثالثة :مرحلة تشريعات البنوك اإلسالمية (2003م 2011 -م)
أصدر بنك الكويت املركزي يف عام 2003م تعليامته( ((6بشأن قواعد ورشوط تعيني
( ((5اخلطاب املوجه من املدير التنفيذي إلدارة الرقابة يف بنك الكويت املركزي للمدراء العاميني يف رشكات االستثامر اإلسالمية واملؤرخ يف  14سبتمرب
 1994واملنشور عىل صفحة بنك الكويت املركزيpdf.112496-v20_tcm11_112496-https://www.cbk.gov.kw/ar/images/1p2 .
( ((5تعليامت رقم (/2رس )1997/25/بشأن رشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف رشكات االستثامر اإلسالمية التي متارس نشاطها
وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.
( ((6تعليامت رقم ( / 2ر ب أ 2003/100/م) يف شأن قواعد ورشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف النبوك اإلسالمية الصادرة بتارخيي
 15و2003/ 6 /19م
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اهليئة املختارين( ،((5فيام تم تعديل وإضافة بعض اجلوانب يف تعليامت احلوكمة
الرشعية الصادرة عام  1997والتي نصت يف أهم حماورها عىل قيام جملس إدارة
الرشكة برتشيح أعضاء هيئة الرقابة الرشعية من العلامء املشهود هلم بالكفاءة
واخلربة يف جمال الرشيعة اإلسالمية ،وذلك للعرض عىل اجلمعية العامة للرشكة
ألخذ موافقتها عىل تعيينهم بحيث ال يقل عدد أعضاء اهليئة عن ثالثة أعضاء،
مع عدم جواز أن تضم هيئة الرقابة الرشعية يف عضويتها أ ًيا من أعضاء جملس
إدارة الرشكة أو اجلهاز التنفيذي يف الرشكة ،كام متيزت هذه التعليامت بوجوب
احلصول عىل موافقة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية عىل أسامء املرشحني
لعضوية هيئة الرقابة الرشعية ،من حيث كفاءهتم يف أمور الرشيعة اإلسالمية،
وذلك قبل عرض أسامء املرشحني عىل اجلمعية العامة للرشكة للموافقة عليهم،
مع حتديد مهمة هيئة الرقابة الرشعية بمسؤوليتها باالطالع واملوافقة عىل األعامل
واألنشطة التي متارسها الرشكة ،وكذلك مرشوعات العقود واالتفاقيات التي يتم
إبرامها مع الغري ،وذلك من خالل إطار عام يتضمن األسس واملبادئ التي يتعني
عىل الرشكة االلتزام هبا لدى ممارستها للنشاط ،وكذا اآللية املناسبة للتأكد من
عدم خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية( ،((5ويتضح هنا قيام اهليئة بوظيفتي التدقيق
والفتوى ،وتقرير بعض قواعد احلوكمة والكفاءة يف التعيني وهو ما يعد يف حينها
خطوة مهمة عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية والتي كانت تعتمد يف أغلب
األحيان عىل نامذج االلتزام الرشعي الذايت.
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واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف البنوك اإلسالمية والتي تناولت ترشيح
جملس اإلدارة ألعضاء هيئة الرقابة الرشعية ألخذ موافقة اجلمعية العامة للبنك،
وعدد أعضاء هيئة الرقابة الرشعية واجتامعاهتا ،واختصاصاهتا ،وانتهاء عضوية
األعضاء ،و مسؤولية جملس اإلدارة يف االلتزام بالرشيعة ،وما حيتويه التقرير
الرشعي السنوي للهيئة ،باإلضافة إىل مسؤولية مراقب احلسابات عن التحقق من
التزام إدارة البنك بمسؤولياهتا يف جمال تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية.

ومن أبرز ما احتوته هذه التعليامت اإلشارة إىل دور هيئة الرقابة الرشعية وما له
من أمهية خاصة يف املحافظة عىل سمعة البنوك اإلسالمية وثقة املتعاملني معها
وكذا يف االلتزام بأنظمتها األساسية من خالل التأكد من عدم خمالفتها ألحكام
ومبادئ الرشيعة اإلسالمية يف نشاطها وأعامهلا ،ومل ختتلف التعليامت املتعلقة
بأعضاء هيئة الرقابة الرشعية عن تلك التعليامت الصادرة لرشكات االستثامر إال
يف نقطة أنه من حق اهليئة أن تطلب من إدارة البنك تشكيل أمانة هليئة الرقابة
الرشعية يتم تزويدها باملوظفني املناسبني لتيسري أداء اهليئة لعملها( ،((6فيام تم
التوسع يف نطاق عمل اهليئة وتوضيحه بأنه يشمل مسؤولية إبداء الرأي حول
مدى التزام البنك يف مجيع معامالته وعمليات بأحكام الرشيعة اإلسالمية ،وذلك
عن طريق فحص العقود واالتفاقيات والسياسات والتعامالت التي جيرهيا البنك
مع الغري ،وحيق هليئة الرقابة الرشعية االطالع الكامل وبدون قيود عىل مجيع
السجالت واملعامالت لدى البنك للتأكد من التزامه بأحكام الرشيعة اإلسالمية،
وعىل إدارة البنك تزويد اهليئة بجميع البيانات واملعلومات التي تطلبها ألداء
مهامها ،فيام وضحت التعليامت ما يتوجب أن حيتويه التقرير السنوي هليئة الرقابة
الرشعية وذلك وف ًقا حلكم املادة رقم ( )12من القانون املشار إليه ،وهي عنوان
التقرير واجلهة التي يوجه إليها (املسامهون) ونطاق عمل اهليئة ورأي اهليئة ،فيام
متيزت هذه التعليامت باحتوائها عىل نطاق عمل خيص مراقب احلسابات اخلارجي
صحيحا وآلية انتهاء خدمات عضوية هيئة الرقابة الرشعية.
( ((6شملت التعليامت رضورة حضور مجيع أعضاء اهليئة لالجتامع ليكون
ً
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وذلك بإلزامه إجراء االختبارات الالزمة للتحقق من أن اإلجراءات التي يتبعها
البنك يف طرح منتجاته املالية اجلديدة أو تعديل منتجاته احلالية تشمل اخلطوات
املناسبة لضامن االلتزام بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية بام يف ذلك مراجعتها
من قبل إدارة البنك وهيئة الرقابة الرشعية ،إضافة ملسؤوليته يف التحقق من أن
مجيع منتجات البنك قد تم فحصها من قبل هيئة الرقابة الرشعية ،وأن اهليئة قد
قررت أن هذه املنتجات تتفق مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.

المرحلة الرابعة :مرحلة تشريعات هيئة أسواق المال (2011م 2019 -م)
شهد هذا العام صدور القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال
وتنظيم نشاط األوراق املالية والذي نصت املادة رقم  4الفقرة رقم  14عىل
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ويتوجب عىل مراقب احلسابات اخلارجي أن يبني يف تقريره السنوي مدى التزام
إدارة البنك بذلكً ،
فضل عن بيان ما تسفر عنه االختبارات التي قام بإجرائها
عن مدى التزام إدارة البنك بفتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الرشعية يف
املعامالت التي تم تنفيذها ،ويعد هذا األمر نقلة نوعية عىل مستوى الصناعة املالية
اإلسالمية بوجود جهة خارجية تقوم بإبداء الرأي عن مدى التزام إدارة البنك
بفتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الرشعية يف املعامالت التي تم تنفيذها
وهو ما يمثل البداية العملية لتجربة التدقيق الرشعي اخلارجي ،مع األخذ بعني
االعتبار رضورة ختصص فريق العمل ومدى كفاءته يف تنفيذ الواجبات املطالب
هبا وحتقيقه لقواعد الكفاءة املهنية الواجبة ،وهو ما يمثل جتربة مبدئية للتدقيق
الرشعي اخلارجي املستقل ،فيام ختمت هذه التعليامت بقيام البنك اإلسالمي
بنرش الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الرشعية ،وذلك عن طريق
طبع كتيبات أو نرشات بتلك الفتاوى والقرارات تكون متاحة لكل من يرغب
يف االطالع عليه ،وهو ما يعرب عنه مهن ًيا بوجود سياسة إفصاح رشعية للفتاوى
والقرارات الرشعية.
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اختصاص جملس مفويض هيئة أسواق املال بوضع القواعد اخلاصة والنظم
واإلجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص مرخص له يعمل وفق أحكام
وتعزيزا ملوقع املؤسسات املالية
دعم
ً
الرشيعة اإلسالمية( ،((6وهو ما يمثل ً
اإلسالمية واحلوكمة الرشعية اخلاصة هبا يف هذا الكيان اجلديد بوضع مسؤولية
وضع األطر العامة يف عهدة جملس املفوضني وهو أعىل سلطة يف اهليئة .وبالرتكيز
عىل األحداث فقد شهد عام 2011م صدور الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010والتي نصت بشكل واضح كام يف املادة  205عىل شكل نموذج الرقابة
الرشعية املستحدث بأنه يتألف من مكتب تدقيق رشعي خارجي ووحدة تدقيق
رشعي داخيل( ،((6ونصت املادة  206عىل تعريف مكتب التدقيق الرشعي اخلارجي
بأنه مؤسسة مستقلة ختتص بالرقابة عىل مجيع املعامالت التجارية واالستثامرية
للرشكة للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات هيئة أسواق املال وترفع تقاريرها
هبذا الشأن إىل اجلمعية العامة للرشكة ،فيام حددت املادة  211مسؤولية جملس
املفوضني يف إصدار النظام اخلاص يف الرشوط الواجب توافرها يف األشخاص
املرخص هلم بمامرسة مهنة التدقيق الرشعي و /أو اإلفتاء الرشعي ومعايري العمل
يف املهنة ،وبالنظر إىل املواد يف هذه الالئحة فيالحظ تركيزها بداي ًة عىل إلزامية
التدقيق الرشعي اخلارجي والذي يعد بحسب اطالع الباحث وما وصل له أول
جتربة عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية والذي تلزم فيه جهة إرشافية بالتدقيق
الرشعي اخلارجي عىل األشخاص اخلاضعني لرقابتها ،ثم عرفت الالئحة اجلهة
املخولة بتقديم هذه اخلدمة وهو مكتب التدقيق الرشعي اخلارجي ،ثم مسؤولية
اجلمعية العمومية يف تعيينه وعزله ومساءلته وحتديد مكافأته وهو ما جيعله يف
ٍ
مساو ملكتب التدقيق املايل اخلارجي ويعزز من وضعه التنظيمي
مستوى تنظيمي
واستقالليته وأمهيته الرتباطه مبارش ًة باجلمعية العمومية ،تال ذلك يف العام 2015
( ((6شخص طبيعي أو اعتباري حاصل عىل ترخيص من اهليئة ملامرسة نشاط أو أكثر من أنشطة األوراق املالية املذكورة يف املادة ( )2-1من الكتاب
اخلامس من هذه الالئحة ،الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته.
( ((6مل يتم اإلشارة يف هذه الالئحة اىل صناديق االستثامر
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المرحلة الخامسة :مرحلة تشريعات البنوك اإلسالمية الثانية (2016م 2019 -م)
إن من أهم ما يميز هذه املرحلة صدور تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية للبنوك
اإلسالمية يف دولة الكويت الصادرة عن بنك الكويت املركزي والتي حرص
عىل إصدارها بعد عام من صدور نموذج احلوكمة الرشعية عن هيئة أسواق املال
مما يعكس تناس ًقا يف بعض جوانب نموذج احلوكمة الرشعية للمؤسسات املالية
( ((6كام ورد ذلك يف الكتاب اخلامس والثالث عرش من الالئحة التنفيذية.
( ((6كام هي حمددة يف الكتاب احلادي عرش من الالئحة التنفيذية.
( ((6كام ورد ذلك يف الكتاب اخلامس والثالث عرش من الالئحة التنفيذية.
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حدث رئيس بصدور القرار رقم ( )72لسنة  2015بشأن إصدار الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق
املالية وتعديالته والذي أكد فيه عىل نموذج احلوكمة الرشعية لألشخاص
املرخص هلم بالعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية والذي يتألف من مسؤول
تدقيق رشعي داخيل ومكتب تدقيق رشعي خارجي ،مع جواز تعيني هيئة رقابة
رشعية وذلك بالنسبة لرشكات وصناديق االستثامر( ،((6مع صدور تعليامت
حوكمة رشعية بالنسبة للصكوك تقيض بتعيني مكتب تدقيق رشعي خارجي عىل
الصكوك ليقوم بمهامه املحددة( ،((6فيام شهد عام  2018م صدور تعليامت خاصة
بتعديل الئحة أنظمة االستثامر اجلامعي التعاقدية والنص فيها عىل نموذج حوكمة
رشعية مطابق لنموذج احلوكمة الرشعية ألنظمة االستثامر اجلامعي (صناديق
االستثامر)( .((6وكان آخر األحداث يف عام  2019بصدور القرار رقم ( )128لسنة
 2019والذي تم فيه تعديل تعريف مكتب التدقيق الرشعي اخلارجي ليضم فقرة
أن من مهامه «مراجعة أعامل وحدة التدقيق الرشعي الداخيل» ،وتعديل ما جيب
أن يشتمل عليه تقرير مكتب التدقيق الرشعي اخلارجي بإضافة فقرة «إجراءات
التدقيق التي أدت للتوصل لنتائج أعامله الواردة يف هذا التقرير» إضاف ًة لتعديل
الدور املناط بمكتب التدقيق الرشعي اخلارجي بالنسبة للصكوك.
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اإلسالمية يف دولة الكويت .وتستند تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية الصادرة
عن بنك الكويت املركزي عىل مخسة مبادئ رئيسة ،أوهلا :إرشاف ومسؤولية
ومساءلة وأدوار كل من جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الرشعية
يف إطار حوكمة الرقابة الرشعية ،وثانيها :استقاللية أعضاء هيئة الرقابة الرشعية،
وثالثها :معايري الكفاءة واملالءمة فيام يتعلق باملؤهالت األكاديمية واخلربات
ألعضاء هيئة الرقابة الرشعية ،ورابعها :رسية املعلومات التي ينبغي عىل أعضاء
هيئة الرقابة الرشعية مراعاهتا ،وخامسها :التناسق بني أعضاء هيئة الرقابة الرشعية
وتوافقهم يف تقديم اآلراء والفتاوى للبنك .وقد أتت هذه التعليامت لتضع
مسؤوليات عىل جملس اإلدارة وجلانه املختلفة (الرتشيحات واملكافآت ،املخاطر،
التدقيق ،احلوكمة) كونه املسؤول الرئيس بشكل شامل عن إطار حوكمة الرقابة
الرشعية والتزام البنك بأحكام الرشيعة ،وألزمت التعليامت بوجود إدارة تدقيق
رشعي داخيل تتبع من الناحية الفنية هليئة الرقابة الرشعية ومن الناحية اإلدارية
لرئيس جملس اإلدارة من خالل جلنة التدقيق يف جملس اإلدارة ،وتدقيق رشعي
خارجي يتم تعيينه من قبل اجلمعية العمومية ،وقد أرجع البنك املركزي إلزامية
وجود تدقيق رشعي خارجي بسبب عدم تفرغ الكثري من أعضاء هيئات الرقابة
الرشعية( ((6وتوزعهم عىل العديد من اهليئات (حمل ًيا وخارج ًيا) ،باإلضافة إىل
تركز جهودهم يف الفتوى أكثر من الرقابة الرشعية ،مع العلم بأن اإللزام القانوين
للتدقيق الرشعي اخلارجي عىل البنوك اإلسالمية بدولة الكويت يبدأ من عام
2020م .فيام شهد عام  2019إطالق بنك الكويت املركزي ألول شهادة مهنية
إلزامية للتدقيق الرشعي اخلارجي وهي شهادة املدقق الرشعي املعتمد والتي
يقدمها معهد الدراسات املرصفية بدولة الكويت.

( ((6يؤكد هذا األمر فضيلة الدكتور أمحد احلجي الكردي عضو هيئات الرقابة الرشعية يف مقابلة معه يف جريدة األنباء الكويتية يف عام  ،2009جريدة
األنباء ،العدد الصادر يف  22يونيو  ،2009دولة الكويت2009-07-15/https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/56758 .
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جدول رقم ( 2أبرز مراحل وتطورات نموذج احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت)

(((6

األوىل ()1994-1978

التزام ذايت

ال يوجد ترشيع صادر ،تعيني مستشار و/أو
هيئة رقابة رشعية

الثانية ()2003-1994

بنك الكويت
املركزي

الزامية تعيني هيئة رقابة رشعية لرشكات
االستثامر اإلسالمية

الثانية ()2011-2003

بنك الكويت
املركزي

إلزامية تعيني هيئة رقابة رشعية للبنوك
اإلسالمية

الرابعة ()2015-2011

هيئة أسواق املال
ووزارة التجارة
والصناعة

ظهور التدقيق الرشعي اخلارجي وإلزاميته،
واإللزامية بالتدقيق الرشعي الداخيل مع
بقاء هيئة الرقابة الرشعية يف هيئة أسواق
املال ،إضافة مادة يف قانون الرشكات حول

اخلامسة ()2019-2016

بنك الكويت
املركزي وهيئة
أسواق املال

حوكمة الرقابة الرشعية

)(69

حوكمة هيئات الرقابة الرشعية يف البنك
املركزي وإلزامية التدقيق الرشعي اخلارجي
عىل البنوك الكويتية ابتدا ًء من مطلع عام
 ،2020عدم إلزامية تعيني هيئة رقابة رشعية
يف هيئة أسواق املال ورضورة اختيار معايري
رشعية

وتوثي ًقا ألهم األحداث التارخيية التي مرت هبا احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت
فإن الباحث وبحسب اطالعه قام بجمع أبرز تلك األحداث يف اجلدول رقم 3
التايل:
( ((6من إعداد الباحث
( ((6قانون الرشكات رقم  97لسنة  ،2013املادة رقم15.
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املرحلة والفرتة الزمنية

اجلهة املصدرة

أبرز املعامل
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جدول رقم ( 3أهم األحداث املتعلقة باحلوكمة الرشعية للصناعة املالية اإلسالمية يف دولة الكويت)

(((7

العام
1968

احلدث
تشكيل اللجنة التحضريية إلنشاء بيت التمويل الكويتي واستمرت يف عملها حتى عام 1969

(((7

1977

صدور املرسوم بقانون رقم  72لسنة  ((7( 1977لتأسيس بيت التمويل الكويتي كأول بنك ومؤسسة مالية
إسالمية يف الكويت

1977

تأسيس أول هيئة للرقابة الرشعية لبنك إسالمي يف دولة الكويت (اهليئة الرشعية لبيت التمويل الكويتي)

1977

تويل الشيخ بدر املتويل عبد الباسط منصب أول مستشار رشعي يف بيت التمويل الكويتي كأول نموذج
)(73
لاللتزام الرشعي داخل املؤسسات املالية اإلسالمية يف الكويت

1987

نرش أول تقرير هليئة رقابة رشعية ملؤسسة مالية إسالمية يف الكويت (بيت التمويل الكويتي) للمرة األوىل
)(74
ضمن التقرير السنوي للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 1986

1987

انعقاد الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكويتي وهي أول فعالية لالجتهاد اجلامعي للصناعة املالية
اإلسالمية تقوم به مؤسسة مالية إسالمية يف الكويت

1992

تأسيس أول هيئة للرقابة الرشعية لرشكة استثامر إسالمية يف دولة الكويت

1994

بنك الكويت املركزي يصدر أول توجيه خيص احلوكمة الرشعية يف رشكات االستثامر اإلسالمية عىل
مستوى اخلليج والعامل

1997

1997

1997

)(75

بنك الكويت املركزي يصدر تعليامت ختص تعيني هيئات الرقابة الرشعية لرشكات االستثامر اإلسالمية

جملس معايري املحاسبة واملراجعة يعتمد معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ( )1تعيني هيئة
الرقابة الرشعية وتكوينها وتقريرها كأول معيار حوكمة رشعية يصدر عن املجلس وهو ما حقق نقلة
نوعية عىل صعيد الترشيعات املتعلقة باحلوكمة الرشعية عامل ًيا ومن ضمنها الكويت.

قيام اللجنة االستشارية للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية التابعة للديوان األمريي برفع مرشوع قانون
بشأن املصارف والرشكات االستثامرية واملالية اإلسالمية متضمنًا اقرتاح تعيني هيئات رقابة رشعية هبا.
)(76

2000

تأسيس الرشكة األوىل للتأمني التكافيل كأول رشكة للتأمني التكافيل يف الكويت

2002

مسامهة بنك الكويت املركزي يف تأسيس جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

2003

صدور أول تعليامت للبنوك اإلسالمية واحلوكمة الرشعية املنظمة هلا من بنك الكويت املركزي واخلاصة
)(77
بقواعد ورشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف البنوك اإلسالمية

( ((7من إعداد الباحث
( ((7املرسوم بقانون رقم  72لسنة .1977

(71) https://www.kfh.com/home/Personal/news/20103//news-849.html
(73) https://alqabas.com/30708/

( ((7التقرير السنوي للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 1986م لبيت التمويل الكويتي.
( ((7صدور تعليامت رقم (/2رس )1997 / 25 /من البنك املركزي بشأن تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف رشكات االستثامر اإلسالمية.

(76) http://firsttakaful.com.kw/arabicv

( ((7تعليامت قواعد ورشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف البنوك اإلسالمية ،بنك الكويت املركزي2003 ،م.
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2007

حتول بنك الكويت العقاري إىل العمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية كأول بنك كويتي يتحول إىل
)(79
العمل املرصيف اإلسالمي ،وتغري اسمه الح ًقا ليصبح بنك الكويت الدويل

2011

صدور الالئحة التنفيذية هليئة أسواق املال والتي نصت عىل وجود نموذج جديد للتدقيق الرشعي الداخيل
عىل صناديق االستثامر واستحداث التدقيق الرشعي اخلارجي واإللزام به ألول مرة عىل مستوى العامل

2013

هيئة أسواق املال تصدر نظام ممارسة مهنة املراجعة والتدقيق الرشعي اخلارجي لألشخاص املرخص
هلم للعمل وفق أحكام الرشيعة كأول تعليامت عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية تنظم مهنة التدقيق
الرشعي اخلارجي

2014

صدور أول تقرير تدقيق رشعي خارجي لرشكة استثامر إسالمية كويتية وهو التقرير الصادر عن أعامل
التدقيق الرشعي اخلارجي عىل رشكة جمموعة االمتياز االستثامرية عن عام .(80) 2013

2015

تعديل الالئحة التنفيذية هليئة أسواق املال بإصدار معلومات تفصيلية عن نموذج احلوكمة الرشعية مع
إضافة فصل خاص عن مكاتب التدقيق الرشعي اخلارجي

2016

صدور قانون الرشكات رقم  1لعام 2016م والذي نصت املادة  15منه عىل وجوب تقيد الرشكات التي
تزاول أغراضها وفق ألحكام الرشيعة اإلسالمية بأنه تكون ترصفاهتا متقيدة بأحكام الرشيعة اإلسالمية،
وأن تشكل لدهيا هيئة مستقلة للرقابة الرشعية عىل أعامل الرشكة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة.

2016

صدور تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية عن بنك الكويت املركزي والتي تضمنت حوكمة هليئات الرقابة
الرشعية وإضافة لوظيفة ومكتب التدقيق الرشعي اخلارجي

2017

تسجيل سبعة مكاتب تدقيق رشعي خارجي لدى سجل مكاتب التدقيق الرشعي اخلارجي املعتمدة لدى
هيئة أسواق املال كأول جتربة عمل هلا

2019

بيت التمويل الكويتي يعني مكتب تدقيق رشعي خارجي كأول بنك كويتي يقوم بتعيني مكتب تدقيق
رشعي خارجي

2019

بنك الكويت املركزي يطلق وبالتعاون مع معهد الدراسات املرصفية شهادة املدقق الرشعي املعتمد كأول
بنك مركزي خليجي يطلق شهادة مهنية إلزامية ملهنة التدقيق الرشعي لألشخاص املرخص هلم من قبل
البنك املركزي

2020

إلزام مجيع البنوك اإلسالمية يف دولة الكويت بتعيني مكتب تدقيق رشعي خارجي عىل أعامهلا

( ((7نتيجة استقراء الباحث واطالعه وكام هو مذكور يف موقع الرشكة ولقائه مع الرئيسة التنفيذية للرشكة http://www.sh.com.kw/Company/History

( ((7التقرير السنوي ،بنك الكويت الدويل.2008 ،
( ((8التقرير السنوي لرشكة جمموعة االمتياز االستثامرية عن عام  2013والذي قامت بإصداره رشكة شورى لالستشارات الرشعية ،واستقراء الباحث
واطالعه عىل كافة التقارير السنوية لرشكات االستثامر الكويتية لنفس العام.
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2003

اجلمعية العمومية لرشكة بيت األوراق املالية تقرر املوافقة عىل حتول الرشكة من رشكة استثامر تقليدي
)(78
لرشكة استثامر إسالمية كأول عملية حتول لرشكة استثامر يف الكويت واخلليج العريب
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الخاتمة:

انطال ًقا من طريقة املعاجلة التي اعتمدها الباحث والتي مجعت بني الدراسة النظرية
والدراسة العملية ،تم التوصل إىل النتائج التالية:

نتائج البحث

تعد تعليامت هيئة أسواق املال والتي تم إصدارها ضمن الالئحة التنفيذية هليئةأسواق املال عام 2011م وتعديالهتا الالحقة أول تعليامت عىل مستوى العامل تلزم
بوجود تدقيق رشعي خارجي عىل رشكات وصناديق االستثامر والصكوك اإلسالمية.
وجود نموذج متكامل للحوكمة الرشعية صادر عن بنك الكويت املركزيمنتقى من جتارب ومعايري دولية خمتلفة.
بدأت نامذج احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت بعنرص هيئة الرقابة الرشعيةوبعدها أخذت يف التوسع بإضافة عنارص أخرى من عنارص احلوكمة الرشعية
مواكب ًة بذلك تطور الصناعة واالهتامم العاملي بمفاهيم احلوكمة.
تعد دولة الكويت حمضنًا للعديد من جتارب احلوكمة الرشعية عىل مستوىالصناعة املالية اإلسالمية يف خمتلف القطاعات الربحية وغري الربحية.
تتميز تعليامت بنك الكويت املركزي بإعطاء قدر كبري من االهتامم بعنرص هيئةالرقابة الرشعية من ضمن عنارص احلوكمة الرشعية ،فيام تتميز تعليامت هيئة
أسواق املال بإعطاء قدر عال من االهتامم بعنرص التدقيق الرشعي اخلارجي.

التوصيات:

 رضورة زيادة الوعي املتعلق باحلوكمة الرشعية بكافة عنارصها يف خمتلفقطاعات الصناعة املالية اإلسالمية.
 تبني اجلهات اإلرشافية إصدار تقارير حول حوكمتها الرشعية مع التوثيقالتارخيي لتلك التجارب.
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 بذل اجلهود ملزيد من التقارير الدورية عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالميةحول موضوع احلوكمة الرشعية.

المراجع والمصادر:
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بنك الكويت املركزي ،تعليامت بشأن حوكمة الرقابة الرشعية يف البنوك الكويتيةاإلسالمية الصادرة عن بتاريخ  20ديسمرب 2016م ،دولة الكويت2016 ،م.
بنك الكويت املركزي ،تعليامت تعيني هيئة للرقابة الرشعية موافاة بنك الكويتاملركزي بأسامء أعضائها الصادرة بتاريخ  14سبتمرب 1994م ،دولة الكويت،
1994م.
بنك الكويت املركزي ،تعليامت رقم ( / 2ر ب أ 2003 / 100 /م) يف شأن قواعدورشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف النبوك اإلسالمية الصادرة
بتارخيي  15و 2003/ 6 / 19م ،دولة الكويت2003 ،م
التمويل اإلسالمي :املعايري القوية حلوكمة الرشكات واملؤسسات أمر ال بد منه،مدونات البنك الدويل.
حسن وآخرون ،احلوكمة الرشعية يف املؤسسات املرصفية اإلسالمية يف خمتلفالواليات القضائية دراسة مقارنة حتليلية (بحث) ،مؤمتر إرسا السابع لعلامء
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املكرمة ،اململكة العربية السعودية.2003 ،
صديقي ،عبد اهلل ،النوباين ،خولة فريز ،حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية ،كريسسابك لدراسات أسواق املال اإلسالمية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
2016م.
الصالحني ،عبد املجيد ،احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،ورقة مقدمةملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية ،الثاين 2010م ،اخلرطوم ،السودان.
-عبده حممد« ،النظام القانوين حلوكمة الرشكات وأثر اإلفصاح والشفافية عليها»،
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جملة الدراسات االجتامعية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اليمن ،العدد ،50
ديسمرب .2016
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جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار رقم  76بشأن مشكالت البنوك اإلسالمية،املؤمتر الثامن ،بروناي ،دار السالم1993 ،م.
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املعيار رقم  ،9املبادئ اإلرشادية لسلوكياتالعمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،كواالملبور ،ماليزيا2009 ،م.
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املعيار رقم  ،10املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابطالرشعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،كواالملبور ،ماليزيا،
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جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،دور الرقابة الرشعية يف ضبط أعامل البنوك اإلسالميةأمهيتها ،رشوطها ،طريقة عملها ،الدورة التاسعة عرشة ،قرار رقم ،)19/3( 177
الشارقة2009 ،م.
حممد وآخرون ،النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات ،إصدارات األكاديميةالعاملية للبحوث الرشعية (إرسا) ،كواالملبور ،ماليزيا2011 ،م.
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هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،مملكة البحرين2015 ،م.
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ضوابط االجتهاد في النوازل الوقفية
ً
جائحة كوفيد  19 -إنموذجا
أسامة عبد المجيد العاني
أستاذ في كلية الفارابي الجامعة – العراق
ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/6 /1م ،واعتمد للنشر في 2020/ 8/18م)

الملخص
حتدث حركة رؤوس األمول ورسعة إنتقاهلا يف ضوء عامل االتصاالت واملعلوماتية،

وتطور صيغ اإلستثامر ،وإتساع األسواق وتنوعها ،نوازل يف الوقف .األمر
الذي يثري تساؤال هو :كيف واجهت الرشيعة اإلسالمية النوازل بشكل عام و

نوازل الوقف عىل وجه اخلصوص؟ تظهر أمهية هذا املوضوع من خالل إثبات

مواكبة الرشيعة لكل زمان ومكان وجمتمع ،بام يف ذلك نوازل الوقف ،ومراعاة
الرشيعة حلاجات العباد ومصاحلهم فيام خيص الوقف .وتفويت الفرصة عىل
األخذ بالقوانني الوضعية ،ألن الفقهاء إن مل يبينوا حكم الرشع يف نازلة ما ،فإن

الناس سيتجهون إىل القوانني الوضعية ال حمالة ،ويف كل ذلك من الفساد ما ال
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خيفى .لذا فإن البحث هيدف اىل إثبات أن مستجدات الوقف من النوازل ال بد
للرشع من تبيان رأيه فيها .وكذلك حتديد ضوابط االجتهاد واملجتهد يف نوازل
الوقف .وقد توصل البحث اىل أن التطورات والتغريات يف العامل أحدثت نوازل
يف الوقف ،ينبغي التصدي هلا ،وتبني أن متطلبات املتصدي للنوازل الفقهية عىل
وجه العموم ،تنطبق بحذافريها عىل املتصدي لنوازل الوقف ،األمر الذي ينبغي
مراعاته من املتصدين هلذا املوضوع.

الكلمات المفتاحية :الوقف ،النوازل ،ضوابط االجتهاد.
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Criteria for Juristic Deduction of Fiqhi Ordeals
The Case of Novel COVID-19
Usama Abdul Majeed Alani

Professor at Al-Farabi College University, Baghdad – Iraq

Abstract

The capitals’ movement velocity and its fast transformation in IT and

communication spheres, as well as the development in modes of investment,

and diversity of markets affect waqf’s ordeals. The question of the paper is:
How does Islamic Shariah tackles the ordeals (Newazel) in general and those
related to waqf in particular? The importance of this paper is demonstrated by

proving the potential of Shari’ah relevance to at all times, places, and societies
ضوابط االجتهاد يف النوازل الوقفية
 إنموذج ًا19 - جائحة كوفيد

including the waqf’s ordeals (Newazel). As well as by seizing the opportunity
from those who ascribe to the conventional laws, because in the absence of a

Shari’ah ruling for the ordeal by jurisprudents the people shall compulsorily
abode in conventional law; and the entire matter submerge an apparent level
of nuisance.

Thus, the research aims to prove that the Shari’ah rulings related to the latest

ordeals of Waqf must be clarified. Similarly, the framework for criteria related
to jurist and juristic deduction pertaining to ordeals of Waqf shall be defined.

The research lead to the conclusion that the developments and modifications

in the world caused ordeals in the matters of Waqf, and those ordeals shall be

dealt with. It is also found that the general requirements for dealing with the
Fiqhi ordeals in general are fully relevant to dealing with the ordeals of Waqf
and that is a crucial matter that shall be taken into consideration by those who
deal with the matter.

Keywords: Waqf, ordeal (Nazele), criteria of Ijtehad
177

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

المقدمة
يف ظل عرص الرسعة تنهال علينا املتغريات ،التي طالت كل حياتنا وتدخلت يف
مجيع مفاصلها ،وبالتايل ظهرت نوازل (مستجدات) مل تكن معروفة بالسابق،
سكت الرشع عنها لعدم وجودها يف حينها .وحيث أن املسلم ملزم بإتباع أوامر
الرشع من حيث إباحة أو هني ،ينبغي عليه أن يعرف احلكم الالزم لكل نازلة قبل
تقبلها أو الولوج يف استخدامها.

وليس الوقف ببعيد عن هذه النوازل ،فحركة رؤوس األمول ورسعة إنتقاهلا يف
ضوء عامل االتصاالت واملعلوماتية ،وتطور صيغ اإلستثامر ،وإتساع األسواق
وتنوعها ،كل ذلك وغريه يلقي بظالله عىل الوقف وحيدث نوازالً فيه.

مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث يف وجود نوازل عديدة طرأت عىل الوقف ،يمكن أن تسهم
يف االرتقاء به من حيث دوره احلضاري واإلجتامعي ،وحيث أن الرشيعة اإلسالمية
جاءت خامتة للديانات الساموية ،وحيث أن الباري سبحانه تعهد بأنه (ما فرطنا
يف الكتاب من يشء) ،كان لزام ًا عىل أهل العلم الغور يف أسبار العلم الرشعي
الستنباط احلكم املالئم للنازلة .إال أن اجلمود بتقليد املذهب أو عدم مواكبة
الترشيعات القانونية ،قد تعيق من تكييف هذه النوازل بام يتقاطع مع روح الرشيعة
اإلسالمية .لذا فإن السؤال الرئيس للبحث يمكن صياغته باآليت :كيف واجهت
الرشيعة اإلسالمية النوازل بشكل عام ونوازل الوقف عىل وجه اخلصوص؟

فرضية البحث
يف ضوء املشكلة أعاله فإن البحث ينطلق من فرضية فحواها :أن الرشيعة
السمحاء بام أوتيت من كامل ومن حفظ الباري سبحانه هلا ،قادرة عىل حتدي
الضوابط الالزمة لنوازل الوقف.
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أهمية البحث

تظهر أمهية هذا املوضوع من:
1 .إثبات مواكبة الرشيعة لكل زمان ومكان وجمتمع ،بام يف ذلك نوازل الوقف.
2 .إيضاح مراعاة الرشيعة حلاجات العباد ومصاحلهم فيام خيص الوقف.
3 .كي يكون الفقيه عىل دراية بمتغريات العرص ويكون مستعد ًا للحكم عىل
نوازل الوقف.

أهداف البحث
هيدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

الدراسات السابقة:

 -النوازل الوقفية لألستاذ الدكتور نارص عبداهلل امليامن(1430هـ)

(((

تطرق الباحث اىل تناول ثالث نوازل وقفية بحثها الباحث يف مناسبات خمتلفة،
متثلت يف وقف النقود واألوراق املالية وأحكامه يف الرشيعة اإلسالمية؛ النازلة
الثانية تناولت خمالفة رشوط الواقف  -املشكالت واحللول -؛ ثم ختم بنازلة

((( امليامن ،نارص عبداهلل امليامن ،مراحل النظر يف النوازل الفقهية ،ورقة عمل مقدمة للحلقة البحثية بعنوان:مراحل النظر يف النازلة الفقهية ،يف مركز
التميز البحثي يف فقه القضايا املعارصة ،الرياض2009 ،
((( امليامن ،نارص ،النوازل الوقفية ،منشور من دار ابن اجلوزي 1430هـ ،ط1
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1 .إثبات أن مستجدات الوقف من النوازل التي ينبغي تبيان رأي الرشع فيها.
 2 .حتديد ضوابط االجتهاد واملجتهد يف نوازل الوقف.
3 .تبيان مراحل النظر يف نوازل الوقف.
4 .تفويت الفرصة عىل األخذ بالقوانني الوضعية ،ألن الفقهاء إن مل يبينوا
حكم الرشع يف نازلة ما ،فإن الناس سيتجهون إىل القوانني الوضعية ال
ٍ
أعراف غري مستقيمة ...ويف كل ذلك من الفساد
حمالة ،أو سيلجئون إىل
ما ال خيفى(((.
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ديون الوقف وأحكامه .وغاص الباحث يف غور سرب األعامق ،فقد فصل الباحث
يف صورة كل نازلة ،وأسباب حدوثها ،ثم تطرق اىل تبيان آراء الفقهاء فيها،
واستنبط احلكم الراجح فيها.

 النوازل يف األوقاف ( 1434/1433هـ املوافق )2012لألستاذ الدكتور خالد بنعيل املشيقح(((.
بحث ممول من الكريس العلمي للشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف .تطرق
البحث إىل تناول عدد من نوازل الوقف متثلت يف :النوازل يف رشوط الواقف؛
النوازل يف مصارف الوقف؛ النوازل يف توحيد األوقاف؛ انتزاع الوقف للمصلحة
اخلاصة أو العامة؛ استثامر الوقف وصوره؛ وإلغاء الوقف الذري ،وتوصل إىل
استنباط أحكامها بعد التفصيل يف كل نازلة عىل حدا.
 االجتهاد املقاصدي يف نوازل الوقف -الوقف العلمي نموذج ًا-(حزيران ،)2016/للباحث معايش عبد الرمحن(((.
حاولت يف هذه الورقة عرض مجلة من املظاهر والنامذج الوقفية عىل املؤسسة
العلمية ،أو ما يمكن تسميته بالوقف العلمي ،ومدى صلة أحكامه ونوازله
بمقاصد الرشيعة اإلسالمية ومقاصد الواقفني ،قضايا الوقف كثرية ومع تنامي
نوازله فإهنا حتتاج إىل فقه واجتهاد يتناغم مع مقاصد الرشيعة .يف التمهيد تطرق
الباحث إىل املفاهيم املتعلقة بالبحث ،وتناول يف املبحث األول أثر اعتبار املقاصد
الرشعية يف الوقف؛ واملتمثلة يف مجلة من النوازل والفتاوى املتعلقة بالوقف
العلمي ،وعرض يف املبحث الثاين لتحليل بعض احلجج الوقفية واملتعلقة أيضا
بالوقف العلمي ومدى مراعاهتا للمقاصد العامة للرشيعة.
مما سبق يتضح أن العلامء األجالء مل يتناولوا ضوابط االجتهاد يف النازلة الوقفية،
لذا فيعد هذا متيز ًا للبحث املعروض ،وأسأل اهلل سبحانه التوفيق فيه.
((( املشيقح ،خالد بن عيل ،النوازل يف األوقاف ،بحث ممول من كريس راشد بن دايل لدراسات األوقاف ،اململكة العربية السعودية2012 ،
((( عبد الرمحن ،معايش ،االجتهاد املقاصدي يف نوازل الوقف ،بحث منشور يف جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،املجلد ( ،)30العدد
( ،)2حزيران ،2016،ص 153-111
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خطة ومنهج البحث

اعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي الوصفي وذلك من خالل حتديد مفهوم
النوازل وأمهيتها ،واستعراض ضوابطها ،وسيكون املنهج اإلستنباطي حارض ًا
الستنباط األحكام الرشعية املتعلقة بالبحث .ولتحقيق أهداف البحث فسيتم
تناوله يف مبحثني ،سعى األول إىل بيان مفهوم النازلة وأمهيتها وضوابط االجتهاد
فيها ،وتطرق املطلب األول من البحث إىل تعريف فقه النازلة ،وتناول الثاين أمهية
االجتهاد يف النوازل وحكمها ،وبني املطلب الثالث ضوابط اجتهاد النازلة ،بينام
بحث املبحث الثاين يف مراحل النظر يف النازلة الفهية وعرض تطبيقأ هلا من خالل
مطلبني ،تطرق األول إىل مراحل النظر يف النازلة الفقهية ومنها النازلة الوقفية،
وعرض الثاين تصورا ملراحل النظر يف جائحة كوفيد.19 -

سيتناول املبحث ثالثة مطالب ،يسعى األول إاىل حتديد مفهوم النازلة الوقفية،
وتطرق الثاين إىل أمهية االجتهاد يف النازلة الوقفية ،أما املطلب الثالث فقد تناول
ضوابط االجتهاد يف النوازل بشكل عام وبضمنها النازلة الوقفية.

المطلب األول :تعريف فقه النازلة
ً
ً
أوال – تعريف فقه النازلة لغة واصطالحا

الفقه لغة :الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح ،يدل عىل إدارك اليشء والعلم
به ،وكل علم بيشء فهو فقه((( .وكذلك يطلق عىل حسن اإلدراك والفهم((( .ومنه

((( الرازي ،امحد ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979 /م ،مادة فقه ص717
((( جمموعة مؤلفني ،ااملعجم الوسيط ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،2008 ،1مادة فقه ،ص722
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قوله تعاىل(( :قالوا يا شعيب ما نفقه كثريا ،((())...أي ما نفهم كثري ًا من قولك(((.
ويراد بالفقه العلم والفطنة(((.
مما سبق يتضح أن املراد من الفقه لغة اإلدراك والعلم باليشء ومطلق الفهم.

أما في االصطالح :فهو العلم باألحكام الرشعية العلمية املكتسبة من أدلتها
التفصيلية(.((1

ً
ً
ثانيا – النوازل لغة واصطالحا:

النوازل في اللغة :مجع نازلة ،والنازلة يف اللغة من نزل ينزل إذا ّ
حل ،وقد أصبح
اس ًام عىل الشدة من شدائد الدهر( ،((1قال ابن فارس :النون والزاء والالم كلمة
صحيحة تدل عىل هبوط يشء ووقوعه ،والنازلة :الشديدة من شدائد الدهر تنزل
بالناس(.((1

ً

النازلة اصطالحا :جاءت النوازل بمعنى الفتاوى والواقعات ،وهي مسائل
استنبطها املجتهدون املتأخرون ّملا سئلوا عن ذلك ،ومل جيدوا فيها رواية عن أهل
املذهب املتقدمني(.((1
وقد استخدمه الفقهاء بمعنى احلوادث الفقهية التي حتتاج اىل حكم رشعي ،قال
اإلمام الشريازي :إذا نزلت بالعامل نازلة وخاف فوت وقتها .((1(...وقال اإلمام
النووي عند رشحه حلديث (أمرت أن أقتل الناس)( ،((1وفيه اجتهاد األئمة يف
النوازل وردها اىل األصول ومناظرة أهل العلم فيها(.((1

((( سورة هود اآلية91 :
((( ابن كثري ،ابو الفداء اسامعيل ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،2دار اجليل ،بريوت1410 ،هـ1990 /م427/2 ،
((( الزخمرشي ،جار اهلل ،أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر،أساس البالغة ،حتقيق عبد الرحيم حممود ،ط ،1مطبعة أوالد أورفاند1372 ،هـ،
ص 346
( ((1السبكي،عيل بن عبد الكايف ،وولده تاج الدين عبد الوهاب ،اإلهباج برشح املنهاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1404 ،1هـ28/1 ،
( ((1الزخمرشي ،أساس البالغة453 ،
( ((1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة417/5 ،
( ((1عقود رسوم املفتي من جمموعة رسائل ابن عابدين  17/1نقال عن اجليزاين ص19
( ((1الشريازي ،ابراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزابادي ،التبرصة يف أصول الفقه ،حتقيق حممد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط412/1 ،1980 ،1
( ((1البخاري ،حممد بن اسامعيل،صحيح البخاري ،مصطفى البايب احللبي1377 ،ه ،ـ29/1
( ((1النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،ط،2
1392هـ213/1 ،
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ثالثا -تعريف النوازل الفقهية:

عرفها الدكتور حممد اجليزاين بقوله :معرفة األحكام الرشعية للوقائع املستجدة
ا ُمللحة (.((2
وهبذا يظهر أن العالقة بني علم الفقه وعلم فقه النوازل هي عىل وجهي العموم
واخلصوص .ذلك أهنام جيتمعان يف معرفة أحكام الوقائع العلمية املستجدة .ثم إن
( ((1القحطاين ،مسفر بن عيل بن حممد ،منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة ،دراسة تأصيلية تطبيقية ،دار ابن حزم ،ط1431 ،2هـ/
 2010م ،ص90
( ((1املرجع نفسه
( ((1أبو البصل ،عبد النارص ،املدخل اىل فقه النوازل ،جملة أبحاث الريموك :سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،املجلد  ،13العدد،1997 /1
ص140
( ((2اجليزاين ،حممد بن حسني ،فقه النوازل ،دراسة تأصيلية تطبيقية ،دار ابن اجلوزي ،ط1427 ،2هـ2006/م26/1 ،
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أما تعريف املعارصين للنوازل ،فقد عرفها الدكتور مسفر القحطاين بكوهنا:
الوقائع اجلديدة التي مل يسبق فيها نص أو اجتهاد(.((1
واملقصود بـ(الوقائع) كل ما يقع للناس من قضايا ومسائل حتتاج اىل بيان حكم
الرشع فيها سواء كانت يف أبواب العبادات او املعامالت او أحوال األرسة أو
ما يتعلق باحلدود والبيانات والدعاوى واألقضية وغريها من قضايا الناس
اإلجتامعية أو االقتصادية أو السياسية .ويراد بـ (اجلديدة) قيد يف التعريف
خيرج الوقائع القديمة ألن املراد هو النوازل املعارصة التي حيتاج الناس فيها اىل
إجتهاد رشعي يبني حكمها .أ ّما ما مىض فال يدخل يف املقصود .أما (التي مل يسبق
فيها نص أو اجتهاد) ،فهذا قيد خيرج الوقائع املستجدة التي سبق فيها نص أو
إجتهاد ،واملراد بالنص هو ما كان ثابتا بالقرآن أو السنة أو اإلمجاع لقيامه عليهام.
واملراد بـ (االجتهاد) أي النازلة التي مل يسبق فيها فتيا أو حكم رشعي من العلامء
واملجتهدين(.((1
وغالب ًا ما يرتادف مصطلح النازلة مع (القضايا املستجدة) ،وعىل غلبة استخدام
هذا املصطلح من قبل املعارصين ،يرى الدكتور أبو البصل عدم صحة جعله
مرادفا للنازلة ،حيث إن النوازل أخص من حيث املعنى ،إال أهنا قد تستخدم
أحيان ًا لوجود قيد أو قرينة ختصصها بالنوازل(.((1
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علم فقه النوازل أعم من علم الفقه ،من جهة أن الفقه يشمل معرفة أحكام املسألة
العملية ،سواء كانت هذه املسائل واقعة أو مقدرة ،مستجدة أو غري مستجدة.
وهو أي علم فقه النوازل أعم من جهة أخرى ،كون أنه يشمل معرفة األحكام
الرشعية للوقائع املستجدة ،سواء كانت هذه الوقائع عملية أو غري عملية(.((2

ً
رابعا -هل البحث في مستجدات الوقف من النوازل الفقهية؟

يرى اجليزاين أن النازلة تشتمل عىل معان ثالثة هي :الوقوع ،واجلدة ،والشدة(.((2
ويف حماولة إسقاط ذلك عىل مستجدات الوقف ،يالحظ اآليت:

 - 1الوقوع:
وقد خرج هبذا القيد املسائل غري النازلة ،وهي املسائل االفرتاضية املقدرة.

وينبغي يف املسائل النازلة وقوعها وحدوثها يف الواقع ،وعندها يتوجب عىل املجتهد
ثم استنباط حكمها الرشعي.
النظر يف التحقق من وقوعها والتأكد من حدوثها ،ومن َّ
فعىل املجتهد أو املفتي يف النوازل أن يتأكد من وقوعها ،وال ينظر يف املسائل الغريبة
أو غري متوقعة احلصول ،ولكن إذا كانت املسألة متوقع حصوهلا عق ً
ال ومل حتصل،
فيستحب البحث فيها ،ألجل البيان والتوضيح ومعرفة حكمها إذا ما نزلت.

ويف هذا يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل بعد أن حكى إمتناع السلف عن اإلجابة
فيام مل يقع« :واحلق التفصيل ،فإذا كان يف املسألة نص من كتاب اهلل أو سنة عن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أو أثر عن الصحابة مل يكره الكالم فيها وإن مل
يكن فيها نص وال أثر ،فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة ال تقع مل يستحب له
الكالم فيها .وإن كان وقوعها غري نادر وال مستبعد ،وغرض السائل اإلحاطة
بعلمها ليكون منها عىل بصرية إذا وقعت استحب له اجلواب بام يعلم ،وال سيام إن
كان السائل يتفقه بذلك ،ويعترب هبا نظائرها ،ويفرع عليها ،فحيث كانت مصلحة
( ((2املرجع نفسه26 /1 ،
( ((2املرجع نفسه23-22/1 ،
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اجلواب راجحة كان هو األوىل واهلل أعلم»(.((2

واملتتبع لقضايا الوقف ،يرى وقوع حاالت متعددة مل يتطرق إليها فقهاؤنا
السابقون ،لعدم حدوثها يف زماهنم ،فتعدد احلاجات وتنوع املتطلبات أحدث
أمور ًا يف الوقف مل تكن عىل عهدهم .وقد وقعت هذه احلاالت حتى باتت تدخل
ضمن تصنيفات الرضوريات أو احلاجيات أو التحسينيات ،األمر الذي حيتم عىل
الفقيه تبيان احلكم الرشعي لواقعة الوقف يف حليتها من عدمه .واألمثلة عىل ذلك
عديدة حتى باتت املجامع الفقهية تعقد العديد من املؤمترات والندوات للنظر يف
هذه الوقائع ،كوقف النقود واألوراق املالية وإنشاء الرشكات الوقفية وغريها.

 - 2الجدة:
ومعنى اجلدة عدم وقوع املسألة من قبل ،واملراد بذلك عدم التكرار.

 - 3الشدة:
اتضح مما سبق أمهية مراعاة املجتهد ،وتأكده من وقوع النازلة ،وترك النظر عام مل
يقع أو يستبعد وقوعه عقالً .والشدة تعني أنه عىل الفقيه أن جيتهد يف إستنباط حكم
( ((2ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1408 ،1هـ170/4.،
( ((2الرتست :هو عمل يتعلق بامل ،عقار أو منقول ،يقوم مالكه -منيشء الرتست -بنقل السيطرة القانونية عليه اىل األمني ،ومن ثم يصبح هذا األخري
املالك القانوين هلذا املال ،ويلتزم هبذه الصفة ،بمبارشة سلطاته عىل املال ليس حلسابه ،وانام حلساب املستفيدين .حسني املرصي ،فكرة الرتست وعقد
االستثامر املشرتك يف القيم املنقولة ،ط ،1985 ،1ص41
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وقد حفلت قضايا الوقف بمستجدات عديدة أملتها الظروف املستجدة والتطور
احلاصل يف أشكال مناظرة للوقف يف العامل الغريب كالرتست(ً ((2
مثال ،وحماولة
االستفادة منها .كام أسهمت الترشيعات الوضعية يف فرض ظروف عىل الوقف
حتتم عىل الفقيه النظر يف هذه املستجدات .بل إن التطورات التكنولوجية
التي طرأت عىل مفاهيم سابقة عاجلها الفقهاء ،إال أن طبيعتها تغريت بتغري
التكنولوجيا ،مثال ذلك النقود اإللكرتونية والتعامالت اإللكرتونية ،كل ذلك
يثبت حدوث ِجدّ ة يف الوقف حتتم الفتوى يف نوازله.

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

رشعي للنازلة ،فإذا ما حدثت الواقعة للناس واملجتمعات ،بات عىل املجتهد أن
يعرف ما يسوغ النظر فيه من املسائل وما ال يسوغ ،وهذا الضابط ال ينفك عن
الذي قبله ،وذلك ألن املجتهد قد يرتك االجتهاد يف بعض املسائل التي ال يسوغ
فيها النظر ،فالضابط الذي ينبغي أن يراعيه املجتهد الناظر أال يشغل نفسه وغريه
من أهل العلم إال بام ينفع الناس وحيتاجون إليه يف دينهم ودنياهم.
وحيث أن األمور التي طرأت عىل الوقف قد تؤثر عىل أركان الوقف ورشوطه،
األمر الذي حيتم من املجتهدين تبيان حكم هذه الطارئة ،وبالتايل فإن شدهتا تعني
حدوث نازلة ينبغي التحري عنها.

مما سبق يتضح أن بعض األمور التي طرأت عىل الوقف ،تعد نازلة يف املفهوم
الفقهي وحيتم شحذ اجلهد الفردي واجلامعي لتبيان حكمها ،واهلل أعلم.

المطلب الثاني :أهمية االجتهاد في النوازل وحكمه

بام أن اإلسالم مل يفرط يف أي أمر من أمور البرش ،مصداق ًا لقوله تعاىلَّ (( :ما
َفر ْطنَا ِف ا ْل ِكت ِ ِ
ش ٍء))( ،((2أي  :يف اللوح املحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع
َّ
َاب من َ ْ
من احلوادث .وقيل :أي :يف القرآن أي :ما تركنا شيئ ًا من أمر الدين إال وقد دللنا
عليه يف القرآن ،إما داللة مبينة مرشوحة ،وإما جمملة يتلقى بياهنا من الرسول عليه
الصالة والسالم ،أو من اإلمجاع ،أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب ،قال اهلل
تعاىل((:ونَز ْلنَا ع َلي َك ا ْل ِكتَاب تِبيانًا ِّلك ُِّل َ ٍ
((و َأ َنز ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
الذك َْر
َ َْ
َ َّ َ ْ
شء))( ،((2وقال َ :
ْ
لِ ُت َبيِّ َ لِلن ِ
الر ُس ُ
َّاس َما ن ُِّز َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ول
ون))( ،((2وقالَ :
((و َما آتَاك ُُم َّ
َف ُخ ُذو ُه َو َما َنَاك ُْم َعنْ ُه َفانت َُهوا))( ،((2فأمجل يف هذه اآلية وآيات (النحل) ما مل
ينص عليه مما مل يذكره ،فصدق خرب اهلل بأنه ما فرط يف الكتاب من يشء إال ذكره،
( ((2سورة األنعام اآلية38 :
( ((2سورة النحل اآلية89 :
( ((2سورة النحل اآلية44 :
( ((2سورة احلرش اآلية7 :
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ال وإما تأصي ً
إما تفصي ً
ال( .((2وقوله تعاىل(( :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ َْت ْم ُت
يت َلك ُُم ْ ِ
ال ْس َل َم ِدينًا))( ،((3هذه أكرب نعم اهلل عز وجل عىل
َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
هذه األمة حيث أكمل تعاىل هلم دينهم ،فال حيتاجون إىل دين غريه ،وال إىل نبي
غري نبيهم ،صلوات اهلل وسالمه عليه ،وهلذا جعله اهلل خاتم األنبياء ،وبعثه إىل
اإلنس واجلن ،فال حالل إال ما أحله ،وال حرام إال ما حرمه ،وال دين إال ما
رشعه ،وكل يشء أخرب به فهو حق وصدق ال كذب فيه وال خلف( .((3والكامل
والتامم ال يتحقق إال إذا أخذنا بفقه النوازل الستيعاب املستجدات واحلوادث
التي جتابه األمة.
ويمكن حرص أمهية اإلجتهاد يف النوازل من خالل اآليت:

1 .بيان صالح هذه الرشيعة لكل زمان ومكان :وأهنا هي الرشيعة اخلالدة الباقية،
وأهنا الكفيلة بتقديم احللول الناجعة لكل املشكالت واملعضالت(.((3

3 .وبإعطاء هذه النوازل أحكامها الرشعية املناسبة هلا مطالبة جادة ودعوة
رصحية اىل حتكيم الرشيعة يف مجيع جوانب احلياة ،وهو تطبيق عميل تربز به
(((3
حماسن اإلسالم ،ويظهر منه سمو ترشيعاته
4 .إيضاح حكم اهلل تعاىل يف املستجدات من حالل أو حرام ،حتى يستجيب
((وإِ ْذ َأ َخ َذ
هلا الناس ،وهذا حق هلل تعاىل عىل الذين أوتوا العلم ،قال تعاىلَ :
( ((2القرطبي ،ابو عبداهلل حممد بن امحد بن ايب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن،تفسري القرطبي ،حتقيق امحد الربدوين و إبراهيم طفيش ،دار الكتب املرصية،
القاهرة ،ط1384 ،2هـ1964 /م
( ((3سورة املائدة اآلية3 :
( ((3ابن كثري ،ابو الفداء اسامعيل ،تفسري القرآن العظيم،،ط ،2دار اجليل ،بريوت1410 ،هـ1990 /م7 /2 ،
( ((3اجليزاين ،فقه النوازل ،دراسة تأصيلية تطبيقية35 ،
( ((3املرجع نفسه.
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2 .إيقاظ هذه األمة والتنبيه إىل خطورة قضايا ومسائل ابتيل هبا مجوع من
املسلمني ،مع كوهنا خمالفة أشد ما تكون املخالفة لقواعد هذا الدين ،ومضادة
ملقاصده ،وقد صارت – لشديد احلزن واألسى -جز ًء ال يتجزأ من حياة األمة
املسلمة ،وباتت حقائقها الرشعية غائبة عن عامة املسلمني يف هذا العرص.
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ِ
اللَُّ ِمي َث َ ِ
َاب َل ُت َب ِّينُنَّ ُه لِلن ِ
َّاس َو َل َت ْكت ُُمو َن ُه))( ،((3قال ابن
اق ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
عاشور(وهذه اآلية وإن كانت يف أهل الكتاب إال ّ
أن حكمها يشمل من
يرتكب مثل صنيعهم من املسلمني إلحتاد جنس احلكم والعلة فيها)(.((3

حكم االجتهاد في النوازل:
تبني لنا أن واجب املؤهلني من أهل العلم يف هذه األمة االجتهاد يف النوازل،
وهو فرض من فروض الكفاية عىل علامئها ،أي أنه إذا قام جمموعة من العلامء
ببيان أحكام النوازل وجتليتها للناس ،سقط الفرض عن جمموعهم .وربام يتعني
هذا الواجب عىل بعض املتهيئني للنظر يف بعض النوازل ،فيصري النظر يف نازلة ما
واجب ًا عيني ًا يف حق هؤالء( .((3ويف ضوء هذا املعنى يأثم العلامء املؤهلني لالجتهاد
واستنباط أحكام النوازل ،بتقصريهم عن بيان أحكامها ،ألن القادر عىل استنباط
احلكم ،ومل يبينه بمنزلة العامل به ثم كتمه(.((3

المطلب الثالث :ضوابط االجتهاد في النوازل الوقفية
ختضع ضوابط االجتهاد يف النوازل بشكل عام اىل ضوابط ال مندوحة من اإللتزام
هبا عند تناول أي مسألة من مسائل الفروع الفقهية املتنوعة ،حددها الفقهاء
رمحهم اهلل ،إال أن هذا ال يمنع أن يكون لكل فرع فقهي خصوصيته ،التي حتتم
عىل املجتهد أمر ًا معين ًا ،ويشمل ذلك الوقف ،وسنشري إىل ذلك عند احلاجة.
ذكر اخلطيب البغدادي ضوابط لالجتهاد يف أصول األحكام بشكل عام - ،وتنطبق
هذه الضوابط عىل االجتهاد يف النازلة -برضورة معرفة أربعة أمور« :أوهلا :العمل
بكتاب اهلل تعاىل عىل الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من األحكام حمك ًام،
ومتشاهب ًا ،وعموم ًا وخصوص ًا ،وجممالً ،ومفرس ًا ،وناسخ ًا ومنسوخ ًا .وثانيهام:

( ((3سورة آل عمران ،اآلية 187
( ((3ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس ،التحرير والتنوير (حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري
الكتاب املجيد ،الدار التونسية للنرش  -تونس 193-192 /1984،4
( ((3النووي ،اإلمام حمي بن رشف الدين النووي ،املجموع رشح املهذب ،النارش زكريا عيل يوسف ،مطبعة اإلمام بالقاهرة ،د .ت 27/1
( ((3البزودي ،عبد العزيز امحد بن حممد عالء الدين البخاري ،كشف األرسار عىل أصول فخر اإلسالم ،دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت21/4،
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العلم بسنة رسول اهلل الثابتة من أقواله ،وأفعاله ،وطرق جميئها يف التواتر واآلحاد،
والصحة والفساد ،وما كان منها عىل سبب اإلطالق .والثالث :العلم بأقاويل
السلف فيام أمجعوا عليه واختلفوا فيه .والرابع :العلم بالقياس املوجب لريد
الفروع املسكوت عنها إىل األصول املنطوق هبا واملجمع عليها ،حتى جيد املفتي
طريق ًا إىل العلم بأحكام النوازل ،ومتييز احلق من الباطل فهذا ال مندوحة للمفتي
عنه وال جيوز له اإلخالل بيشء منه»(.((3
وهو ما أمجله املاوردي بقوله«:واملعترب يف املفتي رشطان :أحدمها العدالة املعتربة،
والثاين :أن يكون من أهل االجتهاد يف النوازل واألحكام»(.((3
مما سبق فإنه ال جيوز االجتهاد يف النوازل وال يستقيم ،إال إذا توافرت فيه ثالثة
ضوابط:

ً
ً
األول :أن يكون الناظر في المسائل الوقفية مجتهدا شرعيا:
ويتحقق ذلك يف الصفات اآلتية:

قال اإلمام النووي« :رشط املفتي كونه مكلف ًا ،مسل ًام ،ثقة ،مأمون ًا ،متنزه ًا عن
أسباب الفسق وخوارم املروءة ،فقيه النفس ،سليم الذهن ،رصني الفكر ،صحيح
الترصف واالستنباط ،متيقظا .قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح :وينبغي أن يكون
كالراوي يف أنه ال يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع رض؛ ألن املفتي يف حكم
خمرب عن الرشع بام ال اختصاص له بشخص ،فكان كالراوي ال كالشاهد»(.((4
وإن كانت هذه الصفات للمتصدي لنوازل الفقه بشكل عام ،فإنه ال مندوحة
للمتصدي لنوازل فقه الوقف اإلملام هبا .فيام يتعلق بعلمه :ويتحقق ذلك يف
( ((3البغدادي ،أبو بكر أمحد ،الفقيه واملتفقه ،تعليق اسامعيل األنصاري ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت1400 ،ه ـ330/2
( ((3املاوردي ،ابو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،حتقيق الشيخ عيل حممد معوض
والشيخ عادل امحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1هـ 1999/م50 /16
( ((4النووي ،حييى بن رشف ،آداب الفتوى واملفتي واملستفتي ،حتقيق بسام عبد الوهاب اجلايب ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق ،ط،1
1408هـ ،1988 /ص.1 ،19ابن الصالح ،أدب املفتي واملستفتي ،حتقيق د.موفق عبداهلل ،مطبعة العلوم واحلكم ودار الكتب العلمية،ط1407 ،1ه،
ـ106 /1
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أ -فيام يتعلق بشخص املجتهد:
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الصفات اآلتية:
1 .معرفة إستنباط احلكم الرشعي واستخدام الدليل .ذلك أن نوازل فقه الوقف
تتطلب من املتصدي أن يتحرى الدليل ،ويتمكن من أدوات القياس وغريها
يف سعيه إلصدار احلكم عىل نازلة الوقف.
2 .العلم بمقاصد الرشيعة ،ويكتسب ذلك أمهية خاصة يف نوازل الوقف ،سيام
يف معرفة مآالت حكم النازلة الوقفية.
3 .العلم بلسان العرب واملعرفة التامة بأصول الفقه.
4 .بذل قصارى جهده يف البحث والتطوير ،وال يغفل متابعة آراء أهل صنعة
الوقف من نظار وقضاة يف جمال الوقف ،قبل استنباطه للحكم بنازلة الوقف.
5 .رضوة حتليه باملعرفة االقتصادية املعارصة من حيث دراسات اجلدوى،
وكفاءة إختاذ القرارات اإلستثامرية وغريها من فروع العلوم االقتصادية
واإلدارية املعارصة.

الثاني :التصور التام للنازلة:
يراد بتصوير النازلة «التصور الفقهي وهو :اإلدراك التام للنازلة ،وإحلاقها بأصلها
املعترب» .وهذا التصور يتضمن مرحلتني:
املرحلة األوىل :الفهم الكامل واإلحاطة التامة باحلادثة من مجيع جهاهتا.

املرحلة الثانية :إدراجها حتت أصلها الرشعي الذي تنتمي إليه(.((4
إن تصوير املسألة رشط لالجتهاد بتحقيق املناط .واالجتهاد بتحقيق املناط هو:
بذل الوسع بتعيني حمل احلكم يف الواقع ((4(.وإذا كان معرفة حكم الواقعة ال بد
له من ثالثة أمور:
( ((4انظر:اهلويريني،وائل بن عبد اهلل بن سليامن،املنهج يف استنباط أحكام النوازل،مكتبة الرشد،الرياض،ط 2012 ،1ص(.)268
( ((4الغزايل ،ابو حامد ،املستصفى ،مصور من الطبعة األمريية ،بوالق ،ط1322 ،1هـ ()238/2؛ املقديس ،عبداهلل بن امحد بن حممد بن قدامة
املقديس ،روضة الناظر وجنة املناظر ،حتقيق شعبان حممد إسامعيل ،مؤسسة الريان ،املكتبة التدمرية1419 ،هـ1998 /م ()229/2؛ اللحمي ،ابراهيم
بن موسى بن حممد ،املوافقات ،حتقيق ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سليامن ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ 1997 /م ()12/5
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األول :معرفة حكم اهلل تعاىل.

الثاين :معرفة صورة هذه الواقعة.

الثالث :اندراج الواقعة حتت احلكم الرشعي.

تصورا
لذا فإن األمر الثالث ال يتحقق إال بتصور األمر الثاين
صحيحا(.((4
ً
ً

وهذا التصور ليس رش ًطا يف حصول رتبة االجتهاد عمو ًما؛ ألن االجتهاد يف فهم
الرشيعة ومعرفة مقاصدها ال يتوقف عىل معرفة الواقع ،وإنام الذي يتوقف عىل
معرفة الواقع هو االجتهاد بتنزيل هذه األحكام عىل الواقع.
وإذا كان هذا هبذه األمهية يف هذه األسئلة التي ليس فيها من التعقيد والغموض ما
يف نوازل زماننا هذا ،فال شك أن اشرتاط التصور لالجتهاد بتحقيق املناط يزداد
أمهية يف هذه النوازل(.((4

ومن هذا املعنى هلذه القاعدة يظهر أثر تصوير النازلة عىل اعتبار مآالت الفعل،
فكلام كان التصور هلا أظهر وأبني ،مستوف ًيا مجيع العنارص الرضورية يف احلكم
كانت معرفة مآل أفعال أصحاهبا ومقاصدهم فيها بينة ظاهرة ،وبناء عىل ذلك
يكون احلكم الرشعي املناسب هلذه الواقعة
صحيحا( .((4يقول القرايف رمحه اهلل(:((4
ً
«إذا كان اللفظ ما مثله ُيسأل عنه ،ينبغي أن َيستكشف ،وال يفتي بناء عىل ذلك

( ((4اللحمي ،املوافقات ()128 ،17 13-/5؛ الريسوين ،امحد ،االجتهاد بني النص والواقع واملصلحة ،الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط،2
 ،2013ص.66
( ((4الباز ،عباس امحد حممد ،ضوابط االجتهاد يف فقه املعامالت املالية املعارصة ،املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،املجلد 9العدد/2
أ1434،هـ2013 /م.)164/1
( ((4الريسوين ،االجتهاد بني النص واملصلحة والواقع ،ص67؛ السنويس ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات دراسة
مقارنة يف أصول الفقه ومقاصد الرشيعة ،دار ابن اجلوزي،ط 1424 ،1هـ ،ص 19؛ احلسني ،وليد بن عيل ،اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي ،دار
التدمرية1429 ،هـ.)37 34-/1( ،
( ((4احلصني ،عبد السالم بن إبراهيم بن حممد احلصني ،تصوير النازلة وأثره يف بيان حكمها ،بحث مقدم اىل مركز التميز البحثي يف فقه القضايا
املعارصة ،ندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية املعارصة ،الرياض 1431 /5/14-13هـ2010 /4 /28-27 /م،
( ((4القرايف ،شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام،بريوت،دار الكتب العلمية ،ص.78
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كام أن هناك عالقة للتصوير بقاعدة اعتبار املآالت .ومعنى اعتبار مآالت األفعال:
النظر يف ما يتوقع حدوثه من أفعال املكلف نتيجة تطبيق حكم رشعي مناسب
(((4
حلاله يف الظاهر ،وبناء حكم آخر عىل ذلك التوقع.
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اللفظ؛ فإن وراءه يف الغالب مرمى هو املقصود ،ولو رصح به امتنعت الفتيا».

لذا ال يتصور أن االجتهاد بنوازل الفقه بأنه مسألة منقطعة عن أصول الوقف
وأحكامه ،فاملجتهد بنوازل الوقف ال مندوحة له من مراجعة املراجع الفقهية
املعتربة كي يتمكن من إحلاق املسألة املستجدة بأصلها كام تناولتها املذاهب
الفقهية ،فعىل سبيل املثال ،استصدار حكم مرشوعية وقف النقود ،ينبغي ابتداء
معرفة آراء الفقهاء وأحكامهم فيام خيص وقف املنقول ،والتعرف عىل ما يقارب
النقود من أحكام يف املسائل الفقهية األصلية كوقف الذهب والفضة والدراهم،
كي تتضح معامل الصورة عند املجتهد ،وبالتايل يتمكن من إرجاع وقف النقود
املعارصة إىل أصله املتمثل بوقف املنقول وتفريعاته املتنوعة من وقف الذهب
والفضة والدراهم ،كي يتمكن املجتهد من إسقاط ا ُملستجد(النازلة) عىل األصل.

ومن هنا يظهر أمهية تصوير النازلة ،وأثره يف معرفة احلكم الصحيح ،وأن معرفة
مآل الفعل تتوقف عىل هذا التصوير.

الثالث :أن يستند المجتهد في حكمه إلى الدليل الشرعي المعتبر:

فصل ابن القيم رمحه اهلل يف املسألة قائال « :واحلق التفصيل :فإن كان يف املسألة
ّ
كتاب اهلل ،أو سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أو أثر عن الصحابة مل يكره
الكالم فيها»( .((4فال جيوز للمجتهد أن حيكم هبوى أو دون دليل ،فكل ذلك
داخل حتت القول عىل اهلل بغري علم ،وإمجاع األمة منعقد عىل حتريم القول عىل
اهلل بغري علم(.»((4
فال مندوحة للمتصدي لالجتهاد يف النازلة من التحري عن الدليل نص ًا كان أو
إمجاع ًا أو قياس ًا أو استصالح ًا ،أو غريها مما يعترب من األدلة الرشعية.
وحيث أن النوازل املستجدة قد كثرت ،وخصوص ًا فيام يتعلق بجانب الوقف،

( ((4ابن القيم ،إعالم املوقعني)222/4( ،
( ((4املرجع نفسه184/2 ،
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وخاصة تلك املتعلقة بتفعيل دوره يف احلياة بكل مناحيها ،األمر الذي يتطلب
أخذ آراء أطراف متنوعة االختصاص يف هذا املجال ،كالقانوين واالقتصادي
باالضافة إىل الفقيه ،ويمكن معاجلة ذلك من خالل االجتهاد اجلامعي.

جتلت أمهية االجتهاد اجلامعي ،فتعقد احلياة ،وتعدد التخصصات ،ال تسمح
للفقيه الواحد مهام عال شأنه يف جمال النظر الرشعي أن يتصدى هلذه املهمة .لذا
بات لالجتهاد اجلامعي أمهية بالغة يف العرص احلارض ،وذلك من خالل حتقيقه
ملجموعة من األمور ،منها :حتقيقه ملبدأ الشورى اإلسالمي يف االجتهاد ،ودقته
وتفوقه عىل االجتهاد الفردي ،وهو يف الوقت نفسه يعوض عام قد يتعذر علينا
اليوم من قيام اإلمجاع ،ويسد إىل حد كبري الفراغ الذي حيدثه غياب املجتهد املطلق.

وقد دأبت املجامع العلمية والفقهية يف إتباع اإلفتاء اجلامعي للوقف ،فاألمانة
العامة لألوقاف يف الكويت دأبت عىل عقد منتدى فقهي دوري ملناقشة قضايا
الوقف ومستجداته ،وإىل اليشء نفسه ذهب املجمع الفقهي بجدة املنبثق
عن منظمة املؤمتر اإلسالمي سنة 1425هـ ،وكذلك هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية (اآليويف) عند إصدارها ملعيار الوقف .وأضف
إىل ذلك أن املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل خصص العديد من دوراته ملناقشة
مستجدات الوقف .وهي ظاهرة صحيحة متنع تباين اآلراء والتشتت يف الفتوى
( ((5الغالييني ،حممد موفق بن عبد اهلل ،االجتهاد اجلامعي وأمهيته يف مواجهة مشكالت العرص ،بحث مقدم اىل املؤمتر السنوي ملجمع الفقه االسالمي،
يف رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة1430،هـ
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إن االجتهاد اجلامعي ييرس لألمة استمرار االجتهاد ،ويمنع أسباب توقفه أو إغالق
بابه ،كام أنه يقي األمة من األخطاء واألخطار التي قد تنتج عن االجتهاد الفردي،
وهو أفضل نوعي االجتهاد ملعاجلة املستجدات يف حياة األمة ،وهو من أنجع
وأيضا فإن تعاضد جمموعة من الفقهاء
السبل إىل توحيد النظم الترشيعية لألمةً ..
يف بحث مسالة معينة يساعد يف حتقيق مستوى عال يف االجتهاد ،مما حيقق التكامل
بني الساعني لالجتهاد ،وحيقق التكامل يف النظر للقضايا حمل االجتهاد(.((5
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وحدوث اآلراء الشاذة ،واهلل أعلم.

المبحث الثاني :النظر في النازلة الوقفية
اشتمل املبحث عىل مطلبني تطرق األول إىل مراحل النظر يف النازلة بشكل عام
ومنها النازلة الوقفية ،وسعى الثاين إىل تقديم تطبيق عميل ملراحل النظر يف النازلة
من خالل اسقاطها عىل جائحة كوفيد .19 -

المطلب األول :مراحل النظر في النازلة الوقفية

ِ
مراحل النظر يف النازلة متشاهبة تقريب ًا يف كل أنواع النوازلَ .
ُ
الرمحن
قال
الشيخ عبدُ
كل ٍ
ِ
ث يف ِّ
املسائل التي َتْدُ ُ
أجناسها
حدثت
وقت ،سوا ٌء
«مجيع
السعدي يف فتاوا ُه:
ْ
ُ
ُّ
ُ
ٍ
قبل ِّ
َصو َر َ
فت حقيقتُها ُ
وش ِّخ َص ْت
كل يشء ،فإذا ُع ِر ْ
جيب أن ُتت ّ
أو أفرا ُدهاُ ،
ِ
تصورا تاما ِ
ِ
ُ
ونتائجها؛ ُط ِّب َق ْت عىل
ومقدماتا
بذاتا
صفاتا ،وت ََص َّو َرها
ُ
اإلنسان ُّ ً ًّ
ِ
ِ
ِ
نصوص الرش ِع وأصوله الكلية»ِ( .((5مما يدلل إىل أن الفقهاء يروون رضورة إتباع
تدرج معني عند النظر إىل النازلة.

لذا ينبغي عىل الناظر يف النازلة سلوك خطوات معينة حتى يصل إىل احلكم
الرشعي للنازلة ،هي:

أوال :تصور النازلة:

ويتطلب تصور النازلة تصور ًا صحيح ًا مراعاة أمرين اثنني:
 - 1تصور النازلة في ذاتها.
حيث إن احلكم عىل الشئ فرع عن تصوره ،بات تصور النازلة يف ذاهتا من أهم
املراحل ملن أراد أن يبني حكام؛ فمن أحسن تصورها ابتداء فقد يصل إىل حكمها

( ((5السعدي ،عبد الرمحن نارص ،الفتاوي السعدية ،املوسوعة السعدية ،منشورات املؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد،
ص 204-203
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الصحيح  -بإذن اهلل تعاىل.

وضامن حتقيق التصور الناجح ،ال بد للناظر يف النازلة من حتديد أو حترير حمل
النـزاع ،أي حيدد املشكلة املراد دراستها.
 - 2تصور الواقع المحيط بالنازلة.
قد حيتاج الناظر يف نازلة ما إىل مقابالت شخصية ،أو دراسات ميدانية لتصورها
تصور ًا صحيح ًا .فإذا كانت النازلة يف جمال معني فعليه سؤال أهل ذلك املجال،
كأن تكون النازلة طبية أو اقتصادية أو جتارية ،حتى يصورها له الطبيب أو
االقتصادي أو التاجر ،كل بحسب ختصصه ...وهكذا.
لذا البد لناظر النازلة من(:((5
أ -التأكد من وقوع النازلة؛

ج -أن يبحث عن الدراسات السابقة حول هذه النازلة  -إن وجدت  ،-وأن ينظر
إىل نقاط االتفاق بينها لالستفادة منها.
د -أن ينظر إىل جذور النازلة ونشأهتا  -اجلانب التارخيي .-

هـ -أن ينظر أيض ًا األحوال املحيطة بالنازلة  -اجلانب املكاين أو اجلغرايف « .-إن
املالبسات التي حتيط بالنازلة ال بد من مراعاهتا ،فكام يقول األصوليون يف باب
القياس«:احلكم يدور مع علته وجود ًا و عدم ًا» ،يمكننا أن نقول«:النازلة الفقهية
تدور مع مالبساهتا وظروفها وأحواهلا وجود ًا وعدم ًا».

و -أن يسأل ويستوضح أهل االختصاص عن كل ما يتعلق بالنازلة مما ال علم له
به والبد له من معرفته ،حتى يصورها تصور ًا دقيق ًا ال يعترب به أي لبس وغموض.
( ((5امليامن ،مراحل النظر يف النوازل الفقهية ،ص .11
( ((5الزرقا ،الشيخ أمحد ،رشح القواعد الفقهية( ،دار القلم ،ط 1409 ،2هـ).ص 147
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ب -أن تكون النازلة من املسائل التي يسوغ النظر واالجتهاد فيها؛ حيث تقرر
رشع ًا أنه «ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص»(.((5
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وإليضاح املسالة يورد الباحث تصور نازلة من نوازل الوقف ،وال يراد من ذلك
اعتبارها قاعدة للتصور ينبغي إتباعها بحذافريها ،ولكن لإلسهام يف تكوين
التصور ،وال يتوجب االلتزام بفقراهتا حرفي ًا ،إنام الغرض منه تبسيط عملية
التصور ،وكام هو يف اجلدول (.)1

ومتاشي ًا مع التصور املعروض يف اجلدول ( ،)1ومراعاة للموازنة مابني املصالح
واملفاسد ،واحلاالت امللحة للموضوع ،وإعتبار األعراف والعادات وتطور
وظائف النقود ،فقد توصل كل من املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل املنبثق عن
منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط (سلطنة ُعامن)
 19 – 14املحرم 1425هـ ،املوافق  11 – 6آذار(مارس)  2004م(:((5
1 .وقف النقود جائز رشع ًا ،ألن املقصد الرشعي من الوقف وهو حبس األصل
وتسبيل املنفعة متحقق فيها ؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني وإنام تقوم أبداهلا
مقامها.
2 .جيوز وقف النقود للقرض احلسن ،ولالستثامر إما بطريق مبارش ،أو بمشاركة
عدد من الواقفني يف صندوق واحد ،أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية
تشجيع ًا عىل الوقف ،وحتقيق ًا للمشاركة اجلامعية فيه.
3 .إذا استثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يشرتي الناظر به عقار ًا أو
يستصنع به مصنوع ًا ،فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقف ًا بعينها مكان
النقد ،بل جيوز بيعها الستمرار االستثامر ،ويكون الوقف هو أصل املبلغ
النقدي.
كام توصل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين  29ريبع األول 2 -ربيع الثاين
1426هـ ،املوافق  10-8مايو 2005 ،اىل قضايا مشاهبة وأكثر تفصي ً
ال يف املوضوع
نفسه(.((5
( ((5قرار رقم  ،)15/6( 140ثانيا الدورة اخلامسة عرشة ،جممع الفقه اإلسالمي دورة  15يف مسقط2004 ،
( ((5األمانة العامة الألوقاف ،أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين ،الكويت 10-8 ،مايون  ،2005ط1ن 1427هـ ،2006 /الكويت ،ص
402-401
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جدول ( )1تصور نازلة وقف النقود واألوراق املالية

(((5

ت

الفقرة

البيان

1

اسم النازلة

وقف النقود واألوراق املالية

2

تصنيف النازلة

وقف املنقول

3

صورهتا

إيقاف النقود وأشباه النقود

4

تاريخ وقوعها ألول مرة

إشارات الظهور:
وردت عند البخاري فيام يرويه عن االمام الزهري .القرن ()3-2هـ
فتوى اإلمام مالك يف الدنانري ا ُملحبسة.

5

مكان حدوثها أول مرة

مدينة أدرنة خالل الدولة العثامنية

6

اسم الذي أحدثها

احلاج مصلح الدين

7

األسباب والدوافع التي
أدت اىل وقوعها

تدفق النقود وازدياد دور النقود كوسيط للتبادل وحفظ القيمة...الخ.

8

اجلذور التارخيية
والتطورات الالحقة

جواز وقف املنقول

9

مدى انتشارها

حمدود بسبب الترشيعات السائدة قانونيا أو مذهبيا يف وزارات األوقاف

10

مدى احلاجة إليها
وأمهيتها

يسهم يف حفظ الرضوريات اخلمس؛
ملحة بقصد تنويع االستثامرات الوقفية؛
النهوض بالدور احلضاري والتنموي للوقف.

11

ما يرتتب عليها من
مصالح

ديمومة الوقف تطويره وتوسيعه

12

ما يرتتب عليها من مفاسد

خيشى من ضياع أصل الوقف

13

الدراسات السابقة

بحوث جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر
اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط ( سلطنة عُامن بحوث
أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين  29ريبع األول 2 -ربيع الثاين
1426هـن املوافق  10-8مايو .2005

تأريخ وقوعها:
القرن التاسع اهلجري.
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( ((5عمل الباحث باالعتامد عىل اجليزاين ،فقه النوازل ،دراسة تأصيلية تطبيقية ،ص44
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ثانيا :التكييف الفقهي:

املراد بالتكييف هنا هو« :التصور الكامل للواقعة وحترير األصل الذي تنتمي
إليه»(.((5

وهذا يتطلب التمكن من املعرفة التامة بأحكام الرشيعة ،استجامع رشوط
االجتهاد ،من معرفة النصوص ،ومواقع اإلمجاع واخلالف ،وطرق االستنباط...
إلخ.

قال ابن القيم« :وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلــــق إال
بنوعني من الفهم:

أحدمها :فهم الواقع ،والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن
واألمارات والعـالمات حتى حييط به علام .والنوع الثاين :فهم الواجب يف
الواقع ،وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه ،أو عىل لسان رسوله يف هذا
الواقع ،ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر .فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل
يعدم أجرين أو أجرا .فالعامل من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة
حكم اهلل ورسوله»(.((5

والناظر الفقيه املحيط بكليات الرشيعة وجزئياهتا يستحرض أبواب الفقه ،فمتى
عرضت له نازلة جديدة ،بعد أن يتصورها ،يستطيع أن يرد هذه النازلة إىل أصلها
الرشعي وأن يلحقها بباهبا الفقهي.
ويف ضوء ما يقع من النوازل املعارصة نستطيع أن نقسم التكييف إىل نوعني(:((5

األول :التكييف البسيط :وهو اجليل ،حيث يمكن رد النازلة إىل أصل من أصول
الرشيعة بسهولة ،وال تكون  -أي النازلة  -مركبة من عدة أمور متداخلة؛ يمكن
حرصها يف السؤال اآليت:
( ((5القحطاين ،منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة ،ص354
( ((5ابن القيم ،إعالم املوقعني 69/1
( ((5امليامن ،مراحل النظر يف النوازل الفقهية ،ص 13
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كيف يمكن تكييف هذه الصورة فقهيا؟

يف أي باب من أبواب الفقه تندرج هذه العملية ؟

( ((6انظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد احلادي عرش ،اجلزء الثاين 1419هـ1998/م ،ص 215
( ((6العاين ،أسامة عبد املجيد ،متطلبات إنشاء الرشكات الوقفية يف ضوء بعض القوانني العربية مقارنة بالرشيعة اإلسالمية ،جملة بيت املشورة،
العدد( )8دولة قطر ،ابريل  ،2018ص35
( ((6الراجحي ،تأسيس الرشكات الوقفية دراسة فقهية تأصيلية ،ص2863
( ((6بن عزوز ،عبد القادر ،متويل األوقاف عن طريق االكتتاب العام (الرشكة الوقفية) ،وقائع منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن29-27 ،
إبريل ،2017اوكسفورد ،اململكة املتحدة ،األمانة العامة لألوقاف يف الكويت ،2018 ،ص22-21
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والنوع الثاين :التكييف املركب :وهو عندما يتجاذب النازلة أكثر من أصل؛ كام يف
«عقد الصيانة» ،فيحتمل أن جيعل من قبيل «عقد اإلجارة» ،أو «عقد اجلعالة(.((6
إذ ًا ال بد أن تستقل هذه النازلة  -أي عقد صيانة ،وهو من العقود املستجدة  -بنظر
خاص وحكم معني ،حيث ال نستطيع أن نرده إىل عقد معني من العقود املسامة.
ومن أمثلة التكييف الفقهي لنازلة من نوازل الوقف ،هي ظاهرة االكتتاب العام
من خالل الرشكة الوقفية .فقد عرفت الرشكة الوقفية ،بكوهنا ،عقد مشاركة
يف أصول وقفية قائمة ،أو أسهم وقفية يكتتب هبا بقصد مرشوع معني من أجل
تسييل العائد( .((6كام عرفت بكوهنا رشكة جتارية أو خدمية وقفية مسامهة ،تتسم
بالشخصية املعنوية ،يقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية ،وال يكون الرشكاء
مسؤولني إال بقدر حصصهم يف رأسامهلا .وقد تأخذ الشكلني اآلتيني :أن يكون
املسامهون /الواقفون فيها شخصيات طبيعية أو اعتبارية ،أو أن يكون املسامهون/
(((6
الواقفون مؤسسات وقفية إن كانت مقفلة.
وقد تم تكييف تأسيس الرشكة الوقفية فقهي ًا من خالل أن تأسيسها ال خيرج عن
أصلني :األول :صحة القول بجواز تأسيس رشكة املسامهة ابتداء .والثاين :مدى
حتقق املصلحة الرشعية من تأسيس الرشكة الوقفية.
وواضح جواز تأسيسها ما مل خيالطها حمظور رشعي؛ عىل وفق حكم قرار جممع
الفقه اإلسالمي رقم  ،)11( 62وقرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين
اخلاص بوقف النقود واألوراق املالية .وأما الثاين فإن القول بجواز ذلك يمكن
تأسيسه عىل األصول الرشعية اآلتية(:((6
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1 .أن الغالب عىل مسائل الوقف أهنا مسائل اجتهادية يراعى فيها املجتهد
مصلحة الوقف والواقف واملوقوف عليه ،فإجارة العني املوقوفة وحتديد
ال مستق ً
ال ال نجد هلا أص ً
مدهتا مث ً
ال بنفسه من الكتاب والسنة ،ولكن قال
الفقهاء بجوازها مراعاة ملصلحة الوقف؛ ملا فيه من تنمية الوقف ،فتكون
مسألة الرشكة الوقفية املسامهة من هذا القبيل.

2 .أن استثامر الوقف عن طريق الرشكة الوقفية وسيلة ملصلحة تنمية الوقف.

أن الرشكة الوقفية املسامهة صورة من صور الوقف اجلامعي ،هتدف إىل االشرتاك
يف التعاون عىل الرب والتقوى ،وتؤمن مصادر لتمويل مرشوعات اخلري خاصة
وعامة.

ثالثا :رد النازلة الى مآالت مقاصد الشريعة:

من الراجح أن يتم التعرف عىل حكم النازلة بالرد إىل مقاصد الرشيعة(،((6
ويشرتط العتبار املقاصد :الثبوت ،أي أن تكون تلك املعاين جمزوم ًا بتحققها،
أو مظنون ًا ظن ًا قريب ًا من اجلزم .والظهور ،أي االتضاح ،بحيث ال خيتلف الفقهاء
يف تشخيص املعنى ،مثل حفظ النسب الذي هو املقصد من ترشيع الزواج ،فهو
معنى ظاهر ،ال يلتبس بشبيه له .واالنضباط ،أي أن يكون للمعنى قدر أو حد غري
مشكوك فيه ،بحيث ال يتجاوزه وال يقرص عنه ،مثل حفظ العقل الذي
هو املقصد من حتريم اخلمر .واالطراد ،أي أال يكون املعنى خمتلف ًا باختالف
األزمان واألماكن.
فإذا حتققت املعاين هبذه الرشوط حصل اليقني بأنه مقصد رشعي ،وال عربة بعدئذ
باألوهـام أو التخيالت(.((6

إن جلب املصالح الرشعية يظل املقصد العام الذي يناط به فقه الوقف وأحكامه و(

( ((6امليامن ،مراحل النظر يف النوازل الفقهية ،ص .22
( ((6الزحييل ،وهبة ،أصول الفقه اإلسالمي ،دار الفكر ،ط1406 ،1هـ1986 /م309-308/2 ،
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حتى نوازله) .وهذا متقرر من حيث املبدأ واإلطالق ،ومن حيث إناطة األحكام
بمقاصدها وعللها وأرسارها .وتنزيل مقولة املصالح عىل الوقف واضحة وجلية،
ومتمثلة يف شواهد عدة للوقف وأحكامه .ويف كالم الفقهاء واملفتني ما يدلل
عىل رسوخ االعتامد والتعويل عىل املصالح يف بيان األحكام وإصدار الفتاوى
والقرارات واجياد احللول والبدائل الرشعية لقضايا الوقف ومسائله(.((6
كام كان للوقف اثره يف االستجابة للرضوريات واحلاجيات والتحسينيات ،بفعل
ما يقيم وجودها وأركاهنا واستبعاد ما يفوهتا ،أو خيل هبا ،وهذا يشمل كل جماالت
الوقف .ويف كل األحوال فإن مراعاة هذه املراتب الثالث تظل أحد األركان
األساسية التي ينبغي أن يستند إليها يف فقه الوقف ،سواء يف فهمها ومتثلها ،أم يف
التفريع عنها والبناء عليها ،يف إنشاء الوقف وتفعيله وتعميمه وتكثريه وتطويره
وتعظيمه(.((6

رابعا :التطبيق(:((6

واملقصود بالتطبيق هو تنـزيل احلكم الرشعي عىل النازلة .ذلك أن تصور النازلة
وفهمها فه ًام صحيح ًا ثم تكييفها من الناحية الفقهية كفيالن بمعرفة حكم النازلة
املناسب هلا ،وهذا هو النظر اجلزئي اخلاص ،أما تنزيل هذا احلكم عىل النازلة فهو
أمر آخر ،إذ حيتاج ذلك إىل نظر كيل عام.
( ((6اخلادمي ،نور الدين خمتار ،إسهام نظام الوقف يف حتقيق املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية ،سلسلة األبحاث الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية
لبحاث الوقف ( ،)19مرشوع مداد للوقف ،االمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،ط ،2015 ،1ص 41
( ((6املر جع نفسه ،ص 42
( ((6اجليزاين ،فقه النوازل ،ص 56-54
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لقد جاءت الرشيعة اإلسالمية لرتتقي بأحوال البرش ،وخترجهم من دائرة اهلوى
والعبـث إىل طريق اهلل املستقيم الذي حيقق هلم مصاحلهم يف الدنيا واآلخرة،
وحيفظ هلم دينهم ونفوسهم وعقوهلم وأمواهلم وأعراضهم .ومن ثم فان املقاصد
الرشعية حجة رشعية ،يعتد هبا يف عملية االجتهاد ،لذا جيب عىل الناظر يف النوازل
أن ال يغفل هذا اجلانب أبد ًا ،وهيتم به اهتامم ًا بالغ ًا.

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

ال وعرف ًا يف تطبيق األحكام اخلاصة عىل ّ
إن من القواعد املقررة رشع ًا وعق ً
حمالا:

أن ينسجم هذا التطبيق مع املصالح العليا ،بحيث ال يفيض حتصيل املصلحة
اجلزئية إىل تفويت مصلحة عظمى .فإعطاء النازلة حكمها اخلاص هبا ال بد فيه

من املحافظة عىل مقاصد الرشيعة.

واملراد باملصالح العليا يف الرشيعة :املحافظة عىل الكليات اخلمس .:وإذا علم

أن تطبيق احلكم عىل النازلة البد فيه من املحافظة عىل مقاصد الرشيعة ،فإن هذه
املحافظة تكون بمراعاة ثالث قواعد:

1 .املوازنة بني املصالح واملفاسد يف احلال واملآل.

2 .تقدير حاالت االضطرار وعموم البلوى.

3 .إعتبار األعراف والعادات واختالف األحوال والظروف واملكان والزمان.

لذلك جيب أن يراعي الناظر يف النازلة تقدير حاالت االضطرار وعموم البلوى،
واألعراف والعادات ،والظروف املكانية والزمانية ،واملوازنة بني املصالح

واملفاسد يف احلال واملآل .وهذه األمور تعاين منها املستجدات الوقفية مع تنامي
وتفعيل الدور احلضاري للوقف ،مع غياب الفتاوى املتعلقة هبذه املستجدات.

المطلب الثاني :مثال تطبيقي لمراحل النظر في النازلة الوقفية
جائحة كوفيد 19 -
حياول الباحث يف هذه الفقرة استنباط حكم لنازلة طارئة يف يومنا احلايل ،أال وهي

جائحة كوفيد ،19 -وما هو الدور الذي ينبغي للوقف فعله أثنائها ،وسنسلك
املراحل نفسها التي سبق التطرق إليها يف املطلب السابق.

أوال :تصور النازلة:
ويراعى يف ذلك اآليت:
202
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 - 1تصور النازلة يف ذاهتا.

الواضح للعيان أن جائحة كوفيد ،19 -قد ألقت بظالهلا عىل عموم املعمورة ،وهي
عبارة عن مرض فتاك معدي ،ال يتوفر له عالج سابق ،وال تلوح بوادر عالجه يف
األيام املقبلة ،نجم عن ذلك إصابة املاليني من البرش من خمتلف األعراق والبقاع،
وال زالت هذه اجلائحة تفتك بعموم األرض.
 - 2تصور الواقع املحيط بالنازلة.

لقد أهلكت هذه اجلائحة احلرث والنسل ،فمع إهنا يف حقيقتها وباء يرض بصحة
اإلنسان ،إالّ أن هلذه اجلائحة آثار اقتصادية واجتامعية خطرية مل ينجو منها العامل
املتخلف وال النامي وال حتى املتقدم ،فتوقفت األعامل وارتفعت معدالت الركود
االقتصادي لتتجاوز أرقام الكساد العظيم يف القرن املنرصم.

1 .بالنسبة للدول الغنية ( الريعية) فقد انخفضت العوائد النفطية ،وأدخلت
موازين هذه الدول يف عجز غري مسبوق؛

2 .بالنظر النخفاض العوائد النفطية ،تقلص النشاط احلكومي ،والذي
انعكس بالسلب عىل القطاع اخلاص.

3 .أدى توقف الكثري من املشاريع ،إىل ازدياد معدالت البطالة.

4 .نجم عن ذلك،احلاجة إىل البحث عن مصادر متويل للنهوض بالقطاع
الصحي ،واالقتصادي ،يمكن أن يمثل الوقف جزء منه.

وحيث إن هذه اجلائحة غري مسبوقة ،مل تشهدها األرض منذ عقود طويلة ،عليه
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مما سبق يمكن التوصل إىل أن نازلة (جائحة) كوفيد ،19 -قائمة ،وال زالت آثارها
الفتاكة تعصف بالبرشية مجعاء ،بل إن التوقعات تشري إىل احتاملية حدوث موجات
قادمة قد تكون أعنف واهلل أعلم .نجم عن ذلك عىل مستوى العامل العريب – عىل
وجه اخلصوص  -اآليت:
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يلجأ اىل القياس يف هذه احلالة من خالل استقراء احلاالت املناظرة.

وهذا يعني مراجعة دور الوقف يف جمال اخلدمات الصحية عىل مر التأريخ
اإلسالمي ،وما هي األفعال التي يمكن أن تطرأ عىل الوقف أثناء اجلوائح
(األزمات) .إذ متثل هذه اجلائحة خطر ًا ينبغي إستنفار كل املوارد الالزمة
ملجاهبته ،ومن ضمنها الوقف ،بقصد التصدي هلا و ملقاومتها صحي ًا ،وللتعويض
عن اخلسائر التي حلقت بالفئات اهلشة من جرائها .و يذهب كثري من باحثي
التاريخ اإلسالمي إىل أن التقدم العلمي وازدهار علم الطب والصيدلة والكيمياء
يف بالد املسلمني كان ثمرة من ثمرات نظام الوقف اإلسالمي( ((6وال يتسع املجال
حلرص األوقاف اإلسالمية يف جمال الطب والصيدلة والتمريض والتعليم الطبي.
فقد ساهم اإلنفاق يف توفري اجلانب الوقائي والعالجي ،وحتى يف جمال البحث
والتطوير ،واألمثلة عىل ذلك كثرية منها مث ً
ال ما خيص توفري املياه الصاحلة
للرشب ،فكان توفري مياه الرشب للناس من أوائل أهداف الوقف اإلسالمي.
وقد متثل ذلك ابتداء يف بئر رومة من وقف سيدنا عثامن ،ريض اهلل عنه .ثم عمت
أوقاف مياه الرشب يف مجيع املدن والقرى يف طول بالد املسلمني وعرضها ،حتى
أن ظاهرة بيع مياه الرشب انعدمت متاما يف البالد اإلسالمية(. ((7

كام وقفت الكثري من املستشفيات يف بالد املسلمني ،وأوقفت عليها األرايض
والبساتني والدور واحلوانيت وغريها ،لضامن استمرارها يف تقديم خدماهتا.
فعىل سبيل املثال ،يذكر ابن جبري يف رحلته عند وروده بغداد أنه وجد حي ًا كام ً
ال
ومه ًام من أحياء بغداد يشبه املدينة الصغرية ،كان يسمى بسوق املارستان ،يتوسطه
قرص فخم مجيل وكبري حتيط به الفياض والرياض واملقاصري والبيوت املتعددة
ومجيع املرافق امللوكية ،عىل حد تعبريه ،وكلها أوقاف وقفت عىل عالج املرىض،
وكان يؤمه املرىض وطلبة الطب واألطباء والصيادلة والذين يقومون عىل تقديم
اخلدمات إذ كانت اخلدمات والنفقات جارية عليهم من األموال املوقوفة يف
( ،68 ((6السيد ،عبد امللك أمحد ،الدور االجتامعي للوقف ،وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات االوقاف ،البنك االسالمي للتنمية ،جدة،
1404هـ ،ص 292-282
( ((7الدوري ،عبدالعزيز ،دور الوقف يف التنمية ،جملة املستقبل العريب ،يوليو (متوز)  ،1997ص 23
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أطراف بغداد عىل هذا احلي الزاهر( .((7وقام مشاهري األطباء بتأليف أهم املؤلفات
الطبية وإيقافها من ذلك :كتاب «الكليات يف الطب» البن رشد( .((7األمر الذي
يدل عىل أن هناك جتربة واسعة إمتدت لقرون يف جمال الوقف عىل تقديم اخلدمات
الصحية.

ثانيا :التكييف الفقهي للوقف الصحي ومآالته المقاصدية:
يمكن النظر اىل تكييف الوقف الصحي ،من خالل الرجوع اىل التجربة الرتاثية
للوقف الصحي يف اوائل احلضارة اإلسالمية وما تركته من شواهد وثقتها كتب
السري والتاريخ والعديد من احلجج الوقفية ،أسهمت فيه الدولة واألفراد عىل حد
سواء ،ومل يؤرش يف كتب الفقه تسجيل أي اعرتاض عىل هذا النوع من األوقاف
عىل مر تلك العصور ،مما يدلل عىل عدم الطعن يف مرشوعيتها.

ويف جمال حفظ العقل ،حيث يتم حفظه من خالل املحافظة عىل سالمة املخ
(((7
وحواسه واجلهاز العصبي ،واجتناب ما يؤدي اىل تغييبه من كل مسكر وخمدر،

( ((7السيد ،عبد امللك أمحد ،مصدر سابق ،ص284
( ((7العاين ،إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية ،،ص 173
(((7عطية ،مجال الدين ،نحو تفعيل مقاصد الرشيعة ،منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،طبع دار الفكر ،دمشق 2003 ،ص.142
(((7العامل ،يوسف حامد ،املقاصد العامة للرشيعة االسالمية ،املعهد العاملي للفكر االسالمي ،1994 ،ص 392-366
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من جهة أخرى ،فإن اجلانب الصحي يوفر حتقيق ضامن الكليات الرضورية .ففي
جمال حفظ النفس ،فقد حفظها الرشع من مسببات اهلالك ،أما كلية بالوفاة ،أو
احلفاظ عىل بعض أجزاء اجلسد ،التي يؤدي اتالفها إىل ما يقرب من انعدام املنفعة
بالنفس الكلية .ويكون حفظ النفس بوسائل شتى تبتدأ بتوفري األمن لتوقي
االعتداء عليها ،وحتريم قتل الغري أو االعتداء عليه( ،((7وهذا من جانب العدم.
والبد من مراعاة االمور األساسية لضامن احلياة ،من طعام ورشاب ولباس
وسكن ،والوقاية من االمراض السارية واملخاطر التي قد تعرض احلياة للخطر
باختالف أنواعها ،وتوفري العالج من األمراض السارية وغريها ،وهذا من جانب
الوجود.
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وعالج ما يطرأ عليها من امراض خمتلفة ،وهذا من جانب العدم.
أما مقصد حفظ الدين ومعناه حفظ تدين الفرد وليس الدين يف ذاته ،ويكون هذا
الرتتيب منطقي ًا حيث أنه جيب املحافظة أوالً عىل النفس التي تقوم هبا االفعال،
ثم عىل العقل الذي به التكليف ،ثم عىل التدين( .((7وال بد من أن يكون املؤمن
قادر ًا عىل تأدية واجباته يف حفظ الدين سواء فيام كان خيصه ،أو محاية الدين ككل
وال يتأتى ذلك إال بسالمة الفرد وضامن قدرته .فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:
قال رسول اهلل ﷺ« :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف
كل خري»(.((7
وفيام خيص مقصد حفظ النسل (العرض) ،وهو أوسع من أن يقترص عىل املساس
باجلانب اجلنيس ،فهو يشمل إىل جانب ذلك ما يتصل بكرامة اإلنسان وسمعة
وحرمة حياته اخلاصة( .((7حيث رشعت من األحكام اإلسالمية ما ينظم األرسة
وحيافظ عليها كوهنا نواة االستقرار للمجتمع ،وذلك من جانب الوجود ،ومنع
كل ما من شأنه أن يلحق الرضر هبذا املقصد العظيم ،وجعلت من الوسائل
الكفيلة حلفظ النسل ،وخاصة فيام يتعلق بصحة األرسة ،وتوفري سبل احلمل
السليم ،وذلك من جانب العدم.

وقد رشع ملقصد حفظ املال األحكام اخلاصة بالعمل والعقود الناقلة للملكية
واملرياث وإحراز املباحات وإحياء املوات وغريها ،يف جانب الوجود .كام رشع
حلفظه األحكام اخلاصة باالعتدال يف إنفاقه واجتناب السفه والرتف واالرساف،
واألحكام اخلاصة بحامية امللكية كحد الرسقة والتعزير عىل خمالفة األحكام
السابقة ((7(،وذلك من جانب العدم .يقول ابن باديس( :مال املرء كقطعة من بدنه
يدافع عنها كام يدافع عن نفسه وبه قوام اعامله يف حياته)(.((7
( ((7عطية ،نحو تفعيل مقاصد الرشيعة ،ص.145
(((7النووي ،رشح النووي عىل مسلم163 /16 ،
( ((7عطية ،نحو تفعيل مقاصد الرشيعة ،ص.146
( ((7املرجع نفسه,ص.147
( )((7رشيف ،عبد السالم حممد ،علم املقاصد الرشعية ،نشأته وتطوره وطرق اثباته وجماالت تطبيقه،بنغازي ،ص.69
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مما سبق يمكن تصور أمهية دور الوقف يف جمال اخلدمات الصحية ،من خالل أن
هذا الوقف يدخل يف وجوه الرب عامة ،وكذلك يف باب جمال تقديم اخلدمات لسد
حاجات البرش الرضورية.

ثالثا :تطبيقات الوقف الصحي:
تبني لنا أن املراد باملصالح العليا يف الرشيعة :املحافظة عىل الكليات اخلمس
واملحافظة عىل مقاصد الرشيعة ،والتي تكون بمراعاة قواعد كاملوازنة بني
املصالح واملفاسد يف احلال واملآل ،وتقدير حاالت االضطرار وعموم البلوى،
واعتبار األعراف والعادات واختالف األحوال والظروف واملكان والزمان.

أما عىل األمد اآلين ،فينبغي تفعيل الصناديق الوقفية القائمة يف عاملنا العريب ،وهي:

صندوق الوقف بالبنك االسالمي للتنمية والذي أسس يف عام  ،1993والصندوق
الوقفي للتنمية الصحية بالكويت الذي أسس يف عام  ،1997ثم تم إعادة تشكيله
ضمن عملية الفك والدمج التي طالت الصناديق عام ،((8( 2001واملرصف الوقفي
للرعاية الصحية يف قطر الذي تعود بدايات تأسيسه يف ،1994وصندوق الوقف
الصحي يف اململكة العربية السعودية ،الذي تأسس يف فرباير .2008
( ((8نرشة االمانة العامة لألوقاف عن املصارف الرشعية لألوقاف ،ص3
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يف ضوء ما تقدم ،وما يتعلق بالوقف يف اجلانب الصحي ،فعىل املدى القريب
أو املتوسط ،وللخروج من جانب التنظري والولوج يف الواقع العميل ،نقرتح يف
هذا املجال الدعوة إىل إنشاء صناديق وقفية عن طريق االكتتاب العام ،يرفد هلا
محلة توعوية ملجاالت الوقف ودوره احلضاري واالجتامعي ،إذ أن غالبيتنا يقبل
لالسهام يف بناء املسجد ،لوجود النص الرصيح يف ذلك ،ولكنه سوف يقدم
خطوة ويؤخر أخرى من أجل اإلسهام يف إنشاء صندوق وقف صحي مثال .وقد
قامت دعوة كريمة يف سلطنة عامن النشاء صندوق وقفي للخدمات الصحية يف
إطار مواجهة اجلائحة.
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أما فيام يتعلق باجلانب االقتصادي ،فالبد من تفعيل بعض الصناديق التي اقرتحتها
األمانة العامة لألوقلف يف دولة الكويت واملتمثلة بالصندوق الوقفي للمعاقني
ورعاية الفئات اخلاصة ،والصندوق الوقفي لرعاية األرسة( ،((8وكام يف املرصف
الوقفي لرعاية األرسة والطفولة ،واملرصف الوقفي للرب والتقوى يف قطر(.((8

وينبغي مالحظة بعض األمور يف أعامل تطبيقات الصناديق الوقفية القائمة ،وهي:
1 .إعادة ترتيب أولويات الصناديق الوقفية الصحية القائمة ،بام يضمن توجيهها
ملقاومة اجلائحة ،بغية تعزيز اجلانب الصحي من جهة ،واجلانب االقتصادي
من جهة أخرى لتلبية متطلبات احلد من اجلائحة.

2 .االستدانة عىل الوقف :حيث تبني رجحان جواز االستدانة عىل الوقف ،إذا
أذن فيه احلاكم ،أو الواقف يف صك الوقف ،ويقاس عىل ذلك إذا أدخلت
االستدانة ضمن أهداف الوقف وأعامله أو وسائله يف النظام األسايس،
والعقد التأسييس لنظام الوقف (.((8
لذا فأنه يف حالة اجلائحة ،جاز واهلل أعلم االستدانة من وقف آخر ،أو من
غري الوقف حتقيق ًا للمصلحة والرضورة ،وال توجد مصلحة أو رضورة
أهم يف وقتنا الراهن ،من حفظ النفس البرشية ،لذلك جاز االقرتاض عىل
الوقف  .وكذلك جيوز إقراض موارد الصندوق للدولة يف حاالت الطوارئ
حيث ذكر الفقهاء أنه جيوز للدولة أن تقرتض من أموال الوقف يف حالة
(((8
حدوث نائبة.
3 .السامح باملناقلة ما بني الصناديق او املصارف الوقفية املتشاهبة أو القريبة:
إذ أن هناك صناديق أو مصارف وقفية يف بعض البالد العربية تتعلق بحامية
البيئة ،أو ما يشاهبها من الغايات الصحية ،وحيث املصلحة تقدر بقدرها،

( ((8موقع األمانة العامة للوقاف يف الكويت.
( ((8العاين ،إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية ،ص 220-215
( ((8القره داغي ،عيل حمي الدين ،حكم االستدانة للوقف أو عليه وضوابطها ،متاح عىل موقعه.
( ((8ابن اهلامم  ,حممد بن عبد الواحد السيوايس ،فتح القدير  ,دار الفكر ,بريوت  ,ط)241/6( ،2
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ينبغي توجيه أهداف هذه الصناديق يف هذه املرحلة للحفاظ عىل النفس
البرشية وتسخري كل الطاقات ملواجهة اجلائحة يف الوقت الراهن .وبناء
عىل ما ورد يف الفقرة السابقة ،فإذا ما ذكر الشارع بان الرضورات تبيح
املحظورات ،فمن باب أوىل تغيري أهداف وغايات الصناديق والتي هي غري
حمظورة ملواجهة اجلائحة.

- 4إعادة النظر يف جدوى األوقاف القائمة:

إذ ينبغي إجراء دراسات جدوى إقتصادية وفنية رصينة ،تقرر جدوى اإلبقاء
عىل الوقف من عدمه ،الختاذ القرار املناسب بشأن استبدال أو بيع الوقف،
كي يوفر املال الالزم ملجاهبة اجلائحة ،ويكون ذلك حتت إرشاف األمانات
الوقفية واألجهزة القضائية ،كي ال يكون ذلك سبي ً
ال للفساد.
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وقد يثار إعرتاض مفاده أننا بتغيري رشط الواقف عند الرضورة ،قد جتاوزنا
عىل ملكية الوقف ،جياب عىل ذلك بأن القاعدة الرشعية قد نصت عىل أن
دفع الرضر مقدم عىل جلب املنفعة ،وأن يتحمل الرضر اخلاص من أجل
الرضر العام ،حيث أن ملكية الوقف خاصة ،وأن جماهبة اجلائحة عامة.
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الخاتمة:
توصل البحث إىل النتائج اآلتية:

1 .أحدثت املستجدات التي طرأت عىل عموم الوقف سواء يف عاملنا
اإلسالمي ،أو فيام يامثله من تطور وتغيري يف العامل الغريب ،نوازل يف الوقف،
ينبغي التصدي هلا.

2 .تنطبق متطلبات املتصدي للنوازل الفقهية بحذافريها عىل املتصدي لنوازل
الوقف ،األمر الذي ينبغي مراعاته من املتصدين هلذا املوضوع.

3 .ال بد من اتباع اخلطوات املناسبة ملراحل النازلة الفقهية من حيث تصورها
وتكييفها ،ومن ثم إسقاطها عىل الواقع العميل.

4 .أثبت البحث صحة فرضيته يف أن الرشيعة السمحاء قد آوتيت من الدليل
والربهان ،ما يمكنها من التصدي للنوازل بشكل عام ونوازل الوقف عىل
وجه اخلصوص.

وحيث أن موضوع نوازل الوقف من املواضيع التي باتت تشكل خطوة مهمة من
أجل النهوض بدوره احلضاري واإلجتامعي ،يويص الباحث يف رضورة تعزيز
اإلجتهاد اجلامعي يف النوازل الوقفية ،وكام هو عليه احلال يف املجامع الفقهية
العاملة .واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

210

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

المصادر والمراجع:
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بعد القرآن الكريمابن الصالح ،أدب املفتي واملستفتي ،حتقيق د.موفق عبداهلل ،مطبعة العلومواحلكم ودار الكتب العلمية،ط1407 ،1هـ
ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني (ت751/هـ)( ،دار الكتبالعلمية ،بريوت ،ط 1408 ،1هـ).
ابن اهلامم  ,حممد بن عبد الواحد السيوايس (ت  681هـ ) فتح القدير  ,دارالفكر ,بريوت  ,ط ،2د.ت
ابن عابدين ،حممد أمني افندي الشهري بابن عابدين ،رسائل ابن عابدين،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ط .د.ت
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس(املتوىف1393 :هـ) ،التحرير والتنوير (حترير املعنى السديد وتنوير العقل
اجلديد من تفسري الكتاب املجيد ،،الدار التونسية للنرش  -تونس 1984
ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،2دار اجليل،بريوت1410 ،هـ1990 /م
أبو البصل ،عبد النارص ،املدخل اىل فقه النوازل ،جملة أبحاث الريموك:سلسلة العلوم اإلنسانية و االجتامعية ،املجلد  ،13العدد .1997 /1
األرناؤوط ،حممد م ،.دالالت ظهور وقف النقود يف القدس خالل احلكمالعثامين ،جملة أوقاف ،العدد  ،9السنة اخلامسة ،شوال 1426هـ /نوفمرب
 2005م ،األمانة العامة لألوقاف ،الكويت2005 ،
األمانة العامة الألوقاف ،أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين،الكويت 10-8 ،مايون  ،2005ط ،1الكويت1427 ،هـ2006 /
األمانة العامة لألوقاف ،نرشة األمانة العامة لألوقاف عن املصارفالرشعية لألوقاف ،الشارقة ،د.ت.
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الباز ،عباس امحد حممد ،ضوابط االجتهاد يف فقه املعامالت املالية املعارصة،املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،املجلد 9العدد/2أ1434،هـ/
2013م
البخاري ،حممد بن اسامعيل،صحيح البخاري ،مصطفى البايب احللبي،1377هـ
البزودي ،عبد العزيز امحد بن حممد عالء الدين البخاري ،كشف األرسارعىل أصول فخر اإلسالم دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت
البغدادي ،أبو بكر أمحد ،الفقيه واملتفقه ،تعليق اسامعيل األنصاري ،ط،2دار الكتب العلمية ،بريوت1400 ،هـ
بن عزوز ،عبد القادر ،متويل األوقاف عن طريق االكتتاب العام (الرشكةالوقفية) ،وقائع منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن 29-27 ،إبريل،2017
اوكسفورد ،اململكة املتحدة ،األمانة العامة لألوقاف يف الكويت ،ط،1
الكويت2018 ،
اجليزاين ،حممد بن حسني ،فقه النوازل ،دراسة تأصيلية تطبيقية ،دار ابناجلوزي ،ط1427 ،2هـ2006/م
احلسني ،وليد بن عيل ،اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي ،دار التدمرية،1429هـ
احلصني ،عبد السالم بن إبراهيم بن حممد احلصني ،تصوير النازلة وأثره يفبيان حكمها ،بحث مقدم اىل مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعارصة،
ندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية املعارصة ،الرياض
1431 /5/14-13هـ2010 /4 /28-27 /م
اخلادمي ،نور الدين خمتار ،إسهام نظام الوقف يف حتقيق املقاصد العامةللرشيعة اإلسالمية ،سلسلة األبحاث الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية
لبحاث الوقف ( ،)19مرشوع مداد للوقف ،االمانة العامة لألوقاف،
212
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الدوري ،عبدالعزيز ،دور الوقف يف التنمية ،جملة املستقبل العريب ،يوليو(متوز) ،1997
الرازي ،امحد ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم حممدهارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979 /م
الريسوين ،امحد ،االجتهاد بني النص والواقع واملصلحة ،الشبكة العربيةلألبحاث والنرش ،ط2013 ،2
الزحييل ،وهبة ،أصول الفقه اإلسالمي ،دار الفكر ،ط1406 ،1هـ1986 /مالزرقا ،الشيخ أمحد ،رشح القواعد الفقهية( ،دار القلم ،ط 1409 ،2هـ).الزخمرشي (ت538/هـ) ،جار اهلل ،أبو القاسم حممود بن عمر بن حممدبن عمر،أساس البالغة ،حتقيق عبد الرحيم حممود ،ط ،1مطبعة أوالد
أورفاند1372 ،هـ
السبكي،عيل بن عبد الكايف ،وولده تاج الدين عبد الوهاب ،اإلهباج برشحاملنهاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1404 ،1هـ
السعدي ،عبد الرمحن نارص ،الفتاوي السعدية ،املوسوعة السعدية،منشورات املؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها فهد بن عبد العزيز
السعيد ،د .ت
السنويس ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفاتدراسة مقارنة يف أصول الفقه ومقاصد الرشيعة ،دار ابن اجلوزي،ط،1
 1424هـ
السيد ،عبدامللك أمحد ،الدور االجتامعي للوقف ،وقائع احللقة الدراسيةلتثمري ممتلكات األوقاف ،البنك االسالمي للتنمية ،جدة1404 ،هـ،
رشيف ،عبدالسالم حممد ،علم املقاصد الرشعية ،نشأته ،و تطوره ،و طرقاثباته ،و جماالت تطبيقه ،بنغازي ،جامعة قار يونس1998 ،
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الشريازي ،ابراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزابداي ،التبرصة يف أصولالفقه ،حتقيق حممد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط1980 ،1
العامل ،يوسف حامد ،املقاصد العامة للرشيعة االسالمية ،املعهد العامليللفكر االسالمي .1994 ,
العاين ،اسامة عبد املجيد ،إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية ،سلسلة كتاباألمة ،العدد ،135 :السنة الثالثون ،املحرم 1431هـ.
العاين ،أسامة عبد املجيد ،متطلبات إنشاء الرشكات الوقفية يف ضوء بعضالقوانني العربية مقارنة بالرشيعة اإلسالمية ،جملة بيت املشورة ،العدد()8
دولة قطر ،ابريل 2018م.
عبد الرمحن ،معايش ،االجتهاد املقاصدي يف نوازل الوقف -الوقفالعلمي نموذجا-
العربية مقارنة بالرشيعة اإلسالمية ،جملة بيت املشورة ،العدد  ،8ابريل،2018
عطية ،مجال الدين ،نحو تفعيل مقاصد الرشيعة ،منشورات املعهد العامليللفكر اإلسالمي ،طبع دار الفكر ،دمشق2003 ،
الغزايل ،ابو حامد ،املستصفى ،مصور من الطبعة األمريية ،بوالق ،ط،11322هـ
الغالييني،حممد موفق بن عبد اهلل ،االجتهاد اجلامعي وأمهيته يف مواجهةمشكالت العرص ،بحث مقدم اىل املؤمتر السنوي ملجمع الفقه اإلسالمي،
يف رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة1430،هـ
القحطاين ،مسفر بن عيل بن حممد ،منهج استنباط أحكام النوازل الفقهيةاملعارصة ،دراسة تأصيلية تطبيقية ،دار ابن حزم ،ط1431 ،2هـ 2010 /م
القرايف ،شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس،اإلحكام يف متييز الفتاوىعن األحكام،بريوت،دار الكتب العلمية.
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القرطبي ،ابو عبداهلل حممد بن امحد بن ايب بكر اجلامع ألحكام القرآن،تفسري،حتقيق امحد الربدوين و إبراهيم طفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،ط،2
1384هـ1964 /م
القره داغي ،عيل حميي الدين ،حكم االستدانة للوقف ،أو عليه ،وضوابطها،متاح عىل املوقع الرسمي لفضيلتهhttp://qaradaghi.com
الكربى ،النارش :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل1415 ،هـ 1994 -ماللحمي ،ابراهيم بن موسى بن حممد ،املوافقات ،حتقيق ابو عبيدة مشهوربن حسن آل سليامن ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ 1997 /م
املاوردي ،ابو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي ،اإلحكامالسلطانية والواليات الدينية ،حتقيق خالد العلمي ،طبعة دار الكتاب
العريب ،بريوت1410 ،هـ
املاوردي ،ابو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي،احلاويالكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،حتقيق الشيخ عيل حممد معوض
والشيخ عادل امحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1419هـ 1999/م
جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،املجلد ( ،)30العدد (،)2حزيران2016،
 جممع الفقه اإلسالمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد احلادي عرش،اجلزء الثاين 1419هـ1998/م،
جمموعة مؤلفني ،املعجم الوسيط ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط2008 ،1مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم بن احلجاج ،رشح النووي ،املطبعةاملرصية باألزهر ،ط1347 ،1هـ
املشقيح ،خالد بن عيل ،النوازل يف األوقاف ،من إصدارات كريس الشيخراشد بن دايل لدراسات األوقاف1434/1433 ،هـ ،املوافق 2012
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املقديس ،عبداهلل بن امحد بن حممد بن قدامة املقديس ،روضة الناظر وجنةاملناظر ،حتقيق شعبان حممد إسامعيل ،مؤسسة الريان ،املكتبة التدمرية،
1419هـ1998 /م
امليامن ،نارص عبداهلل ،النوازل الوقفية ،ط ،1دار ابن اجلوزي1430 ،هـامليامن ،نارص عبداهلل ،مراحل النظر يف النوازل الفقهية ،ورقة عمل مقدمةللحلقة البحثية بعنوان :مراحل النظر يف النازلة الفقهية ،يف مركز التميز
البحثي يف فقه القضايا املعارصة ،الرياض2009 ،
النووي ،اإلمام حمي بن رشف الدين النووي ،املجموع رشح املهذب،النارش زكريا عيل يوسف ،مطبعة اإلمام بالقاهرة ،د .ت
النووي ،حييى بن رشف ،آداب الفتوى واملفتي واملستفتي ،حتقيق بسامعبد الوهاب اجلايب ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق ،ط،1
1408هـ1988 /
اهلويريني،وائل بن عبد اهلل بن سليامن،املنهج يف استنباط أحكامالنوازل،مكتبة الرشد،الرياض،ط2012 ،1م.
English Translation of Arabic References
After the Holy Quran
Ibn Al-Salah, Adab Al-Mufti wa Al-Mustafti, edited by Dr. Muwaffaq
Abdullah, Matba’ath Al-Uloom wa Al-Hikam wa Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,

-

1st Edition, 1407 AH
Ibn al-Qayyim, E’alam Al-Muwaqqi’yeen ‘Ar Rabbil ‘Aalameen (T / 751

-

Ibn al-Hamam, Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siyawasi (d.681 AH) Fatah

-

Ibn Abdin, Muhammad Amin Effendi, known as Ibn Abdin, Rasail Ibn Abdin,

-

AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 1st Edition, 1408 AH.
al-Qadeer, Dar al-Fikr, Beirut, 2nd edition, 1408 AH.
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Dar Ihya Al-Turath Al-‘Arabi, Beirut, 2nd Edition. N.D.
-

Ibn Ashour, Muhammad al-Taher bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir
bin Ashour al-Tunisi (died: 1393 AH), Al-Tahreer wa Al-Tanweer (editing the
good meaning and enlightening the new mind from the interpretation of the
glorious book, Tunisian Publishing House - Tunisia 1984)

-

Ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail, Tafsir Al-Qur’an Al-Azeem, 2nd Edition, Dar

-

Abu Al-Basal, Abdel Nasser, Al-Madkahl Ila Fiqh An-Nawazil, Yarmouk

-

Al-Arna`out, Muhammad M., Dilalath Zuhoor Waq An-Nuqood fi Al-Quds

Al-Jeel, Beirut, 1410 AH / 1990AD
Research Journal: Human and Social Sciences Series, Volume 13, Issue 1,1997
khilal Al-hukm Al-Uthmani, Awqaf Magazine, Issue 9, Fifth Year, Shawwal
1426 AH / November 2005 AD, General Secretariat of Awqaf, Kuwait, 2005

-

The General Secretariat of Endowments, Working papers of Muntada Qadhaya
Al-Waqf Al-Fiqhiyyah Al-Thani, Kuwait, 810- May 2005, 1st Edition, Kuwait,
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1427 AH / 2006
-

The General Secretariat of Endowments, Bulletin of the General Secretariat of

-

Al-Baz, Abbas Ahmad Muhammad, Zawabit Al-Ijtihad fi Al-Muamalat Al-

Endowments on Sharia Banks for Endowments, Sharjah, N.D.
Maliyah Al-Mu’asirah, The Jordanian Journal of Islamic Studies, Volume 9,
Issue 2 / A, 1434 AH / 2013 CE

-

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, Sahih Al-Bukhari, Mustafa Al-Babi Al-

-

Al-Bazoudi, Abdul Aziz Ahmed bin Muhammad Ala Al-Din Al-Bukhari,

-

Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad, Al-Faqih wa Al-Mutifaqah, Commentary by

-

Bin Azouz, Abdel Qadir, Tamweel Al-Awqaf ‘An Tareeq Al-Iktitaab Al-‘aam

Halabi, 1377 AH
Kashf Al-Asrar ‘ala Usool Fakhr Al-Islam, Dar Al-Kitab Al-Islami, N.D.
Ismail Al-Ansari, 2nd Edition, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, Beirut, 1400 AH
(Al-Sharikah Al-Waqfiyyah), Proceedings of the Eighth Endowment Issues
Forum, 2729- April 2017, Oxford, United Kingdom, The General Secretariat
of Awqaf in Kuwait, 1st Edition, Kuwait, 2018

-

Al-Jizani, Muhammad Ibn Husayn, Fiqh Al-Nawazil, Dirasah T’aseeliyyah
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Tatbiqiyyah, Dar Ibn Al-Jawzi, 2nd Edition, 1427 AH / 2006 AD
-

Al-Hussein, Walid Bin Ali, Considering the Final Actions and Their Juristic

-

Al-Husayn, Abd al-Salam bin Ibrahim bin Muhammad al-Husayn, Tasweer Al-

Impact, Dar Al-Tadmuriyyah, 1429 AH
Nazilah wa Atharuhu fi Bayan Hukmiha, Research submitted to the scientific
excellence center in jurisprudence of contemporary issues, Riyadh 13/ 5 / 141431AH / 27 -282010/4/ AD

-

Al-Khademi, Noureddin Mukhtar, Is’haam Nizam Al-Waqf fi Tahqeeq AlMaqasid Al’Aammah lish Shair’ah Al-Islamiyyah, series of award-winning
papers in Kuwait international competition for endowment research, Medad
Project for Endowment, General Secretariat of Endowments, Kuwait, Edition
1, 2015

-

Al-Douri, Abdulaziz, Dour Al-Waqf fi Al-Tanmiyah, The Arab Future

-

Al-Razi, Ahmad Ibn Faris, Mu’ajam Maqayyis Al-lughath, edited by Abd al-

-

Raissouni, Ahmad, Al-Ijtehaad bayn Al-Nass wa Al-Waqe’ wa Al-Maslaha,

-

Al-Zuhaili, Wehbe, Usool Al-Fiqh Al-Islami, Dar Al-Fikr, 1st Edition, 1406

-

Al-Zarqa, Sheikh Ahmad, Sharh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, Dar Al-Qalam,

-

25. Al-Zamakhshari (Died in 538 AH), Jarallah, Abu al-Qasim Mahmoud bin

Magazine, July 199.,
Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH / 1979 CE
The Arab Network for Research and Publishing, 2nd Edition, 2013
AH / 1986 AD
2nd Edition, 1409 AH.
Omar bin Muhammad bin Omar, Asas al-Balaghah, edited by Abd al-Rahim
Mahmoud, 1st Edition, Urvand Sons Press, 1372 AH

-

Al-Sobky, Ali bin Abd al-Kafi, and his son Taj al-Din Abd al-Wahhab, Al-Ibhaj

-

Al-Sa’adi, Abd al-Rahman Nasir, al-Fataawa al-Sa’diyya, Al-Mousu’ah Al-

fi Sharh Al-Minhaj, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, Beirut, 1st Edition, 1404 AH
Sa’diyyah, publications of the Saeedi Foundation in Riyadh, owned by Fahd
bin Abdulaziz al-Saeed, N.D.

-

Al-Senussi, Abd al-Rahman bin Muammar E’itibar Al-Ma’alaat wa Mura’ath
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Nataij Al-Tasarrufath Dirasah Muqarinah fi Usool Al-Fiqh wa Maqasid AshShari’ah, Dar Ibn Al-Jawzi, 1st Edition, 1424 AH
-

Al-Sayed, Abdul-Malik Ahmed, Ad-Dour Al-Ijtima’yee lil Waqf, Proceedings
of the Seminar for the Investment of Endowment Properties, Islamic
Development Bank, Jeddah, 1404 AH,

-

Sharif, Abd al-Salam Muhammad, ‘Ilm Al-Maqasid Al-Shar’aiyah,
Nash’atuhu, wa Tatawwuruhu, wa Turuqu Ithbatihi, wa Majalath Tatbiqihi,
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University of Qar Yunis, 1998
-

Al-Shirazi, Ibrahim bin Ali bin Yusef Al-Fayrouzabday, Al-Tabasrah , Edited

-

Al-Aalim, Youssef Hamed, Al-Maqasid Al-‘Aammah Li Ash-Shari’ah Al-

-

Al-Ani, Usama Abdul Majeed, Ihya Dour Al-Waqf Li Tahaqquq Al-Tanmiyah,

-

Al-Ani, Usama Abdul-Majeed, Mutatallabath Insha Al-Sharikath Al-

by Muhammad Hassan Hitto, Dar Al-Fikr, Damascus, 1st Edition, 1980
Islamiyah, International Institute for Islamic Thought, 1994.
The Ummah Book Series, Issue: 135, Thirtieth Year, Muharram 1431 AH
Waqfiyyah fi Dhou B’az Al-Qawanen Al-‘Arabiyyah Muqaranathan bi AlShari’ah Al-Ilamyyah, Bait Al-Mashura Journal, Issue 8, April 2.,

-

Abd al-Rahman, Maashi, Al-Ijtehad Al-Maqasidi fi Nawazil Al-Waqf- AlWaqf Al-‘Ilmi Namuzajan, Arabic compared to Islamic law, Bait Al-Mashura
Journal, Issue 8, April 2018.

-

Attia, Jamal al-Din, Nahwa Taf’eel Maqasid Al-Shari’ah Manshurat Al-

-

Al-Ghazali, Abu Hamed, Al-Mustasfa, Photocopied from the Amiri Edition,

-

Al-Ghalayini, Muhammad Muwaffaq bin Abdullah, Al-Ijtihad Al-Jamai wa

M’ahad Al-‘Aalami lil Fikr Al-Islami, Dar Al-Fikr Press, Damascus, 2003
Bulaq, 1st Edition, 1322 AH
Ahammiyatuhu fi Muwajahath Mushkilaath Al-Asr, a research presented to the
annual conference of the Islamic Fiqh Council, in the Muslim World League in
Makkah Al-Mukarramah, 1430 AH

-

Al-Qahtani, Musfer bin Ali bin Muhammad, Manhaj Istinbaat Ahkaam AnNawazil Al-Fiqhiyya Al-Mu’asirah, Dirasah Tasiliyyah Tatbeeqiyah, Dar Ibn
Hazm, 2nd Edition, 1431 AH / 2010 AD
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-

Al-Qarafi, Shihab Al-Din Abi Al-Abbas Ahmed bin Idris, Al-Ihkaam fi

-

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr, Al-Jame’

Tamyeez Al-Fatawa ‘An Al-Ahkaam, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.
Li- Ahkaam Al-Qur’an, Tafseer, Revised by Ahmad al-Bardouni and Ibrahim
Tafeesh, Dar al-Kutub al-Misriya, Cairo, 2nd edition, 1384 AH / 1964 AD

-

Al-Qaradaghi, Ali Mohiuddin, Hukm Al-Istidaanah lil Waqf, Aw ‘Alayhi, wa
Zawabituha, available on the official website of his eminence http://qaradaghi.
comm, Al-Kubra, Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, First Edition, 1415
AH - 1994 AD

-

Al-Lahmi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, Al-Muwafaqat, Reviewed by
Abu Ubaidah Mashhour bin Hassan Al Suleiman, Ibn Affan House, 1st Edition,
1417 AH / 1997 AD

-

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib AlBasri, Al-Ahkaam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayath Ad-Deeniyyah, Reviewed
by Khaled Al-Alami, Dar Al-Kutub Al-Arabi edition, Beirut, 1410 AH

-

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib alBasri, Al-Hawi Al-Kabeer fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Shafa’i, reviwed by
Sheikh Ali Muhammad Muawad and Sheikh Adel Ahmad Abd al-Muawjid,
Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1st Edition, 1419 AH / 1999 AD. Prince
Abdul Qadir University Journal of Islamic Sciences, Volume (30), Issue (2),
June, 2016

-

The Islamic Fiqh Academy, Journal of the Islamic Fiqh Academy, Issue 11,

-

A group of authors, Al-Waseet Dictionary, Dar Ihyai Al-Turath Al-‘Arabi,

-

Muslim Ibn Al-Hajjaj, Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Sharh Al-Nawawi, The

-

Al-Mushaqihah, Khalid bin Ali, Al-Nawazil fi Al-Awqaf, from the publications

Part Two 1419 AH / 1998 CE,
Edition 1, 2008
Egyptian Press at Al-Azhar, 1st Edition, 1347 AH
of the Sheikh Rashid bin Dayel Chair for Endowment Studies, 14331434/ AH,
corresponding to 2012

-

Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmed bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi,
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Rawdat al-Nazir wa Junnat al-Munazir, edited by Shaaban Muhammad Ismail,
Al-Rayyan Foundation, Al-Maktabath Al-Tadmuriyah, 1419 AH / 1998 AD
-

Al-Mayman, Nasir Abdullah, Waqf Awqafs, 1st Edition, Dar Ibn Al-Jawzi,

-

Al-Mayman, Nasser Abdullah, Marahil Al-Nazar fi Al-Nawazil Al-Fiqhiyyah

1430 AH
Issues, a working paper presented to the research workshop entitled: Stages of
Considering Jurisprudence Decision, at the Center for Research Excellence in
the Jurisprudence of Contemporary Issues, Riyadh, 2009

-

Al-Nawawi, Imam Mohi Bin Sharaf Al-Din Al-Nawawi, Al-Majmoo ‘Sharh

-

Al-Nawawi, Yahya Bin Sharaf, Aadab Al-Fatwa wa Al-Mufti wa Al-Mustafti,

Al-Muhdhab, Publisher Zakaria Ali Youssef, Al-Imam Press in Cairo, N.D.
reviewed by Bassam Abdel-Wahhab Al-Jabi, Dar Al-Fikr li At-Tiba’ah,
Publishing and Distribution, Damascus, 1st Edition, 1408 AH / 1988
Al-Huwairini, Wael bin Abdullah bin Suleiman, Al-Manhaj fi Istinbaat Ahkaam
An-Nawazil, Maktabath Ar-Rushd, Riyadh, 1st Edition, 2012 AD.
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unique list for all Islamic funds?
13. If you invest in commingled companies, do you purify your portfolio earnings,
and when and how (on cash dividend or capital gains)? And where does this
amount go to?
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Appendix: Interview Questions
Background information:

Participant: Fund managers (FM), SSB or Shariah auditors, and Others
(investors, index providers, and regulators)
Age:
Years of experience:
Professional Qualifications:
Educational background:
1. How do you classify and define Halal stocks?
2. Have the number of pure and commingled Shariah-compliant companies
increased over the last ten years in GCC stock markets? If so, what have been
the main drivers to such growth?
3. Given the fact that the number of IFIs has increased in the GCC stock market
over recent years, should it still be permissible to invest in commingled stocks?
4. How do you allocate your investments across sectors or markets?
5. Are there any diversification benefits of Islamic investing in different GCC
markets? Are there any diversification opportunities for western ethical
investors or Islamic investors?
6. What do you use for screening; annual accounts, information providers, or
company managers?
7. To include an investee company in an Islamic fund, is it sufficient to accept its
claim that is Islamic, or do you investigate further? For example, KFH (Islamic
Bank).
8. Do all your funds follow the same screening criteria?

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

9. What happens if a Halal stock becomes non-Halal; what do you do?
10. Are there enough Halal stocks to diversify and achieve a profitable and efficient
portfolio?
11. What is the Shariah rational behind the financial screening criteria and
thresholds?
12. Is there a need to harmonize Shariah screening criteria? Should there be one
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نشاطها حالل إال أهنا تتعامل أحيانا باحلرام» ،الندوة الفقهية لبيت التمويل
الكويتي 4-2 ،نوفمرب ،1998 ،ص .172-139
النفيسة ،عبدالرمحن بن عبدالعزيز« ،)2010( ،صناديق االستثامر :الضوابط الرشعيةواألحكام النظامية ،دراسة تطبيقية مقارنة» الطبعة األوىل ،دار النفائس ،األردن.

القرة داغي ،عيل حمي الدين« ،)2002( ،أحكام األسهم وأنواعها عىل ضوء قواعدالفقه اإلسالمي «ص 220-169 ،من كتابه «بحوث يف اإلقتصاد اإلسالمي»
الطبعة األوىل ،دار البشائر اإلسالمية ،لبنان
الكردي ،أمحد احلجي« ،)2001( ،املتاجرة بأسهم رشكات غرضها وعملها مباحلكن تقرض وتقرتض من البنك بصفة مستمرة» ،جملة الرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،ع  – 44رقم  – 16مارس ،ص 36
السالمي ،حممد املختار« ،)1998( ،املتاجرة باسهم رشكات غرضها ونشاطهامباح لكنها تقرض ونقرتض بفائدة» ،الندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي،
 4-2نوفمرب ،1998 ،ص .30-9
الشبييل ،يوسف بن عبداهلل« ،)2005( ،مبحث املتاجرة باألسهم» من كتابه«اخلدمات االستثامرية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي» الطبعة
األوىل ،دار ابن اجلوزي ،السعودية.
-السويلم ،سامي بن ابراهيم« ،)2009( ،منتجات التورق املرصفية» ،ورقة عمل

مقدمة ملجمع الفقه االسالمي الدويل ،فرباير .2009
الطنيجي ،إبراهيم عيل أمحد الشال ضوابط رشاء أسهم الرشكات املختلطة يفالفقه اإلسالم ،جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،ع  ،77رقم  ،24ص -459
.485
زيدان ،عبد الكريم« ،)1999( ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية» ،دار الرسالةللنرش ،لبنان.
زغيبة ،عز الدين« ،)2010( ،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية» ،دارالنفائس ،األردن.
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Interestingly, interviewees agreed that the financial and annual reports with
their notes were the most important source of information for evaluating
CH stocks, while the articles of association and the existence of SSBs were
the most important source of information for evaluating PH stocks. Some
interviewees, however, asserted that the level of disclosure in companies’
annual reports was low and were not prepared for screening purposes and Halal
seeking investors. Thus, many of the interviewees asserted the importance of
harmonizing Shariah screening criteria to produce one unique investment list
for all individual investors and Islamic funds. Hereafter, some interviewees
called for the establishment of an Islamic accounting and auditing framework
underpinned by Shariah values, in conjunction with AAOIFI standards.
Future research on the issues discussed in this paper could be extended to
extensively cover all GCC and some MENA countries and empirically
investigate whether there are diversification benefits from investing in
PH equity portfolios over several Muslim countries’ stock markets, using
advanced quantitative research methods.
Another avenue for future research is exploring the disclosure practices
of investee companies to assess the quality of Shariah screening relevant
information, using a disclosure index as a benchmark.
Finally, a behavioral finance research might examine the non-monetary
satisfaction that may be achieved through making investment decisions,
especially by PH investors. Non-monetary satisfaction means meeting
investors’ utility preferences not just in terms of financial returns, which may
include pleasure, or religious beliefs (see Beal et al., 2005; Statman, 2005;
Statman, 2017).
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idea of harmonizing the screening criteria simply because they thought that
Islamic indices and screening providers offer such services as a marketing
strategy to promote themselves and as a source of revenue. Hence, a single
screening list in the market would diminish this opportunity. Furthermore,
other interviewees refused the idea of harmonization because they argued
that harmonizing accounting information should come first, and it was more
important and challenging as reported earlier than harmonizing the screening
criteria. Many interviewees believed that AAOIFI carried significant weight
in Muslim countries, especially in the Middle East, enabling it to create a
harmonized framework to encourage Halal investments in the region. This
harmonization would improve the usefulness of accounting information for
Halal screeners and investors.
5. Conclusion

In contrast to prior relevant literature, all the interviewees distinguished PH
stocks from CH stocks, and most interviewees noted that there is a growing
number of Islamic funds and individual investors in the GCC who invest
merely in PH stocks, driven by religious motivation. However, the findings
reveal a gap between the motivations of Islamic investors and fund managers,
as investors are concerned about religious and economic motives, while fund
managers are concerned mostly with profit maximization. This gap should
motivate Halal investment funds to differentiate themselves from conventional
ones based on religious and ethical values. This finding may explain why some
Islamic fund managers resist restricting their investments in commingled Halal
stocks based on the current screens or only PH stocks, as this step may reduce
diversification and hence hinders Islamic funds’ performance. However, this
remains a research question that need to be further investigated.
Many interviewees agreed that the financial screening criteria needed to be
re-evaluated toward being more Shariah-compliant and that companies in
Islamic countries should be different from western countries. Hence, calls
were raised suggesting imposing “tighter” screening criteria for classifying
CH stocks as some interviewees seriously questioned the Shariah-compliance
of CH stocks. They argued that the current financial screening criteria do not
have a robust Shariah-based rationale underpinning them, and that the fatwa
that they are based on should be updated. Yet, other interviewees doubted
that any changes to the financial screening criteria would occur, due to the
influence of the GFC.
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Shariah rules; secondly it is inexpensive in terms of cost and
effort in duplicating the screening process, and finally it would
not confuse individual investors”
Furthermore, interviewee SS9 added the following to support the above
argument:
“Shariah encourages unity among Muslim nations and
harmonizing the screening criteria across Muslim countries
and globally would accelerate and strengthen investment and
economic cooperation among Muslim communities, and this will
also attract foreign investors to invest in our countries as it will
not create confusion for them”
This outcome seems to be consistent with other studies, such as Karim (2001),
El-Hawary et al. (2006), Derigs and Marzban (2008), Abdul Rahman et al.
(2010), Ghoul (2012), Marzban and Asuty (2012), and Ho (2015). However,
some interviewees argued that there were valid reasons why diverse screening
criteria were used. For instance, interviewee Other 12, a regulator in CBK,
noted that:

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

“Harmonization is difficult, and Islam is diversified in the sense
that we have four different respectable schools of thought, where
this should enhance the creativity and competition between
different Halal service providers and funds. Furthermore, it
allows for more flexibility to adjust for specific conditions
faced by some countries or industries in different environments.
And even if we, as a central bank, intervene to harmonize the
screening criteria in Kuwait, we cannot do so in other countries
such as Malaysia, Pakistan, or Sudan. Therefore, we would rather
let people and the market decides.”
Different schools of thought did not seem to have much role to play in
defining screening criteria as they are based on contemporary Ijtihad or
fatwa that did not exist before. However, many interviewees noted that
Islamic funds’ SSBs came from the different schools of thought. Some SSs
outlined that harmonizing Shariah standards in general may contradict the
fundamental premise of Ijtihad that provides Shariah a dynamic ability to be
applied in different circumstances over time. Some interviewees rejected the
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Authority, has established recently a fully independent central
Shariah Council that will work on a full-time basis to address all
these issues you have just presented and is expected to publish
detailed codes in this regard”
Therefore, the regulators need to put more emphasis to develop a comprehensive
ﬁnancial infrastructure for Islamic finance and investment that includes Islamic
accounting practices and appropriate disclosure requirements, valuation
standards, and a Shariah governance framework.
Furthermore, interviewees noted that for commingled investee companies,
that are not governed by Shariah, additional disclosures were required to
purify the non-Halal income. Interviewees reported that the concept of
‘purification’ was applicable when the non-Halal revenues of a stock is 5% or
less of the total revenues or total income; if the non-Halal revenues exceeded
this tolerance level, then the stock is considered to be non-Halal (MS) and
should be filtered out and removed from the portfolio if it was part of it, even
though it was compatible before that, as noted earlier. FMs asserted that the
SSBs did not allow them to use purified amounts for tax or Zakat, but rather
they to be given away for charitable purposes. These findings are supported
by the literature (Derigs and Marzban, 2008; AAOIFI 2010(14); Mulcahy,
2014; Rahman, 2015; Hutchinson et al., 2018). Interviewees stated that the
non-Halal earnings purification of funds was calculated annually when the
audited financial information of the investee companies became available
and the purification amount was deducted prior to the Islamic funds’ profit
distributions. The interviewees highlighted that the purification process was
conducted on a stock by stock basis, not for the entire portfolio. Interviewees
asserted that PH stocks do not require any purification as they are already pure
from Haram earnings.

Participants were then asked if there is a need to harmonize Shariah screening
criteria to produce one unique list of Shariah-compliant stocks of for all
Islamic funds and for individual investors in the market. The majority agreed
to such harmonizing of screening criteria. For example, interviewee FM14
highlighted that:
“At some point of time, it will be healthier and beneficial to
harmonize the various screening criteria because you do not
want to have unfair competition where you are arbitraging

(14) AAOIFI Shariah Standard No. 21
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is consistent with Kamla (2009) who criticized AAOIFI’s role by imitating
western capitalistic driven accounting bodies. Kamla (2009) indicates that
AAOIFI’s accounting standards draw on the most dominant accounting
and auditing practices, with emphasis on technical issues related to interest
prohibition and Zakat calculation rather than holistic Islamic and social values.
Lewis (2001), El-Gamal (2006), Hassan and Lewis (2007), and Kamla (2009)
argue that Islamic accounting standards should be based first on Islamic values
and teachings, and then consider western accounting standards. However, the
interviewees pointed out that such an approach is difficult to implement, due
to western influences on business and culture in Islamic countries (also see
Maali et al., 2006). The interviewees revealed that regulators are not interested
in playing an active role in this regard. For example, Other 12 (a CBK officer)
provided the following argument:

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

“I have to confess that the Islamic fund industry in Kuwait is
self-regulated; we left it in the hands of the Shariah boards who
are qualified and trustworthy people, because we are not experts
in this field, and there was a sudden rapid growth in this industry,
and we had to respond to the strong demand. Thus, the market
itself is capable of producing sound and qualified individual and
institutional Shariah experts, because our intervention could
deprive the market from good brains and limit the flexibility
and innovation of the industry if we have one unique Shariah
authority here at the central bank.”
On the other hand, many interviewees blamed the regulatory authorities for
being ineffective and passive, compared to their role towards conventional
counterparties. The interviewees affirmed that in Kuwait, Qatar and Saudi
Arabia, the Islamic fund industry is self-regulated with no central Shariah
authority at the central bank or any other regulatory body. Nevertheless, in
Bahrain and UAE there is Shariah authority as a reference. The interviewees
noted that the CMA in Kuwait has started to fill this gap by constructing a
regulatory Shariah governance system for the Islamic finance industry. For
instance, interviewee Other 11 stated that:
“… [T]he good news is that the awareness in the regulatory level
of the importance to develop better regulations for the Islamic
finance and investment industry has improved. For example, the
newly emerged regulatory body in Kuwait, the Capital Markets
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Interviewee Other 3, for instance, reported that:
“We, as an Halal investment company and Islamic Index and
screeners, maintain good relationships with most investee
companies to facilitate any information required for screening
but this consumes time and effort. Thus, it is essential that the
regulatory bodies intervene in this regard, compelling all listed
companies to report certain accounting items to facilitate Shariah
screening. I expect companies would respond positively because
many investee companies are interested in being targeted by
Islamic funds and investors as they think that this will raise their
stock price in the market.”
Ideally, a comprehensive Islamic accounting and auditing framework and
disclosure system that underpinned Islamic values is preferable, as suggested
by some interviewees. For instance, interviewee SS13 noted that:
“Islamic companies in different countries use disclosure systems
that are based on the western capitalistic accounting standards.
Indeed, such disclosure systems do not reveal full compliance
with Shariah. Therefore, it is hard to claim that such a company
is 100% purely Islamic. Hence, there is a need to develop
accounting standards and a disclosure system [framework] based
on Islamic values, in order to cater for the unique characteristics
of Islamic companies’ products (e.g. Musharakah, Mudarabah,
Murabahah) and social values (e.g. Zakat), or at least Islamic
companies should offer additional disclosure that address these
Shariah concerns. However, since commingled companies are
not governed by Shariah, they are not obliged to disclose such
additional information, which again is challenging for Shariah
list providers”(13)
This view is consistent with that of Karim (2001), Lewis (2001), Harahap
(2003), Kamla et al. (2006), Maali et al. (2006), Haniffa and Hudaib (2007),
Kamla (2009), Yaacob and Donglah (2012), Kasim and Sanusi (2013), Sarea
and Hanefah (2013), and Azmi et al. (2017). Some interviewees argued that
AAOIFI Islamic accounting standards offer a good model for adoption, which
(13) Musharakah (partnership) is a partnership contract in which both parties contribute capital and may form a joint Management, while
a Mudarabah is a partnership contract in which one partner contributes capital and the other partner invests time and effort (Bakar, 2008).
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not the financial statements. However, 38% of the interviewees, who invested
in CH stocks, indicated that they used the financial statements and attached
notes. One quarter of the interviewees noted that list providers used financial
reports and obtained information directly from the investee companies
themselves, in some cases by speaking directly to them, because they believed
that published available information was not sufficient to decide if certain
stocks were Halal or not. The interviewees agreed that the financial reports
with their notes were the most important source of information for evaluating
CH stocks, while the articles of association and the existence of SSBs were
the most important sources of information for evaluating PH stocks. 61% of
the interviewees felt that the level of disclosure in the annual reports was
enough to determine (to some extent) Halal investments; however, 34% of
them highlighted that there is a lack of Shariah-related disclosure. They noted
that annual reports and financial statements are not prepared for Halal-seeking
investors as they are based on western accounting standards. This is consistent
with Azmi et al. (2017) who indicated that this disclosure deficiency creates
several challenges for Shariah screeners. Some interviewees asserted that the
degree of disclosed information, the terminology used, the explanatory notes
and accounting policies used were diverse. They pointed out that the annual
financial disclosure practices of Islamic companies within the same country
and among other GCC countries were inconsistent, and incomparable in some
cases.
Many interviewees pointed out that PH and CH investee companies’ annual
reports were very similar to conventional annual reports. This accords with
Derigs and Marzban (2008), as it was unclear in this study whether certain
items were Halal (e.g. other income, cash in banks, debt, other investments,
investment in securities, and other liabilities). For instance, interviewee SS16
reported that:
“When we screen the annual and financial reports, it is our job
for example to find out whether the item debt in the balance sheet
refers to an interest-based debt or a Halal based debt such as
Murabaha! Hence, there is a need for accounting information and
terminology to be regulated in order to enhance the credibility
and comparability of the annual reports and the screening process
for Halal-seeking investors, why not follow central banks that
have adopted AAOIFI’s Islamic accounting standards for Islamic
companies?”
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managers who invest only in PH stocks are concentrated in the stocks of
Islamic banks, investment and real estate companies. This is because most
PH stocks operate in such industries, and few in other non-financial sectors.
Those who could invest in both PH and CH stocks were more diversified
across financial and non-financial sectors. Some interviewees, especially FMs,
argued that it is hard to find 7-10 fundamentally robust PH stocks, especially
after the GFC. However, individual investors, SSs and regulators believed
that investors were able to pick up good PH stocks from different sectors
and obtain reasonable returns. This could be because FMs manage large
capitalized portfolios and need to allocate investments across a wider range
of stocks to avoid concentration in certain sectors. 32 % of the interviewees
indicated that they only needed 10-15 stocks to diversify away the systematic
risk of their portfolios, whereas 14% said that they needed 15-20 stocks, while
12% mentioned 20-30 stocks. SSs were not aware of the asset allocation or
any of the investment decisions, indicating that they are not involved in the
technical aspects. This may suggest that there is a separation between Shariah
experts and FMs, as noted earlier.
All research participants agreed that there were diversification benefits by
investing in more than one GCC stock market to enhance the performance
of Islamic funds, especially those that only invested in PH stocks. This is
similar to that findings of Balli et al. (2013) who find that portfolios diversified
across GCC stock markets perform better than those within local markets.
The participants believed that it would be a diversification advantage if
Halal portfolios were constructed across the GCC markets. In addition,
most interviewees also confirmed that there will be diversification benefits
for foreign investors of ethical and socially responsible investment SRI to
invest in Halal equity investments, as ethical and SRI are very close to Halal
investment (Haniffa and Hudaib, 2007).
4.3 Source of Information Used in Screening and Harmonization the
Criteria

The interviewees were then asked about the sources of information employed
when evaluating investee companies from a Shariah perceptive to classify
them into PH, CH, CS and Sin. About 27% of the interviewees only examined
the articles of association to confirm if they had SSB and looked at their annual
report to see the names of the SSB members as well as their Shariah report, but
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financial screening criteria should be re-evaluated, and that companies in
Islamic countries should be different from western countries.
It was mainly the SSs group who knew and elaborated on the rationale
underpinning the financial screening ratios; for instance, the SSs indicated
that if the assets of an investee company were highly liquid it would be
not permissible to invest as riba would occur.(12)A significant minority of
interviewees including FMs, investors, and regulators were not fully aware
of the rationale of the screening criteria. This is because most FMs and
investors depended on screening providers; hence, they were not engaged in
any screening process. Few interviewees reported that they were not aware of
such criteria because they only invested in PH stocks. The majority said that
such financial screens are a respectable form of Ijtihad conducted by Shariah
scholars and they do not know much more about their rationale.
Nevertheless, some interviewees criticized the above argument determining
financial ratios, indicating that there was no evidence from the Qur’an or the
Hadith to back this Ijtihad, which they deemed as weak and not convincing.
For example, interviewee SS16 said that:

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

“Indeed, Ijtihad is a secondary source of Shariah and gives the
fiqh flexibility; however, it should be based on strong evidence
based on divine guidance and other secondary sources which I
do not think it is the case here. I might have accepted it 15 years
ago as it was a necessity at that time and we are required to apply
the Shariah law gradually, but it should not be accepted anymore
as the number of Islamic stocks has increased dramatically in
most GCC stock markets, thus using those financial ratios is not
justified anymore.”
From this quote, it seems that not all practitioners in the industry are convinced
of investing in CH stocks or the Shariah rationale underpinning financial
screening. In fact, some voices are calling for intervention to control such
investments, consistent with Al Tunaji (2009) and others.
In terms of asset allocation, the interviews findings reveal that Islamic fund
(12) According to principles of jurisprudence, money cannot be traded for money, as exchange should be for exact value in cash otherwise it
would be riba (Usmani, 2002; AAIFIO Shariah standards, Alquradaqi, 2004; Alquradaqi, 2005). There is a consensus among Shariah scholars

regarding this rule, however, applying it in the case of trading stocks remains debatable (Abdul Rahman, 2010). This screening ratio is mostly
used in Pakistan and India.
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and acknowledged that they did not have enough information and empirical
evidence to answer this question or issue a new fatwa in this regard. For
instance, SS13 stated that:
“Although pure Halal stocks and Islamic financial companies
particularly have experienced a tremendous increase and
growth, this fatwa has never been examined any more neither
by practitioners nor by academics, and unfortunately we do not
have active research centers that play this role, since it is not
an easy task to make a fatwa that requires detailed information,
especially after the global financial crisis.”
Other 6, however, took in a middle standpoint, saying that:
“I personally do not invest in commingled Halal stocks since
they are questionable from a Shariah point of view, and also I
believe that pure Halal stocks are sufficient for a well-diversified
portfolio in the GCC stock markets but could be slightly
difficult if limited to Kuwait only if you manage large Islamic
funds, because most pure Halal stocks in Kuwait are financial
companies and few companies work in industrial sectors such as
petrochemicals or services. Therefore, combining all GCC pure
Halal stocks will create a reasonable universe. But meanwhile,
this commingled Halal stocks fatwa certainly deserves revisiting
toward Islamizing those companies gradually.”
Although Other 5 agreed that CH stocks were still needed for a well-diversified
portfolio nowadays, he suggested that:
“Commingled Halal stocks should still be eligible, but we should
over time put more and more constraints on them, reducing the
screening thresholds, handling companies in Islamic countries
like the GCC states differently from global countries and so on.”
The last two quotes and other interviewees’ feedback suggest that more
constraints should be placed progressively as a compromise to investing in
CH stocks. As noted by some interviewees, this could be achieved by reducing
the screening thresholds by 30% or 50% and continuing to revisit and reduce
them through time, until a time comes when Islamic funds and investors can
find enough PH stocks enough for a well-diversified PH portfolio.
Additionally, almost all SSs and the other interviewees agreed that the
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fatwa as they sit on multiple boards and are very busy doing that.
However, things have developed and changed and thus this fatwa
allowing commingled Halal stocks is 10-15 years old now, thus
Shariah supervisory board members should not wait until they
are asked to respond to it!”
Among these 17 interviewees who were against investing in CH stocks,
some argued that investing in CH stocks had been strictly prohibited from the
beginning and that the law of necessity was not applicable, as SS16 noted:
“I do not believe that there is a necessity to include commingled
Halal stocks because fund managers and investors seek to
maximize their wealth only, not anything else! Hence, if there
was a strict prohibition from the beginning, then we could have
seen these companies converting to Islamic companies, like
many conventional banks in the GCC that converted to fully
fledge Islamic banks. Because if we want to build a real Islamic
economy, we must sacrifice some profits in the short run, as
in the long run the investment environment will improve, and
awareness will increase.”
Other SSs supported this, such as SS4 who pointed out:

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

“Investors are shareholders or owners in the company, therefore
if they know about any sin element in the company such as
interest, but still decide to continue investing in their stock, then
this means that they have implicitly approved the existence of
that sin element, hence they would be held responsible and share
the sin with them. And interest is one of the major sins in Islam.
In addition, investing in the stock market is not a necessity that
makes forbidden things, such as interest, permissible. Necessities
should be evaluated carefully and in a proper manner”
This view is consistent with the Standing Committee for Scholarly Research
and fatwa in Saudi Arabia, the SSB of Kuwait Finance House, the SSB of
Dubai Islamic Bank, and the SSB of Sudan Islamic Bank (Al-Shubali, 2005;
and Al-Khalel, 2005).
Between these two extreme views, 16 interviewees were not sure if CH stocks
had still necessarily to be included in Halal equity portfolios. Some were SSs
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sin element and close a wide door of Halal investment that is
commingled with a small amount of non-Halal.”
In addition, interviewee SS11 highlighted that:
“No one dare to say that receiving or giving interest is Halal, the
screening criteria are Ijtihad to limit interest and other Haram
activities, not to make it legitimate. For example, does restricting
smoking rooms in public places make smoking permissible in
Shariah or in law?! certainly not, it is only to limit the harm of
smoking in society and the environment and to control it as much
as possible. The same concept applies to investing in commingled
investee companies.”
These three quotes are in accordance with the literature (see for example:
Al -Manea, 1998; Al quradaqi, 2002; Usmani, 2010). Practically, the Shariah
Advisory council (SAC, 2007) in Malaysia, the SSB of Al-Rajhi Islamic
Bank in Saudi Arabia(11), and most of the SSBs of Islamic index providers and
Islamic funds follow the same logic, as noted by the interviewees.
On the other hand, 17 of the interviewees, notably SSs and individual
investors, had the opposite view as they argued that those who allowed CH
stocks should do so as an exceptional case, not as a norm. This was because
when the fatwa was released, PH stocks were very rare as only a few Islamic
banks and Halal investment companies were listed on GCC stock markets,
leading Shariah scholars to agree on a minimum level of compliance to
allow Muslim investors to invest in the stock market (see Quradaqi, 2002;
Al-Shubalia, 2005; Al-Tunaji, 2009). Furthermore, some SSs indicated that a
fatwa was different from Shariah law, in that a fatwa refers to how the rules
of Shariah are to be applied from the point of view of the jurists, which can
change from time to time as circumstances surrounding them change. Thus,
many interviewees, including some FMs and investors, asserted that Shariah
scholars should revisit this fatwa. For example, FM 20 said that:
“Unfortunately, Shariah supervisory board members did not
have enough commitment to take the initiative to revisit this
(11) The SSB of Al-Rajhi Islamic bank in Saudi Arabia has discussed the legitimacy of CH stocks in their Shariah resolution no. 485 in 23/ 8/ 1422

H (according to the Islamic calendar) that corresponds to 8/11/2001 and approved the investments in such stocks given that they were compliant
with their screening criteria (similar to AAOIFI’s screens) but restricted this approval to the necessity of such investment (Al-Tunaji, 2009).

240

 م ـ دولة قطــر2020 أكتوبر

)14( العدد

because we are a leading Islamic company that launched the first
Islamic Fund and first Islamic index in Kuwait and our Shariah
supervisory board has the same members as the Islamic Dow
Jones.”
Therefore, several interviewees, especially FMs, investors, and Index
providers believed that banning CH stocks totally in Kuwaiti Islamic funds’
portfolios would not be a good resolution, especially after GFC when financial
companies were the most affected by the crisis. As a result, some interviewees,
including some SSs, declared that investing in CH stocks was a necessity,
referring to the old fatwa that allowed CH stocks under ‘the law of necessity’
or the concept of ‘Umumbalwa’, which refers to unfavorable widespread
situations affecting most people which are difficult to avoid (SAC, 2007).
Moreover, these interviewees argued that Islam had encouraged Muslims to
invest their wealth, engage in business and share in economic prosperity. For
example, SS11 stated that:
“According to Islam, capital has a role to play in the economy.
Hence it should not be hoarded but rather circulated to allow
people to benefit from it. And investing in the stock market is
a venue to achieve that, especially in operational industries that
benefit the economy. In addition, small investors do not have any
other opportunities other than the stock market. However, if all
investors invest exclusively in pure Halal stocks, as they are a
minority in the market, then their prices will be inflated beyond
their actual value causing a bubble in the market and eventually
leading the market to collapse and possibly a recession in the
economy. Thus, investing in commingled Halal stocks is
necessary to maintain a balance in the market.”

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

Furthermore, SS20 added that:
“Investment in stocks is a contemporary issue that did not exist
in the early years of Islam and has not been stated directly in the
primary sources of Shariah and is not like a regular partnership
relationship but rather a special form of partnership. Thus, it
requires a new Ijtihad(10) from Shariah scholars to control the
(10) The application of the faculty of reasoning by qualified Shariah scholars for forming an opinion with respect to an issue on which there is
little or nothing in the Qur’an or the Sunnah (Bakar, 2008).
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Table 3: The Need to Include CH Stocks in Islamic Portfolios
Is there a Need to include
CH stocks?

FM

SS

Other

Total

Yes

16

5

4

25

No

3

11

3

17

Not Sure

4

5

7

16

Total

23

21

14

58

Note: This table summarizes all the interviewee groups’ responses on whether it is necessary to
include CH stocks in Islamic funds’ portfolios.

Table 3 reveals divergent views regarding this issue. 25 out of 58 interviewees
agreed that there is still a need to include CH stocks. The FMs were the group
most likely to agree to include CH stocks from Islamic funds, as they have an
interest in including them, as indicated by FM10:
“Fund managers are not eager to talk to Shariah supervisory
board members about this topic, because the more stocks they
can play with the better for them”
FMs and Index providers in the Others group argued that if they were restricted
to investing in PH only, their portfolios would be exposed to concentration
risks, since most PH stocks are currently financial companies; hence this
would not allow a well-diversified portfolio across all sectors. For example,
Other 3 indicated that:
“This an embarrassing question because I personally prefer pure
Halal stocks, however, we have to offer Islamic funds that also
invest in commingled Halal stocks as we have a wide range of
customers including: government, institutional and individual
investors, who prefer commingled Halal stocks. We think that
limiting ourselves to pure Halal stocks is not sufficient to create
a well-diversified and optimal risk-adjusted return portfolio,
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providers used slightly different criteria to screen the sin element for CH
stocks. The interviewees indicated that, if a company failed to meet certain
screening criteria then it would be considered as CS and not a CH anymore.
Accordingly, some investee companies may be Shariah-compliant (CH) at a
certain time period but non-Shariah-compliant (CS) in another time period due
to the violation of the pre-determined Shariah-screening criteria. For instance,
having interest-bearing debt of less than 30%, if breached, requires the stock
to be removed from an Islamic fund’s investment portfolio. This is because,
as many interviewees noted, CH companies do not usually have articles of
association that restrict them to following Shariah in their non-operational
financing or operational activities. For example, CH companies can have
conventional loans to finance their operations or invest their surpluses in
interest-bearing accounts or have deposits in conventional banks.
Overall, two thirds of the interviewees, most of whom were FMs, accepted
that Islamic funds could invest in CH stocks, while the other third, most
of whom were SSs, believed that CH stocks should not be permissible in
Islamic funds’ portfolios, believing that companies had to be pure Halal (PH)
investments and not commingled or involved in any non-Halal activity at all.
These contested views should be reflected in the design of future empirical
quantitative research in this field.
4.2 Asset allocation and the inclusion of commingled Halal Stocks

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

It is argued in the literature that the stricter the adherence to screening
requirements, the more restrictions there are on stock selection, the less
diversification is expected as suggested by modern portfolio theory. Hence,
interviewees were then asked whether there is a need to include CH stocks in
Islamic funds’ portfolios and impacts on the diversification of Islamic funds;
excluding CH stocks yields a restricted and smaller investment universe, which
could have an adverse impact on their diversification and hence performance.
Table 3 summarizes the respondents’ perspectives toward this crucial question.
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instruments, it would represent a change just in name rather than
in substance”.

Some argued that what are described as PH or ‘Islamic’ by many, do not
follow the true Islamic finance model. This is supported by Al-Suwailem
(2009) who indicated that Tawarruq, for instance, should not be used in IFIs
because it creates debts far larger than the cash received, like interest-based
instruments, and it shifts the economy from an asset market towards a debt
market, and the underlying equilibrating mechanisms are no longer linked to
the real market. Most interviewees, especially SSs, admitted that investee IFIs
should promote Islamic ethical norms and values to achieve the economic
objectives as prescribed by Shariah rather than being solely profit driven. This
finding is consistent with the literature; for example, Dusuki (2007), and the
International Council of Fiqh Academy (ICFA), as the ICFA(8) recommends
that IFIs should avoid all dubious and prohibited financial techniques in order
to ensure that general Shariah objectives (Maqasid al-Shariah) are achieved
(see Ziqaba, 2010; Rosly, 2010).
However, several interviewees(9) argued that PH stocks with the narrow
perspective of SS8 and SS11 rarely existed in the market, arguing that many
corporate practices have deviated from the general social and moral objectives,
as affirmed by Kurran (2004), El-Gamal (2006), and Kamla (2009).
All interviewees agreed that investing in companies that operated in ‘sin’
industries as their core businesses, such as conventional financial services
that are based on interest, or companies that operate in alcohol, tobacco,
gaming (gambling), pork, pornography, and weapons businesses, was strictly
prohibited. This is consistent with Al quradaqi (2002), Al-Manea (1998), AlShubali (2005) and Sultan (2007). However, there was a middle ground of
the two extremes of pure Halal stocks (PH) and sin stocks. These are what
were described by the interviewees as commingled stocks which could be
commingled Halal (CH) or commingled sin (CS) stocks depending on the
size of the sin element not related to their main operations. Examples of CH
companies are those that operate in industries such as energy, technology,
telecommunications, transportation, oil and gas, food, and real estate (AlShubali, 2005).
All the interviewees believed that Shariah-compliant stock-screening
(8) In their meeting: 26 – 30 April 2009 in their resolution 179.

(9) Those interviewees are: FM15, Inst.Inv.1, Individ.Inv.5, SS5, SS8, SS11, SS13, SS16, and SS18.
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In addition, some SSs called for an active Shariah auditing system to support
SSBs in Islamic funds and investee IFIs; for example, SS5 asserted that:
“Not only Shariah supervisory boards are required but also regular
independent Shariah auditors and a clear Shariah auditing system
is needed to ensure the effectiveness of Shariah supervision.”
Other 4, who had worked for the first Islamic index provider in the GCC
region since 1999, said that:
“We do not take the existence of the Shariah supervisory board
in consideration when screening the universe to be included in
our pure GCC Islamic Index. We only base our decisions on their
articles of Association; if the company claims that it will follow
Shariah law or will not contradict Shariah law, we accept that
without going beyond it.”
At the other extreme, SS3, SS6, and Other 10 had a strict definition of PH
stocks; an investee company that has a strict SSB which does not allow them
to invest in any CH stocks and considers them as sin stocks. This view is
consistent with strict classification of Halal stocks outlined in the previous
section.

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

Further, interviewees FM17, Other 5 and SS22 defined PH stocks as those
companies that had no interest-bearing debt, interest-bearing investments, or
any non-Halal income. SS8 and SS11, however, held the strictest definition of
PH stocks; for instance, SS8 defined a PH stock as:
“…a company that focuses on Islamic morals and social values,
not on profit maximization, offering a sustainable and ethical
alternative away from not only interest-based instruments but also
from mimicking existing conventional financing instruments,
such as organized Tawarruq(7), in order to provide effective
solutions and added value to the economy. Because if interest
is only substituted by Tawarruq or other weak Shariah backed
instruments that are based on debt, not on profit and loss sharing
(7) Organized Tawarruq is a way of financing in which the seller, a financial institution, arranges a transaction by selling a commodity to the

client for deferred payment. The institution then sells the commodity, as an agent on behalf of the client to a third party, in the market and then
credits the price to the account of the client (Al-Suwailem, 2009).
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interviewees admitted that there was a regulatory gap in the Halal investments
industry, whereby the central bank only oversaw investee IFIs and investment
funds. No regulatory body oversees whether Islamic companies in nonfinancial sectors meet Shariah guidelines. Some interviewees noted that
CMA in Kuwait will address this gap. Nonetheless, the interviewees assumed
that such companies remained Islamic in accordance with their articles of
associations.
When the interviewees were asked if they accepted the claim that a company
was Islamic or whether they investigated further, most of them took it as a
fact without further investigation. Nevertheless, three interviewees (FM23,
SS11, and SS22) did not trust these claims and investigated further. These
three interviewees, who were in Saudi Arabia, stated that there was a bigger
regulatory gap in their country regarding the Islamic finance industry
compared to other GCC countries. For instance, they noted that only Islamic
banks and Takaful companies could be described as PH stocks, as only they
were required to appoint SSBs. Furthermore, in Saudi Arabia, unlike other
GCC countries, there are no companies with Islamic articles of association
that are overseen by a regulatory body such as the central bank or the CMA.
This was also confirmed by nine interviewees (FM16, Other1, FM22, Other7,
SS1, SS2, SS7, SS12, and SS13). Thus, in Saudi Arabia, nothing, apart from
Islamic banks and Takaful companies (that have SSBs), stops a company
from borrowing interest-based debt or earning interest-based revenues.
Interviewees from Saudi Arabia(6) viewed this as a significant drawback, as
investors must keep an eye on their stocks as these might move from being
PH to CH or even to non-Halal stock from one period to another. In Kuwait,
it is rare for a company to convert from PH to CH or to a non-Halal stock
since they are governed by their Islamic articles of association. However, a
CH could become a non-Halal stock (CS) if a fund manager’s pre-determined
financial screening criteria was breached. In addition, nine of the interviewees
said that they had to check if there was an active Shariah board governing the
operations of the investee companies and ensuring it was compliant in the case
of non-financial companies. However, Other 5 said that:
“You still have to check their financials, especially for Islamic
banks converted from conventional banking. But if their Shariah
board is governing its operations and approves it as compliant,
it should be a positive indication.”
(6)Interviewees: Inst. Inv.6; SS11; and SA10.
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Table 2: Definition of PH Stock
FM

SS

Other

Total

Shariah- compliant article of association
and SSB

19

16

9

44

Shariah- compliant article of association
and not Sure of SSB

4

2

2

8

Shariah-compliant article of association
only

0

1

1

2

Other definitions

2

2

2

6

Note: this table presents the interviewees’ definition of PH stocks.

Table 2 shows that the vast majority of the participants required a pure
Halal stock (PH) to satisfy two conditions: (i) the company has an article
of association that states clearly that all its transactions are governed by
Shariah principles, or that the company’s activities do not contradict Shariah
provisions; and (ii) the company has a SSB that oversees its transactions
and submits an annual Shariah-compliant report at the end of financial year.
According to these 44 interviewees, PH stocks cover not only IFIs like Islamic
banks, Halal investment companies, and Islamic insurance companies, but
also non-financial investee companies such as manufacturing firms, if they
meet the above two conditions.

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

A minority of the participants defined PH stocks exclusively as having a
Shariah-compliant article of association but were not sure whether those
companies should have SSB monitoring their activities or not, especially for
non-financial companies. Many of these interviewees were fund managers
and Others.(5)
In Kuwait, Qatar, Bahrain, and the UAE, Shariah-compliant articles of
association prevent companies from operating in sin activities by law, even
when they do not have an SSB, and if they violate their articles of association,
regulatory bodies can penalize them. Therefore, the article of association is
a safeguard over companies adhering to Shariah principles. However, the
(5) Five Fund Managers: FM5; FM7; FM14; FM15; and FM19, an investor (Other 8), and a regulator (Other 13).
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to be consistent with other GCC countries and is more precise from a Shariah
perspective, as deemed by some SS, and was understandable to most of the
interviewees. For instance, IP3 rejected calling any company an “Islamic”
company and stated:
“I refuse to call them Islamic companies or Islamic products
just because they do not contradict Shariah. For example, if
chocolate does not contain in its ingredients any alcohol, will that
make it Islamic chocolate? Certainly not! If you call it a Halal
chocolate, that means it is permissible for Muslims and anyone
else to consume it, the same logic applies to equity investments;
similar to the food industry, as we have for example Halal meat
or chicken. Muslim and non-Muslim investors can invest in such
stocks or products.”
This differentiation of PH and CH is not addressed in the literature (e.g.
Siddiqui, 2007; Khatkhatay and Nisar, 2007; Derigs and Marzban, 2008;
Derigs and Marzban, 2009; Abdul Rahman et al., 2010; Ho et al., 2012;
Marzban and Asutay, 2012) where the two Halal investment groups are
always combined and called Shariah-compliant stocks or Halal investment
equity funds. Nevertheless, some fund managers in the GCC have: (i) Islamic
funds that invest only in PH stocks; and (ii) Islamic funds that invest in both
CH and PH stocks. In addition, strict religious-based investors do not include
CH stocks in their portfolios, while other religious investors diversify their
portfolios across PH and CH stocks. Conventional funds and investors invest
in all stocks in the market regardless of whether they are Halal or not.
Furthermore, unlike the relevant literature, the interviewees explicitly classified
the non-Halal or Haram stocks into two groups as ‘sin’ and ‘commingled
sin’ (CS), while others called them all sin stocks. This study will use both
terms (‘sin’ and ‘CS’) to differentiate between non-Halal equity investment
groups. This is because it is important to separately examine the screening of
companies that operate in sin industries, and those that only fail to meet the
Shariah financial screening criteria.
The interviewees were asked to define each type of stocks that they perceived
as Halal as demonstrated in Table 2.
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investments in the stock markets, particularly that of the Shariah scholars as
they are responsible for defining such criteria. Hence, the interviews examined
the understanding of these terms and whether they mean different things to
different stakeholders.
The interviewees were first asked to classify and define the term “Halal
stocks”. Although the word Halal means lawful or permissible in Shariah
law and is opposite to the word Haram that means unlawful or prohibited,
there are different interpretations of a Halal equity investment and the Shariah
classification of stocks. As noted by some interviewees, under Shariah only
Allah has the authority to legislate what is Haram and what is Halal; human
beings, regardless of their religious position, including the prophet, are not
allowed to do so (see: Al-Qaradawi, 2005). Nevertheless, the interviewees
indicated that investing in the stock market is a contemporary practice that is
not directly covered in the holy Qur’an or the Hadith (see Al-Shubali, 2005).
Hence, many interviewees in Kuwait classified Halal stocks into (i) Islamic
stocks (IS) and (ii) Shariah-compliant stocks (SCS). Some interviewees
described Halal stocks as (i) PH stocks and (ii) CH stocks to clearly
differentiate between commingled Halal stocks (CH) from commingled sin
(CS) stocks that are not permissible. Thus, CH and SCS denote the same thing,
but interviewees from Saudi Arabia, Qatar, and Bahrain call them CH, while
those in UAE and most of the interviewees in Kuwait describe them as SCS.

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

More strictly, 8 interviewees classified Halal stocks to be only PH, not
commingled with any Haram proportion, even when the Haram proportion
was minimal. This strict definition of Halal equity investment is only adopted
by a minority of Islamic funds in the GCC. However, many interviewees
indicated that a growing number of individual investors also consider only PH
as Halal stocks.
The interviewees’ classifications of Halal stocks are close to the contemporary
fiqh literature such as Al-Manea (1998), Al-Quradaqi (2002), Al-Shubali
(2005), Al-Khalel (2005) and Al-Nifasa (2010). This fiqh literature classifies
stock of investee companies into three groups; PH, sin, and commingled stocks,
indicating that CH and CS are reported under commingled stocks depending
or their compliance with certain Shariah financial screening criteria.
The classification of Halal stocks that will be used throughout this paper will
be the two investment classifications of PH and CH (and not IS and SCS).
Although this classification is not used widely in Kuwait, it has been chosen
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An inspection of Table 1 reveals that only 3 interviewees were females, because
most fund managers, investors, and Shariah scholars are men; however,
more women are getting involved in the industry as noted by some of the
interviewees. Most interviewees had a higher education (either master’s or
PhD degrees) and are in Kuwait. Although the findings of the interviews cannot
usually be generalized, the interviews of this study reflect a high proportion
of the Islamic equity industry population in Kuwait, and thus the findings can,
to some extent, be generalized. For instance, the fund managers interviewed
represent 85% of the Islamic equity fund managers in Kuwait (22 out of 26),
including all (100%) of the six pure Islamic equity funds offered by the largest
Islamic and conventional investment companies in Kuwait. In addition, the
interviews cover all five Islamic index providers in Kuwait and the largest
Islamic index and screening provider in the Middle East. The interviews also
cover all (100%) four Shariah list providers in Kuwait, including the largest
two Shariah consulting companies in Kuwait. This captures 100% of Islamic
indices and list providers. Furthermore, interviews were conducted with the
twelve most active Shariah scholars in the GCC, who are also SSB members
across the globe. Three of them are ranked among the top ten scholars in the
world; these top ten scholars hold 450 out of 1141 SSB positions and represent
40% of the Islamic finance industry worldwide (Ünal , 2011). These twelve
SSB members are also members in the Higher Consultant Committee for
Application of Shariah law in Kuwait (HCCAS), the AAOIFI in Bahrain, the
S&P Global Islamic Index, the Islamic Development Bank in Saudi Arabia,
and the international Islamic fiqh academy. Indeed, they represent the bulk of
the Shariah scholars’ population in Kuwait and the GCC. The same applies to
the ten Shariah auditors working in six Islamic institutions in Kuwait, while
the other four Shariah auditors are in UAE, Qatar, Bahrain, and Saudi Arabia.
Furthermore, interviews were conducted with representatives from the three
regulatory bodies in Kuwait, the CBK, Kuwait Stock Exchange (KSE), and
the CMA which started to operate in March 2011. Therefore, the interviews
reflect nearly all the institutions involved in Halal investing in Kuwait, and to
some extent these findings are generalizable.
4. Interviews Findings
4.1 The Concept of Pure and Commingled Halal Equity Investments
In order to establish levels of understanding of Islamic funds screening
criteria, it is crucial to identify precisely the concept and classification of Halal
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18

FM18

Male

Bachelors

No

Institutional
Inv.

Kuwait 41

SS18

Male

Bachelors

S.A

Shariah
Consulting
Co.

Kuwait

19

FM19

Male

Masters

No

Institutional
Inv.

Kuwait 42

SS19

Male

Masters

S.A

Islamic
Inv. Co.

Bahrain

20

FM20

Male

Bachelors

Yes

Institutional
Inv.

Kuwait 43

SS20

Male

PhD

S.A

Islamic
Inv. Co.

Qatar

21

FM21

Male

Masters

Yes

Institutional
Inv.

Kuwait 44

SS21

Male

Bachelors

S.A

Islamic
Bank

UAE

22

FM22

Male

Bachelors

No

Institutional
Inv.

Kuwait 45

SS22

Male

Masters

S.A

Islamic
Inv. Co.

KSA

23

FM23

Male

PhD

No

Institutional
Inv.

K.S.A

46

Other1

Male

Masters

Index
Provider

Islamic
Inv. Co

Kuwait

47

Other2

Male

Masters

Index
Provider

Islamic
Inv. Co

Kuwait

48

Other3

Female

Masters

Index
Provider

Islamic
Inv. Co

Kuwait

49

Other4

Female

Masters

Index
Conventional
Provider
.Inv. Co

Kuwait

50

Other5

Male

PhD

Index
Consulting
Provider
Co

Egypt

51

Other6

Male

PhD

Investor

Kuwait
University

Kuwait

52

Other7

Male

Masters

Investor

Islamic
Inv. Co

Kuwait

53

Other8

Male

PhD

Investor

Kuwait
University

Kuwait

54

Other9

Male

Bachelors

Investor

Ministry
of
Education

Kuwait

55

Other10

Male

Bachelors

Investor

Ministry
of Islamic
Studies

Kuwait

56

Other11

Male

Bachelors

Regulator

CBK

Kuwait

57

Other12

Male

PhD

Regulator

CMA

Kuwait

58

Other13

Female

Bachelors

Regulator

KSE

Kuwait

Note: This table displays summary background information about the interviewees. The
interviewees were assigned codes in order that their identities remain anonymous; these codes
are reported in the interviewee column. The codes used express the category of the participant.
FM represents fund manager or an institutional investor. SS is used to describe Shariah
Supervisory board member (SSB) or Shariah Auditors, while Other is used to describe Index
providers, investors, and regulators. An * HCCAS is the abbreviation of Higher Consultant
Committee for Application of Shariah law in Kuwait.
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Table 1: Interviewees’ Summary Details
No. Interviewee Gender Qualification

Invest
in
Organization
GCC

Location No. Interviewee Gender Qualification Position

Organization Location

1

FM1

Male

Masters

Yes

Con. Inv.
Comp.

Kuwait 24

SS1

Male

PhD

SSB

AAOIFI

Kuwait

2

FM2

Male

Bachelors

No

Con. Inv.
Comp.

Kuwait 25

SS2

Male

PhD

SSB

Kuwait
University

Kuwait

3

FM3

Male

Masters

Yes

Con. Inv.
Comp.

Kuwait 26

SS3

Male

PhD

SSB

Kuwait
University

Kuwait

4

FM4

Male

Masters

Yes

Con. Inv.
Comp.

Kuwait 27

SS4

Male

PhD

SSB

Kuwait
University

Kuwait

5

FM5

Male

Masters

Yes

Con. Inv.
Comp.

Kuwait 28

SS5

Male

PhD

SSB

Kuwait
University

Kuwait

6

FM6

Male

Masters

Yes

Con. Inv.
Comp.

Kuwait 29

SS6

Male

PhD

SSB

Kuwait
University

Kuwait

7

FM7

Male

Masters

Yes

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 30

SS7

Male

PhD

SSB

Kuwait
University

Kuwait

8

FM8

Male

Master

Yes

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 31

SS8

Male

PhD

SSB

Shariah
Consulting
Co.

Kuwait

9

FM9

Male

Bachelors

No

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 32

SS9

Male

PhD

SSB

HCCAS*

Kuwait

10

FM10

Male

Masters

No

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 33

SS10

Male

PhD

SSB

Shariah
Consulting
Co.

Kuwait

11

FM11

Male

Masters

No

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 34

SS11

Male

PhD

SSB

Islamic
Development
Bank

K.S.A

12

FM12

Male

Masters

No

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 35

SS12

Male

PhD

SSB

HCCAS*

Kuwait

13

FM13

Male

Masters

Yes

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 36

SS13

Male

Masters

S.A

Islamic
Inv. Co

Kuwait

14

FM14

Male

PhD

No

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 37

SS14

Male

Bachelors

S.A

Shariah
Consulting
Co.

Kuwait

15

FM15

Male

Masters

No

Consulting
Co.

Kuwait 38

SS15

Male

Masters

S.A

Shariah
Consulting
Co.

Kuwait

16

FM16

Male

Masters

Yes

Islamic. Inv.
Co.

Kuwait 39

SS16

Male

Masters

S.A

Islamic
Bank

Kuwait

17

FM17

Male

Masters

No

Consulting
Co.

Egypt

40

SS17

Male

PhD

S.A

Islamic
Bank

Kuwait
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had no difficulty in arranging this large number of interviews, compared to
other studies, as the researchers worked in the industry and had access to
participants. This adds to the significance of this study, since it contributes
to the lack of comprehensive in-depth investigation with this wide range of
practitioners in the field of the Islamic funds industry. Being at the forefront
of the Islamic fund industry is highly valuable for a thorough understanding
of the examined issues, some of which are investigated for the first time,
contributing to our knowledge.

The broad themes were highlighted at the beginning of each interview and
interviewees were asked to talk freely about the issues. The interviews were
conducted in Arabic, apart from three which were conducted in English, as
the participants were non-Arab speakers.(4) Each interview session lasted 3045 minutes. Interviews were recorded with the permission of the interviewees
and were then transcribed in Arabic, relevant parts also being translated into
English. Since the number of interviews was large, Excel templates were used
to summarize and analyze interviewees’ responses.

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

The interview questions were established based on the literature review
including the fiqh literature in Arabic, and modern portfolio theory, and
from the prior pilot interviews with several practitioners in the Islamic funds
industry. (See appendix for the interview questions.)
Table 1 provides background information about the interviewees, namely:
fund managers (FM), Shariah supervisory board members (SSB) and
Shariah auditors, and Others, which includes investors, index providers, and
regulators. The interviewees were assigned codes so that their identity would
remain anonymous.

(4) They are FM10 and FM14 who are from the US and Other 2 (index provider) is from India (see Table 1).
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the fatwa allowing CH stocks is restricted to the need and necessity for such
investment (Al-Shubali, 2005; Al-Tunaji, 2009) which may no longer exist
nowadays.
3. Research method and Sample

Semi-structured interviews were chosen for this research to generate rich
insights into practical Shariah issues underpinning Halal equity investments
in GCC counties in general and in Kuwait in particular.

Hence, during 2012, 58 semi-structured interviews were conducted mainly
in the state of Kuwait, while six interviews out of the total were conducted
in other GCC countries, namely in Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, and UAE.
Interviews were conducted in 2012, following the recovery of economy from
the GFC in 2008-2009, to investigate the underpinning issues facing the
industry post the GFC period. To address the main objective of this study
is explore whether to revisit the current Shariah screening criteria practice
of Halal stocks, that did not change since 2006 (AAOIFI).Therefore, the
findings of key stakeholders interviewees will help to see the issue from a
different perspective post the GFC as market capitalization that is an element
of screening criteria has dropped severely. Consequently, even though the
interviews take place in 2012, the findings still hold today.
Besides, the number of pure Islamic companies (PH) in the GCC, grew rapidly
until the GFC and Kuwait accommodates most PH companies (according to AlMuthanna Islamic index(3) ). Hence, it is interesting to understand the reasons
for this growth during this period and how is this is impacted post the GFC.
Moreover, as of September 2011, the supervision of investment companies
and investment funds was transferred from the Central Bank of Kuwait (CBK)
to the Capital Markets Authority (CMA), and the role of the CBK became
limited to supervising the financing activities of investment companies (CBK
annual report, 2012). Further, CMA introduced new regulations in 2011-2012
to increase transparency, protect the rights of shareholders and investment
fund holders, and enhances market performance and efficiency. Hence, the
interviews included participants from both CMA and CBK regulatory bodies
to explore their role after the GFC in supporting the industry.

One interviewee was from the largest Islamic index provider in the Middle
East, based in Egypt but whose head office is in the USA. The researchers
(3) The Al-Muthanna Islamic index (MUDX) is a weighted index that tracks the performance of 57 PH listed on the KSE. The index was
launched on the 1st of March 2009 (see https://www.kfhcapital.com.kw/Islamic_fund_detail_page2_en.cms).
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Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

Nisar, 2007; Derigs and Marzban, 2008; Usmani, 2010; Hutchinson et al.,
2018). Thus, investing only in PH investee companies may create a hardship
for Muslim investors, because most listed stocks are CH companies (AlShubali, 2005; Al-Nifasa, 2010), including leading stocks in the markets.
Henceforth, Shariah scholars tolerate investments in CH stocks as an exception
in certain conditions (Kamal, 2001; Al-Quradaqi, 2002; SAC, 2007), until
a reasonable number of pure Halal stocks becomes available (Al-Tunaji,
2009; Al-Nifasa, 2010). They argue that investing in certain companies (e.g.
utilities, infrastructure industries) has importance and general benefit for
Muslim nations and countries, given that the Haram element is very small
(Al-Quradaqi, 2002; Al-Shubali, 2005; SAC, 2007). This group of Shariah
scholars argue that, if a company’s primary business is Halal but it keeps its
surplus income in an interest-bearing account, for instance, the fact that it
receives a small incidental (non-operating) interest income will not render all
of the company’s business Haram (Usmani, 2010), based on the fiqh legal that
mixing an immaterial proportion of Haram with a majority of Halal does not
render the whole entity Haram (Al-Quradaqi, 2002). Therefore, some Shariah
scholars relax different screening criteria for commingled equity investments,
which are discussed extensively in the literature. These criteria are divided
into two types of screen: (i) qualitative (sector or business) screens; and (ii)
quantitative (financial) screens (see: Siddiqui, 2007; Khatkhatay and Nisar,
2007; Derigs and Marzban, 2008; Abdul Rahman, 2010; Marzban and Asutay,
2012; Ho et al., 2012; Pok, 2012; Mahfooz and Ahmed, 2014; Rahman, 2015;
Ho, 2015; Hutchinson et al., 2018).
The debate among Shariah scholars, especially among those who seek to
discourage investment in CH stocks, had made Muslim involvement in the
stock markets very scant during the past few decades. Nevertheless, changes
which took place in the 1990’s, due to the development of more open
jurisprudential views, led to the emergence of several Islamic indices (Hassan
and Lewis, 2007) and attracted more interest in Islamic equity investment.
Nonetheless, allowing investments in CH stocks is not ideal, and is rather,
a contemporary stage, and thus, further steps should be taken to encourage
Islamic funds and investors to move towards investing in only pure Halal
investee companies (Al-Tunaji, 2009). Therefore, these Shariah views on
CH stocks have led some to call for the fatwa on investing in commingled
companies to be revisited, considering the growth of these purely Islamic
companies (Al-Tunaji, 2009) especially in the GCC region. This is because
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on the premise that it is common for companies in a global interest-based
financial system to borrow from conventional financial institutions to finance
their activities (Abdul Rahman et al., 2010). Many Islamic international
bodies have contributed to the development of the Shariah-compliant equity
investment industry, including: The Organization of Islamic Conferences
(OIC); the Fiqh Academy; the Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI)(2); the Islamic Development Bank
(IDB); and the Islamic Financial Services Board (IFSB). This issue was first
discussed at the seventh conference of the OIC Fiqh Academy in Saudi Arabia
on 9-14 May 1992, then subsequently at a conference held by the Kuwait
Finance House in Kuwait on 2-4 November 1998 (Al-Quradaqi, 2002). During
that period, very few Islamic financial institutions (IFIs) existed that offered
Shariah-compliant financing to large companies or could be invested in by
Islamic fund managers or even by individual Muslim investors. However,
since then, the number of IFIs has increased. For instance, it is more popular
nowadays in the GCC countries to find Islamic funds and investors who invest
only in ‘pure’ Halal stocks that have SSB. Indeed, it is the role of the SSB to
continue to ensure that such investee companies do not engage in any Haram
transactions (Abdul Rahman, 2010; Kasim and Sanusi, 2013).
Some Shariah scholars forbid investments in the stocks of companies with
any degree of involvement in Haram activities (see: Al-Qurdi, 2001; AlNashmi, 1998). Therefore, some investors avoid investing in ‘commingled’
stocks, even if the Haram element is a minor component of the business, such
as airlines, hotels and supermarket chains that sell alcohol or pork (Wilson,
2004; Al-Qurdi, 2001; Al-Tunaji, 2009).
Shariah scholars who forbid investments in any CH companies do not
differentiate between a large or small Haram element, and thus do not consider
the financial screening. This, nevertheless, may result in a limited selection of
potential securities to include in a Halal investment portfolio.
On the other hand, another group of Shariah scholars, who form the majority
of SSBs of Islamic funds, permit investment in CH stocks (Al-Birwari, 2001).
This group of scholars who allow investment in CH stocks argue that the
existing global financial system is dominated by the tenets of capitalism.
Hence, finding fully Shariah-compliant securities is difficult within the
pervasiveness of interest transactions (Al-Quradaqi, 2002; Khatkhatay and
(2) AAOIFI Shariah Standard No. 21
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in the literature. It challenges the definition and screening of Sharia-compliant
equity investments. The findings of this paper will support SSBs, regulators,
and policy makers in deciding whether to revisit the current Shariah screening
criteria of CH stocks.

In order to achieve these research objectives, the study attempts to answer the
following two main research questions:
(1) How do participants define and screen Shariah-compliant (Halal)
investment? are PH and CH equity investments distinct or similar type of
investments?
(2) Do participants believe that CH stocks are still necessary for a Halal
diversified portfolio?

Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

2. Literature Review
Halal investment funds must eliminate the stocks of companies that indulge
in ‘sin’ activities as their core business; (e.g. manufacturing or distributing
alcohol). Shariah scholars allow investments in the stocks of companies that
fully conform to Shariah guidelines, which do not borrow or keep surplus
cash in interest-bearing accounts (Usmani, 2010). However, investment
in companies whose core business is Halal, but that sometimes borrow or
receive small amounts of interest or sin revenue is widely debated by Shariah
scholars from different schools of thought (Abdul Rahman et al., 2010). These
companies are usually called “commingled” investee companies, as their core
businesses are Halal but may include some earnings generated from Haram
(unlawful) non-operating activities (Usmani, 2010). The term ‘commingled’
investee companies is not found in the academic literature that empirically
investigates the screening or performance of Islamic funds, as Islamic equity
assets are described as Shariah-compliant equity investments. Hence, the
literature does not distinguish between commingled Halal stocks (CH),
commingled sin stocks (CS), or pure Halal stocks (PH) as separate investment
categories. The difference between CH and CS is that the former complies
with certain screening criteria, while the latter ones fail to comply with such
criteria.
The debate about commingled companies is elaborated only in the Arabic fiqh
(Islamic Jurisprudence) literature (see Al-Nashmi, 1998; Al-Salaami, 1998;
Al-Manea, 1998; Al-Qurdi, 2001; Al-Birwari, 2001; Al-Quradaqi, 2002; AlKhalel, 2005; Al-Shubali, 2005; Al-Nifasa, 2010). These studies discuss the
legitimacy of investment in such stocks from a Shariah point of view, based
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1. Introduction
This research is motivated by the significant growth of the Islamic (Halal)
investment funds industry in the GCC countries and particularly in Kuwait.
Most previous studies on Halal investment funds used quantitative techniques
to understand their characteristics. This research, however, adds to the extant
body of knowledge by exploring the practical issues surrounding the Islamic
equity investments industry via qualitative methods, using in depth semistructured interviews. Interviews were conducted with 58 stakeholders from a
wide variety of groups in the Halal investment funds industry in Kuwait and
the GCC countries. This is because there is a scarcity of data and literature
about Shariah-compliant screening in Kuwait and GCC, and the difficulty in
quantifying some of the Shariah issues related to the Halal investment industry.
The paper investigates interviewees’ perceptions regarding the concept of
Islamic, Shariah-compliant or Halal (permissible) investments, the motivations
and drivers for the industry’s growth, and Shariah issues underpinning such
investment practices, related to screening and asset allocation.
In practice, it is common to find GCC Islamic funds and investors investing
in both ‘pure’ Halal (PH) and ‘commingled’ Halal (CH) stocks that contain
some ‘sin’ element based on certain Shariah screening criteria. In addition,
some Halal funds and Halal seeking investors invest only in pure Halal stocks.
This is because investing in CH stocks was established by a fatwa (a Shariah
opinion) at a time when pure Halal stocks were scarce, and hence, this was
granted as an exception, and is not an ideal Halal investment option (AlShubali, 2005; Al-Tunaji, 2009; Al-Nifasa, 2010). Thus, voices have been
raised to revisit this fatwa(1) with current information and empirical evidence
(Al-Tunaji, 2009) to see whether Islamic funds (and investors) still need
to invest in CH investee companies. Therefore, contrary to most academic
research on Islamic equity investments, this paper responds to these calls and,
hence, bridges this significant gap in the literature.
Hence, contrary to other Islamic fund studies, this research paper aims to
provide empirical evidence as to whether there is still a need to invest in CH
stocks in Kuwait, as a case study of the GCC, considered a hub of Islamic
finance and investment, triggered by their mounting oil wealth and economic
growth. Moreover, the paper bridges the gap between the professional and
academic research by focusing on practical issues that are not well addressed
(1) A religious opinion, ruling or provision regarding an incident that has occurred or is expected to occur (AAOIFI, 2010).
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باعتبارمها صنفني خمتلفني من االستثامرات خالفا ملا تذكره كثري من األدبيات
السابقة التي تضعهم يف بوتقة واحدة عند دراسة األداء أو معايري فرز االستثامرات.
أظهرت الدراسة أن هناك دعوات جادة ملراجعة الفتوى الرشعية التي أجازت
االستثامر يف أسهم الرشكات املختلطة حتى بعد األزمة املالية حيث إن احلاجة هلذا
النوع من االستثامرات مل تعد كالسابق عندما أجيزت .كام أكد املقابلون عىل أمهية
توحيد معايري فرز أسهم الرشكات احلالل وتطوير املعايري املحاسبية بام يتناسب مع
القيم اإلسالمية التي تعكس خصائص الصناديق اإلسالمية ال القيم الغربية.

الكلمات المفتاحية :صناديق االستثامر اإلسالمية ،االستثامرات احلالل ،معايري
الفرز الرشعية ،االستثامر املتوافق مع الرشيعة ،الرشكات النقية ،الرشكات املختلطة

Revisiting the Halal screening investments:
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مراجعة معايير فرز االستثمارات الحالل ،دراسة حالة أسواق
األسهم الخليجية
خالد عبيد العتيبي
كلية الدراسات التجارية ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،الكويت

محمد مجدي حريري
كلية إدارة األعمال ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية
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الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل مراجعة املعايري الرشعية املطبقة يف فرز أسهم الرشكات
احلالل التي تستثمر هبا الصناديق اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي
عموما والكويت خصوصا .خالفا للدراسات السابقة ،تبحث الدراسة مدى
حاجة الصناديق اإلسالمية لالستثامر يف الرشكات املختلطة (املتوافقة مع املعايري
الرشعية) لتنويع خماطرها بعد األزمة املالية العاملية .كام تنظر الدراسة يف مفهوم
الرشكات احلالل وتصنيفها إىل رشكات نقية (إسالمية) أو خمتلطة (املتوافقة مع
املعايري) والفرق بينهام .وذلك من خالل استطالع آراء األطراف الرئيسية ذات
الصلة بصناعة االستثامرات احلالل عرب مقابالت شبه منظمة.
تشري نتائج املقابالت إىل تقرير فروق جوهرية بني أسهم الرشكات النقية واملختلطة
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Revisiting the Halal screening investments:
the case of GCC stock markets

Abstract

This study provides a critical review of the issues associated with the
screening of Islamic funds in the Gulf Cooperation Council (GCC) and
questions the concept of Shariah-compliant (Halal) equity investment. Unlike
prior relevant studies, the paper attempts to provide evidence as whether there
is a necessity to invest in commingled Halal (CH) for a Halal diversified
portfolio post the global financial crisis (GFC). This paper aims to explore
how participants define and screen Shariah-compliant (Halal) investment,
it particularly investigates whether pure Halal (PH) and commingled Halal
(CH) equity investments are distinct or similar type of investments. The paper
reports the findings of the semi-structured interviews with key participants
in the Islamic funds industry mainly in Kuwait and other GCC countries.
The findings from the interviews reveals that the Shariah-compliance equity
investments are split into two different categories, namely: pure Halal (PH)
and commingled Halal (CH) investments not as reported in the literature
when measuring their screens or performance. Some interviewees seriously
questioned the Shariah-compliance of CH stocks and thought that the fatwa
that allows CH stocks should be revisited. The interviews findings highlight
the need for harmonizing the Shariah screening criteria, and the development
of accounting standards based on Islamic values rather than western ones to
reflect the unique characteristics of Halal investments.
Keywords: Islamic investment funds, Halal Investments, Shariah screening,
Shariah-compliance investment, pure Halal stocks (PH), commingled Halal
stocks (CH)
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most important (results) and (recommendations).
e. List of sources, references and annexes.
7.
The citation method should be applied as follows:
a. Researches in English language shall use (MLA) methodology for in text and bibliographic
citations.
b. Researches in Arabic Language shall adopt the below methodology for citing the sources and
references:
1.
The sources and references in the footnote for the first time are mentioned as follows:
(Author’s nickname, first name, source material, place of publication, publisher, edition
number, publication date, volume and page)
2.
The source and reference are mentioned when recurred in the next foot note directly (ibid.,
volume and page) and when mentioned in another place of the research (the author’s
nickname, name of the source, the volume and the page).
8.
If the reference is lacking some data, the abbreviations shall be as follows:
Without the place of publication: (N.P). Without the name of the publisher (N.p)
a. Without edition number: (n.e) Without publication date: (n.d)
b. The Qur’anic aayath should be written, not to be copied from some electronic source, name of the
Surah and number of the Aayath shall be mentioned in footnote.
b. While quoting the source of Hadith of messenger peace be upon him, the complete description of
Hadith verification, in terms of the chapter, section and the number of Hadith shall be mentioned.
d. While quoting something from internet, the last retrieval date shall be mentioned.
e. Footnotes are placed at the bottom of each page with sequential numbering from the beginning
of the research to the end.
f. Graphics, data, tables, etc., to be placed as follows:
1.
Graphs and illustrations are included in the text, in black and white colours, numbered
sequentially, and their titles and annotations are written at the bottom.
2.
The tables are listed in the text, given serial numbers and their titles written on the top while
explanatory notes written below the table.
g. The sources and references of the research shall be indexed at the end of the research as per the
alphabetic order with a distinction between Arabic and English resources.
h. Upon the acceptance of research, the researcher shall translate the Arabic resources at the end of
the research in English language (Roman script)

Third: Research Submission Procedures
-

-

Research papers shall be sent electronically via email to the journal’s email address at: editor@
mashurajournal.com
The editorial board of the journal shall conduct the initial examination of the research, and then
decide whether it is competent for review or rejection.
The researches and studies submitted for publication in the Journal shall be reviewed by at least
two reviewers.
The research shall be returned to the researchers after review for the purpose of amendment, if
necessary.
If the research is accepted for publication, all the copyrights shall be reserved by the journal and
may not be published by any means of paper or electronic publishing, except with the written
permission by the editor in chief of the journal.
The accepted research shall be published as per the policies mentioned on the official website of
the journal.
Once the research is published, the researcher will be provided with a letter of gratitude along with
an electronic copy of the journal in which the research has been published.
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First: General Publishing Conditions:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Journal publishes should be articles related to Islamic economics and finance in both Arabic and
English, whether original researches, reports and proceedings of conferences, seminars, workshops
or thesis proposals related to the field of specialization.
The journal shall publish researches that have never been published before, by any means of
publication, not been submitted for publication in another journal. The researcher shall confirm the
same in a written undertaking.
The researches submitted to the journal cannot be recalled whether published or not published.
The research shall not be published elsewhere after it has been approved for publication/published in
the journal, except after obtaining a written permission from the editor in chief.
In the event, the researcher is found to be in breach of the academic integrity, the journal reserves the
right to take necessary action and notify the same to the co-journals.
The journal shall not be required to detail the reasons in case of the research was not published.
The editorial board reserves the right to undertake structural changes on the research in line with the
publication policy of the journal.
The journal does not charge any fee for publishing, neither it pays any monetary gratuity for the
papers selected for publication except in case of the papers written on a special request by the journal.

Second: Specific Publishing Conditions:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

The researcher should adhere to the objectives and ethical values of scientific researches, including but
not limited to:
a. The originality and integrity of the research paper, both scientifically and intellectually.
b. Refraining from offending individuals and institutions while undertaking scientific criticism in
research.
c. Addressing contemporary issues and that are in need for human realism in theoretical and applied
spectrums.
d. Ensuring the adherence to the objectivity without influence of any personal tendencies and trends.
The manuscript should meet the following scientific standards for presenting research:
a. The linguistic accuracy free from linguistic and grammatical errors.
b. Proper application of the punctuation and spelling rules.
c. Accuracy in editing and citing the texts and references.
The number of pages of the research paper should not exceed (30) pages of normal (A4) size, including
the summaries: Arabic and English, as well as the references and annexure.
Font size and type:
a. Researches submitted in Arabic should be submitted in Traditional Arabic font: size (16), with
margin line (12).
b. Researches written in English should be submitted in (Times New Roman) font and size of (14),
with the margin of (10).
The research should be accompanied by an abstract in both Arabic and English, in no more than 300
words in a clear language. The abstract should include: Topic of the research, its objectives, significant
findings, additional recommendations and the keywords.
The research should be divided and organized according to the requirements of the research method in
order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as following:
a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem, limitations,
objectives, methodology, literature review (if any), and research structure.
b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
c. Ensure that a specific idea is presented in each section to avoid prolonged paragraphs and subheadings.
d. Conclusion should summarize the research and give a comprehensive outlook including the
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