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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
 انجليزي) 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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نائب رئيس التحرير

رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسـ ـ ــامة ق ـي ـ ــس الـدريـع ــي

املدير العام للحي الثقافـي ( كتارا)
قــطـــر

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي
لبيت املشورة لإلستشارات املالية – قطر

مدير التحرير

د .فؤاد حميد الدليمي
بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

فريق التحرير
جمال
د .إبراهيم حسن ّ

د .عمر يوسف عبابنه

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

أ .محمد مصلح الدين مصعب

أ .محمد نفيل محبوب

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

أعضاء هيئة التحرير
أ .د .حبيب أحمد

أ .د .محمد األفندي

جامعة دورهام – اململكة املتحدة

جامعة صنعاء – اليمن

أ .د .إبراهيم محمد خريس

أ .د .أسامة عبد املجيد العاني

جامعة الزرقاء – األردن

كلية الفارابي اجلامعة – العراق

أ .د .محمد قراط

د .أحمد بلواف ــي

جامعة القرويني – املغرب

جامعة امللك عبد العزيز  -اململكة العربية السعودية

د .محيي الدين احلجار

د .محمد الشريف العمري

جامعة باريس الثامنة وجامعة باريس األولى
(بونتيون سوربون) – فرنسا

جامعة السلطان صباح الدين زعيم
تـركـيـــا

الهيئة االستشارية
د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

أ .د .عائشة يوسف املناعي

عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية
جامعة قطر – قطر

مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات
املسلمني يف احلضارة-جامعة حمد بن خليفة – قطر

أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

د .خالد العبد القادر

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات
املالية وأستاذ بجامعة القرآن والعلوم اإلسالمية – السودان

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة قطر – قطر

أ .د .عبد الرحمن يسري أحمد

أ .د .علي محمد الصوا

كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية
جامعة االسكندرية – مصر

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة
اإلسالمي ،اجلامعة األردنية – األردن

أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي

أ .د .محمد أكرم آلل الدين

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية – كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية – جامعة قطر – قطر

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث
الشرعية-إسرا – ماليزيا

أ .د .عصام خلف العنزي

أ .د .عبد الودود السعودي

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت – الكويت

جامعة السلطان الشريف علي
اإلسالمية  -بروناي

د .العياشي الصادق فداد

د .مراد بوضاية

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك
اإلسالمي للتنمية – السعودية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة قطر – قطر

نبذة عن الجهة المصدرة
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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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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق 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 خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
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 .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم 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
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
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 .
 7ـ يتم 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 :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -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 (.)info@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
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيطيب لنا أن نقدم لكم العدد احلادي عرش من «جملة بيت املشورة» والذي ضم عد ًدا من
البحوث العلمية املتميزة يف موضوعاهتا ضمن ختصص االقتصاد والتمويل اإلسالمي؛ حيث
حتول املصارف التقليدية إىل إسالمية وإنشاء النوافذ اإلسالمية،
تناولت دراس ًة وتقيي ًام إلمكانية ّ
كام تضمنت بح ًثا نوع ًيا حول املصارف اإلسالمية الرقمية وفق الرؤية املقاصدية ،كام تطرق
أحدها إىل استخدام التكنولوجيا والربامج املتطورة وأثرمها يف التغلب عىل املعوقات التي تواجه
املصارف اإلسالمية ،وسعى آخر إىل بيان احلقوق املتداولة وغري املتداولة من املنظور اإلسالمي،
باإلضافة إىل دراسة لتفصيل دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات والنشاطات االقتصادية.
ونحمد اهلل تعاىل عىل تيسريه سبل انتشار املجلة واتساع رقعتها واستمرار مسريهتا يف خدمة
العلم الرشعي يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وعىل ما حتظى به املجلة من ثقة الباحثني
واملهتمني وقبوهلا لدى املؤسسات العلمية واألكاديمية ،وما رشفت به من نخبة طيبة من
اخلرباء واألساتذة واملختصني يف اهليئة االستشارية وهيئة التحرير ،وإرصار إدارهتا عىل مواصلة
النجاحات وبذل اجلهد لتنفيذ رؤيتها وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية ورفع جودة وتصنيف
البحث العلمي املتخصص يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
فال زال البحث العلمي هو الركيزة األساس يف هنوض العلوم وتطور القطاعات االقتصادية
واملالية ،والداعم الكبري يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية ،وذلك عرب إسهامات الباحثني
واملختصني وعرض نتاجهم العلمي ،لذا عمدت جملة بيت املشورة يف ظل ثورة تكنولوجيا
املعلومات ورسعة عجلة التطور إىل االهتامم الكبري يف جمال البحث العلمي ودعوة الباحثني
واملختصني إىل النظر يف املستجدات والتطورات املستقبلية إضافة إىل القضايا الواقعية لغرض
تكوين رؤية علمية ورسم خطة منهجية متخصصة للواقع واملستقبل.
وتؤكد املجلة للسادة الباحثني واملهتمني استمرارها بمبدأ التطوير واملراجعة الدائمة ،لالرتقاء
بمستوى وجودة املنتجات البحثية من الناحية العلمية والفنية ،لتحقيق رؤيتها بأن تكون املجلة
العلمية الرائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وحتقيق أعىل املعايري الدولية للنرش العلمي
الرصني واستيفاء متطلبات النرش العاملي لدى أشهر وأهم قواعد البيانات العاملية املرموقة.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

هيئة تحرير المجلة
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أ.د أسامة عبد المجيد العاني
أستاذ النقود والمصارف/قسم العلوم المحاسبية والمالية /كلية الفارابي الجامعة /بغداد العراق

أمجد أحمد خليفة القندولي
مساعد محاضر /كلية االقتصاد اإلسالمي واإلدارة/جامعة السيد محمد بن علي السنوسي /البيضاء ليبيا
ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/12 /20م ،واعتمد للنشر في 2019/ 2/3م)

الملخص
هدف البحث إىل التعرف عىل إمكانية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف

إسالمية يف ليبيا ،من خالل استعراض جتربة املصارف التقليدية الليبية يف تقديم
منتجات الصريفة اإلسالمية ،والوقوف عىل أهم املعوقات التي واجهت املصارف
التقليدية للتحول للصريفة اإلسالمية يف ليبيا.

ولتحقيق أهداف البحث اتبع الباحثان املنهج الوصفي يف إعداد اجلانب النظري

من البحث ،واألسلوب التحلييل يف إعداد اجلانب العميل منه ،حيث تم توزيع

( )70استامرة عىل أفراد عينة البحث ،وعند اسرتدادها كانت ( )51منها صاحلة
للتحليل والدراسة.
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إمكانية تحول المصارف التقليدية
إلى مصارف إسالمية في ليبيا
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وقد توصل البحث إىل َّ
التحول يف ليبيا كان قرار السلطة
أن من أهم دوافع
ّ
الترشيعية يف البالد ،إضافة إىل الرغبة الشعبية لدى املجتمع الليبي يف تقديم
املصارف منتجات متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
أوىص الباحثان بعدد من التوصيات منها :اإلعداد خلطة شاملة لتحول املصارف
التحول للصريفة اإلسالمية حتت قيادة وإرشاف مرصف ليبيا
التقليدية الراغبة يف
ّ
التحول.
املركزي ،من خالل التنسيق مع املصارف الراغبة يف
ّ

الكلمات المفتاحية:
التحول ،املرصف اإلسالمي ،املرصف التقليدي.
ّ
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The possibility of transforming

إمكانية حتول املصارف التقليدية
إىل مصارف إسالمية يف ليبيا

of conventional banks to Islamic banks in Libya
Prof. Dr. Usama Abdul Majeed Alani
Prof. at Al-Farabi College University, Baghdad- Iraq

Mr. Amjed Ahmed Khalifa Al-Qandooli
Asst. Professor at Muhammad Bin Ali Al-Sanusi, Al-Bayda - Libya ABSTRACT

Abstract
The purpose of this study is to know the possibility of transforming

conventional banks to Islamic banks in Libya. Also, to present conventional
banks experience in producing Islamic banking in Libya.

In order to fulfill the goals of this study, the researcher used descriptive
method to prepare the theoretical part of the study and analytical method for

the practical part. (70) forms of the survey were distributed on participants;
only (51) forms were valid to be analyzed. It has been found that, the main
reason to change in Libya was a decision from the authorities as well as from

the public in the Libyan community to produce services according to Islamic
Sharia.

The study found that one of the most important motives for the transformation

in Libya was the decision of the legislative authority in the country, in
,
addition to the popular desire of the Libyan society to provide banks products
compatible with the shari’ah of Islamic law, and the study reached the success

of the experience of Islamic banking in traditional Libyan banks, That one of

the most important obstacles to the transformation in Libya is the security and
economic conditions currently experienced by the country.

Keywords: transformation, Islamic banks, Conventional bank.
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المقدمة
مل يقترص العمل املرصيف اإلسالمي عىل املصارف اإلسالمية وحدها ،فلقد
سارعت عدد من املصارف التقليدية إىل تقديم املنتجات املرصفية اإلسالمية
ثم انتقلت إىل مصارف
بأشكال ومداخل متعددة ،وانترشت هذه العملية عربي ًاَّ ،
عاملية يف الغرب متمثلة يف أوروبا وأمريكا ،بعد النجاح الكبري والواسع الذي
أحرزته الصريفة اإلسالمية.

أظهر املسح السنوي حول التمويل اإلسالمي حول العامل أن األصول املتوافقة
مع الرشيعة ارتفعت من  386مليار دوالر عام  2006إىل  1,509مليار عام ،2017
أي بمعدل نمو سنوي مركّب بلغ  .% 12.04وقد سجلت منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا أعىل معدل نمو عىل الصعيد العاملي خــالل املدة 2017-2006
( ،)% 13.63تلتها أفريقيا جنوب الصحراء ( ،)% 13.63ثم آسيا ( .)% 8.25وبالنسبة
لنمو األصول اإلسالمية يف عام  ،2017ارتفع إمجايل األصول املتوافقة مع
الرشيعة حول العامل بنسبة  ،% 4.74حيث سجلت منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا (دون دول اخلليج العربية) أعىل نسبة عاملي ًا ( ،)% 9.45تلتها أفريقيا جنوب
الصحراء ( ،)% 7.18وآسيا ( ،)% 3ثم دول جملس التعاون اخلليجي ( ،)% 2.92يف
حني انخفض إمجايل األصول املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف أسرتاليا وأوروبا
(((
والواليات املتحدة بنسبة  % 11.1عام .2017
أ َّما عىل مستوى ليبيا ،فإن جتربة املصارف الليبية يف تقديم املنتجات اإلسالمية،
جتربة حديثة ،حيث بدأت املصارف بمزاولة نشاط التمويل اإلسالمي يف عام
( ،)2009إال َّ
أن هذه التجربة واجهت العديد من العقبات يف بداية مشوارها ،كام
هو احلال يف باقي جتارب الدول اإلسالمية التي بدأت نشاطها يف هذا املجال.

(1) Union of Arab Banks- Research Department, http://www.uabonline.org/ar/research/banki ng/157815911608158515751578157
516041589161015851601150/47663/
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يف ضوء القوانني الصادرة والتي ألزمت املصارف العاملة يف ليبيا للتحول إىل
العمل بالصريفة اإلسالمية ،جاهبت املصارف القائمة عدد ًا من املشاكل متثلت
يف صعوبة التكيف مع هذه القوانني ،وذلك جلهل بعض املصارف بقواعد العمل
املرصيف اإلسالمي ،مع وجود قسم من تلك املصارف تعمل بنوافذ إسالمية.
وحيث أن جتربة الصريفة اإلسالمية حديثة العهد يف ليبيا ،فقد جاهبتها بعض
املشاكل يمكن صياغتها يف ضوء التساؤالت اآلتية:
1 .1هل تسهم جتربة املصارف التقليدية التي تقدم بعض املنتجات اإلسالمية يف
حتول هذه املصارف للعمل بالصريفة اإلسالمية؟

2 .2ما هي املعوقات التي تواجه املصارف التقليدية يف ليبيا للتحول إىل مصارف
إسالمية؟
3 .3ماهي العوامل املتوفرة يف البيئة الليبية لتشجيع حتول املصارف التقليدية إىل
مصارف إسالمية؟

4 .4ما هو دور املؤسسات املالية اإلسالمية يف مساعدة املصارف التقليدية
للتحول إىل مصارف إسالمية؟

أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق اهلدفني اآلتيني:

1 .1التعرف عىل مدى إسهام جتربة املصارف التقليدية التي تقدم بعض املنتجات
املالية اإلسالمية يف تيسري حتوهلا للعمل إىل مصارف إسالمية.

2 .2حتديد املعوقات التي تواجه املصارف التقليدية يف ليبيا يف حتوهلا للمرصفية
اإلسالمية.
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أهمية البحث:

تنبع أمهية البحث يف َّ
أن املصارف التقليدية العاملة يف ليبيا ال تؤدي دورها املناط
هبا بالشكل األمثل يف عملية اإلقراض واالقرتاض بسعر الفائدة ،حيث منع قانون
رقم ( )1سنة ( )2013املتخذ من السلطة الترشيعية يف ليبيا التعامل بالفائدة أخذ ًا
وعطا ًء ،حيث توقفت املصارف عن اإلقراض بفائدة منذ ذلك الوقت ،وذلك
لتعطل أدوات االستثامر التقليدية التي كانت هي الغالبة عىل معامالت املصارف،
وأصبح دورها يقترص عىل تقديم بعض املنتجات اإلسالمية ويف حدود ضيقة يف
بعض املصارف.
لذا يستمد البحث أمهيته من األمور اآلتية:

1 .1يتيح البحث للعاملني يف قطاع وإدارات الصريفة اإلسالمية يف املصارف
الليبية فرصة التعرف بشكل أكاديمي عىل جتربة مصارفهم يف الصريفة
اإلسالمية وتقييم هذه التجربة.

2 .2يفسح البحث املجال لألكاديميني الفرصة للتعرف عىل جتربة املصارف
الليبية يف الصريفة اإلسالمية وإمكانية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف
إسالمية.

متغيرات البحث:
ً
أوال :المتغير المستقل:
التحول.3 ،البيئة
.1جتربة املصارف التقليدية يف الصريفة اإلسالمية .2 ،معوقات
ّ
الترشيعية والقانونية.4 ،وجود املؤسسات املالية اإلسالمية.

ً
ثانيا :المتغير التابع:

التحول من مصارف تقليدية اىل مصارف إسالمية يف ليبيا.
هو إمكانية
ّ
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نظر ًا َّ
التحول نحو الصريفة اإلسالمية متعددة املحاور ،فإنَّه يمكن
ألن عملية
ّ
صياغة فرضيات البحث عىل النحو اآليت:

1 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)ά ≤ 0.05يف
آراء عينة البحث حول مدى إسهام جتربة املصارف التقليدية يف الصريفة
اإلسالمية تعزى ملتغري التخصص ( أي ختصص األشخاص املشاركني
يف اإلجابة عن أسئلة االستبيان).

2 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)ά ≤ 0.05يف
آراء عينة البحث حول وجود معوقات تواجه املصارف التقليدية يف
ليبيا للتحول للرصفية اإلسالمية تعزى ملتغري التخصص.

حدود البحث:
الحدود الزمنية :اقترص البحث عىل املدة الزمنية من عام (.)2017 2009

الحدود المكانية :يقترص البحث عىل دراسة جتربة املصارف الليبية التقليدية التي
قدمت طلب ًا رسمي ًا ملرصف ليبيا املركزي للتحول إىل مصارف إسالمية ،وهي فقط
أربعة مصارف (اجلمهورية ،الوحدة ،شامل إفريقيا ،الصحاري) يف الوقت الذي
يبلغ فيه عدد املصارف يف ليبيا سبعة عرش مرصف ًا.

الحدود البشرية :اقترص البحث عىل العاملني يف إدارات الصريفة اإلسالمية
يف املصارف التقليدية الليبية التي قدمت رسمي ًا طلب ًا لكي تتحول إىل مصارف
إسالمية.
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الدراسات السابقة:
(1 .1العاني ،2017 ،تحديات العمل المصرفي اإلسالمي الليبي).
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل التحديات التي تواجه العمل املرصيف اإلسالمي
وذلك من خالل مبحثني :أوهلام يعرض جانب التحديات من حيث املستوى
الداخيل للمصارف ،ومن جانب املبالغ املخصصة للتمويل ،واملشتقات املالية
السائدة ،بينام تطرق املبحث الثاين إىل آفاق تطوير العمل املرصيف .وتوصلت
الدراسة إىل َّ
أن املصارف تواجه عدد ًا من التحديات أمهها:
أوالًٍ :
حتد عىل املستوى الداخيل للمصارف اإلسالمية ،ويشمل هذا
التحدي عىل (اإلطار القانوين واملؤسيس للمصارف).
ثاني ًاٍ :
حتد عىل مستوى املبالغ املخصصة للتمويل ،ويشتمل هذا التحدي
عىل (العالقة مع البنك املركزي ،العالقة مع املدخرين ،والعالقة مع
املؤسسات الصغرية).
(2 .2عبد الله ،2016 ،تحول المصارف التقليدية إلى إسالمية :دراسة في
العوامل المؤثرة وفي دور المصرف المركزي والتشريعات والقوانين
المصرفية في ليبيا) ،أطروحة دكتوراة.
هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من صالحية بناء نموذج نجاح جتربة حتول

املصارف التقليدية يف ليبيا إىل مصارف إسالمية ،حيث اشتمل النموذج عىل

جمموعة من العوامل (املتغريات املستقلة) التي متثلت يف (الكوادر البرشية املؤهلة
التحول
يف املصارف اإلسالمية ،توافر سوق املال اإلسالمي ،رغبة العاملني يف
ّ
للمرصفية اإلسالمية ،نجاح جتربة املصارف اإلسالمية) واملتغري التابع والذي

متثل يف نجاح جتربة املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية) ،كام هدفت الدراسة
أيض ًا إىل حتليل أثر دعم البيئة اخلارجية الداعمة للتحول واملتمثلة يف ( املرصف
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نجاح جتربة حتول املصارف التقليدية إىل إسالمية.

(3 .3أبو حميرة ،اسويسي ،2010 ،تحول المصارف التقليدية في ليبيا إلى
الصيرفة اإلسالمية «دراسة تطبيقية على مصرفي الجمهورية ومصرف
التجارة والتنمية»)

ُق ِد َم هذا البحث يف مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين يف ليبيا ،قام الباحثان يف
بالتحول مثل
القسم األول من هذه الدراسة باستعراض جتربة الدول التي قامت
ّ
السودان والسعودية ،وتطرقا يف القسم الثاين (اجلانب العميل من الدراسة) إىل
التحول يف ليبيا ،وما هي املتطلبات الالزمة للتحول يف ليبيا،
دراسة مدى إمكانية
ّ
وذلك عن طريق توزيع استبانة وتوزيعها عىل العاملني والعمالء يف املرصفني حمل
الدراسة .وتوصل الباحثان يف هناية البحث إىل عدة نتائج منها:

أوالً :أوضحت النتائج َّ
أن ( )% 76.6من عينة الدراسة موافقون عىل حتول مجيع
املصارف التجارية التقليدية (العامة واخلاصة)َّ ،
وأن ( )% 62.7غري موافقني عىل
السامح للمصارف اإلسالمية العربية واألجنبية للعمل يف ليبيا قبل إمتام عملية
التحول.
ّ

التحولَّ ،
ثاني ًا :أشارت النتائج إىل رضورة االلتزام بمتطلبات
وأن ()% 73.3
ّ
التحول يقرها مرصف ليبيا املركزي
يعتقدون أنَّه جيب إعداد دراسة جدوى لعملية
ّ
ْ
التحول ومواصلة
وأن تكون لدى إدارة املرصف التقليدي اإلرادة والعزيمة عىل
ّ
العملية حتى النهاية وبدون توقف ،كام يرى ()% 83.6من أفراد عينة الدراسة :أنَّه
التحول وفق خطة إعالمية مدروسة.
جيب هتيئة العمالء واملسامهني لعملية
ّ

ما يميز هذا البحث عن غيره من الدراسات السابقة:
التحول سوا ًء أكانت
خيتلف هذا البحث عن الدراسات السابقة اخلاصة بموضوع
ّ
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يف ليبيا أم الدول األخرى ،كون َّ
أن بعض الدراسات املعروضة اعتمدت عىل
نتائج االستبانات فقط ،مثل :دراسة أبو محرية أسيوييس ،2010 :ودراسة عبداهلل
 ،2016يف الوقت الذي مجع فيه هذا البحث بني حتليل البيانات الفعلية الصادرة
التحول إىل مصارف إسالمية يف ليبيا بحسب تقاريرها
عن املصارف الراغبة يف
ّ
السنوية ،ولتعزيز حتليل واقع املصارف املتحولة تم إجراء دراسة ميدانية من
خالل توزيع االستبانة عىل املصارف حمل البحث.

مجتمع وعينة البحث:
مجتمع البحث:
يتكون جمتمع البحث من مجيع العاملني يف إدارة الصريفة اإلسالمية يف املصارف
التحول والبالغ عددها أربعة مصارف هي (اجلمهورية ،الوحدة،
الراغبة يف
ّ
الصحاري ،شامل إفريقيا) ،حيث بلغ عدد جمتمع البحث ( )70موظف ًا.

عينة البحث:
تم اختيار عينة البحث من جمتمع البحث ،ومتثلت العينة يف مسح شامل لكافة
العاملني بإدارات الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية التي قدمت طلب ًا
رسمي ًا ملرصف ليبيا املركزي للتحول إىل مصارف إسالمية.

أداة البحث:
لتحقيق اهلدف الرئيس هلذا البحث وهو معرفة إمكانية حتول املصارف التقليدية
إىل مصارف إسالمية يف ليبيا ،تم إعداد استبانة بحثية للمساعدة يف معرفة آراء
أفراد العينة ،وتكونت االستبانة من ( )25فقرة ،وجاءت حماورها كاآليت:

املحور األول :تضمن اخلصائص الديمغرافية ألفراد عينة البحث ،وشملت
اجلنس ،والعمر ،والتخصص ،واملؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي ،وسنوات
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القسم األول :تضمن الفقرات اخلاصة بتقييم جتربة الصريفة اإلسالمية يف
املصارف التقليدية ،وكان عددها ( )9فقرات.

القسم الثاين :والذي تضمن الفقرات اخلاصة بمعوقات حتول املصارف التقليدية
إىل مصارف إسالمية ،وكان عددها ( )9فقرات.

المبحث األول :تحول المصارف التقليدية للعمل المصرفي اإلسالمي
صدر قرار املؤمتر اإلسالمي الثاين ملجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة عــام
( 1385هـ 1965/م) الذي أكد عىل َّ
الربا املحرم ،وما تاله
أن الفوائد املرصفية من ّ
من مؤمترات فقهية عاملية أكدت عىل هذا املعنى.
وعليه ّ
فإن الواجب عىل املتخصصنی يف العلوم املرصفیة اإلسالمیة ،السعي نحو
تغیری كل ما خیالف أحكام الرشیعة اإلسالمية يف جمال املعامالت املالیة ،واملرصفية
من خالل بیان مواطن اخللل واجياد البدائل الرشعية املناسبة.

ثم يف االصطالح ،ثم
وبداي ًة ال بد من توضيح املقصود
ّ
بالتحول يف اللغة ،ومن َّ
إعطاء صورة عن واقع الصريفة يف ليبيا ،ومن ثم بيان حجم التمويل اإلسالمي
يف املصارف الليبية.

ً
ّ
التحول لغة واصطالحا
المطلب األول :مفهوم

التحول يف اللغة یعني :التنقل من موضع إىل موضع آخر((( ،واالنتقال من
اوال-
ّ
حال إىل حال((( ،واالسم ِ
ٍ
(خالِ ِدي َن فِ َيها لَ َي ْب ُغ َ
احلول ،ومنه قوله تعاىلَ :
ون َعن َْها
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم 1988 )،م( ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل ،ص 148
((( قلعجي ،حممد 1988 ) ،م( ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس ،بريوت ،الطبعة الثانية ،ص 434
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اخلربة يف العمل املرصيف التقليدي والعمل املرصيف اإلسالمي ،وكان عددها ()7
فقرات .فيام اشتمل املحور الثاين عىل قسمني:
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ِح َو َل) ،سورة الكهف ،اآلية ،108 :أي حتوالً وتغري ًا وانتقاال(((.
ثانيا -مفهوم حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية

التحول إىل املرصفية اإلسالمية إال أن
لقد تعددت آراء الباحثني حول بيان مفهوم
ّ
البحث سيعتمد التعريف اآليت:

هو انتقال املصارف التقلیدیة من التعامل املحظور رشع ًا إىل التعامل املباح واملوافق
ألحكام الرشیعة اإلسالمیة ،بحیث یتم إحالل العمل املرصيف املطابق ألحكام
الرشیعة اإلسالمیة حمل العمل املرصيف املخالف هلا ،حتى تصبح مجیع أعامل
التحول
املرصف وأنشطته خاضع ًة لقواعد وأسس الرشیعة اإلسالمية ولكن هذا
ّ
خيتلف من مرصف إىل آخر تبع ًا الختالف الدوافع الكامنة وراء
التحول(((.
ّ

المطلب الثاني :الفروع التقليدية واإلسالمية والنوافذ اإلسالمية في المصارف
الليبية:
مع بداية ظهور الصريفة اإلسالمية يف ليبيا عام ( )2009ومنح اإلذن من مرصف
ليبيا املركزي للمصارف التجارية العاملة يف ليبيا يف تقديم املنتجات البديلة أي
(منتجات الصريفة اإلسالمية) ،بدأت املصارف التجارية يف تقديم املنتجات
اإلسالمية التي يتمثل اجلزء األكرب منها يف منتج املرابحة اإلسالمية بأشكاهلا
ٍ
ٍ
حمدود جد ًا ،ومل تعرف املصارف التجارية يف
بشكل
املختلفة ،ومنتج املشاركة
ليبيا سوى هذين املنتجني بالرغم من وفرة أدوات التمويل اإلسالمي باملنتجات
الكثرية التي تتالءم مع أشكال التمويل املختلفة ،ومنذ ذلك احلني ،بدأت املصارف
التقليدية بتخصيص جزء من املحفظة االئتامنية التقليدية للمرصف الستثامرها
يف جمال التمويل اإلسالمي ،حيث كان هناك تباينا بني املصارف يف حجم املبالغ
املخصصة الستثامرها يف جمال التمويل اإلسالمي.
((( خملوف ،حسنني 1997 ) ،م( ،معاين كلامت القرآن تفسري وبيان ،دار ابن حزم ،بريوت ،ص 138
((( العطيات ،يزن خلف سامل 0720 )،م( ،حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية )،أطروحة دكتوراة منشورة( ،األكاديمية
العربية للعلوم املالية واملرصفية ،اململكة األردنية ،ص 46
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املرصيف اإلسالمي ،و ُيعدُّ تأكيد ًا عىل الفروق األساسية بني املصارف اإلسالمية
واملصارف التقليدية من حيث املنهج والتطبيق والغاية ،حيث سيتم التطرق يف
هذا املطلب إىل بيان عدد الفروع التقليدية والفروع اإلسالمية ،وكذلك النوافذ
اإلسالمية يف املصارف التقليدية.

جدول ( :)1بيان بحجم عدد الفروع التقليدية واإلسالمية والنوافذ اإلسالمية يف املصارف الليبية
ت

اسم املرصف

1

اجلمهورية

3

الوحدة

5

شامل إفريقيا

2

التجاري الوطني

4

الصحاري

6

اإلمجاع العريب

8

املتحد

7

الواحة

9

النوران

املجموع

عدد الفروع

التقليدية

اإلسالمية

67

0

67

74

2

6

52

1

6

55

1

48

13

1

0

5

1

0

10

1

10

0

2

374

24

150

15

عدد النوافذ
148

285

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل (تقرير مرصف ليبيا املركزي( ،)20 :2016 ،تقرير إدارة الرقابة عىل النقد)22 :2016 ،

يتبني للباحثني من اجلدول ( )1اآليت:
 .1مازال عدد الفروع اإلسالمية قلي ً
ال باملقارنة مع عدد الفروع التقليدية.
.2استحوذ مرصف اجلمهورية عىل النسبة الكربى من الفروع والنوافذ
اإلسالمية يف قطاع الصريفة اإلسالمية يف ليبيا؛ إذ يكاد يوجد يف كل فرع
تقليدي نافذة إسالمية ،وهذا يدل عىل وجود قاعدة جيدة لدى املرصف يف
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جتربة الصريفة اإلسالمية.

ُيستدل مما سبق عىل َّ
أن املصارف التقليدية التي متارس نشاط الصريفة اإلسالمية
التحول بعد ،لدهيا خلفية جيدة عن كيفية العمل بنظام الصريفة
ومل ُت ْقدم عىل
ّ
بالتحول إىل مصارف
اإلسالمية ،وسيساعدها ذلك عند تقديمها طلب ًا رسمي ًا
ّ
إسالمية.

المطلب الثالث :بيان حجـم أعمال الصيرفة اإلسالمية في المصارف العاملة في ليبيا

تتوىل البنوك املركزية اإلرشاف عىل مجيع البنوك العاملة يف الدولة؛ سواء كانت
إسالمية أو تقليدية يف إطار رقايب توجيهي تنسيقي وذلك من خالل جمموعة من
األدوات والسياسات النقدية واملالية املتنوعة((( ،واملرصف املركزي الليبي يقوم
هو كذلك باإلرشاف والرقابة عىل املصارف التقليدية التي متارس نشاط الصريفة
اإلسالمية عن طريق فروعها ونوافذها املرصفية اإلسالمية التابعة هلا ،وذلك من
خالل قسم الصريفة اإلسالمية بإدارة الرقابة عىل املصارف والنقد(((.
من حيث التعامل بصيغ التمويل واالستثامر اإلسالمي فقد كان حجم التوظيفات
فيها بتاريخ ( ،)2016/6/30أي بمبلغ وقدره(  )5.232مليار دينارا ليبيا ،بنسـبة
( )% 27.99من حجم املحفظة االئتامنية للقطاع املرصيف ،والذي يالحظ من خالله
تركز توظيفات املصارف يف التمويل اإلسالمي بصيغة املرابحة لآلمر بالرشاء
مقارن ًة بصيغ التمويل واالستثامر اإلسالمي األخرى ،أي بمبلغ وقدره ()4.662
مليار دينار ًا ليبيا ،و بلغت النسبة ( )% 91.0من حجم التوظيف يف صيغ التمويل
واالستثامر اإلسالمي ،ويقابل هذا الرتكز توظيف يف صيغة املشاركة بنسبة ()% 9.0
استحوذ عليها بالكامل مرصف اجلمهورية بمبلغ وقدروه ( )57مليار دينار ليبي(((.
((( للمزيد حول هذه السياسات واألدوات ،أنظر :عبد الباسط ،مداح ،وعزوز ،بحث بعنوان :عالقة البنك املركزي اجلزائري بالبنوك اإلسالمية
العاملة يف اجلزائر ،جملة بيت املشورة ،العدد  ،5قطر ،2016/10 ،ص.118
((( إدارة الرقابة والنقد بمرصف ليبيا املركزي2016(،م) ،ورقة عمل شاركت هبا اإلدارة يف ورشة عمل ن َّظمها مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
التحول نحو الصريفة اإلسالمية»،ص.23
ّ
((( املصدر نفسه
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نسبة
فروع
نوافذ الفروع
ت املرصف الصريفة الصريفة والنوافذ
اإلسالمية اإلسالمية إىل
القطاع

حجم توظيفات املرصف حسب صيغ
التمويل اإلسالمي
مشاركة

مرابحة

املجموع

نسبة
التمويل
حجم املحفظة
اإلسالمي احلصة
االئتامنية
إىل إمجايل السوقية
للمرصف
املحفظة
االئتامنية

1

اجلمهورية

15

148

8.829.813.052.0 2.970.776.705.0 570.343.7 2.400.432.921.0 %52.75

%33.64

%56.78

2

التجاري
الوطني

0

67

0.0

4.494.726.424.0 1.384.523.818.0

%30.80

%26.46

3

الوحدة

2

6

%5.59

551.286.018.0

0.0

551.286.018.0

2.147.830.693.0

%25.67

%10.54

4

الصحاري

1

6

%2.27

208.981.398.4

0.0

208.981.398.4

1.847.812.610.0

%11.31

%3.99

5

شامل
إفريقيا

1

48

%15.86

25.610.268.8

0.0

25.610.268.8

852.953.840.0

%3.00

%0.49

6

املتحد
للتجارة
واالستثامر

1

10

%3.56

80.822.699.0

0.0

80.822.699.0

119.753.215.0

%67.49

%1.54

7

الواحة

1

0

%0.32

10.447.983.8

0.0

10.447.983.8

190.674.665.0

%5.48

%0.20

8

النوران

2

0

%0.65

0.0

0.0

_

_

_

_

9

اإلمجاع
العريب

1

0

%0.32

0.0

0.0

0.0

209.964.954.0

%0.00

%0.00

24

285

%100

5.232.448.981

18.693.529.453

%27.99

%100

اإلمجايل *

1.384.523.818.0 %21.68

570.343.7 4.662.105.107.0

كام يف تقرير ( :)2016/6/30عمل الباحثني باالعتامد عىل (إدارة الرقابة والنقد بمرصف ليبيا املركزي )*( ،)22 :2016 ،املبلغ
باملليون دينار ليبي ،مالحظة :النسبة ملرصف النوران اعتمدت إدارة املرصف فرعني إسالميني ولكن نظر ًا للظروف التي مرت
هبا البالد تم إيقاف العمل هبام ،ألجل ذلك ال يوجد لديه متويالت إسالمية.
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جدول ( :)2حجم التمويل اإلسالمي يف القطاع املرصيف الليبي
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المطلب الرابع :تطور حجم التمويل اإلسالمي في ليبيا
تطور حجم التمويل اإلسالمي يف ليبيا بشكل متزايد قبل قرار السلطة الترشيعية
القايض بمنع املعامالت الربوية وبعده أيض ًا ،وساعد قانون منع املعامالت الربوية
املصارف يف زيادة حصة االستثامر يف جمال التمويل اإلسالمي باإلضافة إىل َّ
أن
املصارف قد وجدت بدي ً
ال رشعي ًا الستثامر أمواهلا يف جمال التمويل اإلسالمي.
جدول ( :)3تطور حجم التمويل اإلسالمي يف ليبيا للمدة من ()2016 - 2011
ت

اسم املرصف

2011

2012

2013

2014

**2015
2016/6/30

1

اجلمهورية

386.02

625.49

1790.00

2087.00

2970,776

117.55

322.70

1131.040

1401.00

1384,523

10.01

9.30

442.00

526.40

551,286

2.63

4.58

89.60

94.70

208,981

6.97

28.53

182.00

40.70

25,610

_

_

24.00

15.50

80,822

_

_

_

9.20

10,447

523.18

990.61

3668.20

3360.70

5232.455

2

التجاري
الوطني

3

الوحدة

5

شامل إفريقيا

4

الصحاري

6

املتحد
للتجارة
واالستثامر

7

الواحة

املجموع*

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل( :تقرير إدارة الرقابة والنقد يف مرصف ليبيا املركزي ،مصدر سبق ذكره ،ص ،)21
(*مليون دينار ليبي)؛ ** البيانات من بداية عام  2015إىل منتصف عام .2016

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )3نمو حجم التمويل اإلسالمي يف املصارف

التقليدية الليبية ،مما يدل عىل زيادة ثقة املصارف التقليدية يف التمويل اإلسالمي

واستغالل الفرصة املتاحة ،حيث باتت ختصص املزيد من قيمة املحفظة االئتامنية
التقليدية الستثامرها يف نشاط التمويل اإلسالمي ،وهذا يدل أيض ًا عىل ثقة
املصارف التقليدية يف جدوى االستثامر يف التمويل اإلسالمي.
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الليبية ،وجاء هذا النجاح بعد االنخفاض الشديد الذي حصل يف إيرادات
املصارف التقليدية من األدوات التقليدية التي كانت تعتمد عليها سابق ًا،

ومتارس املصارف التقليدية نشاط التمويل اإلسالمي إ َّما عن طريق بعض الفروع
اإلسالمية أو عن طريق النوافذ اإلسالمية ،ويالحظ أيض ًا زيادة يف حجم التمويل

الربوية يف عام (َّ ،)2013
ألن املصارف
اإلسالمي بعد صدور قانون منع املعامالت ّ
مل يعد لدهيا فرصة لتوظيف أدوات التمويل التقليدية ،فاجتهت لتوظيف أمواهلا

يف أدوات التمويل اإلسالمي التي كانت توظفها من قبل ولكن مل يكن باحلجم
الكبري.

عىل الرغم من تطور حجم التمويل اإلسالمي إال َّ
أن هذه الزيادة ما زالت قليلة
وذلك لعدة أسباب منها:

 1.1قلة الكفاءات واخلربات لدى املصارف الليبية يف إدارة وتوظيف أساليب
التمويل اإلسالمي.

 2.2انتظار بعض املصارف قانون يلغي قانون منع املعامالت الربوية أو جتميده،
لكي تعود بالشكل السابق الذي كانت تعمل به.

 3.3الظروف األمنية التي متر هبا ليبيا حالي ًا وهي من األسباب التي تؤدي إىل
عدم توسع املصارف الليبية التقليدية يف التمويل اإلسالمي.

 4.4زيادة معدالت التضخم يف ليبيا جراء ارتفاع سعر العمالت األجنبية يف
السوق املوازي وصعوبة احلصول عىل النقد األجنبي من املصارف الليبية،

وأدى ذلك إىل ارتفاع أسعار السلع بكافة أشكاهلا.

َّ 5.5
أن ( )% 91من حجم التمويل اإلسالمي يف ليبيا قائم عىل منتج املرابحة

لآلمر بالرشاء ،فأصبحت السلع مرتفعة األثامن عىل الزبون الراغب يف
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ويتبني للباحثني مما سبق نجاح جتربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية
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الرشاء ،واملصارف الراغبة يف البيع ،باإلضافة إىل ارتفاع خماطر التمويل يف

ظل هذه الظروف.

 6.6كانت أمام املصارف الليبية فرصة كبرية لزيادة حجم متويلها اإلسالمي
وذلك عن طريق منتج املرابحة االستريادية ،ولكن املصارف مل تستخدم
منتج املرابحة االستريادية إال بشكل بسيط وكان بإمكاهنا حل مشاكل
اقتصادية كثرية يف ليبيا منها عىل سبيل املثال:

أ .منع هتريب النقد األجنبي إىل اخلارج.
ب .ضامن توفري بضائع يف السوق الليبية.

المبحث الثاني :معوقات ّتحول المصارف التقليدية
إلى مصارف إسالمية في ليبيا
استعرض يف السابق جتربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية الليبية،

واتضح نجاح هذه التجربة يف املصارف التقليدية بالرغم من صغر حجم التمويل
فيها ،إال َّ
أن هذا النجاح يمثل ُسلم البداية للسري نحو عملية حتول املصارف

التقليدية إىل مصارف إسالمية ،إذ َّ
إن هناك العديد من اخلطوات التي جيب اتباعها
التحول جزئي ًا ،أم مرحلي ًا ،أم كل ّي ًا فلكل شكل
التحول سوا ًء أكان
لتحقيق عملية
ّ
ّ

من هذه األشكال خطواته التي جيب اتباعها.

واجهت جتربة الصريفة اإلسالمية يف القطاع املرصيف الليبي عدد ًا من املعوقات

التي تسببت يف تأخري تقدم عملية حتول املصارف التقليدية التي قدمت بشكل
رسمي طلب ًا للتحول ملصارف إسالمية.
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بعد صدور القانون رقم ( )1لسنة ( )2013بشأن منع املعامالت الربوية ،أصبحت

املصارف مكبلة اليدين جتاه أدوات االستثامر التقليدية التي كانت تعتمد عليها

قبل صدور هذا القانون ،ومل تضع السلطة الترشيعية احلل البديل ملنع املعامالت
الربوية ،بل تركت األمر مفتوح ًا للمرصف املركزي واملصارف التجارية ،مما سبب

إرباك ًا كبري ًا يف القطاع املرصيف الليبي.

وعىل الرغم من صدور فصل خاص بالصريفة اإلسالمية ضمن قانون املصارف
املعدل لعام ( ،)2012إال َّ
أن هذا الفصل مل يكن كافي ًا كي يوضح معامل الطريق أمام

املصارف التقليدية التي تم إيقاف املعامالت الربوية عليها ،حيث مل ينص هذا
الفصل عىل عملية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية ،بل ترك األمر
ينص عليه الفصل اخلاص بالصريفة اإلسالمية.
يف يد املرصف املركزي فيام مل ّ

ومل يصدر قانون ًا خاص ًا باملصارف اإلسالمية يف ليبيا حتى عام ( ،)2017وقد أدى
ذلك إىل اضطراب يف القطاع املرصيف الليبي؛ وحيث َّ
إن دور مرصف ليبيا املركزي

هو رقايب بموجب اللوائح والقوانني املعمول هبا يف ليبيا ،لذا ال يمكنه إصدار
الترشيعات للقطاع املرصيف.

ويمكن القول َّ
أن تأخر إصدار قانون خاص ينظم عمل املصارف اإلسالمية،

وتنظيم عملية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية ،هو أحد أهم
التحول.
األسباب يف تأخري عملية
ّ

نص قانون املصارف الليبية املعدل لسنة ( )2012يف الفقرة السادسة من املادة األوىل
َّ
يف الفصل اخلاص بالصريفة اإلسالمية عىل َّ
أن( :الفروع اإلسالمية :هي الفروع
املرصفية التي يعتمدها مرصف تقليدي ،ملامرسة أنشطة الصريفة اإلسالمية ،مع
مراعاة أن يكون هلذه الفروع مركز مايل مستقل عن املرصف األمْ ،
وأن تكون تابعة
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المطلب األول :المعوقات التشريعية والقانونية
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إلدارة خاصة بالصريفة اإلسالمية)(((.
نصت الفقرة السابعة من املادة األوىل يف الفصل اخلاص بالصريفة اإلسالمية
كام َّ
عىل َّ
أن( :نوافذ الصريفة اإلسالمية :هي النوافذ التي يعتمدها مرصف تقليدي،
لتقديم خدمات ومتويالت مرصفية إسالمية بفروعه ،من خالل مكاتب منفصلة،
عىل ْ
أن تكون هذه النوافذ تابعة ،من الناحية الفنية ،لإلدارة اخلاصة بالصريفة
اإلسالمية)(.((1
مل ينص القانون عىل مادة تنظم عملية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف
إسالمية ،فهذا الفصل خاص باملصارف التقليدية التي ترغب بمامرسة نشاط
التمويل اإلسالمي ،ولقد حاول مرصف ليبيا املركزي تدارك هذا اإلرباك يف
أوساط القطاع املرصيف الليبي وأصدر بعض التعليامت اخلاصة باملصارف التقليدية
التحول إىل مصارف إسالمية ،وسيتم التطرق إىل هذه التعليامت عند
الراغبة يف
ّ
احلديث عن املعوقات اخلاصة بمرصف ليبيا املركزي.

ومن األسباب التي تتعلق بالسلطة الترشيعية أيض ًا العشوائية يف صدور القوانني
وعدم وضوح قوانني االستثامر يف ليبيا ،فقد صدر القانون رقم ( )7لسنة ()2015
ونص القانون يف املادة األوىل عىل تعدل
لتعديل القانون رقم ( )1لسنة (َّ ،)2013
املادة السابعة من القانون رقم ( )1لسنة ( )2013يف شأن منع املعامالت الربوية
ليكون نصها عىل النحو اآليت :يرسي هذا القانون عىل معامالت األشخاص
(((1
االعتبارية فيام بينها ابتدا ًء من تاريخ ()2020/1/1

ويرى الباحثان َّ
أن هذا القانون جاء نتيجة حدوث عجز يف متويل احلكومة الليبية
املؤقتة لنفقاهتا ،ومل يعد أمامها إال االقرتاض من مؤسسات الدولة أو القطاع
نص عىل إيقاف املعامالت
املرصيف ،وكان القانون رقم ( )1لسنة ( )2013قد َّ
الربوية بني األشخاص االعتباريني من تاريخ ( ،)2015/1/1فلم يعد أمام جملس

((( ( قانون املصارف)13 :2012 ،
( ((1املصدر نفسه
( ((1القانون رقم ( )7لسنة ( )2015لتعديل القانون رقم ( )1لسنة ( ،)2013الصادر عن جملس النواب الليبي.
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لقد سبب هذا القانون إرباك ًا يف القطاع املرصيف الليبي وق َّلص من تعزيز فرصة
حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية ،ولقد وجدت بعض املصارف
يف ليبيا مثل املرصف التجاري الوطني ومرصف التجارة والتنمية التي منحت
احلكومة املؤقتة قروض ًا بحوايل ( )3مليارات دينارا ليبيا بسعر فائدة ( ،((1()% 5
األمر الذي أتاح هلذه املصارف فرصة الستخدام أدوات متويل تقليدية كانت
توظفها من قبل ،لذا َّ
التحول
فإن مثل هذه القوانني تسبب يف تأخري حتقيق عملية
ّ
إىل مصارف إسالمية.

كام يعد االنقسام السيايس سبب ًا آخر يتعلق بالسلطة الترشيعية ،األمر الذي أدى إىل
انقسام مؤسسات الدولة والتي منها السلطات الترشيعية ومرصف ليبيا املركزي،
ففي ليبيا حالي ًا يوجد لدينا سلطتان ترشيعيتان ومرصفان مركزيان ،فدولة مثل
ليبيا يف ظل هذه الظروف الترشيعية الصعبة ال يستطيع القطاع املرصيف امليض قدم ًا
َّ
وألن
التحول ،وذلك لضبابية املشهد الليبي وعدم وضوح معامل الدولة
يف عملية
ّ
إدارات املصارف يف ليبيا ال تعرف مع أي مرصف مركزي ستتعامل.

المطلب الثاني :المعوقات السوقية
ال يعد اجلانب الترشيعي فقط العائق الوحيد أمام املصارف التقليدية للتحول نحو
الصريفة اإلسالمية ،بل َّ
إن هناك العديد من املعوقات العامة التي تعيق حتول هذه
املصارف ومن هذه املعوقات اآليت:

(أ) :معوقات تتعلق بسوق األوراق المالية:

عدم وجود سوق ناضج قادر عىل استيعاب أدوات التمويل اإلسالمي يف ليبيا

( ((1موقع وزارة املالية الليبية
http://www.mofp-ly.com.
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النواب السلطة الترشيعية يف ليبيا إال التعديل يف هذا القانون وذلك لسد العجز
احلاصل يف نفقات احلكومة الليبية املؤقتة.
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يعدُّ سبب ًا من األسباب التي تعيق عملية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف
إسالمية ،والبد لنجاح أي قطاع مرصيف يف أي جمتمع؛ من وجود سوق مالية
يتم فيها تداول األوراق املالية بكافة أشكاهلا ،ولكن عندما يتعلق األمر بتحول
هذه املصارف من التعامل باألدوات املالية التقليدية املبنية يف غالب األحيان عىل
سعر الفائدة ،إىل التعامل باألدوات اإلسالمية القائمة عىل مبدأ الربح واخلسارة،
َّ
فإن ذلك يتطلب وجود سوق مالية إسالمية قادرة عىل استيعاب أدوات التمويل

اإلسالمي.

ويرى الباحثان َّ
إن غياب سوق لألوراق املالية قادر عىل استيعاب األدوات املالية
اجلديدة ،يعدُّ أحد العوائق التي قد تعيق عمليات املصارف اإلسالمية عموم ًا،
التحول إىل الصريفة اإلسالمية يف ليبيا ،فغياب
واملصارف التقليدية التي قررت
ّ
هذا النوع من املؤسسات املالية (سوق األوراق املالية) يعد من أهم التحديات
التحول يف ليبيا ،والذي
التي ستواجه املصارف اإلسالمية ،أو املصارف الراغبة يف
ّ
التحول إىل
بدوره سيحدد جمال عمل املصارف اإلسالمية ،أو املصارف الراغبة يف
ّ
مصارف إسالمية يف ليبيا يف األدوات قصرية األجل مثل بيوع املرابحة.

(ب) :معوقات تتعلق بارتفاع المستوى العام لألسعار:

نتيجة للحروب املستمرة واالنقسامات السياسية التي حدثت يف ليبيا ،مما أ َّثرا
سلبي ًا عىل أداء مرصف ليبيا املركزي الذي من بني مهامه املحافظة عىل استقرار
املستوى العام لألسعار واملحافظة عىل سعر رصف الدينار الليبي ،وكذلك قرار
جملس األمن القايض بحظر مرصف ليبيا املركزي من جلب العملة األجنبية
النقدية.
وكان هلذا القرار مردوده السلبي ،وأدى ذلك إىل انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام
العمالت األجنبية والتي عىل رأسها الدوالر األمريكي ،وبحسب تقرير مرصف
ليبيا املركزي َّ
أن ( )% 76من السلع األساسية وغري األساسية يتم استريادها من
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أدى ارتفاع سعر رصف الدوالر الواحد من ( )1.30دينار إىل َّ
أن أصبح حالي ًا
الدوالر الواحد يساوي ( )7دينار وهذا السعر يف السوق املوازي فقط ،بينام
مازال سعر الرصف ثابت ًا حتى اآلن يف املرصف املركزي عند ( )1.40دينار للدوالر
الواحد.

وأدى ارتفاع سعر الرصف إىل ارتفاع أسعار غالبية السلع كالسيارات واألثاث
ومواد البناء وغريها ،التي كانت تبيعها املصارف التقليدية التي متارس نشاط
الصريفة اإلسالمية باملرابحة لآلمر بالرشاء ،فأصبح من الصعب عىل هذه
أن تبيع هذه السلع َّ
املصارف ْ
ألن سعرها قد ارتفع ارتفاع ًا كبري ًا.

المطلب الثالث :معوقات تتعلق بالقطاع المصرفي الليبي
قبل الرشوع يف حتديد املعوقات التي تواجه مرصف ليبيا املركزي يف عملية
التحول ،سيتم استعراض بعض اللوائح التي أصدرها بشأن عملية حتول
ّ
املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية يف ليبيا.

فقد حاول مرصف ليبيا املركزي تدارك ما قرصت فيه السلطات الترشيعية يف ليبيا،
حيث وضعت اللجنة االستشارية لشؤون الصريفة اإلسالمية ،بعض اللوائح
التحول
التحول إليه ،وكذلك
والتنظيامت اخلاصة بإنشاء مرصف إسالمي أو
ّ
ّ
اجلزئي من خالل فتح الفروع والنوافذ اإلسالمية ،كام صدر منشور من املرصف
املركزي ُيلزم املصارف التقليدية التي ترغب يف ممارسة العمل املرصيف اإلسالمي
( ((1تقرير مرصف ليبيا املركزي ،لسنة  ،2017ص.4
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اخلارج ،وهذا يزيد الطلب عىل العملة األجنبية كي يتم استرياد السلع من اخلارج،
وبفعل قرار جملس األمن أصبح مرصف ليبيا املركزي واملصارف التابعة له عاجزة
عن توفري النقد األجنبي لطالبي هذا النقد ،مما يدفع التجار وغريهم لالجتاه نحو
السوق املوازي للحصول عىل النقد األجنبي(.((1
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بام جاء يف معايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية األيويف.

التحول التي تواجه مرصف ليبيا املركزي ،من خالل استعراض
حددت معوقات
ّ
ورقة عمل شاركت هبا إدارة الرقابة عىل املصارف والنقد يف املرصف املركزي ،يف
التحول نحو
ورشة العمل التي أقامها املرصف املركزي عام ( )2016بعنوان (تقييم
ّ
الصريفة اإلسالمية) حيث حددت الورقة املعوقات باآليت:

أوالً :احلاجة إىل إعادة تنظيم القوانني النافذة ،بام يتفق مع أسس وأحكام الرشيعة
اإلسالمية.

التحول ،ووضع اخلطط
ثاني ًا :إخفاق املصارف يف رسم اسرتاتيجية لعملية
ّ
الالزمة لتنفيذها ،وعرضها عىل املرصف املركزي ملناقشتها واملساعدة يف تنفيذها.

ثالث ًا :عدم متكن بعض املصارف من عقد مجعيتها العمومية العتامد القرارات
بالتحول ،وتفويض جمالس اإلدارة ببعض الصالحيات املتعلقة
واخلطط املتعلقة
ّ
التحول.
بقرارات امليض يف مرشوع
ّ
قدر ٍ
رابع ًا :مل يتم االهتامم باقتناء منظومات مرصفية عىل ٍ
كاف ملعاجلة ودعم تقديم
املنتجات املرصفية اإلسالمية.

خامس ًا :قلة العنارص املؤهلة يف جمال املرصفية اإلسالمية لتنفيذ متطلبات عملية
التحول(.((1
ّ
ويالحظ َّ
أن هناك معوقات أخرى مل يتم التطرق إليها من خالل هذه الورقة هي:

أوالً :االنقسام السيايس حيث أدى ذلك إىل انقسام العديد من مؤسسات الدولة
وكان من بني هذه املؤسسات هو مرصف ليبيا املركزي الذي انقسم عىل نفسه
فأصبح لدينا مرصفان مركزيان ،واحد يف مدينة طرابلس ،والثاين يف مدينة البيضاء،
فهذا االنقسام أدى إىل تشتت إدارات املصارف العاملة يف القطاع املرصيف ،فهي ال
تعرف مع أي مرصف مركزي سوف تتعامل.
(( ((1تقرير إدارة والنقد)24 :2016 ،
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ثالث ًا :عدم وضوح العالقة بني املرصف املركزي واملصارف التقليدية الراغبة
التحول ،عىل سبيل املثال من ناحية اإلقراض واالقرتاض ونسبة االحتياطي
يف
ّ
القانوين وغريها من املسائل التي جيب بيان ووضوح العالقة فيها بني املرصف
املركزي واملصارف املتحولة ،فلم يصدر من املرصف املركزي ما ينظم هذه
العالقة حتى اآلن.

المبحث الثالث( :نتائج تحليل البحث)
يتناول هذا املبحث اجلانب العميل من البحث ،وحتليل البيانات اإلحصائية التي
تم مجعها ،وسيتم يف هذا املبحث عرض نتائج إجابات أفراد عينة البحث عن
أسئلة االستبيان ،إضاف ًة إىل اختبار فرضيات الدراسة.

المطلب األول :نتائج توزيع االستبانة
تم توزيع استبانة البحث عىل أفراد عينة الدراسة ،حيث تم قبول استبانة البحث
من قبل أربعة مصارف هي( :اجلمهورية ،الصحاري ،الوحدة ،شامل إفريقيا)
وهي املصارف حمل الدراسة واجلدول اآليت يوضح نتائج توزيع االستبانة:
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ٍ
بشكل عام ،وعىل رأس
ثاني ًا :اإلرباك العام الذي يمر به القطاع املرصيف الليبي
هذا القطاع هو مرصف ليبيا املركزي ،واملتمثل يف شح السيولة النقدية يف املصارف
الليبية ،وكذلك ارتفاع سعر رصف الدينار الليبي يف السوق املوازي ،وأصبحت
مشكلة السيولة وارتفاع سعر الرصف هي الشغل الشاغل للمرصف املركزي
وكذلك للمصارف التقليدية من بعده.
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جدول ( :)4توزيع االستبانة
املصارف التي تم
توزيع االستامرات
عليها

العدد اإلمجايل
لالستامرات
املوزعة

اجلمهورية

20

العدد اإلمجايل
لالستامرات
املسرتدة وغري
الصاحلة للدراسة
2

20

4

16

15

4

11

% 73

15

9

6

% 40

70

19
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الوحدة

الصحاري

شامل إفريقيا
املجموع

العدد اإلمجايل
لالستامرات املسرتدة
والصاحلة للدراسة

النسبة املئوية
لكل مرصف

18

% 90
% 80

المطلب الثاني :الخصائص السكانية (الديمغرافية) ألفراد عينة البحث
حيث سيتم عرض املعلومات الشخصية املتحصل عليها من أفراد عينة البحث
حسب اجلدول ( )5اآليت:
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املتغري
اجلنس

الفئة العمرية

التخصص

املؤهل العلمي
املرصف

املركز الوظيفي

سنوات اخلربة يف
العمل املرصيف
التقليدي
سنوات اخلربة يف
العمل املرصيف
اإلسالمي

التكرار

مستويات املتغري
ذكر
أنثى
املجموع
أقل من 20
من  20إىل أقل 30
من  30إىل أقل40
من  40إىل أقل 50
أكرب من 50
املجموع
إدارة أعامل
متويل ومصارف
مصارف إسالمية
علوم حماسبية
علوم قانونية
علوم رشعية
علوم أخرى
املجموع
أقل من بكالوريوس
بكالوريوس
ماجستري
دكتوراة
املجموع
اجلمهورية
الصحاري
الوحدة
شامل إفريقيا
املجموع
مدير عام
عضو جملس إدارة
مدير إدارة
رئيس قسم
مركز وظيفي آخر
املجموع
أقل من  5سنوات
من 5إىل أقل  10سنوات
من 10إىل أقل  15سنة
من 15إىل أقل  20سنة
أكثر من  20سنة
املجموع
أقل من  5سنوات
من  5إىل أقل  10سنوات
أكثر من  10سنوات
ليس لدي خربة
املجموع

39
12
51
1
13
20

12
5
51
11
8
17
3
1
11
0
51
22
22
7
0
51
19
11
16
5
51
1
0
4
16
30

51
6
15
10
7
13
51
25
15
4
7
51
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النسبة املئوية%

76.5
23.5
100
2
25.5
39.2

23.5
9.8
100
21.6
15.7
33.3
5.9
2
21.6
.
100
43.1
43.1
13.7
0
100
37.3
21.6
31.4
9.8
100
2
0
7.8
31.4
58.8
100

11.8
29.4
19.6
13.7
25.5
100
49
29.4
7.8
13.7
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جدول ( :)5اخلصائص الديمغرافية ألفراد عينة البحث
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يبني اجلدول ( )5توزيع أفراد العينة حسب اخلصائص الديمغرافية ،حيث كانت
النتائج عىل النحو اآليت:

1.1شكلت نسبة الذكور ( )76.5من أفراد عينة الدراسة ،وذلك يعود لطبيعة
العمل املرصيف.
2.2شكلت الفئة العمرية من ( _ 30إىل أقل  40سنة) النسبة الكربى حيث مثلت
هذه الفئة ( )% 39.2من إمجايل حجم العينة ،وهذه الفئة العمرية تعني َّ
أن
أكثر القائمني عىل العمل يف إدارات الصريفة اإلسالمية يف ليبيا هم من فئة
الشباب.
3.3حاز ختصص املصارف اإلسالمية بني آراء املستجوبني عىل نسبة (،)% 33.3
وهي النسبة العليا بني مجيع التخصصات ،وهذا يعني َّ
أن أغلب أفراد عينة
الدراسة هم من املتخصصني يف جمال املصارف اإلسالمية.
4.4املؤهل العلمي :شكلت نسبة ( )% 43.1من إمجايل حجم العينة بأهنم حاصلني
عىل البكالوريوس ،وهذا يشري إىل امتالك املستجوبني املعرفة األكاديمية
ٍ
بشكل مهني.
باإلضافة إىل ممارستهم العمل املرصيف
5.5املراكز الوظيفية كان من بني املستجوبني مدير عام واحد بنسبة ( )% 2من
حجم العينة ،وأربعة مديري إدارات بنسبة ( )% 7.8وستة عرش رئيس قسم
بنــســبة ( ،)% 31.4وشكلت فئة مركز وظيفي آخر نسبة ( )% 58وهذا يعني
َّ
أن املستجوبني من هذه الفئة ليسوا من الفئات املذكورة يف االستبانة فمنهم
من هو مساعد مدير عام ،ومنهم من هو مساعد مدير إدارة ،ومنهم من هو
مساعد رئيس قسم ،وغريها من املراكز الوظيفية املوجودة يف املصارف.
6.6سنوات اخلربة يف العمل املرصيف :شكلت نسبة ( )% 25من عينة الدراسة َّ
أن
خربهتم العملية يف جمال املصارف اإلسالمية هي أقل من ( )5سنوات ،يليها
عىل التوايل ( )% 15من عينة الدراسة لدهيم خربة من ( _5إىل أقل )10سنوات،
وهذا يعود إىل حداثة جتربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف الليبية.
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هو اختبار هيدف إىل معرفة هل يتبع أفراد عينة البحث للتوزيع الطبيعي أم ال
والذي يعتمد عليه حتديد نوع االختبار اإلحصائي املالئم لعينة البحث ،ويطلق
عىل هذا االختبار اختباركلمجروف سمرينوف (k_s test) (kolmogorov_ smirnov
 ،)testوبقاعدة قرار ( ،)Iandau&Everitt، 2004: 149إذا كانت الداللة(،)ά ≤ 0.05
َّ
فإن توزيع عينة البحث يتبع التوزيع الطبيعي ،وأ َّما إذا كانت الداللة (،)ά > 0.05
َّ
فإن توزيع عينة البحث ال يتبع التوزيع الطبيعي ،واجلدول ( )6يبني نتائج اختبار
التوزيع الطبيعي ألفراد عينة البحث .والذي يتبني منه َّ
أن قيم توزيع حماور البحث
كانت حسب التوزيع الطبيعي ،إذ َّ
إن قيمة الداللة كانت أكرب من (.)0.05

المطلب الرابع :ثبات أداة البحث
قام الباحثان بحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخيل عن طريق اختبار
كرونباخ ألفا ( ،)Alpha Crunbachبقاعدة قرار ( ،)Miller، 1995: 45إذا كانت قيمة
املعامل أكرب من ( )% 70يتم قبول ثبات االستبانة ،وأ َّما إذا كانت قيمة املعامل
أقل من ( )% 70فإنَّه يتم رفض ثبات االستبانة ،وذلك من خالل تطبيق برنامج
( .)SPSSحيث ظهر أن معدل الثبات للمحور األول (جتربة الصريفة اإلسالمية)
هو  % 73.4وأن معدل الثبات للمحور الثاين (معوقات حتول املصارف اإلسالمية
اىل تقليدية) هو .% 73.2وبنا ًء عىل نتائج هذا االختبار يتم قبول ثبات فقرات
االستبانة فيام بينها ،وهذا يفيد بإمكانية تعميم نتائج الدارسة عىل جمتمع البحث.
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المطلب الخامس :وصف إجابات عينة البحث حول إمكانية تحول
المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية في ليبيا

يبني اجلدول ( )6إجابات عينة البحث حول حمور املصارف التقليدية يف الصريفة
التحول للصريفة اإلسالمية وتقديم
اإلسالمية ،حيث اتفقت العينة عىل أن خيار
ّ
منتجات الصريفة اإلسالمية سيكون أفضل للمرصف ،يستحوذ عىل املرتبة األوىل
يف االجابات.
تلتها فقرة نجاح جتربة الصريفة اإلسالمية يف املرصف سوف تساعد عىل نجاح
جتربة حتول املرصف كاختيار ثان ،ثم الرضا عن جتربة املرصف يف تقديم املنتجات
اإلسالمية باملرتبة الثالثة.
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ت

العبارة

املتوسط
العام

االنحراف
املعياري

الرتبة

مستوى
التقييم

1

ٍ
راض عن جتربة املرصف يف تقديم املنتجات
أنا
اإلسالمية

4.14

0.825

3

مرتفع

2

منتج املرابحة اإلسالمية وحده قادر عىل تلبية
احتياجات الزبائن

3.35

1.074

7

متوسط

3

تقديم أشكال خمتلفة من املنتجات اإلسالمية
التحول
يسهم يف تعزيز عملية
ّ

4.12

0.840

4

مرتفع

4

للمرصف كوادر برشية قادرة عىل تقديم املنتجات
اإلسالمية املختلفة

3.49

0.987

6

متوسط

5

نجاح جتربة الصريفة اإلسالمية يف املرصف سوف
تساعد عىل نجاح جتربة حتول املرصف

4.25

0.627

2

مرتفع

6

التحول للصريفة اإلسالمية وتقديم
خيار
ّ
منتجات الصريفة اإلسالمية سيكون أفضل
للمرصف

4.29

0.729

1

7

املرصف سيحقق أرباح إضافية عند حتوله
للمرصفية اإلسالمية

4.25

0.627

2

مرتفع

8

الوقت مناسب لكي تتم عملية حتول املرصف
نحو الصريفة اإلسالمية

3.86

0.895

5

مرتفع

9

هناك قصور يف تدريب العاملني يف جمال الصريفة
اإلسالمية

4.12

0.973

4

مرتفع
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المطلب السادس :وصف إجابات عينة البحث حول محور معوقات تحول
المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية:
يبني اجلدول ( )7إجابات عينة البحث فيام خيص وجود معوقات حتول دون حتول
املصارف التقليدية اىل مصارف إسالمية ،حيث اتفقت العينة عىل أن املعوق
التحول،
األول هو الظروف األمنية واالقتصادية كانت من أسباب تأخر عملية
ّ
ثم عىل عدم وجود خطة واضحة املعامل يقودها مرصف ليبيا املركزي كانت من
التحول باملرتبة الثانية ،أما املعوق الثالث يف األمهية فكان
األسباب يف تعثر عملية
ّ
من نصيب تضارب النظم والترشيعات والقوانني احلالية التي حالت دون تقدم
التحول.
عملية
ّ
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ت

العبارة

1

الظروف األمنية واالقتصادية كانت من أسباب
التحول
تأخر عملية
ّ

2
3
4
5
6

7

8

9

تأخر إدارة املرصف يف إعداد خطة للتحول كانت
التحول
من أبرز معوقات
ّ
النظم والترشيعات والقوانني احلالية حالت دون
التحول
تقدم عملية
ّ
لدى املرصف كوادر برشية قادرة عىل قيادة
التحول
املرصف بعد مرحلة
ّ

لدى املرصف منظومات مرصفية إسالمية تتامشى
التحول
مع مرحلة ما بعد
ّ
التحول
تردد قيادات املرصف من القيام بعملية
ّ
التحول
من ضمن معوقات
ّ
تأجيل رسيان قانون منع املعامالت الربوية
اخلاص بالشخصيات االعتبارية لغاية ()2020
التحول
كان من أسباب تأخر عملية
ّ

عدم وجود خطة واضحة املعامل يقودها مرصف
ليبيا املركزي كانت من األسباب يف تعثر عملية
التحول
ّ

عدم وجود تسوية للمحفظة االئتامنية للمرصف
التحول
كانت من معوقات
ّ

املتوسط
العام

االنحراف
املعياري

الرتبة

مستوى
التقييم

4.35

0.744

1

مرتفع

3.80

1.059

4

مرتفع

3.94

0.858

3

مرتفع

3.63

0.979

8

متوسط

3.22

1.101

9

متوسط

3.71

0.944

6

مرتفع

3.67

0.909

7

مرتفع

4.18

0.713

2

مرتفع

3.78

0.832

5

مرتفع

المطلب السابع :اختبار التباين األحادي الختبار فرضيات البحث
استخدم البحث اختبار التباين األحادي الختبار فرضيات البحث وذلك اعتامد ّا

عىل اتباع أفراد عينة البحث للتوزيع الطبيعي ،وقاعدة القرار فيه هي :إذا كانت
الداللة ( ،)ά ≤ 0.05فإنَّه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة،

بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء املستجوبني حول إمكانية حتول
املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية يف ليبيا ،وأ ّما إذا كانت الداللة()ά ≥ 0.05
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جدول ( :)7وصف إجابات عينة البحث حول حمور معوقات حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية
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فإنَّه يتم قبول الفرضية العدمية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء

املستجوبنيBrown,2006: 45.

ً
أوال :اختبار الفرضية األولى:

يوضح اجلدول ( )8نتائج حتليل التباين األحادي

(Way Anova

 )Oneاملتعلقة

بالفرضية األوىل للدراسة( :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عينة
البحث حول جتربة املصارف التقليدية يف الصريفة اإلسالمية تعزى ملتغري

التخصص).

جدول( :)8نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way Anovaإلجابات أفراد عينة البحث
حول جتربة املصارف التقليدية يف الصريفة اإلسالمية تعزى ملتغري (التخصص)

مصدر التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط املربعات

بني املجموعات

16.111

5

3.222

داخل
املجموعات

379.576

45

8.435

395.686

50

املجموع

قيمة
(ف)

مستوى
الداللة

0.382

0.858

يوضح اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( ،) ά ≤ 0.05حيث بلغت قيمة (ف)( )0.382وبمستوى داللة ( )0.858وهي قيمة

دالة إحصائي ًا عند مستوى داللة ( ،) ά ≤ 0.05عىل الدرجة الكلية لدور جتربة
املصارف التقليدية يف الصريفة اإلسالمية ،وهذا يدل عىل الدور اإلجيايب لتجربة

املصارف التقليدية الليبية يف الصريفة اإلسالمية وستساعدها جتربتها هذه عند

حتوهلا إىل مصارف إسالمية.
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تم حتليل التباين األحادي املتعلق بالفرضية الثانية للدراسة( :ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف آراء عينة البحث حول وجود معوقات تواجه املصارف
التقليدية يف ليبيا للتحول إىل مصارف إسالمية تعزى ملتغري التخصص).
حيث ظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05حيث
بلغت قيمة (ف) ( )1.820وبمستوى داللة ( )0.128وهي قيمة دالة إحصائي ًا عند
مستوى داللة ( )0.05عىل الدرجة الكلية لوجود معوقات تواجه حتول املصارف
التقليدية إىل مصارف إسالمية ،وهذا يدل عىل َّ
أن املعوقات التي تواجهها املصارف
التقليدية الليبية تعيق تقدم حتول هذه املصارف إىل مصارف إسالمية.
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ثانيا :اختبار الفرضية الثانية:
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نتائج وتوصيات البحث:
ً
أوال -النتائج:
1 .1ألقى االضطراب السيايس بثقله عىل االقتصاد الليبي بشكل عام ومنه
القطاع املرصيف ،وكذلك عىل مستقبل الصريفة اإلسالمية.

2 .2أظهرت نتائج اختبار الفرضيات عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية،
بني آراء املستجوبني يف حمور جتربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية،
حيث حاز متوسط اإلجابات عىل تقييم مرتفع ،مما يدل عىل الدور اإلجيايب
لتجربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية وإمكانية حتول املصارف
التقليدية إىل مصارف إسالمية ،وهذا ما يتفق مع دراسة (عبداهلل،)2016 ،
وأيض ًا مع ما جاء يف اجلانب النظري من هذا البحث عند دراسة جتربة
الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية الليبية ،واثبت البحث نجاح هذه
التجربة.

3 .3بينت نتائج اختبار الفرضيات عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية،
بني آراء املستجوبني يف حمور معوقات حتول املصارف التقليدية إىل مصارف
إسالمية يف ليبيا ،حيث حاز متوسط اإلجابات عىل تقييم مرتفع ،مما يدل
عىل وجود معوقات تعيق حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية،
التحول يف ليبيا هي الظروف األمنية واالقتصادية التي
ومن أبرز معوقات
ّ
متر هبا البالد حالي ًا ،وهذا ما يتفق مع دراسة (الكيالين )2015 ،حيث أكدت
دراسته عىل وجود معوقات ُحتول دون حتول املصارف التقليدية الليبية إىل
مصارف إسالمية.

4 .4أوضحت نتائج اختبار الفرضيات عدم وجود فروقات ذات داللة
إحصائية ،بني آراء املستجوبني يف حمور جتربة البيئة الترشيعية والقانونية
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مرتفع ،مما يدل عىل الدور اإلجيايب ملحور البيئة الترشيعية والقانونية

التحول يف إمكانية حتول املصارف التقليدية إىل
للمصارف الراغبة يف
ّ
مصارف إسالمية .وهذا ما يتفق مع دراسة (عبد اهلل.)2016 ،

5 .5أشارت نتائج اختبار الفرضيات عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية،
بني آراء املستجوبني يف حمور وجود املؤسسات املالية املساعدة يف عملية

التحول ،حيث حاز متوسط اإلجابات عىل تقييم مرتفع ،مما يدل عىل
ّ
التحول،
الدور اإلجيايب ملحور وجود املؤسسات املالية املساعدة يف عملية
ّ
وإمكانية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية ،وهذا ما يتفق مع
دراسة (عبداهلل)2016 ،

ثانيا -التوصيات:
تم التوصل إليها ،يويص الباحثان باآليت:
بناء عىل النتائج التي َّ

1 .1اإلعداد خلطة شاملة (خارطة طريق) لتحول املصارف التقليدية الراغبة يف
التحول للصريفة اإلسالمية حتت قيادة وإرشاف مرصف ليبيا املركزي ،من
ّ
التحول.
خالل التنسيق مع املصارف الراغبة يف
ّ

التحول تكثيف الدورات التدريبية للعاملني يف
2 .2عىل املصارف الراغبة يف
ّ
جمال املصارف اإلسالمية بقصد زيادة خرباهتم يف هذا املجال.

التحول زيادة استثامراهتا يف
3 .3عىل املصارف التقليدية الراغبة أو غري الراغبة يف
ّ
التمويل اإلسالمي خصوص ًا بعد النجاح الذي حققته املصارف التقليدية
يف جتربتها يف الصريفة اإلسالمية.

4 .4ينبغي تعديل وضع شهادات اإليداع املودعة يف مرصف ليبيا املركزي
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التحول ،حيث حاز متوسط اإلجابات عىل تقييم
للمصارف الراغبة يف
ّ
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واململوكة لصالح املصارف التقليدية بعد إصدار قانون منع املعامالت
الربوية ،بحيث ال تكون هذه األصول غري منتجة وجيب استثامرها.

5 .5توحيد مؤسسات الدولة الليبية املنقسمة والتي عىل رأسها مرصف ليبيا
املركزي.
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- -ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ط1988(،1م)،

 -أبومحرية ،اسوييس ،حتول املصارف التقليدية يف ليبيا نحو الصريفة اإلسالمية«دراسة تطبيقية عىل مرصيف اجلمهورية والتجارة والتنمية» ،بحث مقدم
ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين ،املنعقد يف ليبيا2010( ،م)،

 -إدارة الرقابة والنقد بمرصف ليبيا املركزي ،ورقة عمل شاركت هبا اإلدارةالتحول نحو
يف ورشة عمل ن َّظمها مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
الصريفة اإلسالمية» 2016،م.

 -تقرير مرصف ليبيا املركزي ،تطور أهم البيانات واملؤرشات املالية،منشورات مرصف ليبيا املركزي 2016،م.

التحول املرصيف يف ليبيا ،بحث مقدم للمؤمتر الدويل
 -احلويت ،سامل رحومة،ّ
الرابع للريادة املالية ،املنعقد يف املغرب 2016،م.

 -الربيعة ،سعود حممد عبد اهلل ،حتول املرصف الربوي إىل مرصف إسالميومقتضياته( ،أطروحة دكتوراة منشورة) ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية
السعودية 1989،م.

 -العاين ،أسامة عبد املجيد،ـ حتديات العمل املرصيف اإلسالمي الليبي،بحث منشور يف جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،املركز
اجلامعي لتامنغست ،اجلزائر 2017،م.

 -عبداهلل ،مرعي عىل ضؤ ،حتول املصارف التقليدية إىل إسالمية :دراسة يفالعوامل املؤثرة ويف دور املرصف املركزي والترشيعات والقوانني املرصفية
يف ليبيا(،أطروحة دكتوراة منشورة) ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية،
ماليزيا2016،م
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قائمة المصادر والمراجع
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 -العطيات ،يزن خلف سامل ،حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكامالرشيعة اإلسالمية (،أطروحة دكتوراة منشورة) ،األكاديمية العربية
للعلوم املالية واملرصفية ،اململكة األردنية2007،م.
- -قانون املصارف الليبية املعدل لسنة (.)2012

- -قلعجي ،حممد ،معجم لغة الفقهاء ،بريوت ،دار النفائس ،ط1988(،2م).

 -الكيالين ،عادل،معوقات حتول املصارف التقليدية يف ليبيا ،بحث منشوريف جملة املصارف العربية(2013م).

 -خملوف ،حسنني ،معاين كلامت القرآن تفسري وبيان ،بريوت ،دار ابن حزم،1997م.
 -مرصف التجاري ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمهاالتحول نحو الصريفة اإلسالمية»،
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.

 -مرصف اجلمهورية ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمهاالتحول نحو الصريفة اإلسالمية»،
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.
 -مرصف الصحاري ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمهاالتحول نحو الصريفة اإلسالمية»،
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.
 -مرصف الوحدة ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمهاالتحول نحو الصريفة اإلسالمية».
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.
 -مرصف شامل أفريقيا ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمها66
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 -مصطفى ،مصطفى إبراهيم حممد ،تقييم ظاهرة حتول البنوكالتقليديةللمرصفية اإلسالمية( ،رسالة ماجستري منشورة) اجلامعة
األمريكية املفتوحة ،مجهورية مرص2006،م.

 -منشورمرصف ليبيا املركزي ،القواعد والضوابط املنظمة ملامرسة نشاطالصريفة اإلسالمية .ليبيا 2012،م.

 -اهليئة املركزية للرقابة الرشعية ،ورقة عمل شاركت هبا اهلئية يف ورشةالتحول نحو الصريفة
عمل نظمها مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
اإلسالمية» ليبيا2016 ،م.

 -عبد الباسط ،مداح ،وعزوز ،عالقة البنك املركزي اجلزائري بالبنوكاإلسالمية العاملة يف اجلزائر ،جملة بيت املشورة ،العدد  ،5قطر.2016/10 ،

المواقع اإللكترونية:
-

-

-موقع مرصف ليبيا املركزي / https:// cbl.gov.ly

-موقع مرصف اجلمهورية /https://www.jbank.ly/ar

-موقع مرصف شامل إفريقيا / https://nab.com.ly

-موقع مرصف الصحاري /https://saharabank.com.ly

-موقع مرصف الوحدة /https://wahdabank.com.ly

-موقع وزارة املالية الليبية / http://www.mofp.com.ly
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التحول نحو الصريفة اإلسالمية»
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.
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--
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--
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نافذ فايز أحمد الهرش
باحث في الصيرفة اإلسالمية ومدير استثمار في مؤسسة مصرفية– األردن
ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/1 /20م ،واعتمد للنشر في 2019/ 3/24م)

الملخص
واجهت املصارف اإلسالمية معوقات وحتديات حقيقية يف املجاالت الداخلية
خصوصا بعد
مهم يف االقتصاد العاملي،
ً
دورا ً
واخلارجية بعد أن أصبحت تؤدي ً
نموذجا
األزمة املالية العاملية وما تبعها من آثار عىل اقتصاديات العامل .قدم البحث
ً
جديدً ا لتطوير عمل املصارف اإلسالمية يرتكز عىل أبعاد مخسة ترتبط مبارشة
باملعوقات التي تواجه الصريفة اإلسالمية ،وهذه املعوقات داخلية ،وتشمل:
تقليدية العمل املرصيف اإلسالمي ،وغياب املنتجات املبتكرة ،واملعوقات
الرشعية ،وضعف املوارد البرشية الكفؤة واملؤهلة ،ومعوقات خارجية ،وتشمل
غياب األسواق املالية اخلاصة باملصارف اإلسالمية ،إضافة للمشاكل والتحديات
اخلارجية األخرى ،كالعوملة ،واالندماج املرصيف ،واملتطلبات التكنولوجية
احلديثة ،وضعف تعاون البنوك اإلسالمية فيام بينها .أبرز النتائج التي توصلت
هلا الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع دعائم النموذج يف التغلب عىل
املعوقات الداخلية واخلارجية للمصارف اإلسالمية .أوصت الدراسة بأمهية تبنى
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ُ
أثر دعائم نموذج التطوير خماسي األبعاد في التغلب
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نموذج التطوير ُخايس األبعاد لتطوير عمل املصارف اإلسالمية من خالل دعائم
هذا النموذج وهي :التمييز ،الترشيع ،التنوير ،التطوير ،والتحرير ،وذلك ُو ً
صول

لتمكني املصارف اإلسالمية من تعزيز حضورها عىل املستويني املحيل والعاملي يف
إطار املنافسة العادلة ،وبام يضمن حتقيق التنمية املستدامة يف كافة قطاعات العمل،
إضافة ألمهية تأسيس دوائر البحث والتطوير ،وتشجيع البحث العلمي ،وابتكار
املنتجات اجلديدة.
الكلمات المفتاحية  :نموذج التطوير ُخايس األبعاد ،تقليدية العمل املرصيف،
املعوقات الرشعية ،األسواق املالية ،العوملة ،االندماج املرصيف.
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Impact of a five-dimensional development framework in
overcoming Internal and external constraints of Islamic banks
Nafith Fayez Ahmad Alhersh
Islamic Finance Researcher & Investment Director in a bank - Jordan

Abstract
Islamic banks faced real obstacles and challenges in the internal and external
fields after becoming an important player in the global economy, especially after
the global financial crisis and the consequent effects on the world’s economies.
The research presented a new model for the development of Islamic banks
based on five dimensions linked directly with these obstacles facing Islamic
banking. These obstacles divided to internal such as: Traditional in Islamic
banking, lack of innovative products, legal obstacles , weak qualified human
resources and external constraints such as the absence of specialized financial
markets for Islamic banks, in addition to other problems such as globalization,
mergers , requirements of modern technology and lack of cooperation between
Islamic banks. The most prominent results of the study is : there is a significant
effect between supportive factors of the model to overcome the obstacles.
The study recommended the adoption of the five-dimensional development
model through Highlighting Islamic banking , legislation, Enlightenment,
Development and Liberalization in order to enable Islamic banks to enhance
their presence at both local and international levels through fair competition
and ensuring sustainable development in all sectors of work. In addition, it
recommended the importance of establishing Research & Development,
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encouraging scientific research and innovation of new products.
Keywords: Five-dimensional development model, Traditional in Islamic
banking, legal obstacles, Financial Markets, Globalization, Mergers.
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المقدمة

إذ ُقدّ رت األصول املالية العاملية يف صناعة التمويل اإلسالمي بـ  2.483تريليون
دوالر أمريكي عام  2017ومن املتوقع أن ترتفع قيمتها إىل  3.809تريليون دوالر
أمريكي بحلول عام  2023وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ .((( % 7.7
وبالرغم من هذا النجاح فقد واجه العمل املرصيف اإلسالمي العديد من املعوقات
يف طريقه وتطوره عىل مستوى كافة الصعد ،هذه املعوقات متثل مشكلة الدراسة
األساسية التي سنتطرق إليها مع تقديم النتائج والتوصيات الالزمة وفق نموذج
جديد لتطوير العمل املرصيف يف األسواق املحلية والدولية يرتكز عىل أبعاد مخسة
ترتبط مبارشة باملعوقات الداخلية واخلارجية التي تواجه املصارف اإلسالمية.

أهمية البحث
تنبع أمهية البحث يف تقديم نموذج مبتكر ُيمكن تطبيقه عىل أرض الواقع احلي
قد يساعد يف حل املعيقات واإلشكاالت يف الصناعة املرصفية اإلسالمية ،وقد
ُي ّسن نوعية اخلدمات التي تقدمها املؤسسات املالية اإلسالمية ويساعدها عىل
جتاوز الصعاب وبالتايل ُيؤمل أن ُيقدم هذا البحث جز ًءا يف هذا اجلانب ،وأن يرفد
االقتصاد اإلسالمي يف حتقيق التنمية املستدامة يف كافة قطاعات العمل.
((( تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2019/2018تقرير صادر عن مركز ديب لالقتصاد اإلسالمي بالتعاون مع ثومسون رويرتز ودينارد
ستاندرد ،2018،ص.14
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وتطورا أكرب من املتوقع نتيجة لتطور أعامهلا يف
نموا
حققت الصريفة اإلسالمية ً
ً
عامل املال واألعامل ومنافستها للصريفة التقليدية ،وانترشت الصريفة اإلسالمية
عامل ًيا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ األزمة املالية العاملية يف  2008نتيجة
لوجود بذور األزمات يف النظام املايل العاملي القائم عىل الرأساملية ،وامتازت
الصريفة اإلسالمية بالكفاءة ،وكانت أقل عرضة للصدمات املالية وأكثر مرونة
يف ادارة املخاطر.
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مشكلة البحث
تواجه املصارف اإلسالمية مشكالت حقيقية تعرتض مسريهتا وحتد من تطورها
يف األسواق املحلية والدولية ،األمر الذي خيلق إشكاالت يف جماالت الفكر
واالقتصاد اإلسالمي ،ويضعف عملها ويقلل من ربحيتها ويعيق تطورها
وانتشارها ،وعليه تتمحور مشكلة البحث يف األسئلة التالية:

 -ما هي اإلشكاالت واملعوقات الداخلية التي تواجه املصارف اإلسالمية؟ -ما هي اإلشكاالت واملعوقات اخلارجية التي تواجه املصارف اإلسالمية؟ -ما واقع العمل املرصيف االسالمي؟ -ما هو أثر دعائم النموذج املقرتح ُ(خايس االبعاد) لتطوير عمل املصارف
اإلسالمية يف التغلب عىل اإلشكاالت واملعوقات الداخلية واخلارجية؟

أهداف البحث
تكمن أهداف البحث يف النقاط التالية:

¦ ¦حتديد أهم اإلشكاالت واملعوقات الداخلية التي تواجه املصارف اإلسالمية.
¦ ¦حتديد أهم اإلشكاالت واملعوقات اخلارجية التي تواجه املصارف اإلسالمية.
وتطورا.
¦ ¦تقديم فكرة موجزة عن واقع العمل املرصيف اإلسالمي نشأة
ً
¦ ¦بيان دعائم نموذج التطوير مخايس األبعاد يف حتقيق التنمية املستدامة
للمصارف اإلسالمية.
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فرضيات الدراسة
 .1الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05لدعائم نموذج

املنتجات ،الترشيع ،التنوير) للتغلب عىل املعوقات الداخلية للمصارف
اإلسالمية ،وينبثق عنها الفرضيات التالية:

 1.1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05لتمييز

العمل املرصيف اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف تقليدية

العمل املرصيف اإلسالمي.

1.2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05لتمييز

العمل املرصيف اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف غياب
املنتجات املبتكرة.

1.3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05للترشيع
للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف معوقات اجلوانب الرشعية.

1.4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05للتنوير

للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف ضعف العنارص البرشية الكفؤة
واملؤهلة.

 .2الفرضية الرئيسة الثانية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05لدعائم نموذج

تطوير املصارف اإلسالمية (التطوير ،التحرير) للتغلب عىل املعوقات اخلارجية

للمصارف اإلسالمية.
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تطوير املصارف اإلسالمية (التمييز للتغلب عىل التقليدية والتمييز لتطوير
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وينبثق عنها الفرضيات التالية:

 2.1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05للتطوير
للتغلب عىل املعوقات اخلارجية املتمثلة يف غياب األسواق املالية.

 2.2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05للتحرير
للتغلب عىل املعوقات اخلارجية املتمثلة يف املعوقات األخرى كاالندماج
والعوملة والتكنولوجيا وضعف التعاون.

مصادر البيانات
اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل كمنهجية بحثية يف مراجعة أدبيات
العمل املرصيف ذات العالقة املبارشة يف هذه الدراسة وقد استند الباحث عىل
مصادر البيانات التالية:
أ .جتميع املعلومات بواسطة األدوات التالية:
 .1مالحظات وخربات الباحث.

 .2مقابالت الباحث للمختصني.

ب .الكتب واملراجع والدراسات وأعامل املؤمترات والندوات التي تناولت
املعوقات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي.
خصيصا هلذه الغاية.
ج .استبانة ُأعدّ ت
ً
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الدراسات السابقة
تناولت عدة دراسات وأبحاث التحديات واملعوقات التي تواجه الصريفة
اإلسالمية و فيام ييل عرض ألهم هذه الدراسات:

((( نني ،نبيلة وحمرييق ،فوزي ،حتديات عمل املصارف اإلسالمية يف النظام املرصيف اجلزائري ،بحث مقدم الستكامل متطلبات املاجستري جلامعة الشهيد
محد خلرض بالوادي -اجلزائر.2015 ،
أنموذجا ،بحث مقدم للمؤمتر الدويل األول للاملية
((( السعد ،أمحد و بني خالد ،محود ،التحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية  -مشكلة السيولة
ً
واملرصفية اإلسالمية ،اجلامعة االردنية ،عامن ،األردن.)2014/8/7-6( ،
((( دراجي ،عيسى ،و اورسير منور ،حتديات الصناعة املرصفية اإلسالمية ،دراسة قدمت للملتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي «الواقع
ورهانات املستقبل»،اجلزائر.2011/2/)24-23( ،
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 .1نبيلة نني ،وفوزي حمرييق ( ،)2015بعنوان« :حتديات عمل املصارف اإلسالمية
يف النظام املرصيف اجلزائري»((( .تناولت الدراسة أبرز حتديات عمل املصارف
اإلسالمية وهي ضعف املوارد البرشية املؤهلة يف اجلانبني املرصيف والرشعي
وانعدام السوق املايل اإلسالمي وضعف التعاون فيام بني البنوك اإلسالمية
وحتديات اجلوانب الرشعية والنظرة التقليدية من قبل العمالء للمصارف
اإلسالمية إضافة للمعوقات اخلارجية كضعف اهلياكل االنتاجية واالستثامرية
يف البلدان اإلسالمية ،وخلصت الدراسة أن النظام املرصيف باجلزائر يطبق قانون
النقد والقرض املتعلق بنشأة البنوك اخلاصة ويعامل املصارف اإلسالمية عىل
أهنا مصارف تقليدية ،وهو ما يرفع سقف التحديات التي تواجهها املصارف
اإلسالمية باجلزائر.
 .2أمحد السعد ،ومحود بني خالد ( ،)2014بعنوان« :التحديات التي تواجه
أنموذجا»((( ،حيث تطرقت الدراسة
املصارف اإلسالمية – مشكلة السيولة
ً
لتحديات السيولة والترشيعات القانونية التي تنظم عمل املصارف اإلسالمية
وواقع السيولة يف املصارف األردنية وقدمت مقرتحات حلل مشاكل نسبة السيولة
النقدية وأمهية عالقة البنوك اإلسالمية مع البنك املركزي من خالل الترشيعات
والقوانني الناظمة.
 .3عيسى دراجي ،ومنور اورسير ( ،)2011بعنوان «حتديات الصناعة املرصفية
اإلسالمية»((( ،حيث تناولت الدراسة التحديات الداخلية للصناعة املرصفية
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اإلسالمية وحتديات حترير جتارة اخلدمات املالية ،وحتديات مقررات جلنة بازل
والفجوة التكنولوجية ،وحتديات العمل يف البورصة ،واملنافسة مع املصارف
التقليدية والعالقة باملرصف املركزي ،وخلصت إىل :توعية الرأي العام وإعالمه
بحقيقة ُبعد املرصف اإلسالمي عن الربا ،ورضورة حث البنوك املركزية عىل تبني
الطبيعة اخلاصة للمصارف اإلسالمية ،وتطوير أساليب الرقابة املالية واالفصاح
واجياد آلية توحيد الفتاوي ،وحث الدول واحلكومات عىل إصدار القوانني
اخلاصة بالعمل املرصيف اإلسالمي.
 .4حممد عيل العقول ( ،)2011بعنوان «املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف
اإلسالمية»((( ،بينت الدراسة أن هذه املشكالت تقع يف جمموعتني :أوهلام داخلية
ترتبط باملوارد البرشية ،وثانيهام خارجية ترتبط بطبيعة العالقة مع البنوك املركزية
من جهة والعوملة وحتدياهتا من جهة أخرى ،وأوصت الدراسة برضورة توفري
الكفاءات البرشية املتخصصة يف جمايل العمل املرصيف والرقابة الرشعية ،باإلضافة
إىل بناء التكتالت املرصفية اإلسالمية بام ُيمكّن املصارف اإلسالمية من تعزيز
تواجدها عىل املستويني املحيل والعاملي يف إطار املنافسة العادلة.
 .5عمر زهري حافظ ( ،)2004بعنوان «البنوك اإلسالمية أمام التحديات
املعارصة»((( ،تناول الباحث أبرز التحديات املعارصة للمصارف اإلسالمية ومنها:
عالقة البنوك اإلسالمية بالبنك املركزي ،وحتديات جمتمع األعامل ،وحتديات نظام
االقتصاد والعالقة مع النظام املرصيف العاملي ،وخلصت الدراسة إىل أمهية توفري
اإلطار والدعم املؤسيس السليم للصناعة املرصفية من خالل وجود هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية والسوق املايل ،ورضورة معاجلة اجلوانب
الرقابية والرشعية مراعاة لطبيعة العمل املرصيف اإلسالمي وخصوصيته.
.6اسامعيل العاموي ( ،)2003بعنوان «املعوقات اخلارجية للمصارف اإلسالمية»(((،
((( العقول ،حممد عيل ،املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية ،مقدمة للمؤمتر الدويل األول «صيغ مبتكرة للتمويل املرصيف اإلسالمي»،
جامعة آل البيت ،األردن.2011 ،
((( حافظ،عمر زهري ،البنوك اإلسالمية أمام التحديات املعارصة ،دراسة قدمت ملؤمتر مكة املكرمة الرابع بعنوان األمة اإلسالمية يف مواجهة
التحديات» ،اململكة العربية السعودية ،تاريخ .2004/1/24
((( العاموي،اسامعيل ،املعوقات اخلارجية للمصارف اإلسالمية  -دراسة تطبيقية عىل البنك اإلسالمي االردين للتمويل واالستثامر ،رسالة ماجستري يف
االقتصاد اإلسالمي ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك عام.2003 ،
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ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

لكل عمل وبحث علمي مربراته لقيام الباحث به ،وجاء اختيار الباحث هلذا
العمل لعدة أسباب هي:

 -حماولة مجع ما تناولته الدراسات السابقة بعمل جامع منظم. -ربط معوقات املصارف اإلسالمية بأبعاد ودعائم من خالل نموذجيربط هذه األبعاد من خالل استبانة تم توزيعها هلذه الغاية ُطرحت عىل
املستشارين يف الصناعة املالية اإلسالمية.
 -حماولة تقديم نموذج ُمبتكر ُخايس األبعاد قد ُيساعد يف التغلب عىلاملعوقات الداخلية واخلارجية التي تُواجه الصريفة االسالمية.

المبحث األول :المعوقات والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية
تسابق الباحثون عىل طرح العديد من املعوقات التي تواجه املصارف اإلسالمية يف
بحوثهم وكتاباهتم يف حماولة منهم إلعادة النشاط إىل الفكر االقتصادي اإلسالمي
قسم الباحثون هذه املعوقات إىل داخلية
بمفرداته ومكوناته اجلزئية والكلية .وقد ّ
وخارجية ،وتال ًيا عرض ألبرز املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف
اإلسالمية.
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بينت الدراسة أثر املعوقات اخلارجية للمصارف اإلسالمية وهي (ضغوط البيئة
الدولية واملوارد البرشية ،سلوكيات طالبي التمويل ،غياب األسواق املالية،
السياسات النقدية التقليدية) عىل البنك اإلسالمي األردين بالرتكيز عىل اجلوانب
اإلدارية اخلاصة باملوارد البرشية يف البنك ،وأوىص الباحث عىل رضورة تذليل
الصعوبات واملعوقات التي تواجه املصارف من خالل استحداث وابتكار
أدوات وأساليب متويلية واستثامرية جديدة ،وبرضورة االهتامم باملوارد البرشية
يف املصارف اإلسالمية وقيام البنوك املركزية بمراعاة الطبيعة اخلاصة للمصارف
اإلسالمية.
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المطلب األول :المعوقات الداخلية
وهي تلك املعوقات التي ترتبط بسياسة املصارف اإلسالمية ذاهتا وترتبط باإلدارة
املرصفية وجتميع املوارد املالية وطرق متويلها ،واستنا ًدا ألدبيات الدراسات
السابقة فقد خلص الباحث أهم هذه املعوقات بام ييل:

ً
أول:معوقات تقليدية العمل المصرفي

ُيعاب عىل املصارف اإلسالمية تقليدية العمل املرصيف ،وقد يكون سبب ذلك
يف التنافس مع املصارف التقليدية ،ونظرة العمالء للمصارف االسالمية ،لذا
ينبغي للمصارف اإلسالمية إبعاد الشكوك عن الصريفة اإلسالمية من خالل
التزام العاملني باملنهج والسلوك اإلسالمي الرشيد ،وتطوير الدوائر واألقسام
وتكنولوجيا املعلومات لرفع التنافسية ،والذي من شأنه أن يميز املرصف اإلسالمي
وخيرجه من بوتقة التقليدية .إن طبيعة العالقة بني املرصف اإلسالمي واملستثمر
قدرا من الصفات األخالقية كاألمانة والصدق وااللتزام باملواعيد
تتطلب ً
وتغيري الصورة الذهنية عن الصريفة اإلسالمية ،كذلك االنتشار اجلغرايف اجليد
أيضا إخراج املصارف اإلسالمية من إشكالية التقليدية
هلذه املصارف من شأنه ً
والتطبيق العميل للمرصف اإلسالمي(((.

ً
ثانيا:غياب المنتجات المبتكرة
من أكثر ما ُيعاب عىل املصارف اإلسالمية غياب املنتجات املبتكرة مقارنة مع تلك
املنتجات املقدمة من قبل املصارف التقليدية ومن أجل هذا ينبغي تأسيس وتفعيل
دوائر البحث والتطوير وتشجيع املنتجات واخلدمات يف املجتمعات وتشجيع
البحث العلمي ألغراض تطوير املنتجات إضافة إىل ابتكار وتطوير منتجات
((( العقول ،املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية ،مرجع سابق.
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وخدمات مرصفية وصيغ متويل جديدة.

ً
ثالثا:ضعف الجوانب الشرعية

ً
رابعا :ضعف الموارد البشرية

تعاين املصارف اإلسالمية يف هذا اجلانب من قلة توفر العنرص البرشي الذي
يتصف بالكفاءة واملهارة واخلربة الكافية،كذلك تتصف املصارف اإلسالمية
بنقص ملموس يف املعرفة الفنية والرشعية ألغلب العاملني يف املستويات
((( نارص ،الغريب ،البنك اإلسالمي األردين ،قانون البنك اإلسالمي االردين رقم  28لسنة  2000وتعديالته .القانون االحتادي اإلمارايت رقم  6لسنة
 1985املتعلق بعمل وأنشطة املصارف اإلسالمية ،ص.68-67
( ((1عبداهلل ،أمحد ،فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الرشعية ،جملة دراسات اقتصادية إسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،السعودية،
املجلد ( ،)9العدد  ،101ص .146
( ((1اخلليفي ،رياض ،هيئات الرقابة الرشعية بني النظرية والتطبيق ،بحث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي الرابع عرش :املؤسسات املالية اإلسالمية:
معامل الواقع وآفاق املستقبل ،كلية الرشيعة بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،2009 ،ص.388-387
( ((1الكفراوي ،عوف ،الرقابة الرشعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية ،جملة أضواء الرشيعة ،العدد  ،14الرياض ،1983 ،ص.366-365
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وتشمل الدراية التامة بطبيعة عمل املصارف اإلسالمية واالهتامم باجلوانب
الرشعية من خالل إخضاع مجيع معامالت املصارف اإلسالمية للرقابة الرشعية
لضامن سالمة التزامها بأحكام وقواعد الرشيعة اإلسالمية وقد تباينت طبيعة هذه
الرقابة فبعضها مكون من هيئة رقابة رشعية واآلخر له مستشار رشعي وأخرى
ثالثة هلا هيئة رقابة رشعية عىل مستوى الدولة تقوم بمهمة الرقابة الرشعية عىل
املصارف اإلسالمية((( .إن غياب أو عدم وجود معايري للرقابة الرشعية من شأنه
هتديد املصارف اإلسالمية يف ظل نمو وانتشار متسارع هلا عىل املستوى العاملي(.((1
كذلك تتمثل أهم املعوقات التي تعاين منها هيئات الرقابة الرشعية يف املصارف
اإلسالمية بالتايل:
 -استقاللية هيئات الرقابة الرشعية وتعني متكني هيئة الرقابة الرشعية منممارسة اختصاصها بتجرد وحرية تامة(.((1
 -رضورة وجود تدقيق رشعي داخيل حتت إرشاف اهليئة الرشعية ومسؤوليتهاباإلضافة إىل تقنني عملية التدقيق بشكل مفصل وواضح(.((1
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اإلدارية املختلفة( .((1ويتضح حجم إشكالية املوارد البرشية يف أن عدد املوظفني
يف املؤسسات املالية اإلسالمية قد وصل إىل  250ألف موظف أكثر من نصفهم
يف الرشق األوسط ،كام أن  % 85من هذه الكوادر هم من ذوي اخللفيات املالية
التقليدية( ،((1لذا ينبغي رفع درجة تأهيل العاملني ورفع قدرهتم عىل إجياد الفرص
االستثامرية وتنمية املوارد البرشية عرب وضع اسرتاتيجيات عامة.

المطلب الثاني :المعوقات الخارجية
وهي تلك املعوقات التي ترتبط بالبيئة التي تعمل هبا املصارف اإلسالمية وتتمثل
أهم هذه املعوقات بغياب األسواق املالية املخصصة للمصارف اإلسالمية ،إضافة
للمعوقات األخرى كاالندماج والعوملة وتكنولوجيا املعلومات وضعف تعاون
املصارف اإلسالمية فيام بينها ،واستنا ًدا ألدبيات الدراسات السابقة فقد خلص
الباحث أهم هذه املعوقات بام ييل:

ً
أول:عدم وجود أسواق مالية اسالمية جامعة ومعتمدة

متثل األسواق املالية رضورة للمصارف اإلسالمية كوهنا ُتكّن املصارف اإلسالمية
من توفري فرص متويلية واستثامرية ،كام أن األدوات املالية التي توفرها األسواق
املالية هي بمثابة القنوات التمويلية التي يتم من خالهلا استغالل تلك الفوائض
املالية( .((1وينبغي إجياد قوانني خاصة باألسواق املالية ،وفصل املعامالت التجارية
التقليدية عن املعامالت اإلسالمية ،وتفعيل دور هذه األسواق يف األهداف
التنموية واملرشوعات القومية ،ومساعدة املصارف اإلسالمية من خالل أدوات
السيولة قصرية األجل .فعىل الرغم من وجود بعض األسواق املالية كسوق رأس
(((1أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،الضامن يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته ،القاهرة ،مرص ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،1996 ،ص .76
( ((1دار املراجعة الرشعية ،أدوات التاهيل املتكاملة للعاملني يف املؤسسات املالية واإلسالمية ودور اهليئات الرشعية واملعاهد يف تدريبهم رشع ًيا ،بحث
مقدم للمؤمتر اخلامس للهيئات الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين ،2005 ،ص.19 ،14
( ((1أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،النشاط االستثامري ومعوقاته ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية التجارة بجامعة االسكندرية ،مرص  ،1991ص
..214 ،213
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املال االسالمي يف ماليزيا والسوق املالية االسالمية الدولية يف البحرين ومؤرش
داو جونز لألسواق املالية االسالمية إالّ أهنا مل ترق بعد لصورة األسواق اجلامعة
واملعتمدة لكثري من املصارف واملؤسسات االسالمية ،ومثال ذلك ّ
كثريا من
أن ً

املؤسسات االسالمية الزال يعتمد مؤرش الاليبور يف عمليات التسعري عىل الرغم

ً
ثانيا :المعوقات الخارجية األخرى
هناك العديد من املعوقات اخلارجية التي يمكن إدراجها يف هذا املضامر ،إال أنه

تم اختيار معوقات قلة تعاون املصارف اإلسالمية فيام بينها يف املجاالت املشرتكة
نظرا لظروف التنافسية ،وتشجيع االندماجات بني املصارف اإلسالمية ،إضافة
ً
إىل املعوقات املرتبطة بالعوملة كتحرير اخلدمات املالية املرصفية وتنافسية املنتجات

يف األسواق ،وحترير تبعية املصارف اإلسالمية عن الدور التقليدي يف البنوك
املركزية ،إضافة ملعوقات تكنولوجيا املعلومات من حيث ضعف األخذ باجلوانب
التكنولوجية واملعلوماتية لرفع تنافسية املؤسسات املالية اإلسالمية.

المبحث الثاني :التمويل والصيرفة اإلسالمية
تطورت الصريفة اإلسالمية عامل ًيا وانترشت جغراف ًيا ونافست يف كثري من

املجاالت وقد حققت معدالت نمو مركبة أعىل من نظريهتا التقليدية ،وكان هذا

كبريا وغري مسبوق للصناعة املرصفية اإلسالمية سواء يف أعداد املؤسسات
التطور ً

العاملة أو مؤرشات الصناعة نفسها ،وانترشت الصريفة اإلسالمية جغراف ًيا
ودخلت نطاقات وأسوا ًقا جديدة مل تصل إليها من قبل يف إفريقيا وآسيا وأمريكا

نموا متسار ًعا،
وأسواق أخرى يف أوروبا كأملانيا وروسيا ،وشهد التمويل املرصيف ً
واعتربت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية يف النظام املايل العاملي.
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من وجود مؤرش إسالمي.
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المطلب األول :نشأة التمويل والصيرفة اإلسالمية

تعرف املصارف اإلسالمية بأهنا :تلك املصارف أو املؤسسات التي ينص قانون
إنشائها ونظامها األسايس رصاحة عىل االلتزام بمباديء الرشيعة اإلسالمية،
وعدم التعامل بالفائدة ً
أخذا وعطا ًء(.((1وهذا التعريف هو البند اخلامس من
اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية .وعرفها الدكتور أمحد النجار رائد
فكرة البنوك اإلسالمية يف كتاب (بنوك بال فوائد) بأهنا أجهزة مالية تستهدف
التنمية وتعمل يف إطار الرشيعة اإلسالمية وتلتزم بأخالقيات الرشائع الساموية
وتسعى لتصحيح وظيفة رأس املال يف املجتمع وهي أجهزة تنموية اجتامعية(.((1
وتشري األبحاث أن النظام االقتصادي اإلسالمي يعمل عىل االستقرار املايل الذي
يعزز ويؤكد قوة وسالمة النظام املايل من خالل االستقرار املايل واستقرار أسواق
املال واألنشطة املرتبطة هبا( .((1يقوم االقتصاد اإلسالمي عىل معامالت األخالق
واجتناب احلرام يف التعامالت املالية وااللتزام بأحكام الدين اإلسالمي احلنيف
(كاألمانة والصدق والشفافية والتيسري والتعاون والتضامن) .ويستند النظام املايل
لالقتصاد اإلسالمي إىل قاعدة املشاركة يف الربح واخلسارة ،كام محت الرشيعة
اإلسالمية كافة عقود التمويل باالستثامر القائمة عىل التمويل من القروض
ذات الفائدة والتي تعترب من األسباب الرئيسة لألزمة املالية العاملية( ،((1ويقسم
الباحث نشأة وتاريخ املصارف اإلسالمية يف بحثه (إنجازات التمويل والصريفة
اإلسالمية بعد  4عقود عىل نشأهتا – واقع النمو والتوقعات املستقبلية) يف اجلدول
(((2
رقم ( )1إىل  4مراحل هي:
( ((1املالقي ،عائشة ،البنوك اإلسالمية بني التجربة والفقه والقانون ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،2000،ص .26
( ((1النجار ،أمحد ،منهج الصحوة اإلسالمية (بنوك بال فوائد) ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،القاهرة ،1989 ،ص .95
( ((1صاحلي ،صالح ،وغريب ،عبداحلليم ،كفاءة صيغ التمويل اإلسالمي يف احتواء األزمات والتقلبات الدورية ،ورقة بحث قدمت يف إطار امللتقى
الدويل حول األزمة املالية االقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،جامعة سطيف 21-20 ،أكتوبر  ،2009اجلزائر ،ص.14
( ((1عباد ،مجعة حممود ،االزمة املالية االقتصادية العاملية وآثرها احلالية واملتوقعة عىل اجلهاز املرصيف االردين ،مؤمتر األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها
من منظور النظام االقتصادي الغريب واإلسالمي ،جامعة اجلنان ،لبنان ،2009 ،ص .16-15
( ((2اهلرش ،نافذ ،إنجازات الصريفة اإلسالمية بعد  4عقود عىل نشأهتا «واقع النمو والتوقعات املستقبلية» ،بحث منشور يف جامعة الزرقاء األهلية،
األردن ،2017/5/)5-4( ،ص .482
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جدول رقم ( )1نشأة وتاريخ املصارف اإلسالمية

األوىل

ظهور
الفكرة

1949-1940

الثانية

حماوالت
تطبيق
الفكرة

1967-1950

الثالثة

الرابعة

التطبيق
الفعيل
وإنشاء
املصارف
اإلسالمية
االنتشار
اجلغرايف
الكبري

ظهور فكرة التمويل اإلسالمي.-احلاجة للصريفة اإلسالمية.

تأطرت الفكرة بدراسات االقتصادينييف التمويل اإلسالمي.
وضعت االسس العملية لعملاملصارف اإلسالمية.
جتربة بنوك االدخار املحيل بمرص(مدينةميت غمر) عام 1963
إنشاء أول مرصف إسالمي (ديباإلسالمي).
إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية  -جدة.-إنشاء عدة مصارف إسالمية.

2000-1968

-بلغ عدد املصارف اإلسالمية 1143

2001

حتى اآلن

حتى عام

2015

(((2

اجلدول من إعداد الباحث ،مصادر :انجازات الصريفة اإلسالمية بعد  4عقود عىل نشأهتا “واقع النمو والتوقعات
املستقبلية” ،بحث منشور يف جامعة الزرقاء األهلية ،األردن

املرحلة األوىل :ظهرت باألربعينات ومتثلت بظهور الفكرة واحلاجة للصريفة
اإلسالمية.

املرحلة الثانية :امتدت من اخلمسينات إىل  1967ومتيزت بإسهامات االقتصاديني
وكتاباهتم لتأطري العمل املرصيف اإلسالمي ،وانتهت بتجربة البنوك االدخار
املحيل بمرص عام .1967
املرحلة الثالثة :امتدّ ت من  2000-1968ومتثلت بإنشاء أول مرصف إسالمي (بنك

( ((2تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2016/2015تقرير صادر عن مركز ديب لالقتصاد اإلسالمي بالتعاون مع ثومسون رويرتز ودينارد
ستاندرد.2015 ،
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املرحلة

اسم املرحلة

الفرتة الزمنية

خصائص املرحلة

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

ديب اإلسالمي) عام
مصارف إسالمية.

1975

والبنك اإلسالمي للتنمية – جدة وتبعه إنشاء عدة

املرحلة الرابعة :متيزت باالنتشار اجلغرايف الكبري منذ عام  2001وحتى يومنا هذا،
إذ بلغت أعداد املصارف اإلسالمية حتى عام  )1143( 2015مرص ًفا ومؤسسة مالية.

ً
عالميا
المطلب الثاني :تطور الصيرفة اإلسالمية
سيتناول هذا املطلب تطور الصريفة اإلسالمية عامل ًيا من حمورين مها :تطور أعداد
مؤسسات التمويل والصريفة اإلسالمية عامل ًيا ،وتطور املؤرشات املالية األساسية
للصريفة اإلسالمية.

الفرع األول :تطور أعداد مؤسسات التمويل والبنوك اإلسالمية
هناك الكثري من اإلحصائيات التي حتدثت عن أعداد تقديرية للمصارف
اإلسالمية ،حيث قدر احتاد املصارف العربية أعداد املؤسسات املالية اإلسالمية
إىل أكثر من  700مؤسسة عام  2013تعمل يف  60دولة حول العامل منها  250مؤسسة
يف اخلليج العريب و  100يف الدول العربية األخرى ،ووف ًقا لتقرير التنافسية العاملي
للمصارف اإلسالمية ( )2014-2013فقد بلغ عدد عمالء املصارف اإلسالمية حول
العامل  38مليون عميل ،كام تشكل األصول املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية حوايل
 % 1من األصول املالية العاملية.

ووف ًقا لتقرير التنافسية العاملية للمصارف اإلسالمية عام  2016فقد قارب عدد
عمالء املصارف اإلسالمية حول العامل  100مليون عميل ومـــع ذلك التزال
 % 75.12من قاعدة العمالء املحتملة للتمويل اإلسالمي غري مستغلة واليزال
القطاع يتمتع بسعة كبرية يمكن أن تستوعب املزيد من املتعاملني(.((2
ووفق ًا ملؤرش ثومسون رويرتز للتنمية املالية اإلسالمية لعام  ،2015بلغ عدد
( ((2احتاد املصارف العربية :تطورات التمويل والصريفة اإلسالمية حول العامل ،املوقع اإللكرتوين.
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جدول رقم ( )2تطور أعداد املؤسسات املالية اإلسالمية

العام

أعداد املؤسسات

1975

2

1985

50

2000

210

2003

267

2005

300

2006

396

2013

955

2014

1113

2015

1143

اجلدول من إعداد الباحث ،مصادر  :ثومسون رويرتز ،دينار ستاندرد ،ديلويت ،احتاد املصارف العربية

( ((2تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2016/2015مرجع سابق.
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املؤسسات املالية اإلسالمية يف خمتلف أنحاء العامل  1143مؤسسة منها  436مرصف
إسالمي ونافذة إسالمية يف بنك تقليدي 308 ،رشكات تكافل إسالمية399 ،
مؤسسة متويل واستثامر إسالمي( .((2كام تتواجد املؤسسات املالية اإلسالمية يف
أكثر من  70دولة نصفها دول غري إسالمية ،ويبن اجلدول رقم ( )2تطور أعداد
املؤسسات املالية اإلسالمية خالل الفرتة من ( )2015-1975وذلك عىل النحو التايل:

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

الفرع الثاني :تطور المؤشرات المالية للتمويل والصيرفة اإلسالمية
جدول رقم ( )3تطور املؤرشات املالية للتمويل والصريفة اإلسالمية
السنة

األصول الكلية للتمويل
اإلسالمي

أصول البنوك والصريفة اإلسالمية

2003

 200مليار $

-

2008

639مليار $

-

2009

822مليار $

-

2010

895مليار $

-

2011

1.087تريليون $

-

2012

1.350تريليون $

-

2013

1.659تريليون $

1.214تريليون $

2014

1.864تريليون $

1.346تريليون $

2015

2.004تريليون $

1.447تريليون $

2017

2.438تريليون $

1.721تريليون $

( 2023توقع)

3.809تريليون $

2.441تريليون $

اجلدول من إعداد الباحث ،مصادر  :ثومسون رويرتز ،دينار ستاندرد ،ديلويت ،احتاد املصارف العربية

يشري اجلدول رقم ( )3واخلاص بتطور أصول الصريفة اإلسالمية أن جمموع قيمة
األصول املالية الكلية للتمويل اإلسالمي بلغ  2.438تريليون دوالر عام  2017منها

 1.721كأصول للصريفة اإلسالمية لنفس العام ،ويتوقع أن تصل إىل  3.809تريليون
دوالر عام  2023منها  2.441تريليون دوالر كأصول للمصارف اإلسالمية وبمعدل

نمو يبلغ قدره .% 56

ويرتكز التمويل اإلسالمي العاملي بشكل كبري يف منطقة الرشق األوسط وشامل
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جدول رقم ( )4توزيع أصول أسواق التمويل اإلسالمي
املرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حجم االصول

الدولة
إيران

578مليار $

509مليار $

السعودية
ماليزيا

اإلمارات العربية املتحدة
قطر

الكويت

491مليار $
222مليار $
129مليار $
109مليار $
84مليار $

البحرين

82مليار $

أندونيسيا

54مليار $

تركيا

34مليار $

بنغالديش

اجلدول من إعداد الباحث ،مصادر  :ثومسون رويرتز ،دينار ستاندرد
( ((2زهرة ،سيد و دمحان بن عبدالفتاح ،دور الصريفة اإلسالمية يف حتقيق االستقرار املايل  -دراسة حالة عينة من املصارف اإلسالمية :الراجحي،
بيت التمويل الكويتي ،مرصف قطر اإلسالمي ،للفرتة من ( ،)2015-2005وقائع أعامل املؤمتر العلمي الدويل  ،12جامعة الزرقاء األهلية ،األردن.
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إفريقيا ،وتستحوذ دول اخلليج العريب عىل نسبة  % 40.3من أصول املؤسسات
املالية حول العامل فيام تستحوذ باقي مناطق الرشق االوسط وشامل إفريقيا عىل
 % 38.6من األصول املالية اإلسالمية ،أما آسيا فتستحوذ عىل  % 18.7من األصول
اإلسالمية ومنطقة إفريقيا عىل  % 0.80وأوروبا وأمريكا واسرتاليا جمتمعة عىل
 ،((2(%1.7أما من حيث توزيع أصول أسواق التمويل اإلسالمي جاءت إيران
يف املرتبة األوىل من حيث أصول التمويل اإلسالمي بأصول تراوحت  578مليار
دوالر ،فيام جاءت السعودية باملركز الثاين بحجم أصول بلغت  509مليار دوالر،
وثال ًثا ماليزيا  491مليار دوالر .ويبني اجلدول رقم ( )4ذلك عىل النحو التايل:

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

منهجية الدراسة
نموذج الدراسة
لتحقيق غرض الدراسة والوصول إىل أهدافها املحددة ،تم اعتامد النموذج التايل
لبحث عالقات متغريات الدراسة .حيث إن املعوقات الداخلية وهي :تقليدية
العمل املرصيف اإلسالمي ،وغياب املنتجات املبتكرة ،واملعوقات الرشعية
وضعف العنارص البرشية الكفؤة واملؤهلة ،عوجلت بدعائم التمييز للتقليدية
وغياب املنتجات املبتكرة ،والترشيع لضعف اجلوانب الرشعية ،والتنوير لضعف
املوارد البرشية الكفؤة واملؤهلة ،أ ّما املعوقات اخلارجية :غياب األسواق املالية
واملعوقات األخرى فعوجلت بدعائم التطوير لغياب األسواق املالية والتحرير
للمعوقات اخلارجية األخرى كاالندماج والعوملة والتعاون فيام بني البنوك
اإلسالمية ،وقد ُأدرجت مخس فقرات يف االستبيان لكل دعامة من دعائم هذا
النموذج ويوضح الشكل رقم ( )1هذه العالقات كام ييل
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مجتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدراسة من اخلرباء واالستشاريني العاملني يف االقتصاد اإلسالمي
من مرصفيني عاملني يف الصريفة اإلسالمية وأكاديميني وخرباء ومستشارين

جمموعات متخصصة يف التمويل والصريفة اإلسالمية هي منتدى االقتصاد
اإلسالمي ،وجمموعة املالية اإلسالمية ،اهليئات والرقابة الرشعية ،وجمموعة

قنطقجي لالقتصاد اإلسالمي ،وقد تم توزيع ( )100استبانة عىل هؤالء

املتخصصني ،وقد بلغ املجموع الكيل لالستبانات املسرتجعة ( )75استبانة أي

نظرا لعدم اكتامل
أن نسبة االستجابة كانت ( )% 75استبعدت منها ( )6استبانات ً

تعبئة املعلومات فيها ،وبذلك خضعت للتحليل ( )69استبانة أي بنسبة ( )% 69من
االستبانات املوزعة.

أداة الدراسة
تم تطوير استبانة حسب ما تقتضيه متغريات الدراسة ،وتم استخدام مقياس
ليكرت اخلاميس ،وقد تكونت االستبانة من جزئني مها :اجلزء األول ،وخصص
للتعرف عىل العوامل الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،واجلزء الثاين والذي
خصص للعبارات التي غطت متغريات الدراسة والتي تقيس أبعاد الدراسة ،أما

فيام يتعلق باحلدود التي اعتمدهتا هذه الدراسة عند التعليق عىل املتوسط احلسايب

للمتغريات يف نموذج الدراسة فقد تم حتديد ثالثة مستويات حيث إن ذلك يعطي
عدالة يف توزيع تقديرات الرأي العام وبناء عىل املعادلة اآلتية لطول الفرتات =

(أطول فرتة – أقل فرتة)/عدد الفرتات = ( 1.33=3/4 = 3/)1-5من الوحدة وبالتايل
اليوجد أي حتيز يف أي من التقديرات املعطاة للفرتات وبذلك تكون املستويات

كااليت ،)5.00-3.67 ،3.66-2.34 ،2.33-1( :وبالتايل ستكون مستويات األمهية عىل
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ومراقبني رشعيني واستخدمت خاصية الواتس أب للوصول إليهم من خالل

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

التوايل :منخفضة ،متوسطة ،مرتفعة .كام تم إخضاع االستبانة لعدة اختبارات
كالتايل:

أ-اختبار الصدق الظاهري :عرضت االستبانة عىل جمموعة من املحكمني من ذوي
االختصاص للحكم عىل مدى صالحيتها كأداة جلمع البيانات ،وقد ُأجريت
مجيع التعديالت املقرتحة من قبل املحكمني قبل توزيع االستبانة عىل أفراد عينة
الدراسة.
ب -اختبار الثبات :للتأكد من مدى صالحية االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة
للدراسة ،تم اختبار مدى االعتامدية عليها باستخدام معامل كرونباخ ألفا ،وقد
بلغت درجة اعتامدية االستبانة حسب معيار كرونباخ ألفا ( )% 94.3وهي نسبة
ممتازة العتامد النتائج( ((2إذ أن النسبة املقبولة لتعميم نتائج مثل هذه الدراسات
هي(.)% 60

األساليب اإلحصائية المستخدمة

متت االستعانة باألساليب اإلحصائية ضمن الربنامج اإلحصائي للعلوم
االجتامعية  SPSSملعاجلة البيانات التي تم احلصول عليها من خالل الدراسة
امليدانية ،إذ استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية :الوسط احلسايب والنسب
املئوية واالنحراف املعياري ،وكذلك حتليل االنحدار املتعدد Multiple Regression
والتدرجيي  Stepwise Regressionمع اختبار  Fباستخدام جدول حتليل التباين
(.)Anova

(25) Malhotra, N., Marketing Research, 4th ed., Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 2003
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خصائص عينة الدراسة
جدول رقم ( :)5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص الديموغرافية
املتغري

الفئة

التكرارات

النسبة املئوية %

اجلنس

أنثى

9

%13

7

%10.1

22

%31.9

25

%36.2

15

% 21.7

8

%11.6

32

%46.4

29

%42

30

%43.5

19

%27.5

5

%7.2

10

%14.5

مستشار ومدرب صريفة
اسالمية

5

%7.2

املجموع

69

%100

أقل من  30سنة

العمر

من  -30أقل من  40سنة

من  – 40أقل من  50سنة
أعىل من  50سنة
بكالوريوس

املؤهل العلمي

ماجستري
دكتوراة

مرصيف إسالمي إدارة عليا
أستاذ جامعي اقتصاد
ومصارف إسالمية

طبيعة العمل

خبري صريفة إسالمية

رقابة رشعية مراقب مدير

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

يبني اجلدول رقم ( )5أن نسبة ( )% 87من أفراد عينة الدراسة هم من الذكور ،فيام

كانت نسبة اإلناث  ،% 13ويتضح كذلك أن الفئة العمرية األعىل من أفراد عينة

الدراسة ترتكز يف الفئة العمرية ( - 40أقل من  50سنة) ،حيث شكلت هذه النسبة

( )% 36.2من إمجايل أفراد العينة ،ثم الفئة التكرارية ( - 30أقل من  40سنة) وشكلت
وأخريا
ما نسبته  ،% 31.9ثم الفئة (أكرب من  50سنة) إذ شكّلت ما نسبته (،)% 21.7
ً
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ذكر

60

%87
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الفئة (أقل من  30سنة) التي شكلت ما نسبته  ،% 10.1وهذا مؤرش عىل أن متوسط
أعامر عينة الدراسة كبرية وخربة أفراد عينة الدراسة جيدة ،كام تبني أن أعىل نسبة
ملؤهل علمي بلغت ( )% 46.4وهي ملؤهل املاجستري ،ثم جاء مؤهل الدكتوراه
وبنسبة بلغت ( ،)% 42وأخري ًا البكالوريوس بنسبة ( .)% 11.6وهو ما يشري إىل ارتفاع
املستوى العلمي ألفراد عينة الدراسة ،كذلك يبني جدول التوزيع التكراري أن
 % 43.5من أفراد العينة هم من املرصفيني العاملني يف البنوك اإلسالمية – اإلدارة
العليا ،ثم جاءت فئة األكاديمني –االقتصاد واملصارف اإلسالمية بنسبة ،% 27.5
ثم املراقبني الرشعيني بنسبة  ،% 14.5وجاءت الفئتني (خبري صريفة اسالمية)
أيضا
و(مستشار ومدرب صريفة اسالمية) بنسبة  % 7.2لكل منهام ،وهذا مايشري ً
إىل أن مجيع أفراد عينة الدراسة تتوفر فيهم اخلربات الالزمة لإلجابة عن هذا
االستبيان اخلاص يف الصريفة والتمويل اإلسالمي.
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نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
 - 1متييز العمل املرصيف اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية (التقليدية)
جدول رقم ( :)6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات التمييز للتغلب عىل التقليدية

إبعاد الشكوك عن الصريفة اإلسالمية من
خالل التزام العاملني باملنهج والسلوك
اإلسالمي الرشيد.
تطوير الدوائر واألقسام وتكنولوجيا
املعلومات لرفع التنافسية مع املصارف
األخرى.

متييز الصفات األخالقية بني املرصف
اإلسالمي من جهة واملستثمرين واملتعاملني
من جهة أخرى كاألمانة والصدق.
تغيري الصورة الذهنية عن الصريفة
اإلسالمية للمتعاملني معها.

االنتشار اجلغرايف اجليد للمصارف
اإلسالمية وتوسيع رقعة عملياهتا.
املتوسط العام

4.33

0.834

1

مرتفعة

4.26

.9180

2

مرتفعة

4.19

0.845

3

مرتفعة

4.16

0.851

4

مرتفعة

4.01

0.993

5

مرتفعة

4.19

0.502

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

مرتفعة

يشري اجلدول رقم ( )6إىل أن مستويات األمهية ملتغري متييز العمل املرصيف ملواجهة
التقليدية جاءت مرتفعة ،إذ بلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)4.33 - 4.01وتشري
النتيجة العامة هنا إىل وجود مستوى ٍ
عال لتأثري متييز العمل املرصيف اإلسالمي
للتغلب عىل املعوقات الداخلية واملتمثلة يف تقليدية العمل املرصيف اإلسالمي من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب العام إلجاباهتم هبذا الشأن
( ،)4.19أما االنحراف املعياري فقد بلغ ( ،)0.502وهذه القيمة املنخفضة تشري إىل
أن إجابات املبحوثني متقاربة ومتشاهبة إىل حد ما.
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العبارات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية
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 - 2متييز العمل املرصيف اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية (غياب
املنتجات املبتكرة):
جدول رقم ( :)7املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات التمييز للتغلب
عىل غياب املنتجات املبتكرة
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية

العبارات
تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير يف
الصناعة املالية اإلسالمية.

4.32

.883

1

مرتفعة

تشجيع املنتجات و اخلدمات التنموية
واالجتامعية يف املجتمعات.

4.30

.880

2

مرتفعة

تشجيع البحث العلمي ألغراض تطوير
املنتجات.

4.29

.941

3

مرتفعة

ابتكار وتطوير منتجات وخدمات مرصفية
جديدة.

4.27

.845

4

مرتفعة

ابتكار صيغ متويل جديدة.

4.25

.863

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.30

0.725

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

تشري النتيجة العامة يف اجلدول ( )7إىل وجود مستوى ٍ
عال لتأثري متييز العمل املرصيف
اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف غياب املنتجات املبتكرة من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب العام لإلجابات حول هذا
املحور ( ،)4.30أما االنحراف املعياري فقد بلغ ( )0.725مما يشري إىل التجانس بني
اإلجابات إىل حد ما.
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 - 3الترشيع للتغلب عىل املعوقات الداخلية (معوقات اجلوانب الرشعية)
اجلدول رقم ( :)8املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغري الترشيع

استقاللية الرقابة الرشعية ومتكينها من ممارسة
صالحياهتا بأرحيية وسهولة.

4.43

.866

1

مرتفعة

إخضاع مجيع املعامالت للرقابة الرشعية
لضامن سالمة التزامها بأحكام وقواعد
الرشيعة اإلسالمية.

4.30

.896

2

مرتفعة

استقطاب أهل العلم واالختصاص من
الفقهاء والعلامء يف الرشيعة واالقتصاد
اإلسالمي.

4.28

.938

3

مرتفعة

توفري الثقة للمتعاملني بأن املرصف تتفق
معامالته مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

4.13

.906

4

مرتفعة

حتقيق االنسجام يف اجلوانب الرشعية بام يصدر
من فتاوى بني إدارات البنك املختلفة.

4.07

.863

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.24

.758

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

يشري اجلدول رقم ( )8إىل أن مستويات األمهية ملتغري الترشيع جاءت مرتفعة
إذ بلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)4.43 - 4.07وتشري النتيجة العامة هنا إىل
وجود مستوى ٍ
عال من التأثري ملتغري الترشيع للتغلب عىل املعوقات الداخلية
املتمثلة يف املعوقات اجلوانب الرشعية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ
املتوسط احلسايب العام ( ،)4.24أم ّا االنحراف املعياري فقد بلغ ( ،)0.758مما يدل
عىل االتفاق بني آراء أفراد العينة إىل حد ما.
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العبارات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية
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 - 4التنوير للتغلب عىل املعوقات الداخلية (ضعف املوارد البرشية)
جدول رقم ( :)9املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغري التنوير
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية

العبارات
استقطاب العنارص البرشية املؤهلة القادرة عىل
االبتكار واإلبداع والتجديد.

4.35

.801

1

مرتفعة

رفع قدرة املوارد البرشية عىل ابتكار احللول
للمشكالت التي يفرزها الواقع املرصيف
وتطبيقاته.

4.32

.795

2

مرتفعة

رفع درجة تأهيل العاملني وتفاعلهم مع أهداف
املرصف وخصوص ًا إذا كانوا من كوادر العمل
املرصيف التقليدي.

4.25

.830

3

مرتفعة

رفع قدرة املوارد البرشية عىل إجياد الفرص
االستثامرية.

4.14

.862

4

مرتفعة

تنمية املوارد البرشية عرب وضع اسرتاتيجيات
عامة.

4.04

.674

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.22

0.699

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

يشري اجلدول رقم ( )9إىل أن مجيع مستويات األمهية ملتغري التنوير كانت مرتفعة
وبلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)4.35 - 4.04وتشري النتيجة العامة هبذا
اخلصوص إىل وجود مستوى ٍ
عال من التأثري للتنوير للتغلب عىل املعوقات
الداخلية والتي تُعزى لضعف املوارد البرشية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة،
إذ بلغ املتوسط احلسايب العام ( ،)4.22أم ّا االنحراف املعياري فقد بلغ (،)0.699
وهذه القيمة املنخفضة تشري إىل أن إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشاهبة إىل
حد ما.
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 - 5التطوير للتغلب عىل املعوقات اخلارجية (غياب األسواق املالية)
جدول رقم ( :)10املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغري التطوير
العبارات
إجياد قوانني خاصة باألسواق املالية ملساعدة
عمل املصارف اإلسالمية.

4.22

.953

1

مرتفعة

رضورة وجود أسواق مالية اسالمية
متخصصة.

4.13

.954

2

مرتفعة

فصل املعامالت التجارية التقليدية عن
املعامالت اإلسالمية يف األسواق املشرتكة.

4.10

.894

3

مرتفعة

إجياد أسواق مالية حتقق األهداف التنموية
واملرشوعات القومية للدولة من خالل
املصارف اإلسالمية.

4.07

.913

4

مرتفعة

مساعدة املصارف اإلسالمية من خالل
أدوات السيولة قصرية األجل كأذونات
اخلزينة.

3.75

.946

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.05

0.691

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

يشري اجلدول رقم ( )10إىل أن مجيع مستويات األمهية ملتغري التطوير كانت عالية
التأثري ،وبلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني ( .)4.22 - 3.75وتشري النتيجة العامة
هبذا اخلصوص إىل وجود مستوى ٍ
عال من التأثري للتطوير للتغلب عىل املعوقات
اخلارجية املتمثلة يف غياب األسواق املالية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ
بلغ املتوسط احلسايب العام ( ،)4.05أما االنحراف املعياري فقد بلغ ( .)0.691مما
يشري إىل التجانس بني اإلجابات إىل حد ما.
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املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية
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 - 6التحرير للتغلب عىل املعوقات اخلارجية (االندماج والعوملة والتكنولوجيا)
جدول رقم ( :)11املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغري التحرير
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية

العبارات
تعاون املصارف اإلسالمية فيام بينها يف املجاالت
املشرتكة.

4.20

.833

1

مرتفعة

حترير تبعية املصارف اإلسالمية عن الدور
التقليدي يف البنوك املركزية.

4.17

.954

2

مرتفعة

األخذ باجلوانب التكنولوجية واملعلوماتية لرفع
تنافسية املصارف اإلسالمية.

4.09

.981

3

مرتفعة

تشجيع االندماجات املرصفية بني املؤسسات
املالية اإلسالمية.

3.90

.942

4

مرتفعة

حترير اخلدمات املالية املرصفية وتنافسية املنتجات
يف األسواق.

3.84

.980

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.04

0.669

مرتفعة
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يشري اجلدول رقم ( )11إىل أن مجيع مستويات األمهية ملتغري التحرير كانت
باملستوى العايل من التأثري وبلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني (.)4.20 – 3.84
وتشري النتيجة العامة هنا إىل وجود مستوى ٍ
عال من التأثري للتحرير للتغلب عىل
املعوقات اخلارجية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب
العام لإلجابات ( ،)4.04أما االنحراف املعياري فقد بلغ ( ،)0.669مما يدل عىل
االتفاق بني آراء أفراد العينة إىل حد ما.
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اختبار فرضيات الدراسة
جدول رقم ( )12االرتباط بني متغريات الدراسة املستقلة

التمييز للتغلب عىل التقليدية

1.680

التمييز لتطوير املنتجات

2.327

الترشيع

2.184

التنوير

2.417

التطوير

1.914

التحرير

1.900
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والختبار نموذج الدراسة أجرى الباحث اختبار مدى وجود ارتباط بني
متغريات الدراسة املستقلة  ،Multicollinearityفكلام كان هناك ارتباط عال بني
متغريات الدراسة املستقلة فهذا يعني أن هناك تشا ًهبا يف املعلومات التي تقدمها
هذه املتغريات األمر الذي يضعف نموذج الدراسة( ،((2حيث استخدم الباحث
مقياس ( )VIF Variance Inflation Factorفكانت النتائج يف اجلدول ( )12هي أقل من
 5جلميع متغريات الدراسة املستقلة ،لذلك ال يمكن القول ان هناك ارتبا ًطا عال ًيا
بني متغريات الدراسة املستقلة.

( ((2أبو زيد ،حممد ،أساليب التحليل االحصائي باستخدام برجمية  ،SPSSاألردن ،عامن ،دار جرير( ،د.ط) ،2005 ،ص .259

103

أثر دعائم نموذج التطوير ُخايس األبعاد يف التغلب
عىل املعوقات الداخلية واخلارجية للمصارف اإلسالمية

املتغري

معامل VIF
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جدول رقم ( :)13نتائج حتليل االنحدار املتعدد لدعائم نموذج التطوير للتغلب عىل املعوقات الداخلية
املتغري التابع

املعوقات
الداخلية

()R2
()R
معامل
معامل
املحسوبة
االرتباط التحديد
F

.973

.946

278.96

 DFدرجات

احلرية

بني
املجاميع

البواقي

املجموع

*Sig

مستوى
الداللة

4
0.000

64
68

 βمعامل االنحدار
التمييز
للتقليدية

التميز
لتطوير
املنتجات
الترشيع
التنوير

*Sig

مستوى
الداللة

0.156

.000

0.247

.000

0.313

.000

0.193

.000
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* يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى ()ά ≥ 0.05

والختبار الفرضية الرئيسة األوىل تم استخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد

(Regression

 )Multipleملعرفة أثر املتغريات املستقلة يف التغلب عىل املعوقات

الداخلية للمصارف اإلسالمية ،ويتضح من البيانات الواردة يف اجلدول رقم ()13

وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع دعائم نموذج تطوير املصارف اإلسالمية

(التمييز للتغلب عىل التقليدية ،والتمييز لتطوير املنتجات ،الترشيع ،التنوير)
يف التغلب عىل املعوقات الداخلية ،إذ بلغ معامل االرتباط املتعدد  )0.973(Rأم ّا

ففس ما نسبته ( )0.946من التباين احلاصل يف املتغري التابع،
معامل التحديد ّ R2
أي أن قيمة ( )%94.6من التغريات يف املعوقات الداخلية ناجتة عن التغري يف دعائم

نموذج تطوير عمل املصارف اإلسالمية وهي التمييز للتغلب عىل التقليدية
والتمييز لتطوير املنتجات ،الترشيع للتغلب عىل ضعف اجلوانب الرشعية ،التنوير

للتغلب عىل ضعف املوارد البرشية.

وتؤكد نتائج حتليل التباين املوضحة يف اجلدول رقم ( )13ما سبق ،حيث بلغ
مستوى الداللة ( )0.000وهي أقل من ( )0.05كام أن قيمة  Fاملحسوبة ()278.96
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وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص عىل أنه يوجد
أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نموذج تطوير املصارف اإلسالمية ُخايس األبعاد
املتمثلة بـ :التمييز للتغلب عىل التقليدية والتمييز لتطوير املنتجات ،الترشيع،
التنوير يف التغلب عىل املعوقات الداخلية التي تواجه املصارف اإلسالمية.

تحليل االنحدار Stepwise Regression
املتغري حسب درجة تأثريه

القوة التفسريية

الرتتيب

 /1الترشيع

0.870

1

 /1الترشيع /2 ،التمييز لتطوير املنتجات

0.949

2

 /1الترشيع /2،التمييز لتطوير املنتجات/3 ،التنوير

0.966

3

/1الترشيع/2،التمييز لتطوير املنتجات/3،التنوير /4التمييز
للتغلب عىل التقليدية

0.973

4
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وملعرفة أي املتغريات املستقلة أكثر تاثري ًا يف التغري احلاصل يف املتغري التابع
(املعوقات الداخلية) أجرى الباحث حتليل االنحدار بطريقة Stepwise Regression
حيث يبني اجلدول رقم ( )14أن متغري الترشيع جاء أوالً وفرس لوحده ()0.870
من التغري احلاصل يف املعوقات الداخلية تاله التمييز لتطوير املنتجات ،فالتنوير
للتغلب عىل ضعف املوارد البرشية وأخري ًا التمييز للتغلب عىل تقليدية العمل
املرصيف اإلسالمي.
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جدول رقم ( )14ترتيب املتغريات حسب األمهية يف تفسري النموذج
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جدول رقم ( :)15نتائج حتليل االنحدار املتعدد لدعائم نموذج التطوير للتغلب عىل املعوقات اخلارجية
املتغري
التابع

()R
معامل
االرتباط

()R2
معامل
التحديد

املعوقات
اخلارجية

0.895

0.801

F

املحسوبة

132.84

*Sig

DF

درجات احلرية
بني
املجاميع

2

البواقي

66

املجموع

68

مستوى
الداللة

β

معامل االنحدار
التطوير

0.343

*Sig

مستوى
الداللة
0.000

0.000

التحرير

0.441

0.000
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* يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى ()ά ≥ 0.05

والختبار الفرضية الرئيسة الثانية تم استخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد
( )Multiple Regressionملعرفة أثر املتغريات املستقلة يف التغلب عىل املعوقات
اخلارجية للمصارف اإلسالمية ،ويتضح من البيانات الواردة يف اجلدول رقم ()15
وجود تأثري ذي داللة إحصائية جلميع دعائم نموذج تطوير املصارف اإلسالمية
(التطوير والتحرير) يف التغلب عىل املعوقات اخلارجية ،إذ بلغ معامل االرتباط
املتعدد  ،)0.895( Rأم ّا معامل التحديد  R2ففرس ما نسبته ( )0.801من التباين
احلاصل يف املتغري التابع ،أي أن قيمة ( )%80.1من التغريات يف املعوقات اخلارجية
ناجتة عن التغري يف دعائم نموذج تطوير عمل املصارف اإلسالمية وهي التطوير
والتحرير .وتؤكد نتائج حتليل التباين املوضحة يف اجلدول رقم ( )15ما سبق،
حيث بلغ مستوى الداللة ( )0.000وهي أقل من ( )0.05كام أن قيمة  Fاملحسوبة
( ،)132.84وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص عىل
أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نموذج تطوير املصارف اإلسالمية املتمثلة
بـ :التطوير والتحرير يف التغلب عىل املعوقات اخلارجية التي تواجه املصارف
اإلسالمية.
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جدول رقم ( )16ترتيب املتغريات حسب األمهية يف تفسري النموذج
املتغري حسب درجة تأثريه

القوة التفسريية

الرتتيب

 /1التحرير

0.838

1

 /1التحرير /2 ،التطوير

0.895

2

تأثريا يف التغري احلاصل يف املتغري التابع
وملعرفة أي املتغريات املستقلة أكثر
ً
(املعوقات اخلارجية) ،أجرى الباحث حتليل االنحدار بطريقة Stepwise Regression
حيث يبني اجلدول رقم ( )16أن متغري التحرير جاء ً
أول وفرس لوحده()0.838
وفس جمتم ًعا مع التحرير
من التغري احلاصل يف املعوقات اخلارجية ،تاله التطوير ّ
(.)0.895
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الخاتمة
النتائج

يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة كالتايل:

1 .1وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع دعائم نموذج تطوير املصارف
اإلسالمية مخايس األبعاد (التمييز للتغلب عىل التقليدية والتمييز لتطوير
املنتجات ،الترشيع ،التنوير) يف التغلب عىل املعوقات الداخلية للمصارف
اإلسالمية.

2 .2وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع دعائم نموذج تطوير املصارف
اإلسالمية مخايس األبعاد (التطوير والتحرير) يف التغلب عىل املعوقات
اخلارجية للمصارف اإلسالمية.

3 .3تشكل العنارص التالية معوقات تعيق عمل املصارف اإلسالمية ،وهي :قلة
املنتجات املبتكرة ،واملعوقات الرشعية ،وضعف املوارد البرشية ،وتقليدية
العمل املرصيف ،كمعوقات داخلية ،ومعوقات خارجية ،كالعوملة ،وضعف
التعاون بني البنوك ،واملتطلبات التكنولوجية ،إضافة إىل غياب األسواق
املالية الالزمة لعمل هذه املصارف.

كبريا عىل تطوير عمل املصارف اإلسالمية،
تأثريا ً
4 .4تشكل العوامل املستقلة ً
وهذه العوامل مرتبة حسب نتائج الدراسة :الترشيع يف جوانب الصريفة
اإلسالمية ،والتمييز لتطوير املنتجات ،والتنوير لتطوير املوارد البرشية،
والتمييز للغلب عىل التقليدية ،وحترير العمل املرصيف اإلسالمي ،وتطوير
غياب األسواق املالية.
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التوصيات

يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ،تقدم الدراسة جمموعة من التوصيات وعىل
النحو اآليت:

2 .2أمهية تبنى نموذج التطوير مخايس األبعاد لتطوير عمل املصارف اإلسالمية
من خالل دعائم هذا النموذج وهي :التمييز ،الترشيع ،التنوير ،التطوير،
و التحرير.

3 .3رضورة التزام املصارف اإلسالمية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل
املصارف اإلسالمية ،وذلك لتأثريها الواضح يف مواجهة معوقات عمل
املصارف اإلسالمية الداخلية واخلارجية.

4 .4إجراء املزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غري مبحوثة يمكن أن
تعيق عمل املصارف اإلسالمية وتضعف أداءها.
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1 .1أمهية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير يف الصناعة املالية اإلسالمية،
وتشجيع البحث العلمي ،وابتكار وتطوير املنتجات واخلدمات املرصفية
اجلديدة وكام أظهرهتا نتائج الدراسة.
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قائمة المراجع
ً
أول :المراجع العربية

 -احتاد املصارف العربية ،تطورات التمويل والصريفة االسالمية حول العامل،موقع املجلة عىل اإلنرتنت http://www.uabonline.org/ar/magazine

 -أبو زيد ،حممد خري ،أساليب التحليل اإلحصائي باستخدام برجمية ،SPSSعامن ،دار جرير( ،د.ط).2005 ،

 -أبو زيد ،حممد عبداملنعم ،الضامن يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته ،القاهرة،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.1996 ،

 -أبو زيد ،حممد عبداملنعم ،النشاط االستثامري ومعوقاته ،رسالة ماجستري غريمنشورة ،كلية التجارة بجامعة اإلسكندرية .1991

 -اخلليفي ،رياض ،هيئات الرقابة الرشعية بني النظرية والتطبيق ،بحث مقدمللمؤمتر العلمي السنوي الرابع عرش :املؤسسات املالية اإلسالمية :معامل
الواقع وآفاق املستقبل ،كلية الرشيعة بجامعة اإلمارات العربية املتحدة.2009 ،

 -السعد ،أمحد ،وبني خالد محود ،التحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية –أنموذجا ،بحث مقدم للمؤمتر الدويل األول للاملية واملرصفية
مشكلة السيولة
ً
اإلسالمية ،اجلامعة األردنية ،عامن ،األردن.

 -العقول ،حممد ،املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية ،مقدمللمؤمتر الدويل األول «صيغ مبتكرة للتمويل املرصيف اإلسالمي» ،جامعة آل
البيت ،األردن.2011 ،

 -العاموي ،إسامعيل ،املعوقات اخلارجية للمصارف اإلسالمية – دراسةتطبيقية عىل البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثامر ،رسالة ماجستري يف
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االقتصاد اإلسالمي ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك،
.2003

 -الكفراوي ،عوف ،الرقابة الرشعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية ،جملةأضواء الرشيعة ،العدد  ،14الرياض.1983 ،

 -النجار ،أمحد ،منهج الصحوة اإلسالمية (بنوك بال فوائد) ،االحتاد الدويلللبنوك اإلسالمية ،القاهرة.1989 ،

 -اهلرش ،نافذ ،انجازات الصريفة اإلسالمية بعد  4عقود عىل نشأهتا «واقعالنمو والتوقعات املستقبلية» ،بحث منشور يف جامعة الزرقاء األهلية،
األردن.2017/5/)5-4( ،

 -تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2019/2018تقرير صادر عن مركز ديبلالقتصاد اإلسالمي بالتعاون مع ثومسون رويرتز ودينارد ستاندرد.2018 ،

 -تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2016/2015تقرير صادر عن مركز ديبلالقتصاد اإلسالمي بالتعاون مع ثومسون رويرتز ودينارد ستاندرد.2015 ،

 -حافظ ،عمر زهري ،البنوك اإلسالمية أمام التحديات املعارصة ،دراسة قدمتملؤمتر مكة املكرمة الرابع بعنوان «األمة اإلسالمية يف مواجهة التحديات»،
بتاريخ .2004/1/24

 -دار املراجعة الرشعية ،أدوات التاهيل املتكاملة للعاملني ،يف املؤسسات املاليةواإلسالمية ودور اهليئات الرشعية واملعاهد يف تدريبهم رشع ًيا ،بحث مقدم
للمؤمتر اخلامس للهيئات الرشعية للمؤساات املالية اإلسالمية ،البحرين،
.2005
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المصارف اإلسالمية الرقمية
«رؤية مقاصدية»
د .مراد بوضاية
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر

الملخص:
هيدف البحث إىل إعامل النّظر املقاصدي باعتباره أداة قياس لبيان مدى مالءمة
املصارف الرقمية بطبيعتها وحتدياهتا للصريفة اإلسالمية من باب رعي الواقع

واملتوقع :واسترشافا ملستقبل العمل املرصيف اإلسالمي وفق ما تقتضيه مقاصد

الرشيعة املتعلقة بحفظ املال ،وذلك من خالل حتديد طبيعة املصارف الرقمية

عموما وتعداد خصائصها وحتدياهتا ،ثم توضيح املقاصد املتعلقة بحفظ املال ،ثم
بيان مدى مالءمة تلك اخلصائص والتحديات لطبيعة الصريفة اإلسالمية الرقمية
مقاصديا.

وملعاجلة ذلك تم الدّ مج بني املنهج الوصفي والتحلييل ألهنام كفيالن بتحقيق
املقصود ،وقد خلص البحث إىل ّ
التحول إىل
أن الصريفة اإلسالمية إذا ما أرادت
ّ

املجال الرقمي بصورة تامة؛ فام عليها إالّ رسعة املبادرة الختاذ إجراءات وتدابري
تناسب منظومتها املالية ،ومن أمهها إجياد بيئة ترشيعية واضحة املعامل تؤ ّطر العمل
117

املصارف اإلسالمية الرقمية
«رؤية مقاصدية»

ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/3 /20م ،واعتمد للنشر في 2019/ 4/8م)

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

املرصيف الرقمي ،وتن ّظم العالقة بني األطراف ذات العالقة.

الكلمات المفتاحية :املصارف اإلسالمية ،الرؤية املقاصدية،املصارف الرقمية.
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Digital Islamic Banks

“Objectivity Purview”
Dr. Murad Boudaia

Teaching staff member at college of Shari’ah and Islamic studies in Qatar University

Abstract:
The research aims at objectivity review as a measure for compatibility of
digital banks as well as its nature and challenges with Islamic banking in the
املصارف اإلسالمية الرقمية
»«رؤية مقاصدية

context of present instance and future expectations: vis-à-vis foreseeing the
future of Islamic banking operations as required by the objectives of Shari’ah
related to the preservation of wealth. To do so, the nature of digital banks in
general is defined in addition to counting on its specifications and challenges;
thereby the objectives pertaining to preservation of wealth are elaborated, and
the extent of compatibility of such specifications and challenges with Islamic
digital banking from objectivity aspect are stated.
The paper adopted descriptive and analytical approaches to serve the purpose.
The research concluded that if the Islamic banking intends to transform entirely
to the digital arena, it shall initiate appropriate procedures and policies in
line with its monetary system, significantly by establishing an apparent legal
premise for defining the boundaries of digital operations and organizing the
relationship grid of stakeholders.

Keywords: Islamic banking, Objectivity purview, Digital banks.
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المقدمة

ّ
إن احلمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،وسيئات
أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أال إله إال
اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم تسليام كثريا.
وبعد؛

ّ
فإن زخم املتغريات املتسارعة التي متوج هبا األنشطة املالية ،وما يشهده قطاع
السيع الستخدام
تكنولوجيا املعلومات من نمو وتكامل وتعقيد ،والتنامي ّ
اإلنرتنت :عوامل مرتاكمة أ ّدت إىل ثورة رقمية عملت عىل إحداث تغريات
الصناعة املالية العاملية ،ففرضت نظام ًا جديد ًا
جذرية يف بعض أحواهلا يف هيكل ّ
الرقمي أو اقتصاد اإلنرتنت.
بات ُيعرف باالقتصاد ّ
التحول الرقمي بروز املصارف الرقمية أو البنوك االفرتاضية
وكان من نتاج هذا
ّ
التي حققت قفزة هائلة يف األنشطة املرصفية ،من خالل خدماهتا الرقمية املبتكرة
والسعة والدّ قة ،مع ما حتويه من خماطر
واملتنوعة؛ املتسمة بالسهولة واملرونة ّ
جديدة.

واملرصفية اإلسالمية ليست بمعزل عن هذا التطور املتالحق ،إذ هي جزء ال
يتجزأ من املنظومة املالية العاملية وإن كانت هلا خصوصيتها ،مما يفرض عليها
رضورة التعامل مع هذا الوافد اجلديد ،بكل ما حيويه من حتديات وفق ما تقتضيه
منظومتها اإلسالمية.

من هذا املنطلق جاء هذا البحث املوسوم بـ :املصارف اإلسالمية الرقمية رؤية
مقاصدية توجيها واسترشافا ملستقبل العمل املرصيف اإلسالمي الرقمي من خالل
رؤية مقاصدية يالحظ فيها مدى حتقق مقاصد الرشع املالية يف املصارف الرقمية
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ومالءمتها للمصارف اإلسالمية.

وليس املقصود من هذا البحث إصدار حكم عىل الصريفة الرقمية إذن ًا أو منع ًا ،بل

املقصود التحقق من مدى املالءمة ملقاصد الرشيعة من باب رعي الواقع واملتوقع

للعمل املرصيف اإلسالمي يف املجال الرقمي.

مشكلة البحث:
تتمحور إشكالية البحث حول السؤال اجلوهري اآليت:

حتقيق مقاصد
ما مدى مالءمة املصارف الرقمية للمصارف اإلسالمية من حيث
ُ
وهذا السؤال تتفرع عنه األسئلة اآلتية:

أ -ما طبيعة املصارف الرقمية وماهيتها؟

ب -ما هي مقاصد الرشيعة املتعلقة بحفظ املال؟

ج -ما مدى حتقق مقاصد الرشيعة ومالءمتها لطبيعة املصارف الرقمية؟

أهداف البحث:
اهلدف األساس من هذه الورقة :بيان مدى مالءمة طبيعة املصارف الرقمية بام

حتويه من آثار للمصارف اإلسالمية الرقمية وفق ما تقتضيه مقاصد الشارع يف
حفظ املال؛ وتتفرع عنه األهداف اآلتية:

أ -بيان ماهية وطبيعة املصارف الرقمية.

ب -حتديد مقاصد الرشيعة يف مقصد املال.

ج -توضيح مدى مالءمة املصارف الرقمية بطبيعتها وآثارها ملقاصد الرشيعة يف
حفظ املال.
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الدراسات السابقة:
بعد بذل اجلهد يف البحث واملطالعة مل أهتد إىل دراسة تتناول املوضوع بنفس
النّسق أو اخل ّطة املرسومة يف هذا البحث؛ غري أنّه ال بد من اإلشارة هنا إىل وجود
بعض الدّ راسات والبحوث الق ّيمة ذات الصلة باملوضوع بوجه من األوجه؛ وهي
يف غالبها ال خترج عن أنامط ثالثة:

أ -دراسات تعنى بمفهوم االقتصاد الرقمي أو التجارة االلكرتونية من حيث
العموم.
ب -دراسات اهتمت باخلدمات االلكرتونية أو الرقمية للبنوك واملصارف ،وهذه
كثرية ال تكاد حتىص.
ج -دراسات خاصة بمجال حمدد من الرقمنة كاحلديث عن العمالت املشفرة أو
العمالت االفرتاضية.
وقد أفدت مما طالته يدي من تلك الدّ راسات عىل اختالفها مما له صلة بموضوع
البحث كام هو مثبت يف هوامش الورقة.

منهج البحث:

أما منهج البحث؛ فطبيعة املوضوع تستدعي املزاوجة بني املنهج الوصفي
والتحلييل باعتبارمها األداة األمثل ملثل هذه الدراسات رصد ًا للامدة العلمية،
ثم عرضها عرض ًا ،مرتب ًا ترتيب ًا منهجي ًا.(((.
فإحكامها ومن َّ

خطة البحث:

ُقسمت الورقة إىل مقدمة وأربعة مباحث ،وخامتة حسب خطة العمل اآلتية:

املقدمة؛ وفيها :أمهية البحث وإشكاليته وأهدافه والدراسات السابقة واملنهج
املتبع ثم خطته.

((( انظر :األنصاري ،فريد،أبجديات البحث يف العلوم الرشعية ،ص67:
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املبحث األول :رشح مفردات العنوان.
املبحث الثاين :ماهية وطبيعة املصارف الرقمية.
املبحث الثالث :مقاصد الرشيعة املتعلقة باملال.
املبحث الرابع :بيان مدى مالءمة املصارف الرقمية للمصارف اإلسالمية
مقاصديا.
خامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.

هذا ما تيرس مجعه ورقمه فلله احلمد واملنة عىل توفيقه وتيسريه ،واهلل وحده هو
املوفق واملسدد.

هيدف هذا املبحث إىل رشح مفردات العنوان :املصارف اإلسالمية الرقمية رؤية
ثم حتديد املقصود من ورقة البحث بحسب الرتتيب اآليت:
مقاصدية؛ ومن َّ

ً
أوال :المصارف

املصارف لغة :مجع ِ
الصف ،وهو:
مرصف بالكرس ،وهو :اسم مكان مشتق من ّ
الشء من حالة إىل حاله أو إبداله بغريه(((،
والصف :بيع النقد بالنقد(((.
تغري ّ
ّ
والرصاف من ي ْبذل َن ْقدا بِنَ ْقد واملستأمن عىل َأ ْم َوال اخلزانة يقبض َويرصف َما
ّ
(((
يستَحق،
الرصاف .
ْ
والرصافة ،مهنة ّ
ّ
وتطلق كلمة املرصف ويراد هبا :مؤسسة تقبل الودائع من األفراد واهليئات ثم
تستخدمها يف التمويل والسلف(((.
((( انظر :ابن منظور،لسان العرب ،190-198/9،والفيومي،املصباح املنري.338/1 ،
((( انظر :النووي،حترير ألفاظ التنبيه ص ،175:والرصاع،رشح حدود ابن عرفة ص241:
((( انظر :جمموعة من الباحثني،املعجم الوسيط.513/1 ،
((( قارنه بام يف :مذكرات يف النقود والبنوك إلسامعيل هاشم ص.34:
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ً
ثانيا :اإلسالمية

اإلسالمية نسبة إىل اإلسالم ،وهو :االنقياد واخلضوع يقال :أسلم واستسلم أي
انقاد (((.
واصطالحا :االستسالم واالنقياد ألوامر اهلل تعاىل الرشعية (((.
وتقييد املصارف باإلسالمية ،لبيان تق ّيد هذه املصارف بأحكام اإلسالم وانقيادها
له ،بمعنى أهنا تزاول أعامهلا وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية (((.

ويطلق عىل جمموعة األعامل التي متارسها املصارف اإلسالمية اسم :املرصفية
اإلسالمية نسبة إىل املرصف ،وهو املؤسسة التي جتري فيها األعامل املرصفية كام
تقدم.

ً
ثالثا :الرقمية:

رقمية؛ اسم مؤنث منسوب إىل رقم ،ويقال :رقمي؛ وهي طريقة لنقل وختزين
املعلومات الصوتية والكتابات والفيديو يف الشبكة اإللكرتونية أو جهاز احلاسوب
إذ إن أجهزة املعاجلة الرقمية تقوم بتحويل املعلومات إىل أرقام ،وختزينها يف ذاكرة
احلاسوب مما يساعد عىل معاجلة ونقل البيانات يف الشبكة العنكبوتية(((.

ً
رابعا :رؤية

رؤية؛ لغة :من رأى ،بمعنى :النّظر بالعني والقلب ،قال ابن فارس «:الراء واهلمزة
والياء أصل يدل عىل نظر وإبصار بعني أو بصرية؛ فالرأي ما يراه اإلنسان يف
األمر ،ومجعه آراء»( ،((1وقال الفيومي..«:ورأى يف األمر رأيا ،والذي أراه بالبناء
للمفعول بمعنى الذي أظن ،وبالبناء للفاعل بمعنى الذي أذهب إليه ،والرأي
((( انظر :املصباح املنري للفيومي.286/1 ،
((( انظر :السفاريني،لوامع األنوار البهية429/1،
((( انظر :رفيق يونس املرصي ،املصارف اإلسالمية ص 8:و ،63اتفاقية :إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ص10:
((( انظر :املوسوعة احلرة)/https://ar.wikipedia.org/wiki /
( ((1معجم مقاييس البن فارس .472/2 ،وابن منظور،لسان العرب 291/14 ،وما بعدها.
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العقل والتدبري ،ورجل ذو رأي أي بصرية وحذق باألمور ومجع الرأي :آراء»(.((1
ويف االصطالح قيلت فيه عدة تعريفات حاصلها كام قال ابن القيم ...« :خصوه
أي الرأي بام يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب ملعرفة وجه الصواب مما تتعارض
فيه األمارات» (.((1

فالرأي :هو احلكم الذي يذهب إليه النّاظر ويتوصل إليه بواسطة إعامله عقله
وتفكريه مستخدما وسيلة من الوسائل الرشعية بغية استنباط حكم الواقعة سواء
كان ذلك عىل سبيل اليقني أو الظن.

ً
خامسا :مقاصدية

واملعنى العام للمقاصد :املرادات

ـ أما املقاصد باعتبار النّسبة الرشعية ،فقد تعددت ألفاظ العلامء يف التعبري عنها
مع احتادها يف املعنى املعرب عنه بأهنا :املصالح التي قصد الشارع بترشيع األحكام
من أجلها ،ولعل أدقها وأشملها يف تقرير املعنى االصطالحي قول بعضهم:
«املعاين واحلكم التي أرادها اهلل من الترشيعات لتحقيق عبوديته وإصالح العباد
يف الدارين»(.((1
إذا حتقق هذا فاملقصود بـ :رؤية مقاصدية يف هذه الورقة :النظر املقاصدي أو
ما يعرب عنه :بالنّظر املصلحي(((1؛ ويراد به :مراعاة مقاصد الشارع أثناء عملية
(((1

( ((1املصباح املنري للفيومي.246/1 ،
( ((1ابن القيم،إعالم املوقعني.53/1:
( ((1انظر :ابن فارس،مقاييس اللغة ،95/5وابن منظور ،لسان العرب 353/3 ،وما بعدها.
( ((1انظر :املصادر السابقة واملصباح املنري للفيومي.504/2 ،
( ((1د سليامن الرحييل ،الطريق القاصد،ص(159-157:جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة)
( ((1املصدر نفسه
( ((1انظر :الشاطبي،املوافقات.291/4 :
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نسبة إىل املقاصد ،واملقاصد يف ال ّلغة :مجع مقصد ،ويأيت لفظ القصد بمعنى :إتيان
الشء خالف اإلفراط ،وهو عىل قصد :أي
ّ
الشء عىل استقامة( ،((1والقصد يف ّ
عىل رشد وعدل؛ ألنه يطلب السداد ،والبعد عن اجلور(.((1
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االجتهاد.

ألن االجتهاد بمراحله االجرائية املتمثلة يف الفهم فاالستنباط ثم التنزيل جيسد
حقيقة النّظر املقاصدي احلقيق بإجياد العالقة الطردية بني احلكم املجرد والواقع
بظروفه؛ وفق منهج قوامه املزج بني احلكم وحكمته أوالً ،وبني التطبيق ومآله
ثاني ًا.

وعليه فاملقصود بعنوان الورقة:

رعي واقع املصارف الرقمية عموما والتوقع للمصارف اإلسالمية ،باسترشاف
مستقبل العمل املرصيف اإلسالمي وفق ما تقتضيه مقاصد الرشيعة املتعلقة بحفظ
املال مالءمة ال تنزيال وحتقيقا للمناط

والتعبري بـ :مالءمة ال تنزيال وحتقيقا للمناط؛ لتحديد جمال هذا الورقة البحثية،
ألنّه ليس من قصد الورقة احلكم إذن ًا أو منع ًا عىل املصارف اإلسالمية الرقمية
إن وجدت!ـ ؛ وإنام املقصود مالحظة مدى مالءمة املصارف الرقمية من حيث
طبيعتُها ملقاصد الرشيعة عموما ومقصد حفظ املال خصوص ًا.

المبحث الثاني :ماهية المصارف الرقمية وخصائصها وتحدياتها

القصد من هذا املبحث بيان طبيعة املصارف الرقمية ثم اخلصائص فالتحديات
لنتمكن يف املبحث األخري من إعامل النّظر املقاصدي للتحقق من مدى مالءمة
طبيعة املصارف الرقمية ملقاصد الرشيعة يف حفظ املال ،وذلك من خالل املطالب
اآلتية:
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المطلب األول :ماهية المصارف الرقمية

املصارف الرقمية ما هي إالّ نتاج طردي لتطور االقتصاد التقني الرقمي ضمن
مظلة ما يعرف بـ  :اقتصاد املعرفة والعوملة ،واالقتصاد االفرتايض ونحومها(.((1
واالقتصاد الرقمي إنام يستند عىل التقنية املعلوماتية الرقمية ،ويوظف املعلومات
واملعرفة يف إدارته (.((1

وعليه ّ
فإن االقتصاد الرقمي ُيبنى أساسا عىل التطور التكنولوجي واملعلومايت
الذي يزيد من فرص نمو وتطور املنتجات واخلدمات خصوصا القابلة للتداول
التجاري رقميا عرب الشبكات املعلوماتية.

وقد دأبت أدبيات البيان االقتصادي عىل استخدام مصطلحات خمتلفة للتعبري
عن مفهوم املصارف الرقمية وما يف حكمها(((2؛ فمرة يستخدمون :اصطالح
البنوك اإللكرتونية ( )ElectronicBankingوتارة :بنوك اإلنرتنت ()Internet Banking
وأخرى :بالبنوك االلكرتونية عن بعد ( )RemoteElectronic Bankingأو البنك
املنزيل )Home Banking( :أو البنك عىل اخلط (  )Online Bankingأو اخلدمات املالية
الذاتية ( .) Self–Service Banking
وهي تعبريات عن مفهوم كيل مفاده:

قيام العميل بإدارة حسابه وإنجاز أعامله املرصفية املتصلة باملرصف عرب اإلنرتنت

وهنا جتدر اإلشارة إىل أنّه ال يقصد باملرصف الرقمي :االكتفاء باستثامر شبكة
االنرتنت لنقل اخلدمات املرصفية عىل اخلط التي كانت متارس دون الشبكة،
كمزودات النقد واالستعالم عن احلسابات ونحوها من اخلدمات االلكرتونية،
ّ
( ((1انظر :يدو حممد وغريه ،انعكسات القطاع الرقمي عىل النشاط االقتصادي،ص.5:
( ((1انظر :حسن مظفر ،مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إىل اقتصاديات اإلنرتنت ،ص.13:
( ((2انظر :هنلة قنديل،التجارة االلكرتونية ص.86:
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ّ
ألن هذا املفهوم يتناىف مع اسرتاتيجية املرصف الرقمي احلديث؛ القائمة أساسا
عىل :بيئة عمل افرتاضية وليست مادية وعىل بيئة معلومات وليس موجودات(.((2
لذا يمكن القول ّ
بأن حقيقة املرصف الرقمي:

منصة افرتاضية دون مبنى فعيل تقوم عىل بيئة معلوماتية حمضة تقدم خدمات
مرصفية.

أيّ :
أن االستفادة من اخلدمات املرصفية تكون من خالل استخدام تكنولوجيا
املعلومات عرب الشبكة استخداما كامال ،دون احلاجة ملبنى فعيل.

ولعل أول مرصف أو بنك افرتايض عىل الشبكة العنكبوتية هو :مرصف :نت بانك
[ ]http://www.netbank.comاألمريكي منذ (1995م)(((2؛ ثم تالحقت املؤسسات عىل
نسقه مع تطوير خدماهتا وفق تطور التقنية الرقمية(.((2

أما يف عاملنا اإلسالمي ،فال وجود لكيان مايل رقمي باملعنى احلقيقي للمنصة
االفرتاضية التي تقوم عىل بيئة معلوماتية حمضة دون مبنى فعيل وفق أحكام
الرشيعة؛ وإن كان العمل املرصيف الرقمي أو االلكرتوين بمعناه الواسع عمال
ممارسا فع ً
ال وواقع ًا يف خمتلف املؤسسات املرصفية املالية اإلسالمية.

بل هناك بعض املصارف الرقمية تقدم خدماهتا املرصفية عرب قنوات رقمية بشكل
متكامل ،ولكنّها فروع لبنوك أصلية ،كام هو احلال يف :بنك املرشق حيث أطلق
قبل فرتة منصة رقمية تقدم مجيع اخلدمات املرصفية عرب قنوات رقمية فقط من
خالل األجهزة الذكية حتت اسم :املرشق نيو(.((2

أما بمعناه الرقمي القائم عىل بيئة معلوماتية غري فيزيائية بالكامل؛ فإنّه إىل اآلن
أي منصة إسالمية فعلية  -يف حدود
ليس واقع ًا وال موجود ًا ،وليست هناك ّ
( ((2انظر :رشاديد حممد ،خماطر العمليات املرصفية االلكرتونية،ص9:
( ((2يراجع نفس موقع البنك.
( ((2يراجع  -ملعرفة املؤسسات املالية الرقمية./25-direct-online-digital-banks/https://thefinancialbrand.com/69560 -
( ((2راجع موقع بنك املرشق نيوhttps://www.mashreqneo.com/ar :

128

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

أن ّ
اطالعي-؛ مع ّ
الكل يؤكّد عىل أنّه أصبح طرحه رضورة ملحة ،استرشاف ًا
ملستقبل العمل املرصيف اإلسالمي ،يف ّ
التطور التكنولوجي بحيث
ظل تسارع
ّ
أصبحت املعلوماتية مركز ًا لالقتصاد احلديث وموردا من موارده األساسية.

ثم حتديات هذا الكيان املايل
وهذا جيرنا إىل احلديث عن خصائص ومميزات ومن ّ
التحول الرقمي املتسارع جلميع
اجلديد الذي أضحى واقع ًا ال مناص منه ،يف ظل
ّ
القطاعات واملؤسسات وعىل رأسها الصنّاعة املالية؛ وهذا ما يرومه املطلب الثاين
من هذا املبحث.
التحول الرقمي للمصارف ما هو إال نتائج لل ّثورة التقنية؛ إذ يقوم
تقدم أن
ّ
باألساس عىل بيئة معلوماتية بحتة هي املورد والرافد له ،وهذه البيئة تتميز بجملة
خصائص( ،((2ولعل من أبرزها:

 .1الرقمية:

إذ ّ
إن املصارف الرقمية تكون املعلومات يف شكل رقمي ويتم انتقاهلا عرب شبكات
رقمية ،كالعمالت املشفرة مثال ،وهذه اخلاصية تتطلب مكونات أساسية أمهها(:((2

أ -البنية التحتية اإللكرتونية؛ واملتمثلة يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت من
شبكات االتصال وأجهزة االتصاالت واهلواتف الثابتة والنقالة واحلواسب اآللية
وبرامج التطبيقات ،وانتشار استخدام اإلنرتنت واحلاسبات املضيفة ومزودي
خدمات اإلنرتنت ،ولواحقها الالزمة.
ب -الترشيعات واألنظمة املناسبة للتعامالت عرب شبكة اإلنرتنت وحقوق
امللكية الفكرية ،ومقتضياهتا.

( ((2املصارف الرقمية نتاج االقتصاد الرقمي كام تقدم غري مرة ،فجميع خصائص االقتصاد الرقمي وميزاته وحتدياته مضمنة يف املصارف الرقمية.
( ((2تنمية وتطوير املنتجات والقيمة املضافة يف االقتصاد الرقمي( ،3:املؤمتر العلمي الدويل األول كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،جامعة
اجلزائر )2002
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المطلب الثاني :خصائص ومميزات المصارف الرقمية
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ج -توفر الكوادر البرشية املؤهلة للتعامل مع تقنية املعلومات ،وكل ما له صلة هبا.
د -دعم البحث والتطوير والدراسات الالزمة لتوطينها.

 .2التشبيك
ويتمثل التشبيك يف تبادل املعلومات واملصالح مع األفراد واجلهات األخرى عىل
ااملؤسسات الشبكية املتنوعة ،ومنها الوسائط
الشبكة ،وقد أدى هذا إىل ظهور
ّ
اخلدمية.
 .3االفتراضية
التحول من املعلومات التناظرية إىل املعلومات الرقمية وسهولة التشبيك قد
ّ
سمحا بجعل األشياء املادية كيانات افرتاضية؛ بحيث يستطيع أي أحد حتصيل
خدماته مبارشة ،مما يزيد من نسبة التفاعل.

وهذه اخلصائص وغريها ،أفرزت عددا من املزايا بالنّسبة للعمالء واملؤسسات
املرصفية عىل حدّ سواء ،منها(:((2
أ .قدرة املرصف الرقمي عىل الوصول إىل قاعدة عريضة من العمالء دون التق ّيد
معي ،وكذلك ّ
الشأن للعميل حيث يمكنه الوصول إىل قاعدة
بمكان أو زمان ّ
أوسع من املعلومات عرب العامل.

ب .توفري فرص تسويقية جديدة ،مع انخفاض تكاليف اخلدمات وبالتايل زيادة
األرباح.
السعة والدّ قة يف إنجاز األعاملّ ،
ألن
ج .زيادة كفاءة وأداء املرصف من حيث ّ
التحول الرقمي ألغى عملية املقايضة اآللية.
ّ
ونفس امليزة تنطبق عىل العميل بحيث يمكنه إنجاز أعامله بطريقة أسهل وأرسع
ويف أي وقت يريد.

التحول نحو الصريفة االلكرتونية يف البلدان العربية :ص( 30جملة كلية اإلدارة واالقتصاد؛ جامعة أبو ظبي اإلمارات العربية
( ((2نرص محود،إمكانية
ّ
املتحدة العدد 4:سنة ،)2011:د.رشدي عبد اللطيف وادي،أمهية ومزايا البنوك اإللكرتونية يف قطاع غزة بفلسطني ومعوقات انتشارها :ص.9-8
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د .تعدد اخليارات وتنوعها يف اختيار اخلدمات ونوعيتها بالنّسبة للعمالء ،وكذا
املؤسسات ذات الصلة
هـ .تعزيز تفاعل العمالء مع البنك بسبب خفض أعداد املوظفني وبني الكيانات
املالية أيضا.
وغريها من امليزات ،غري ّأنا ليست خالصة؛ ّ
التحول الرقمي يف املصارف
ألن
ّ
أي تكنولوجيا جديدة،
والبنوك بام فيه من تكنولوجيا له خماطر شأنه يف ذلك شأن ّ
مما يستلزم احلذر وأخذ التدابري الالزمة ملنعها أو عىل األقل تقليلها ،وهذه املخاطر
متثل حتديات وتربز يف شكل آثار ،وبياهنا يف املطلب اآليت.

املصارف الرقمية تكتنفها مجلة حتديات ،ظهرت آثارها عىل أرض الواقع مع أول
مبادرات تشغيلية هلا ،ومالمح هذه التحديات وأثارها ختتلف باختالف موردها
ومنشئها؛ والذي يعنينا منها يف هذا املقام ما له صلة باجلانب الرشعي منهاّ ،
ألن
املصارف اإلسالمية الرقمية هي معنية بأثار هذه التحديات ،خلصوصية املنظومة
املالية اإلسالمية ،وليتسنى لنا الحقا قياسها وفق مؤرش النّظر املقاصدي بمالحظة
الشع يف حفظ املال ،در ًء لالختالل الواقع أو املتوقع منها.
مدى حتقيقها ملقاصد ّ

ثم اقرتاح حلول
وهنا جتدر اإلشارة إىل أنّه ال يقصد :حتليل هذه التحديات واألثار ،ومن َّ
هلا ،ال ليس هذا املقصود هنا ،وإنام املقصود يف هذا املطلب :حتديدها وإثباهتا فقط ،وعليه
يمكن دجمها يف شكل جمموعات أو حزم من التحديات عىل النحو اآليت(:((2

ً
أوال :الجانب التشريعي

ال يمكن احلديث عن مصارف إسالمية رقمية إال بوجود بيئة ترشيعية قائمة
( ((2سأكتفي ببعضها داجما ما يندمج منها يف نسق واحد ،برشط أن تكون له صلة مبارشة باجلانب الرشعي ،ألن كثريا منها قد يرتتب عليه أثار رشعية
لكنه بالتبع ال باألصالة ،وانظر :رشاديد حممد ،خماطر العمليات املرصفية اإللكرتونية ص ،29:وعيل قابوسة،املصارف االلكرتونية الفرص والتحديات
حالة اجلزائر ص.9 :
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المطلب الثالث :تحديات المصارف الرقمية وأثارها

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

وتبي االلتزامات وما يرتتب عليها من آثار عند إجراء
حتدد احلقوق والواجباتّ ،
األعامل واخلدمات ،أو عند حدوث نزاع كعدم احرتام أحد األطراف القواعد
والترشيعات النافذة؛ وهذا يشمل مجيع املعامالت املرصفية الرقمية من قبول
التعاقدات االلكرتونية ،وحجيتها يف اإلثبات ،والتواقيع اإللكرتونية ،وأنظمة
الدفع ،واملال الرقمي ،وحجية املراسالت اإللكرتونية ،وعالقات وتعاقدات
املرصف مع اجلهات املزودة للتقنية أو املوردة خلدماهتا من األمور املنظمة
للعمليات املرصفية؛ ّ
ألن املرصف الرقمي ليس جمرد موقع الكرتوين إنام هو :بيئة
من العالقات املتعددة واملتشابكة تنفيذا وإرشافا وصيانة وغريها من اخلدمات
التي ترتبط بنشاطها ،وهذا يستدعي الوضوح والدقة والشمول يف حتديد املعايري
وااللتزامات واحلقوق بني األطراف ذات العالقة(.((2
وأدنى مراجعة ملظان الترشيعات يف العامل اإلسالمي نجد ّأنا ُغ ٌ
أي ترشيع
فل من ّ
خيص املصارف الرقمية.

وإن وجد فيكون غري واضح املعامل أو غري دقيق وال شامل كام هو حاصل يف
كتاب املعايري الرشعية الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
أي ما ّدة بخصوص املصارف الرقمية أو ما يتصل هبا؛
اإلسالمية( ،((3إذ ليس به ّ
واملعيار املوجود برقم [ ]38وعنوانه( :التعامالت املالية باالنرتنت) ،قارص عن
تلبية متطلبات املرصفية الرقمية.
وأحيانا تكون املواد غري مالئمة خلصوصية الترشيع اإلسالمي ،وهكذا.

ً
ثانيا :أمن المعامالت والمعلومات

أمن املعامالت واملعلومات يف الصريفة الرقمية يمثل حتديا كبريا ،ألن تزايد
اجلرائم املعلوماتية أفرز نوع من عدم الثقة يف إجراء املعامالت ،وكذا يف وسائل
( ((2انظر :شول شهرة ومدوخ ماجدة،الصريفة االلكرتونية ماهيتها خماطرها محايتها ،ص( 15 :مداخلة مقدمة إىل املنظومة املرصفية يف األلفية الثالثة:
منافسة ،خماطر ،تقنيات ،جامعة جيجل -اجلزائر ،يومي07/06جوان.،2005
( ((3هذا الكالم بعد مراجعة النص الكامل للمعايري الرشعية التي تم اعتامدها حتى صفر1439ه-نوفمرب2017م.
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الدفع واالعتامد املرصيف ،ذلك أن هذه اجلرائم تأخذ عدة أشكال وأنامط يصعب
السيطرة عليها ،فمنها:

االحتيال املتمثل يف تقليد الربامج أو تزوير معلومات مطابقة للربامج اإللكرتونية.

االخرتاق؛ وله أشكال منها:

اخرتاق نظام املرصف كأن يتعرض للقرصنة ومهامجة الفريوسات ،بحيث
تستهدف هذه اجلريمة التعرض لسالمة وأمن األنظمة املعلوماتية ورس ّية البيانات
واملعلومات التي تتضمنها(.((3

ومنها جرائم البطاقة االئتامنية ،وهذه البطاقات االئتامنية ،وإن كانت قد حققت
رواجا ومقبولية عالية؛ فإهنا اآلن تثري العديد من املخاوف يف حقيل احلامية
واجلزائية ومسؤوليات أطراف العالقة فيها ،وما حدث مؤخرا بالكويت ليس
ببعيد ،فقد صدر حتذيرا بشأن الدفع بالبطاقات االئتامنية( ،((3وما ذلك ّإال لتزايد
عمليات االحتيال.

ومنها جرائم غسيل األموال ،فكام تتطور وسائل مكافحة غسيل األموال ،فإن
أساليب القيام بعمليات التبييض تتطور هي األخرى ،جراء التقدم التكنولوجي
املذهل ،والسيام يف جمال العمليات العابرة حلدود الدول ()Cross border operations
والعمليات املرصفية املنفذة إلكرتونيا ،ومنها فتح احلسابات املرصفية باستخدام
شبكة االنرتنت( )Internet Bankingوكذلك التحويل وسائر العمليات املرصفية
اإللكرتونية التي يمكن أن تنفذ مبارشة (.((3()on-line
( ((3انظر :حممد زيدان وحممد محو ،متطلبات أمن املعلومات املرصفية يف بيئة االنرتنت ص (،60 :املؤمتر السادس حتت عنوان البيئة املعلوماتية اآلمنة،
الرياض)
( ((3حذر احتاد مصارف الكويت املواطنني من مترير بطاقات الدفع املرصفية عىل أجهزة (الكاشريات) نظرا ملا ينطوي عليه هذا اإلجراء من املخاطر
وذكروا أسبابه وأثاره ،ونرشت التحذير أغلب جرائد الكويت انظر مثال :العريب اجلديد (الثالثاء 2018-6-12م)
( ((3حممد رشاديد ،خماطر العمليات املرصفية اإللكرتونية ص35-34:
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ومنه اخرتاق حساب العميل والتالعب بأرصدته وانتهاك خصوصيته ورسية
بياناته.
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فهذه وغريها من اجلرائم املتصلة بشكل مبارش أو غري مبارش بأمن املعامالت
واملعلومات التي إىل اآلن مازالت هتدد وجود املصارف خاصة مع تطور
التكنولوجي وعوملة االقتصاد.
ويأيت هذا التزايد للجرائم املعلوماتية نظر ًا لسهولتها وضعف أساليب األمن
وسالمة األنظمة املعلوماتية وإمكانية الوصول إىل اهلدف وخاصة املؤسسات
املالية التي متثل هدف ًا مغري ًا ملحرتيف هذه اجلرائم(.((3

ً
ثالثا :االحتكار.

االحتكار يف املصارف الرقمية له صور عديدة ،ولعل أبرز الصور وأكثرها
تأثريا(:((3

سيطرة الرشكات متعددة اجلنسيات عىل اإلنتاج العاملي لتكنولوجيا املعلوماتية،
ّ
ألن املصارف الرقمية ما هي إالّ نتاج االقتصاد الرقمي الذي هو نواة العوملة.

وعليه فجميع ما يتعلق بالبنية التحتية ،واملتمثلة يف :قطاع تقنية املعلومات
واالتصاالت من شبكات االتصال وأجهزة االتصاالت واهلواتف النقالة
واحلواسب اآللية وبرامج التطبيقات وحتديثها ،ومزودي خدمات اإلنرتنت،
وغريها مما يشكّل البنية األساس ملتطلبات املصارف الرقمية هي :حكر عىل هذه
الرشكات ،بدعوى حقوق امللكية الفكرية.

واملصارف اإلسالمية ستكون رهينة لدى هذه الرشكات الكربى ويف قبضتها
خاصة إذا علمنا أهنا -باإلضافة ملا تقدم – حريصة عىل وضع :معايري ورشوط
معلوماتية ال تتوفر لدى املؤسسات اإلسالمية  -للفجوة الكبرية يف املجال
التكنولوجي  -لتكبيلها وتقييدها ،وهذا كله يقلل من نسبة املوثوقية يف مثل هذه
املصارف الرقمية.
( ((3انظر :فضل عبد الكريم البشري،دور االقتصاد الرقمي يف تعزيز التمويل اإلسالمي،ص،48جملة بيت املشورة ،ع،9سنة 2018م.
( ((3انظر :عبد اهلل موسى ،االقتصاد الرقمي،ص ،52:جملة املال واالقتصاد ،ع 72سنة 2013م
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المبحث الثالث :المقاصد الشرعية المتعلقة بحفظ المال

املصارف اإلسالمية الرقمية جزء ال يتجزأ من املنظومة املالية اإلسالمية ،وقد تقرر
أن النظام املايل يتعلق بكيل من كليات الرشيعة ورضوري من رضورياهتا وهو
الشع ّ
أن الك ّليات التي قصد الشارع إىل مراعاهتا
املال ،إ ْذ ثبت باستقراء موارد ّ
مخسة:حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال ،قال الغزايل»:ومقصود الرشع
من اخللق مخسة :أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم نسلهم وماهلمَ ،فك ُُّل َما
َيت ََضم ُن ِح ْف َظ َه ِذ ِه ْالُ ُص ِ
الَ ْم َس ِة َف ُه َو َم ْص َل َح ٌةَ ،وك ُُّل َما ُي َف ِّو ُت َه ِذ ِه ْالُ ُص َ
ول ْ
ول
َّ
ٌ (((3
َف ُه َو َم ْف َسدَ ٌة َو َد ْف ُع َها َم ْص َل َحة» .

وصورة الكيل يف الصريفة املالية تتمثل يف مقصد حفظ املال ،واحلفظ هلذا املقصد
يتحقق بأحد طريقني(:((3

األول :حفظه من جهة حتصيل أسباب وجوده ،أي بفعل ما به قيامه وثباته،
ويعرف بـ :جانب الوجود.
واآلخر :حفظه من جهة حتصيل أسباب صونه ونفي الفساد عنه ،أي برتك ما به
ينعدم ،بمعنى :أن يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع فيه ويعرف ،بـ:جانب
العدم.
وقد أرجع الشيخ الطاهر بن عاشور حتقيق املقصد الرشعي يف املال إىل مخسة
أمور :رواجها ،ووضوحها ،وحفظها ،وثباهتا والعدل فيها(.((3

( ((3الغزايل،املستصفى74/1 :
( ((3انظر :الشاطبي،املوافقات.18/2:
( ((3املصدر نفسه.
( ((3الطاهر بن عاشور،مقاصد الرشيعة اإلسالمية،ص(470 :ط /حبيب اخلوجة)
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واملقصود بالرضوريات :ما ال بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث إذا
فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة ،بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة ،ويف
األخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع باخلرسان املبني (.((3
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أ .أما الرواج ويضاده :الكنز واالحتكار فيقصد به:

دوران املال ،أي تداوله بني أيدي أكثر َمن يمكن ِمن الناس بوجه حق ،وهو
مقصد عظيم رشعي دل عليه الرتغيب يف املعاملة باملال ومرشوعية التو ّثق يف
انتقال األموال من يد إىل يد أخرى؛ وإليه اإلشارة بقوله تعاىل( :كي ال يكون دولة
بني األغنياء منكم)( ((4فال يصح أن يقترص تداول املال عىل األغنياء ،أو عىل أي فئة
معينة أخرى من فئات املجتمع( ،((4ومن لوازم اعتبار مقصد الرواج(:((4

ـ ُشعت عقود املعامالت لنقل احلقوق املالية بمعاوضة أو بتربع مع اشرتاط
الرضا للزوم العقد.
ـ وتسهيال للرواج ُشعت عقود مشتملة عىل يشء من الغرر مثل :املغارسة
والسلم واملزارعة والقراض.
ـ وألجل مقصد الرواج كان األصل يف العقود املالية اللزوم دون التخيري إال
برشط.
ـ ومن وسائل رواج الثروة القصد إىل استنفاد بعضها وذلك بالنفقات الواجبة
عىل الزوجات والقرابة.
ـ ومن وسائل رواج الثروة تسهيل املعامالت بقدر اإلمكان وترجيح جانب ما
فيها من املصلحة عىل ما عسى أن يعرتضها من خفيف املفسدة.
ـ وحتقيقا ملبدأ الرواج ومنعا إلعدامه منع الربا ،وحرم االحتكار ونحوها من
وسائل إعدام الرواج وتقليله.

ب .وأما الوضوح.
فرياد به :إبعاد األموال عن الرضر والتعرض للخصومات بقدر اإلمكان ،ولذلك
رشع اإلشهاد والرهن يف التداين ،ويف هذا تسهيل حلفظها من التعرض للجحود
( ((4سورة احلرش ،آية.7 :
( ((4بن زغيبة،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص.259 :
( ((4الطاهر بن عاشور ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية،ص 473 :فام بعدها.
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والنكران ،ثم الضياع(.((4

ج .وأما الحفظ

فأصله قوله تعاىلَ (:ي َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا الَ ت َْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِالَّ َأن َتك َ
ُون
ِ َت َار ًة َعن ت ََر ٍ
اض ِّمنك ُْم َوالَ َت ْق ُت ُلو ْا َأن ُف َسك ُْم إِ َّن اللَّ ك َ
َان بِك ُْم َر ِحي ًام) (.((4
ويف هذا النّص وغريه تنويه بشأن حفظ مال الغري خاصا كان أو عاما ،ولذلك:

ُشعت أحكام التجارة مع غري املسلمني وحرم االحتكار وأوجب الترشيع تغريم
من أتلف مال غريه بغض النظر عن نيته ونحوها من الترشيعات.

تقر َرها ألصحاهبا بوجه ال خطر فيه وال منازعة( ،((4ومن لوازمه(:((4
فاملقصودُّ :

1.1أن خيتص املالك بام متلكه بوجه صحيح ،وعىل هذا بنيت صحة العقود
ولزومها ،والوفاء بام فيها من رشوط وفسخ الفاسد منها.
2.2حرية صاحب املال فيام متلكه بوجه رشعي وبام ال يرض غريه ،وهلذا منعت
املعاملة بالربا.

3.3أن ال ينتزع املال من مالكه دون رضاه إال إذا تعلق به حق غريه.

هـ .وأما العدل فيها وضده الظلم ـ:
فتحصيلها بوجه حق ال ظلم فيه ،وذلك إما أن حتصل بعمل مكتسبها ،وإما
بعوض مع مالكها أو تربع ،وإما بإرث( ،((4ذلك ّ
ألن التجارة فيها باب عظيم من
( ((4املصدر نفسه .و يوسف العامل ،املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية،ص.521 :
( ((4سورة النساء،آية29:
( ((4ابن عاشور،مقاصد الرشيعة اإلسالمية،ص.484:
( ((4بن زغيبة ،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص.286 :
( ((4املصدر نفسه .وابن عاشور،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ص.488:
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أبواب ظلم النّاس وأكل أموال النّاس بالباطل(.((4

ومن صور رعي مقصد املال من جانب العدم ،وهو:

أن يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها ،فهذا يتحقق(:((4

بحسم مادة الرضر عن األموال ،ومنع كل صور الفساد من أكل أموال الناس
بأي وجه من األوجه ،واألصل يف ذلك قوله تعاىل(:يا أهيا
بالباطل أو إضاعتهّ ،
الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)( ،((5وقول النبي (صىل اهلل عليه
وسلم) «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ،بينكم حرام ،كحرمة يومكم هذا يف
شهركم هذا يف بلدكم هذا»(.((5
الضر من مجيع الترصفات من األصل العام الذي ّ
وال ّ
يدل
أدل عىل حسم مادة ّ
عليه قوله صىل اهلل عليه وسلم«ال رضر وال رضار»( ((5وبناء عىل هذا األصل وما
جمرى جمراه قرر العلامء قاعدة :الرضر ُيزال( ،((5وقرروا عىل وفقها ما يناسبها من
قواعد وضوابط حاكمة هلذا الباب ال خترج عن املعاين اآلتية(:((5

إبعاد الرضر عن األموال ،ومنع أكل األموال بالباطل ،ومنع إضاعة املال وأخريا
تأمني األموال ألصحاهبا ،فهذه اخلالل هي أساس الرعي من جانب العدم.
أما بيان حتقيق مدى املالءمة ففي البحث اآليت:

( ((4عىل حدّ تعبري ابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى.469/29:
( ((4بن زغيبة ،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص 103 :فام بعدها.
( ((5سورة النساء ،آية.29 :
( ((5رواه البخاري ،يف كتاب العلم ،باب رب مبلغ أوعى من سامع ،رقم ،67 :ومسلم يف احلج باب حجة النبي (ص) رقم1218:
اب َم ْن َبنَى ِف َح ِّق ِه َما َي ُُّض بِ َج ِ
اره رقم 2340:وغريمها وصححه األلباين يف إرواء
( ((5رواه أمحد يف املسند رقم ،2865:وابن ماجه يف األحكام َب ُ
الغليل رقم .896
( ((5انظر :السبكي ،األشباه والنظائر.41/1 :
( ((5انظر تفصيل الكالم حول هذه األمور :بن زغيبة ،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص.182-106 :
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ً
المبحث الرابع :مدى مالءمة المصارف الرقمية للصيرفة اإلسالمية مقاصديا
الرؤية املقاصدية هنا مؤرش لقياس مدى مالءمة املصارف الرقمية  -بخصائصها
وحتدياهتا  -للمرصفية اإلسالمية الرقمية _ إن أرادت هذه األخرية املنافسة – علام
ّ
بأن تداعيات عوملة االقتصاد الرقمي تفرض عليها ذلك.

ولتحقيق الرؤية املقاصدية يلزم استحضار خصائص وحتديات الصريفة الرقمية
ثم قياسها.
املؤثرة ومن َّ

ً
أوال :الرقمية ()Digital

وبالنّظر يف مؤرش املقياس املقاصدي  -الذي جيسده مبدأ اعتبار املآل( ((5هنا -نجد
ّ
أن التقييم هلذه اخلاصية يكون باعتبارين:
أحدمها :االقتضاء األصيل قبل طرو العوارض وهو الواقع عىل املحل جمردا عن
التوابع واإلضافات...الخ
والثاين :االقتضاء التبعي؛ وهو الواقع عىل املحل مع اعتبار التوابع
واإلضافات.((5(...

أما باالقتضاء األصيل االبتدائي؛ فيمثل أصل اإلفادة من الرقمية( )Digitalيف
العمل املرصيف اإلسالمي ،وهي هبذا االعتبار يف رتبة العفو :استصحاب ًا ألصل
الرباءة ،وألصل اجلواز يف مثل هذه املرحلة.
بل هي هبذا االعتبار إحدى الوسائل اإلجرائية لتحقيق وجه من أوجه حفظ املال

( ((5من خاصيته :احلكم عىل الفعل بام يناسب عاقبته املتوقعة استقباال ،انظر :مراد بوضاية ،مدارك االجتهاد املآيل،ص( 295:جملة العلوم الرشعية،
ع  36رجب 1436ه).
( ((5الشاطبي ،املوافقات292/3:
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وهذه اخلاصية متثل وجه من أوجه التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع
االقتصادي الرقمي؛ واإلسالم بقواعده ومقاصده لن يكون عائق ًا وال مانع ًا من
االستفادة من هذا التطور ،بل يشجع عىل ولوجه واإلفادة منه عىل أكمل وجه.
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من جهة الوجود ،ملا تقدم من كون الرقمية( )Digitalزادت من كفاءة أداء املرصف
أي وقت يريد وغريها
ويرست عىل العميل إنجاز أعامله بطريقة أسهل وأرسع ويف ّ
من امليزات ،وهذا فيه تسهيل لطرق كسب املال الطيب احلالل ،وحسن إدارته
وإنفاقه وتنميته باالستثامر يف مشاريع املنفعة املعتربة رشعا.

أما الثاين ،أي :باالعتبار التبعي ،أعني مآل االستخدام - ،وهو الواقع عىل
املحل مع اعتبار التوابعّ -
فإن مؤرش املقياس املقاصدي الذي جيسده مبدأ اعتبار
املآل ،يقيض برضورة مالحظة ما يصري إليه غالبا حال الفعل بعد وقوعهّ ،
ألن
الرقمية( )Digitalيف حدّ ذاهتا ال تعدو أن تكون وسيلة ،فحكمها حكم غايتها،
و«األشياء إنام حتل وحترم بمآالهتا»( ،((5كام ّ
«أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من
األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أوباإلحجام؛ إالّ بعد نظره إىل ما يؤول
إليه ذلك الفعل.((5(»...

وتأسيسا عىل ما سبق فالرقمية ( )Digitalال تنايف مقصود ّ
الشارع من حيث
التوظيف واإلعامل يف املصارف الرقمية اإلسالمية وإنام هي مالئمة ومواكبة
لترشيعها من حيث األصل.

وحمل النّظر يف املالءمة إنام هو يف االعتبار التبعي أثناء االستعامل؛ من حيث النّظر
يف تغيري مقتىض احلكم من اإلذن إىل املنع أو اإلبقاء عىل األصل؛ وال يتم ذلك إال
ّمن خالل النّظر املقاصدي الذي يراعى فيه :املوازنة بني كليات الرشيعة وجزئيات
األدلة اخلاصة ،والنّظر يف املصالح جلب ًا واملفاسد در ًء ،وما تقتضيه الطوارئ
واالستثناءات بمراعاة القواعد اإلجرائية يف املسلك االجتهادي املآيل(.((5
وهبذا النّظر الشمويلّ ،
فإن الرقمية ( )Digitalتعرتهيا األحكام التكليفية اخلمسة
بحسب احلال واالعتبار وبتقدير أهل االختصاص.

( ((5املصدر نفسه.231/3 :
( ((5املصدر نفسه.177/5:
( ((5الشاطبي ،املوافقات.231/3 :
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ولو فرض عدم املالءمة وقيل باملنع يف بعض احلاالت اخلاصة العتبارات معينة،
فلن يكون إالّ من باب اإلجراء الترشيعي االحرتازي املؤقت؛ صيانة ومحاية حلرمة
مقصود ّ
الشارع من وضع األحكام وتنزيل أفعال املكلفني عىل وفق مقصوده؛
ترجيحا لرضر العاقبة ومآهلا عىل مصلحة احلال ،بتقييد الوسائل حتى ال تفيض
إىل مآل ممنوع ،واهلل أعلم.

ً
ثانيا :التشريعات.

والواقع يشهد بغياب البيئة الترشيعية املن ّظمة لتلك العالقات ،وإن وجدت فغالبا
ما تكون غري كافية( ((6أوغري واضحة وربام غري مالئمة ألحكام الرشيعة.

وهذا اخللل الترشيعي يفيض إىل ضد مقصود الشارع يف حفظ األموال؛ لتحقق
وقوع الرضر والظلم وأكل أموال النّاس بغري وجه حق ال حمالة؛ وذلك لعدم
للضر ،ولعدم الثبات :امل ُبعد للنّزاع ،والنتفاء العدل املـُعدم
الوضوح :النّايف ّ
للظلم.
فعدم مراعاة هذه املبادئ املقاصدية ترشيعا يرتتب عليه عدم الوضوح وعدم
الدقة والشمول يف حتديد العالقات التعاقدية من حيث املعايري وااللتزامات
واحلقوق بني األطراف ذات الصلة ،مما يتسبب يف النزاع واخلصومة وهذا كله
خالف مقصود الشارع يف حفظ املال.
وعليه فهذا اجلانب الترشيعي بوضعه احلايل غري مالئم للمصارف اإلسالمية

( ((6انظر ما تقدم ص 14:من هذه الورقة.
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من بني التحديات التي ظهرت آثارها يف واقع املرصفية الرقمية بشكل بارز قضية:
الترشيعات لإلجراءات املرصفية الرقمية ،ومن أبرزها العالقة التعاقدية بني
األطراف؛ ّ
ألن املصارف الرقمية ما هي إالّ بيئة من العالقات املتعددة واملتشابكة
تنفيذا وإرشافا وصيانة وغريها من اخلدمات املرتابطة.
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الرقمية ،وال يفي بمتطلباهتا الترشيعية املقاصدية ،وهذا اليعني منع أو غلق باب
الصريفة الرقمية اإلسالمية!؛ ال ليس هذا املقصود؛ وإنام املقصود رضورة إجياد

حلول رسيعة وفعالة ،ومبادرة املؤسسات املالية اإلسالمية لتكثيف اجلهود للعمل

عىل سن ترشيعات تناسب خصوصياهتا ،وتراعى يف ذلك واقع عوملة االقتصاد

الرقمي بام حيقق هلا مصاحلها وال خيالف مقصود الشارع يف حفظ األموال.

ً
ثالثا :االحتكار
من القضايا التي فرضتها عوملة االقتصاد الرقمي :سيطرة الرشكات الكربى عىل
اإلنتاج العاملي لتكنولوجيا املعلوماتية ،مما يعني احتكار متطلبات البنية التحتية

ثم فرض قيود ورشوط يف العقود تتنفيذا وتشغيال
للتقنية وكل ما له صلة هبا ،ومن ّ

وصيانة تك ّبل وتق ّيد املصارف اإلسالمية ومن يف حكمها ،بحيث ال يكون بوسع

املصارف اإلسالمية الرقمية تقديم حلول متكاملة قائمة عىل التكنولوجيا ،وهذا

كله بدعوى حقوق امللكية الفكرية.

وبغض النّظر عن قضية حقوق امللكية الفكرية – إذ هلا مأخذ ومنزع آخرّ ،-
فإن هذا
األمر املفروض يف واقع العوملة احلايل :مناقض يف التنظري املقاصدي ملبدأ الرواج

القايض بالتداول ودوران املال ،وهو بذلك غري مالئم للمصارف اإلسالمية

هبذا االعتبار ،ولكن ال يعني هذا الوقوف عند هذا االعتبار؛ بل املقصود من
مؤرش القياس املقاصدي التنبيه إىل رضورة إجياد حلول وخمارج رشعية ملثل هذه

املعوقات.

أن النظر املقاصدي يقرر يف أدبياتهّ :
واملستند يف ذلكّ :
أن الوقائع قد تعرض هلا

عند التطبيق ظروف تقوم كالدالئل عىل حكمها ،بحيث يكون القول بإجراء

األصل عىل عمومه يفيض إىل تفويت مصلحة أو جلب مفسدة مناقضة ملقصود
الشارع؛ مما يستدعي مراعاة ضابط تنزيل األحكام عىل وقائعهاّ ،
ألن االقتضاء
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األصيل إذا كان االجتهاد يف حتقيق مناطه يؤدي إىل اإلخالل باملقصد الرشعي؛
فإن العدول عن إمضائه بام يضمن حتقيق مقصود الرشع هو :املطلوب؛ وبيانه ّ
ّ
أن
النظر املقاصدي يقوم عىل أساس املوازنة بني نظرين:
أ .مراعاة استصحاب اطراد األصل.

ب .مراعاة خصوصية الواقع واملتوقع يف حتقيق املناط.

ثم استثناء مواضع اخلصوص واإلفتاء بام يليق املحل ،بحسب الظروف
ومن ّ
والطوارئ واملالبسات.

السعي إلجياد حلول وخمارج وبدائل رشعية ،واهلل أعلم.
ملبدأ الرواج ،وإنام يلزمها ّ

ً
رابعا :أمن المعامالت والمعلومات
أمن املعامالت واملعلومات يف الصريفة الرقمية العاملي من أكرب القضايا حرج ًا
لتزايد اجلرائم املعلوماتية ،ولكون هذه اجلرائم تأخذ عدة أشكال وأنامط يصعب

السيطرة عليها ،فمنها :االحتيال ،واخرتاق النظام املرصيف ،وجرائم البطاقة
االئتامنية ،وجرائم غسيل األموال وغريها؛ من اجلرائم املتصلة بشكل مبارش

أوغري مبارش بأمن املعامالت واملعلومات التي كانت وما زالت هتدد وجود
املصارف عموم ًا ،مما قلل نسبة املوثوقية يف مثل هذه املصارف الرقمية ،لدى

العمالء يف إجراء بعض املعامالت املرصفية ،خاصة يف وسائل الدفع الرقمي،

ولكنه ال يعدمها بالكلية.

وعدم التحقق يف أمن املعامالت املرصفية أو بعبارة أدق :االحتامل الطارئ يف عدم

التحقق من تأمني املال:

ينايف رعى مقصد املال من جانب الوجود املتمثل يف إثبات املال وحفظه لعدم
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وتأسيسا عليه فال ينبغي للمؤسسات اإلسالمية الوقوف عند هذا الواقع املناقض
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الثبات والوضوح واحلفظ.

ويناقض رعي مقصد املال من جانب العدم ،لعدم حسم مادة الرضر عن األموال،
التي ال تتحقق إال ّبتأمني األموال ألصحاهبا(.((6

واملالءمة مردها إىل مدى إمكانية حتقيق تأمني األموال من عدمهاّ ،
ألن نامء
األموال وإصالحها باالجتار واالستثامر ،ورواجها يف األسواق مرهونا بمدى
حتقق األمن يف إجراء املعامالت املرصفية ،لذا كان لزاما عىل املؤسسات املالية
اإلسالمية أن تسعى جاهدة لسن قوانني حتقق هلا النامء وتدرأ عنها الرضر ومتنع
إضاعة املال ،مؤمنة األموال ألصحاهبا حتقيقا لرعي مقصد حفظ املال من جانبي
الوجود والعدم.
وهذا جيعلنا نستصحب قضية غياب الترشيعات أو عدم كفايتها أو مالءمتهاّ ،
ألن
وجود ترشيعات تراعى فيها خصوصيات الترشيع اإلسالمي بضميمة مراعاة
االقتصاد الرقمي العاملي بام ال يرجع عىل أصل الترشيع باإلبطال حقيق بتجاوز
مشكلة تأمني األموال ،واهلل أعلم.

( ((6انظر :بن زغيبة ،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص.182-106 :
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الخاتمة

وبعد فل ّله احلمد واملنّة ،وله الفضل عىل إمتام النّعمة ،وحيث بلغت هذه الورقة

هنايتها بتوفيق من اهلل وفضله؛ فإنّه من املناسب أن أذكر أهم النتائج والتوصيات

فأقول وباهلل التوفيق:

ً
أوال :النتائج:

ـ ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال سبب ظهور االقتصاد الرقمي
ـ املصارف الرقمية ما هي إالّ نتاج االقتصاد العاملي الرقمي
املعلومات واالتصال

السعة والدقة
ـ استخدام الرقمية يف املصارف رفع من كفاءهتا األدائية من حيث ّ
والشمول وغريها

ـ الترشيع اإلسالمي بقواعده وخصائصه يشجع عىل استخدام الرقمية يف كل
املجاالت ومنها الصريفة

ـ مقاصد الرشيعة يف حفظ املال تتكيف مع متطلبات الرقمية يف الصريفة ملا متتلكه
من مرونة يف مصادرها

ـ عدم مالءمة الرقمية للمرصفية اإلسالمية يف بعض جوانبها له أسباب كثرية
من أبرزها ضعف التكنولوجيا وكوادرها يف العامل اإلسالمي ،وأهم منه غياب
الترشيعات أو عدم كفايتها أو مالءمتها للرشيعة اإلسالمية

ـ مصادر الترشيع ومقاصده بام حتويه من شمول ومرونة وواقعية تسمح بتكييف
واقع املرصفية الرقمية بام يتالءم وخصوصية املنظومة املالية اإلسالمية.
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ً
ثانيا :التوصيات:

ـ العمل عىل إجياد بنية حتتية تقنية تكفل األداء السليم للمصارف الرقمية

ـ احلرص عىل إجياد بيئة ترشيعية يراعى فيها مقاصد الرشيعة وعوملة االقتصاد
الرقمي ،برشط أن ال يعود مراعاهتا عىل أصل الترشيع باإلبطال.
ـ دعم البحث العلمي يف جمال الصريفة اإلسالمية بام يكفل إجياد حلول اسرتاتيجية
ملعوقات العمل املرصيف عموما والرقمي خصوصا.
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 -ابن تيمية،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،جمموع الفتاوى ،نرش جممع امللك فهدلطباعة املصحف الرشيف باملدينة النبوية (1416هـ1995/م).
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 -البخاري ،حممد بن إسامعيل،الصحيح ،حممد زهري النارص ،دار طوق النجاةط1422 /1:هـ

 -تنمية وتطوير املنتجات والقيمة املضافة يف االقتصاد الرقمي؛ (املؤمتر العلميالدويل األول كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر )2002

 -حسن مظفر ،مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إىل اقتصاديات اإلنرتنت،معهد اإلدارة العامة للبحوث الرياض ،ط2006 / 1:م)

 -د .مراد بوضاية ،مدارك االجتهاد املآيل( ،جملة العلوم الرشعية ،ع1436هـ)
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- -عبد اهلل موسى ،االقتصاد الرقمي ،جملة املال واالقتصاد( ،ع  72سنة 2013م)
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Ibn Taymiyyah, Abu al-Ahmad Ahmad ibn Abd al-Halim, Majmoo’ Al-Fatawa, King Fahd

--

Ibn Ashour, Mohammed Taher, Maqasid Al-Shari’ah Al-Islamiyah, Revised by Habib al-
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Ibn Faris, Ahmed bin Faris, Mu’ajam Maqayis Al-Lugha, Revised by Abdul Salam Haroun,

--

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Al-Sunan, Issa al-Babi al-Halabi (dt)

--
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Al-Maktab Al-Islami: 21405/ H)
Najath: First Edition 1422 H
(First International Scientific Conference, Faculty of Economics and Management Sciences,
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Rehaily, d. Salmian Rehaily, At-Tareeq Al-Qasid, (Dar Al Uloom Cairo magazine p 62, 2001)

--
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Shatby, Ibrahim bin Musa, Al-Muwafaqat, Revised by Mashhour Hassan, Dar Ibn Affan
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Himayatuha (Mudakhala Muqaddamah Ila Al-Manzoomath Al-Masrafiyah Fi Al-Alfiyath AlThalithah: Munafasath, Maqatir, Taqniyath, University of Jijel - Algeria, on 0607/ June 2005.

املصارف اإلسالمية الرقمية
»«رؤية مقاصدية

--
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--

Al-Ghazali, Abu Hamed Mohammed bin Mohammed, Al-Mustasfa, Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,
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--
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Nahla Ahmed Kandil, Al-Tijarah Al-Ilektroniyah, Unknow Publisher - Cairo 2004

--
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إنشاء النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية في فلسطين
«الفرص والتحديات»
سهى مفيد أبو حفيظة

د .أحمد سفيان تشي عبد الله
جامعة ماليا  -ماليزيا

ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/3 /11م ،واعتمد للنشر في 2019/ 4/22م)

هيدف هذا البحث إىل اقرتاح إنشاء نوافذ للمعامالت اإلسالمية يف البنوك
التقليدية يف فلسطني ،وذلك لعدم كفاية البنوك اإلسالمية من جهة ،وللتخلص

من املعامالت املرصفية املحرمة من جهة أخرى ،وقد تم اتباع املنهج الوصفي
للتعرف عىل مفهوم النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية ومناقشة التحديات

التي تواجه إنشاءها والتعرف إىل عوامل نجاحها .وخلص هذا البحث إىل
أن إنشاء نوافذ إسالمية يف فلسطني قد يسهم يف تفكري البنوك التقليدية جدي ًا

بالتحول بشكل تدرجيي أو كامل إىل بنوك إسالمية مستقبالً؛ إذ تعد النوافذ خطوة
ّ

التحول املرصيف .يويص البحث برضورة زيادة الوعي والتثقيف املرصيف
يف طريق
ّ

بني أفراد املجتمع الفلسطيني وترسيخ فكرة املرصفية اإلسالمية بشكل أفضل،
153

إنشاء النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية
يف فلسطني « ..الفرص والتحديات»
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وسن قوانني تراعي خصوصية التمويل اإلسالمي فيها.

الكلمات المفتاحية :النوافذ اإلسالمية ،البنوك التقليدية ،فلسطني.
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Creation of Islamic windows within
conventional banks in Palestine
Suha Mufid Abu Hafiza
Dr. Ahmad Sufyan Che Abdullah
University of Malaya - Malaysia

Abstract

This research seeks to propose a model for establishing Islamic windows

for Islamic transactions in the Palestinian banks in Palestine due to the lack

إنشاء النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية
» «الفرص والتحديات.. يف فلسطني

of Islamic banks on one hand and to eliminate Haram (forbidden) banking
transactions on the other hand. The researcher used the descriptive method

to identify the concept of Islamic windows in traditional banks, discuss the
challenges and difficulties facing creating such windows and to specify

success factors. This research concludes that setting up Islamic windows in

traditional banks enhances Islamic banking due to the long experience of

these banks. Also such a step is needed towards banking transition as it could
contribute to thinking seriously on the part of banks to gradually or fully to

Islamic banks in the future. The researcher recommends raising awareness of
Islamic banking and consolidating it among individuals, and enacting laws
that take into consideration the particularity of Islamic finance.
Keywords: Islamic windows, traditional banks, Palestine.
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مقدمة:
شهدت األسواق املرصفية العاملية نمو ًا كبري ًا يف املعامالت املرصفية املتوافقة
مع منهج الرشيعة اإلسالمية؛ وقد ازداد االهتامم مؤخر ًا بالصناعة املرصفية

اإلسالمية يف ظل األزمات املالية العاملية ،وقد نجحت البنوك اإلسالمية إىل حد

كبري يف النجاة من تلك األزمات؛ األمر الذي أدى إىل زيادة اإلقبال عىل فتح

بنوك إسالمية جديدة أو حتول بعض البنوك التقليدية للعمل وفق أحكام الرشع
اإلسالمي ،عن طريق فتح فروع أو إنشاء نوافذ تابعة هلا؛ وقد أنشأت البنوك
التقليدية نوافذ للمعامالت اإلسالمية باعتبارها مدخ ً
ال للتحول اجلزئي والتي

التحول املرصيف.
تعد خطوة يف طريق
ّ

تعد النوافذ اإلسالمية خطوة متهيدية ملامرسة البنوك التقليدية للعمل املرصيف

اإلسالمي ،فقد أسهمت بشكل جيد يف الصناعة املالية اإلسالمية ،وبشكل

التحول بشكل كامل إىل النظام
يتناسب مع البنوك التقليدية التي مل تقرر بعد
ّ
املرصيف اإلسالمي ،وترغب باملحافظة عىل العمالء احلاليني ،وجذب املزيد من

العمالء اجلدد والذين يتورعون عن العمل بالنشاط املرصيف التقليدي.

ويف هذا البحث سيتم طرح اإلشكالية واألمهية ،والتطرق إىل أسئلة البحث
وأهدافه ،وكذلك الدراسات السابقة ،واملنهجية املتبعة باإلضافة إىل حمددات

البحث ،وستتم مناقشة املباحث اآلتية ،وهي :مفهوم النوافذ اإلسالمية وحكمها

يف املبحث األول ،والفرص والتحديات التي تواجه إنشاء النوافذ اإلسالمية يف
املبحث الثاين ،والنموذج املقرتح إلنشاء نوافذ إسالمية يف فلسطني يف املبحث

الثالث.

إشكالية البحث:

تتمثل مشكلة البحث يف عدم كفاية البنوك اإلسالمية يف فلسطني؛ فعددها قليل
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مقارنة بالبنوك التقليدية الوطنية واألجنبية العاملة األخرى ،وللتخلص من
املعامالت املرصفية املحرمة والتي تتعامل هبا البنوك التقليدية ،إذ تستحوذ البنوك
اإلسالمية عىل نسبة  % 12فقط من إمجايل القطاع املرصيف الفلسطيني ،ولكن معدل
النمو فيها يصل إىل  % 20والذي يعترب مؤرش ًا جيد ًا يف مقابل  % 9للتقليدية(((.

إن فكرة هذا البحث هتدف إىل اإلسهام بنرش التوعية املرصفية اإلسالمية يف
فلسطني ،وكذلك لفت أنظار املجتمع الفلسطيني -خاصة أنه جمتمع مسلم-
للمعامالت اإلسالمية وترك التمويل املحرم من البنوك التقليدية؛ هذا عىل
مستوى األفراد ،أما فيام يتعلق بالبنوك التقليدية فهو تشجيع هلا للتعرف بشكل
أفضل عىل مزايا املرصفية اإلسالمية وذلك أن البنوك اإلسالمية املتعاملة هبا حتظى
بميزة تنافسية مع البنوك التقليدية؛ بسبب فلسفتها القائمة عىل عدم التعامل بالربا
أخذ ًا وإعطا ًء ،وتشجيع ًا للبنوك التقليدية للتحول للعمل باملرصفية اإلسالمية
بشكل كامل يف املستقبل.
تكمن أمهية هذا البحث يف حاجة الناس للتعامل مع بنوك ذات توجه إسالمي
هبدف زيادة إحداث الطمأنينة لدهيم ،ال سيام أن أعداد البنوك اإلسالمية يف
فلسطني ال تتجاوز الثالثة ،انطالق ًا من ذلك كان ال بد من زيادة عدد البنوك التي
التحول بشكل جزئي
تقوم بتطبيق الرشيعة اإلسالمية يف تعامالهتا ،وذلك بغرض
ّ
أو ربام بشكل كيل يف املستقبل؛ ملا حققته البنوك اإلسالمية من نجاح وميزة تنافسية
مع البنوك التقليدية ،باإلضافة إىل أن الواجب عىل أفراد املجتمع الفلسطيني كونه
جمتمع ًا مسل ًام ترك املعامالت املحرمة واالبتعاد عن أي تعامل هبا.

((( الرجوب ،حممد ،الرجوب ،حممد ،قفزات بنمو املصارف اإلسالمية يف فلسطني ،العريب اجلديد،31/1/https://www.alaraby.co.uk/economy/2017 ،
2017م.
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أهمية البحث:
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أسئلة البحث:
هيدف هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

1 .1ما املقصود بالنوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية وحكمها؟
2 .2ما عوامل نجاح إنشاء النوافذ اإلسالمية يف فلسطني؟

3 .3ما إمكانية وجود حتديات قد تواجه إنشاء نوافذ إسالمية يف فلسطني؟

4 .4ما هو النموذج املقرتح إلنشاء نوافذ إسالمية يف فلسطني؟

أهداف البحث:
تتضح أهداف هذا البحث يف النقاط اآلتية:

1 .1التعرف إىل مفهوم النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية.

2 .2التعرف إىل عوامل نجاح إنشاء النوافذ اإلسالمية يف فلسطني.

3 .3مناقشة التحديات التي قد تواجه إنشاء النوافذ اإلسالمية يف فلسطني.

4 .4اقرتاح نموذج إلنشاء نوافذ إسالمية يف فلسطني.

الدراسات السابقة:
 ( .1محيريق2017 ،م)

(((

التحول املرصيف عن طريق النوافذ والفروع
تناول الباحث يف هذه الدراسة موضوع
ّ
اإلسالمية ،وانفرد باحلديث عن جتربة اجلزائر يف الصريفة اإلسالمية ،وقد ذكر
الباحث عيوب النظام املرصيف التقليدي وعدم قدرته عىل إقناع عمالء الصريفة
ٍ
إدارات مستقلة مع وجود هيئات
اإلسالمية؛ ولذلك جلأت للنوافذ باعتبارها
رقابة رشعية حتى جتيز منتجاهتا؛ وبذلك استطاعت كسب ثقتهم وازداد أعداد
التحول نحو الصريفة اإلسالمية مع اإلشارة للحالة اجلزائر ،جملة الدراسات االقتصادية واملالية ،جامعة الشهيد محة خلرض ،الوادي،
((( حمرييق ،عدنان،
ّ
اجلزائر ،العدد ( ،)10اجلزء (2017 ،)2م.
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هذه النوافذ وقاربت يف أعدادها البنوك اإلسالمية ،ولكنها مازالت حمل شك؛
فاملنتجات حمل اخلالف هي من ابتكارها ،مع ضعف الرقابة الرشعية باإلضافة
إىل الشك بعدم الفصل يف األموال ،لذلك يرى الباحث أنه ال بد للمؤسسات
املالية التقليدية أن حتسن من أوضاعها يف التعامل بالصريفة اإلسالمية وأن تعالج
أخطاءها ،وما يميز هذا البحث عنها هو ختصيص موضوع النوافذ اإلسالمية
بالدراسة واقرتاح الباحثني إجراءات إلنشائها يف البنوك التقليدية يف فلسطني.

( .2باهي 2018 ،م)

(((

)Azmi, 2018( .3

(((

حتدثت الباحثة يف دراستها عن النوافذ اإلسالمية وقدرهتا عىل تطوير املنتجات
املالية الرشعية ،إال أن هناك ضعف ًا يف اإلرشاف وعدم التزام بالتطوير ،وهناك
((( باهي ،سندس رحيان ،دراسة واقع فتح نوافذ إسالمية يف البنوك التجارية –دراسة جتارب دولية رائدة (اإلمارات ،ماليزيا ،بريطانيا ،نيجرييا واجلزائر)
– ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري ،جامعة أم البواقي ،اجلزائر2018 ،م.

(4) Azmi, Sofiza, 2018, “Development Of Islamic Windows Of Conventional Banks: Global Trends”, Islamic fainans news, https://
islamicmarkets.com/publications/development-of-islamic-windows-of-conventional-banks.
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ناقشت الباحثة يف هذه الدراسة واقع ممارسة البنوك التجارية للنشاطات املرصفية
اإلسالمية عن طريق النوافذ اإلسالمية وذلك بدراسة جتارب دولية رائدة يف هذا
املجال وخلصت الباحثة إىل أن عمل البنوك التجارية بالفروع والنوافذ اإلسالمية
التحول إىل بنك إسالمي
قد أثبت نجاحه؛ وبالتايل فهو يعترب خطوة مشجعة نحو
ّ
بشكل كامل ،وقد ازدادت أعداد البنوك التجارية والتي تتعامل بالنشاطات
املرصفية اإلسالمية ،وقد يؤدي نجاح فكرة فتح نوافذ يف دولة ما إىل تبني بنوك
التحول
أخرى هلذه التجربة ،ويعترب أسلوب التدرج من أنجح األساليب املتبعة يف
ّ
املرصيف ،ولكن ما يميز هذا البحث عنها مناقشة التحديات واإلشكاليات التي
تقف يف طريق إنشاء نوافذ إسالمية وعوامل نجاحها واقرتاح إجراءات إلنشاء
نوافذ إسالمية يف البنوك التقليدية يف فلسطني.

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

خماوف من عدم الفصل بني الصناديق اإلسالمية ،ولكن البنوك اإلسالمية هي
األكثر منطقية منها ،ومع ذلك فقد اكتسبت البنوك اإلسالمية التي حتولت من
التقليدية التكنولوجيا والتطور يف اهليكليات والعمليات ،ويمكن السامح للبنوك
التقليدية بالتعامل بالنوافذ اإلسالمية يف حال أثبتت جديتها ،وكان لدهيا خطة
واضحة للتحول .وختلص هذه الدراسة إىل أن النوافذ اإلسالمية كان هلا دور مهم
يف تطوير العمل املرصيف اإلسالمي ،لذا وجب عىل البنوك التقليدية اعتامده مع
وجود خطة للتحول الكامل إىل نظام إسالمي ،وما يميز هذا البحث عنها اقرتاح
إجراءات إلنشاء نوافذ إسالمية يف البنوك التقليدية يف فلسطني.

منهجية البحث:
اتبع البحث مناهج عدة متثلت :باملنهج االستقرائي جلمع مادة البحث من مفاهيم
وأدلة وآراء وقوانني ،واملنهج الوصفي لبيان كيفية إنشاء النوافذ اإلسالمية
يف البنوك التقليدية؛ وذلك بالتعرف إىل النوافذ اإلسالمية وماهي املعوقات
والتحديات التي من املمكن أن تقف يف طريق تنفيذها باإلضافة إىل عوامل
نجاحها ،واإلجراءات املقرتحة إلنشائها يف فلسطني.

حدود البحث:
إن هذا البحث يتمحور حول النوافذ اإلسالمية وإمكانية تنفيذها عىل بنوك
تقليدية يف فلسطني ،وقد قام الباحثان بتخصيص هذا املوضوع عن دون غريه
بالدراسة كون البنوك اإلسالمية يف فلسطني قليلة العدد ،ورغبة من الباحثني
بفتح آفاق جديدة للمرصفية اإلسالمية عن طريق البنوك التقليدية ،فإنشاء البنوك
التحول تدرجيي ًا إىل بنوك إسالمية بشكل
التقليدية لنوافذ إسالمية قد يمكنها من
ّ
كامل يف املستقبل.
ويعترب حداثة موضوع إنشاء نوافذ إسالمية داخل بنوك تقليدية من حمددات
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الدراسة يف فلسطني حيث مل يتوصل الباحثون إىل دراسات حملية متخصصة هبذا
املوضوع ،وكذلك ال توجد جتارب لبنوك تقليدية فلسطينية يف هذا املجال عىل
حسب علم الباحثني ،ومن اجلدير بالذكر أنه مل يسبق لبنوك تقليدية يف فلسطني أن
حتولت بشكل كامل أو بشكل جزئي ،فهي إما تقليدية أو إسالمية بشكل كامل.

المبحث األول :مفهوم النوافذ اإلسالمية وحكمها
المطلب األول :مفهوم النوافذ اإلسالمية
سوف نتطرق يف البداية إىل تعريف النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية؛ وذلك
بغرض التعرف بشكل أفضل عىل هذا املفهوم وماذا يقصد منه.

ً
أوال :تعريف النافذة لغة

ً
ً
ثانيا :تعريف النوافذ اإلسالمية اصطالحا

*

عرف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية((( ( ((()ifsbالنوافذ اإلسالمية بأهنا:
ّ
جزء من مؤسسة مالية تقليدية تقوم باالستثامر والتمويل بشكل يتوافق مع منهج
الرشع اإلسالمي ،وقد تكون وحدة متخصصة أو فرع ًا يف املؤسسة ولكنها ال
تتمتع باستقاللية من الناحية القانونية(((.
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ط ،1د.ت ،جملد  ،3ص .514
((( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هو عبارة عن هيئة دولية يصدر مبادئ إرشادية ومعايري احرتازية وقائية ،فيام يتعلق بصناعة اخلدمات املالية
اإلسالمية؛ والتي تضم أسواق رأس املال ،والقطاعات املرصفية والتأمني التكافيل اإلسالمي ،وخيتص بصياغة معايري هتدف إىل تطوير هذه الصناعة
وتعمل عىل استقرارها.www.ifsb.org .

(7) Islamic Financial Services Board.

(8) IFSB, CORE PRINCIPLES FOR ISLAMIC FAINANCE REGULATION (BANKING SEGMENT) (CPIFR), 2015, P61.
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«نفذ :النفاذ :اجلواز ،ويف املحكم :جواز اليشء واخللوص منه .تقول :نفذت أي
ُجزت ،وقد َن َف َذ َينْ ُف ُذ َن َفا َذ ًا و ُن ُفوذ ًا»(((.
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وقد تم تعريفها بأهنا :ختصيص حيز أو جزء داخل البنك التقليدي يقدم منتجات
وخدمات تتوافق مع منهج الرشع اإلسالمي ،باإلضافة إىل نشاطات البنك
التقليدية(((.

ويمكن تعريف النوافذ اإلسالمية عىل أهنا :أقسام متخصصة غري مستقلة تابعة
للبنوك التقليدية ،تعنى بتقديم منتجات وخدمات تتوافق مع منهج الرشع
اإلسالمي.
األصل يف النوافذ اإلسالمية أهنا تعترب نوافذ كاملة أو قائمة بذاهتا ،وذلك فيام
يتعلق بالوساطة املالية؛ وتقوم تلك النوافذ باستثامر أموال املوجودات يف املؤسسة
بشكل يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،مع رضورة الفصل بني موجوداهتا
وأموال املؤسسة التقليدية األم(.((1

يتم إجراء تلك العمليات عن طريق فروع أو عن طريق وحدات تعمل عىل
توفري تسهيالت للحسابات اجلارية يف هذه املؤسسات املالية ،وتتفق مع النوافذ
اإلسالمية فيام يتعلق بإدارة املخاطر؛ إذ يتم تطبيق منهج الرشع اإلسالمي فيام
يتعلق بموجودات املؤسسة ،وكذلك فيام يتعلق بحساب وزن املخاطر يف مقابل
املوجودات بشكل دقيق ،بغرض حساب كفاية رأس املال ،وتتعارض مع النوافذ
اإلسالمية فيام يتعلق بالرقابة ،ال بد أن ختضع النوافذ اإلسالمية لرقابة رشعية
بشكل حمكم ودقيق(.((1
((( مصطفى ،مصطفى إبراهيم حممد ،تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمرصفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن جتربة بعض البنوك السعودية،
رسالة ماجستري ،جامعة األزهر ،القاهرة2006 ،م ،ص .102الرشيف ،فهد ،الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية :دراسة يف ضوء االقتصاد
اإلسالمي ،ورقة عمل منشورة مقدمة إىل :املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،مكة املكرمة -السعودية2005 ،م ،ص .21املرطان ،سعيد سعد،
تقويم املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي :النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية ،املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي  -جامعة أم القرى،
مكة املكرمة -السعودية2005 ،م ،ص.13
* هناك بعض الدول تطلق مصطلح النوافذ عىل النشاطات التي تقوم هبا املؤسسات املالية مثل اإلجارة املنتهية بالتمليك أو املرابحة أو املشاركة
املتناقصة؛ والتي تعمل عىل استثامر األموال يف املوجودات بشكل يتفق مع منهج الرشع اإلسالمي ،ولكن يتم جتميع األموال يف هذه املؤسسات املالية
بشكل ينايف منهج الرشع اإلسالمي ،واهلدف من ذلك حتقيق أهداف استثامرية تتوافق مع الرشع اإلسالمي شكلي ًا ،ولكن هذا ما يطلق عليه «نوافذ
جانب املوجودات فقط» ،والذي خيتلف عن النوافذ اإلسالمية املقصودة يف دراستنا.

(10) IFSB, CORE PRINCIPLES FOR ISLAMIC FAINANCE REGULATION (BANKING SEGMENT) (CPIFR), P61.
(11) IFSB, P61.
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المطلب الثاني :الحكم الشرعي للنوافذ اإلسالمية
عادة ما يكون يف األمور املستحدثة والتي مل يرد هبا نص رشعي خيتص هبا جدل
كبري ،وال سيام موضوع إنشاء نوافذ إسالمية تابعة لبنوك تقليدية ،والتي ترغب
بالعمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي ،وينقسم أهل الفقه واالختصاص يف ذلك
إىل أقسام :فهناك من يؤيدها ولديه حجته وهناك من يعارضها ولديه حجته
أيض ًا ،وهناك من يرى أهنا استثناء يف حاالت معينة ،وسنتطرق إىل بيان حجة كل
منهم(:((1

ً
أوال :المؤيدون إلنشاء النوافذ اإلسالمية

يرى من يؤيد إنشاء نوافذ إسالمية تابعة للبنوك التقليدية أنه جيوز التعامل هبا يف
حال كوهنا منضبطة رشع ًا ،وهناك آراء كثرية يف هذا املجال واحتجوا بام يأيت(:((1

( ((1املرطان ،سعيد سعد ،تقويم املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي ..النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية ،املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد
اإلسالمي  -جامعة أم القرى ،السعودية :مكة املكرمة2005 ،م ،ص.8
( ((1الرشيف ،الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية :دراسة يف ضوء االقتصاد اإلسالمي ،بحث مقدم إىل :املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد
اإلسالمي -جامعة أم القرى ،مكة املكرمة -السعودية2005 ،م ،ص .21املرطان ،سعيد سعد ،تقويم املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي :النوافذ
اإلسالمية للمصارف التقليدية ،ص .8مصطفى ،مصطفى إبراهيم حممد ،تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمرصفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن
جتربة بعض البنوك السعودية ،رسالة ماجستري ،جامعة األزهر ،القاهرة2006 ،م ،ص .110قطب ،مصطفى سانو ،يف آفاق التعايش بني املرصفية
التقليدية واملرصفية اإلسالمية :جتربة ماليزيا نموذج ًا ،بحث مقدم إىل :املؤمتر السنوي الرابع عرش حول املؤسسات املالية اإلسالمية معامل الواقع وآفاق
املستقبل ،خالل الفرتة من  17 15-أيار (ماي) ،جامعة الشارقة -االمارات العربية املتحدة2005 ،م ،ص.1560
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1 .1يعترب التخلص من الربا هو هدف يطمح إليه أي جمتمع مسلم ،يف حال
رغب بتطبيق تعاليم رشعه ،وبالتايل فتح نوافذ إسالمية يعترب إحدى
املحرم.
الطرق املستخدمة يف البنوك التقليدية لتخليص املجتمع من الربا ّ
2 .2االستفادة قدر اإلمكان من البنوك التقليدية بحكم خربهتا الطويلة يف املجال
املرصيف ،بام يدعم القطاع املرصيف اإلسالمي وبالتايل تطويره وحتسني أدائه
بشكل أفضل.
3 .3نجاح النوافذ اإلسالمية يعترب حافز ًا جيد ًا ودافع ًا لدى إدارات البنوك
للتحول بشكل كامل فيام بعد ،وبالتايل أسلمة هذه البنوك
التقليدية
ّ
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التقليدية ،وذلك يعود لقناعة أصحاب القرار بجدوى العمل املرصيف
اإلسالمي وحتويله إىل بنك إسالمي كامل ،وربام يكون نجاح النوافذ
اإلسالمية سبب ًا يف زيادة الطلب واإلقبال عىل التعامل باخلدمات واملنتجات
اإلسالمية وتقليص الطلب عىل التقليدية.

التحول من
4 .4تعترب النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية خطوة يف طريق
ّ
النظام الربوي إىل النظام املرصيف اإلسالمي ،حينام يكون الوقت مناسب ًا
لذلك ،ويقاس هذا التدرج يف حتول البنك التقليدي عىل منهج الرشع
اإلسالمي يف تدرجه يف حتريم الربا.

5 .5تعاين بعض الدول من صعوبات يف فتح بنوك إسالمية وترخيصها وبالتايل
تعترب النوافذ اإلسالمية من احللول اجليدة والبديلة التي من املمكن أن
تسهم يف سد هذه الفجوة ،وعمل اكتفاء لدى من يرغب بالعمل بالنشاط
املرصيف اإلسالمي.

6 .6يشجع وجود النوافذ اإلسالمية داخل البنوك التقليدية عىل التعايش بشكل
مشرتك بني نظامني مرصفيني خمتلفني بدالً من استمرار املواجهة بينهام ،كام
أن ذلك كان ُم ِّفـز ًا للبنوك اإلسالمية لتقديم األفضل.

7 .7ال بد من االعرتاف من البنوك التقليدية بأمهية العمل املرصيف اإلسالمي،
وبمصداقية صيغ التمويل اإلسالمي والعمل املرصيف اإلسالمي ككل.
8 .8يف حال حتول أحد هذه البنوك التقليدية إىل بنك إسالمي فيام بعد ،فإن هذا
يعترب انجاز ًا ومكسب ًا كبري ًا للقطاع املرصيف اإلسالمي ،وخصوص ًا إذا كان
هذا البنك له اسمه وشهرته الواسعة وفروعه املتعددة.

164

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

ً
ثانيا :المعارضون لفتح النوافذ اإلسالمية
يف املقابل فإن هناك من يعارض إنشاء نوافذ إسالمية واحتجوا بام يأيت(:((1

1 .1ال يمكن إخفاء حقيقة أن النوافذ اإلسالمية تابعة للبنوك التقليدية وبحسب
القاعدة الفقهية «التابع تابع» ،لذا يتبع الفرع األصل يف احلكم.

2 .2من املمكن أن يؤثر وجود النوافذ اإلسالمية سلب ًا عىل إنشاء بنوك إسالمية
التحول بشكل كيل إىل بنوك إسالمية
جديدة أو عىل رغبة البنوك التقليدية يف
ّ
فيام بعد ،إذ يتم االكتفاء هبذه النوافذ اإلسالمية.

3 .3يشكل وجود النوافذ اإلسالمية وانتشارها إىل حدوث منافسة غري متكافئة
بني البنوك اإلسالمية وبني البنوك التقليدية التي متتلك هذه النوافذ.

5 .5تبعية النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية قد يؤدي هبا إىل اختالط األموال
إذ إن مصدر رأس مال النوافذ اإلسالمية هو نفسه البنك التقليدي األم
أي أن هناك تبعية مالية ،ويف حاالت معينة يقوم البنك التقليدي بتحويل
فائض سيولة النافذة اإلسالمية إىل املركز الرئييس واستثامرها حلني طلب
النافذة اإلسالمية هلا.

6 .6من املمكن أن يؤدي فتح نوافذ إسالمية داخل البنوك التقليدية إىل التشويش
واخللط يف الفهم يف أذهان العمالء واملوظفني وبالتايل سوء التطبيق.

( ((1الرشيف ،فهد ،الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية :دراسة يف ضوء االقتصاد اإلسالمي ،ص .23املرطان ،سعيد سعد ،تقويم املؤسسات
التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي :النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية ،ص.8

A. Zubair & A. A. Alaro. 2009.“Legal and Operational Frameworks of Islamic Windows in Conventional Financial Institutions: Nigeria as a
Case Study” – paper read at the 1st University of Ilorin International Conference on Islamic Bank and Finance. Jointly organized by Dept. of
Islamic Law, UNILORIN and Islamic Research and Training Institute. Jeddah- Saudi Arabia. October 6-8, p7.
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4 .4ربام يكون الدافع من إنشاء النوافذ اإلسالمية رغبة البنوك التقليدية يف
حتقيق املزيد من األرباح وزيادة فرصتها السوقية وليس بدافع ديني ،فهناك
من البنوك التي متتلك نوافذ إسالمية مل تفكر بعد أو ال يوجد هلا نية يف
التحول إىل املرصفية اإلسالمية.
األصل يف
ّ
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7 .7قد ينتج عن الدمج بني نظامني مرصفيني خمتلفني صعوبة يف التعايش بينهام
الختالف الفكرة واهلدف ،وعدم وضوح التصور الصحيح للعمل بالنظام
املرصيف اإلسالمي مقابل نظام البنك التقليدي القائم عىل الربا.

ً
ثالثا :القائلون بالتعامل بالنوافذ اإلسالمية للضرورة

يرى أصحاب هذا الرأي أن هناك استثناءات يف حاالت معينة جيوز فيها فتح
البنوك التقليدية لنوافذ إسالمية وحجة أصحاب هذا الرأي كام ما يأيت(:((1

يف حال عدم وجود بنوك إسالمية يكون حكم تعامل املسلم مع النوافذ اإلسالمية
ثم
يف هذه احلالة حكم املضطر ،لقوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ِن اض ُط َّر َغ َري َباغ َو َل َعاد َف َل إِ َ
ِ
َع َل ِ ۚ
يم  ،((1(﴾173وتنتفي الرضورة يف حال وجدت البنوك
يه إِ َّن اللََّ َغ ُفور َّرح ٌ
اإلسالمية وعليها جيب أن يتحول املسلم للعمل ببنوك تتوافق مع منهج الرشع
اإلسالمي.
يف حال عدم توافر البنوك اإلسالمية فإن تعامل املسلم مع النوافذ اإلسالمية
أفضل من التعامل مع بنوك تقليدية ال تقدم خدمات ونشاطات مرصفية إسالمية.

اقتصار التعامل مع النوافذ اإلسالمية للرضورة قد يؤدي بالبنوك التقليدية
للتحول بشكل رسيع وكامل إىل بنوك إسالمية.

المبحث الثاني :الفرص والتحديات التي تواجه إنشاء النوافذ اإلسالمية

عادة ما يواجه تطبيق أي نشاط حتديات كثرية ويف املقابل فإن هناك فرص ًا تسهم يف
نجاحه ،ويف سبيل إنجاح عملية التنفيذ ال بد من تفادي هذه التحديات وحماولة
إجياد احللول والبدائل املناسبة قدر اإلمكان ،وال خيفى عىل الكثري ما مرت به
( ((1الرشيف ،فهد ،الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية :دراسة يف ضوء االقتصاد اإلسالمي ،ص.24
( ((1سورة البقرة ،اآلية .173
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جتربة النظام املرصيف اإلسالمي كوهنا حديثة إذا ما قورنت بتجربة النظام املرصيف
التقليدي ،لذا سنقوم بالتعرف إىل أهم الفرص والتحديات التي تواجه إنشاء
النوافذ اإلسالمية يف فلسطني كوهنا من النشاطات املرصفية اإلسالمية التابعة
للنظام املرصيف التقليدي وسنتحدث عن كل منها عىل حدة.

المطلب األول :عوامل نجاح إنشاء النوافذ اإلسالمية
هناك متطلبات وعوامل أساسية ذات أمهية بالغة ال بد من تواجدها عند إنشاء
النوافذ اإلسالمية التابعة للبنوك التقليدية ،ومتى ما كانت متواجدة لدى أي
بنك يرغب بمامرسة العمل املرصيف اإلسالمي فإنه حت ًام سيكون قادر ًا عىل حتقيق
متطلبات النجاح ،وهي كثرية ولكن سنقوم بحرص بعضها كام يأيت:

ً
أوال :التخطيط العلمي

(((1

وتلجأ البنوك التقليدية إىل إجراء دراسات متعمقة وأبحاث واستطالع آلراء
اجلمهور والفئات املستهدفة من تلك النشاطات ،والقيام بدراسة متعمقة قبل
القيام بتلك النشاطات ،فال يكفي جمرد وجود الرغبة فقط بل ال بد من وجود
الدراسات الداعمة واألبحاث ،وبنا ًء عىل وجود هذه املعطيات يتم وضع
اسرتاتيجية للبدء بالعمل ،وتكون بمثابة خط سري للعاملني يف اإلدارة والنوافذ
اإلسالمية ،وبالتايل وجود هدف يسعى اجلميع لتحقيقه.
( ((1الرسحي ،لطف حممد ،الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح ،ص.21
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يف بداية أي عمل أو نشاط ال بد من التخطيط مسبق ًا قبل القيام بأي خطوة ،ال سيام
إن كان هذا النشاط جير ربح ًا ،وينطبق هذا القول عىل النوافذ اإلسالمية والتي
يرغب البنك التقليدي عن طريقها بالعمل بالنشاطات املرصفية اإلسالمية،
هبدف احلصول عىل ربح ،ويعترب حتقيق الربح رشط ًا الستمرارية البنك التقليدي
يف تقديمه للنشاطات املرصفية اإلسالمية.
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ً
ثانيا :االلتزام الشرعي

(((1

يعد االلتزام بالعامل الرشعي من أهم عوامل النجاح ألي بنك يرغب بالعمل
بالنشاط املرصيف اإلسالمي ،فمتى ما تم تعيني هيئة رقابة رشعية وأحكمت
الرقابة عىل عمليات النوافذ اإلسالمية وطبيعة املنتجات واخلدمات التي تعمل
وتم التأكد من سالمة عقودها؛ هبذه احلالة نستطيع القول إن النافذة
عىل تقديمهاّ ،
اإلسالمية لدهيا التزام رشعي وهو معيار ومتطلب أسايس وضابط مهم لضامن
سري العمل بالشكل املطلوب ،والذي يسهم يف تكوين انطباع جيد عن طبيعة
النشاطات املرصفية اإلسالمية.

ً
ثالثا :تأهيل الكوادر البشرية

(((1

يعترب وجود الكوادر البرشية املؤهلة واملدربة جيد ًا عنرص ًا ومتطلب ًا مه ًام من
متطلبات النجاح باإلضافة إىل وجود الوسائل التكنولوجية املتطورة ،وال سيام
النوافذ اإلسالمية ،فإذا وجدت هذه العنارص فإنه ليس من الصعب عىل هذه
النوافذ حتقيق النجاح ،ولكن ال يعترب تدريب هذه الكوادر باألمر اليسري إذ
يتطلب األمر وقت ًا وجهد ًا كبريين ،ويتم وضع اخلطط الالزمة لتدريب املوظفني؛
عىل اختالف املستويات من قيادات إدارية ومديري نوافذ إسالمية وموظفني،
وكذلك الربامج التدريبية املناسبة ،وال بد من االستمرارية يف التدريب ،ففي
الغالب ال يكون للعاملني أي دراية بالعمل املرصيف اإلسالمي.
فإما أن يكون التدريب من داخل البنك عن طريق االستعانة بالكفاءات التدريبية
والقيام بإنشاء وحدات مستقلة متخصصة بالتدريب املرصيف اإلسالمي ،أو عن
طريق االستعانة بمراكز تدريب متخصصة أو مكاتب استشارية ذات صلة وثيقة
بالبنك وتربطها به عالقات عمل ،أو يكون التدريب من خارج البنك وذلك

( ((1املرطان ،سعيد سعد ،ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية :جتربة البنك األهيل التجاري السعودي ،ص.9
( ((1الرسحي ،لطف حممد ،الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح ،ص.23
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بإرسال املوظفني للتدريب يف بنوك إسالمية أو إىل مراكز تدريب خارجية.

ً
رابعا :تطوير السياسات والنظم

(((2

ختتلف طبيعة نشاط العمل املرصيف اإلسالمي عن النشاط املرصيف التقليدي ،فال
بد أن يكون هناك استمرارية يف التطوير يف النظم املحاسبية والفنية والعملياتية،
وكذلك السياسات واإلجراءات املتبعة ،بشكل يتناسب مع طبيعة العمل املرصيف
اإلسالمي ،ويعترب عامل تطوير السياسات والنظم مه ًام وال بد من توفره من
أجل ضامن نجاح عمل النوافذ اإلسالمية .وحيتاج الوصول إىل هذا العامل إىل
وقت وجهد كبريين ،فإن هناك عمليات تطوير مستمرة والزمة من أجل ضامن
استمرارية عمل النوافذ اإلسالمية ،ويزداد األمر صعوبة يف بنك يعمل بنظامني
مرصفيني خمتلفني ،عندها يكون التحدي أكرب واجلهد أصعب.

ً
خامسا :سوق النقد بين البنوك اإلسالمية

(((2

ومن املمكن تشجيع املؤسسات املالية للتداول يف سوق النقد وإدارة السيولة

( ((2املرطان ،سعيد سعد ،ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية :جتربة البنك األهيل التجاري السعودي ،ص.10
( ((2حلساسنة ،أحسن ،شياد ،فيصل ،منتجات سوق النقد بني املصارف اإلسالمية :دراسة حتليلية نقدية للتجربة املاليزية مع حماولة تطوير منتجات
متويلية جديدة ،ص.6
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يعترب وجود سوق نقد بني البنوك اإلسالمية عام ً
ال من عوامل النجاح ،فهو يعد
جزء ًا من السوق املايل اإلسالمي ،ويعمل عىل توفري مصادر الستثامرات ذات
متويل قصري األجل ،وتقديم التسهيالت الالزمة ملشاريع املؤسسات املالية
اإلسالمية ،ويتم عن طريقه تنفيذ السياسات النقدية ،والتي تؤدي إىل إحداث
االستقرار يف النظام املرصيف ،وبالتايل يؤثر بشكل جيد يف حل مشكلة السيولة،
فبعض البنوك متتلك أمواالً غري مستغلة والبعض اآلخر بحاجة إليها لذا كان
سوق النقد هو احلل األمثل ،خصوص ًا يف ظل عدم وجود أدوات متويل قصري
األجل تتوافق مع منهج الرشع اإلسالمي.
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واألصول ،وذلك بعقد اتفاقيات مع البنوك التقليدية ضمن ضوابط الرشع
اإلسالمي وحدوده؛ هبدف تفعيل السوق وتوسيع نطاق املشاركة ،فالتعامل مع
املؤسسات املالية اإلسالمية ليس عىل سبيل احلرص بل يتعدى ذلك للمؤسسات
املالية التقليدية(.((2

ً
سادسا :تعدد المنتجات المالية اإلسالمية

(((2

تطورت الصناعة املرصفية اإلسالمية بشكل كبري واستحدثت الكثري من املنتجات
واخلدمات وعقود التمويل الرشعية ،والتي تلبي االحتياجات االقتصادية
ومتطلبات العمالء ورغباهتم ،وظهرت املشتقات املالية اإلسالمية وعقود
التمويل العادية واملركبة ،نتيجة الزدياد الطلب عىل التعامل بالنشاطات املرصفية
اإلسالمية حيث أن املستقبل للتمويل اإلسالمي.
وحتى تعمل هذه املنتجات بكفاءة يف املؤسسات املالية اإلسالمية وحتقق
املصداقية الرشعية ،ال بد من التزامها بالضوابط واملعايري الرشعية ،وأن ختضع
للتدقيق الرشعي ،فاهلدف من ابتكار وتطوير األدوات واملنتجات املالية أن جتمع
بني الكفاءة االقتصادية واملصداقية الرشعية ،حتى تكتسب ثقة املتعاملني ويكون
التمويل وفق ًا ملنهج الرشع اإلسالمي.

يظهر للباحثني بعد احلديث عن مقومات وعوامل النجاح والتي ال بد من وجودها
عند التفكري بالعمل يف النشاط املرصيف اإلسالمي من قبل البنك التقليدي عن
طريق النوافذ اإلسالمية ،أنه متى ما توافرت هذه العنارص فإنه سيتم احلكم مسبق ًا
عىل نجاح العمل باملنتجات واخلدمات اإلسالمية داخل هذه النوافذ اإلسالمية،
فهي رشط ومتطلب ذو أمهية بالغة ،وذلك لضامن سري العمل وفق أسس وضوابط

( ((2حلساسنة ،أحسن ،شياد ،فيصل ،منتجات سوق النقد بني املصارف اإلسالمية :دراسة حتليلية نقدية للتجربة املاليزية مع حماولة تطوير منتجات
متويلية جديدة ،ص.63
( ((2فوزي ،حممد ،تصنيف املنتجات واألدوات املالية اإلسالمية املعارصة ،بوابة الرشق اإللكرتونية،2015/04/https://www.al-sharq.com/opinion/19 ،
2015م ،ص.1
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ويكون انطباع ًا حسن ًا عن طبيعة العمل بالنشاط
صحيحة ،مما يعكس صورة جيدة
ِّ
املرصيف اإلسالمي.

المطلب الثاني :التحديات التي تواجه إنشاء النوافذ اإلسالمية
يواجه تأسيس النوافذ اإلسالمية التابعة لبنوك تقليدية العديد من التحديات
والتي تتمثل بام يأيت:

ً
أوال :تحديات تتعلق بالسياسات والنظم

(((2

ً
ثانيا :تحديات إدارية

(((2

تكمن هذه التحديات يف عدم وجود رؤية واضحة لدى منسويب اإلدارات عن
خطة اإلدارة يف حال رغبتها العمل بالصريفة اإلسالمية ،خاصة إذا كانت هناك
توجهات مستقبلية لدى إدارة البنك يف التوسع بشكل تدرجيي فيام بعد ،مما حيد
من مشاركة باقي اإلدارات يف صياغة القرارات وتوجهات اإلدارة العليا ،وبالتايل
سيكون هناك قناعات وآراء غري مدروسة عند بعض أصحاب القرار فيام يتعلق
( ((2املرطان ،سعيد سعد ،ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية ..جتربة البنك األهيل التجاري السعودي ،ورقة عمل
مقدمة إىل :اللجنة االستشارية العليا للعمل عىل استكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية ،اللجنة االقتصادية ،الكويت ،أيار(مايو) 1999م ،ص .45
( ((2الرسحي ،لطف حممد ،الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح ،ورقة عمل منشورة مقدمة إىل :مؤمتر املصارف
اإلسالمية اليمنية الواقع وآفاق املستقبل ،خالل الفرتة من 21 – 20آذار (مارس) ،اليمن2010 ،م ،ص.20
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يوجد العديد من البنوك التقليدية التي ترغب بالعمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي،
والتي ال تعطي أمهية للنظم املحاسبية املستخدمة يف النوافذ اإلسالمية بحيث ال
تتناسب مع مبدأ الرشع اإلسالمي وتكون نفس النظام املعمول به يف النشاطات
التقليدية ،وكذلك عدم االهتامم باإلجراءات والنظم الفنية التي حتتاجها النوافذ
اإلسالمية لدهيا ،مما يؤدي إىل البطء يف اإلجراءات وسري العمليات داخل النافذة
اإلسالمية وبالتايل عدم تقديم اخلدمات بشكل جيد مما يضعف من مستوى خدمة
العمالء.
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بتوجهات العمل بنظام مرصيف مزدوج جيمع بني التقليدي واإلسالمي.

كذلك سيكون هناك تنافس واحتكاك بني القائمني عىل إدارات النوافذ اإلسالمية
وباقي فروع البنك التقليدية األخرى ،نتيجة لعدم مشاركة القرار من قبل باقي
اإلدارات أو تقبله ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي عىل سري العمل ،كام ويرتتب
عىل ذلك عدم إبداء االستعداد من باقي اإلدارات يف البنك التقليدي عىل
املساعدة يف تطوير البدائل اإلسالمية ملنتجات البنك التقليدية ،فال تكون هناك
دافعية للعمل بشكل مشرتك ومنظم.

ً
ثالثا :تحديات تتعلق بالكوادر البشرية

(((2

عند رغبة البنك التقليدي بالعمل بالنظام املرصيف اإلسالمي ،فإنه غالب ًا ما يواجه
الكثري من العقبات فيام يتعلق بتأهيل الكوادر البرشية وتدريبها بالشكل الذي
يتناسب مع طبيعة النشاطات املرصفية اإلسالمية ،وكذلك قلة أصحاب اخلربة
واالختصاص وعدم معرفتهم بمبادئ التمويل وصيغ التمويل اإلسالمي بشكل
ٍ
كاف.
ويزداد األمر صعوبة يف حال عدم معرفة السبب الكامن من وراء عمل البنك
التقليدي بالنوافذ اإلسالمية بحيث تسود حالة من التشتت وعدم وضوح الرؤية
وتدين مستويات الثقة والروح املعنوية لدى العاملني ،مما يؤثر عىل سري العمل يف
النافذة اإلسالمية.

ً
رابعا :تحديات تتعلق بتطوير األسواق

(((2

يوجد العديد من التحديات التي تعيق عمل النوافذ اإلسالمية كوهنا تابعة لبنك
تقليدي ،فهناك من العمالء من يتحفظ عن التعامل مع بنك يقدم نشاطات
( ((2املرجع نفسه ،ص.20
( ((2املرطان ،سعيد سعد ،ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية ..جتربة البنك األهيل التجاري السعودي ،ص .46
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مرصفية مزدوجة ،وربام كان للمنافسة الشديدة أكرب األثر عىل تطوير العمل هبا
والتي تتعرض هلا من البنوك األجنبية الكبرية.

تعمل البنوك عىل خدمة مجيع الرشائح السوقية عىل اختالفها دون الرتكيز عىل
رشحية أو قطاعات معينة ،باإلضافة إىل صعوبة تقديم دعاية مبارشة وإعالنات
ختتص باحلديث عن اإلدارة اإلسالمية وأنشطتها.

ً
خامسا :تحديات تتعلق بتوفير المنتجات

(((2

ً
سادسا :تحديات تتعلق بالعمالء

(((2

عادة ما يواجه أي أمر مستحدث الكثري من الشكوك واملخاوف وخاصة من
قبل العمالء؛ فمنهم من يزال متوجس ًا من التعامل مع بنوك تعمل بنظام مرصيف
مزدوج ،مما يؤثر عىل مصداقية النشاطات اإلسالمية التي تعمل هبا النوافذ
اإلسالمية التابعة للبنك التقليدي.
ومنهم من يعتقد أن تقديم البنك التقليدي للنشاطات املرصفية اإلسالمية عن
طريق النوافذ اإلسالمية تشويه للعمل املرصيف اإلسالمي ،فهو ليس بدافع ديني
بقدر ما يسعى البنك التقليدي للربح باتباع نظامني مرصفيني خمتلفني ،وربام يكون

( ((2املرجع السابق ،ص .45
( ((2املرطان ،سعيد سعد ،ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية ..جتربة البنك األهيل التجاري السعودي ،ص .54
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كون القطاع املرصيف اإلسالمي حديث التجربة إذا ما قورن بالقطاع املرصيف
التقليدي ،فإنه ما زال يعاين من قصور أو يتخلله نقص يف بعض األمور ،ومن
أمهها املنتجات املالية اإلسالمية فهي حمدودة جد ًا والبدائل اإلسالمية غري كافية،
فهي بحاجة إىل جتديد وتطوير بشكل يتناسب مع منهج الرشع اإلسالمي ،حتى
ترقى باملستوى الذي جيب أن تكون عليه البنوك اإلسالمية أو أي بنك يامرس
العمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي.
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ذلك عائق ًا يف وجه قيام بنوك إسالمية جديدة ،أو أن هذه النوافذ تشكل هتديد ًا
للبنوك اإلسالمية.

ً
سابعا :تحديات تتعلق بعقود التمويل الصورية

(((3

هناك العديد من عقود التمويل تتعامل هبا البنوك والتي تقدم خدمات مرصفية
إسالمية ،وهي عقود رشعية ولكنها أصبحت صورية أكثر منها حقيقية ،وقد
والسلم وغريها ،ونتيجة
ثار حوهلا اجلدل والشكوك ،مثل عقد التورق املرصيف ّ
للتنافس القائم بني البنوك أصبحت هذه العقود صورية وأصبحت عقود تورق
مرصفية منظمة وعقود ّسلم منظمة ،وقد طرأ عليها إضافات وتعديالت مما أدى
هبا إىل أن تنحرف عن مقاصدها وخرجت بشكل غري رشعي.

ً
ثامنا :تحديات تتعلق باختالف األحكام الشرعية لبعض المنتجات واألدوات

(((3

تظهر عدة خماطر تشغيلية يف حال اخلطأ باستخدام بعض الصيغ التمويلية ،وتزداد
هذه املخاطر عند اختالف آراء الفقهاء وتضارهبا حول احلكم الرشعي هلذا املنتج،
ويؤدي ضعف التنسيق بني اهليئات الرشعية إىل تضارب كبري يف الفتاوى الرشعية
املتعلقة بصيغ متويلية معينة ،وفقدان الثقة باملرجعية الفقهية ،لذا وجب جتمع أهل
االختصاص من علامء رشيعة وباحثني أكاديميني ومرصفيني من أجل اإلمجاع
عىل األحكام الرشعية ،وقد تم إنشاء العديد منها مثل :هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين ،واألكاديمية العاملية للبحوث الرشعية
«إرسا» يف ماليزيا ،واملجمع الفقهي الدويل بالسعودية وغريها ،ولكن هناك
( ((3انظر :العبيدي ،إبراهيم عبد اللطيف ،عقد بيع التورق بني النظرية والتطبيق ،،وبيان الصورية يف عقد التورق الصوري ،ورقة عمل مقدمة إىل:
مؤمتر التورق املرصيف واحليل الربوية ،واملنعقد يف عجلون -األردن ،خالل الفرتة من  25-24نيسان (أبريل)2012 ،م .احلدادـ ،أمحد عبدالعزيز،
معايري التمييز بني العقود الصورية والعقود احلقيقية/http://www.imtithal.com/uploaded/media/research ،معايري-التمييز-بني-العقود-الصورية-
والعقود-احلقيقية-–-د-.أمحد-بن-عبد-العزيز-احلداد2010 ،م.
( ((3حلساسنة ،أحسن ،شياد ،فيصل ،منتجات سوق النقد بني املصارف اإلسالمية :دراسة حتليلية نقدية للتجربة املاليزية مع حماولة تطوير منتجات
متويلية جديدة ،بحث منشور مقدم إىل :كريس سابك لدراسات األسواق املالية اإلسالمية :برنامج كرايس البحث ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،الرياض -السعودية2014 ،م ،ص.64
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حتديات يف إمجاعهم عىل رأي واحد وحماولة تقريب آلرائهم الفقهية ،ومع ذلك
سيبقى هناك اختالف يف احلكم بسبب طبيعة االجتهادات الرشعية.

يتضح مما سبق وجود العديد من التحديات التي قد تواجه قيام البنوك التقليدية
بالعمل بالنظام املرصيف اإلسالمي واملتمثل بإنشائها لنوافذ إسالمية ،ولكن هذه
التحول بشكل
التحديات ختتلف تبع ًا حلالة كل بنك تقليدي ،وحسب رغبته يف
ّ
كامل للعمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي فيام بعد ،كام ويؤثر عدم وضوح الرؤية
املستقبلية للبنك عىل طبيعة النشاطات التي يقوم هبا العاملون فيه ،لذا إذا اتبع
البنك التقليدي خطة واضحة ومنهجية سليمة ،فإنه سيتم السري عليها بالشكل
املطلوب ،وحتقيق األهداف التي يسعى إليها دون أن يؤثر أي جانب عىل آخر.

المطلب األول :إجراءات إنشاء نوافذ إسالمية في فلسطين
يمكن حتديد جمموعة من اإلجراءات للسامح للبنوك التقليدية بالعمل بالنشاطات
املرصفية اإلسالمية عن طريق النوافذ اإلسالمية؛ وهي َّ
تشكل عنارص النموذج
املقرتح عمله يف فلسطني؛ وهي كام يأيت:
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المبحث الثالث :النموذج المقترح إلنشاء نوافذ إسالمية في فلسطين
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ً
أوال :تقديم طلب إلى البنك المركزي

(((3

يتم تقديم طلب للبنك املركزي واملتمثل بسلطة النقد الفلسطينية ويتضمن الطلب
ما يأيت:
1 .1إجراء دراسة جدوى تفصيلية تغطي مخس سنوات عىل األقل من التوقعات.

2 .2جيب أن تكون دراسة اجلدوى شاملة وتفصيلية ،توضح الرؤية
واالسرتاتيجيات والتوقعات وحتقق األهداف ،وأن تتضمن طرائق إدارة
املخاطر وحتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ( ،)SWATكام
جيب أن تغطي هذه الدراسة احلوكمة الرشعية املقرتحة وعمليات ونظام
االلتزام.
3 .3جيب أن تتضمن دراسة اجلدوى كيفية الفصل بني عمليات البنك التقليدية
وعمليات الصريفة اإلسالمية والتي تتم عن طريق النافذة اإلسالمية.

4 .4حتى يتم تعديل النظام األسايس للبنك التقليدي جيب أن تتم موافقة
اجلمعية العامة غري العادية بحيث ُيسمح للبنك التقليدي بمامرسة عمليات
الصريفة اإلسالمية.
5 .5أن يدعم النظام األسايس للبنك التقليدي عمليات الصريفة اإلسالمية
والسياسات واإلجراءات الداخلية للبنك ،والتأكد كذلك من جاهزية
التكنولوجيا والكوادر الوظيفية للعمل بالنافذة اإلسالمية.

6 .6أن يتم ختصيص رأس مال كاف ومناسب ملامرسة البنك التقليدي لعمليات

(32) Central Bank Of Nigeria, 2010, Guidelines On Non-Interest Window And Branch Operations Of Conventional Banks And Other Financial
Institutions, https://www.cbn.gov.ng/OUT/2011/CIRCULARS/FPR/FINAL%20GUIDELINES%20ON%20WINDOWS.PDF.

Bank Negara Malaysia, 2012 ,Guidelines on Skim Perbankan Islam, BNM/RH/GL001-27, https://islamicbankers.files.wordpress.

com/2013/12/20121102-guidelines-on-skim-perbankan-islam.pdf.

Bank Indonesia Regulation, 2009, Sharia Business Units, https://www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/

البنك املركزي العامين ،اإلطار التنظيمي والرقايب لألعامل املرصفية اإلسالمية،

IslamicBankingLaw.pdf، 2012م.

Documents/pbi111009_eng_1392226920.pdf.

https://cbo.gov.om/sites/assets/Documents/Arabic/BankingLaw/
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pdf، 2010.2010-m9/04/gov.ly/wp-content/uploads/2016م.
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الصريفة اإلسالمية.

ً
ثانيا :موافقة البنك المركزي
احلصول عىل موافقة سلطة النقد الفلسطينية ،إذ يمكن إنشاء النافذة اإلسالمية بام
يتوافق مع قوانني البنوك اإلسالمية ،وتطبق عىل البنوك التقليدية التي لدهيا رغبة
بالعمل بالنشاطات املرصفية اإلسالمية ،قوانني البنك املركزي وتعليامته املتعلقة
بإنشاء نوافذ إسالمية تابعة للبنوك التقليدية(.((3

ً
ثالثا :قسم عمليات الصيرفة اإلسالمية

(((3

إنشاء قسم خمتص بعمليات الصريفة اإلسالمية التابعة لبنوك تقليدية ويتوىل هو
بنفسه اإلرشاف عىل إدارة العمليات اخلاصة به وهي كام يأيت:

2 .2يتبع قسم عمليات الصريفة اإلسالمية بشكل مبارش إىل اإلدارة العامة للبنك
التقليدي ،ويرتأسه مسؤول من اإلدارة العليا ،ويكون منصبه بمستوى
منصب مساعد املدير العام عىل األقل ،برشط أن يكون لديه خربة يف جمال
الصريفة اإلسالمية.

3 .3يتعني عىل هذا القسم املسؤوليات اآلتية:

(33) Central Bank Of Bahrain, 2008, LR-1.4 Shari’a Compliant Transactions ,http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.
html?rbid=1820&element_id=8352. Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.

(34) Central Bank of Nigeria, Guidelines On Non-Interest Window and Branch Operations of Conventional Banks and Other Financial
Institutions.

Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.
Bank Indonesia Regulation, Sharia Business Units.

State bank of Pakistan, 2014, IBD Circular Letter No. 01, http://www.sbp.org.pk/ibd/2014/CL1.htm.
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1 .1بعد احلصول عىل موافقة سلطة النقد الفلسطينية ،جيب عىل البنوك التقليدية
التي تعتزم العمل بالنشاطات املرصفية اإلسالمية عن طريق النوافذ اإلسالمية
إنشاء وحدة خمصصة /قسم /إدارة ملراقبة عمليات الصريفة اإلسالمية.
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¦ ¦اإلرشاف عىل وضع اإلجراءات والسياسات واملنتجات وتطويرها.
¦ ¦اإلرشاف عىل وضع آليات لضامن االلتزام الداخيل بالرشيعة اإلسالمية
وتطويرها.
¦ ¦اإلرشاف عىل تأهيل املوظفني للعمل بالنشاطات املرصفية اإلسالمية
وتدريبهم.
¦ ¦احلرص عىل التنسيق الدائم واحلفاظ عىل العالقات مع باقي األقسام يف
البنك التقليدي.
¦ ¦ضامن تقديم نتائج موثوقة لسلطة النقد الفلسطينية ويف الوقت املطلوب.

¦ ¦التأكد من التقيد بكافة التعليامت واألنظمة والقوانني الصادرة عن
سلطة النقد الفلسطينية.
¦ ¦املراقبة املستمرة لتطابق عمليات الصريفة اإلسالمية مع املعايري الدولية
يف هذا املجال.

ً
رابعا :معايير الصيرفة اإلسالمية

(((3

يقصد هبا املعايري الرشعية واملعايري املحاسبية باإلضافة إىل معايري احلوكمة
للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية «أيويف».

ً
خامسا :آلية االلتزام الشرعي

(((3

¦ ¦«جيب عىل كل مرصف إسالمي تعيني هيئة رقابة رشعية قبل مبارشته
ألعامله ،عىل أال يقل عدد أفرادها عن ثالثة أشخاص خمتصني بفقه
(35) Central Bank of Bahrain, LR-1.4 Shari’a Compliant Transactions.
Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.
State bank of Pakistan, IBD Circular Letter No. 01.
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( ((3سلطة النقد الفلسطينية ،مادة ( )23هيئة الرقابة الرشعية ،ص.17-16
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الرشيعة ومن ذوي اخلربة بعمل املؤسسات املالية اإلسالمية وتكون
قراراته ملزمة يف مجيع أعامل املرصف وبام ال يتعارض مع أحكام هذا
القانون وأنظمة وتعليامت سلطة النقد.

¦ ¦تتوىل هيئة الرقابة الرشعية مسؤولية التأكد من كون مجيع أعامل النافذة
متفقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ومبادئها قبل مبارشة املرصف
بالقيام هبذه النشاطات واألعامل وخالل تنفيذها ولدى االنتهاء منها».

ً
سادسا :فصل السجالت

(((3

ً
سابعا :االفصاحات المالية

(((3

¦ ¦جيب أن تفصح البنوك التقليدية عن نتائج عمليات النوافذ اإلسالمية
بشكل مستقل يف القوائم املالية التي تصدرها دوري ًا ويف اإليضاحات
املتممة هلا.
(37) Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.
Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.
Bank Indonesia Regulation, Sharia Business Units.

(38) Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.
State bank of Pakistan, IBD Circular Letter No. 01.

Central Bank of Bahrain, LR-1.4 Shari’a Compliant Transactions.
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¦ ¦جيب عىل البنك التقليدي ختصيص سجالت حماسبية مستقلة تتعلق
بعمليات الصريفة اإلسالمية ،لضامن عدم اختالط أموال النافذة
اإلسالمية والعمليات التقليدية.
¦ ¦أن يكون للبنك التقليدي حساب مستقل يف سلطة النقد الفلسطينية
ألغراض عمليات الصريفة اإلسالمية.
¦ ¦ال بد من التمييز بني مجيع املستندات والوثائق والنامذج وإيصاالت
اإليداع ودفاتر الشيكات والربيد اإللكرتوين وغريها عن باقي النامذج
التقليدية املستخدمة يف البنك التقليدي.
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¦ ¦ جيب إعداد اإليضاحات عن نتائج النوافذ اإلسالمية وفق ًا للمعايري
املحاسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية «أيويف».

المطلب الثاني :مرتكزات نموذج النوافذ اإلسالمية المقترح في فلسطين
هناك مرتكزات للنموذج املقرتح عمله إلنشاء نوافذ إسالمية تابعة للبنوك
التقليدية يف فلسطني؛ فال بد من التوافق مع متطلبات املعيار رقم ( )17للرقابة عىل
التمويل اإلسالمي واملختص بالقطاع املرصيف وهذه املبادئ كام يأيت:

«تقوم السلطة اإلرشافية بالتأكد مبارشة من أن املؤسسة التي توفر تلك النوافذ
متتلك األنظمة واإلجراءات واألدوات الرقابية الداخلية لتوفري ضامنات معقولة
بأن:
1 .1تعامالت النافذة تتوافق مع القواعد واملبادئ الرشعية.

2 .2اتباع سياسات وإجراءات مالئمة إلدارة املخاطر.

3 .3أن املعامالت املتوافقة مع أحكام الرشيعة قد تم فصلها بشكل سليم عن
املعامالت التي ال تتوافق مع أحكام الرشيعة.

4 .4قيام املؤسسة بتوفري إفصاحات كافية عن عمليات النوافذ املنفذة من قبلها(.((3

«وباالستفادة من قانون املصارف اإلسالمية الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية؛
متارس مجيع أعامهلا وأنشطتها وفق ًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية ومبادئها وملا
تعتمده هيئة الرقابة الرشعية ،وبام ال يتعارض مع هذا القانون وأنظمة سلطة
النقد الصادرة بمقتضاه وتعليامهتا وقرارهتا ،وحيظر عليها دفع فائدة أو قبضها عىل
االئتامن بجميع أنواعه وأشكاله ،سواء كان ذلك اقرتاض ًا أو اقراض ًا ،بام يشمل أية
(39) IFSB, “CORE PRINCIPLES FOR ISLAMIC FAINANCE REGULATION (BANKING SEGMENT) (CPIFR)”, P61.
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رسوم يدفعها املقرض غري مرتبطة بجهد يستحق التعويض»(.((4

المطلب الثالث :الهيكل التنظيمي لنموذج النوافذ اإلسالمية المقترح في فلسطين
فيام يتعلق باهليكل التنظيمي للنموذج املقرتح عمله للنوافذ اإلسالمية التابعة
للبنوك التقليدية يف فلسطني ،فإن النافذة اإلسالمية تتبع قسم عمليات الصريفة
اإلسالمية والتي تتبع بدورها اإلدارة العامة للبنك التقليدي األم والشكل ()3.2
يوضح ذلك(:((4

إنشاء النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية
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( ((4سلطة النقد الفلسطينية ،قرار بقانون رقم () لسنة 2010م بشأن املصارف ،مادة ( )20أعامل املصارف اإلسالمية2010 ،م ،ص.16
( ((4مشعل ،عبدالباري ،النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية :جتارب مقارنة ومقرتح لتونس ،اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية،
تونس :مجهورية تونس2016 ،م ،ص.99
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الخاتمة:
ً
أوال :النتائج

نتج عن هذا البحث ما يأيت:

1 .1تعترب النوافذ اإلسالمية ح ً
ال جيد ًا ومقبوالً ملامرسة البنوك التقليدية
للنشاطات املرصفية اإلسالمية؛ وذلك متهيد ًا لتحوهلا لبنك إسالمي كامل
فيام بعد.
2 .2ال بد من أسلمة النظام املرصيف التقليدي حسب خطة زمنية موضوعة،
التحول للعمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي.
ولكل بنك دوافعه وأسلوبه يف
ّ

3 .3عدم وجود الكوادر املؤهلة بالنشاطات املرصفية اإلسالمية يشكل عائق ًا
أمام البنوك التقليدية يف إنشاء النوافذ اإلسالمية.
4 .4إذا ُوجدت املتطلبات األساسية لدى أي بنك يرغب بمامرسة العمل
املرصيف اإلسالمي فإنه حت ًام سيكون قادر ًا عىل حتقيق متطلبات النجاح.

5 .5يعترب أسلوب النوافذ اإلسالمية خطوة مشجعة لتحول البنك التقليدي إىل
بنك إسالمي متكامل؛ األمر الذي يتطلب وجوب قيام أصحاب القرار
التحول املرصيف.
بتوفري املتطلبات واخلطة الالزمة للقيام بعملية
ّ
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ً
ثانيا :التوصيات

هناك عدة توصيات من املمكن أن تسهم يف حتسني إنشاء نوافذ إسالمية والعمل
املرصيف اإلسالمي بشكل أفضل يف فلسطني وهي كام يأيت:
1 .1رضورة زيادة الوعي والتثقيف املرصيف بني األفراد للتعريف باملرصفية
اإلسالمية يف فلسطني.

2 .2جيب ترسيخ فكرة املرصفية اإلسالمية بشكل أفضل ،وإعطائها االهتامم
من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،وإدخاهلا يف املناهج املدرسية واجلامعية؛
هبدف تنشئة جيل إسالمي حريص عىل تطبيق تعاليم الرشع.

3 .3يعترب سن قوانني تراعي خصوصية التمويل اإلسالمي رضورة ملحة؛
لتطوير العمل بالنوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية يف فلسطني.
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4 .4ال بد من زيادة تدريب الكوادر املرصفية وتأهيلها بشكل يتوافق مع طبيعة
عمل النشاط املرصيف اإلسالمي.
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مادة ( )20أعامل املصارف اإلسالمية2010 ،م.
 -الرشيف ،فهد ،الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية :دراسة يفضوء االقتصاد اإلسالمي ،ورقة عمل منشورة مقدمة إىل :املؤمتر العاملي
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دور الزكاة والوقف في تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
د .إيمان بومود

ّ
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كلية العلوم االقتصادية ،علوم التسيير والعلوم
ّ
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الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

هيدف هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل مقدرة كل من الزكاة والوقف عىل متويل
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حيث سعت اجلزائر جاهدة من أجل إجياد حلول
مناسبة ملشكل متويل هذا النوع من املؤسسات عن طريق تسخري كل الدعم املايل
الالزم إلنشاء واستمرارية هذه املؤسسات يف األسواق اجلزائر ّية ،وذلك من
خالل توفري العديد من البدائل التمويلية التي تتناسب مع طبيعة هذه املؤسسات،
انتشارا واس ًعا يف السنوات األخرية ،وعىل
من بينها الصيغ االسالمية التي عرفت
ً
ضوء ذلك جاءت فكرة هذا البحث لدراسة متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
عىل أساس رشعي وفق أساليب استثامر أموال الزكاة والوقف .ولقد تم التوصل
إىل جمموعة من النتائج ،كان أبرزها ّ
أن النتائج املحققة من قبل صندوق الزكاة
يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تظل بعيدة عن التوقعات التي كان من
املنتظر حتقيقها؛ كام ّ
أن واقع الدور احلايل الستثامر األمالك الوقف ّية يف اجلزائر ال
يزال بعيد ًا كل البعد عن حتقيق األهداف املرجوة منه ،إالّ ّ
أن هناك مشاريع واعدة
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قد حتدث نقل نوعية يف هذا املجال.

ّ
الكلمات
المفتاحية :التمويل ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،الزكاة ،الوقف،
االستثامر.
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Role of Zakat and Waqf in financing of small
and medium enterprises (SMEs) in Algeria
Dr. Eiman Bu Mud
College of Economic Studies, Baji Mukhtar University - Algeria

Abstract :

This research aims to highlight the capability of Zakat and waqf in financing
the small and medium enterprises. Algeria endeavored to find appropriate
solutions to the problem of financing this type of enterprises by mobilizing all
the necessary financial support for the establishment and maintenance of these
enterprises in the Algerian markets by providing several financing alternatives
that are commensurate with the nature of these institutions, including the
modes of Islamic finance, which have been widely known in recent years.
Herein, the idea of studying the financing of small and medium enterprises
on a legitimate basis in a distinct way, namely, investment of Zakat and Waqf
funds emerged.
دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

The search reached a number of results:
- The small and medium enterprises sector in Algeria occupies an important
position, which is reflected in the size of its development from year to year
and the number of jobs it has created;
- Zakat and Waqf are considered non-profit Islamic financing methods that
have contributes to supporting investment and combating unemployment in
Algeria;
- Despite the results achieved by the Zakat Fund in the financing of small and
medium enterprises, they remain far from the expectations that were expected
to be achieved;
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- The reality of the current role of investment property Waqf in Algeria is still
far from achieving the desired goals, but there are promising projects that
may bring quality transfer in this area.
Keywords: Finance, Small and Medium Enterprises, Zakat, Waqf, Investment.
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المقدمة:

أثبت العديد من الدراسات التحليلية((( التي ُأجريت يف اآلونة األخرية ّ
أن
دورا رياد ًيا يف االقتصاديات
املؤسسات الصغرية واملتوسطة أصبحت تلعب ً
احلديثة سوا ًءا عىل مستوى املنظومة املؤسسية االقتصادية أو عىل مستوى حتريك
عجلة التنمية االقتصادية كوهنا تشكل مدخ ً
ال ها ًما من مداخل النمو االقتصادي،
وعىل هذا األساس حظيت هذه املؤسسات باهتامم بالغ وخاص من طرف
اجلهات املختصة يف البالد حتى يستطيع هذا القطاع أن يتامشى مع التغريات
تم وضعها وبصدد حتقيقها فعالً ،لذلك تأيت
االقتصادية واخلطط املستقبلية التي ّ
قضايا متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مقدمة األولويات املتعلقة بصياغة
االسرتاتيجيات الالزمة لتطوير دورها ،خاصة ّ
وأن آليات ،إجراءات ،وصيغ
املؤسسات التمويل ّية احلالية أصبحت عاجزة عن تلب ّية االحتياجات التمويل ّية
للمستثمرين باحلجم والتكاليف املناسبة من أجل ترقية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة بصورة تؤدي إىل احتواء املشكالت املحلية الداخلية ومواجهة
التحديات اخلارج ّية.

إالّ أنّه بعد العديد من املحاوالت تم إجياد بديل مناسب ذو طابع تنموي(((،
((( أصبحت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الوقت احلايل أداة تنم ّية القتصاديات دول العامل ،بفعل التزايد املسجل يف وزنه االقتصادي واالجتامعي
نتيجة تزايد مسامهتها يف الناتج املحيل اخلام وتكوين القيمة املضافة وتنم ّية الصادرات وتوفري فرص العمل ،وبالتايل ارتفاع مسامهتها يف حتقيق التنم ّية
االقتصادية واالجتامع ّية عىل نحو مستدام.
((( عرفت اجلزائر جهو ًدا كثرية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتوسيع نطاق هذه اجلهود ليشمل املستوى الترشيعي والتنظيميً ،
فضال عن
اعتامد عدّ ة سياسات لتعزيز مسامهة هذه املؤسسات يف التنم ّية االقتصاد ّية واالجتامع ّية.
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من هنا ّ
فإن األمر استدعى رضورة البحث عن مصادر وأساليب متويل ّية بدون
فوائد مسبقة وال ضامنات مرهقة وبأقل التكاليف ،أي يمكن القول بصفة
عامة ظهرت احلاجة امللحة للبحث عن صيغ وبدائل تتالءم مع خصائص هذه
املؤسسات وتتيح ألصحاهبا فرصة املفاضلة بينها واختيار تلك التي تتناسب مع
حجم املؤسسة وطبيعة نشاطها ومستوى عائداهتا ومعدالت أرباحها.
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يأخذ يف احلسبان اجلانب االقتصادي مع عدم إمهال اجلانب االجتامعي الذي
يشجع ويدعم العدالة االجتامعية بني األفراد بام يتامشى مع بيئة املجتمع وتقاليده
األصلية ،حيث يكمن هذا البديل يف استثامر أموال الزكاة والوقف لدعم ومتويل
األشخاص الذين هلم جمموعة من األفكار حتمل مقاربة جديدة لسوق الشغل
أساسها املقاولة االجتامعية يف شتى جماالت احلياة االقتصادية ،والتي يطمحون
يف جتسيدها عىل أرض الواقع يف شكل مؤسسات صغرية ومتوسطة قائمة بذاهتا.

ّ
أهمية البحث:

تكمن أمه ّية البحث يف الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف
تطوير اقتصاد أي دولة ،واجلزائر كغريها من الدول تسعى للنهوض باقتصادها
من خالل تنويعه كوهنا تعتمد اعتام ًدا شبه كيل عىل البرتول ،والذي أصبح يشكل
خطرا خاصة يف ظل تقلبات أسعاره يف السوق الدولية.
ً
فأصبح من الرضوري يف الوقت احلايل تنم ّية وتطوير املؤسسات الصغرية
دائم ،وذلك من خالل توفري كل املقومات التي ستعمل
واملتوسطة كوهنا مور ًدا ً
عىل تنميتها وتطويرها بام فيها إجياد صيغ متويل مالئمة للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة كالتي ال تتعامل بالفائدة ً
أخذا وعطا ًءا ،تتناسب مع أحكام الرشيعة
اإلسالمية وتتفق مع طبيعة هذه املؤسسات.

إشكالية البحث:

تعترب الزكاة والوقف شك ً
ال من أشكال التمويل اإلسالمي غري الربحي الذي
دورا فعاالً يف املجتمعات املعارصة خاصة يف السنوات األخرية ،حيث
يلعب ً
أصبحت املمول الرئيس للكثري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وذلك عن
طريق صيغ إسالم ّية تتوافق مع الرشيعة اإلسالم ّية وختدم الصالح العام.
عىل هذا األساس ومن خالل ما سبق ذكره ّ
فإن السؤال اجلوهري الذي حتاول
هذه املداخلة اإلجابة عليه يمكن صياغته عىل النحو اآليت:
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هل تسهم الزكاة والوقف بصيغهما المختلفة في حل مشاكل التمويل في المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة؟

هبدف التحليل املعمق هلذه اإلشكال ّية تم طرح األسئلة الفرع ّية التالية:
 ما واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؟ ما أهم الصيغ االستثامرية التي أقرها املرشع اجلزائري من أجل تفعيل دورآليات الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟
 ما واقع متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف صندوق الزكاة والوقفيف اجلزائر؟

حدود البحث:

أهداف البحث:

تم اعتامد هذا البحث لتحقيق مجلة من األهداف:
 التعرف عىل واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائر ّية؛ إبراز أهم الصيغ التمويلية اجلائزة واملالئمة لطبيعة املؤسسات الصغريةواملتوسطة والتي يتم تطبيقها يف اجلزائر؛
 التطرق إىل الواقع احلقيقي للدور الذي تقوم به الزكاة والوقف يف متويل197
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أساسا يف شقه النظري إىل اخللف ّية النظر ّية للمؤسسات الصغرية
ينرصف البحث
ً
واملتوسطة يف اجلزائر مع إشارة إىل آليات دعم متويل هذا النوع من املؤسسات،
باإلضافة لعرض أساسيات الزكاة والوقف يف اجلزائر.
أ ّما فيام خيص الشق التطبيقي ّ
فإن البحث ينرصف إىل عرض حوصلة حول تطور
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة  2017−2013كمرحلة
أوىل ،وعرض أهم االستثامرات فيام خيص أموال الزكاة وأموال الوقف يف اجلزائر
كمرحلة ثانية ،مع الرتكيز عىل الدور الذي ستقوم به تلك االستثامرات يف متويل
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.

منهج البحث:

نظرا ألمه ّية البحث واتساعه ،ومن أجل اإلجابة عن األسئلة املطروحة ،تم
ً
االعتامد عىل جمموعة من املناهج العلمية التي تتناسب مع طبيعة املوضوع:
 المنهج الوصفي :تم االعتامد عليه يف اجلانب النظري من أجل مجع املعلوماتاملرتبطة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة باإلضافة إىل معلومات حول الزكاة
والوقف؛
 المنهج التاريخي :تم االعتامد عليه إلبراز السياسات التي تم انتهاجها منأجل النهوض باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وإعطاء ملحة عن حصيلة أمالك
الوقف يف اجلزائر ،وكذلك أهم الصيغ التي تم تفعيلها من أجل استثامر أموال
صندوق الزكاة والوقف؛
 المنهج التحليلي :تم اإلعتامد عليه يف حتديد واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطةاجلزائرية خالل الفرتة .2017 – 2013

الدراسات السابقة:

يف احلقيقة هناك الكثري من الدراسات التي تناولت املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
ولكن ليست بنفس العدد يف جمال التمويل خاصة البدائل التمويل ّية اإلسالم ّية،
حيث يوجد عدد من الدراسات التي تناولت جان ًبا من موضوع البحث كان
أبرزها:
 بحث عالم عثمان« :)2014( ،متويل التنمية يف الدول االسالمية حالة الدولنموا» ،وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،التجارية
األقل ً
وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر  ،3حيث سعى هذا البحث إىل حتقيق مجلة من
األهداف أمهها :إبراز الفرص الكثرية التي متنحها أساليب التمويل اإلسالم ّية
بغرض االستفادة احلقيق ّية من خرياهتا ومواردها عن طريق انتهاج سياسات
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تتامشى مع أحكام الرشيعة اإلسالم ّية .ومن أهم النتائج التي توصل إليها
هذا البحث أنّه يوجد تنوع يف أساليب التمويل اإلسالمي لتسع كل حاجيات
ومتطلبات العمل ّية التنمو ّية ،ويسري هذا التنوع يف اإلطار العام ألحكام الرشيعة
اإلسالم ّية التي جاءت لتلبية املصالح وردع الفساد ،حيث ّ
إن منطلق العمل ّية
التنمو ّية يف املفهوم اإلسالمي ال يقوم عىل دافع حتقيق الربح من املمول فقط بل
هو انسجام تام يف بناء العمل ّية التمويلية مع روح الرشيعة اإلسالم ّية.
باإلضافة إىل وجود جمموعة من الدراسات واألبحاث التي تناولت جوانب
خمتلفة من هذا البحث ،ولقد تم االستعانة هبا يف تركيب فكرة البحث.
من خالل إعدادي هلذا البحث اتضح ّ
أن البحث اشرتك واختلف يف بعض
النقاط مع الدراسات والبحوث السابقة ،فمن بني النقاط املشرتكة عىل سبيل
املثال ال احلرص :تعريف الزكاة والوقف ،أمه ّية ودور الزكاة يف احلياة االقتصاد ّية
واالجتامع ّية ،أركان الوقف ،أي هناك تشابه كبري يف اجلوانب النظر ّية بصفة عامة.
أ ّما نقطة االختالف التي متيز هذا البحث عن باقي البحوث هو الوقوف عىل
الواقع احلقيقي لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف صندوق الزكاة
إىل جانب استثامر أموال الوقف يف اجلزائر.

هيكلة البحث:
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لإلجابة عن إشكال ّية البحث واألسئلة املطروحة ووصوالً لتحقيق األهداف،
فقد تم تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث ،حيتوي كل مبحث عىل ثالثة مطالب،
حيث تعرض املبحث األول إىل عموميات حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة
اجلزائر ّية ،أ ّما املبحث الثاين فتعرض إىل عموميات حول الزكاة والوقف ،يف حني
تناول املبحث الثالث آليات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف
صندوق الزكاة والوقف يف اجلزائر.
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المبحث األول :التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وواقعها وتمويلها

تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدد من السامت واخلصائص التي متيزها
عن غريها من املؤسسات الكبرية ،وقد أهلتها هذه السامت لكي حتتل مكانة هامة
يف اقتصاديات الدول ،وأن تلعب دور ًا رائدً ا يف عملية التنمية ،وذلك من خالل
رفع اإلنتاجية واالندماج يف سياق االقتصاد العاملي.

المطلب األول :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون الجزائري

وفق ًا للقانون رقم  18/01املؤرخ يف  12كانون األول  2001املتضمن القانون
التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وحسب ما نصت عليه املادة ،4
يمكن تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة كام ييل« :هي كل مؤسسة مستقلة
تقوم بإنتاج السلع و/أو اخلدمات مهام كانت طبيعتها القانونية ،برشط أن َ
تشغل
من ( )1إىل ( )250شخص ًا ،وأن ال يتجاوز رقم أعامهلا السنوي ملياري ( )2دينار،
أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخس مائة ( )500مليون دينار»(((.
إالَ أنَه وخالل سنة  2016تضمن جدول أعامل املجلس الشعبي الوطني طرح
ومناقشة مرشوع قانون جديد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،والذي تضمن
عدَ ة إجراءات لدعم هذا الصنف من املؤسسات إلعطاء ديناميكية أكرب
(((
تم جتسيد هذا املرشوع عىل أرض الواقع عن طريق إصدار
لالقتصاد  .حيث َ
قانون رقم  02-17املؤرخ يف  11ربيع األول عام  1438املوافق  10كانون الثاين سنة
 ،2017الذي يتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
تم مراجعة تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق هذا القانون،
وعليه َ
وحسب ما جاء يف املادة  5يمكن تعريف هذه املؤسسات عىل النحو التايل« :هي
((( اجلريدة الرسمية اجلزائرية ،العدد  ،77الصادرة يف  15كانون األول  ،2001القانون رقم 01ـ 18املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،املادة  ،4ص .5
((( اجلريدة الرسمية اجلزائرية ،العدد  ،2الصادرة يف  11كانون الثاين  ،2017القانون رقم  02-17املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،املادة  ،5ص .5
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كل مؤسسة تقوم بإنتاج السلع و/أو اخلدمات مهام كانت طبيعتها القانونية،
برشط أن َ
تشغل من ( )1إىل ( )250شخص ًا ،وأن ال يتجاوز رقم أعامهلا السنوي 4
ماليري وحصيلتها السنوية املليار دينار جزائري عىل التوايل ،إىل جانب ذلك جيب
أن تستويف هذه املؤسسات معيار االستقاللية»(((.
من خالل التعريفني السابقني يمكن استنتاج َ
أن املرشع اجلزائر يف كال القانونني
ركز عىل ثالثة معايري يف تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وهي معيار
العاملة ،املعيار املايل ،وأخري ًا معيار االستقاللية ،ويكمن توضيح ذلك من خالل
اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)1تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قانوين ( )18-01و()02-17
املؤسسات
عدد العامل

 50إىل 250

 10إىل 49

رقم األعامل (مليون دج)
ـ حسب قانون 18-01
ـ حسب قانون 02-17

من  200إىل 2000
من  400إىل 4000

أقل من 200
أقل من 400

احلصيلة السنوية (مليون دج)
ـ حسب قانون 18-01
ـ حسب قانون 02-17

من  100إىل 500
من  200إىل 1000

أقل من 100
أقل من 200

معيار التصنيف

االستقاللية

َ
أن كل مؤسسة يمتلك رأسامهلا بمقدار  %25فام أكثر من
قبل مؤسسة أوجمموعة مؤسسات أخرى ،ال ينطبق عليها
تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

املصدر1 :ـ اجلريدة الرسمية اجلزائرية ،العدد  ،77الصادرة يف  15كانون األول  ،2001القانون رقم 01ـ 18املتضمن القانون
التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،املادة  ،10 ،09 ،08 ،04ص .06
2ـ اجلريدة الرسمية اجلزائرية ،العدد  ،2الصادرة يف  11كانون الثاين  ،2017القانون رقم  02-17املتضمن القانون التوجيهي
لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،املادة  ،09 ،08 ،05و ،10ص .06
((( اجلريدة الرسمية اجلزائرية ،العدد  ،2مرجع سبق ذكره ،ص .5
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املتوسطة

الصغرية
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يتضح ممَا سبق أنَه ال يوجد اختالف بني قانون  18-01وقانون  17-02فيام يتعلق
بمعياري العاملة واالستقاللية ،إالَ َ
أن هناك تغيري بسيط فيام خيص املعيار املايل
تم رفع قيمة رقم األعامل واحلصيلة السنوية إىل ضعفني لكل املؤسسات
حيث َ
حسب نوعها.

المطلب الثاني :واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ()2017-2013

بعد كل ما سبق ذكره سيتم يف هذا املطلب دراسة الواقع احلقيقي هلذه املؤسسات
يف اجلزائر من خالل االعتامد عىل بعض املؤرشات واإلحصائيات املتعلقة بوزارة
الصناعة واملناجم.

 .1تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
بدأ االهتامم هبذا القطاع يف اجلزائر منذ  ،1995أي منذ إبرام االتفاق مع صندوق
النقد الدويل للرشوع يف برنامج التصحيح اهليكيل ،يف ظل ذلك أعطت الدولة
جماالً واس ًعا لدعم نمو وترقية هذه املؤسسات((( .وعىل إثر ذلك سيتم دراسة
تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة املمتدة من (.)2017-2013
واجلدول رقم ( )3يوضح هذا التطور:

((( كامل رزيق ،بالل عوايل ،بني املعوقات والتحدت ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتحقيق وبعث التنمية املستدامة يف اجلزائر ،املؤمتر الدويل
 :13دور املسؤولية االجتامعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم اسرتاتيجية التنمية ،يومي  15/14ترشين الثاين ،كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعيل ،شلف – اجلزائر ،2016 ،-ص .10

202

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

اجلدول رقم ( :)3تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ( 2013ـ)2017
السنة

عدد املؤسسات الصغرية
واملتوسطة
معدل النمو

2013

2014

2015

2016

2017

747934

852053

896811

1014075

1060289

-

% 9.54

%9

% 13.04

% 4.56

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la veille stratégique, des
,2013,2014,2015,2016( Etudes et des Systèmes d’information, Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, les années
.15 et 14 ,8,8 ,10 p ,)2017 et

بناء عىل اجلدول السابق يمكن القول َ
أن هناك تطور يف جمموع املؤسسات
الصغرية واملتوسطة سنة  2014حيث بلغ العدد  85205بمعدل نمو وصــل إىل

 % 9.54مقارنة بسنة األساس  ،2013واستمرت وترية هذا النمو لتشهد سنة 2015

زيادة  44758مؤسسة جديدة يف عدد املؤسسات ،أي بمعدل نمو  .% 9أ َما سنة

 2016فقد شهد القطاع قفزة كبرية يف عدد املؤسسات ليصل معدل النمو إىل أقصاه
خالل هذه الفرتة  ،% 13.04ويرى اخلرباء َ
أن السبب يف هذه الزيادة هو هيمنة

املؤسسات الصغرية جد ًا بشكل كبري عىل النسيج االقتصادي حيث بلغ عددها
 653 983وبنسبة استحواذ بلغت  .% 97أ َما االحصائيات املتعلقة بسنة  2017فقد

املادي واملعنوي الذي توليه الدولة هلذا القطاع ،وكذا املجهودات املبذولة من
خالل خمتلف خمططات التنمية والتسهيالت املالية املمنوحة.

 .2تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل:

َ
إن أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكمن يف مسامهتها يف إجياد فرص عمل،
وتوطني يف األرياف ،واحلد من اجلهوية يف توزيع املشاريع والذي من شأنه أن

يؤدي إىل خطر كبري يف التنمية اجلهوية ،أردنا من خالل هذا العنرص معرفة مدى
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بلغ إمجايل عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة  1060289منها  % 97.7مؤسسات
صغرية جد ًا ليصل معدل النمو إىل  .% 4.56يمكن تفسري هذا التطور بالدعم
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مسامهة هذه املؤسسات يف خلق مناصب عمل خالل  5سنوات األخرية من خالل
تم الترصيح به من طرف أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة .واجلدول
ما َ
املوايل يوضح تطور مسامهة هذه املؤسسات يف خلق مناصب العمل:
اجلدول رقم ( :)4تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إجياد فرص العمل
السنة

عدد مناصب
العمل املرصح
هبا
التطور %

2013

2014

2015

2016

2017

1915494

2157232

2238233

2487914

2601958

% 7.83

%7.76

% 7.49

% 11.16

% 4.58

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل

Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la veille stratégique, des Etudes et des Systèmes d’information,
Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, les années (2013,2014,2015,2016, et 2017), p : 13, 10, 11, 15 et 14.

من خالل القراءة األولية لألرقام ال يكمن ألحد أن ينكر دور هذه املؤسسات يف
إجياد فرص عمل ،حيث يمكن القول َ
أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب
بمثابة الركيزة األساسية لتحقيق األهداف االجتامعية عن طريق ختفيض مستوى
مركزا للتدريب بحكم َأنا تستقبل اليد
الفقر وزيادة الشغل ،كام يمكن اعتبارها
ً
العاملة غري املؤهلة وغري املرغوب فيها يف مؤسسات الكبرية.
 .3تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب قطاع النشاط:
حسب االحصائيات األخرية يعد القطاع اخلاص املستحوذ عىل عدد املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،وعليه سيتم دراسة تطورها حسب قطاع النشاط ،واجلدول
املوايل يوضح هذا التطور خالل اخلاميس (2013ـ:)2017
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اجلدول رقم ( :)5تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط
السنة
قطاع النشاط
الزراعة

الطاقة وتعدين
البناء

الصناعات
التحولية
ّ
اخلدمات

2015

2013

2014

4458

5038

5318

عدد املؤسسات

2016

2017

7094

6392

2217

2439

2557

3201

2843

147005

159775

165108

169124

177727

70840

78108

81348

99275

92804

217444

251629

266544

298692

316044

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل:

Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la veille stratégique, des Etudes et des Systèmes d’information,
Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, les années (2013,2014,2015,2016, et 2017), p 15, 12, 11, 14, 13 et 14.

بصفة عامة يمكن استنتاج َ
أن هناك توزيع ًا غري عادل هلذه املؤسسات بني خمتلف
القطاعات اليشء الذي يشكل عقبة أمام نجاح هذا القطاع يف تأدية مهامه ،كام
جتدر االشارة َ
أن التنسيق بني القطاعات أمر رضوري لدعم امليزة التنافسة بني
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يمثل اجلدول السابق توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب
النشاطات االقتصادية ،حيث يالحظ عدم اتزان واضح يف هذا التوزيع ،وبذلك
يمكن القول أنَه خالل اخلمس سنوات األخرية هناك متركز كبري هلذه املؤسسات
يف قطاع اخلدمات (النقل بصفة خاصة) ،إذ حيتل املرتبة األوىل بمعدل يقدر بـ
 %53.04خالل سنة  ،2017يليه يف املرتبة الثانية قطاع البناء بنسبة  % 29.83لنفس
الفرتة وذلك نتيجة السياسات التي اعتمدهتا الدولة يف جمال البناء لتدارك التأخر
يف انجاز املشاريع ،أ َما الصناعات التحويلة فتأيت يف املرتبة الثالثة بمعدل يقدر
 ،% 15.58حيث يالحظ غياب شبه تام للمؤسسات عن بعض القطاعات كقطاع
التعدين والزراعة ،نتيجة احتكار الدولة للقطاع األول وعزوف الشباب عن
خدمة األرض واهلجرة إىل املدينة وغريها من األسباب التي أدت إىل هتميش
القطاع الثاين.

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

هذه املؤسسات.
 .4تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي:
اجلدول املوايل يمثل مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يف الناتج
املحيل اإلمجايل خالل الفرتة املمتدة من ()2016 - 2013
اجلدول رقم ( :)06تطور الناتج املحيل اإلمجايل خارج املحروقات حسب طبيعة القطاع القانوين
السنة
القطاع

2013

2014

2015

2016

القطاع العام (مليار دج)

844,02

640,39

716,10

831,32

نسبة مسامهة القطاع العام

11,06

8,92

12,67

14,37

القطاع اخلاص (مليار دج)

6748,02

6393,95

4932,80

4950,72

نسبة مسامهة القطاع اخلاص

88,94

91,08

87,33

85,63

املجموع (مليار دج)

7628,04

7174,73

5648,90

5782,04

()%

()%

املصدر :محيدة بوزيدة ،دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية باجلزائر ،امللتقى الوطني حول إشكالية استدامة املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،يومي  6و 7كانون األول ،جامعة الشهيد محّة خلرض ،الوادي ،اجلزائر ،2017 ،ص .09

من خالل اجلدول السابق يمكن القولّ ،
أن هناك انخفاض ًا يف مسامهة املؤسسات
الصغرية واملتوسطة للقطاع اخلاص يف الناتج املحيل اإلمجايل ،إالّ ّ
أن املؤسسات
الصغرية واملتوسطة للقطاع اخلاص تساهم بنسبة كبرية يف الناتج املحيل اإلمجايل
خارج املحروقات مقارنة بمؤسسات القطاع العام .وبالتايل القطاع اخلاص
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يساهم بنسبة كبرية يف حتقيق النمو االقتصادي.
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المطلب الثالث :آليات دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
حتتل مسألة متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مكانة كبرية يف األدبيات
املهتمة بشأن هذا الصنف من املؤسسات ،وبام َ
أن هذا القطاع يعاين من مشكل
التمويل وصعوبة احلصول عىل القروض البنكية التي حتتاج إىل ضامنات يصعب
عىل الكثريين تقديمها نتيج ًة لوضعية البطالة التي يـعـانون منـها كـان لـزامـ ًا
تـم اســتحـداث صناديـق
التـفكري وأخـذ الـتدابيـر الالزمة ،وعـلـى إثر ذلـك َ
لـضـمـان خمتلف أنواع القروض املمنوحة((( .ويمكن ذكر هذه اآلليات بشكل
خمترص عىل النحو التايل:

دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

((( صوراية قشيدة ،متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر –دراسة حالة الرشكة اجلزائرية األوروبية للمسامهات« -فيناليب» ،مذكرة ماجستري
منشورة ،فرع نقود ومالية ،قسم علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر – 3اجلزائر ،2012 ،-ص .74
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اجلدول رقم ( :)2آليات دعم متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

آليات دعم متويل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف اجلزائر

الصندوق املشرتك لضامن القروض املصغرة

القانون ،األمر ،واملرسوم التنفيذي الذي أنشئت
بموجبه

املرسوم التنفيذي رقم  04-16املؤرخ يف  22كانون
الثاين .2004

صندوق الكفالة املشرتكة لضامن أخطار
القروض املمنوحة يف إطار )(ANSEJ

املرسوم التنفيذي رقم  289-03املؤرخ يف 06

أيلول .2003

صندوق الكفالة املشرتكة لضامن أخطار
القروض املمنوحة يف إطار)(CNAC

املرسوم التنفيذي رقم  03-04املؤرخ يف  03كانون
الثاين .2003

صندوق ضامن القروض للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة )(FGAR
صندوق ضامن قروض استثامرات
املؤسسات الصغرية واملتوسطة
()CGCIPME

رشكة رأسامل االستثامر
رشكات القرض االجياري
صندوق الزكاة

املرسوم التنفيذي رقم  373-02املؤرخ يف 11

ترشين الثاين  2002املتعلق بتطبيق القانون
التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
وانطلق هذا الصندوق رسميا يف  14مارس 2004
املرسوم الرئايس رقم  134-04املؤرخ يف  19نيسان
.2004
القانون  11-06املؤرخ يف  24حزيران ،2006
وهتدف هذه الرشكة إىل املشاركة يف رأسامل
الرشكة املمولة سواء حلساهبا اخلاص أوحلساب
الغري.
األمر  09-96املؤرخ يف  10كانون الثاين 1997

املرسوم التنفيذي رقم  82-09املؤرخ يف  23آذار
.1991

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل صندرة سايبي ،حمارضات يف إنشاء املؤسسة ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة عبد احلميد مهري ،قسنطينة،
اجلزائر ،2015 ،ص ص .64 ،56

جتدر اإلشارة إىل َ
أن جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سنة  2010قامت
عىل عرصنة متويل ومرافقة املؤسسات الصغرية املتوسطة ،وكان ذلك من خالل
فتح صحن هلا يف بورصة اجلزائر أو ما يعرف بــ (سوق خمصصة للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة) لالستفادة من التمويل املبارش الذي يمكن اعتباره بمثابة
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اخلطوة األوىل إلنشاء بورصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر(((.
حيث يتميز هذا السوق بإنشاء وظيفة أساسية تتمثل يف وظيفة املرافق الذي
يدعى «املتعهد بالرتقية يف البورصة» والتي تعترب االبتكار الرئيس الذي سوف
يطبع هذا السوق((( ،وقام هذا األخري بوضع نظام عام يضم جمموعة من األهداف
والرشوط لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.

المبحث الثاني :أساسيات حول الزكاة والوقف

باعتبار اجلزائر بلد ًا إسالمي ًا فإنَه عمل عىل جتسيد هذا املنطلق العقائدي من خالل
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف التي قامت بطرح عدَ ة صيغ الستثامر هذه
األموال لتمكني فئات معينة من املجتمع القادرة عىل العمل من إقامة مؤسسات
صغرية ومتوسطة ،من أجل التخفيف من أزمة البطالة التي تعاين منها رشحية
واسعة خاصة فئة الشباب ،إالَ َ
أن هذه التجربة ال تزال يف بدايتها ،وبغية تدارك
ذلك تسعى السلطات اجلزائرية جاهدة إلعطاء األموال املحصلة من الزكاة
والوقف الدور الريادي يف متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل اعتامد
قوانني تتيح تطوير استثامراهتا.

ال تعد الزكاة ركن ًا من أركان اإلسالم فحسب ،بل هلا من اآلثار االجتامعية
واالقتصادية والتنموية ما جيعلها ذات أمهية كربى يف وقتنا احلايل خاصة يف ظل
األزمة االقتصادية الراهنة.
 - 1تعريف الزكاة :يمكن إعطاء جمموعة من التعريفات للزكاة أمهها:
((( حممد كعواش ،أمني كعواش ،تقييم جتربة اجلزائر يف جمال متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،جامعة حممد الصديقي بن حيي ،جيجل –اجلزائر،-
جملة الباحث االقتصادي (العدد الثالث) ،2015 ،ص .106
((( تقرير جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنوي  ،2010ص .19
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المطلب األول :أساسيات حول الزكاة
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 عرفها الفكر االقتصادي اإلسالمي عىل َأنا« :فـريـضـة مـالية تـقـتـطـعـهاالـدولة أو من ينوب عـنها مـن األشـخاص العـامة أو األفـراد قـرس ًا ،وبـصفـة
هنـائية ،ودون أن يقابلها نفع معني تفرضها الدولة طبق ًا للمقدرة التكليفية
للممول ،وتستخدمها يف تغطية املصارف الثامنية املحددة يف القرآن الكريم،
والوفاء بمقتضيات السياسة املالية العامة اإلسالمية»(.((1

بأنا« :تكليف سنوي ،تفرض عىل مجيع األموال النامية التي
 كام يمكن تعريفها َومر عليها احلول عند مالكها ،دون األموال االستهالكية التي
بلغت النصاب َ
تستخدم لسد احلاجة»(.((1

بأنا« :أداء حق وجب يف مال بلغ النصاب وحال عليه
 يمكن تعريفها أيضا َاحلول»(.((1

من خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج َ
أن هناك جمموعة من الرشوط التي
جيب أن تتوفر يف املال حتى جتب فيه الزكاة ،ومن بني أهم هذه الرشوط ما ييل:
1.1أن يكون املال مملوك ًا ملك ًا تام ًا ،وأن يكون صاحبه حر ًا من الدين؛
2.2أن يكون املال نامي ًا أو قاب ً
ال للنامء ،وفائض ًا عن احلاجات األصلية لإلنسان؛
3.3أن يبلغ احلد املقرر للزكاة النصاب ،مع حوالن احلول يف األموال التي
تستدعي ذلك(.((1

 - 2األهمية االقتصادية واالجتماعية للزكاة:

تعددت اآلراء حول األمهية االقتصادية واالجتامعية للزكاة ،إالَ َأنا تؤكد عىل
( ((1بومدين بوكليخة ،االطار املؤسسايت للزكاة ودورها يف تنمية االقتصاد اجلزائري –دراسة ميدانية هليئة الزكاة بوالية تلمسان ،-مذكرة ماجستري
منشورة ،كلية العلوم االقتصادية ،علوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان –اجلزائر ،2013 ،-ص .12 ،11
( ((1أحالم فرج اهلل ،مراد محادي،دراسة الدور التموييل ملؤسسات الوقف والزكاة للمشاريع املصغرة ،الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،املؤمتر العلمي
الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الربحي (الزكاة والوقف) يف حتقيق التنمية املستدامة ،يومي  21-20أيار ،جامعة سعد دحلب ،البليدة
–اجلزائر ،2013 ،-ص .8
( ((1عثامن عالم ،متويل التنمية يف الدول اإلسالمية حالة الدول األقل نموا ،أطروحة دكتوراه منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر ،2014،ص .244
( ((1املرجع نفسه ،ص .244
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وجود تأثري هام هلا يف احلياة وذلك من خالل أدوار الزكاة التمويلية واالستثامرية
والتوزيعية يف حتريك الفعاليات االقتصادية ،والتخفيف من حدَ ة الفقر والبطالة،
ويمكن تلخيص هذه األمهية يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)7األمهية االقتصادية واالجتامعية للزكاة
األهمية االقتصادية للزكاة

األهمية االجتماعية للزكاة

 -متويل رأس املال اإلنتاجي وتوفرياألدوات اإلنتاجية الالزمة لتشجيع
االستثامر؛
 -متويل مشاريع البنية األساسية ،كمدشبكة املياه والطرق ،وبناء اجلسور،
وبناء املساجد؛ وتوفري األمن وهتيئة املناخ
املالئم للتنمية ،وتوسيع السيولة النقدية
وحماربة االكتناز؛
 -حتقيق التوازن واالستقرار االقتصاديخاصة يف حاالت التضخم والركود
االقتصادي؛
 -احلد من البطالة عرب متويل خمتلف املشاريعالعامة األمر الذي يزيد من فرصة احلصول
عىل وظيفة.

 -هي أداة إلعادة توزيع الدخل والثروات،ممَا يسمح هذا األمر بتحسني القدرة
الرشائية للطبقة الفقرية فيؤدي ذلك
لزيادة طلبهم االستهالكي فرتتفع الطاقة
اإلنتاجية؛
 -تعزير مبدأ العدالة االجتامعية ،منخالل حتويل جزء من ثروة األغنياء إىل
الفقراء ،وبالتايل تقليص الفجوة بني
طبقات املجتمع؛ وترسيخ مبدأ التكافل
االجتامعي ،فهي تعترب نظام ف َعال ومثايل
للتأمني املجتمعي.
 -تعزيز القدرات البرشية ،من خالل ماتوفره من جماالت واسعة لتأهيل الفرد من
النواحي الصحية والتعليمية.

 - 3حكم استثمار أموال الزكاة:

َ
إن من بني القضايا املطروحة فيام خيص الزكاة هو االختالف يف الرأي حول جواز
استثامر أمواهلا ،فهناك من الفقهاء من أجاز استثامر أموال الزكاة ولكن برشط
وجود ضوابط ،وهناك من مل جيز االستثامر هبا ،والشكل املوايل يوضح خمتلف
اآلراء الفقه ّية فيام خيص هذا املوضوع:
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املصدر :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل :وهاب نعمون ،ساسية عناين ،دور الزكاة يف حتقيق التنمية املستدامة  -دراسة صندوق الزكاة اجلزائري ،-
امللتقى الدويل حول :مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي ،يومي  03و 04كانون األول ،جامعة قاملة ،اجلزائر ،2012 ،ص .214 ،209
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شكل رقم ( :)1حكم استثامر أموال الزكاة:

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل زهري بن عمر بن أمحد اخلالقي ،استثامر أموال الزكاة يف مشاريع تعود عىل مستحقيها ،جملة القلم (علمية –
حمكمة) العدد الثاين ،2014 ،ص .234-228
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أن الرتجيح بني الرأيني يلخص َ
يمكن القول َ
العزة فرض الزكاة من أجل
أن رب َ
التكافل االجتامعي ،وأنَه جيوز إنشاء مشاريع ليست ذات ربح تلبي حاجات
الفقراء بجزء من أموال الزكاة كاملستشفيات ،ودور املسنني ،يف حالة وجود حاجة
حقيقية هلذه املشاريع .كام يمكن أيض ًا إنشاء مشاريع استثامرية ذات ربح بأموال
تم القيام هبا حتت إرشاف جهة حكومية وهيئة رشعية خمتصة.
الزكاة إذا َ

المطلب الثاني :أساسيات الوقف

َ
إن اإلسالم حيث املسلمني كأفراد عىل املشاركة يف احلافظة عىل البيئة وعامرهتا
الرشيدة عن طريق اهلبة والوصية ،ومن أهم النظم الرشعية يف هذا املجال هو
نظام الوقف اخلريي ،الذي قد يكون عىل شكل أرض خمصصة ألغراض خريية
كاألبحاث الزراعية ،أو يكون الوقف عىل شكل عقار أو مال خمصص لالنفاق
عىل مشاريع مماثلة ،فهو وسيلة هامة لإلسهام يف حتقيق التنمية الشاملة(.((1
 - 1تعريف الوقف في االصطالح القانوني:

( ((1عبد العزيز قاسم حمارب ،االقتصاد اإلسالمي علام وعمال ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،مرص ،املكتب اجلامعي احلديث،2016 ،ص .439
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َ
إن أول تعريف للوقف حسب ما جاء به القانون اجلزائري هو ما نصت عليه
املادة  213من القانون  11/84املؤرخ يف  1984/06/09املتضمن قانون األرسة بأنَه:
«حبس مال عن التمليك ألي شخص عىل وجه التأبيد والتصدق» ،وورد تعريفه
كذلك يف نص املادة  31من القانون رقم  25/90املؤرخ يف  1990/11/18املتضمن
قانون التوجيه العقاري« :األمالك الوقفية هي األمالك العقارية التي حبسها
دائم ،تنتفع به مجعية خريية أو مجعية
مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع هبا ً
ذات منفعة عامة سواء كان التمتع فوري ًا أو عند وفاة املوصني الوسطاء الذين
يعينهم املالك املذكور» ،أ َما املادة  03من القانون رقم  10/91املؤرخ يف 1991 /04/27
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املتضمن قانون األوقاف فقد عرفت الوقف كاآليت« :الوقف هو حبس العني عن
التملك عىل وجه التأبيد والتصدق باملنفعة عىل الفقراء أوعىل وجه من وجوه الرب
واخلري»(.((1

 - 2أنواع الوقف :هناك عدة أنواع للوقف مقسمة حسب اعتبارات خمتلفة والتي
تتلخص كام ييل(:((1
 -حسب الغرض :تتمثل يف

1 .1الوقف العام (الخيري) :وهو ما خصص ريعه لوجه من وجوه الرب العامة؛

2 .2الوقف الخاص (الذري ،األهلي) :وهو ما كان ملنفعة الواقف وأهله
وذريته ،ويؤول إىل الوقف العام إذا ما انقرضت ذريته؛

3 .3الوقف المشترك :وهو ما كان فيه جزء عام وآخر خاص.

 -حسب نوع المال والمحل :تتمثل يف

1 .1وقف العقار :وتشمل أرايض ،املباين وما يدخل يف حكمها؛

2 .2وقف المنقول :كاآلالت واملعدات ووسائل النقل وغريها؛

3 .3وقف النقود واألسهم والسندات :لقد أجاز الفقهاء وقف النقود والذي
يستفاد منه عن طريق إقراضه ،أواستثامره وتوزيع فوائده عىل الفئات
املوقوف عليهم؛

4 .4وقـف الـمنافع :وتـعــرف فـي االقتـصاد باخلـدمات ،قــد تكون منـافع
أمـوال أو منـافع أشـخاص أو كليهام ،مثال عىل ذلك أن يستأجر الرجل
ثم يقف منفعة سكنها التي يمتلكها خالل مدَ ة االجيار؛
بيت ًا ملدة معلومة َ
5 .5وقف الحقوق :كحقوق براءات االخرتاع والعالمات التجارية وغريها.

( ((1خري الدين بن مرشنن ،إدارة الوقف يف القانون اجلزائري ،مذكرة ماجستري منشورة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة أيب بكر بقايد،
تلمسان –اجلزائر،2012 ،-ص .14
( ((1نفس املرجع السابق ،ص .14
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َ
 -حسب مدة الوقف :تتمثل يف

1 .1الوقف المؤبد :ويكون ملا حيتمل التأبيد ،مثل األرض إىل جانب املنقوالت
التي يشرتط الواقف تأبيدها كالكتب؛
2 .2الوقف المؤقت :ويكون ملا هيلك باالستعامل ،وقد يكون باشرتاط التوقيت
من طرف الواقف عند وقفه.

 حسب عدد الواقفين والفئات المستفيدة منه :فبالنسبة للوقف حسب عددالواقفني نجد الوقف الفردي وهو الذي يقوم به شخص أو جهة واحدة ،أ َما
الوقف اجلامعي فهو الذي تشرتك فيه مجاعة من الناس لكل حسب مقدرته أو
بام جتود به نفسه .وفيام خيص الفئات املستفيدة منه نجد :فقراء ،علامء ،جماهدين،
ومساجني.
 - 3صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار استثمار أمالك الوقف:
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يمكن استثامر األوقاف وتوظيفيها عن طريق حتويل األموال املجمعة إىل مشاريع
صغرية ومتوسطة باستعامل خمتلف أساليب التوظيف احلديثة وطبق ًا ملقاصد
الرشيعة اإلسالمية ومن أهم هذه الصيغ:
 التمويل بالمشاركة في نتائج العمليات االستثمارية :وهذه الصيغة مطبقةيف العديد من املؤسسات الوقفية حيث تصبح هذه األخرية رشيكًا يف املرشوع
املمول وليس دائنًا ،ومن الناحية العملية َ
فإن التمويل باملشاركة يتم عن طريق قيام
مؤسسة الوقف بتقديم حصة من إمجايل التمويل الالزم لتنفيذ مرشوع ما عىل أن
يقدم الرشيك اآلخر (طالب التمويل) احلصة املكملة ،باإلضافة إىل قيامه بإدارة
عملية املشاركة واإلرشاف عليها ،وعىل هذا األساس يتم تقسيم األرباح حيث
تأخذ مؤسسة الوقف نصيبها من األرباح حسب حصتها يف رأس املال ،يف حني
يشمل نصيب الطرف الثاين حصة من األرباح نظري إدارته للمرشوع باإلضافة إىل
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نسبته من األرباح حسب حصته يف رأس املال ،أ ّما يف حالة اخلسارة فتقسم حسب
حصة كل طرف(.((1

 التمويل بالمضاربة :هي عبارة عن اتفاق بني طرفني يتم بموجبها املزجوالتأليف بني عنرصين من عنارص اإلنتاج ومها :رأس املال ،وعنرص العمل
والتنظيم يف عملية استثامرية تضمن حتقيق مصلحة متوازنة ألصحاب رأس
املال والعامل املضاربني ،فاملضاربة هي شكل من أشكال املالئمة إلقامة وتنظيم
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،بحيث يقوم الطرف األول الذي ال يملك رأس
املال ولكن يملك اخلربة ،التجربة ،التخصص واحلرفة باإلدارة والتنظيم املتعلق
بالنشاط املتفق عليه بينام تقوم مؤسسة الوقف بتأمني املوارد املالية الالزمة إلقامة
املرشوع ،وتتوزع األرباح بينهام حسب النسب املتفق عليها ،بينام تتحمل مؤسسة
الوقف اخلسارة يف حالة عدم تقصري املضارب وعدم إخالله برشوط املضاربة،
وهذا األخري الذي تكون خسارته هي تكلفة الفرصة البديلة خلدماته التي قام هبا
خالل فرتة املضاربة ،ويتحمل اخلسارة كاملة يف حالة تقصريه أو إخالله بالرشوط
املتفق عليها(.((1

 التمويل التجاري :يتميز التمويل التجاري بتعدد صيغه وأساليبه ويعد منأفضل الوسائل التمويلية التجارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن أهم
هذه األنواع ما ييل :التمويل باملرابحة ،التمويل بالسلم ،التمويل باالستـصناع.

( ((1لبنى معطي ،أساليب وصيغ التمويل اإلسالمية للمشاريع املصغرة بني النظرية والتطبيق ،جملة املالية واألسواق (املجلد األول ،العدد الثاين) ،كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة مستغانم ،اجلزائر،2014 ،ص .336
( ((1أحالم فرج اهلل ،صيغة التمويل باملضاربة دروس ومترينات متوفرة عىل املوقع
 http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/ferdjahlemcte/cours02.htmlتاريخ االطالع  ،2019/03/04عىل الساعة  ،10:01بترصف.
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ّ
الجزائرية
المبحث الثالث :آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من طرف صندوق الزكاة والوقف
مصدرا مه ًام لتمويل وتنمية وتطوير املؤسسات
تعد أموال الزكاة وأمالك الوقف
ً
الصغرية واملتوسطة ،فاألصل من فرض الزكاة ومرشوعية الوقف هو ضامن حق
الفرد يف احلياة الكريمة وذلك من خالل إعادة توزيع الثروة وختفيض البطالة
وتوجيه املال نحو االستثامر وتنمية طاقات الفرد عن طريق بعث الطمأنينة
يف نفسه ،وكل ذلك ينطبق ويتوافق مع أهداف ومزايا املؤسسات الصغرية
واملتوسطة(.((1

المطلب األول :استثمار أموال صندوق الزكاة

( ((1أمينة محادة ،فايزة بن محو ،دور صندوق الزكاة يف دعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،امللتقى الدويل الثاين حول :املالية اإلسالمية،
 29،28،27حزيران ،جامعة صفاقس – تونس ،2013 ،-ص  ،6بترصف.
( ((2لزهر قواسمية ،سمية براهيمي ،ميادة بلعايش ،صندوق الزكاة....رؤية حديثة جلمع وتوزيع واستثامر األموال دراسة حالة «التجربة اجلزائرية»،
امللتقى الدويل الثاين حول :املالية اإلسالمية 29،28،27 ،حزيران ،جامعة صفاقس – تونس ،2013 ،-ص .5

217

دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

من أجل استثامر أموال صندوق الزكاة بشكل منظمَ ،
فإن وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف بوصفها املرشف عىل نشاطات الصندوق وقعت اتفاقية تضم  22ما ّدة
للتعاون مع بنك الربكة اجلزائري يف  22آذار  ،2004ليكون وكي ً
ال تقن ًيا يف جمال
استثامر أموال الزكاة برأس مال قدره  500.000.000دج ،وأشارت املادة  12من
هذه االتفاقية عىل إنشاء صندوق استثامر أموال الزكاة وختصيص له ما نســبته
 % 37.5من احلصيلة اإلمجالية للزكاة ،وذلك من أجل متويل مشاريع دعم وتشغيل
الشباب ،متويل مشاريع الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة ،متويل املشاريع
املصغرة ،دعم املشاريع املضمونة لدى صندوق ضامن القروض ،مساعدة
املؤسسات الغارمة القادرة عىل االنتعاش ،ويكون هذا التمويل يف شكل قروض
بدون فائدة يف إطار ما يسمى بالقرض احلسن(.((2
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 - 1تعريف القرض الحسن:
هو عـبارة عـن قـرض بدون فـوائـد يـقـتـطع مـن أموال الزكاة لفائدة الشباب
العاطلة والقادرة عىل العمل مـن اجلـنسـني بغـرض اسـتحـداث مـؤسـسات
مصـغـرة إنـتاجية وخدماتية ،حيث ترتاوح قيمة هذا القرض ما بني 50.000دج
و 300.000دج ويسدد يف أجل ال يتعدى  4سنوات(.((2

خالل سنة  2014تم جتميد عملية منح القرض احلسن ،إالَ َ
أن وزير الشؤون الدينية
خالل إرشافه عىل ندوة وطنية جتمع إطارات القطاع قام بالترصيح عىل أنَه جيري
العمل لرفع التجميد عن القرض احلسن بعد  3سنوات من التجميد ،مضيف ًا أنه
حان الوقت إلعادة اخلدمة بطريقة منظمة ومهيكلة ،من خالل استغالل األموال
تم اسرتجاعها من القرض األول واملتواجدة يف بنك الربكة ،ملنح قروض
التي َ
للراغبني يف االستثامر ،والتي من املنتظر أن يتم رفعها من  30إىل  100مليون سنتيم،
إلنشاء مؤسسة مصغرة عىل شكل مرابحة ،يف حني ستتكفل اإلدارة بمرافقة
املستفيدين منها(.((2

( ((2سمرية دراين ،صندوق الزكاة بني الواقع واآلفاق ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري منشورة ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،1 -اجلزائر،2011 ،ص
 ،139بترصف.
( ((2رفع التجميد عن القرض احلسن متوفرة عىل املوقع  /https://www.ennaharonline.comتاريخ االطالع  ،2019/02/21الساعة .13:48

218

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

 - 2المشاريع ذات األولوية في التمويل من القرض الحسن :تتلخص في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)8املشاريع ذات األولوية يف التمويل من القرض احلسن
أمثلة عن المشروع

المشاريع

مميزات المشروع

املشاريع
الطبية وشبه
الطبية

العالج بتكلفة أقل ،ضامن مناصب شغل
دائمة ،تقديم خدمات جيدة ،وتدفقات
نقدية مستمرة

املشاريع
احلرفية

ضامن استمرارية احلرف ،دوام واستقرار
يف مناصب الشغل ،تكاليف متويلها
معتدلة وتدفقات مستمرة

النقش عىل اخلشب ،النقش
عىل النحاس ،صناعة الفخار
التقليدي ،احلدادة...

املشاريع
اخلدماتية

تستجيب حلاجات السوق ،تكاليف
متويلها بسيطة (حاسوب ،ناسخة،)...
مناصب شغل مستمرة وتدفقات نقدية
هامة.

خدمات اهلاتف ،فضاء األنرتنت،
دور احلضانة ،اخلياطة ،احلالقة،
والنقل...

املشاريع
االنتاجية

توظيف أكرب ،وتكاليف مرتفعة نوعا
ما ،وتدفقات نقدية هامة تعكس أمهية
املرشوع

نسج األلبسة ،األغذية ،األثاث،
مواد البناء...

املشاريع
الفالحية

توظيف أكرب وتكاليف شبه ثابتة
ومتوسطة ،وتدفقات نقدية معتربة تعكس
تطور املردودية

تربية النحل ،تربية الدواجن،
تربية املاشية...

/
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املصدر :الزين منصوري ،سفيان نقامري ،صندوق الزكاة اجلزائري ودوره يف التنمية االقتصادية –دراسة حالة والية البليدة ،-املؤمتر العلمي الدويل
الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الربحي (الزكاة ،والوقف) يف حتقيق التنمية املستدامة ،يومي  21-20أيار ،خمرب التنمية االقتصادية والبرشية يف
اجلزائر ،جامعة سعد دحلب بالبليدة – اجلزائر( ،-د.ت)،ص .17
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 - 3إجراءات الحصول على التمويل من صندوق استثمار أموال الزكاة (القرض الحسن):

يتم القيام هبا قبل منح القرض احلسن من أجل
هناك عدَ ة مراحل وإجراءات َ
القيام بإحدى املشاريع ،حيث تتلخص أهم هذه املراحل واإلجراءات عىل
مستوى مديرية الشؤون الدينية واألوقاف يف توجه القائمة اخلاصة باملستحقني يف
إطار تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة املصادق عليها من
اللجنة الوالئية إىل بنك بركة ليقرر البنك هنائي ًا قابلية متويل املشاريع أم ال وهذا
وفق املعايري التي يعتمدها عادة.
إن من أهم بنود االتفاقية َ
َ
أن من املهام املوكلة لبنك الربكة القيام بدراسة ملفات
التمويل املقدمةَ ،
وأن القرار النهائي يعود له ملنح القرض احلسن وذلك بعد القيام
بمجموعة من اإلجراءات وفق معايري حمددة ،وهذه املعايري قد تكون صعبة
التحقيق يف بعض األحيان ،وتتلخص أهم هذه اإلجراءات يف اجلدول املوايل:
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َ
املتخذة عىل مستوى بنك الربكة حسب نوع املرشوع وطريقة التمويل
اجلدول رقم ( :)09اإلجراءات
نوع المشروع

اإلجراءات الالزمة

إذا تعلق األمر
بمرشوع
تشغيل الشباب
والصندوق الوطني
للتأمني عىل البطالة

 -يـسـلـم بـنـك البـركة لـلـشبـاب شـهـادة تــثـبـت َأن لديه رصــيدً ا بمبلـغ مسامهته
الشخصية كـليـ ًا أو جزئي ًا وقسط الـتأمني الالزم ،وتكاليف دراسة امللف ،أو املبلغ
الالزم يف حالة التمويل املختلط عىل أساس عقد القرض احلسن ،أو التزام بدفع
مستحقات التمويل املرشوط من طرف الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة؛
 -يستكمل الشاب إجراءات احلصول عىل شهادة التأهيل لدى الوكالة الوطنية لدعمثم يتقدم
وتشغيل الشباب أولدى الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة يف واليتهَ ،
الشاب لدى بنك الربكة الستكامل إجراءات احلصول عىل القرض التكمييل الالزم
حسب احلالة وهذا بعد حصوله عىل شهادة التأهيل الالزمة.

إذا تعلق األمر
بالتمويل األصغر

 ُ -يستدعى املستحق يف هذه الفئة إىل بنك الربكة لتكوين ملف وفق اإلجراءات املعمولثم يقوم املستحق بالتوقيع عىل القرض احلسن ،و يتوىل البنك التسديد املبارش
هباَ ،
للمورد دون أن يسلم املال نقدً ا للمستحق؛ حيث يمكن أن يقدم البنك متوي ً
ال تكميلي ًا
إذا لزم األمر ذلك وفق إجراءات حمددة لديه.

إذا تعلق األمر
باملشاريع املشرتكة

 -تكون هذه املشاريع عبارة عن رشاكة بني بنك الربكة وصندوق استثامر أموال الزكاة،عىل أساس دراسات يقوم هبا البنك لتحديد حجم ونوعية املشاريع الواجب إنشاؤها يف
كل والية ،والتي هتدف عادة إىل توظيف املستحق للزكاة للقادرين عىل العمل ،وتكون
هذه املشاريع حمل اتفاقيات مستقلة بني البنك والوزارة كلام دعت الرضورة لذلك،
وتتطور بتطور حصيلة الصندوق.

دعم املشاريع
املضمونة من طرف
صندوق ضامن
قروض املؤسسات
الصغرية واملتوسطة

 -يرتجم ذلك من خالل إجياد سبل دعم هذه املشاريع التي يضمنها هذا الصندوق ،وذلكمن خالل إجراءات الحقة قد ترتجم يف شكل اتفاقية بني الوزارة وهذا الصندوق،
ويلزم املستفيد من مساعدة صندوق استثامر أموال الزكاة بدفع زكاة ماله إىل صندوق
الزكاة حاملا تتوفر فيه رشوط وجوهبا عليه ،ويتوىل بنك الربكة ذلك باعتباره عضو ًا يف
صندوق ضامن قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل حممد مخييس بن رجم ،أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف تطوير صندوق الزكاة اجلزائري وتفعيل دوره يف حتقيق
التنمية الشاملة ،املؤمتر الدويل العارش حول االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،يومي  23 ،22آذار ،الدوحة –قطر ،2015 ،-ص .18-17
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إذا تعلق األمر
باملؤسسات الغارمة
(املدينة)

ثم بعد ذلك ُيستدعى املرشفون
 -تقرتح اللجنة الوالئية قائمة بأسامء هذه املؤسساتَ ،عليها إىل البنك لتقديم الوثائق الثبوت ّية الالزمة ،وحيدد هذا األخري حاجتها ومدى
قابليتها لالنتعاش؛
 -تغطى ديوهنا كلي ًا أو جزئي ًا عىل سبيل القرض احلسن ،وال يمكن أن يكون املبلغ خمصص ًايف أي حال من األحوال لدفع فوائد البنوك وإنَام أصل الدين فقط؛ أو تعطى ما حتتاجه
كلي ًا أو جزئي ًا ولكن دون أن تستلم ذلك نقد ًا ،حيث قد يكون ذلك يف شكل دفع فواتري
أو غريها حسب تقدير البنك .وللبنك السلطة التقديرية الكاملة يف مدى حاجة هذه
املؤسسات إىل مساعدة صندوق استثامر أموال الزكاة ،وأيضا إمكانية خروجها من
أزمتها.
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من خالل ما سبق يمكن مالحظة َ
أن هناك الكثري من اإلجراءات ومتعددة اجلهات
واهليئات وهذا ما يعد عائق ًا من حيث طول املدَ ة والبريوقراطية التي تتعرض إليها
امللفات يف هذه اهليئات.

المطلب الثاني :طرق استغالل واستثمار أمالك الوقف في الجزائر

لقد حدد املرشع اجلزائري طرق ًا خاصة الستغالل واستثامر وتنمية األمالك
الوقفية ،وذلك من خالل املادة  26من قانون األوقاف رقم  10/91وتعد هذه
الطرق امتداد ًا للسياسة االقتصادية التي تعرفها اجلزائر حالي ًا ،وهو ما جعل
املرشع اجلزائري يصدر يف هذا اإلطار القانون  07/01املؤرخ يف  2001/05/22املعدل
واملتمم للقانون رقم  10/91والذي فتح املجال أمام عمليات استغالل واستثامر
وتنمية أمالك الوقف إ َما عن طريق متويل داخيل وطني أو متويل خارجي يف إطار
تنفيذ اتفاقيات دولية مشرتكة مع احرتام أحكام الرشيعة االسالمية(.((2

ـ استغالل واستثمار األراضي الوقفية الزراعية والمشجرة :لقد حدد املرشع
اجلزائري طرق استغالل واستثامر األرايض الوقفية الزراعية واملشجرة بأحد
العقود التالية(:((2
1 .1عقد المزارعة :يقصد به إعطاء األرض للمزارع لالستغالل مقابل حصة
من املحصول يتفق عليها عند إبرام العقد.
2 .2عقد المساقاة :يقصد به إعطاء الشجر لالستغالل ملن يصلحه مقابل جزء
معني من ثمره.

يالحظ فيام خيص استغالل واستثامر األرايض الوقفية العطلة أو البور فقد أشار
املرشع أنَه يمكن استغالل واستثامر هذه األرايض عن طريق عقد احلكر َ
الذي

( ((2عبد اهلادي هلزيل ،آليات محاية األمالك الوقفية يف الترشيع اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري منشورة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة الوادي – اجلزائر،2015 ،-ص .90 ،89
( ((2اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،29املؤرخ يف  22أيار  ،2001القانون رقم  07-1املعدل واملتمم للقانون رقم  10-91املتعلق
باألوقاف ،املادة  26مكرر  ،1ص .9

222

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

خيصص بموجبه جزء ًا من األرض العاطلة للبناء و/أو للغرس ملدَ ة معينة
مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة األرض املوقوفة وقت إبرام العقد ،مع الـتـزام
الـمـستـثـمـر بـدفـع إيـجـار سـنـوي يـحـدد يف العقد مقابل حقه يف االنتفاع
وتريثه خالل مدَ ة العقد مع مراعاة َ
أن كل تغيري يلحق باألمالك املوقوفة مهام كان
قائم رش ًعا(.((2
نوعه يبقى الوقف ً

 استغالل واستثمار األراضي الوقفية المبنية أو القابلة للبناء والتعمير :تطبيق ًالنص املادة  26مكرر من القانون  07/01املعدل واملتمم لقانون األوقاف 10/91
يمكن االستغالل واالستثامر يف هذه احلالة وفق ًا ألحد العقود التالية(:((2

1 .1عقد المرصد :سمي بالعقد املرصد ألنَه اتفاق بني إدارة الوقف وبني
املستأجر بإصالح األرض وعامرهتا وتكون نفقاهتا دين ًا مرصدً ا عىل
الوقف ،وعىل أساس هذا االتفاق يسمح ملستأجر األرض بالبناء فوقها
مقابل استغالل إيرادات البناء ،كام َ
أن له أن يتنازل عىل هذا احلق باتفاق
مسبق طيلة مدَ ة استهالك قيمة االستثامر.

يتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من
3 .3عقد المقايضة :الذي َ
األرض ،إالَ َ
أن املرشع اجلزائري أقر بعدم جواز تعويض األمالك املوقوفة
واستبداهلا إالَ يف حالة تعرضه للضياع أو االندثار ،أو حالة فقدان منفعة
امللك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه ،و يف حالة الرضورة العامة كتوسيع

( ((2اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،29املؤرخ يف  22ماي  ،2001مرجع سبق ذكره ،ص .9
( ((2اهلادي هلزيل ،آليات محاية األمالك الوقفية يف الترشيع اجلزائري ،مذكرة ماجستري منشورة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة الوادي –
اجلزائر،2015 ،-ص ص .98-94
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2 .2عقد المقاولة :هو عبارة عن عقد يتعهد بمقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع
شيئ ًا أو يؤدي عم ً
ال مقابل أجر يتعهد به للمتعاقد اآلخر ،بحيث يكون
حارضا كل ًيا أو جمز ًءا حسب االتفاق املربم بينهام ،وإذا مل حيدد األجر
الثمن
ً
سلف ًا وجب الرجوع يف حتديده إىل قيمة العمل ونفقات املقاول.
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مسجد أو مقربة أوطريق عام ويف حدود ما تسمح به الرشيعة اإلسالمية،
ويف حالة إنعدام املنفعة يف العقار املوقوف رشيطة تعويضه.

 استغالل واستثمار األراضي الوقفية المبنية المعرضة لالندثار والخراب :يمكنوتنمى العقارات الوقفية املبنية املعرضة للخراب واالندثار
أن تستغل وتستثمر َ
التميم أو التَعمري َ
التميم أو
الذي يدفع املستأجر بموجبه ما يقارب قيمة َ
بعقد َ
التَعمري ،مع خصمها من مبلغ اإلجيار مستقب ً
ال(.((2

المطلب الثالث :واقع استثمار أموال صندوق الزكاة والوقف في الجزائر

سيتم من خالل هذا العنرص تسليط الضوء عىل واقع استثامر أموال صندوق
الزكاة والوقف من خالل معرفة عدد املشاريع املمولة من صندوق استثامر أموال
الزكاة وصندوق الوقف عىل املستوى الوطني ،وذلك من خالل التطرق للعنارص
التالية ،وباالعتامد عىل احصائيات وزارة الشؤون الدينية.

 - 1واقع استثمار أموال الزكاة على المستوى الوطني:
يمثل اجلدول التايل عدد املشاريع املمولة من صندوق استثامر أموال الزكاة عىل
املستوى الوطني حسب قطاعات النشاط ونصيب كل قطاع من الزكاة باالعتامد
عىل اإلحصائيات املتعلقة بالفرتة املمتدة من(.)2012-2003

( ((2اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،29املؤرخ يف  22ماي  ،2001مرجع سبق ذكره ،ص .9
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اجلدول رقم ( :)10عدد املشاريع املمولة من القرض احلسن حسب قطاع النشاط
قطاع النشاط

عدد المشاريع

المبلغ اإلجمالي

النسبة

اخلدمات

1552

322407500,51

%33

احلرفيني

923

171781099,81

%20

الزراعة

706

147055455,72

%15

التجارة

632

133767168,72

%14

االنتاج

843

144051105,95

%18

املصدر :املكتبة األكاديمية العربية متوفرة عىل املوقع  95224/2/http://platform.almanhal.com/Filesتاريخ االطالع  ،2019/02/22عىل الساعة
.15:05
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من خالل مالحظة اجلدول أعاله يمكن القول َ
أن قطاع اخلدمات استحوذ عىل
ثم يأيت بعد ذلك قطاع احلرفيني بنسبة
أكرب نسبة من املشاريع املمولة َ ،% 33
قدرت بـ  % 20ويرجع السبب يف ذلك كون هذا القطاع يعتمد بشكل كبري عىل
مدى كفاءة ومهارة املستفيد من القرض ،يف حني عرف قطاع اإلنتاج والفالحة
نسبة  % 18و  % 15عىل التوايل ،أ َما بالنسبة للقطاع الذي احتل املرتبة األخرية
يف عدد املشاريع املمولة من صندوق استثامر أموال الزكاة فكان قطاع التــجارة
بنــسبة .% 14
عىل العموم يمكن القول َ
أن القرض احلسن مازال حمدود ًا جد ًا يف متويل املشاريع
الصغرية واملتوسطة ومازال بحاجة إىل تفعيل وذلك من خالل توجيهه إىل جانب
األوقاف ،إالَ َ
أن له أمهية خاصة يف احلياة االقتصادية إذ يقدم خدمة رضورية للفرد
ال يستطيع أسلوب آخر أن يقدمها ،فهو من أحسن أساليب توظيف األموال
وتثمرهيا تثمري ًا حيقق اهلدف املعنوي واألخروي ،ولكن يمنع من اعتباره وسيلة
لتحقيق عائد اقتصادي.
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 - 2المشاريع االستثمارية المحققة بتمويل من أموال الوقف:

اجلدير بالذكر َ
أن اسرتجاع األوقاف وتسوية وضعيتها والرشوع يف استثامرها
عرف حتسن ًا نوع ًا ما يف السنوات األخرية بفضل املجهودات املبذولة ،وذلك
من خالل وضع أساس قانوين ملعاجلة التسيري العشوائي والوضعية اهلشة التي
كانت توجد فيها األوقاف من مجيع النواحي ،وحتديد أهداف مرحلية بغرض
إجياد قاعدة متينة تساعد عىل تطوير االقتصاد الوطني من خالل استغالل أمالك
الوقف ومتويل خمتلف املشاريع االستثامرية ،واجلدول املوايل يوضح حوصلة
عامة لألمالك الوقف ّية يف اجلزائر إىل غاية سنة :2016
اجلدول رقم ( :)11إحصاء للممتلكات الوقف ّية يف اجلزائر سنة 2016
نوع امللك

العدد

النسبة

حمالت جتار ّية

1450

% 13,68

سكنات

6786

% 64

مرشات ومحامات

615

% 5,8

أرايض ،بساتني و واحات

1598

% 15,07

أمالك أخرى

154

% 1,45

املجموع

10603

% 100

املصدر :من إعداد الباحثة إعتام ًدا عىل قيشوش عمر »،أثر تطبيق الوقف والزكاة عىل املالية العامة يف اجلزائر خالل الفرتة (  ،)2016 – 2000أطروحة
دكتوراه منشورة ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري ،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر،2018 ،ص .240
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يتضح من اجلدول رقم (ّ ،)11
أن أغلب األمالك الوقف ّية يف اجلزائر هي عبارة
عن أصول اقتصاد ّية ذات طابع عقاري ،حيث استحوذت السكنات و املحالت
التجار ّية جمتمعة عىل أعىل نسبة بام يساوي  .% 74أم النسبة املتبق ّية والتي تشكل
 % 26فهي مقسمة عىل باقي املالك الوقف ّية ( أرايض ،بساتني ،مرشات ،محامات
و أمالك أخرى).

لقد ُسطر برنامج عمل لسنة  2017فيام خيص العمليات اخلاصة باالستثامرات
الوقف ّية وكيف ّية جتسيدها كام ييل:

دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
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اجلدول رقم ( :)12برنامج عمل مدير ّية األوقاف لسنة 2017
تقدم جتسيد العمليات

الرقم

اهلدف من العمل ّيات

01

متابعة احلظرية الوقفية من
خالل(حتيني اإلجيار  /التسوية
القانونية للمساجد واألمالك
الوقفية /حتصيل اإلجيار /
حتصيل املخلفات).

02

إعداد خربات ودراسات يتم التحضري لعقد لقاءات مع خرباء إلعداد خربات و دراسات هبدف تقديم
وطنية وأجنبية لتقديم تصور تصور متكامل حول تسيري األوقاف .و من تم اقرتاح جمموعة من اخلرباء
متكامل حول تسيري األوقاف .اجلزائريني و كذلك اقرتاح مقدم من طرف البنك اإلسالمي للتنمية.

03

تنظيم لقاءات حول بعث
مربات ووقفيات و تصور عقدت جلسات عمل حتضري ًا لبعث املربآت الوقفية بالتنسيق مع مديرية
حول تسيري األوقاف (مدراء التوجيه الديني و التعليم القرآين وأساتذة جامعيني.
 /وكالء األوقاف)

-دراسة يومية للتقارير املالية الواردة من خمتلف املديريات الوالئية.

-عدد األمالك الوقفية هناية سنة  2016يقدر بـ  10615 :ملك وقفي.

اإليرادات املحصلة خالل سنة  2016تقدر بـ  160804630.75 :دج.-نسبة التحصيل .% 37.74

عدد املساجد  17410 :مسجد ،حيث نسبة املساجد املسواة  % 46 :والتي ليستهلا وثيقة  ،% 32.53 :يف طريق التسوية .% 21.46 :

حيث يتم يومي ًا التنسيق مع املديريات الوالئية لدراسة تقدم املشاريع
االستثامرية الوقفية ومعاجلة اإلشكاليات املطروحة ،حيث تعرف هذه
املشاريع نسب تقدم متفاوتة و هي كالتايل :
 08-مشاريع مستلمة.

 03-املشاريع يف طور االنجاز.

04

متابعة مشاريع استثامرية وقفية
وانطالق مشاريع أخرى
(عقارية  /فالحية )

05

إدراج عمليات الصيانة
عمليات إحصاء األمالك الوقفية التي تتطلب صيانة متواصلة لتسطري برنامج
والرتميامت لبعض األمالك
للتكفل هبا.
الوقفية.

06

تسوية األرايض الفالحية
الوقفية املسرتجعة وفق القرار بداية عملية التسوية للمستثمرات الفالحية بتيبازة و هي تعرف تقدم ًا
الوزاري املشرتك (تيبازة)  100بالتنسيق مع املصالح الفالحية للوالية حيث تم إشهار  11عقد إجيار.
حالة.

07

التسوية القانونية لألرايض
الوقفية املكتشفة يف إطار عملية تسوية مصاريف اخلربة العقارية لثالث ملفات الواقعة بتيبازة.
البحث.

 04مشاريع تم االنتهاء من دراستها و يقرتح الرتخيص بإنجازها خالل سنة.2017

 05مشاريع يف مرحلة تكملة الدراسات و يقرتح الرتخيص بإنجازها خاللسنة .2018
املشاريع التي مل تعرف تقدم ًا يقرتح استثامرها عن طريق الرشاكة مع مستثمرينخواص أو عموميني وفق دفرت رشوط يعتمد يف هذا الشأن و هو قيد الدراسة
بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية و التعاون.

228

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

08

لقاءات تقييمية كل  03أشهر يف
حدود  12والية لكل لقاء.

يتم التحضري لعقد لقاء مع  13والية.

09

تفعيل القرض احلسن من
خالل األوقاف.

يتم التحضري هلذا امللف بالتشاور مع عدة خمتصني.

10

إنشاء وقفيات جديدة (وقفية
عقدت جلسات عمل إلنشاء وقفيات جديدة ويتم التحضري إلطالق عملية
للمصحف الرشيف) و إنشاء
إشهارية مع مكتب دراسات متخصص
وقفيات  04حملية.

11

التأطري القانوين لكل من
عقدت جلسة عمل مع مديري الشؤون الدينية واألوقاف لوالية بشار ،ورقلة
املركبات الوقفية (بشار/ورقلة
و عنابة و تم اإلتفاق عىل اقرتاح ناظر لألوقاف لتسيري املركبات الوقفية املقرر
/عنابة) واحلزام األخرض
إنجازها ببشار و عنابة وكذلك ناظر للوقف للحزام األخرض بورقلة.
ورقلة.

12

إعداد مقاربة حول أوقاف يتم التحضري إلعداد ملف أوقاف القصبة و دراسة االمكانيات املتاحة لكيفية
ترميمها بالتنسيق مع مديرية العاصمة.
القصبة وكيفية ترميمها.

13

إعداد دفرت رشوط عىل مستوى اللجنة الوالئية للصفقات العمومية عىل ضوء
مواصلة عملية البحث عن
األمالك الوقفية (ملف القصبة املرسوم الرئايس رقم  247-15املؤرخ يف  2015/09/16املتضمن تنظيم الصفقات
/والية عني متوشنت).
العمومية و تفويضات املرفق العام (ختصيص مبلغ  35مليون دج ).

14

تفعيل نشاط فوج العمل
املكلف بمتابعة التسوية
القانونية لألمالك الوقفية

15

متابعة ملف املنازعات

16

حتضري احلصائل املالية املتعلقة
بالنسبة للسنة املالية  2016أعدت احلصيلة النهائية لتسيري األمالك الوقفية لسنة  2016وقدمت إىل السيد
(تسيري األوقاف /منازعات  /معايل الوزير.
التسوية ).

17

التسوية النهائية مللف سكنات امللف يف املرحلة النهائية لتحرير عقد امللكية بعدما تم دفع كل املستحقات
لديوان الرتقية و التسيري العقاري لتيزي وزو.
تيزي وزو.

/

املصدر :وثيقة مسلمة من طرف مدير ّية األوقاف ،الزكاة ،احلج والعمرة « حصيلة نشاط مدير ّية األوقاف لسنة ( 2017الثالثي األول).
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تم إعداد حصيلة لقضايا املنازعات للثالثي األول لسنة .2017
العدد اإلمجايل .680 :املطروحة عىل املحكمة .148 :املطروحة عىل املجلس القضائي .33 :املطروحة عىل املحكمة اإلدارية .385 :املطروحة عىل املحكمة العليا .12 :-املطروحة عىل جملس الدولة .102 :
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ّ
ّ
الوقفية لسنة 2017
االستثمارية
فيما يلي المشاريع
اجلدول رقم ( :)13املشاريع املستلمة يف سنة 2017
الرقم

الواليات

العنوان

العمليات املقرتحة

رقم املقرر

1

اجللفـة

قطعة أرض
تابعة ملسجد
الرمحن بحي
 05جويلية

دراسة ومتابعة
وإنجاز حمالت
جتارية
عدد املحالت:
 32حمل جتاري

11-143

2

اجلزائر

مركب متعدد
اخلدمات حي
الكرام

دراسة و إنجاز
مراكز احلراسة،
تدعيم اإلنارة
اخلارجية ،قنوات
الرصف الصحي
واملياه الصاحلة
للرشب للمحالت
التجارية

14-49

3

باتنـة

السوق القديم

إعادة التأهيل وإمتام
األشغال
عدد املحالت28 :

13-245

املـالحـظات
استالم هنائي للمرشوع
تم تدعيم املرشوع بـ:
 9000000,00د.ج من خزينة
الوالية.
قيمة االجيار السنوي 5400 :
 000,00د.ج.
رجوع قيمة االستثامر الوقفي
بعد سنة ونصف من االستغالل

استالم املرشوع
تم تسجيل املرشوع لتهيئة
املحالت التجارية هبدف
تأجريها واستغالهلا.

استالم هنائي للمرشوع
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 16حمل مؤجر من بني  28حمل
قيمة االجيار السنوي قبلالرتميم 2625600.00 :د.ج
 قيمة االجيار السنوي بعدالرتميم 3644400.00 :د.ج

نسبة الزيادة%39 :رجوع قيمة االستثامر الوقفي بعد
سنتني ونصف من االستغالل
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استالم املرشوع

4

مستغانم

املقر السابق
ملديرية
الشؤون الدينية
واألوقاف

إعادة هتيئة املقر
السابق ملديرية
الشؤون الدينية
واألوقاف ملستغانم
وحتويلها إىل
مكاتب مهنيـة

13-249

5

مستغانم

حمالت بمسجد
قباء

إمتام أشغال حمالت
جتارية ومكاتب
عدد املحالت 03 :
عدد املكاتب 01 :

14-184

6

باتنة

العقار الوقفي
املتمثل يف املقر
السابق ملؤسسة
املسجد

هتيئة العقار الوقفي
املتمثل يف املقر
السابق ملؤسسة
املسجد

15 - 263

7

برج
بوعريريج

مرش مسجد
بومرزاق ببلدية
برج بوعريريج

إعادة تأهيل املرش
عدد الغرف 11 :

14 - 175

()ANSEJفرع مستغانم -

بقيمة  1680000.00 :د.ج سنوي ًا
رجوع قيمة االستثامر الوقفي
بعد ثالث سنوات و نصف من
االستغالل

استالم املرشوع

قيمة االجيار سنوي ًا 984000.00 :

د.ج
رجوع قيمة االستثامر الوقفي يف
السنة األوىل من االستغالل

استالم املرشوع
استالم املرشوع

دراسة جممع جتاري
مهني
 07حمالت مهنية
وحمل جتاري
إنجاز جممع جتاري
مهني
 07حمالت مهنية و
حمل جتاري

د.ج
رجوع قيمة االستثامر الوقفي بعد
أربع سنوات من االستغالل

143 / 248
14 -

إستالم مؤقت للمرشوع:

14-137

املصدر :وثيقة مسلمة من طرف مدير ّية األوقاف ،الزكاة ،احلج والعمرة « برنامج عمل »2018 - 2017
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االجيار السنوي 846000.00 :

تم اجيار املحالت عن طريق املزاد
العلني بقيمة سنوية كلية تقدر بـ :
 2227440.00د.ج
رجوع قيمة االستثامر الوقفي بعد
اثني عرش سنة من االستغالل

دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

8

جيجل

بحديقة البابا
بجيجل

تم إجيار املكاتب إىل الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب
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خاتمة :

ممَا سبق يستخلصَ ،
أن الزكاة والوقف هي إحدى أفضل البدائل االسرتاتيجية
استقرارا ومرونة لكوهنا توفر املناخ
وأحسن صيغ التمويل املتاحة وأكثرها
ً
املناسب خللق ونمو املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل تقديم التمويل
تيارا نقد ًيا دائم التدفق
املستمر واملتجدد هلا ،حيث يعترب كل من الزكاة والوقف ً
ووسيلة لصيانة وتنمية املوارد البرشية واملادية واملعنوية للمجتمع املسلم من
خالل طرح جمموعة من األساليب والصيغ التمويلية املبتكرة تتناسب وخصائص
هذه املؤسسات ،بل َ
إن الفكر االقتصادي الغريب نفسه أصبح يويل أمهية قصوى
فكرا وجتار ًبا حيث عمل عىل تطبيق نظام الوقف ومؤسسة
هلذا النوع من التمويل ً
الزكاة والبنوك اإلسالمية كحل بديل لألزمات التي يعاين منها.
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النتائج :

خلص البحث إىل جمموعة من النتائج أمهها :
 -حيتل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مكانة هامة وهذا مايعكسه حجم تطورها من سنة إىل أخرى وعدد فرص العمل التي سامهت
يف إجيادها؛
 -يعترب كل من الزكاة والوقف من أساليب التمويل اإلسالمي غري الربحيالذي ساهم يف دعم االستثامر ومكافحة البطالة؛
 -أغلب املشاريع التي تم متويلها من قبل صندوق الزكاة هي مشاريع تنشطيف القطاع اخلدمايت ،وهو قطاع ال يساهم بشكل كبري يف خلق القيمة
املضافة والناتج املحيل اإلمجايل ،عكس القطاعات األخرى مثل الزراعة
والصناعة.
 -واقع الدور احلايل لالستثامر الوقفي يف اجلزائر ال يزال بعيد ًا عن حتقيقاألهداف املرجوة منه ،إالّ أنّه هناك مشاريع واعدة قد حتدث نقلة نوع ّية
يف هذا املجال.

التوصيات :
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جيب عىل اجلهات املسؤولة تفعيل دور الزكاة والوقف يف دعم متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل ما ييل:
 -رضورة العمل عىل إنشاء وتعميم صناديق متعلقة بالزكاة والوقفمتخصصة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتشجيع اجلمعيات
القائمة عليها ،وتسهيل مهامها ،ودعم أنشطتها التأسيسية ،ومتابعة أعامهلا
من قبل اجلهات احلكومية ،إىل جانب إجراء الدراسات واألبحاث املستمرة
وتقويم التجارب التي تقدم يف هذا املجال سواء يف البلدان اإلسالمية أو
غريها لالستفادة منها؛
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 -ال يمكن أن تتحقق تنمية املوارد الوقفية وأموال الزكاة إالَ إذا سبقتهاأو صاحبتها تنمية العديد من املتطلبات أمهها :استقاللية مؤسسة الزكاة
والوقف ،إتباع األساليب احلديثة يف استثامر أموال الزكاة والوقف ،إىل
جانب تنمية قدرات القائمني عليهم؛ تأسيس بنك الوقف للقرض احلسن.
 -تعزيز التعاون بني صندوق الزكاة وإدارة الوقف الذي من شأنه أن حيدثآثار ًا إجيابية عىل االقتصاد الوطني خاصة يف املجال االستثامري ،وهذا لكون
العقار الوقفي يمكن أن يكون امليدان األمثل لتطبيق املشاريع االستثامرية
املمولة بأموال الزكاة.
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قائمة المراجع :

ّ
العربية :
أوال  :المراجع باللغة
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 -أحالم فرج اهلل ،مراد محادي« ،دراسة الدور التموييل ملؤسسات الوقفوالزكاة للمشاريع املصغرة ،الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر» ،املؤمتر العلمي
الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الربحي (الزكاة والوقف)
يف حتقيق التنمية املستدامة ،يومي  21-20أيار ،جامعة سعد دحلب ،البليدة
–اجلزائر.2013 -
 -أمينة محادة ،فايزة بن محو« ،دور صندوق الزكاة يف دعم وترقية املؤسساتالصغرية واملتوسطة» ،امللتقى الدويل الثاين حول :املالية اإلسالمية،
 29،28،27حزيران ،جامعة صفاقس –تونس.2013 -
 -بومدين بوكليخة« ،االطار املؤسسايت للزكاة ودورها يف تنمية االقتصاداجلزائري –دراسة ميدانية هليئة الزكاة بوالية تلمسان» ،-مذكرة خترج لنيل
شهادة املاجستري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية ،علوم التسيري والعلوم
التجارية ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان –اجلزائر.2013 -
 -تقرير جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنوي  ،2010ص .19 -اجلريدة الرسمية اجلزائرية ،العدد  ،2الصادرة يف  11يناير  ،2017القانونرقم  02-17املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،املادة .،5
 -اجلريدة الرسمية اجلزائرية ،العدد  ،77الصادرة يف  15كانون األول ،2001القانون رقم 01ـ 18املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،املادة .4
 -اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،29املؤرخ يف  22أيار ،2001القانون رقم  07-1املعدل واملتمم للقانون رقم  10-91املتعلق باألوقاف،
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املادة  26مكرر .1
 -محيدة بوزيدة ،دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصاديةباجلزائر ،امللتقى الوطني حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية
محة خلرض،
واملتوسطة يف اجلزائر ،يومي  6و 7كانون األول ،جامعة الشهيد ّ
الوادي ،اجلزائر.2017 ،
 -خري الدين بن مرشنن« ،إدارة الوقف يف القانون اجلزائري» ،مذكرة لنيلشهادة املاجستري منشورة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة أيب بكر
بقايد ،تلمسان –اجلزائر.2012 -
 -الزين منصوري ،سفيان نقامري ،صندوق الزكاة اجلزائري ودوره يف التنميةاالقتصادية –دراسة حالة والية البليدة ،-املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول
دور التمويل اإلسالمي غري الربحي (الزكاة ،والوقف) يف حتقيق التنمية
املستدامة ،يومي  21-20أيار ،خمرب التنمية االقتصادية والبرشية يف اجلزائر،
جامعة سعد دحلب بالبليدة –اجلزائر( ،-د.ت).
 -سمرية دراين« ،صندوق الزكاة بني الواقع واآلفاق» ،مذكرة لنيل شهادةاملاجستري منشورة ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،- 1 -اجلزائر.2011 ،
 -صندرة سايبي ،حمارضات يف إنشاء املؤسسة ،كلية العلوم االقتصادية،جامعة عبد احلميد مهري ،قسنطينة ،اجلزائر.2015 ،
 -صوراية قشيدة« ،متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر –دراسةحالة الرشكة اجلزائرية األوروبية للمسامهات -فيناليب» ،مذكرة مقدمة
ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري منشورة ،فرع نقود ومالية ،قسم
علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية وعلوم التسيري،
جامعة اجلزائر – 3اجلزائر.2012 -
 -عبد العزيز قاسم حمارب« ،االقتصاد اإلسالمي علام وعمال» ،الطبعةاألوىل ،اإلسكندرية ،املكتب اجلامعي احلديث ،مرص.2016،
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 -عبد اهلادي هلزيل« ،آليات محاية األمالك الوقفية يف الترشيع اجلزائري»،مذكرة ماجستري منشورة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة الوادي
–اجلزائر.2015 -
 -عثامن عالم« ،متويل التنمية يف الدول اإلسالمية حالة الدول األقل نموا»،أطروحة دكتوراه منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر.2014 ،
 -قيشوش عمر«،أثر تطبيق الوقف والزكاة عىل املالية العامة يف اجلزائرخالل الفرتة (  ،)2016 – 2000أطروحة دكتوراه منشورة ،كلية العلوم
االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري ،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمسان،
اجلزائر.2018 ،
 -كامل رزيق ،بالل عوايل« ،بني املعوقات والتحدت ،املؤسسات الصغريةواملتوسطة كآلية لتحقيق وبعث التنمية املستدامة يف اجلزائر» ،املؤمتر الدويل
 :13دور املسؤولية االجتامعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم
اسرتاتيجية التنمية ،يومي  15/14ترشين الثاين ،كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعيل ،شلف –
اجلزائر.2016 -
 -لبنى معطي« ،أساليب وصيغ التمويل اإلسالمية للمشاريع املصغرة بنيالنظرية والتطبيق» ،جملة املالية واألسواق (املجلد األول ،العدد الثاين)،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة مستغانم،
اجلزائر.2014 ،
 -لزهر قواسمية ،سمية براهيمي ،ميادة بلعايش« ،صندوق الزكاة....رؤيةحديثة جلمع وتوزيع واستثامر األموال دراسة حالة التجربة اجلزائرية»،
امللتقى الدويل الثاين حول :املالية اإلسالمية 29،28،27 ،حزيران ،جامعة
صفاقس –تونس.2013 -
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 -حممد كعواش ،أمني كعواش« ،تقييم جتربة اجلزائر يف جمال متويل املؤسساتالصغرية واملتوسطة» ،جامعة حممد الصديقي بن حيي ،جيجل –اجلزائر،-
جملة الباحث االقتصادي (العدد الثالث).2015 ،
 -مدير ّية األوقاف ،الزكاة ،احلج والعمرة «برنامج عمل .»2018-2017 -وهاب نعمون ،ساسية عناين ،دور الزكاة يف حتقيق التنمية املستدامة ـدراسةصندوق الزكاة اجلزائري ،امللتقى الدويل حول :مقومات حتقيق التنمية
املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي ،يومي  03و 04كانون الثاين ،جامعة قاملة،
اجلزائر.2012 ،

ّ
ً
األجنبية
ثانيا  :المراجع باللغة

Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la veille stratégique, des
Etudes et des Systèmes d’information, Bulletin d’information Statistique de l’entreprise,

--

les années (2013,2014,2015,2016, et 2017).

ً
ّ
اإللكترونية
ثالثا  :المواقع

 - -املكتبة األكاديمية العربية متوفرة عىل املوقع:

http://platform.almanhal.com/Files/295224/

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/ferdjahlemcte/cours02.html
https://www.ennaharonline.com/
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Translation of Arabic References :
--

Ahlam FaraJallah, Mourad Hammadi, “Dirasath Al-Dour Al-Tamweeli Li Muassasaath
Al-Waqf wa Al-Zakath li Al-Mashare’a Al-Saghira wa Al-Mutawassitah fi Al-Jazair”,
2nd International Scientific Conference on the Role of Islamic Non-Profit Finance
(Zakat and Waqf) in Achieving Sustainable Development, 2021- May, Saad Dahlab
University, Blida, Algeria, 2013.

--

Amina Hamadeh, Fayza Ben Hamou, “Dour Sanduq Al-Zakath fi D’am wa Tarqiyath
Al-Muassasaath Al-Sagheera wa Al-Mutawassita”, 2nd International Forum on: Islamic
Finance, June 2928-, University of Safaqis, Tunisia, 2013.

--

Boumediene Bouklikha, “Al-Itar Al-Muassasati li Al-Zakath wa Douruha fi Tanmiyath
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Tilmisaan” published masters dissertation, Faculty of Economic Sciences, Management
Sciences and Commercial Sciences, University of Abi Bakr Belkaid, Tlemcen, Algeria,
2013.

--

Taqreer Lajnath Tanzeem Amaliyath Al-Boursa wa Muraqabatuha Al-Sanawi 2010, p.

--

Algerian Official Gazette, No. 2, issued on 11 January 2017, Law No. 1702- containing

--

Algerian Official Gazette, No. 77, issued on December 15, 2001, Law No. 0118-

19.
the Directive Law for the Development of Small and Medium Enterprises, article 5.
containing the Directive Law for the Development of Small and Medium Enterprises,
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art. 4.
--

Official Gazette of the Republic of Algeria, No. 29 of 22 May 2001, Law No. 107-
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Hamida Bouzidah, Dour Al-Muassasath Al-Sagheera Wa Al-Mutawassita fi Al-

amending and supplementing Law No. 9110- on Awqaf, art. 26 sub-clause 1.
Tanmiyath Al-Iqtesadiyath bi Al-Jazair, National Forum on Problematic Sustainability
of Small and Medium Enterprises in Algeria, 67- December, Martyr Hamma Lakhdar
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a practical implication of the study. In this section we have highlighted some
of the contemporary types of Rights and their rulings.
This study is expected to have both academic and Shari’ah implications.
From the academic point, it will add value to the scarce literature. From the
practical view point, this study is expected to provide a framework to identify
the tradability of different types of Rights which can be used by product
development team in Islamic Financial Institutions.
This study does not attempt to compile all kinds of Rights and their shari’ah
rulings however, it tries to formulate a framework or criterion for assessing
any Right if it is allowed for trade. Another limitation is that there needed to be
a case study type of research particularly with regards to some contemporary
issues such as options sale, sale of debt from Shari’ah point of view.
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Conclusion
Initially, we have given an introduction to the study emphasising on the
importance of the study based on the literature review and we have raised two
research questions that are 1). What are tradable and non-tradable Rights from
Islamic Law of contract perspective? 3). What are the Shari’ah evidences or
analogy behind permissibility or impermissibility of trading in such Rights?
We have also specified that we will use the qualitative method (library research
method) to address these questions.
Section one laid down the base for our study as it discussed the meaning of
Rights and its classification from different approaches like Usuli, (Scholars of
Islamic Jurisprudence) Fiqhi, (Scholars of Shari’ah) and modern approaches.
Section two is the focal point of this study as it discusses the tradability of
various types of Rights from Shari’ah perspective. First it gives a general
overview of rules and regulations related to commercial dealings zooming into
rules related to subject matter of the contract and emphasising on the aspect of
Maal (Property) under Shari’ah. Then we have provided general rules related
to the dealings in Rights after which we have given a detail discussion on the
tradable and non-tradable Rights from Shari’ah perspective (there are totally
seventeen types of Rights discussed with their rulings). The major findings of
this section include the following:
1. Any Right that is attached to a Maal (property) according to customs or
it is related to a real property for a true cause is allowed for transfer for
a consideration through sale such as easement Rights.

Tradable And Non-Tradable Right From
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2. Any non-financial Right which is not related to Maal (property) as per
customs is not allowed for sale such as Right of inheritance.(89).
3. Not every Right is considered to be exchangeable for monetary
values from Shari’ah point of view proving our hypothesis to be true.
Furthermore, there are Rights that are granted to the holder specifically
and they are not transferable, Rights that are allowed to be sold for a
price, Rights that are not allowed to be sold but can be subject of sulh
(compromise) / tanazul (withdrawal), and Rights that are allowed/not
allowed to be inherited. Hence our hypothesis proves to be null.
Section three is the result of our discussion and it provides to the reader with
(89) Al-Qurrah Daghi, ‘Ali. “Al-huquq al-maliyyah wa muda jawadh al-i’tiyaz a’nha” 1st ed. Dar alBashair al-islamiyyah Beirut, Lebonan, 2011
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AAOIFI provides following rulings related to licensing(86):
1. It is allowed for license holder to dispose license with or without
consideration unless prohibited by the law

2. Ownership of a license to use gives the license holder the Right to
personal use without transferring it to third party (since it is not allowed).
5. Case Study: “Intangible assets as underlying sukuk assets”

For a typical sukuk structure, Shari’ah requires 100 % physical or non-ribawi
intangible assets as underlying assets however, given the large issuances,
limitations in finding such portion of assets, tax imparity, legal restrictions
and other factors. Some Shari’ah scholars have allowed threshold of 49 % or
33 % of physical assets and 51 % or 67 % of Ribawi intangible assets such as
Shari’ah compliant receivables.
In case of 33 % or 51 % physical assets requirement, the assets can be tangible
or intangible (Non-ribawi) in nature. For example, in 2012, the Malaysian
company “Projek Lebuhraya Usahasama” (PLUS) closed a record breaking
landmark RM30.6 billion (US$9.86 billion) sukuk programme comprising
two tranches of government guaranteed and non-government guaranteed
‘AAA’ rated issuances of varying tenors, sizes, expected returns and yields to
maturity. This sukuk deal is the world largest to date with the largest single
issuance from Malaysia(87). In this deal, 26 % of the assets comprised of Rights
and concessions (called Rights to services) granted by the government to
PLUS for the collection on tolls etc.

From Shari’ah perspective, the question arises as whether the Rights are
specific to PLUS and cannot be transferred in which case it cannot be subject
matter for sale as discussed in section three above. On the other hand, some
scholars also argued that this kind of Sukuk is valid because it is based on
the Shari’ah concept of Badal al-kulu ()بدل اخللو. Badal al-kulu is where a
person enters into an Ijarah agreement for realty for instance, and rents out
the usufruct Rights to another person and takes a fee for that. Because he
owns the usufruct Right at that moment, therefore he has the Right to sell it to
another person. Based on this, PLUS has the Right to sell its concession Right
to investors for money and for a specific duration of time(88).

(86) AAOIFI Vol.1 pg.503

(87) Sa’ad, Auwal Adam. “Can Rights be The Underlying Assets Of Sukuk?: The Malaysian Experience.” Islam and Civilisational Renewal
(ICR) 6, no. 1 (2015)

(88) Auwal, (ICR)6. pg.101
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3. Intellectual property Rights:
Although nothing in Islamic law would prohibit or limit legal protection of
intellectual property in general, certain principles do affect the nature and
scope of the protections afforded. Islamic law treats property interests as very
important and provides a high level of protection to owners. One method to
obtain title is to do a creative act or to take affirmative steps to get possession
or control of some property. The creation of something new, a new work of art,
a new book, a new invention, a new computer program, is no less worthy of
protection. The creation of the mind ought to be protected like a creation of the
hands. Traditional concepts of property can easily be extended to intellectual
property, and to do so is most consistent with the high value placed on property
in Islamic legal systems.
OIC Fiqh academy has passed a resolution on 10-15 December 1988 in its 5th
conference, according to which intellectual property Rights are recognised by
Shair’ah and it is not permissible to violate them. These Rights are tradable
from Shari’ah perspective(85).
4. Licensing:
A matter of some concern arises because so many intellectual property
transactions involve licensing of the technology or knowledge rather than an
out Right sale. Licensing in general does not run afoul of the Shari’ah. The
central idea of licensing copyRighted or patented matter is that the copyRight
or patent holder retains the copyRight or patent and licenses, through a nonexclusive or exclusive license, and the use of the property. The ownership is
thus separated from the Right of use. Such separation is fully consistent with
Islamic law.
A more serious concern with licensing relates to indefiniteness (gharar). A
license is for the use of something. Therefore, parties
i. must know the value of the intellectual property,
Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

ii. must know what it is and what it does, and
iii. must have full control.
iv. The property must either exist or the agreement must be to create it
(85) OIC Vol.5 pg.1999
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principles are as follows:
a. Athar(81) ()آثار
As a basis, there is evidence of practices similar to paying for a Right by the
companions of the Prophet (S.A.W). The evidences were in the form of sales
and purchases, and rentals.
Holding Rights in Sales and Purchases:
According to Imam Ahmad, as narrated by Ibnu Qudamah in his book alMughni, Nafi` bin al-Harith was reported to have bought a house from Safwan
bin Umayyah for Caliph Omar which was to be converted into a prison. He
laid down a condition to Safwan that if the Caliph agreed, then he would buy
the house, otherwise, Safwan would still be paid a certain sum. In the book,
I`lam al-Muwaqq’in, Ibnu Qayyim said that the cost of the house was 4,000
dirham, and Safwan would be paid 400 dirham if the Caliph did not agree to
the purchase(82). In al-Mughni, the reason why the sum of 400 dirham was
given is said to be that the house would not be sold to someone else(83).
This narration showed that payment was permissible to give holding Right on
a property.
b. Islamic jurisprudence
This instrument fulfills the features of maal (asset) according to Islamic
jurisprudence as outlined in the haqq mali (financial right) and haqq tamalluk
(Right to Own) principles. Haqq mali (financial right) can be traded if it
complies with Islamic principles and conditions of buying and selling(84).
At its 4th meeting on 26 July 1995, the Islamic Instrument Study Group (IISG)
passed a resolution permitting the use of call warrants on the condition that the
underlying shares of the warrants in question are Shari’ah compliant.

(81) Athar refers to the sayings and practices of the companions of the Prophet (peace be upon him)

(82) ‘Asqalani, Ahmed Hajar. Fath Al-Bari Sharah Al-Bukhari, Kitab Al-Khusoomat, Bab Al-Rabt Wa Al-Habs Fi Al-Haram. 1986 ed. Dar

Al-Rayyan Li Al-Turath. Through http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1526&idfrom=4377&idto=4406
&bookid=52&startno=12 accessed on 1/12/2018

(83) Ibnu Qayyim, I`lam al-Muwaqqi`in, vol. 3, p. 402. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, vol. 3, p. 313. Through, Shairah Advisory Council of
Securities Commission, “Capital Market Products according to Islamic Jurisprudence”, Malaysia

Access link: https://ribh.files.wordpress.com/2007/08/capital-markets-products-according-to-islamic-jurisprudence.pdf
(84) SAC MALAYSIA pg.3
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nor a utility or a financial Right which may be waived, the contract is not
permissible in Shari’ah(74).
Alternative for options:
‘Arboon or deposit has been suggested as Shari’ah compliance alternative
for call options, according to which, the buyer will pay a deposit for the call
option and in the case of withdrawal; the deposit will be forfeited as a gift
to the seller. If the buyer continues on the purchase then the deposit will be
treated as part of purchase price. For the seller, there will be no option for not
to sell.
However, ‘Arboon can make a contract voidable according to Hanafi and void
according to Shafi’ and Maliki scholars because it is a form of deception,
welcoming danger, and getting properties without any counter value(75).
Only Ahmad Bin Hanbal approved the sale of ‘Arboon based on the hadith
narrated by Zaid Ibnu Aslam(76). Mahmoud El-Gamal disapproves the usage
of option(77). Wahbah states that ‘arboon is permissible on the basis that it has
been a customary practice and the ahadiths from both oppositions are weak(78).
OIC fiqh academy endorsed ‘Arboon but only if time limit is specified(79).
2. Warrants:
A warrant is a Right, but not an obligation, to buy or sell a fixed quantity of
an asset (such as shares) for a specified price within a limited period of time.
Arguments that support the permissibility of warrants(80):
In determining the status of warrants, athar and Islamic jurisprudence are
used as a reference. Although there are no such instruments in the practices
of Islamic muamalat, the studies are nevertheless made from the perspective
of general Shari’ah principles that are relevant to the instruments. These
(74) Islamic Research and Training Institute. Resolutions and Recommendations of the Council of Islamic Fiqh Academy 1985 - 2000, Jeddah.
1st ed. Pg. 131. Jeddah: Islamic Fqih Academy. And Muhammad Ayub. (2003) Derivatives and Islamic Finance. Available online at
http://www.sbp.org.pk/departments/ibd/derivatives_islamic.pdf#
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(75) Subul AL-Salam, vol.3 pg.17, Nail Al-Autar vol. 5 pg. a53, Al-Muatta, vol.2 pg 151, reference thorough, Wahbah al-Zuhaili,(a) pg. 449,
1995). Fiqh and Islamic Laws, Vol V.
(76) Zuhaili pg 449

(77) International Journal of Islamic Financial Service, 1999
(78) Wahbah al-Zuhaili,(a) pg. 462, 1995

(79) Muhammad Ayub. (2003) Derivatives and Islamic Finance, available online at
http://www.sbp.org.pk/departments/ibd/derivatives_islamic.pdf#

(80)Shairah Advisory Council of Securities Commission, “Capital Market Products according to Islamic Jurisprudence”, Malaysia
Access link: https://ribh.files.wordpress.com/2007/08/capital-markets-products-according-to-islamic-jurisprudence.pdf
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and other say that it will be void(70).

Section Three
Some contemporary issues related to Rights:
The discussion above gives us the model evaluating tradability and nontradability of Rights. The section below discusses some of the contemporary
issues relating to certain Rights analyzing the permissibility of such Rights
from shari’ah perspective. We have provided the opinions of shari’ah experts
on relevant matters and in our opinion, this section can help the reader
understand how to use the model that we developed in the third section to
evaluate Rights for their permissibility or non-permissibility for trade:
1. Issues related to the sale of options:
Options are a financial derivative sold by an option writer to an option buyer.
The contract offers the buyer the right, but not the obligation, to buy (call
option) or sell (put option) the underlying asset at an agreed-upon price during
a certain period of time or on a specific date.(71)
Scholar’s opinion on the legality of Options Sale:
Ahmad Muhayyuddin Hasan objects the permissibility of options sale on two
grounds. Firstly, maturity beyond three days is unacceptable as can be seen
in case of khiyar-al-shart(72) (option of stipulation). Secondly, the buyer of an
option is granted much more benefits than the seller and that “this is oppression
and injustice”. Mufti Taqi Usmani prohibits sale of options on the basis of
the fee charged for the promise and not because of promise itself. He further
elaborate that the promise is permissible according to Shari’ah perspective for
call and put options because it is like a promise from one party to the other for
buying or selling a property in a future date.(73)
OIC fiqh academy asserts “Option contracts as currently applied in the world
financial markets are a new subject of contract is neither a sum of money
(70) Qurrah Ali D, “Al-huquq al-maliyyah wa muda jawadh al-i’tiyaz a’nha” 1st ed. Dar al-Bashair al-islamiyyah Beirut, Lebonan, 2011

(71)Staff, Investopedia. “Option.” Investopedia. August 04, 2018. Accessed November 30, 2018. https://www.investopedia.com/terms/o/option.asp.

(72) Khiyar Al-Shart is one of the khiyar (option, please see footnote 74) which broadly means that the buyer and the have an option to stipulate
certain explicit conditions in a commercial dealing whose period is fixed. (Ibid Al-Mubdi’ pg.67)

(73) Bacha Obiyathulla I, “Derivative instruments and Islamic finance: Some thoughts for a reconsideration”, Journal of Islamic Financial
Services, Vol.1 No.1 (April 1999): 9-25
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2. Right of work other than the first category (not granted as a Waqf)
Fuqaha did not allow the sale of this Right however, there is a difference
of opinion among scholars with regard to its waiver or transfer through
compromise (Sulh). Taqi Usmani in his article presented in the OIC Fiqh
council meeting on huquq ma’nawiyyah as summarised scholarly discussion
on the topic and he concludes that scholars generally did not allow the sale of
such Right but they have allowed its waiver and transfer for a consideration(69).
Rights that can be inherited and those which cannot be inherited:
These Rights are of two types and there are different rulings related to them:
1. Dead person’s Rights on inheritors:
In the first category, fulfillment of certain Rights becomes an obligation
with the death of a person such as Right of blood money, death punishment
which will be fulfilled by the heirs. On the other hand, certain Rights that
are granted during the lifetime of a person will be inherited by the heirs if
the deceased person had requested for such Rights such as Right of Shuf’a,
Right of punishment in defamation case, Right to stipulation in a commercial
transaction, portion of profit in Mudharaba contract. However, if the deceased
person did not request such Rights then they can be of two types:
I. Rights related to financial items: these Rights will be inherited because
they are attached to assets/usufructs owned. These items include
Rahn, guarantee in a loan, and Right of Return in case of defect in the
purchased commodity.
II. Rights related to non-financial items: there are two different opinions
of scholars and the most famous one is that these Rights will not be
inherited.
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2. Rights on the ancestor and their rulings:
If these are compulsory Rights then the heirs will fulfill them. If they are not
compulsory and have been cancelled by the death of the ancestor they will not
pass to the heirs if they are not cancelled by the death of inheritor then they
will pass to the heirs.
If a person died before making a compulsory donation then there are two
opinions among shari’ah scholars. Abu Kattab says that it will be inherited
(69) OIC Vol.5 pg.1999
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On the other hand scholars like Mustafa Zarqa, Dr Sayeed Ramadhan, Dr
Wahbah Zuhaili and others opine that such Rights are protected by the
Shari’ah and they are considered exchangeable from Shari’ah perspective.
They support their argument by the following evidences:
1. Basically, CopyRights is a usufruct produced and invented by a human
being. So, like any other usufruct (Manfa’ah) this should be considered
exchangeable from Shari’ah perspective. According to the view of the
majority of Jurists (Maliki, Shafi’ and Hanbali), usufruct is considered
to be a valid property (Maal).
2. Subscribing to the custom where CopyRights are considered a valid
property eligible for sale and rewards, sale of such Rights should be
allowed from Shari’ah perspective. It is so, because ‘Urf (custom) plays
an important role especially, in the case of commercial transactions and
identification of valuable assets.
3. Islam emphasis on the positive and true links of any work or statement
to its maker. Hence, it is reported that Imam Ahmad had prohibited
copying a statement of somebody without asking his permission to
quote if he is known. In another occasion, Imam Ahmad was asked
about a person whose notes were lost and if another person finds them
and wrote some of the Ahadith from them is it permissible. Imam
Ahmad replied, “No, it is not permissible unless there is a permission
taken from the original writer of those notes”(66).
Hence, the above discussion implies that CopyRights should be regarded
as a valuable property, and they can be sold. This is what OIC Fiqh council
had agreed upon in its meeting held on 10-15 December 1988 in Kuwait(67).
AAOIFI Shari’ah standard no. 42 on Financial Rights allowed the sale of
CopyRights(68).
Right of work and its tradability:
Right of work can be of two types:
1. Right of work granted in a Waqf for a particular group, family or to an
individual such as leading prayer, calling for Adhan etc.
(66) Hussain S, “Huquq al-Ikhtira’ wa-talif Fi al-Fiqh al-Islami (Master Thesis)”, Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Dar
Tayyibah Li Nshar wa-Touzi’, p.330
(67) OIC Vol.5 pg.1999

(68) AAOIFI Vol.1 pg.1039
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Right of Competence (Haqq al-Ikhtisas):
Sheik Taqi Usmani states that there is an Ijma’ among scholars that a person
cannot become the owner of a barren lands (of which there is no owner) unless
by its revival. However, only fencing around an infertile land does not give a
person the ownership Rights but only the Right to Revival.
So, the sale of Right of Tahjir (fencing) is a topic of discussion among scholars
and we have two different approaches among Hanafi and Shafi’ scholars.
Few scholars allowed such sale and others banned it. However, according to
Sheik Taqi Usmani the sale of Right of Tahjir is not allowed according to the
majority of the jurists and some jurists have allowed transfer of such Rights
through compromise or by way of waiver(63). AAOIFI Shari’ah standard on the
sale of financial Rights provides that the Right of Tahjir only gives exclusive
authority over others but not Ownership Rights. The standard further guides
that the Right of Tahjir will be expired if the land is left without any revival
plan for three years(64).
CopyRights and its tradability(65):
In the case of CopyRights scholars have two different opinions because few
scholars allowed their sale while others prohibited. Scholars who do not agree
(for example Dr Ahmed Hajji Kurdi) with the tradability of these Rights
mainly rely on the following arguments.
1. Allowing the sale of publication (of a scholarly work) merely for
material values lead to hiding of knowledge which is prohibited by the
Shari’ah as Prophet (S.A.W) says in the hadith:

()سئل عن علم ثم كتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار

Tradable And Non-Tradable Right From
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“Anybody who hides the answer of a question being asked, will wear
rein of fire in hellfire”

2. Knowledge is regarded as a good deed and act of worship in shari’ah.
Hence, it is advisable for the holder of such knowledge not to depend
on his knowledge and produce CopyRights as it will be regarded as sale
of knowledge for material values.
(63) OIC Vol.5 pg.1999

(64) AAOIFI Vol.1 pg.1039

(65) Dr. Usman Muhammad S, “al-mu’amalat al-maliyyah al-mu’asarah fi al-Fiqh al-Islami”, Dar al-Nafais Li Nashr wa al-Tauzi’, Urdun,
7th 2007
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not be inherited to is heirs. Finally, it is also allowed to sell this type of Rights
as long as we know the full measurement of exchangeable item(60).
Financial Rights arising from Neighborhood:
In this regard, AAOIFI(61) provides following rulings:
1. It is not allowed for the neighbors to act in a manner that will definitely
or most likely cause harm to other neighbors
2. For buildings that have multiple floors and every floor owner is the coowner of the building, the following rules will be applicable:

a. If the owner of lower floor cause damage to the building or it is
collapsed because of his actions then he will be liable for such
actions.
b. If the owner of the lower floor is not responsible for the collapse then
the court will have the final authority to decide in the best interest of
the both parties.
c. All the floor owners have the full authority to enjoy the services and
benefit from the building.

Haqq al-Khulu (Right of occupancy) and its rulings:
This Right has a number of forms:

1. The Shari’ah does not prohibit the owner and the tenant agreeing that
the tenant will pay a lump sum amount over and above the periodic
rental payments on condition that this excess payment is considered
part of rental payments (for the entire lease period)
2. It is allowed by the Shari’ah to give some amount to the tenant in exchange
for his waiver from the usufruct during the lease period. After the expiry
of the lease period, if the contract is not renewed then the owner is not
obliged to pay any amount to the tenant for vacating the land.
3. It is allowed for the tenant to sub-lease the property for an amount over
and above the regular periodic payments as per the terms and conditions
of lease agreement. However, in long term lease, it is not allowed to
sub-lease the property without the consent of the owner(62).
(60) Dr. Usman Muhammad S, “al-mu’amalat al-maliyyah al-mu’asarah fi al-Fiqh al-Islami”, Dar al-Nafais Li Nashr wa al-Tauzi’, Urdun,
7th ed. Pg.66 2007

(61) AAOIFI Vol.1 pg.1039
(62) AAOIFI Vol.1 pg.1039
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9. Right to participate (in conference, workshops, or other events),
appointment with Doctor, and similar permissions: these are again
individual Rights which should not be subject of sale unless if allowed
by relevant organisers.

10. Right to participate in auctions and tender allotments: these Rights are
not allowed to transfer for a number of reasons. One such reason is that
it hinders the auction maker from getting the best price for his auction
since he may have invited participants of such Rights. However, if the
organiser of such events primarily allowed the sale of those rights then
it should be allowed.
Huquq ghair mujarradah (Constant Rights) and their tradability:
The base or source in Huquq ghair mujarradah can be property like Right of
Ownership. The base can also be a non-financial item like Haqq al-qisaas (Right
of Capital Punishment) which is tied with the killer but it’s not considered
as a financial item. However, both types of huquq ghair mujarradah can be
exchanged or waived for considerations.(58)
Easement Rights and their tradability:
There are two types of easement Rights:
1. Private easement Rights: these are the Rights attached to one real estate
property over other such as irrigation Rights, watercourse Rights,
Drainage Rights and Right of Passage.
2. Public Easement: These are the Rights granted by the government to
the general public to use the public utilities provided by the state and
similar entities.

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

Rules related to easement Rights:
The Right of individual to public easement is the Right of individual and
cannot be sold to others(59). Hanafi Scholars generally agree that easement
Rights will be inherited because relatives are the successors of the deceased
person in each material item and in the Rights related to those material items.
It is also allowed to make will ( )وصيةin this type of Rights however, the
condition is that it should be only up to the lifetime of the beneficiary and will
(58) Hubaili Sami, Al-huquq Al-mujarradah Fil Fiqh Al-Mali Islami, Mater Thesis, University of Jordan, 2005
(59) AAOIFI Vol.1 pg.1039
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law itself prohibit the sale. Having said that the following concerns must be
observed strictly:
1. Sale of Id Card or Right of Employment: It is not allowed and the best
practice in this regard can be such that there can be an equity partnership
among the parties in the use of such Rights and the returns will be as
per the contract.
2. Similarly, the sale of company license is not allowed in Shari’ah nor its
lease however, the holder of the license can enter into equity partnership
contract.
3. It is also not allowed to sell visa or transfer it for considerations because
it is not a Financial Right and hence cannot be subject matter for sale.
4. It is not allowed to sell the generally permitted (Mubah) items such as
ocean because these are Rights that belong to everyone and it is not
specific to any person.
5. Right to import and its sale: in some countries it is an obligation to get
a special approval to be eligible to import goods or services. So, if it is
legally allowed to sell these Rights then from Shari’ah perspective there
is no restriction on such transaction if all the conditions of a valid sale
are observed. However, if it is not allowed legally then from Shari’ah
perspective as well it is not allowed to sell them.
6. Right to Build: usually, there is a special permission sought for building
a site from land development authorities. From Shari’ah perspective it is
allowed to sell these Rights as long as the law permits to do so because
such Right is similar to acquiring a license. This has been approved by
the OIC Fiqh Academy too.
7. Work permit and its sale: The permit granted by a country’s human
resource development authorities or other relevant authorities are
specific Rights of individuals and it is not allowed to transfer these
Rights with or without consideration.
8. Quotas for hajj and its sale: usually there is a lottery system being used
to elect few pilgrims to perform hajj. This Right cannot become subject
matter for sale due to multiple reasons including legal constrains and
being this Right related to ‘Ibadat that are Rights of Almighty and
Rights of Almighty cannot be subject of sale as highlighted above.
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Figure 4: Illustration of possible scenarios of Priority Rights

Source: Author’s contribution (see the meaning of Ihya Al-Muwat(56) and in thefootnotes on this page)

Hanafi scholars state that the Right of Employment ()حق الوظيفة, (though may
not be sold), can be withdrawn for money.
Huquq mujarradah (Inconstant Rights) and their tradability:
Scholars have different opinions with regard to the sale of these Rights.
Accordingly, few scholars have allowed it entirely while others have
disapproved it entirely(57).

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

Financial Rights attached to huquq mujarradah and their rulings:
In recent years, there are certain financial Rights which are attached to huquq
mujarradah such as citizenship or nationality gives specific Rights to its
holder as per legal system for example, it gives the Right of Employment to
its own citizens. These Rights generally cannot be exchanged through sale or
other means since they have been granted to its citizens specifically and the
(56) Literally Ihya means to bring life into something and technically it refers to common barren lands (with no owner) that are made suitable
for cultivation by an individual. (Al-Roudh Al-Murabba’ pg. 327-330 via https://www.alukah.net/sharia/0/94689/#_ftn1 accessed on 30th Nov
2018)

(57) OIC Vol.5 pg.1999
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for a value, and can be transferred through inheritance.
Financial Rights can be Huquq ‘Ainiyyah (Proprietary Rights) or Huquq
Shakhsiyyah (Personal Rights) and Huquq Ma’nawiyyah (Incorporeal Rights):
Huquq Shakhsiyyah (Personal Rights):
 ٭٭This means the relationship between the debtor and the creditor in
which they have to fulfill some obligations or to get the benefits.
Hence, for the repayment, the person entitled for such Right
(creditor) has to go through his debtor since creditor has the Right
to recover his money from debtor.
Huquq Ai’niyyah (Proprietary Rights):
 ٭٭In case of Proprietary Rights, the owner of such Right can directly
attempt to achieve them. Evidently, the base for huquq ‘ainiyyah
is the item to which they are related to and the owner can use or
dispose it without interference of others. That is why the nature of
huquq ‘ainiyyah implies that there is no need to specify the duration
of the use or disposal of such Rights. This type of Rights can also be
sold, exchanged for another thing and can be withdrawn. One of the
important types of huquq ai’niyyah is the Haquq milkiyyah (Rights
originating because of ownership).
Huquq Ma’nawiyyah (Incorporeal Rights) and their tradability:
The discussion above implies that there are Rights that cannot be subject
matter of sale. This type of Rights sometimes belong to Rights of Priority
or Privilege (Haqq Al-Ikhtisas) and it cannot be sold according to Shafi’ and
Hanbali Scholars however, they can be withdrawn for some consideration.
For example, Right of Employment ()حق الوظيفة, though it may not be sold,
but may be withdrawn for money(55). Consider following scenarios for further
elaboration.

(55) OIC Vol.5 pg.1999

260

 م ـ دولة قطر2019 ) ـ أكتوبر11( العدد

Huquq Maliyyah (Financial Rights) and their tradability:
Generally, financial Rights can be attained through a valid sale, inheritance,
gifts, court order or long standing use of a particular item (for example a land
in the case of Iqta’(53)).
1. Financial Rights ()احلقوق املالية: These Rights can be sold, exchanged for
another valuable item and they can be withdrawn and inherited. The
base for this type of huquq will either be tangible or intangibles.
2. Non-financial Rights ()احلقوق غري املالية: These Rights cannot be the
subject of sale or transfer for monetary values such as Right to live
(Right of life).

3. Some authors however, have added another category to the above and
according to them there are Rights that fall under the both category.
This means that they have some financial value. This category is often
referred to as “Rights to intangible assets” and it includes what we term
as Intellectual Property Rights.
Rules governing “Rights to Intangible Assets”:

1. These Rights are recognised as valuable assets under Shari’ah so, they
must be protected and there should not be any violation of such Rights.

2. It is permissible to transfer them for monetary values or dispose them
for consideration provided that there is no Gharar (ambiguity) or fraud
in the overall transaction.
3. It is also permissible for license (to use a software for example) holder
to dispose it off for consideration or without consideration(54).
Financial Rights are further categorized into two:

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

1. Rights that themselves are considered maal (property) and they are
exchanged for another maal (property) of which it is possible to be
benefited legally like, money and lands.
2. Rights that are not specified as mal (Property) but they carry the attribute
of maal since they are related to it like usufruct and easement Rights
and so on. These Rights are related to maal and they can be exchanged
(53) Iqta’ is an Arabic word which literally means to cut something. Technically Iqta’ refers to a common property (with no owner) which is

granted by the Muslim ruler to a particular individual for the purpose of benefiting from it through cultivation of corps, construction of house

etc. (Almajlis Al-’Ala Li Al-Shuoon Al-Islmiyyah. “Mausoo’a Al-Mafaheem Al-Islmiyyah Al-’Ammah.” Accessed November/December,
20018. http://shamela.ws/browse.php/book-433/page-44 )
(54) AAOIFI Vol.1 pg.1039
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to invalidate all the dispositions made prior to the application of Shuf’a even
if the property has changed hands.

Rights of Shuf’a is only available upon immediate interest once being aware
of the sale in accordance with the laws otherwise they will lapse. Rights of
Shuf’a will be transferred in inheritance
Huquq ‘Ammah(51) (Common Rights) and their tradability:
These types of Rights are not permissible for sale nor can they be withdrawn
or subject to inheritance. However, if anybody violates them he/she may
become liable for penalty charges for such violation since he/she may have
harmed someone or a property loss may have occurred.
Huquq shakhsiyyah (Personal Rights) and their tradability:
Under this category there are three types of Rights as discussed above. Huquq
Shakhsiyyah (Personal Rights) are Right to Live (life), Right to Earn Money,
Right to Engage in Social Activities etc. Similarly, Huquq Usrah are the Rights
associated with the relationship of the relatives with each other. Both types of
Rights (Personal and Family Rights) are not permissible for sale. However, if
anybody violates them he/she shall become liable for penalty charges for such
violation because he/she may have harmed someone or a property loss may
have occurred.
Huquq al-Usrah (Family Rights) and their tradability:
It is possible that this type of Rights may carry some financial obligations
or financial values like husband has to bear the expenses of his wife and the
Right of inheritance.
Right to Own (Ownership) and its Rulings(52):
Ownership Right gives the owner absolute Right to deposition or leasing
with or without consideration as long as all the tenants of Shari’ah are being
followed upon.

In the same way ownership of usufruct provides the owner full authority to
use the leased item directly or indirectly (through a third party) subject to the
terms and conditions stipulated by the owner and bearing liability in case of
damage to the assets because of misuse or negligence.
(51) Khafeef Ali, al-milkiyyah fi al-shari’ah al-Islamiyyah Ma’ Muqaranah Bi Sharaee’ al-wadhe’yyah, 1996, Dar al-fikr al-arabi, Egypt, p.8
(52)AAOIFI Vol.1 pg.1039
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Huquq al-‘Ibad (Rights related to Human beings) and their tradability:
The holder of such Rights has options (if he has legal capacity by the Shari’ah
to perform commercial transactions) to withdraw or overthrow and to free
himself or legalise these Rights, unless such act is attached to legalise what is
prohibited, then the holder of this Right will be prevented by the authorities.
If the Rights are financial Rights, then they will be inherited since the
inheritance takes place in everything that is property or has financial value.
Conversely, anything which is related to the body of the dead person such as
marriage or body parts will not be inherited because the heirs are not entitled
for those things.
Huquq mushtarak and their tradability:

Whichever Right (the Right of Almighty Allah or the Right of His Creation)
is prevailing, will be given precedence with relative shari’ah rulings.(47) For
example, if the Right of Almighty is prevailing, then this Right cannot be
waived or exchanged. As in the case of punishment for defamation, the Right
of Almighty is prevailing which is to safeguard the dignity of everyone and
this Right prevails over the Right of human being which is to remove the
outrage from the victim(48).

If the Right of human being is prevailing then, all the rulings related to the
Rights of human being will be applied which implies that it cannot be waived
or forgiven through may be compromised. As in the case of death punishment,
(for the murderer) where the Right of human being (which is the removal of
anger from the hearts of victim family) prevails over the Right of Almighty
(that is to free a society from such kind of crimes)(49).

Right of Shuf’a (Rights of Pre-emption) and its rulings(50):

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

The Rights of Shuf’a are only applicable to immovable properties (and
movable properties attached to immovable properties) provided that both the
properties are common Easement Rights.
The Shafi’ (preemptor) enjoys the Right to Buy subject to the conditions
stipulated in the sale of such properties. The Shafi’ (preemptor) has the Right
(47) Hubaili Sami, Al-huquq Al-mujarradah Fil Fiqh Al-Mali Islami, Mater Thesis, University of Jordan, 2005

(48) Safwat Bontesh B, “Bai’ al-huquq Ma’nawiyyah (Master degree Theses)”, Jamia Imam Muhammad bin Sa’ud Al-Islamiyyah, Riyadh
Saudi Arabia

(49) Ibid pg.8

(50) AAOIFI Vol.1 pg.1039
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perspective with analogy behind their permissibility or impermissibility.
Huquq-u-Allah and their tradability:
Generally, this type of Rights cannot be traded, inherited, compromised or
withdrawn for consideration. They are sometimes related to I’badat (worships
like, Salat) or Uqubat (Punishments) or combination of the both (I’badat and
‘Uqubat) like Kaffarat (Repentance)(45). They may be related to Right which
is granted with special consideration like Right of guardianship on a minor. If
any person tries to overthrow them, then the Muslim ruler will fight against
him like what Abu Bakar (may Allah be pleased with him) did in case of
people who denied to pay Zakat. However, scholars have exempted ta’zir and
said they can be withdrawn if the Imam (Head of State) seems it appropriate
as Imam Shafi’ says:

« وال معرتض عليه، فإن رأى التجاوز والصفح تكرما فعل،والتعزيرات مفوضـة إىل رأي اإلمام
 والذي ذكرناه، ويف العفو واإلقالة متسع، وإن رأى إقامة التعزيرتأديبا و ذيبا فرأيه املتبع،فيمـا عمـل
 فرب عفو هو أوزع، ولكن اإلمام يرى ما هو األوىل واألليق واألحرى،ليس ختيريا مستندا إىل التمني
”لكريم من تعزير

“Ta’zir(46) (Punishments) should be according to the ruler’s discretion. If he
sees that forgiveness is better than punishment then, he may do so and there
is nothing wrong in it. If he thinks that punishment is more appropriate then
he may suggest certain punishment. However, this authority is not given as to
allow ruler’s personal interest rather it only provides an upper hand to ruler in
decision making for the benefit of the society because sometimes forgiveness
granted to a respectful person is better than punishments”.

(45) Kaffarah literally means to hide something and technically it is an obligatory action performed by muslim in order correct any wrong doing
committed by him. For example it is normally an obligation to fast during the month of Ramadhan however if someone misses any day without
proper justification then he has option to feed 60 poor people among other options.

(46) Ta’zir means a punishment of crime/mistake given by the Muslim ruler in cases where shari’ah has not mentioned any punishment up-to
the severity of crime. Like someone intentionally miss a prayer (salath). Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. 4th ed. Vol. 7.
Series 5300. Syria: Dar Al-Fikr.

264

 م ـ دولة قطر2019 ) ـ أكتوبر11( العدد

• This means that Prophet (S.A.W) has prohibited the “sale of throwing
stones”(42) and any sale with uncertainty.(43)
• Tradable Rights should be accepted (Generally) based on Uruf
(customary practices). The reason why shari’ah scholars allowed the
sale of such Rights is due to their popularity among their buyers and
sellers as an asset. However, this type of Rights must not contradict
with any shari’ah rules. If it does contradict with shari’ah then, such
Rights shall not become subject matter of contracts though it may be
very popular type of asset.
• Customary Rights, such as Right of Passage on a street, and Right to
drink water, can be sold according to the Shafi’ and Hanbali scholars,
and some branches of Maliki scholars. Contemporary Hanafi scholars
however opine that if such Rights are related to the fixed objects (a
fixed material), they may be sold and purchased, such as Right of
Passage as long as it is a valid sale contract and there is no uncertainty
and ignorance in it.

• Haqq al-Ta’lli (Right to use Rooftop) is not permissible for sale according
to hanafi scholars because it is not related to fixed materials (as if we
are selling “air” which is a common item for every individual and not
a fixed material) but they can be withdrawn for money. However, the
majority of scholars allowed the sale of rooftops for the purposes of
building rooms, apartments or other uses as required because at that
level of building, the area in question is just like the area on ground.
• The discussion above implies that there are Rights that cannot be subject
matter of sale. This type of Rights either belong to Rights of Priority
or Privilege (Haqq Al-Ikhtisas) and it cannot be sold according to
Shafi’ and Hanbali Scholars however, they can be withdrawn for some
consideration. For example, the Right of Employment ()حق الوظيفة,
though it may not be sold, but may be withdrawn for money(44).

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

2. Tradable and non-tradable Rights:
This section discusses a number of Rights and their tradability from shari’ah
(42) For example, the seller says; “you throw this stone on the cloths available here, on whichever cloth your stone lands it will be yours for

this much of price”. There is no choice for the buyer nor he can revoke the contract even if there is defect in cloth. (Radd Al-Muhtar, 109/4 –
Tabyeen Al-Haqaiq 48/4 )

(43) Muslim Ma’ Sharh Linnawawi, hadith No. 1513, sharh Nawai Ala Muslim, Darul Khair, 1996.
(44) OIC Fiqh Academy, “huquq manawaiyyah” Fiqh Al-Islami, Volume 5
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Part Two

1. General conditions governing dealings in Rights(41):
Due to the special characteristics of the Rights, there are more specific
conditions for the dealings in Rights. The following discussion will provide
some conditions associated to them.
• The Right must be fully established at that material time and it is not a
potential Right. One of the main conditions for any transaction is the
deliverability and existence of the subject matter as mentioned above.
Hence, if there is any Right that has not been established yet, it cannot
be sold. For example, the Right of inheritance in the lifetime of ancestor.
These types are not allowed to be exchanged by any means.

• It shall not be granted for a particular holder primarily for the purpose
of avoiding injustice or harm and which by nature, cannot be moved
from one person to another. This type of Rights cannot be exchanged
however, they can be subject to Sulh (Compromise) or Tanazul
(Withdrawal). For example, the Right of shuf’ah (pre-emption) has
been granted for the neighbors to avoid any potential harm or hardship
and therefore, cannot be sold, or exchanged. However, the holder of
such Right may compromise or withdraw his Right.
• To be tradable, the Rights must not be granted to the holder specifically
and it should be transferable to other person. As we mentioned earlier,
every subject matter should have ability to be delivered. Thus, if
something is very specific to a person such that it cannot be transferred,
then it cannot be sold. Like in the above example, the “Right of Preemption”, is very specific in nature to the neighbor only and cannot be
sold to anyone else be it his relatives or any other person.

• To avoid intolerable gharar (uncertainty) it should be possible to define
the boundary or nature/attribute of Huquq. This condition has been put
forward to mitigate the ambiguity in the contracts as gharar (uncertainty)
is one of the prohibited elements in any contract for following hadith
(and other) reported by Abu Hurairah (R.A.):

«»هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن بيع احلصاة وبيع الغرر
(41) Parts of this section is inspired by the presentation of Mufti Taqi Usmani at the following reference:
Usmani Taqi, “Bai’ al-huquq al-mujarradah” Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami”, 5

(1988): 1922-951. Accessed on Nov 29, 2018 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-6854#page-6883
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Conditions of Validity for Subject Matter (Ma’qud ‘alai) of Contract:
• The subject matter must be halal
• Subject matter must be suitable for the desired contract for example, in
an Ijarah on house contract (contract of lease), the property should be
inhabitable
• The subject matter must exist at the time of contract except in Tabarruat
(Return Free Contracts such as Hibah or gift).
• The subject matter should exist until the period of fulfillment of the
contract especially, in case of Ijarah (Contract of Lease) or Rahn
(Contract of Pledge) contracts.
• The subject matter must be deliverable to other party which compels
the ownership and possession over the asset by the original seller.
• The subject matter should be considered valuable as per the custom (Urf).

2. What is Maal (Property/Commodity) in Islam?

In order to fully appreciate the shari’ah rulings on subject matter of contract, we
must first understand the concept of property under Islamic Law. This section
will concisely discuss the meaning of property from shari’ah perspective.

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

Literally Maal means “anything owned by a person” and the author of Li-San
Al-Arab opined that maal is known to everybody and need not to be defined
in particular(38). Hence, the definition of maal is very wide, covering anything
which is owned (be it physical items or usufructs or huquq).
As for the technical meaning of maal (property) there exist differences of
opinion among past jurists. The definition provided by Jumhoor (majority
of scholar, Maliki, Hanbali and Shafi’ Scholars) seems more appropriate
particularly in the context of the Shari’ah and maqasid al-Shari’ah. They
defined maal as anything which has material value among people and Shari’ah
permits us to benefit from that item with legal authority(39). This definition is
very general that covers all the facets of maal be it physical items, usufructs.(40)
Moreover, this definition implies that Rights can be considered Maal (Property)
because they are owned and generate value to the owners.
(38) Ibn Manzoor. Lisan Al-Arab, Harf Al-Meem ()مول. Vol. 14. Pg. 152. Dar Sadir, 2003.

(39) Al-Suyooti. Al-Ashbah Wa Al-Nadhair. 1983 ed. Vol. 1. 1 vols. Series 258. Dar Al-Kitab Al Ilmiyyah, 1983.
(40) Ahmed bin Abdullah, (2011) Bai’ al-huquq Al-manaaiyyah, Majallat Jamiat al-Malik Sau’d, p. 1055-1133
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opined that the pillar of the contract is only offer and acceptance (and the
rest of the elements follow this pillar)(34). Additionally, each pillar has some
conditions attached to it as prescribed below:
1.1 Offer and acceptance(35):
There are three conditions for Offer and acceptance:
• The use of past tense or a language that facilitate the transaction in the
present
• The contract should be concluded at one spot so that there is no
separation between buyer and the seller
• Concurrent execution of the contract so that buyer and sellers can avoid
dispute arising from the changes in the subject matter
1.2 Contracting Parties(36):
• Legal capacity of contracting parties

• There is no coercion on either parties unless in the case of obligation
from the Shari’ah. In other words, generally there should not be any
forceful conclusion of contract and the contracting parties are willingly
involved in the buy and sale. Coercion is tolerable in case of insolvency
of the debtor in which case, the assets belong to debtor will be sold and
creditors are paid from the proceeds. Likewise, if a person has food
which people desperately need then only the ruler (Hakim) can force
him to sell what is left after leaving for the owner one year food.
1.3 Conditions of the subject matter (Ma’qud ‘Alaihi) in Shari’ah(37):
To appreciate the reasoning behind tradability and non-tradability of certain
types of Rights, we need to know the general rules of Shari’ah attached to
the legality of subject matter of the contract. There are certain conditions
attached to the subject matter that should be fulfilled before considering it as
a valid Subject Matter in a commercial dealing. Furthermore, subject matter
in Shari’ah can be commodity or the price in a contract however, we refer to
commodity in this discussion when we say subject matter.
(34) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Ab Al-Waleed Muhammad Ibn Rushd Al-Qurtubi, Dar Ibn Hazm, 1999
(35) Ibn Rushd, 1999

(36) Fiqh al-Muamalat, Abdul Aziz Muhammad ‘Izam, Maktab Al-Risalah Al-Duwaliyyah Li al-Tabati Wa al-combuter, 1997-1998, and Ibn
Rushd 1999.

(37) Ibn Rushd 1999 and Mousua’h Fiqhiyyah Kuwaitiyyah, Wizaratul Auqaf wa shun al-Islamiyyah, Kuwait, Vol.9 Pg No. 17
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Fourth Approach, Huquq Mujarradah (Inconstant Rights) and Ghair
Mujarradah(31)(Constant Rights):
Another approach to divide Rights is to look at the underlying base for the
entitlement of such Right. In this regard, there will be two types of huquq:
Huquq Mujarradah:
Rights that are not constant to their underlying source and it is possible to
depart it from its source like Right of pre-emption in which the underlying
source (neighborhood) is not constant with the exercise or withdrawal of the
Right. In other words, whether the neighbor exercises his Right of pre-emption
or not he is still a neighbor.
Huquq Ghair Mujaradah:
Rights that are constant with regards to their source and their departure from
the source cannot be imagined for example, Right of Murtahin in the collateral.
5. Haqq al-Khulu (Right of Occupancy):
Literal meaning: “Khulu” in Arabic means empty. They say “Khala Min alZammi” which means “he freed himself from disgrace or dishonour”(32).
Technical Meaning: AAOIFI defines Right of occupancy as “a Right based
on the Right of the tenant to retain his tenancy in a commercial property or
unit”(33).

Section Two:
Tradability of Rights
Part One

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

1. General rules for commercial transactions in Shari’ah:
Islamic commercial transaction is formed on the basis of three pillars as per
the view of majority of scholars specifically, (1) Offer and Acceptance (2)
Contracting Parties and (3) Subject Matter. On the other hand, Hanafi scholars
(31) AAOIFI Vol.1 p.1039

(32) Al-Qurrah Daghi, Ali. “Al-huquq al-maliyyah wa muda jawadh al-i’tiyaz a’nha” 1st ed. Dar alBashair al-islamiyyah Beirut, Lebonan, 2011
(33) AAOIFI Vol.1 p.1039
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• Primary ( )حقوق عينية أصليةproprietary Rights:

Rights arising from full and complete ownership and they are
independent Rights that do not rely on the existence of another Right
such as Right of Ownership.
• Secondary proprietary Rights ()حقوق عينية تبعية:

Rights that have no purpose of their own except to help in the fulfillment
of personal Rights. For example, in case of Rahn (pledge) the Right of a
creditor in collateral or pledge provided by an obligor.
• Huquq Ma’nawiyyah:
Those Rights which belong to intangible items  أشياء غري حسيةlike copy
Rights, Patents etc. The base for this type of huquq are intangibles
however, they carry financial values. There are many types of Rights to
intangible assets including the following:
Figure 3: Classification of Rights to Intangible Assets

Source: Author’s contribution
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4. Special privilege Rights ()حق االختصاص: a Right by which a person is
entitled to benefit from certain things as such that no one can oppose
him. This type of Rights are not exchangeable like a place in an open
market which is for the first occupier of that place and like a place in the
mosque for the first comer

Right of association with certain things until the fulfillment of other Rights
()حق التعلق الستيفاء احلق: For example, in case of Rahn the pledge is considered
the Right of Murtahin (the person who holds the pledge) until the full payment
of debt (which implies that all the parts of a pledge are parts of the debts until
the repayment).(29)
Furthermore, financial Rights can be Huquq ‘Ainiyyah, Huquq Shakhsiyyah
and Huquq M’anawiyyah(30):
•

Huquq Shakhsiyyah:

Personal Rights are Rights that belong to one or more person. The
essence in this kind of Right is the liability of the debtor to complete
what he has been asked like, liability to build the house on a worker.
More generally, this is the relationship between the debtor and the
creditor in which they have to fulfill some obligations. Hence, for
the repayment, creditor has the Right (Right to Recover his debt) to
collect his debt from the debtor. That is why there are three elements of
personal Rights namely 1) debt 2) debtor and 3) creditor.
• Huquq Ai’niyyah:

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

Proprietary Rights are the Rights that relate to the material items. In this
case, the owner of such Right can directly attempt to achieve them. So,
unlike Huquq Shakhsiyyah, there are only two elements in this type 1)
Source of Right and 2) Holder of Right.

Evidently, the base for huquq a’iniyyah is the item to which they are
related to and the owner who can use or dispose it without interference
of others One of the important types of huquq ‘ainiyyah is Huquq alMilkiyyah.
Huquq ‘Ainiyyah can be primary ( )حقوق عينية أصليةor secondary
proprietary Rights ()حقوق عينية تبعية.
(29) Shahrani Hussain, Huquq al-Ikhtira’ wa-taleef Fi al-Fiqh al-Islami, Master Thesis, Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Dar
Tayyibah Li Nshar wa-Touzee’, p.115

(30) Khafeef Ali, al-milkiyyah fi al-shari’ah al-Islamiyyah Ma’ Muqaranah Bi Sharaee’ al-wadhe’yyah, 1996, Dar al-fikr al-arabi, Egypt, p.8.
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them. Therefore, they fall under the category of exchangeable items. They can
be sold, exchanged for another thing and they can be withdrawn. The base for
this type of Rights will either be tangible or intangible.
3. Huquq Ghair Maliyyah (Non-financial Rights):
Rights that do not have financial value and hence they do not fall under the
category of exchangeable items. Political Rights and family Rights are two
major examples for this category.
Rights that share both (financial and non-financial) characteristics:
Some authors have added another category to the above and according to them
there are Rights that fall under both categories. This means that they carry
financial value even though they seem to be non-financial Rights in nature.
This category includes what we term as intellectual property Rights.
It is worth mentioning here how Ibn Rajab categorises Financial Rights:

Figure 2: Classification of financial Rights by Ibn Rajab

Source: Author’s contribution based on the available literature

1. Ownership Rights ()حق امللك: for example, in sale contracts an offer by
the offeror that he can revoke
2. Right to Own ()حق التملك: like in above example, the acceptance Right
to the offeree
3. Right to benefit ()حق االنتفاع: placing the wood in the wall of neighbor in
case of pressing need ()االضطرار
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3.1 Huquq ‘Ammah (Common Rights):
Common Rights are Rights that are ensured by the country’s legal
system. They are granted to the individuals as well as governments.
For example, the liability of the government is to establish justice
among the people and to create a peaceful environment while the
responsibility of the individual is to live with harmony and to abide
by the law of the country. The Right of a neighboring country is to
maintain good relationship with its neighbors and vice versa.
3.2 Huquq Khassah (Special Rights):
It means Special Rights of people over one another and huquq khassah has
three categories:
3.2.1 Huquq Shakhsiyyah (Personal Rights):
This type of Rights can be seen in the constitution of a country
that ensure the independence of individual and his Right to travel,
to express his opinion, to acquire properties, and to live in the
country out of any pressure. These Rights are granted from the
birth of a child until the death and they connect people with each
other and with the governments.
3.2.2 Huquq Usrah (Family Rights):
These are family Rights that originate with the kinship or marital
relationships. These types of relations do not have financial
value rather they have some guardianship like father has over his
children and husband over his wife. It is possible that this type of
huquq may carry some financial obligations or financial values
like husband has to bear the expenses of his wife and the Right of
inheritance.

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

1. Huquq Maliyyah (Financial Rights):
Another approach to categorize the Rights (which is very much
related to our study) is according to their ability to carry financial
value. Under this category there are three types of huquq.
2. Huquq Maliyyah (Financial Rights):
Rights that have financial value ( )قيمة ماليةor a financial purpose I attached to
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3. Third Approach, Modern approach(28):
Figure 1: The below hierarchy graph shows us the categorization of Right
according to modern jurists.

Source: Author’s contribution based on the available literature

(28) Khafeef Ali, al-milkiyyah fi al-shari’ah al-Islamiyyah Ma’ Muqaranah Bi Sharaee’ al-wadhe’yyah, 1996, Dar al-fikr al-arabi, Egypt, p.8.
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On the other hand, Usuliyyun have stated two types of huquq. Huquq that are
related to the Creator and those related to human beings.
They further divide them into four sub-categories:
1) Specific Rights of Almighty which mainly comprise of his commands
and prohibitions. For example, belief (Iman) in Almighty Allah swt, prayers
(salath), fasting and compulsory charity (Zakat)
2) Specific Rights of man (human beings) like the Property Rights, Easement
Rights etc.
3) Where the Rights of Almighty and Rights of man come together however,
Rights of Almighty prevail. For example, Punishment of Defamation ()فذقلا دح
in which the Right of human being is to free himself from the false accusation
and the Right of Almighty is to bring peace in the world and remove all kinds
of disorders. So, in this case Right of Almighty will prevail over the Right of
human beings.

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

4) Where the Right of Almighty and Right of man come together or combined
but Right of man prevail(27). For example, Death Penalty for murderer in which
the Right of Almighty is to free the society from this crime and the Right of
man is to reduce his anger. In this scenario, the Right of man prevails.

(27) Shahrani Hussain, Huquq al-Ikhtira’ wa-taleef Fi al-Fiqh al-Islami, Master Thesis, Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Dar
Tayyibah Li Nshar wa-Touzee’, p.29-30
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The contemporary scholars have given three meanings to the word Haqq (Rights):

1. Benefit/Interest: it has been defined by Ali al-Khafeef as:
“”مصلحة مستحقة لصاحبها شرعا

“a benefit or interest that is granted to someone by Shari’ah”
2. Privilege: Mustafa al-Zarqa defined it as

“”اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا

“Haqq is a privilege to which Shari’ah assigns ownership or obligation”
3. The third definition is very close to its linguistic meaning which is
suggested by Dr. Ahmed Abu Sanah;
«»ما ثبت في الشرع لإلنسان أو لله تعالى على الغير

“What a person or Allah s.w.t. is entitled to against others as per
Shari’ah”
The last definition can be adopted with a little change in the wording from
( لإلنسانfor human being) to ( للشخصfor person). This change is to incorporate
the meaning of artificial ownership related substances in the definition of the
Right. Hence, the above definition can cover all the aspects of Rights from
literal meanings to the uses of fuqaha.(25)
Classification of Rights:
Muslim scholars differ in terms of categorizing huquq. The section below will
elaborate on different approaches for classification of Rights:
1. First Approach, Fiqhi (Scholars of Shari’ah) Approach:
The fuqaha have paid great attention in explaining the various types of Huquq
and the relevant rules and obligations imposed by the Shari’ah. Among
those types are Moral and ethical Rights (like, Rights of neighbors in Islam),
Property Rights, Rights of Sale and Purchase of Assets, Intellectual Property
Rights and the like(26).
2. Second Approach, Usuli (Scholars of Islamic Jurisprudence)
approach:
(25) Ahmed bin Abdullah, (2011) Bai’ al-huquq Al-manaaiyyah, Majallat Jamiat al-Malik Sau’d, p. 1055-1133.

(26) Shahrani Hussain, Huquq al-Ikhtira’ wa-taleef Fi al-Fiqh al-Islami, Master Thesis, Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Dar
Tayyibah Li Nshar wa-Touzee’, p.29
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individuals to have legal authority and liability over another person.(22)
The above definition implies that the conventional understanding of Right
is actually confined to those Rights that are established by the law over one
another. Hence, it does not cover the moral and ethical values and Rights, as
well as the type of Right that fuqaha named as Right to own like the Right of
pre-emption. Subsequently, to see the tradability of certain Rights according
to Islamic Law of contract perspective, we need to understand the meaning of
Right from the view point of Shari’ah.
Definition of Right (al-Haqq) in Shari’ah,
a. Literal Meaning:
Linguistically, a very close meaning to Right in Arabic is “al-Haq”. Al-Haq
(Right) is the antonym of al-Batil (wrong). It comes from Haqqa al-shai-u
(idha wajaba wa thabata) which means something that has been proven. It
is mentioned in Qamoos Dictionary that the meaning of Haqq is asserted to
wealth, property, and things which exist. Besides, Haqq is one of the names
of Almighty Allah S.W.T or His attribute. More generally haqq (Right) can
also be defined as destiny, obligation, certainty, property Rights and the likes.(23)
b. Technical Meaning:

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

As regards to the meaning of Right, there are several approaches to define it
based on different factors. We have summarised the relevant literature on the
topic below:
Rights in the classical Fiqh have several meanings and uses. Some researchers
argue that past jurists have not come up with the definition that covers all its
aspects. However, their interpretation suggests that they mostly refer to its
literal and general meaning. Some researchers point out the reason behind
such interpretation and according to them the past jurists did not deem
necessary to define it because of the popularity of the word among them
and its general understanding. Another reason is that the jurists actually did
not specify the meaning of this word in a specific section rather they spilt it
into various aspects like, Right of Pre-emption, Right of Divorce in various
different contexts.(24)
(22) Ahmed bin Abdullah, (2011) Bai’ al-huquq Al-manaaiyyah, Majallat Jamiat al-Malik Sau’d, p. 1055-1133.
(23) Ahmed bin Abdullah, (2011) Bai’ al-huquq Al-manaaiyyah, Majallat Jamiat al-Malik Sau’d, p. 1055-1133.
(24) Ahmed bin Abdullah, (2011) Bai’ al-huquq Al-manaaiyyah, Majallat Jamiat al-Malik Sau’d, p. 1055-1133.
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matter in a valid commercial transaction”.
Research objectives:
The objective of the research is to fill the long anticipated gap in the existing
literature specifically, we would like to help the practitioners to better
understand the issue by developing a general framework that will help them
evaluate any new form of Right in the future whether if such Right can be used
as an asset in Islamic Financial Instruments such as Sukuk (Islamic Bonds).
Limitations of the study:
This study does not attempt to compile all kinds of Rights and their shari’ah
rulings however, it tries to articulate a framework or criterion for assessing
any Right if it is allowed for trade. Another limitation is that there needed to be
a case study type of research particularly with regards to some contemporary
issues such as options sale, sale of debt from Shari’ah point of view.
Methodology:
Since our objective is to understand tradable and non-tradable Rights from
Shari’ah point of view, we will use qualitative research method specifically,
library research method for our study where we will gather the information
from numerous sources including major sources of Shari’ah (Quran and
Sunnah) classical Islamic books, journal articles, books, regulatory guidelines
etc. Apparently, we will employ the inductive and deductive method for the
formulation of arguments and to provide justifications as required.

Section One:
Understanding Rights its definition and classification
General Definition and meaning of Right:
The linguistic meaning of Right under conventional term varies as per the
different facets. Those who look at the ultimate use of Right, they define it
as an interest which has financial value. On the contrary, those who look at
the holder of Right (owner of Right), they define it as an authority that has
been granted by the law to certain extent. Moreover, some people combine
both aspects so, for them the Right is a legal injunction that is specific for the
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Literature on Right to Own ()حق التملك:
In the case of Right to Own, ( )حق التملكSheikh Khafeef(19) and Sheikh Abu
Zahrah(20) have shed light on the matter in their books and in the introductory
part, both of them have summarised the discussion on the categorization of
huquq since it is very important to know the classification of the Rights. In
another book Sheikh Khafeef(21) has discussed the implications of Shari’ah
related to Rights after the demise of the “Holder of such Rights”.
Hence, we see a clear gap in the literature which is as follows:
• The classical text only covers the rulings on the cases of that era and
there is no framework which can be helpful to know which Right can
be traded or otherwise
• Recent studies have mainly added certain types of Rights and have
described their shari’ah ruling such as intellectual property Rights,
options sale and sale of debt to discover their Shari’ah rulings.
To the best of our knowledge, there is no exhaustive previous study done about
the tradable and non-tradable Rights from Shari’ah point of view providing
the analogy behind permissibility or impermissibility which can be used as a
framework to evaluate any new forms of Rights. So, in this study, we would
like to study the matter in detail and make a humble attempt to provide a
general framework.
Research questions:
To address the gap in the literature as highlighted above in brief, this study
aims to answer the following two research questions:

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

1. What are the tradable and non-tradable Rights from Islamic Law of
contracts perspective? In other words, what should be the framework
for the Rights to see if any new form of Right is eligible for trading
from shari’ah perspective?
2. What are the Shari’ah evidences or analogy behind permissibility or
impermissibility of trading in such Rights?
Hence our hypothesis is “Not all kinds of Rights can be exchanged as subject
(19) Al-Khafif, Ali, Dr. Al-milkiyyah fi al-Shari’ah al-islamiyyah ma’ al-muqaranah bi al-sharai’ al-wadhiyyah. Nasr: Dar al-fikr al-Arabi,
1996.

(20) Zahrah, Abu, Al-Imam. Al-milkiyyah wa nazriyyat al-aqd fi al-Shari’ah al-islamiyyah. Dar al-Fkir al-Arabi

(21) Al-Khafif, Ali, Dr. Al-Haqq wa al-Dhimmah wa Taseer al-Mout fihima. Nasr, Egypt: Dar al-Fkir al-Arabi, 2010.
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Studies on financial Rights: In this category, we find that AAOIFI Shari’ah
standard(12), Sheikh Ali Al-Qurrah Daghi(13) and Sheikh Taqi Usmani(14) have
done significant amount of work. However, it seems that generally the
available research is not comprehensive enough in our opinion. This is due to
the fact that AAOIFI standard for example, has only covered some financial
Rights and their tradability (even has omitted many financial Rights). Sheikh
Ali Al-Qurrah Daghi has however, discussed about many financial Rights and
their exchangeability and Sheikh Taqi Usmani has limited himself to Huquq
Mujarradah but have provided a framework to test any Right if it is allowed
for trade.
• Second Approach
The second approach is related to the case study type of research where
scholars have selected certain Rights and discussed them in a detailed manner.
In this second category (case study type), we find researchers such as Sheikh
Ali Al-Qurrah Daghi(15) and Ahmed Yousuf(16), both have titled their book as
“Incorpreal Rights (huquq ma’nawiyyah) and their characteristics”. However,
Sheikh Ahmed has only covered the Shari’ah rulings related to intangible
Rights while Sheikh Ali has adopted similar approach with an addition of
discussion on Zakat obligation in such Rights.
Literature on intellectual property Rights:
In the case of intellectual property Rights, Shahrani(17) has discussed in detail,
about the principles of Shari’ah pertaining to the intellectual property Rights.
OIC fiqh academy(18) has issued resolution on intellectual property Rights (and
few other Rights) and has compiled several scholarly articles on the subject in
its magazine. However, the main focus of this discourse was to explore rulings
on certain aspects of the issue such as permissibility of sale of trade licence,
trade secrets and not to come up with the framework.

(12)AAOIFI. (2015). Shari’ah Standard on Financial Rights and Their Tradability. Manamah, Bahrain: Accounting and Auditing Organisation
for Islamic Financial Institutions

(13) Al-Qurrah Daghi, Ali. Al-huquq al-maliyyah wa muda jawaz al-i’tiyaz a’nha. 1st ed. Bairoot, Lebonan: Dar al-bashair al-islamiyyah, 2011
(14) Usmani vol.5 pg.1992
(15) Al-Qurrah Daghi, Ali. Al-huquq al-manawiyyah wa al-tasaruf fiha wa zakatuha. Qatar: Kulliyat Al-shairah wa al-qanun wa al-dirasat
al-islamiyyah
(16) Al-Yousuf, Ahmed Abdullah. “Bai’ al-huquq al-manawiyyah.” MajAllah Jamiyat al-Malik Saud, 2011, 1055-133

(17) Shahrani, Hussain Ma’lawi. Huquq Al-ikhtira’ Wa al-talif Fi al-fiqh al-islami. Dar Tayyibah Li al-nashr wa al-touzi’
(18) OIC Fiqh Academy, “huquq manawaiyyah” Fiqh Al-Islami, Volume 5, 1988
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guided in terms of the definitions and classifications of Rights(7). Fuqaha
(Muslim Jurists) and hadith commentators on the other hand, have mainly
discussed the Shari’ah rulings related to some types of Rights such as
Rights of pre-emption, Rights related to debt obligations, easement
Rights and so on(8). Besides, there are some scholars who have focused
on a specific category of Rights for example, the renowned scholar, Ibn
Taimiyyah had described Shari’ah rulings of “Common Rights” (huquq
‘Ammah) or what we term as “Public Rights” governing the inhabitants
of an Islamic State(9).
Secondly, in recent years, there has been comprehensive research and
development in the area of Rights from different categories of researchers
such as scholars of English or Common Law, Scholars of Shari’ah and so
on. Interestingly, both types of scholars have tried profoundly to address the
issue. Evidently, scholars of English or Common Law have discussed the
classification of Rights and its implication from “English or Common Law”
perspective(10). On the other hand Shari’ah scholars and researchers have
worked on various aspects of Rights with different approaches. Dr. Nawal and
Ahmed Ajayev for example have prescribed women’s Rights(11).
However, this category of research has mainly focused on the prescription
of such Right and bringing awareness about them among general public.
Consequently, this type of research will not provide any discussion on
tradability of Rights.
Thirdly, the emergence of intellectual property Rights, their acceptance as a
valid property exchanged for monetary values and the legal protection of such
Rights had called the attention of many Shari’ah scholars to come up with the
Shari’ah rulings pertaining to them. In this regard, there are two approaches
adopted by the scholars or group of scholars:
• First Approach:
(7) Al-Shahraani Hussain Al-Ma’lawi, Huquq Al-ikhtira’ Wa Al-talif (Riyadh, Saudi Arabia: Dar Al-tayyibah Li Al-Nshri wa Tawzi’, 2004)

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

Kindly, note that few contemporary Shari’ah scholars opined that scholars in the past did not give much attention to the definition and categorisation of rights, Al-Khafif Ali, Al milkiyyah fi al-shari’ah al-Islamiyyah
(8) Ibn Hajar and Ibn Qudamah

(9) Taymiyya, Ibn. “al-Siyasa al-shar’iyya.” H. Laoust (trans.). Le traité de droit public d’Ibn Taimiya. Beirut: Institut Français de Damas (1948)

(10) Al-Muqreeni, Muhammad, Dr. Al-madkhal Li dirasat Al-qanoon Al-wadhi’: Nazriyat Al-qanoon, Nazriyat Al-Haq. 3rd ed. Editions Emaliv, 2016, Sanhori, Ahmed Abdurrazzaq, Dr. Masadir Al-iltizam. Vol. 1. Bairoot, Lebonan: Ihya’ al-turas Al-arabi.
(11) Nawal, Abdul Aziz. Huquq Al-marah Fi Dhoui Al-kitab wa Sunnah. Riyadh, Saudi Arabia, 2006.

First prize winner for the competition Nayef ibn Abdul Aziz, Ahmed, Ajayev. Woman in the Islamic World. Nasr, Egypt: Maktabah Handawi,
2012.
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may give rise to breach of Islamic Law. For example, someone may argue
that debt obligation is a financial Right which can be sold at a price desired
by the seller and the rules of Riba doesn’t apply to it(3). Similarly, the family
of a murder victim has the Right to ask the court for capital punishment of the
murderer (if the conditions of such rulings are fulfilled). However, this Right
cannot be sold to a third party for monetary values rather the victim’s family
can get the blood money directly from the murderer’s family and forgive the
murderer. Similarly, having sexual relationship with wife is the Right of the
husband and obviously it cannot be sold out rather(4).
Hence, it is imperative to distinguish between tradable and non-tradable
Rights from Islamic law of contracts point of view(5). Furthermore, the Rights
Issue, Sale of Options, Sale of Warrants, Trade License, Trade Mark, Business
Brand, and Patents are properties that fall under the regime of financial Rights
and need to be addressed in terms of their tradability from Shari’ah point of
view.
Literature Review:
Muslim jurists (both classical and contemporary) have paid much attention
to address the issue of Rights from a number of aspects. Classical scholars
have mainly described certain types of Rights for example, Rights of preemption, Rights related to debt obligations, easement Rights, ethical Rights,
Rights related to being a victim of crime, Rights of marriage and so on. They
have also discussed various dimensions of Shari’ah rulings related to them
such as if they can be inherited, or if they can be exchanged for value. Almost
every fiqhi book or books of commentary on hadith have somehow touched
this topic(6). The classical and modern literature on Rights can be summarised
as following:

Firstly, the classical work in this matter may be further classified into
that of usuliyyon (Scholars of Islamic Jurisprudence) who have mainly
(3) Balala, M.H, “Islamic finance and law: Theory and practice in a globalized World”, (Vol. 5). IB Tauris 2010

(4)Usmani, Taqi, S. “Bai’ al-huquq al-mujarradah.” MajAllah Majma’ Fiqh al-Islami 5 (1988): 1922-951. Accessed March 13, 2017. http://
shamela.ws/browse.php/book-8356/page-6854#page-6883.

(5) Balala, Maha-Hanaan. Islamic finance and law: Theory and Practice in a Globalized World. Vol. 5. IB Tauris, 2010

(6) Ibn Hajar, A. “Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhariy.” (1998), Al-Nawawi, Yahyä. “Sharh Sahih Muslim.” (1972): 162, Ibn-Qudamah, AbuMuhammad Abd-Allah. “Al-mughni.” Dar al-kitab al-arabi, Beyrouth (1983),

However, this does not necessarily imply that scholars in both categories restricted themselves to what we have stated rather they had to cross
their jurisdiction sometimes for example, some fuqaha have also discussed the definition and classification of rights before they begin to
describe the rulings.
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Introduction
In recent years, there have been tremendous innovations in the discovery of
new assets and properties for example innovations in the area of financial
assets. This innovation is the result of either business requirements and social
needs or financial engineering and development. As history evidenced, under
the regime of financial Rights, Intellectual Property Rights have emerged as
an extremely beneficial source of income(1). These financial and incorporeal
Rights are being regulated, valued, and exchanged for monetary values.
Islam advocates the protection of all types of Rights however, each and every
type of Right is not directly regulated by Shari’ah (Islamic Law) while the
principles of Shari’ah can be construed to provide support for such regulation
and protection(2).
Therefore, these enormous innovations have called for the need of Shari’ah
evaluation and resolutions related to financial Rights in terms of their
permissibility for trade. The Accounting and Auditing Organisation for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI) and Fiqh Academy of Organisation of Islamic
Co-operations (OIC) therefore, have attempted to address this issue. However,
the resolution by the OIC Fiqh Academy is limited to some intellectual
property Rights such as sale of trade licences, trade-marks, CopyRights etc. on
the other hand, AAOIFI’s standard is very limited in terms of its applicability
and practical implications. Moreover, there are other types of Rights that are
rarely discussed and therefore it is important to explore what are financial and
incorporeal Rights and how they are regulated by the Shari’ah.

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

Significance of research:
The problem is that not every Right is considered to be exchangeable for
monetary values from Shari’ah point of view as we will highlight in following
Sections. Hence, there is a need for through review of the existing literature on
the matter and formulation of a framework so that any new type of Right will
be tested against the framework suggested and consequently gets approval or
rejection. Furthermore, the ignorance about different types of Rights may lead
to serious misconceptions of the Shari’ah rulings related to them and therefore
(1) European Union Intellectual Property Office Observatory (EUIPO), Research Report on “Intellectual property rights intensive industries
and economic performance in the European Union”, October 2016, second edition, available at

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_
the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf

(2) Usmani, Taqi, S. “Bai’ al-huquq al-mujarradah.” MajAllah Majma’ Fiqh al-Islami 5 (1988): 1922-951. Accessed March 13, 2017. http://
shamela.ws/browse.php/book-8356/page-6854#page-6883.
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الحقوق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول:
من المنظور اإلسالمي لقانون العقود
محمد ضياء الرحمن
(رئيس قسم التمويل اإلسالمي في كلية اآلداب والعلوم الجامعة-الهند)
ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/1 /20م ،واعتمد للنشر في 2019/ 3/24م)

الملخص:
يدافع اإلسالم عن محاية مجيع أنواع احلقوق ولكن مل تكن مجيع أنواع احلقوق
خاضعة لتنظيم مبارش من قبل الرشيعة ،عىل الرغم من أن مبادئ الرشيعة تقدم
الدعم هلذه احلامية .ال يوجد بحث  -عىل حد علمنا  -يتحدث بكفاءة عن احلقوق
إطارا يمكن استخدامه لتقييم أي
القابلة للتداول وغري القابلة للتداول التي توفر ً
نوع جديد من احلقوق لكونه قاب ً
ال للبيع والرشاء .يسعى هذا البحث إىل دراسة
قابلية احلقوق للتداول من منظور الرشيعة اإلسالمية باستخدام أسلوب يسمى
«بالبحث يف املكتبات» (« )Library Research Methodالطريقة النوعية للبحوث».
( )Qualitative Research Methodتشري نتائج هذه الدراسة إىل أنه ليس كل حق
يعترب قاب ً
ال للتحويل للقيم النقدية من وجهة نظر الرشيعة .عالوة عىل ذلك ،هناك
حقوق ممنوحة حلاملها عىل وجه التحديد وليست قابلة للتحويل أو حقوق ُيسمح
ببيعها َ
مقابل سعر أو حقوق ال ُيسمح ببيعها ولكن يمكن أن تكون خاضعة للصلح
والتنازل وحقوق مسموح وأحيانا غري مسموح أن يتم توريثها.
كلمات مفتاحية :احلقوق يف اإلسالم ،حقوق البيع ،حقوق امللكية الفكرية.
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TRADABLE AND NON-TRADABLE RIGHT FROM
ISLAMIC LAW OF CONTRACTS PERSPECTIVE
Muhammad Ziaurrahman
)HoD Islamic Finance Dept. AJAS College, India(

Abstract:

Tradable And Non-Tradable Right From
Islamic Law Of Contracts Perspective

Islam advocates the protection of all types of Rights. However, each and every
type of Right is not directly regulated by Shari’ah (Islamic Law) while the
principles of Shari’ah can be construed to provide support for such regulation
and protection. To the best of our knowledge, there is no such paper which
efficiently talks about the tradable and non-tradable Rights from Islamic Law of
Contracts Perspective as such that it provides a framework to evaluate different
types of Rights for their permissibility of being subject matter of contract.
This paper attempts to address this issue by using library research method
(Qualitative Assessment) whereby, data is collected from books, articles, etc.
Inductive and deductive methods are used for formulation of arguments and
for providing justifications. The findings of this study suggest that not every
Right shall be considered subject matter of contract. Furthermore, there are
Rights that are specifically granted to the holder and they are not transferable,
Rights that are allowed to be sold for a price, Rights that are not allowed to be
sold but can be subject of sulh (compromise) / tanazul (waiver), and Rights
that are allowed and sometimes not allowed to be inherited.
Keywords: Rights in Islam, Sale of Rights, Intellectual property Rights

285

Studies and Researches

 م ـ دولة قطر2019 ) ـ أكتوبر11( العدد

c.
d.
e.
7.

Ensure that a specific idea is presented in each section to avoid prolonged paragraphs and
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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 with a written undertaking.
The researches submitted to the journal are not recalled whether published or not published.
The research may not be published elsewhere after it has been approved for publication/
published in the journal, except after obtaining written permission from the editor in chief.
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Second: Special Publishing Conditions
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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.
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of (14), with the margin of (10).
The researches should be accompanied by abstracts in both Arabic and English, in no more
than 300 words in a clear language. Both abstracts should include: Clarification of the research
subject and the new idea presented at the beginning of the abstracts.
The research has to be divided and organized according to the requirements of the research
method in order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as
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a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem,
limitations, objectives, methodology, literature review (if any), and detailed research
structure.
b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
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