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جملة حمكمة دولية تعنى باالقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية

اجلهة امل�صدرة

�شركة بيت امل�شورة لال�ست�شارات املالية
دولة قطر

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

عن المجلة
جملة علمية دولية حمكمة تعنى بن�شر البحوث يف جماالت االقت�صاد وال�صريفة
الإ�سالمية،وت�صدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.
تهدف املجلة �إىل �إتاحة الفر�صة للباحثني واملتخ�ص�صني لتحكيم ون�شر نتاجهم العلمي من
بحوث ودرا�سات يف جمال االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية،كما تهدف �إىل ن�شر الوعي املعريف
من خالل �إتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�شر الورقية وااللكرتونية.
الرؤية
• �أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
الرسالة
• ن�شر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية،وفق املعايري العاملية
املعتمدة.
االهداف
• �إتاحة الفر�صة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والن�شر يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
• الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة
بالأ�صالة واجلدة وفق املعايري العلمية املعتربة.
• حتقيق عاملية ال�صريفة الإ�سالمية وفق الر�ؤية الع�صرية ب�ضوابطها ال�شرعية و �أخالقياتها
املهنية.
• ت�أ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سج ًال وثائقي ًا
للبحوث والدرا�سات يف جمال ال�صناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل :
info@mashurajournal.com
http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير

رئي�س التحرير
د� .أ�سامة قي�س الدريعي

فريق التحرير

مدير التحرير
د .ف�ؤاد حميد الدليمي

مربمج

حممد م�صلح الدين م�صعب ـ ماج�ستري
حممد نفيل حمبوب ـ ماج�ستري

خلدون الكجك

الهيئة االستشارية
• د .خالد �إبراهيم ال�سليطي ـ قطر املدير العام ـ احلي
الثقايف (كتارا)
• �أ.د.عبد احلكيم يو�سف اخلليفي ـ قطر عميد كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ـ جامعة قطر.
• �أ.د .عائ�شة يو�سف املناعي ـ قطر مديرة مركز حممد
بن حمد �آل ثاين لإ�سهامات امل�سلمني يف احل�ضارة كلية
الدرا�سات اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة.
• �أ.د .عيا�ض بن نامي ال�سلمي ـ ال�سعودية مدير
مركز التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية.
• د .العيا�شي ال�صادق فداد ـ اجلزائر باحث بق�سم
االقت�صاد الإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�صادي
ـ باملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك
الإ�سالمي للتنمية ـ جـدة.
• �أ.د .علي حممد ال�صوا ـ االردن ع�ضو هيئة الفتوى
والرقابة ال�شرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي.
• �أ.د .نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة واالقت�صاد،
جامعة قطر.
• د .خالد �شم�س عبدالقادر �أ�ستاذ يف ق�سم املالية
واالقت�صاد بجامعة قطر ـ حاليا
• �أ.د� .صالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية ـ كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ـ
جامعة قطر.
• د .ع�صام خلف العنزي ـ الكويت ع�ضو هيئة

التدري�س يف كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
جامعة الكويت.
• د .ال�سيد عبد اللطيف ال�صيفي �أ�ستاذ م�شارك كلية
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة ـ قطر.
• د .مراد بو�ضاية ـ اجلزائر مدر�س منتدب بجامعة
الكويت بكليتي ال�شريعة واحلقوق .
• د� .أ�سامة قي�س الدريعي ـ قطر الع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي �شركة بيت امل�شورة.
• �أ.د .حممد ن�صران بن حممد ـ ماليزيا عميد كلية
الدرا�سات الإ�سالمية ـ اجلامعة الوطنية املاليزية.
• �أ.د .عبد الودود ال�سعودي ـ بروناي ا�ستاذ م�شارك
يف ق�سم الفقه و�أ�صوله يف كلية ال�شريعة والقانون
جامعة ال�سلطان ال�شريف علي الإ�سالمية ب ــرون ــاي.
• د .ف�ؤاد حميد الدليمي ـ العراق رئي�س جمموعة
الرقابة والتدقيق لدى بيت امل�شورة لال �ست�شارات
املالية.
• د� .أحمد بن عبد العزيز ال�شرثي ـ ال�سعودية ا�ستاذ
م�ساعد يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �إدارة الأعمال ـ
جامعة �سلمان بن عبد العزيز ال�سعودية.
• د .وائل م�صطفى ح�سن ـ م�صر حما�ضر جامعي.
• د� .إبراهيم ح�سن حممد ج ّمال ـ اليمن حما�ضر يف
اجلامعة الوطنية .
• د .منري الدين الل حممود ـ موري�شيو�س ــ حما�ضر
جامعي.
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مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:

1ـ تعنى املجلة بن�شر املواد املتعلقة باالقت�صادر الإ�سالمي باللغتني :العربية والإجنليزية� ،سواء �أكان بحوث �أ�صيلة� ،أم
تقارير عن م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل � ،أم عرو�ض لأطاريح علمية مما له �صلة مبجال التخ�ص�ص.
2ـ تعنى املجلة بن�شر البحوث التي مل ي�سبق ن�شرها ،ب�أيّ و�سيلة من و�سائل ال ّن�شر ،وال قدّم لل ّن�شر يف جملة �أخرى،
ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف �آخر �صفحة بالبحث عند �إر�ساله للمجلة.
3ـ �أ�صول البحث التي ت�صل �إىل املجلة ال تر َد �سواء ن�شرت �أم مل تن�شر.
4ـ ال يجوز ن�شر البحث يف مكان �آخر بعد �إقرار ن�شره يف املجلة �إال بعد احل�صول على �إذن خطي بذلك من رئي�س التحرير.
5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�شورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعرب عن ر�أي املجلة.
ثانيا� :شروط الن�شر اخلا�صة بالن�ص املقدم:
1ـ ال تزيد عدد �صفحات البحث عن (� )30صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك امللخ�صني :العربي واالجنليزي،
وكذا املراجع واملالحق.
ثانيا :حجم الخط ونوعه:

�أ ـ البحوث املكتوبة بالعربية يكون :خط املنت فيها )16( :وخط الهام�ش ،)12( :ونوع اخلط)Traditional Arabic( :
ب ـ �أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط )14( :والهام�ش )10( :ونوع اخلطTimes New( :
)Roman
3ـ يرفق البحث مبلخ�صني باللغتني :العربية والإجنليزية؛ على �أن ال يتجاوز كل واحد منهما ( )300كلمة بلغة متينة؛
ويت�ضمن كال امللخ�صني :تو�ضيح فكرة البحث ـ اجلديد الذي �أتى به البحث ـ يف بداية امللخ�ص.
4ـ يُق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظا على ن�سق البحوث والتقارير املن�شورة يف املجلة،
على النحو الآتي:
�أ ـ املقدمة وت�شمل :مو�ضوع البحث� ،أهميته ،وم�شكلته ،وحدوده ،و�أهدافه ،ومنهجه ،والدرا�سات ال�سابقة(�إن وجدت)،
هيكلة البحث التف�صيلية.
ب ـ منت البحث ،وينبغي �أن يكون مق�سما �إىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.
ج ـ احلر�ص على عر�ض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنبا لإطالة الفقرات دون ذكر عناوين فرعية تظهر دقة الفكرة
املعرو�ضة للمعاجلة.
د ـ اخلامتة وتكون ملخ�صة و�شاملة للبحث مت�ضمنة لأهم (النتائج) و(التو�صيات).
هـ ـ قائمة امل�صادر واملراجع واملالحق.
 5ـ �ضرور التقيد يالقيم املو�ضوعية والأخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها:
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�أ ـ ات�سام البحث بالأ�صالة واجلدية و�سالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا.
ب ـ البُعد عن التجريح للأ�شخا�ص والهيئات �أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج ـ معاجلة البحث الق�ضايا املُعا�صرة والأقرب �إىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د ـ مالزمة املو�ضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات ال�شخ�صية.
 6ـ ح�سن ال�صياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
�أ ـ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية
ب ـ مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.
ج ـ الدقة يف التوثيق وتخريج الن�صو�ص وال�شواهد (فرياعى :ذكر البيانات الأ�سا�سية ،عنوان الكتاب ،اجلزء
وال�صفحة...الخ) ح�سب �أ�صول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�صلة� ،أما �إذا خال املرجع من
بيانات ،فتذكر االخت�صارات املتعارف عليه على النحو الآتي:
ـ بدون مكان الن�شر( :د .م) .ـ بدون ا�سـم النـا�شر( :د .ن).
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .ـ بدون تاريخ الن�شر( :د .ت).
د ـ تو�ضع هوام�ش كل �صفحة �أ�سفلها ويكون ترقيم هوام�ش البحث مت�سل�س ًال من بداية البحث �إىل �آخره.
هـ ـ تثبت م�صادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق ب�آخر البحث.
و ـ �أما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:
 1ـ تدرج الر�سوم البيانية والأ�شكال التو�ضيحية يف الن�ص ،وتكون الر�سوم والأ�شكال باللونني الأبي�ض والأ�سود وترقم
ترقيم ًا مت�سل�س ًال ،وتكتب �أ�سما�ؤهما واملالحظات التو�ضيحية يف �أ�سفلها.
 2ـ تدرج اجلداول يف ال ّن�ص وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال وتكتب �أ�سما�ؤها يف �أعالها� ،أما املالحظات التو�ضيحية فتكتب
�أ�سفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ تر�سل الأبحاث الكرتونيا �إىل العناوين اخلا�صة مبوقع املجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�ص الأويل للبحث ،ومن ثم تقرر �أهليته للتحكيم� ،أو رف�ضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدرا�سات املقدمة للن�شر يف املجلة من قِبل اثنني من املحكمني على الأقل.
ـ ُتعاد البحوث �إىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�ض التعديل �إن لزم.
ـ �إذ مت قبول البحث للن�شر ،ف� ّإن كافة حقوق الن�شر ت�ؤول للمجلة ،وال يجوز ن�شره ب�أيّ و�سيلة من و�سائل الن�شر الورقية
�أو الإلكرتونية� ،إ ّال ب�إذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.
ـ تن�شر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال �إجازتها من قبل املح ّكمني وتعترب بحوث من�شورة من حينه وحتال �إىل
الدور بانتظار الطبع.
ـ �إذا مت ن�شر البحث :مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�شر بحثه فيها.
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تقديم

ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني� ،سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ..
وبعد ،،
فبحمد الله تعاىل وتوفيقه ي�صدر العدد الأول من «جملة بيت امل�شورة» التي تعنى بن�شر بحوث
االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية� ،سعي ًا �إىل دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،ورحاب ًا يلتقي
فيه الباحثون والدار�سون ل�ضم املكانز التي حتقق املرجعية العلمية للم�ستجدات الع�صرية يف
جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،ولتحقق بف�ضل الله غاية القائمني عليها من خالل اجلهود التي
بذلت لبلوغ الر�ؤية والأهداف التي و ُِ�ضعت لها.
وهذا يدفعنا �إىل �أن من�ضي وفق املنهج الذي ر�سمناه بعلم ودراية ،من اختيار البحوث وفق املعايري
العلمية التي مت و�ضعها ،واحلر�ص على ما يحقق املعاجلات واحللول العملية مل�سائل ع�صرية،
ثم الدقة يف املراجعة والتحكيم واملتابعة ،و ُن�س ّر با�ستقبالنا جميع تنبيهات وت�صويبات القراء
واملهتمني الكرام ،وعنايتنا بكل ما ي�سهم يف حتقيق �أهدافها العلمية وخدمة العلوم ال�شرعية،
فنحن يف مبتد�أ الطريق و�أول امل�شوار ،ونعلم ب�أن علينا �أن نبذل اجلهد والعمل لي�ستمر عطا�ؤها
العلمي ومداها الثقايف� ،إىل �أن حتقق �آثارها النافعة وفوائدها املرجوة ب�إذن الله وتوفيقه.
ويف ختام هذه االفتتاحية ال ي�سعنا �إال �أن ن�شكر الباري عز وجل الذي هدانا وي�سر لنا هذا العمل،
كما ن�شكر الهيئة اال�ست�شارية التي �آمنت بر�سالة هذه املجلة و�أهميتها ،وال�شكر جلميع من �أ�سهم
يف �إعدادها وانطالقها بعددها الأول ،والله ن�س�أل �أن يوفقنا ملا فيه نفع و�صالح الأمة والإن�سانية
جمعاء.
هيئة حترير املجلة
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أحكام الغرر في عقود التبرعات
«دراسة فقهية مقارنة»

د .عبد الودود مصطفى مرسي السعودي
الأ�ستاذ امل�شارك بكلية ال�شريعة والقانون ،جامعة ال�سلطان ال�شريف علي الإ�سالمية ،بروناي دار ال�سالم
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /6 / 20م  ،واعتمد للن�شر يف 2014 / 7/20م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
ملخص

تتمثل م�شكلة البحث يف وقوع الغرر يف �سائر عقود املعامالت عام ًة ،ويف عقود التربعات خا�ص ًة؛ مما
ي�سبب م�شكلة كبرية بني املتعاقدين وخ�صومة قد ت�صل �إىل �ساحة الق�ضاء ؛ للف�صل بني املتخا�صمني
ب�سبب الغرر الواقع على �أحد املتعاقدين  .ويهدف هذا البحث �إىل بيان �أحكام الغرر يف عقود التربعات
يف الفقه الإ�سالمي؛ كي تكون طري ًقا ي�سلكه املتعاقدان حتى ال يقع �أحدهما يف الغرر الذي يلحق بال�ضرر
على �أحد املتعاقدين .و�سلك الباحث يف درا�سته املنهج اال�ستقرائي واملنهج التحليلي واملنهج املقارن،
وذلك با�ستقراء �أقوال الفقهاء يف امل�س�ألة مو�ضوع البحث  ،ثم املقارنة بينها ثم التحليل بني تلك الآراء
ومناق�شتها والرتجيح بينها الختيار الر�أي الراجح  .وقد تو�صل الباحث �إىل جملة من النتائج  ،من �أهمها:
الغرر حمرم يف ال�شريعة ال�شتماله على جملة من املفا�سد ال�شرعية  .املق�صود بالغرر هو ما ا�شتمل على
نوع من املخاطرة  ،وال يدري الإن�سان �أيح�صل له ما يريد� أم ال .الغرر يجوز للحاجة �إذا كان تركه يف�ضي
�إىل مف�سدة وم�شقة �أ�شد .الغرر �إذا كان ي�سريًا مل ي�ضر .عقود التربعات تختلف يف طبيعتها عن حقوق
املعاو�ضات  ،فاملعاو�ضة تقوم على �أ�سا�س املنفعة املتبادلة� ،أما التربعات فهي �إح�سان وتف�ضل من املتربع .
الغرر غري م�ؤثر يف عقود التربعات ؛ لأنها تربع و�إح�سان ،والغرر فيها ال يف�ضي �إىل امل�شاحة واملخا�صمة.
اجلهالة يف الهبة ال ت�ضر ،فلو وهب �شخ�ص لآخر ماال من غري تعيني جاز ذلك .الإبراء مع اجلهل بقدر
الدين ي�صح  ،ملا يف ذلك من �إبراء للذمم و�إ�سقاط للديون .الو�صية ت�صح مع اجلهالة؛ فلو �أو�صى �شخ�ص
لآخر بجزء من ماله �صح ذلك  ،ولو مل يحدد القدر والنوع.
كلمات مفتاحية :الفقه الإ�سالمي ،الغرر ،عقود التربعات.
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Abstract

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

�أحمد الله تعاىل �أبلغ احلمد و�أكمله ،و�أزكاه و�أ�شمله ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال الله ،وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد
م َّمدًا عبده ور�سوله ،وحبيبه وخليله ،امل�صطفى بتعميم دعوته ور�سالته� ،صلوات الله و�سالمه عليه،
�أنَّ ُ َ
وعلى �إخوانه من النبيني ،و�آل ٍّ
ح�سان �إىل يوم الدِّين..
ال�صاحلني ،وتابعيهم ب ِ�إ
كل ،و�سائر َّ
ٍ
وبـعـد:
ف�إن الله تعاىل بعث حممدًا ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ لن�شر احلق و�إقامة العدلْ ،
وو�ضع القواعد والأحكام
وال�س َّنة
ال�شرعية التي حتفظ للنا�س حقوقهم و�أموالهم ،فال َيظلمون وال يُظلمون ،وقد وردت يف الكتاب ُّ
ن�صو�ص كثرية ،تت�ضمن جم ًال من ال�ضوابط والأ�صول اجلامعة املنظمة لأمور النا�س يف معامالتهم ،
واحلافظة حلقوقهم ،ومن هذه القواعد :منع الغرر ،والغرر املمنوع يف ال�شرع له �صور وتطبيقات كثرية
تتنوع يف حقيقتها ويف احلكم عليها ،وقد وقع اخلالف بني الفقهاء ـ قدميًا وحدي ًثا ـ يف حكم كثري من
هذه ال�صور ،ومن ال�صور املختلف فيها :الغرر يف عقود التربعات ،فعقود التربعات لها طبيعة تختلف
عن عقود املعاو�ضات ،فاملعاو�ضات تقوم على املنفعة املتبادلة ،وهي مباحة الأ�صل� ،أما التربعات ــكالهبة
وال�صدقة والإبراء ـ فرياد بها الإح�سان والإرفاق ،وهي م�ستحبة ومندوب �إليها يف ال�شرع ،فهل اختالف
حقيقة العقدين م�ؤثر يف حكم الغرر فيهما ،وهل الغرر جائز يف عقود التربعات ملا لها من �آثار اجتماعية
و�إن�سانية �سامية ونبيلة ؛ ونظ ًرا لأهمية هذا املو�ضوع ،وم�سا�سه بواقع وحياة النا�س ،وملا يت�ضمنه من
م�سائل فقهية دقيقة ،وقواعد جامعة ،وددت �أن �أكتب بح ًثا فقه ًّيا ُمقار ًنا حتت عنوان�{ :أحكام الغرر يف
عقود التربعات :درا�سة فقه ّية مقارنة} ،وقد كتبت هذا البحث يف مقدمة وخم�سة مباحث وخامتة ،بيانها
كالآتي:
املقدمة :تناولت فيها الأمور التي ينبغي �أن تكون يف املقدمات.
املبحث الأول :مفهوم «الغرر والعقد والتربع».
املبحث الثاين :يف بيان الأدلة ال�شرعية يف ف�ضل التربع واحلث عليه.
املبحث الثالث :يف �أدلة حترمي الغرر.
املبحث الرابع :يف �ضوابط الغرر امل�ؤثر يف العقد.
املبحث اخلام�س :يف بيان �أحكام الغرر يف عقود التربعات.
اخلامتة :وحتتوي نتائج البحث.
و�أخريًا :فقد حاولت من خالل هذا البحث الإ�سهام يف معاجلة هذا املو�ضوع ،معاجلة �شرعية مفيدة
�صواب َف ِمنَ الله ع َّز وج َّل ،وما كان من زلل فمن نف�سي،
للمعامالت الإ�سالمية املعا�صرة ،فما كان من
ٍ
وا�ستغفر الله .وال َغ ْر َو ؛ ف ِ�إنَّ الع�صمة والكمال لِ َنْ َت َف َّر َد باجلالل ،وهـو ح�سبي وعليه االتكال .وما توفيقي
�إال بالله ،عليه توكلت و�إليه �أنبيب.
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المبحث األول  :مفهوم «الغرر والعقد والتبرع»
تعريف الغرر في اللغة واالصطالح:
ً
لغة :اخلطر والنق�صان والتعري�ض للهلكة والغفلة عن عاقبة الأمر ،و َغ َّر َر بنف�سه وما ِله
تعريف الغرر
(((
كة من غري �أَن َي ْع ِرف .
َت ْغري ًرا و َت ِغ ّر ًة ع َّر�ضهما لل َه َل ِ

اصطالحا :تعددت عبارات الفقهاء يف تعريف الغرر ،ومن هذه التعريفات:
تعريف الغرر
ً
الغرر هو :ما ال يقدر على ت�سليمه� ،سواء �أكان موجودًا �أم معدومًا((( .وقيل هو :جمهول العاقبة الذي ال
يُدرى �أيح�صل �أم ال ((( .وهو :ما �شك يف ح�صول �أحد عو�ضيه �أو مق�صود منه غالبًا ((( .وقيل هو :ما ال
يعلم ح�صوله �أو ال يقدر على ت�سليمه �أو ال يعرف حقيقته ومقداره ((( .وهذا التعريف �أ�شمل و�أكمل ،في�شمل
ما تردد يف ح�صوله وما جهل مقداره ،كما �أنه يعم ال�صور وامل�سائل الذي يذكرها الفقهاء حني الكالم عن
م�سائل الغرر.
تعريف العقد في اللغة واالصطالح:

الشد والتوثيق واجلمع بني �أطراف ال�شيء وي�ستعمل ذلك يف الأج�سام ال�صلبة كعقد
تعريف العقد لغ ًة:
ُّ
احلبل وعقد البناء ثم ي�ستعار ذلك للمعاين نحو عقد البيع والعهد وغريهما فيقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا
وعقدت ميينه ((( .جاء يف معجم مقايي�س اللغة(((« :العني والقاف والدال �أ�صل واحد يدل على �شد و�شدة
وثوق».
(((
اصطالحا :ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه م�شروع يظهر �أثره يف املحل .
تعريف العقد
ً
تعريف التبرع ً
لغة :برع يف اللغة تدل على التربيز والف�ضل وبرع فهو بارعَّ ،
مت يف كل ف�ضيلة وجمال
(((.
وفاق �أ�صحابه يف العلم وغريه ،وفعلت كذا متربعً ا� ،أي متطوعً ا
اصطالحا :مل �أجد ذك ًرا لتعريف عقد التربع مبعناه املركب عند املتقدمني ،و�إمنا
تعريف عقد التبرع
ً
كانوا يعرفون �صور هذا العقد و�أنواعه :كالهدية ،والو�صية ...ونحو ذلك ،وقد ذكر بع�ض املعا�صرين
معناه بقوله :هو عقد يقوم على �أ�سا�س املنحة �أو املعونة من �أحد الطرفني للآخر(.((1
((( معجم مقايي�س اللغة ،البن فار�س� ،ص ، 770 :ومفردات غريب القر�آن ،للراغب الأ�صفهاين� ،ص ،359:ول�سان العرب ،البن منظور ،3233 :5 ،وتاج العرو�س ،للزبيدي،
.233 :13
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم.7 :2 ،
((( الفروق ،للقرايف ،265 :3 ،وجمموع الفتاوى ،البن تيمية ،22 :29 ،وتبيني احلقائق ،للزيلعي .46 :4 ،
((( التاج والإكليل ،للمواق ،362 :4 ،وحا�شية العدوي  ، 215 :2 ،ومنح اجلليل.29 :5 ،
((( زاد املعاد ،البن القيم.818/5 :
((( ال�صحاح ،للجوهري ،510/2 :ومفردات غريب القر�آن ،للراغب الأ�صفهاين� :ص ، 341واملحكم واملحيط الأعظم ،البن �سيده ،168/1 :وتاج العرو�س ،للزبيدي:
. 394/8
((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س� ،ص.654:
((( التعريفات ،للجرجاين� :ص ،196واملنثور يف القواعد ،للزرك�شي ،397 :2 :وحا�شية ابن عابدين  ، 3:3 ،ودرر احلكام �شرح جملة الأحكام ،لعلي حيدر �آباد.105/1 ،
((( العني ،للخليل بن �أحمد الفراهيدي ،135/2 ،ومعجم مقايي�س اللغة ،البن فار�س� :ص  ، 105وال�صحاح ،للجوهري ،1184/3 :ول�سان العرب ،البن منظور.260/1 :
( ((1املدخل الفقهي العام ،للزرقاء.579/1 :
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المبحث الثاني  :بيان األدلة الشرعية في فضل التبرع والحث عليه

دفع املال على وجه التربع من الأمور التي جاءت ن�صو�ص ال�شريعة متواترة يف احلث عليه ،والرتغيب
فيه ،ودفع املال على هذه ال�صفة له ف�ضائل كثرية ،ومن هذه الف�ضائل:
 1ـ�أنه �سبب لتكفري ال�سيئات ورفع الدرجات ،ويدل على هذا قوله تعاىلَ « :و َما �أَ ْن َف ْق ُت ْم ِمنْ َن َف َق ٍة َ�أ ْو َن َذ ْر ُ ْ
ت
ِمنْ َن ْذ ٍر َف�إِنَّ ال َّل َه َي ْع َل ُم ُه َو َما ِل َّ
لظالِ ِ َ
ات َف ِن ِع َّما هِ َي َو�إِنْ ُت ْخ ُفوهَ ا َو ُت�ؤْ ُتوهَ ا الْ ُف َق َرا َء
ال�ص َد َق ِ
ني ِمنْ �أَ ْن َ�ص ٍار �إِنْ ُت ْبدُوا َّ
با َت ْع َملُونَ َخ ِبري ٌ»(.((1
ي َل ُك ْم َو ُي َك ِّف ُر َع ْن ُك ْم ِمنْ َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم َوال َّل ُه ِ َ
َفه َُو َخ ْ ٌ
 2ـ �أن دافع املال بهذه ال�صفة ي�ضاعف له ما دفع يوم القيامة ،ويدل على ذلك قوله تعاىل�ِ « :إنَّ ْالُ َّ�ص ِّد ِق َ
ني
مي»(.((1
َو ْالُ َّ�ص ِّد َق ِ
ات َو�أَ ْق َر ُ�ضوا ال َّل َه َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا ي َُ�ضاع َُف َل ُه ْم َو َل ُه ْم َ�أ ْج ٌر َك ِر ٌ
يل ال َّل ِه َك َم َث ِل َح َّب ٍة �أَ ْن َب َتتْ َ�س ْب َع َ�س َنا ِب َل ِف ُك ِّل ُ�س ْن ُب َل ٍة ِما َئ ُة
وقوله تعاىلَ « :م َث ُل ا َّلذِ ينَ ُي ْن ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم ِف َ�س ِب ِ
ا�س ٌع َع ِلي ٌم»(.((1
َح َّب ٍة َوال َّل ُه ي َُ�ض ِاع ُف لِ َنْ َي َ�شا ُء َوال َّل ُه َو ِ
ري ًة َوال َّل ُه َي ْق ِب ُ
وقوله تعاىلَ « :منْ َذا ا َّلذِ ي ُي ْق ِر ُ
�ض َو َي ْب ُ�س ُط
�ض ال َّل َه َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا َفي َُ�ض ِاع َف ُه َل ُه �أَ ْ�ض َعا ًفا َك ِث َ
َو ِ�إ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ »( .((1وعن �أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي الله عنه َقا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلمَ «:ما َت َ�صد ََّق �أَ َح ٌد
ِب َ�ص َد َق ٍة ِمنْ َط ِّي ٍب َو َال َي ْق َب ُل ال َّل ُه ِ�إ َّال َّ
ت َر ًة َف َ ْ
الط ِّي َب ِ�إ َّال �أَ َخ َذهَ ا ال َّر ْح َم ُن ِب َي ِمي ِن ِه َو ِ�إنْ َكا َنتْ َ ْ
تبُو ِف َك ِّف ال َّر ْح َم ِن
َح َّتى َت ُكونَ �أَع َْظ َم ِمنَ ْ َ
ال َب ِل َك َما ُي َربِّى �أَ َح ُد ُك ْم َفلُ َّو ُه(� ((1أَ ْو َف ِ�صي َل ُه»(.((1
 3ـ �أنه �سبب للفالح والنجاح ،ويدل على ذلك ما ورد عن �أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي الله عنه �أَنَّ النبي �صلى الله عليه
و�سلم قال« :ما من َي ْو ٍم ي ُْ�ص ِب ُح الْ ِع َبا ُد فيه �إال َم َل َك ِان َي ْن ِز َل ِن فيقول �أَ َحد ُُه َما اللهم �أَع ِْط ُم ْن ِف ًقا َخ َل ًفا َو َي ُقو ُل
م ِ�س ًكا َت َل ًفا»(.((1
ْال َآخ ُر اللهم �أَع ِْط ُ ْ
ات َو ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
 4ـ �أنه �سبب لإطفاء اخلطايا وتكفري ال�سيئات ،كما يف قوله تعاىل�ِ « :إنَّ ْالُ ْ�س ِل ِم َ
ني
ني َو ْالُ ْ�س ِل َم ِ
ني َو ْ َ
ات َو ْ َ
ا�ش ِع َ
ال�صا ِد ِق َ
ات َوالْ َقا ِن ِت َ
ات
ا�ش َع ِ
ال�صا ِب َر ِ
ال�صا ِد َق ِ
ني َوالْ َقا ِن َت ِ
َو ْالُ�ؤْ ِم َن ِ
ال ِ
ال ِ
ال�صا ِب ِرينَ َو َّ
ات َو َّ
ني َو َّ
ات َو َّ
وج ُه ْم َو ْ َ
ات َو ْ َ
الا ِف ِظ َ
ال�صا ِئ ِم َ
َو ْالُ َت َ�ص ِّد ِق َ
ات َوال َّذ ِاك ِرينَ ال َّل َه َك ِثريًا
الا ِف َظ ِ
ال�صا ِئ َم ِ
ني َو ْالُ َت َ�ص ِّد َق ِ
ني َو َّ
ات َو َّ
ني ُف ُر َ
«و َ�س ِارعُوا ِ�إ َل َم ْغ ِف َر ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة
َوال َّذ ِاك َر ِ
ات �أَ َع َّد ال َّل ُه َل ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َو�أَ ْج ًرا ع َِظيمًا( .((1وقوله تعاىلَ :
ال ْر ُ
ال�س َّراءِ َو َّ
ني الْ َغ ْي َظ َوالْ َعا ِف َ
ال�ض َّراءِ َوالْ َك ِاظ ِم َ
�ضُ �أ ِعدَّتْ ِل ْل ُم َّت ِق َ
ني
اواتُ َو َْ أ
ال�س َم َ
ني ا َّلذِ ينَ ُي ْن ِف ُقونَ ِف َّ
َع ْر ُ�ضهَا َّ
ا�س َوال َّل ُه ي ُِح ُّب ْالُ ْح ِ�س ِننيَ»(.((1
ع َِن ال َّن ِ
 5ـ �أنه برهان على �صحة الإميان ،ويدل على ما ذلك ما ورد عن �أَ ِبى َما ِل ٍك الأَ ْ�ش َع ِري ر�ضي الله عنه َقا َلَ :قا َل
تلأُ ْالِي َزانَ َ .و ُ�س ْب َحانَ ال َّل ِه َو ْ َ
مي ِان َو ْ َ
َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلمُّ :
ال ْم ُد ِل َّل ِه َ ْ
ال ْم ُد
«الطهُو ُر َ�ش ْط ُر الإِ َ
( ((1البقرة272 ،271 :
( ((1احلديد.18 :
( ((1البقرة.261 :
( ((1البقرة.245 :
( ((1بفتح الفاء و�ضم الالم وهو املهر لأنه يفلى عن �أمه �أي يعزل  .انظر :م�شارق الأنوار  ،للقا�ضي عيا�ض.158 / 2 :
(� ((1أخرجه البخاري يف كتاب :الزكاة ،باب :ال�صدقة من ك�سب طيب  ، 511/2وم�سلم يف كتاب الزكاة  ،باب :ال�صدقة من الك�سب الطيب وتربيتها .702/2
(� ((1أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،باب :قول الله تعاىل « :ف�أما من �أعطى واتقى و�صدق باحل�سنى ف�سني�سره للي�سرى «  ،522/2وم�سلم يف كتاب الزكاة ،باب :يف
املنفق واملم�سك .700/2
( ((1الأحزاب.35 :
(� ((1آل عمران.133،134 :
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تل ِآن �أَ ْو َ ْ
ِل َّل ِه َ ْ
تلأُ َما َب ْ َ
ب ِ�ض َيا ٌء َوالْ ُق ْر� ُآن ُح َّج ٌة
ال�س َم َو ِ
ال�ص ْ ُ
ال�ص َد َق ُة ُب ْرهَ انٌ َو َّ
ال�ص َال ُة ُنو ٌر َو َّ
ات َوالأَ ْر ِ�ض َو َّ
ي َّ
ا�س َي ْغدُو َف َبا ِئ ٌع َن ْف َ�س ُه َف ُم ْع ِت ُقهَا �أَ ْو ُمو ِب ُقهَا»( .((2وقوله يف احلديث« :ال�صدقة برهان» �أي
َل َك �أَ ْو َع َل ْي َك ُك ُّل ال َّن ِ
�أنها دليل على �صحة �إميان العبد ،لأن املنافق ال يدفعها لكونه ال ي�ؤمن بها ،ف�إذا دفعها الإن�سان كان ذلك دليال
على �صحة الإميان(.((2
 6ـ �أنه �سبب لدفع الكروب وزوال امل�صائب ،ويدل على هذا ما ورد �أن النبي �صلى الله عليه و�سلم قال حني
ك�سفت ال�شم�سَ « :ف ِ�إ َذا َر�أَ ْي ُت ْم َذ ِل َك َفا ْدعُوا الل َه َو َك ِّبُوا َو َ�صلُّوا َو َت َ�ص َّد ُقوا»(.((2
 7ـ �أنه �سبب للتحاب والت�آلف بني امل�سلمني ،ويدل على ذلك ما ورد عن �أبى هريرة ر�ضي الله عنه قال :قال
(((2
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم«:تهادَوا حتا ُّبوا».
المبحث الثالث  :أدلة تحريم الغرر

وردت ن�صو�ص �شرعية كثرية تدل على حترمي الغرر يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وهذه الن�صو�ص منها ما
جاء على وجه الإجمال والعموم ،ومنها ما خ�ص �أنواعً ا من املبايعات التي كانت معروفة يف ذلك الزمان
وهي م�شتملة على �شيء من الغرر� ،إما :من جهة اجلهل باملحل� ،أو بالأجل� ،أو بالقيمة� ،أو عدم القدرة على
الت�سليم ،ومنها ما ا�شتمل على �أنواع من �أ�سباب الغرر ،وهذه املبايعات املحرمة املن�صو�ص عليها دالة على
غريها مما مل يرد يف الن�صو�ص� ،أو مما �أحدثه النا�س من �صور العقود واملبايعات  ،و�س�أذكر هنا ً
بع�ضا
من �أهم الن�صو�ص الدالة على املنع من الغرر:
أو ً
ال :نصوص القرآن الكريم:

فمنها الآيات التي فيها النهي عن �أكل املال بالباطل ،كقوله تعاىلَ « :وال َت�أْ ُكلُوا �أَ ْموَا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبالْ َب ِاط ِل»(،((2
ون ِ َ
ين �آ َم ُنوا ال َت�أْ ُكلُوا �أَ ْموَا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبالْ َب ِاط ِل �إِ َّل �أَنْ َت ُك َ
وقوله تعاىلَ « :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ا�ض ِم ْن ُك ْم»(،((2
تا َر ًة َعنْ َت َر ٍ
ا�س ِبالْ َب ِاط ِل»( ،((2والغرر من الباطل املنهي عنه،
وقوله تعاىلَ « :و�أَ ْخذِ هِ ُم ال ِّر َبا َو َق ْد ُنهُوا َع ْن ُه َو�أَ ْك ِل ِه ْم �أَ ْموَا َل ال َّن ِ
قال ابن العربي عند قوله تعاىلِ « :بالْ َب ِاط ِل»« :يعني مبا ال يحل �شرعً ا وال يفيد مق�صودًا؛ لأن ال�شرع نهى عنه
ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما»( ،((2وقال القرطبي عند قوله تعاىلِ « :بالْ َب ِاط ِل»�« :أي بغري
(((2
حق ووجوه ذلك تكرث ..ومن �أكل املال بالباطل بيع العربان ..لأنه من باب بيع القمار والغرر واملخاطرة».
الس َّنـة النبوية
ثان ًيا :نصوص ُّ

ال�سـ َّنة النبوية الدَّالة على منع الغرر ما يلي:
ومن الن�صو�ص الواردة يف ُّ
(� ((2أخرجه م�سلم يف كتاب الطهارة ،باب :ف�ضل الو�ضوء .203/1
( ((2انظر� :شرح النووي على �صحيح م�سلم .101/3
(� ((2أخرجه البخاري يف كتاب الك�سوف ،باب :النداء بال�صالة جامعة يف الك�سوف  ،354/1وم�سلم يف كتاب الك�سوف ،باب� :صالة الك�سوف .618/2
(� ((2أخرجه البخاري يف الأدب املفرد� :ص ،208/و�أبو يعلى يف م�سنده  ،9/11والبيهقي يف �سننه ،169/6 :ومتام الرازي يف فوائده ،220/2 :واحلديث ح�سنه الألباين يف الإرواء .44/6
( ((2البقرة.188 :
( ((2الن�ساء.29 :
( ((2الن�ساء.161 :
(� ((2أحكام القر�آن ،البن العربي.138/1 :
( ((2تف�سري القرطبي.150/5 :
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حديث �أَبي ُه َر ْي َرة َقا َلَ {:نهَى َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َعنْ َب ْي ِع ْ َ
ال َ�صاةِ َو َعنْ َب ْي ِع الْ َغ َر ِر}.
حديث عبد ال َّل ِه بن ُع َم َر ر�ضي الله عنهما�{:أَنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم نهى عن َب ْي ِع َح َب ِل ْ َ
ال َب َل ِة،
(((3
الاهِ ِل َّي ِة كان ال َّر ُج ُل َي ْب َتاعُ ْ َ
وكان َب ْيعًا َي َت َبا َي ُع ُه �أَهْ ُل ْ َ
ال ُزو َر �إىل �أَنْ ُت ْن َت َج ال َّنا َق ُة ُث َّم ُت ْن َت ُج التي يف َب ْط ِنهَا}.
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ {:نهَى َعنْ َب ْي ِع ال ِّث َم ِار َح َّتى
الله ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه َما �أَنَّ َر ُ�سو َل ِ
حديث َعبْدِ ِ
(((3
َي ْبد َُو َ�ص َل ُحهَا َنهَى الْ َبا ِئ َع َو ْالُ ْب َتاعَ }.
حديث �أَ َبي َ�س ِعيدٍ ْ ُ
ي
ال ْد ِريّ ر�ضي الله عنه قالَ {:نهَا َنا ر�سول ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم عن َب ْي َع َت ْ ِ
ي :نهى عن ْالُ َل َم َ�س ِة َو ْالُ َنا َب َذةِ يف الْ َب ْي ِعَ ،و ْالُ َل َم َ�س ُةَ :لْ ُ�س ال َّر ُج ِل َث ْو َب ْال َآخ ِر بيده ِبال َّل ْي ِل �أو ِبال َّنه َِار
َو ِل ْب َ�س َت ْ ِ
وال َي ْق ِل ُب ُه �إال ِب َذ ِل َكَ ،و ْالُ َنا َب َذ ُة �أَنْ َي ْن ِب َذ ال َّر ُج ُل �إىل ال َّر ُج ِل ِب َث ْو ِب ِه َو َي ْن ِب َذ ْال َآخ ُر �إليه َث ْو َب ُهَ ،و َي ُك ُ
ون ذلك َب ْي َع ُه َما
ا�ض}(. ((3
من َغ ْ ِي َن َظ ٍر وال َت َر ٍ
(((2

المبحث الرابع  :ضوابط الغرر المؤثر في العقد

للغرر املحرم �ضوابط ذكرها الفقهاء ،ومن �أهم هذه ال�ضوابط ما هو � ٍآت:
الأول� :أن يكون الغرر يف املعقود عليه �أ�صالة� ،أما �إذا كان تابعًا فال ي�ؤثر الغرر ،ومن القواعد املقررة
عند الفقهاء� :أنه يجوز يف التابع من الغرر ما ال يجوز يف املتبوع( ((3ولذا جاز بيع احلمل يف البطن تبعًا
لأمه ،مع احتمال �أن يكون احلمل واحدًا �أو �أكرث ،وقد يكون �سليمًا وقد يكون معيبًا ،وقد ورد نهيه ـ �صلى
الله عليه و�سلم عن بيع حبل احلبلة( ،((3وجاز بيع اللنب يف ال�ضرع مع احليوان ،مع عدم جواز بيعه
الله ْب ِن ُع َم َر
م�ستق ًال عند الأكرثين( ،((3ومن ذلك �أن بيع الثمرة قبل بدو �صالحها ال يجوز ملا ورد َعنْ َعبْدِ ِ
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم { َنهَى َعنْ َب ْي ِع ال ِّث َم ِار َح َّتى َي ْبد َُو َ�ص َل ُحهَا َنهَى الْ َبا ِئ َع
َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه َما �أَنَّ َر ُ�سو َل ِ
الله ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه َما َقا َل�َ :س ِم ْعتُ َر ُ�سو َل
َو ْالُ ْب َتاعَ }( ،((3لكن لو باعها مع الأ�صل جاز ملا ورد عن َعبْدِ ِ
(((3
ت َط ْالُ ْب َتاعُ }.
ِ
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُقو ُلَ {:م ِن ا ْب َتاعَ َن ْخ ًل َب ْع َد �أَنْ ُت�ؤَ َّب َر َف َث َم َر ُتهَا ِل ْل َبا ِئ ِع ِ�إ َّل �أَنْ َي ْ�ش َ ِ
الثاين� :أال يرتتب على منع الغرر حرج وم�شقة و�ضرر �أ�شد من �إم�ضاء العقد مع وجوده،
قال ابن تيمية«:ومف�سدة الغرر �أقل من الربا فلذلك رخ�ص فيما تدعو �إليه احلاجة منه ف�إن حترميه� أ�شد
�ضر ًرا من �ضرر كونه غر ًرا ،مثل :بيع العقار جملة و �إن مل يعلم دواخل احليطان و الأ�سا�س» ((3(.وقال
يف مو�ضع �آخر« :و�إذا كانت مف�سدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغ�ضاء و�أكل الأموال بالباطل
فمعلوم �أن هذه املف�سدة �إذا عار�ضتها امل�صلحة الراجحة قدمت عليها ،كما �أن ال�سباق باخليل وال�سهام
والإبل ملا كان فيه م�صلحة �شرعية جاز بالعو�ض و�إن مل يجز غريه بعو�ض ، وكما �أن اللهو الذي يلهو
(� ((2أخرجه م�سلم يف كتاب البيوع ،باب بطالن بيع احل�صاة والبيع الذي فيه غرر. 3/5 ،
(� ((3أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب :بيع الغرر وحبل احلبلة ،753/2 ،وم�سلم يف كتاب البيوع ،باب  :حترمي بيع حبل احلبلة .1153/3
(� ((3أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب :بيع الثمار قبل �أن يبدو �صالحها  ،766/2وم�سلم يف كتاب البيوع  ،باب :النهى عن بيع الثمار قبل بدو �صالحها بغري �شرط
القطع .1165/3
(� ((3أخرجه البخاري يف كتاب البيوع،باب:بيع املنابذة،754/2وم�سلم يف كتاب البيوع ،باب� :إبطال بيع املالم�سة واملنابذة .1152/3
( ((3انظر :املغني ،البن قدامة.68/4 :
(� ((3سبق تخريجه.
( ((3انظر :املغني ،البن قدامة.68/4 :
(� ((3سبق تخريجه.
(� ((3أخرجه البخاري يف كتاب امل�ساقاة  ،باب :الرجل يكون له ممر �أو �شرب يف حائط �أو نخل  ،838/2وم�سلم يف كتاب البيوع ،باب :من باع نخال عليها ثمر .1173/3
( ((3القواعد النورانية� :ص.118/
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به الرجل �إذا مل يكن فيه منفعة فهو باطل  ،و�إن كان فيه منفعة وهو ما ذكره النبي �صلى الله عليه و�سلم
بقوله« :كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل� إال رميه بقو�سه وت�أديبه فر�سه ومالعبته امر�أته ف�إنهن من
احلق»(� ، ((3صار هذا اللهو ح ًقا  ،ومعلوم� أن ال�ضرر على النا�س بتحرمي هذه املعامالت �أ�شد عليهم مما قد
يتخوف فيها من تباغ�ض و�أكل مال بالباطل»(.((4
الثالث� :أن يكون الغرر كثريًا ،ف�إن كان ي�سريًا مل ي�ؤثر ،قال القرايف« :الغرر ثالثة �أق�سام ،الأول :كثري
ممتنع �إجماعً ا كالطري يف الهواء ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها �صلى الله عليه و�سلم..وهي
حمرمة لكثري الغرر احلا�صل من جهات اجلهالة املذكورة .والق�سم الثاين :قليل جائز �إجماعً ا ك�أ�سا�س
(((4
الدار وقطن اجلبة .والق�سم الثالث :متو�سط اختلف فيه هو يلحق بالأول �أو الثاين».
قال ابن ر�شد احلفيد« :الفقهاء متفقون على �أن الغرر الكثري يف املبيعات ال يجوز ،و�أن القليل يجوز،
ويختلفون يف �أ�شياء من �أنواع الغرر ،فبع�ضهم يلحقها بالغرر الكثري وبع�ضهم يلحقها بالغرر القليل
(((4
املباح لرتددها بني القليل والكثري».
قال النووي« :نقل العلماء الإجماع يف �أ�شياء غررها حقري منها �أن الأمة �أجمعت على �صحة بيع اجلبة
املح�شوة و�إن مل ير ح�شوها ولو باع ح�شوها منفردًا مل ي�صح ،و�أجمعوا على جواز �إجازة الدار وغريها
�شه ًرا مع انه قد يكون ثالثني يومًا وقد يكون ت�سعة وع�شرين ،و�أجمعوا على جواز دخول احلمام ب�أجرة
وعلى جواز ال�شرب من ماء ال�سقاء بعو�ض مع اختالف �أحوال النا�س يف ا�ستعمال املاء �أو مكثهم يف
(((4
احلمام».
ومن �أمثلة الغرر الي�سري ما ي�سمى الآن بـ «البوفيه املفتوح» ،فهو جائز ،لأن الغرر فيه ي�سري ،وما ي�أكله
النا�س يف العادة معلوم على وجه التقريب ،واالختالف الي�سري ال ي�ضر.
ً
�ضابطا للغرر الي�سري والكثري ،فقال« :ومعنى بيع الغرر والله �أعلم ما كرث فيه
وقد ذكر �أبو الوليد الباجي
(((4
الغرر ،وغلب عليه حتى �صار البيع يو�صف ببيع الغرر».
الرابع� :أن يكون الغرر يف عقود املعاو�ضات ،ال يف عقود التربعات ،و�سي�أتي الكالم على هذا ال�ضابط يف
املبحث التايل �إن �شاء الله تعاىل.

المبحث الخامس  :بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات

تناولت يف هذا املبحث �أهم امل�سائل التي تكلم عنها الفقهاء حول هذا املو�ضوع ،وهي :هبة املجهول
واملعدوم ،والإبراء من الدَّين املجهول ،والو�صية باملجهول ،و�إليك �أيها القارئ الكرمي البيان:
(� ((3أخرجه الطرباين يف الأو�سط ،278/5 :واحلاكم يف امل�ستدرك  ،104/2وقال� :صحيح على �شرط م�سلم ومل يخرجاه.
( ((4جمموع الفتاوى.48/ 29 :
( ((4الفروق.433/3 :
( ((4بداية املجتهد.155/2 :
( ((4املجموع �شرح املهذب258/9 :
( ((4املنتقى �شرح املوط�أ.41/5 :
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المطلب األول :حكم هبة المجهول والمعدوم
تعريف الهبة في اللغة واالصطالح:

الهبة لغ ًة :م�صدر وهب يهب هبة وهي العطاء بال عو�ض ،وقيل :هي العطية اخلالية من الأغرا�ض.
(((4
وا�صطالحً ا :هي متليك املال يف احلياة بال عو�ض.

(((4

اختالف الفقهاء في هبة المجهول والمعدوم:

�صورة امل�س�ألة� :إذا قال �شخ�ص لآخر :وهبتك �إحدى غنمي� ،أو :وهبتك ما يف بطن هذه الدَّابة� ،أو :وهبتك
ما �أك�سبه من مال ،فهل ت�صح هذه الهبة �أم ال؟
للفقهاء في حكم هذه المسألة عدة أقوال:

القول الأول :املنع  ،وبه قال احلنفية( ،((4وال�شافعية ( ،((4واملذهب عند احلنابلة فيما ال يتعذر علمه ( ،((4وبه
قال ابن حزم الظاهري(.((5
وا�ستدلوا مبا يلي:
(((5
َ
َ
ْ
 1ـ قوله تعاىلَ « :يا �أ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َل َت�أ ُكلُوا �أ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبالْ َب ِاط ِل»
ووجه الداللة من الآية� :أن الله حرم فيها �أكل املال بالباطل ،والهبة مع الغرر من �أكل املال بالباطل.
و�أجيب :ب�أن الآية املراد �أكل مال الغري بغري حق ،وبدون ر�ضا� ،أما مع قبول ور�ضا �صاحب املال فهو من
�أكل املال باحلق ال بالباطل.
ث ِب ٍّي َقا َلَ :خ َط َب َنا َر ُ�سو ُل ال َّل ِه َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َقا َل�« :أال وال َي ِح ُّل ال ْم ِر ٍئ ِمنْ
 2ـ حديث َع ْم ِرو(ْ ((5ب ِن َي ْ ِ
يب َن ْف ٍ�س ِم ْن ُه»(.((5
َم ِال �أَ ِخ ِيه َ�ش ْي ٌء ِ�إال ِب ِط ِ
ووجه الداللة منه� :أن الر�سول ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �أخرب �أن �أموال النا�س ال حتل �إال بطيب �أنف�سهم وال
يجوز �أن تطيب النف�س على ما ال تعرف �صفاته وال ما هو وال ما قدره وال ما ي�ساوي(. ((5
( ((4ل�سان العرب ،803/1 :وتاج العرو�س. 364/4 :
( ((4املغني ،البن قدامة ،379/5 :واملطلع على �أبواب املقنع� :ص ،291/ودرر احلكام �شرح جملة الأحكام.343/2 :
( ((4املب�سوط  ،لل�سرخ�سي ،74/12 :وتبيني احلقائق ،للزيلعي ،94/5 :وحا�شية ابن عابدين.440/8 :
( ((4احلاوي ،للماوردي ،273 / 5 :ورو�ضة الطالبني ،للنووي ، 435/4 :ونهاية املحتاج ،للرملي. 411/5 :
( ((4الذي ال يتعذر علمه مثل :وهبتك �شاة من غنمي ،فهنا ال ت�صح على الراجح يف املذهب� ،أما ما يتعذر علمه فت�صح ،مثل� :إذا اختلط زيته بزيت �صاحبه فوهبه �إياه .انظر:
املغني ،البن قدامة ،384/5 :والإن�صاف ،للمرداوي .132/7
( ((5املحلى ،البن حزم.116/9 :
( ((5الن�ساء.29 :
( ((5هو عمرو بن يرثبي ال�ضمري احلجازي� ،أ�سلم عام الفتح ،و�صحب النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ وروى عنه ،ا�ستق�ضاه عثمان ـ ر�ضي الله عنه ـ على الب�صرة .انظر:
اال�ستيعاب ،البن عبد الرب ،1206/3 :و�أ�سد الغابة  ،البن الأثري. 296/4 :
(� ((5أخرجه �أحمد يف م�سنده  ،560/34والدار قطني يف �سننه ،26/3 :والبيهقي يف �سننه .97/6 :وقد روي هذا احلديث عن جماعة من ال�صحابة ،منهم� :أن�س بن مالك ،
و�أبو �سعيد اخلدري ،وعمرو بن يرثبي  ،وعبدالله بن عبا�س ر�ضي الله عنهم قال يف جممع الزوائد 172/4 :ورجال �أحمد ثقات ،و�صحح احلديث الألباين يف �إرواء الغليل:
.279/5
( ((5املحلى ،البن حزم.116/9 :
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و�أجيب :ب�أن الواجب هو ر�ضا �صاحب املال ،وهو موجود ،وعدم العلم بقدر املوهوب �أو �صفته ال يخرجه
عن كونه مر�ضيا.
 3ـ حديث �أَ ِبى ُه َر ْي َر َة َقا َل َنهَى َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َعنْ َب ْي ِع ْ َ
ال َ�صاةِ َو َعنْ َب ْي ِع الْ َغ َر ِر( .((5ووجه
الداللة منه� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم نهى فيه عن بيع الغرر ،ملا فيه املفا�سد ،والغرر يف �أبواب
التربعات مثله يف وجود املف�سدة.
و�أجيب :بعدم الت�سليم بوجود املف�سدة يف هبة املجهول ؛ لأن الهبة ال تبنى على املعاو�ضة ،بل هي تربع
حم�ض من الواهب ،والغرر فيها لي�س فيه ظلم لأحد املتعاقدين.
(((5
القول الثاين :اجلواز ،وبه قال املالكية( ،((5وهو قول يف مذهب احلنابلة( ،((5اختاره ابن تيمية( ، ((5وابن القيم.
وا�ستدلوا مبا يلي:
 1ـ حديث �أن�س بن مالك ـ ر�ضي الله عنه ـ يف خرب غزوة خيرب ،حني َ َجا َء د ِْح َي ُة فقال يا َن ِب َّي ال َّل ِه �أَع ِْط ِني
ال�س ْب ِي قال« :ا ْذهَ ْب َف ُخ ْذ َج ِار َي ًة» َف�أَ َخ َذ َ�ص ِف َّي َة ِب ْنتَ ُح َي ٍّي َف َجا َء َر ُج ٌل �إىل النبي �صلى الله عليه
َج ِار َي ًة من َّ
و�سلم فقال يا َن ِب َّي ال َّل ِه �أَع َْط ْيتَ د ِْح َي َة َ�ص ِف َّي َة ِب ْنتَ ُح َي ٍّي َ�س ِّي َد َة ُق َر ْي َظ َة َوال َّن ِ�ض ِري ال َت ْ�صلُ ُح �إال لك قال« :ا ْدعُو ُه
بها» َف َجا َء بها فلما َن َظ َر ِ�إ َل ْيهَا النبي �صلى الله عليه و�سلم قالُ :
يهَ ا» قال َف�أَ ْع َت َقهَا
ال�س ْب ِي َغ ْ َ
«خ ْذ َج ِار َي ًة من َّ
النبي �صلى الله عليه و�سلم َو َت َز َّو َجهَا(. ((6
ووجه الداللة منه� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم �أمره ب�أخذ جارية مع اجلهل بعينها.
 2ـ حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده �أن ال َّن ِب َّى ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ يف بع�ض غزواته د َنا ِمنْ
ا�س ِ�إ َّن ُه َل ْي َ�س ِل ِمنَ الْ َف ْىءِ َ�ش ْى ٌء َو َال هَ َذا »َ .و َر َف َع �أُ ْ�ص ُب َع ْي ِه
ري َف�أَ َخ َذ َو َب َر ًة ِمنْ َ�س َن ِام ِه ُث َّم َقا َلَ « :يا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
َب ِع ٍ
ال ُم َ�س َو ْ ُ
« ِ�إ َّال ْ ُ
ال َي َ
اط َو ْال ِْخ َي َط »َ .ف َقا َم َر ُج ٌل ِفى يَدِ هِ ُك َّب ٌة ِمنْ َ�ش ْع ٍر(َ ((6ف َقا َل
ال ُم ُ�س َم ْردُو ٌد َع َل ْي ُك ْم َف�أَدُّوا ْ ِ
�أَ َخ ْذتُ هَ ذِ هِ لأُ ْ�ص ِل َح ِبهَا َب ْر َذ َع ًة(ِ ((6ل َف َقا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم «�أَ َّما َما َكانَ يل َو ِل َب ِنى َعبْدِ ْالُ َّط ِل ِب
َفه َُو َل َك»َ .ف َقا َل �أَ َّما �إِ ْذ َب َل َغتْ َما �أَ َرى َف َال �أَ َر َب ِل ِفيهَاَ .و َن َب َذهَ ا( .((6ووجه الداللة منه� :أن النبي �صلى الله عليه
و�سلم �أعطاه حقه وحق بني عبد املطلب ،وهو جمهول القدر.
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه و ََ�س َّل َم ِف
 3ـ حديث �أُ ِّم َ�س َل َم َةَ ،قا َلتْ َ :جا َء َرجُ َل ِن ِم َن ْ أ
ول ِ
الَ ْن َ�ص ِار َي ْخ َت ِ�ص َم ِان ِ�إ َل َر ُ�س ِ
ُون ِ�إ َ َّ
َار َ
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه و ََ�س َّل َم�ِ « :إ َّن ُك ْم َت ْخ َت ِ�صم َ
ل،
يث َب ْي َن ُه َما َق ْد د ُِر َ�ستْ َ ،ل ْي َ�س َب ْي َن ُه َما َب ِّي َن ٌةَ ،ف َقا َل َر ُ�سو ُل ِ
َمو ِ
ل ُن ِبحُ َّج ِت ِه� ،أَ ْو َق ْد َقا َل ِ ُ
نا �أَ َنا ب ََ�ش ٌرَ ،و َل َع َّل َبع َْ�ض ُك ْم �أَ ْ َ
ْ�ضَ ،ف�إِ ِّ َ
َو�إِ َّ َ
نا �أَ ْق ِ�ضي َب ْي َن ُك ْم َع َلى َن ْح ِو َما
 :ل َّج ِت ِهِ ،منْ َبع ٍ
�أَ ْ�س َمعَُ ،ف َمنْ َق َ�ض ْيتُ َل ُه ِمنْ َح ِّق َ�أ ِخ ِيه َ�ش ْي ًئاَ ،ف َل َي�أْ ُخ ْذهَُ ،ف�إِ َّ َ
نا َ�أ ْق َط ُع َل ُه ِق ْط َع ًة ِم َن ال َّن ِار َي�أْ ِتي ِبهَا �إِ ْ�س َطامًا(ِ ((6ف
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه
ُع ُن ِق ِه َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة «َ .ف َب َكى ال َّرجُ َل ِنَ ،و َقا َل ُك ُّل و ِ
َاح ٍد ِم ْن ُه َماَ :ح ِّقي ِ ألَ ِخيَ ،قا َلَ :ف َقا َل َر ُ�سو ُل ِ
(� ((5سبق تخريجه.
( ((5البيان والتح�صيل ،البن ر�شد ،423/13 :والذخرية  ،للقرايف ، 243/6 :ومواهب اجلليل.6/8 :
( ((5الإن�صاف.132/7 :
( ((5الفتاوى الكربى.434/5 :
(� ((5إعالم املوقعني.28/2 :
(� ((6أخرجه البخاري يف كتاب ال�صالة  ،باب :ما يذكر يف الفخذ  ،145/1وم�سلم يف كتاب النكاح  ،باب :ف�ضيلة �إعتاقه �أمة ثم يتزوجها .1043/2
( ((6الكب :ال�شيء املجتمع ،وكبة ال�شعر :ما جمع منه بعد الغزل .انظر :املحكم واملحيط الأعظم ،البن �سيده ،668/6 :و�شرح النووي على م�سلم.108/14 :
( ((6الربذعة :ما يو�ضع على الدابة حني الركوب عليها  ،وتكون حتت الرحل .انظر :م�شارق الأنوار على �صحاح الآثار.84/1 :
(� ((6أخرجه مالك يف املوط�أ ،457/2 :و�أحمد يف م�سنده ،341/11 :و�أبو داود يف كتاب اجلهاد ،باب يف التفريق بني ال�سبي  ، 63/3قال الهيثمي يف جممع الزوائد
 :188/6ورجال �أحد �أ�سانيده ثقات.
( ((6الإ�سطام :احلديدة املفطوحة الطرف التى حترك بها النار .انظر :الفائق يف غريب احلديث ،للزخم�شري ،178/2 :والنهاية يف غريب احلديث ،البن الأثري .366/2 :
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و ََ�س َّل َم� « :أَ َما� إِ ْذ ُق ْل ُت َماَ ،فا ْذ َه َبا َفا ْق َت ِ�س َماُ ،ث َّم َتو ََّخ َيا ْ َ
َاح ٍد ِم ْن ُك َما َ�ص ِاح َب ُه « (.((6
ا�س َت ِه َماُ ،ث َّم ِل َي ْح ِل ْل ُك ُّل و ِ
ال َّقُ ،ث َّم ْ
ووجه الداللة منه� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم �أباح �إ�سقاط بع�ض احلق مع اجلهل به.
 4ـ حديث َجا ِبر بن عبد ال َّل ِه ـ ر�ضي الله عنهما ـ قال :ر�سول ال َّل ِه ـ �صلى الله عليه و�سلم ــ « :لو قد َجا َء َنا َما ُل
الْ َب ْح َر ْي ِن لقد �أَع َْط ْي ُت َك هَ َك َذا َوهَ َك َذا َوهَ َك َذا» وقال ِب َي َد ْي ِه جميعا َف ُق ِب َ
�ض النبي �صلى الله عليه و�سلم قبل �أَنْ
يجئ َما ُل الْ َب ْح َر ْي ِن َف َقدِ َم على �أبي َب ْك ٍر َب ْع َد ُه َف َ�أ َم َر ُم َنا ِديًا َف َنادَى من كانت له على النبي �صلى الله عليه و�سلم
ِع َد ٌة �أو َد ْينٌ َف ْل َي ْ�أ ِت َف ُق ْمتُ فقلت ِ�إنَّ النبي �صلى الله عليه و�سلم« :قال لو قد َجا َء َنا َما ُل الْ َب ْح َر ْي ِن َ�أع َْط ْي ُت َك هَ َك َذا
َوهَ َك َذا َوهَ َك َذا» فحثي �أبو َب ْك ٍر َم َّر ًة ُث َّم قال يل ُع َّدهَ ا َف َع َد ْد ُتهَا ف�إذا هِ َي خم�سمائة فقال ُخ ْذ ِم ْث َل ْيهَا(.((6
ووجه الداللة� :أن النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �أخرب جاب ًرا �أنه �سيهبه ما ًال ،ومل يحدد له هذا املال ،وهذا
يدل على �أن الهبة مبناها على الت�سامح والتي�سري .ونوق�ش :ب�أن هذا وعد ولي�س هبة ،والوعد لي�س فيه
متليك بخالف الهبة.
 5ـ ما ورد ع َِن ا ْب ِن ُع َم َر ـ َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه َما ـ َقا َلُ :ك َّنا َم َع ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِف َ�س َف ٍر َف ُك ْنتُ َع َلى
َب ْك ٍر َ�ص ْع ٍب ِل ُع َم َر َف َكانَ َي ْغ ِل ُب ِني َف َي َت َق َّد ُم �أَ َما َم الْ َق ْو ِم َف َي ْز ُج ُر ُه ُع َم ُر َو َي ُر ُّد ُه ُث َّم َي َت َق َّد ُم َف َي ْز ُج ُر ُه ُع َم ُر َو َي ُر ُّد ُه َف َقا َل
الله
ول ِ
ال َّن ِب ُّي ـ َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ـ ِل ُع َم َرِ « :ب ْع ِن ِيه» َقا َل ُه َو َل َك َيا َر ُ�سو َل ِ
الله َقا َل ِب ْع ِن ِيه َف َبا َع ُه ِمنْ َر ُ�س ِ
الله ْبنَ ُع َم َر َت ْ�ص َن ُع ِب ِه َما ِ�ش ْئتَ »(. ((6
َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َقا َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم « ُه َو َل َك َيا َع ْب َد ِ
ووجه الداللة� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم وهب املبيع قبل قب�ضه ،والت�صرف يف املبيع قبل القب�ض
منهي عنه ،ولكن يف هذا احلديث جاز ذلك لأنه عقد تربع ،فدل على �أن التربعات يغتفر فيها ما ال يغتفر
يف املعاو�ضات.
 6ـ �أن الأ�صل يف العقود ال�صحة ،وال يحكم بالف�ساد �إال بدليل وال دليل ،والقيا�س على منع الغرر يف البيع
غري م�سلم ؛ لأن البيع من عقود املعاو�ضات والغرر يف العقد يلحق ال�ضرر ب�أحد املتعاقدين ،ولذا منع منه،
�أما الغرر يف الهبة فال ي�ضر ؛ «لأنها �إح�سان �صرف ال يق�صد به تنمية املال كال�صدقة والهبة والإبراء ف�إن
هذه الت�صرفات ال يق�صد بها تنمية املال ،بل �إن فاتت على من �أح�سن �إليه بها ال �ضرر عليه ف�إنه مل يبذل
�شي ًئا بخالف الق�سم الأول �إذا فات بالغرر واجلهاالت �ضاع املال املبذول يف مقابلته فاقت�ضت حكمة ال�شرع
منع اجلهالة فيه� ،أما �إح�سان ال�صرف فال �ضرر فيه فاقت�ضت حكمة ال�شرع وحثه على الإح�سان التو�سعة
فيه بكل طريق باملعلوم واملجهول»(. ((6
 7ـ �أن القول باجلواز فيه حتقيق ملق�صد عظيم من مقا�صد ال�شريعة ،وهو بذل املال على وجه التربع
والإح�سان ،حيث تواترت الن�صو�ص ال�شرعية يف احلث على ذلك ،والقول باملنع فيه ت�ضييق ومنع ملا
حر�ص ال�شارع على �إيجاده.
 8ـ �أن العلل املوجبة للمنع يف املعاو�ضات غري موجودة يف التربعات ،فالقول باجلواز ال ي�ؤدي �إىل
ال�شحناء والبغ�ضاء ،ولي�س فيه �أكل ملال الغري بالباطل ،وال يو�صل �إىل الظلم املحرم �شرعً ا.
(� ((6أخرجه �أبوداود يف كتاب الأق�ضية ،باب :يف ق�ضاء القا�ضي �إذا �أخط�أ  ،301/3و�أحمد يف م�سنده  ، 308/44وابن �أبي �شيبة يف م�صنفه ، 541/4 :والطحاوي يف
�شرح معاين الآثار ،154/4 :والدار قطني يف �سننه ،238/4 :و�أبو يعلى يف م�سنده ، 7027 :وابن اجلارود يف املنتقى ، 250/1 :والبيهقي يف �سننه ، 66/6 :واحلاكم
يف امل�ستدرك  ،107/4وقال�« :صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه».
(� ((6أخرجه م�سلم يف كتاب الف�صائل ،باب ما �سئل ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم.)٤٢٨٥( ،
(� ((6أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب :ما ذكر يف الأ�سواق .745/2
( ((6الفروق ،للقرايف.277/1 :
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((6(.

القول الثالث� :أن اجلهل من الواهب مينع ال�صحة ،دون جهل املوهوب له ،وهو قول يف مذهب احلنابلة
ودليل هذا القول�« :إن اجلهل �إذا كان يف حق الواهب منع ال�صحة لأنه غرر يف حقه ،و�إن كان من املوهوب
(((7
له مل مينعها لأنه غرر يف حقه فلم يعترب يف حقه العلم مبا يوهب له كاملو�صى له».
و�أجيب :ب�أن الغرر مع وجوده يف هبة املجهول �إال �أنه ال ي�ضر ؛ لأن الأدلة جاءت يف منع الغرر يف عقود
املعاو�ضات ؛ لأن الغرر فيها يف�ضي اخل�صومة واملنازعة فيمنع� ،أما يف التربع فال يف�ضي �إىل ذلك فيجوز.
الترجيـــح:

لدي ـ والله �أعلم ـ القول
وبعد ا�ستعرا�ض �أقول الفقهاء يف امل�س�ألة والرتجيح بني �أدلتهم ،يتبني �أن الراجح َّ
الثاين ،وهو القول ب�أن اجلهالة يف الهبة ال ت�ضر ؛ وذلك ل�صحة الأحاديث الدّالة على اجلواز ،مع عدم
وجود املعار�ض ؛ ولأن الأ�صل عدم املنع ،والأ�صل يف العقود احلل في�ؤخذ بهذا الأ�صل وال يعدل عنه �إال
بدليل �صحيح وال دليل على املنع؛ ولأن يف هذا القول حتقيق ملقا�صد �شرعية عظيمة ،ويف املنع ت�ضييق
على بع�ض �أوجه الرب واخلري .والله تعاىل �أعلم بال�صواب.

المطلب الثاني  :حكم اإلبراء من ال َّ
دين المجهول
تعريف اإلبراء في اللغة واالصطالح:

الإبراء لغ ًة :من الرباءة وهي التباعد من ال�شيء ومزايلته( .((7جاء يف معجم مقايي�س اللغة(« :((7بر�أ الباء
والراء والهمزة �أ�صالن �إليهما ترجع فروع الباب �أحدهما اخللق ..والأ�صل الآخر التباعد من ال�شيء
ومزايلته ..ومن ذلك قولهم برئت �إليك من حقك ..وكذلك بار�أت �شريكي و�أبر�أت من الدين وال�ضمان».
وا�صطالحً ا :فهو حط وتنزيل ق�سم من احلق الذي يف ذمة �شخ�ص � ,أو كله(.((7
بيان مشروعية اإلبراء ،وأنه من عقود اإلحسان والتبرع:

وردت �أدلة كثرية يف م�شروعية الإبراء ،والرتغيب فيه ،و�أنه من ف�ضائل الأعمال وحما�سن الأخالق  ،و�أن
املربئ له الأجر الكبري عند الله ملا قام به من عمل املعروف والإح�سان والرب ،فالإبراء يح�صل به خلو الذمة
من احلقوق والواجبات ،وهو مق�صد عظيم من مقا�صد ال�شريعة.
ومن الأدلة على م�شروعية الإبراء ما يلي :ـ قوله تعاىلَ « :و ِ�إنْ َكانَ ُذو ع ُْ�س َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة ِ�إ َل َم ْي َ�س َر ٍة َو�أَنْ
ي َل ُك ْم ِ�إنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ »(.((7
َت َ�ص َّد ُقوا َخ ْ ٌ
فقوله تعاىل « :و�أن ت�صدقوا « املراد به �إ�سقاط الدين عن املدين املع�سر ،و�إبرائه منه  .قال ابن العربي»:
( ((6املغني  ،البن قدامة ،384/5 :والإن�صاف ،للمرداوي.132/7 :
( ((7املغني ،البن قدامة.384/5 :
( ((7تاج العرو�س ،للزبيدي ،145/1 :واملعجم الو�سيط.46/1 :
( ((7معجم مقايي�س اللغة.236/1 ،
( ((7درر احلكام �شرح جملة الأحكام ،لعلي حيدر. 67 / 4 :
( ((7البقرة.280 :
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قال علما�ؤنا :ال�صدقة على املع�سر قربة وذلك �أف�ضل عند الله من �إنظاره �إىل املي�سرة»(.((7
ـ قوله تعاىلَ « :و�آ ُتوا ال ِّن َ�سا َء َ�ص ُد َقا ِت ِهنَّ ِن ْح َل ًة َف ِ�إنْ ِط ْ َ
ب َل ُك ْم َعنْ َ�ش ْي ٍء ِم ْن ُه َن ْف ً�سا َف ُكلُو ُه هَ ِني ًئا َم ِري ًئا «(.((7
ففي هذه الآية �أمر الله تعاىل الأزواج ب�إعطاء الزوجة حقها من ال�صداق �إال �إن تنازلت عن �صداقها� أو عن
بع�ضه لزوجها.
وهنَّ �أَ ْو َت ْف ِر ُ�ضوا َلهُنَّ َف ِر َ
اح َع َل ْي ُك ْم �إِنْ َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َ�سا َء َما َ ْل َ َ
ي�ض ًة َو َم ِّتع ُ
ت ُّ�س ُ
ُوهنَّ َع َلى
ـ قوله تعاىل«َ :ل ُج َن َ
وهنَّ ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ َ َ
ت ُّ�س ُ
ني َو ِ�إنْ َط َّل ْق ُت ُم ُ
وهنَّ
وف َح ًّقا َع َلى ْالُ ْح ِ�س ِن َ
ت َق َد ُر ُه َم َتاعً ا ِب ْالَ ْع ُر ِ
ْالُ ِ
و�س ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى ْالُ ْق ِ ِ
َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم َلهُنَّ َف ِر َ
ي�ض ًة َف ِن ْ�ص ُف َما َف َر ْ�ض ُت ْم ِ�إ َّل َ�أنْ َي ْع ُفونَ �أَ ْو َي ْع ُف َو ا َّلذِ ي ِبيَدِ هِ ُع ْق َد ُة ال ِّن َك ِاح َو�أَنْ َت ْع ُفوا �أَ ْق َر ُب
ري»( .((7ففي هذه الآية �أمر الله تعاىل الأزواج
ِلل َّت ْق َوى َو َل َت ْن َ�سوُا الْ َف ْ�ض َل َب ْي َن ُك ْم ِ�إنَّ ال َّل َه ِ َ
با َت ْع َملُونَ َب ِ�ص ٌ
ب�إعطاء الزوجة املطلقة حقها من املهر� ،إال �إن عفت الزوجة وتنازلت و�أبر�أت زوجها من الدَّين الذي يف
ذمته لها.
َ
َ
َ
ـ حديث َعبْدِ ال َّل ِه ْب ِن �أ ِبي َق َتا َد َة �أنَّ �أ َبا َق َتا َد َة َط َل َب َغ ِرميًا َل ُه َف َت َوا َرى َع ْن ُه ُث َّم َو َج َد ُه َف َقا َل ِ� إ ِّنى ُم ْع ِ�س ٌرَ .ف َقا َل �آل َّل ِه
َقا َل �آل َّل ِهَ .قا َل َف ِ�إ ِّنى َ�س ِم ْعتُ َر ُ�سو َل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َي ُقو ُل َ «:منْ َ�سـ َّر ُه �أَنْ ُي ْن ِج َي ُه ال َّل ُه ِمنْ ُك َر ِب َي ْو ِم
الْ ِقي ـَا َم ِة َف ْل ُي َن ِّف ْ�س َعنْ ُم ْع ِ�س ٍر �أَ ْو َي َ�ضـ ْع َع ْنه»(. ((7
ـ حديث َع ْبد ال َّل ِه ْبن َك ْع ِب ْب ِن َما ِل ٍك َعنْ �أَ ِب ِيه �أَ َّن ُه َت َق َ
ول ال َّل ِه
ا�ضى ا ْبنَ �أَ ِبى َح ْد َر ٍد َد ْي ًنا َكانَ َل ُه َع َل ْي ِه ِفى َعهْدِ َر ُ�س ِ
ــ�صلى الله عليه و�سلم ـ ِفى ْالَ ْ�س ِجدِ َفا ْر َت َفعَتْ َ�أ ْ�ص َوا ُت ُه َما َح َّتى َ�س ِم َعهَا َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم ـ
َو ُه َو ِفى َب ْي ِت ِه َف َخ َر َج ِ�إ َل ْي ِه َما َر ُ�سو ُل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َح َّتى َك َ�ش َف ِ�س ْج َف(ُ ((7ح ْج َر ِت ِه َو َنادَى َك ْع َب
ْبنَ َما ِل ٍك َف َقا َلَ « :يا َك ْع ُب »َ .ف َقا َل َل َّب ْي َك َيا َر ُ�سو َل ال َّل ِهَ .ف�أَ َ�شا َر ِ�إ َل ْي ِه ِبيَدِ هِ َ�أنْ َ�ض ِع َّ
ال�ش ْط َر ِمنْ َد ْي ِن َكَ .قا َل َك ْع ٌب َق ْد
(((8
َف َع ْلتُ َيا َر ُ�سو َل ال َّل ِهَ .قا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ــ�صلى الله عليه و�سلم ـ « ُق ْم َفا ْق ِ�ض ِه ».
منْ
وح َر ُج ٍل ِ َّ
ـ حديث ُح َذ ْي َف َة َر ِ�ضي الله عَنه َقا َلَ :قا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ــ�صلى الله عليه و�سلمــَ «:ت َل َّق ِت ْالَ َال ِئ َك ُة ُر َ
َكانَ َق ْب َل ُك ْم َف َقالُوا �أَع َِم ْلتَ ِمنَ ْ َ
ا�س َف�آ ُم ُر ِف ْت َيا ِنى �أَنْ ُي ْن ِظ ُروا
ال ْ ِي َ�ش ْي ًئا َقا َل َالَ .قالُوا َت َذ َّك ْرَ .قا َل ُك ْنتُ �أُدَا ِي ُن ال َّن َ
ْ ُ (((8
و�س ِر ـ َقا َل ـ َقا َل ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل َ َ
ت َّو ُزوا َعنه ».
ْالُ ْع ِ�س َر َو َي َت َج َّو ُزوا ع َِن ْالُ ِ
الدين المجهول:
اختالف الفقهاء في حكم اإلبراء من َّ

�صورة امل�س�ألة� :إذا �أقر�ض �شخ�ص �آخر مبل ًغا من املال ،ون�سي املقر�ض �أو كالهما قدر الدَّين الواجب يف
ال ِّذمة ،فقال املقر�ض� :أبر�أتك من كل املال الذي يف ذمتك يل ،فهل ي�صح هذا الإبراء والإ�سقاط �أم ال ،اختلف
الفقهاء يف حكم هذه امل�س�ألة �إىل قولني:
(((8
القول الأول� :أن الإبراء غري �صحيح ،وبه قال ال�شافعية.
وطريق الإبراء من املجهول عند ال�شافعية� :أنه يذكر عددًا يتحقق �أنه يزيد على قدر الدَّين كمن ال يعلم هل
(� ((7أحكام القر�آن.326/1 :
( ((7الن�ساء.4 :
( ((7البقرة.237 ،236 :
(� ((7أخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة ،باب :يف �إنظار املع�سر .1196/3
( ((7ال�سجف :ال�سرت ،وقيل :ال ي�سمى �سجفًا �إال �إذا كان م�شقوق الو�سط .انظر :النهاية يف غريب احلديث ،البن الأثري.343/2 :
(� ((8أخرجه البخاري يف كتاب ال�صالة  ،باب :التقا�ضي واملالزمة يف امل�سجد  ، 99/1وم�سلم يف كتاب البيوع  ،باب :ا�ستحباب الو�ضع من ال َّدين .1192/3
(� ((8أخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة ،باب :ف�ضل �إنظار املع�سر .1194/3
(� ((8إعانة الطالبني ،152/3 :وحا�شية البجريمي على �شرح منهج الطالب.30/3 :
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له عليه خم�سة �أو ع�شرة فيربئه من خم�سة ع�شر مث ًال.
�أدلة هذا القول:
(((8
 1ـ حديث �أَ ِبى ُه َر ْي َر َة َقا َل َنهَى َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ــ�صلى الله عليه و�سلم ـ َعنْ َب ْي ِع ْ َ
ال َ�صاةِ َو َعنْ َب ْي ِع الْ َغ َر ِر.
ووجه الداللة� :أن النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ نهى عن بيع الغرر؛ والإبراء مع اجلهل بقدر املال نوع
(((8
من الغرر فيحرم.
و�أجيب :ب�أن احلديث يف املعاو�ضات التي يف�ضي الغرر فيها �إىل اخل�صومة وال�شقاق ،و�ضياع احلقوق ،
�أما الإبراء فهو تربع من املربئ وال يرتتب على اجلهل بقدر املال �ضياع حقوق �أو ظلم لأحد املتعاقدين.
 2ـ �أن الإبراء من الدين متليك ،فيجب العلم بقدر املال كالبيع .و�أجيب :بعدم الت�سليم ب�أن الإبراء متليك بل
(((8
هو �إ�سقاط كالإعتاق ،فقيا�سه على البيع غري م�سلم.
 3ـ �أن اجلهالة املعفو عنها هي اجلهالة التي ال ميكن االحرتاز منها ك�أ�سا�س الدار� ،أما اجلهالة التي ميكن
(((8
االحرتاز منها فال يعفى عنها ،فلما �أمكن االحرتاز من اجلهالة يف الإبراء وجب �أن تكون مانعة من ال�صحة.
و�أجيب :ب�أن اجلهالة متنع ال�صحة يف عقود املعاو�ضات ملا يرتتب على ذلك من الظلم� ،أما يف الإبراء فال
يوجد ظلم ،بل فيه خلو الذمة مما ي�شغلها ،وهو �إح�سان من �صاحب الدين ،و�إذا انتفت العلة زال احلكم.
القول الثاين� :أن الإبراء �صحيح ،وبه قال احلنفية( ،((8واملالكية( ،((8واحلنابلة (.((9
�أدلة هذا القول:
 1ـ حديث الرجلني الذين جاءا �إىل الر�سول ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ يخت�صمان يف مواريث قد در�ست
الله َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :أَ َما ِ� إ ْذ ُق ْل ُت َماَ ،فا ْذهَ َبا َفا ْق َت ِ�س َماُ ،ث َّم َت َو َّخ َيا
بينهما  ،ولي�س لهما بينةَ ،ف َقا َل َر ُ�سو ُل ِ
ُ (((9
َْ
احدٍ ِم ْن ُك َما َ�ص ِاح َبه».
ا�س َت ِه َماُ ،ث َّم ِل َي ْح ِل ْل ُك ُّل َو ِ
ال َّقُ ،ث َّم ْ
ووجه الداللة� :أن النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �أمر كل واحد منهما �أن يربئ �صاحبه من حقه املجهول.
(((9
 2ـ �أن الإبراء �إ�سقاط ف�صح مع اجلهالة ،فهو كالإعتاق والطالق.
 3ـ �أن ما ال يفتقر �إىل الت�سليم ي�صح مع اجلهالة ،وما يفتقر �إىل الت�سليم ال ي�صح مع اجلهالة كالبيع فلما
(((9
كان الإبراء ال يفتقر �إىل الت�سليم �صح يف املجهول.
 4ـ « �أن احلاجة داعية �إىل تربئة الذمة ،وال �سبيل �إىل العلم مبا فيها ،فلو وقف �صحة الرباءة على العلم ،
(((9
لكان �سدًّا لباب عفو الإن�سان عن �أخيه امل�سلم ،وتربئة ذمته».
(((8

( ((8انظر :مغني املحتاج .202/2 :وجاء يف حوا�شي ال�شرواين  :255/5عدم �صحة الإبراء من املجهول بالن�سبة للدنيا �أما بالن�سبة للآخرة في�صح.
(� ((8سبق تخريجه.
( ((8احلاوي الكبري ،للماوردي.272/5 :
( ((8املغني ،البن قدامة.385/5 :
( ((8احلاوي الكبري ،للماوردي.273/5 :
( ((8الفتاوى الهندية ،384/4 :ودرر احلكام �شرح جملة احلكام ،لعلي حيدر.388/2 :
( ((8اخلر�شي على خمت�صر خليل ،99/6 :ومواهب اجلليل.241/7 :
( ((9ك�شاف القناع ،304/4 :ومطالب �أويل النهى.342/3 :
(� ((9سبق تخريجه.
( ((9املغني ،البن قدامة.385/5 :
( ((9احلاوي الكبري ،للماوردي.272/5 :
( ((9املغني ،البن قدامة.385/5 :
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الترجيــــح:

وبعد ا�ستعرا�ض �أقول الفقهاء يف امل�س�ألة والرتجيح بني �أدلتهم ،يتبني �أن الراجح فيما يبدو يل والله �أعلم
القول الثاين ،وهو القول ب�أن الإبراء ي�صح ولو كان الدَّين جمهو ًال ؛ لقوة ما ا�ستدل به �أ�صحاب هذا القول
و�سالمته من املناق�شة ،يف حني نوق�شت �أدلة القول الآخر ؛ ولأن الإبراء يتحقق به مقا�صد �شرعية عظيمة
كخلو ال ِّذمة من الدّيون ،وقطع اخل�صومات ،وتفريج الكربات.
المطلب الثالث  :الوصية بالمجهول
تعريف الوصية في اللغة واالصطالح:

الو�صية لغ ًة� :أو�صى الرجل وو�صاه عهد �إليه ،وقيل :من باب و�صيت ال�شيء بال�شيء �أ�صيه �أي :و�صلته.
(((9
وا�صطالحً ا :متليك م�ضاف ملا بعد املوت بطريق التربع �سواء �أكان ذلك يف الأعيان �أم يف املنافع.

(((9

أدلة مشروعية الوصية:

وال�س ـ َّنــة و�إجماع الأمة متعا�ضدة على �أ�صل
الو�صية م�شروعية باالتفاق ،قال النووي« :دالئل الكتاب ُّ
الو�صية»(.((9
ُو�صي ِبهَا َ� أ ْو َد ْي ٍن»(،((9
و�أدلة م�شروعية الو�صية وبيان ف�ضلها كثرية ،ومنها قوله تعاىل«ِ :منْ َبعْدِ َو ِ�ص َّي ٍة ي ِ
الله ـ َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ـ َيعُود ُِن عَا َم َح َّج ِة
ا�ص ـ َر ِ�ض َي الل ُه َع ْن ُه ـ َقا َلَ :كانَ َر ُ�سو ُل ِ
وعن َ�سعْدِ ْب ِن �أَ ِبي َو َّق ٍ
َاع ِمنْ َو َج ٍع ْ
ا�ش َت َّد ِبي َف ُق ْلتُ ِ�إ ِّن َق ْد َب َل َغ ِبي ِمنَ الْ َو َج ِع َو�أَ َنا ُذو َم ٍال َو َل َي ِر ُث ِني ِ�إ َّل ا ْب َن ٌة �أَ َف�أَ َت َ�صد َُّق ِب ُثلُ َث ْي
الْ َود ِ
َم ِال َقا َل « :ال « َف ُق ْلتُ ِب َّ
ي
ري �أَ ْو َك ِث ٌ
ال�ش ْط ِر َف َقا َل «ال» ُث َّم َقا َل« :ال ُّثلُ ُث َوال ُّثلُ ُث َك ِب ٌ
ري ِ�إ َّن َك �أَنْ َت َذ َر َو َر َث َت َك �أَ ْغ ِن َيا َء َخ ْ ٌ
ا�س»(. ((9
ِمنْ �أَنْ َت َذ َر ُه ْم عَا َل ًة َي َت َك َّف ُفونَ ال َّن َ
وعن ابن ُع َم َر ـ ر�ضي الله عنهما ـ �أَنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ قال« :ما َح ُّق ا ْم ِر ٍئ ُم ْ�س ِل ٍم له َ�ش ْي ٌء
يو�صى فيه َي ِبيتُ َث َل َث َل َي ٍال �إال َو َو ِ�ص َّي ُت ُه ِع ْن َد ُه َم ْك ُتو َب ٌة « قال عبد ال َّل ِه بن ُع َم َر :ما َم َّرتْ َع َل َّي َل ْي َل ٌة ُم ْن ُذ �سمعت
َر ُ�سو َل ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم قال ذلك �إال َو ِع ْندِ ي َو ِ�ص َّي ِتي»(.((10
حكم الوصية بالمجهول:

اتفق فقهاء احلنفية( ،((10واملالكية( ،((10وال�شافعية( ،((10واحلنابلة( ((10على �أن اجلهالة ال ت�ضر يف الو�صية،
فمن �أو�صى ب�شاة من غنمه� ،أو �سيارة من �سياراته� ،أو بثوب من� أثوابه من غري تعيني� ،أو قال :لفالن جزء
( ((9املحكم واملحيط الأعظم ،البن �سيده ، 394/8 :وامل�صباح املنري  ،للفيومي.662/2 :
( ((9البحر الرائق ،459/8 :ومواهب اجلليل.513/8 :
( ((9تهذيب الأ�سماء واللغات.365/3 :
( ((9الن�ساء.11 :
(� ((9أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ،باب :رثي النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �سعد بن خوله  ،435/1وم�سلم يف كتاب الو�صية ،باب :الو�صية بالثلث .1250/3
(� ((10أخرجه البخاري يف كتاب الو�صايا ،باب :الو�صايا  ،1005/3وم�سلم يف كتاب الو�صية .1250/3
( ((10انظر :بدائع ال�صنائع ،68/5 :والبحر الرائق.472/8 :
( ((10انظر :املنتقى �شرح املوط�أ ،174/6 :والتاج والإكليل ،531/8 :و�شرح خمت�صر خليل ،للخر�شي .182/8 :
( ((10انظر :احلاوي ،للماوردي ،538/7 :والو�سيط ،للغزايل ،416/4 :واملجموع �شرح املهذب ،للنووي 229/9 :
( ((10انظر :الإن�صاف ،للمرداوي ،255/7 :واملبدع ،البن مفلح.51/6 :
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من مايل ،فو�صيته �صحيحة ،وال ت�ضر جهالة املو�صى به.
قال ابن تيمية« :ولو و�صى ملعني �إذا فعل فع ًال �أو و�صى ملطلق مو�صوف فكل من الو�صيتني جائز باتفاق
(((10
الأئمة ف�إنهم ال ينازعون يف جواز الو�صية باملجهول».
وا�ستدلوا على اجلواز ب�أدلة ،منها:
(((10
ـ �أن الو�صية كالإرث ،والإرث ال ت�ضره اجلهالة فكذلك الو�صية ،ولذا قيل :الو�صية �أخت املرياث.
ـ �أن الله تعاىل �أعطى عبده ثلث ماله يف �آخر عمره ،وقد ال يعرف حينئذ ثلث ماله لكرثته �أو غيبته �أو
(((10
غريهما ،فدعت احلاجة �إىل جتويز الو�صية باملجهول.
والله تعاىل �أعلم.

( ((10الفتاوى الكربى ،49/4 :وجمموع الفتاوى.320/31 :
( ((10انظر :البحر الرائق ،البن جنيم ،511/8 :واملجموع �شرح املهذب ،للنووي ،418/15 :واملغني ،البن قدامة.92/6 :
( ((10انظر� :شرح البهجة ،7/4 :و�أ�سنى املطالب.35/3 :
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الخاتمة
يـكن
وبعد هذه الرحلة العلمية حول مو�ضوع� :أحكام الغرر يف عقود التربعات :درا�سة فقهية مقارنةْ ُ ،
القول ب�أنَّ �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل الدِّرا�سة ،هـي:
�أو ًال :الغرر حمرم يف ال�شريعة ؛ ال�شتماله على جملة من املفا�سد ال�شرعية.
ثانيًا :املق�صود بالغرر هو ما ا�شتمل على نوع من املخاطرة ،وال يدري الإن�سان �أيح�صل له ما يريد� أم ال.
ثال ًثا :الغرر يجوز للحاجة ،و�إذا كان تركه يف�ضي �إىل مف�سدة وم�شقة �أ�شد.
رابعًا :الغرر �إذا كان ي�سريًا مل ي�ضر.
خام�سا� :أن عقود التربعات تختلف يف طبيعتها عن حقوق املعاو�ضات ،فاملعاو�ضة تقوم على �أ�سا�س
ً
املنفعة املتبادلة� ،أما التربعات فهي �إح�سان وتف�ضل من املتربع.
�ساد�سا :الغرر غري م�ؤثر يف عقود التربعات ,لأنها تربع و�إح�سان ،والغرر فيها ال يف�ضي �إىل امل�شاحة
ً
واملخا�صمة.
�سابعًا :اجلهالة يف الهبة ال ت�ضر ،فلو وهب �شخ�ص لآخر ما ًال من غري تعيني جاز ذلك.
ثام ًنا :الإبراء مع اجلهل بقدر الدَّين ي�صح ،ملا يف ذلك من �إبراء للذمم و�إ�سقاط للديون.
تا�سعًا :الو�صية ت�صح مع اجلهالة ؛ فلو �أو�صى �شخ�ص لآخر بجزء من ماله �صح ذلك ،ولو مل يحدد القدر
والنوع.
تلك �أهم نتائج البحث التي تو�صلت �إليها من خالل هذه الدرا�سة ،فما كان من �صواب فذلك الف�ضل من الله
تعاىل ،وما كان من خط�أ �أو �سهو �أو ن�سيان ،فمن نف�سي ،و�أ�ستغفر الله تعاىل من ِّ
فعل يغ�ضب
قول �أو ٍ
كل ٍ
الله تعاىل.
و احلمد لله رب العاملني ،فاحتة كل خري ومتام كل نعمة.
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1919احلاوي يف فقه مذهب الإمام ال�شافعي للماوردي،
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المرابحات الدولية في المصارف
اإلسالمية ــ دراسة تقييمية

جمال
د .إبراهيم حسن ّ
حما�ضر يف اجلامعة الوطنية وجامعة الإميان يف اليمن

(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /7 / 20م  ،واعتمد للن�شر يف 2014 / 8/5م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
ملخص

تكمن م�شكلة الدرا�سة يف �أن املرابحات الدولية يف امل�صارف الإ�سالمية رغم التو�سع يف ا�ستخدامها
ك�صيغة متويلية �إال �أن تعقد �آلياتها وارتباطها مبنظومات تعامل دولية يجعل من تف�صيالتها حمل �إ�شكال
وجدل من الناحية ال�شرعية لدى الكثريين �سواء من خالل النظرة �إىل �أ�صول تلك ال�صيغة �أو بالنظر �إىل
الواقع التطبيقي لها �أو من خالل حتقيقها لأهداف امل�صرفية الإ�سالمية .وتهدف الدرا�سة �إىل بيان الأحكام
ال�شرعية التف�صيلية لهذه ال�صيغة وتطبيقاتها يف امل�صارف الإ�سالمية يف حماولة للتقييم .وا�ستندت هذه
الدرا�سة على املنهج اال�ستقرائي يف تتبع �أقوال الفقهاء حول تف�صيالت املعامالت ،وعلى املنهج الو�صفي
يف �إي�ضاح �آلية التطبيق .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج والتو�صيات من �أهمها :وجود بع�ض
املالحظات ال�شرعية �أثناء تطبيق �صيغة املرابحات الدولية يف بع�ض امل�صارف الإ�سالمية� .أهمية التوعية
للهيئات ال�شرعية بتفا�صيل املنتجات املالية و�إجراءاتها التنفيذية و�صو ًال لإبداء الر�أي ال�شرعي ال�صحيح.
�ضرورة مراقبة املنتجات املالية من الناحية ال�شرعية يف كل مراحلها �ضمان ًا للم�شروعية ،وتفعيل دور
الرقابة ال�شرعية يف امل�صارف الإ�سالمية .تفعيل دور الإدارات التجارية يف امل�صارف الإ�سالمية للقيام
بالدور الر�سايل يف الإ�شراف على ال�سيا�سة التمويلية يف املرابحات الدولية لتحقيق �أهداف امل�صرف
الإ�سالمي.
كلمات مفتاحية :املرابحات الدولية ،امل�صارف الإ�سالمية ،الرقابة ال�شرعية.
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Abstract
The research problem of international Murabaha in Islamic banks – regardless of
its wide implementation as finance mode – lies under its complicated mechanism,
besides its linkage with international system of deals which are making the
Murabah a subject of arguments for many. The questions are directed equally
regarding the base of Murabaha, its practical application and the accomplishment
of the Islamic banking aims. The study aims at describing the detailed Shari’ah
rulings for Murabaha format along with its application in Islamic banking i.e,
in an effort to evaluate Murabaha. The study has adopted the indective method
for exploring the views of the scholars regarding the details of the transactions
whilst the descriptive method for explaining the implementation mechanism. The
research has a number of conclusions, prominent among them are: presence of
Shari’ah problems in implementing the format and its execution in some of the
Islamic banks. Significance of awareness by Shari’ah boards about the details of
financial products and its execution in conventional context while expressing the
appropriate Shari’ah view. Need of Shri’ah supervision over the financial products
at each and every stage to assure the Shari’ah compliance, besides activating the
role of Shari’ah supervision at Islamic banks.
Key Words: International Murabaha, Islamic Banks, Shari’ah Supervision.
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مقدمة

تعترب امل�صارف الإ�سالمية جتربة جتديدية يف جمال فقه املعامالت وبزوغ ًا للنظام االقت�صادي الإ�سالمي
ب�أحد مكوناته على �أر�ض الواقع العملي ،ولقد �أثبتت هذه التجربة احلديثة الن�ش�أة قوتها و�صالبتها
ومرونتها يف نف�س الوقت يف التعامل مع �أحداث وم�ستجدات البيئة االقت�صادية امل�ضطربة واملتنوعة،
وتعترب �صيغ التمويل التي تعتمدها امل�صارف الإ�سالمية هي الأدوات التي تتحرك بها يف امليدان لذا كان
االهتمام بهذه ال�صيغ التمويلية مهم ًا لرت�شيد التجربة من خالل مراقبة هذه ال�صيغ وتقييمها وحماولة
تطويرها وتنويعها وابتكار �صيغ ومنتجات �أخرى تواكب التطور املت�سارع يف عامل املال واالقت�صاد
وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية ،ومن �أهم هذه ال�صيغ و�أو�سعها ا�ستخدام ًا املرابحات الدولية والتي كرث احلديث
حولها من م�شجع وناقد ومتحامل ،وقد جاءت هذه الدرا�سة لتقييم هذه ال�صيغة من خالل درا�سة
التطبيقات لهذه ال�صيغة يف امل�صارف الإ�سالمية ب�أخذ امل�صارف الإ�سالمية يف اليمن كنموذج للدرا�سة،
وبيان مدى االلتزام باجلوانب ال�شرعية يف تطبيق هذه ال�صيغة ،والتعرف على مكامن اخللل يف تنفيذ
هذه ال�صيغة،كما ت�شمل الدرا�سة تقييم ًا لهذه ال�صيغة من ناحية مدى حتقيقها لأهداف امل�صرف الإ�سالمي
واالقت�صاد الإ�سالمي.
مشكلة الدراسة:

مع ات�ساع ا�ستخدام املرابحات الدولية يف امل�صارف الإ�سالمية وتعقد �آلياتها فهي ال تزال ث�شكل جد ًال
من الناحية ال�شرعية لدى الكثريين �سواء من خالل النظرة �إىل �أ�صول تلك ال�صيغة �أو بالنظر �إىل الواقع
التطبيقي لها ،كما �أن ارتهان امل�صارف الإ�سالمية �إىل اليوم على املرابحات عموم ًا يجعل الت�سا�ؤل �أكرث
حول مدى حتقيق هذه ال�صيغة للأهداف العامة لالقت�صاد الإ�سالمي.
وقد مت تق�سيم هذه الدرا�سة �إىل املباحث التالية:
املبحث الأول :تعريف املرابحة الدولية.
املبحث الثاين :الأحكام ال�شرعية املتعلقة باملرابحات الدولية.
املبحث الثالث :تقييم املرابحات الدولية يف امل�صارف الإ�سالمية.
وقد ختمت الدرا�سة بعدد من النتائج والتو�صيات ،والله تعاىل ن�س�أل التوفيق والعون والقبول ،و�صلى
الله على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
المبحث األول :تعريف المرابحة الدولية

المرابحة في اللغة:

م�صطلح املرابحة يف اللغة م�أخوذ من املفاعلة ،و�أ�صل مادته ( َر ِب َح) ،وال ِّر ْبح يف اللغة يعني الزيادة
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والنماء.
وجاء يف امل�صباح املنري:
«وا�شرتيت منه مرابحة� ،إذا �سميت لكل قدر من الثمن ربح ًا»(((.
ويف تاج العرو�س:
(((
«يقال :بعته ال�سلعة مرابحة على كل ع�شرة دراهم درهم» .
ويف املعجم الو�سيط:
«بيع املرابحة هو البيع بر�أ�س املال مع زيادة معلومة»(((.
فهذه التعريفات تبني �أن املرابحة يف اللغة م�أخوذة من الربح ،وهو الزيادة والنماء ،وهي من �صيغة
املفاعلة التي تفيد امل�شاركة التي تتم بني طرفني ،فاملرابحة تعني البيع �أو ال�شراء بر�أ�س املال وزيادة.
(((

المرابحة عند الفقهاء.

تكاد تكون تعريفات الفقهاء من �أ�صحاب املذاهب متقاربة ومتحدة يف تعريف املرابحة ،فلقد عرفها
احلنفية بقولهم:
(((
«بي ٌع بالثمن الأول مع زيادة ربح» .
وعرفها املالكية ب�أنها:
«بيع ال�سلعة بالثمن الذي ا�شرتاها به وزيادة ربح معلوم لهما»(((.
ّ
وبي ال�شافعية املرابحة بقولهم:
(((
«�أن يبني ر�أ�س املال وقدر الربح ب�أن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها بر�أ�س مالها وربح درهم يف كل ع�شرة» .
و�أما احلنابلة فقد عرفوها ب�أنها:
(((
«البيع بر�أ�س املال وربح معلوم» .
ومن تعريفات املذاهب مل�صطلح املرابحة جند �أن م�صطلح املرابحة يف الفقه الإ�سالمي يطلق على البيع
بر�أ�س املال مع ربح معلوم.
فهذا هو تعريف املرابحة ب�صورتها القدمية والتي ع َرفها الفقهاء القدامى� ،إال �أن م�صطلح املرابحة
املعمول به الآن يف امل�صارف الإ�سالمية يختلف عن مفهوم املرابحة الب�سيطة التي كانت قدمي ًا ،فهذه
املرابحة احلديثة عبارة عن مرابحة مركبة� ،أو ما ت�سمى باملرابحة للآمر بال�شراء ،وقد كانت هذه ال�صيغة
اكت�شاف ًا تو�صل �إليه الدكتور �سامي حمود يف ر�سالته للدكتوراه التي بعنوان (تطوير الأعمال امل�صرفية
مبا يتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية)�أثناء الفرتة من 1973مـ 1976م ،ومت التو�صل �إىل هذا العنوان
((( ل�سان العرب،ابن منظور ،حممد بن مكرم ،دار �صادر ،بريوت ،الطبعة الأوىل ،ج�،2ص ،442تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،الزبيدي ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الرزّاق
احل�سيني،حتقيق:جمموعة من املحققني ،دار الهداية،ج� ،6ص.383
((( امل�صباح املنري،الفيومي� ،أحمد بن حممد بن علي ،حتقيق:يو�سف ال�شيخ حممد ،املكتبة الع�صرية ،بريوت ،لبنان� ،ص.113
((( تاج العرو�س من جواهر القامو�س،الزبيدي ،مرجع �سابق،ج� ،6ص.380
((( املعجم الو�سيط،الزيات� ،أحمد،و �إبراهيم م�صطفى،وحامد عبد القادر،وحممد النجار ،،دار الدعوة،ج�،1ص.322
((( بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع،الكا�ساين ،عالء الدين �أبو بكر بن م�سعود ،،دار الكتاب العربي ،بريوت ،طبعة1982م ،ج� ،5ص.222
((( حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري،الد�سوقي ،حممد بن �أحمد بن عرفة ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ج�،12ص .183
((( املجموع �شرح املهذب،النووي ،حميي الدين بن �شرف �أبو زكريا ،،حتقيق وتكملة:حممد جنيب املطيعي ،دار الفكر ،بريوت،ج� ،13ص.3
((( املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين،املقد�سي ،عبد الله بن �أحمد بن قدامة �أبو حممد ،،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الأوىل1405 ،هـ ،ج�،4ص.280
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اال�صطالحي (املرابحة للآمر بال�شراء) كما يقول الباحث((( بتوجيه من الأ�ستاذ ال�شيخ حممد فرج
ال�سنهوري ثم انت�شر ا�ستعمال هذا امل�صطلح عن طريق امل�صارف الإ�سالمية و�صارت هذه املعاملة هي
�أ�سا�س تعامالت هذه امل�صارف ،وقد ارتكز الدكتور �سامي حمود يف اكت�شاف هذه ال�صيغة على عبارة
للإمام ال�شافعي رحمه الله تعاىل يف قوله:
«و�إذا �أرى الرج ُل الرج َل ال�سلع َة ،فقال :ا�شرت هذه و�أربحك فيها كذا ،فا�شرتاها الرجل ،فال�شراء جائز،
والذي قال �أربحك فيها باخليار� ،إن �شاء �أحدث فيها بيع ًا ،و�إن �شاء تركه ،وهكذا �إن قال ا�شرت يل متاع ًا
وو�صفه له� ،أو متاع ًا �أي متاع �شئت :و�أنا �أربحك فيه ،فكل هذا �سواء ،يجوز البيع الأول ،ويكون فيما
�أعطى من نف�سه باخليار ،و�سواء يف هذا ما و�صفت �إن كان قال ابتعه و�أ�شرتيه منك بنقد �أو دين ،يجوز
البيع الأول ويكونان باخليار يف البيع الآخر ف�إن جدداه جاز ،و�إن تبايعا به على �أن �ألزما �أنف�سهما الأمر
الأول فهو مف�سوخ من قبل �شيئني� :أحدهما �أنه تبايعاه قبل �أن ميلكه البائع ،والثاين �أنه على خماطرة �أنك
�إن ا�شرتيته على كذا �أربحك فيه كذا»(.((1
وعلى هذا بُنيت املرابحة املركبة للآمر بال�شراء ،وقد عرفها الدكتور �سامي حمود بقوله:
«�أن يتقدم العميل �إىل امل�صرف طالب ًا منه �شراء ال�سلعة املطلوبة بالو�صف الذي يحدده العميل ،وعلى
�أ�سا�س الوعد منه ب�شراء تلك ال�سلعة فع ًال مرابحة بالن�سبة التي يتفقان عليها ،ويدفع الثمن مق�سط ًا ح�سب
�إمكانياته»(.((1
�إذن وب�شكل مب�سط نرى �أن املرابحة العادية عبارة عن البيع مبثل ر�أ�س املال مع زيادة ربح معلوم ،و�إن
كانت هذه املرابحة وقعت بنا ًء على وعد �سابق بال�شراء من امل�شرتي وال�سلعة غري مملوكة حينها للبائع
فهي املرابحة امل�صرفية املعروفة الآن ،فاملرابحة بيع ،وهي من �أنواع بيوع الأمانات التي لها �شروطها
و�ضوابطها كما �سي�أتي بيانه خالل احلديث عن الأحكام ال�شرعية املتعلقة باملرابحة.
واملرابحة الدولية هي نوع من �أنواع املرابحات امل�صرفية ،والتي تكون ال�سلعة فيها خارج البلد �أي يتم
ا�ستريادها من اخلارج ،وتتم ب�أن يطلب العميل من امل�صرف �شراء ال�سلعة من ال�سوق اخلارجي بالو�صف
الذي يحدده العميل بناء على وعد منه ب�شرائها من امل�صرف مرابحة ثم يدفع الثمن مع الربح مق�سط ًا
ح�سب االتفاق بينهما.
وميكن تعريفها بعبارة موجزة ب�أنها عبارة عن:
بيع امل�صرف ال�سلعة التي ي�ستوردها من اخلارج لعميله بن�سبة ربح م�ضافة لقيمة ال�سلعة وذلك بناء على
طلب م�سبق من العميل ووعد منه ب�شراء ال�سلعة املحددة الأو�صاف من امل�صرف على �أن يدفع العميل
الثمن مق�سط ًا ح�سب االتفاق.
أطراف المرابحة الدولية

من خالل الواقع امل�صريف للمرابحات الدولية يت�ضح �أنها ترتكز على �أطراف رئي�سية يف العملية وهي:
1.1امل�صرف :وهو الذي يقوم با�سترياد ال�سلعة و�شرائها با�سمه من امل�صدِّر اخلارجي ،وهو
((( جملة جممع الفقه الإ�سالمي،جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،،بحث :بيع املرابحة للآمر بال�شراء ،د� .سامي حمود ،العدد 5ا ،جلزء � ،2ص.1092
( ((1الأم،ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س �أبو عبد الله ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،طبعة1393هـ،ج� ،3ص.39
( ((1تطوير الأعمال امل�صرفية مبا يتفق وال�شريعة اال�سالمية،حمود� ،سامي ح�سن ،مطبعة ال�شرق ،عمان ،الأردن ،الطبعة الثانية1402 ،ه ــ1982م� ،ص.432
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(امل�صرف فاحت االعتماد).
2.2البائع:وهو املالك الأول لل�سلعة وميثل هنا امل�صدِّر اخلارجي ،وهو امل�ستفيد من االعتماد.
3.3العميل :وهو طالب ال�سلعة والواعد ب�شرائها من امل�صرف.
4.4امل�صرف مب ِّلغ االعتماد :وهو م�صرف امل�صدر ،فيقوم ب�إبالغ امل�صدر (امل�ستفيد) بفتح
االعتماد ل�صاحله.
فهذه هي الأطراف الرئي�سة يف عمليات املرابحات الدولية و�أحيان ًا ت�ستدعي بع�ض العمليات وجود
�أطراف �أخرى كما يف حالة تعزيز االعتماد ،وقد يكون هناك �أكرث من م�صرف معزز ،ولكل طرف يف
عمليات املرابحات الدولية م�س�ؤولياته املحددة� ،إال �أن الذي مييز عمليات املرابحات الدولية (اعتمادات
املرابحة) عن عمليات االعتمادات الذاتية هي طبيعة م�سئولية امل�صرف والقيام بدوره ب�شكل حقيقي يف
عملية ال�شراء من امل�صدر حتى تتميز ال�صورة احلقيقية للتمويل.

المبحث الثاني :األحكام الشرعية المتعلقة بالمرابحات الدولية

تعترب املرابحات الدولية �أهم و�سيلة ت�ستخدمها امل�صارف الإ�سالمية يف متويل التجارة الدولية ،لذا
فاالهتمام بها �أكرث يف جميع اجلوانب �سواء الفنية� ،أو املهنية� ،أو ال�شرعية ،و�سيكون احلديث هنا عن
الأحكام ال�شرعية املتعلقة باملرابحات الدولية من خالل طرق �أهم اجلوانب التي تالزم عملية املرابحات
الدولية يف �أ�صولها و�إجراءاتها وذلك فيما يخ�ص اجلانب ال�شرعي.
الحكم الشرعي للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية( ((1واملالكية( ((1وال�شافعية( ((1واحلنابلة( ((1والزيدية(� ((1إىل جواز
املرابحة �شرع ًا؛ وهي املرابحة الب�سيطة التي تعارف عليها الفقهاء القدامى ب�أنها نوع بيع من بيوع
الأمانات.
�أما �أدلتهم على ذلك فمن الكتاب العزيز عموم الآيات الدالة على �إباحة البيع ،واملرابحة نوع من البيع ،و�أما
�أدلتهم من ال�سنة املطهرة فمجمل الأحاديث الدالة على �إباحة البيوع ب�صفة عامة ،ويدخل من �ضمن ذلك
(((1
العموم بيع املرابحة� ،إذ ال دليل يخرجه من العموم ،وال يالزمه �شيء مما تبطل به البيوع.
وقد حكى الإجماع على جواز املرابحة الإمام الكا�ساين يف بدائع ال�صنائع فقال يف معر�ض حديثه عن
�أنواع من البيوع ومنها بيع املرابحة:
( ((1بدائع ال�صنائع،الكا�ساين ،مرجع �سابق ،ج� ،5ص.220
العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإم��ام مالك(فتاوى اب��ن علي�ش)،علي�ش ،حممد بن �أحمد بن حممد ،جمعها ون�سقها وفهر�سها:علي بن نايف ال�شحود،
( ((1فتح ّ
1428ه ــ2007م ،ج� ،11ص.101
( ((1املجموع �شرح املهذب،النووي ،،ج� ،13ص.3
( ((1ك�شاف القناع عن منت الإقناع،البهوتي ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س ،حتقيق:هالل م�صيلحي ،بريوت :دارالفكر1402 ،هـ ،ج.230 ،3
( ((1البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء الأم�صار،املرت�ضى� ،أحمد بن يحيى ،القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي،ج� ،4ص.377
( ((1انظر :التطبيقات امل�صرفية لبيع املرابحة يف �ضوء الفقه الإ�سالمي،فيا�ض،عطية ،،دار الن�شر للجامعات ،القاهرة ،الطبعة الأوىل1419 ،ه ــ1999م� ،ص.20
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«وكذا النا�س توارثوا هذه البياعات يف �سائر الأع�صار من غري نكري وذلك �إجماع على جوازها»(.((1
علي مبائة بعتك بها وربح ع�شرة ،قال:
وقال ابن قدامه عند بيانه فيما �إذا قال البائعّ :
«فهذا جائز ال خالف يف �صحته وال نعلم فيه عند �أحد كراهة»(.((1
فهذه الأدلة ،واملنقول عن �أئمة املذاهب وجمهور ال�صحابة والتابعني فيه داللة قوية ووا�ضحة على جواز
بيع املرابحة.
وللمرابحة �شروط ذكرها الفقهاء ،و�أهمها ما يلي:
�1.1أن يكون العقد الأول �صحيح ًا.
2.2العلم بالثمن الأول الذي ا�شرتى به البائع املبيع يف العقد الأول.
3.3العلم بالربح.
(((2
وهذه ال�شروط مب�سوطة بتفا�صيلها وخالف الفقهاء يف كل تفريعاتها ،وذلك يف مواطنها.
الحكم الشرعي للمرابحة لآلمر بالشراء

�أما �صورة املرابحة املركبة ،وهي كما ي�سميها الفقهاء املعا�صرون املرابحة للآمر بال�شراء فقد �صار يف
احلديث عن م�شروعيتها نقا�ش م�ستفي�ض بني الفقهاء املعا�صرين ،وال زالت حتى الآن ت�شكل مثار �إ�شكال
حول جوازها من عدمه لدى البع�ض ،وانق�سم الفقهاء املعا�صرون �إىل فريقني :فريق يقول بجواز عقد
املرابحة للآمر بال�شراء ،وفريق �آخر يرى �أن املرابحة للآمر بال�شراء عقد باطل ،وقد ا�ستدل كل فريق ب�أدلة،
ومن �أف�ضل من حتدث عن املو�ضوع وتفنيد �أدلة املانعني ف�ضيلة الدكتور يو�سف القر�ضاوي يف كتابه
(املرابحة للآمر بال�شراء كما جتريها امل�صارف الإ�سالمية)( ،((2وقد عُقدت لهذا الأمر كثري من االجتماعات
وامل�ؤمترات ،وكان الر�أي الغالب الذي ا�ستقر عليه غالبية الفقهاء املعا�صرين القول بجواز املرابحة للآمر
بال�شراء ،ومن �ضمن هذه امل�ؤمترات امل�ؤمتر الثاين للم�صرف الإ�سالمي بالكويت ،والذي انعقد بتاريخ
6ـ 8جمادى الآخر عام  1403هجرية وقد جاء يف قراراته:
«يقرر امل�ؤمتر �أن املواعدة على بيع املرابحة للآمر بال�شراء ،بعد متلك ال�سلعة امل�شرتاه للآمر وحيازتها ،ثم
بيعها ملن �أمر ب�شرائها بالربح املذكور يف الوعد ال�سابق ،هو �أمر جائز �شرع ًا طاملا كانت تقع على امل�صرف
الإ�سالمي م�س�ؤولية الهالك قبل الت�سليم ،وتبعة الرد فيما ي�ستوجب الرد بعيب خفي»(.((2
وقد جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف دورة م�ؤمتره اخلام�س
بالكويت يف جمادى الأوىل من عام  1409هجرية ما يلي:
«..بعد اطالعه على البحوث املقدمة من الأع�ضاء واخلرباء يف مو�ضوعي (الوفاء بالوعد واملرابحة للآمر
بال�شراء) ،وا�ستماعه للمناق�شات التي دارت حولها قرر:
�أو ًال� :أن بيع املرابحة للآمر بال�شراء �إذا وقع على �سلعة بعد دخولها يف ملك امل�أمور ،وح�صول القب�ض
املطلوب �شرع ًا هو بيع جائز ،طاملا كانت تقع على امل�أمور م�س�ؤولية التلف قبل الت�سليم ،وتبعه الرد بالعيب
( ((1بدائع ال�صنائع،الكا�ساين ،مرجع �سابق ،ج�،5ص.220
( ((1املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين،املقد�سي ،،ج�،4ص.280
( ((2لال�ستزادة انظر :فيا�ض،مرجع �سابق� ،ص30ــ.57
( ((2بيع املرابحة للآمر بال�شراء كما جتريه امل�صارف اال�سالمية،القر�ضاوي ،يو�سف ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الثانية1407 ،ه ــ1987م.
( ((2جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،مرجع �سابق،ج.9220 ،2
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اخلفي ونحوه من موجبات الرد بعد الت�سليم ،وتوافرت �شروط البيع ،وانتفت موانعه»
فمن هنا ميكن القول ب�أن بيع املرابحة للآمر بال�شراء ،والذي جتريه امل�صارف الإ�سالمية جائز �شرع ًا �إذا ما
توفرت فيه �شروط البيع ال�صحيح ،ومتلك امل�صرف ال�سلعة قبل بيعها ،و َق ِب�ضها القب�ض ال�شرعي ،وحتمل
تبعه الهالك قبل الت�سليم وموجبات الرد بعد الت�سليم ،وانتفت عنه موانع البيع ال�صحيح.
(((2

حكم الوعد وإلزاميته

ينطوي بيع املرابحة للآمر بال�شراء على وعد من طالب ال�سلعة ب�شرائها من امل�صرف بعد �شراء امل�صرف
ومتلكه لها ،وقد اختلف الفقهاء املعا�صرون يف حكم هذا الوعد من العميل بال�شراء هل هو ملزم له؟ وهل
هذا الإلزام يلغي �صحة البيع؟
وقد اجته الفقهاء �إىل ثالثة اجتاهات يف هذه امل�س�ألة ،وبناء على هذا كانت اختيارات امل�صارف الإ�سالمية
ح�سب ر�أي هيئاتها ال�شرعية ،وقد تفرعت هذه الأقوال عن �أ�صل امل�س�ألة ،وهي �إلزامية الوعد ،وهل هو
ملزم للواعد ديانة وق�ضاء؟� ،أم ملزم ديانة ال ق�ضاء؟ ،وقد تعددت �آراء الفقهاء القدامى �إىل ثالثة �أقوال:
الأول� :أن الوفاء بالوعد ملزم ديانة وق�ضاء ،وهو قول جملة من ال�صحابة والتابعني منهم �سمرة بن
جندب ،واحل�سن الب�صري ،والقا�ضي �سعيد بن الأ�شوع ،وعمر بن عبد العزيز ،وابن �شربمة ،وهو قول
(((2
للمالكية ،وهو ر�أي ابن القيم.
الثاين :الوفاء بالوعد ملزم ديانة ال ق�ضاء ،وهو قول احلنفية ،وال�شافعية ،والظاهرية ،وقول عند
(((2
املالكية.
الثالث :التف�صيل ،فامل�شهور عند املالكية �أن الوعد ملزم ق�ضاء �إذا ارتبط ب�سبب ودخل املوعود يف هذا
(((2
الأمر.
وهذه الآراء الثالثة نوق�شت يف مواطنها بذكر الأدلة ومناق�شتها واالعرتا�ض على ذلك ،وقد ذكر ال�شيخ
القر�ضاوي خالل مناق�شته لهذه الآراء يف كتابه �أن الأ�صل هو االلزام بكل ما �أوجبه الله تعاىل ور�سوله
�صلى الله عليه و�سلم ،وال قبول للتفريق بني الإلزام ديانة وق�ضاء.
فبناء على هذا اخلالف يف هذه امل�س�ألة جاءت �آراء الفقهاء املعا�صرين حول �إلزامية العميل وامل�صرف
بالوعد وتنوعت كما يلي:
 1ـ القول بعدم �إلزامية الوعد للعميل �أو امل�صرف.
 2ـ الوعد ملزم للم�صرف دون العميل.
 3ـ القول ب�أن الوعد ملزم للطرفني.
وقد ُذكرت �أدلتهم يف مواطنها� ،إال �أن ما يهمنا هنا �أن الذي قد ميكن االطمئنان �إليه باخلروج من �شبهة
ما قرره من احتج على �إلزامية الوعد للطرفني �أو املواعدة على �أنها بيع ما ال ميلك فهي �أ�شبه بالبيع،
وباال�ستناد �إىل ما قاله الإمام ال�شافعي يف امل�س�ألة يف متام حديثه عن هذه ال�صورة:
«و�إن تبايعا به على �أن �ألزما �أنف�سهما الأمر الأول فهو مف�سوخ من قبل �شيئني:
( ((2جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،مرجع �سابق ،عدد ،5ج� ،2ص .753
( ((2فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري،الع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر ،حتقيق:عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،وحمب الدين اخلطيب ،الطبعة
ال�سلفية ،ج� ،8ص .205املحلى ،ابن حزم ،علي بن �أحمد بن �سعيد �أبو حممد الأندل�سي القرطبي الظاهري ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ج� ،8ص.28
( ((2املحلى،ابن حزم ،مرجع �سابق ،ج� ،8ص.28
( ((2فتاوى ابن علي�ش،علي�ش ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.129
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�أحدهما �أنه تبايعاه قبل �أن ميلكه ،والثاين �أنه على خماطرة �أنك �إن ا�شرتيته على كذا �أربحك فيه كذا»(.((2
وخروج ًا من التلفيق بني الأقوال الذي يُنتقد وقد ال يجوز ،ف�إن العدل يف هذا والله �أعلم القو ُل بالزامية
الوعد من طرف واحد ،وال �أهمية هنا ملن يكون االلزام� ،أللم�صرف �أم للعميل� ،إذ املطلوب اخلروج من
املواعدة بني الطرفني ،وبالنظر ملا توجبه امل�صلحة فيمكن القول بالإلزام من ناحية العميل واخليار من
ناحية امل�صرف.
وهذا الأمر ين�سجم مع ما جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنعقد يف الكويت يف دورته
اخلام�سة يف جمادى الأوىل لعام  1309من الهجرة النبوية وقد جاء يف القرار:
«ثاني ًا :الوعد :وهو الذي ي�صدر من الآمر �أو امل�أمور على وجه االنفراد يكون ملزم ًا للواعد ديانة �إال لعذر،
وهو ملزم ق�ضا ًء �إذا كان معلق ًا على �سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد ،و�أثر الإلزام يف هذه
احلالة �إما بتنفيذ الوعد ،و�إما بالتعوي�ض عن ال�ضرر الواقع فع ًال ب�سبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.
ثالث ًا :املواعدة :وهي التي ت�صدر من الطرفني جتوز يف بيع املرابحة ب�شرط اخليار للمتواعدين كليهما �أو
لأحدهما ،ف�إذا مل يكن هناك خيار ف�إنها ال جتوز ،لأن املواعدة امللزمة يف بيع املرابحة ت�شبه البيع نف�سه،
حيث ي�شرتط عندئذ �أن يكون البائع مالك ًا للمبيع حتى ال تكون هناك خمالفة لنهي النبي �صلى الله عليه
(((2
و�سلم عن بيع الإن�سان ما لي�س عنده»
فقد تبنى جممع الفقه الإ�سالمي هذا القرار ب�أن الوعد ملزم يف حال دخول امل�صرف فيما تعلق بالوعد
من �سبب وينتج عن ذلك كلفة ،واملواعدة غري جائزة يف املرابحة و�إمنا اجلائز ترك اخليار للم�صرف
والعميل �أو لأحدهما ،وقد اعتمد املجل�س ال�شرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
يف �إعداد معيار املرابحة للآمر بال�شراء هذا الأمر ،وقد ن�صت املادة  3/2من معيار املرابحة على ما يلي:
« ـ ال يجوز �أن ت�شتمل وثيقة الوعد �أو ما يف حكمها على مواعدة ملزمة للطرفني (امل�ؤ�س�سة والعميل)
ـ لي�س من لوازم املرابحة الوعد� ،أو االتفاق العام (الإطار) ،و�إمنا هو لالطمئنان �إىل عزم العميل على
تنفيذ ال�صفقة بعد متلك امل�ؤ�س�سة لل�سلعة .ف�إذا كانت لدى امل�ؤ�س�سة فر�ص بديلة لت�سويق ال�سلعة �أمكنها
اال�ستغناء عن الوعد �أو الإطار.
ـ يجوز �إ�صدار املواعدة من امل�ؤ�س�سة والعميل الآمر بال�شراء �إذا كانت ب�شرط اخليار للمتواعدين كليهما
(((2
�أو �أحدهما».
الدفعة المقدمة في المرابحات الدولية

يف املرابحات عموم ًا تلج�أ امل�صارف �إىل �أخذ مبلغ من العميل الواعد بال�شراء �أثناء التوقيع على وعد
ال�شراء ،وذلك ميثل لها �ضمان ًا لعدم نكول العميل عن ال�شراء ،وعن طريقه ميكن لها �أن ت�سدد خما�سريها
حال النكول ووقوع ال�ضرر على امل�صرف ،وقد اختلفت الر�ؤى يف تخريج هذا املبلغ هل هو عربون من
الثمن �أم ماذا ؟
والعربون عرفه الفقهاء بقولهم:
«هو �أن ي�شرتي ال�سلعة ،يدفع �إىل البائع درهم ًا �أو غريه على �أنه �إن �أخذ ال�سلعة احت�سب به من الثمن،
( ((2االم،ال�شافعي ،مرجع �سابق،ج� ،3ص.39
( ((2جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،مرجع �سابق ،عدد ،5ج� ،2ص .753
( ((2املعايري ال�شرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،2007 ،مملكة البحرين ،املعيار (�،)8ص.109
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و�إن مل ي�أخذها فذلك للبائع».
ومما ورد يف بيع العربون حديثان �أحدهما :حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده� :أن ر�سول الله
(((3
�صلى الله عليه و�سلم نهى عن بيع العربان.
(((3
والثاين :حديث زيد بن �أ�سلم� :سئل ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم عن العربان يف البيع ف�أحله.
وقد اختلف الفقهاء يف جواز بيع العربون بناء على ت�صحيح هذه الأحاديث واالحتجاج بالأ�صول العامة
للبيوع وحقيقة بيع العربون ،وقد منع بيع العربون اجلمهور من احلنفية واملالكية وال�شافعية والزيدية،
و�أبو اخلطاب من احلنابلة ،وروي املنع عن ابن عبا�س ،واحل�سن(.((3
و�أجازه الإمام �أحمد ،وروي اجلواز عن عمر بن اخلطاب وعبد الله بن عمر ر�ضي الله تعاىل عنهما ،وعن
(((3
جماعة من التابعني منهم جماهد وابن �سريين ونافع بن احلارث وزيد بن �أ�سلم.
وقد ناق�ش العلماء املعا�صرون هذه امل�س�ألة وقد خرج جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بجواز بيع العربون
�إذا ُقيدت فرتة االنتظار ،وذلك يف دورة م�ؤمتره الثامن ببندر �سريي بيجوان ،بروناي دار ال�سالم
من1ــ7حمرم1414هـ ،وقد جاء يف القرار ما يلي:
«املراد ببيع العربون بيع ال�سلعة مع دفع امل�شرتي مبلغ ًا من املال �إىل البائع على �أنه �إن �أخذ ال�سلعة
احت�سب املبلغ من الثمن و�إن تركها فاملبلغ للبائع.
...يجوز بيع العربون �إذا ُقيدّت فرتة االنتظار بزمن حمدود .ويحت�سب العربون جزء ًا من الثمن �إذا مت
ال�شراء ،ويكون من حق البائع �إذا عدل امل�شرتي عن ال�شراء»(.((3
�إذن وعلى القول بجواز بيع العربون هل ميكن تخريج الدفعة املقدمة يف املرابحة للآمر بال�شراء على �أنها
عربون؟
بالنظر �إىل بيع العربون يالحظ �أنه يكون يف مرحلة عقد البيع ،فهو نوع بيع ب�شرط اخليار ،فال يكون �إال
حال متلك البائع للمبيع ،وهذا غري وارد يف مرحلة الوعد يف املرابحة للآمر بال�شراء ،فعلى هذا ميكن �أن
ي�ؤخذ ببيع العربون يف مرحلة العقد وهي املرحلة التي بعد الوعد والتملك.
وقد جاء قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل مبا يلي:
«املراد ببيع العربون بيع ال�سلعة مع دفع امل�شرتي مبلغ ًا من املال �إىل البائع على �أنه �إن �أخذ ال�سلعة
احت�سب املبلغ من الثمن و�إن تركها فاملبلغ للبائع.
ويجري جمرى البيع الإجارة ،لأنها بيع املنافع .وي�ستثنى من البيوع كل ما ي�شرتط ل�صحته قب�ض �أحد
(((3

( ((3املغني،املقد�سي ،ج�،4ص.312
( ((3احلديث �أخرجه مالك يف املوط�أ و�أحمد يف امل�سند و�أبوداود وابن ماجه و�ضعفه الألباين ،انظر :املوط�أ،الأ�صبحي ،مالك بن �أن�س ،حتقيق:حممد م�صطفى الأعظمي،م�ؤ�س�سة
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،الطبعة االوىل1425،ه ــ2004م ،ج� ،4ص ،879وم�سند الإمام �أحمد بن حنبل،ابن حنبل� ،أحمد بن حنبل،املحقق� :شعيب الأرن���ؤوط و�آخرون،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة الثانية1420،هـ ــ1999م،ج� ،11ص  ،332و�سنن �أبي داود،ال�سج�ستاين� ،سليمان بن الأ�شعث �أبو داود،حتقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد،دار الفكر ،بريوت ،ج� ،2ص ،305و�سنن ابن ماجه،القزويني ،حممد بن يزيد �أبو عبدالله ابن ماجة،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت،ج� ،2ص.783
( ((3احلديث �أخرجه عبد الرزاق يف م�صنفه ،و�ضعفه الإمام ابن حجر ،انظر :التلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري،الع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حممد بن
�أحمد بن حجر ،،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1419 ،ه ــ1989م ،ج� ،3ص.45
( ((3املجموع،النووي،ج� ،9ص317،335
( ((3الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل،املرداوي ،علي بن �سليمان �أبو احل�سن ،حتقيق:حممد حامد الفقي ،دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت،ج� ،4ص ،357،358واملغني ،املقد�سي ،ج�،4ص.312
( ((3جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي ،جملة املجمع ،عدد ،8ج� ،1ص.641
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البدلني يف جمل�س العقد (ال�سلم) �أو قب�ض البدلني (مبادلة الأموال الربوية وال�صرف) وال يجري يف
(((3
املرابحة للآمر بال�شراء يف مرحلة املواعدة ولكن يجري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة».
�إال �أنه ميكن تخريج الدفعة املقدمة يف مرحلة الوعد على �أنها �ضمان جدية ،ت�ؤخذ من العميل ل�ضمان
جديته يف تنفيذ وعده ،وهذا ما اعتمده املجل�س ال�شرعي يف معيار املرابحة للآمر بال�شراء حيث جاء يف
البند  3/5/2من املعيار ما يلي:
«يجوز للم�ؤ�س�سة يف حالة الإلزام بالوعد �أن ت�أخذ مبلغ ًا نقدي ًا ي�سمى هام�ش جدية ،يدفعه العميل بطلب
من امل�ؤ�س�سة من �أجل �أن تت�أكد من القدرة املالية للعميل ،وكذلك لتطمئن على �إمكان تعوي�ضها عن ال�ضرر
(((3
الالحق بها يف حال نكول العميل عن وعده امللزم»
التملك والقبض

املرابحات تعترب نوع ًا من �أنواع البيوع التي ميثل فيها امل�صرف دور امل�شرتي من البائع ثم يكون هو
البائع من العميل ،وهذه ال�سلعة �أي ًا كان نوعها ال بد �أن تدخل يف ملك امل�صرف �أو ًال قبل بيعها للعميل.
فهذا التملك هل ي�شرط لثبوته القب�ض فال يحق للم�صرف �أن يبيع ال�سلعة �إال بعد �أن يقب�ضها ،و�إذا كان
الأمر كذلك فبم يتحقق القب�ض �شرع ًا للمبيعات املختلفة ،فنحن �أمام م�س�ألتني الأوىل عن حكم البيع قبل
القب�ض ،وامل�س�ألة الثانية عن ما يح�صل به القب�ض �شرع ًا.
امل�س�ألة الأوىل :حكم البيع قبل القب�ض
اختلف الفقهاء يف حكم البيع قبل قب�ض املبيع على ثالثة �أقوال كما يلي:
1.1عدم جواز بيع املبيع قبل قب�ضه �أي ًا كان نوع املبيع ،وهذا هو ر�أي ال�شافعية والزيدية
(((3
والظاهرية وحممد بن احل�سن وزفر من احلنفية.
(((3
2.2جواز البيع للمبيع قبل قب�ضه �إال يف الطعام ،وهذا الر�أي هو امل�شهور من مذهب مالك.
(((4
3.3جواز بيع العقار قبل قب�ضه وعدم اجلواز يف املنقول ،وهذا هو ر�أي �أبي حنيفة.
4.4ال يجوز البيع قبل القب�ض يف املكيالت و املوزونات ويجوز فيما عداها ،وهذا مذهب
(((4
احلنابلة.
وا�ستدل كل طائفة ب�أدلة ب�سطوها يف كتبهم ولعل ما يرتجح يف هذا قول ال�شافعية ومن وافقهم ال�ستنادهم
�إىل �أحاديث يف ذلك( ،((4و�إذا ثبت الن�ص دون معار�ض فقد لزم احلكم ،.وبالن�سبة ملو�ضوع املرابحات
الدولية ف�إننا جند لأن غالب ما ي�ستورد هو مواد غذائية �أو مواد خام �أو �آالت ومعدات فهي يف الغالب
منقوالت فينبغي للبنك �أن يتحقق له القب�ض قبل �إعادة بيعه لل�سلعة مرابحة.
( ((3جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،مرجع �سابق ،عدد ،8ج� ،1ص.641
( ((3املعايري ال�شرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،مرجع �سابق�،ص.111
( ((3انظر :املجموع،النووي،مرجع �سابق ،ج� ،9ص ،264ونيل الأوطار ،ال�شوكاين ،حممد بن علي ،بريوت ،دار الفكر ،الطبعة الأوىل1421 ،هـ ـ 2000م) ،ج� ،5ص،238
وابن حزم ،مرجع �سابق ،ج� ،8ص.520
( ((3انظر :املدونة،الأ�صبحي ،مالك بن �أن�س ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1415 ،ه ــ1995م ،ج� ،9ص.95
( ((4انظر :بدائع ال�صنائع،الكا�ساين ،مرجع �سابق ،ج� ،5ص.181
( ((4انظر :الكايف يف فقه الإمام املبجل �أحمد بن حنبل،املقد�سي ،عبد الله بن قدامة ،،بريوت ،املكتب اال�سالمي ،ج� ،2ص.27
( ((4منها حديث حكيم بن حزام ر�ضي الله تعاىل عنه يف م�سند �أحمد قال :قلت يا ر�سول الله �إين �أ�شرتي بيوع ًا فما يحل يل منها وما يحرم علي قال(:ف�إذا ا�شرتيت بيع ًا
فال تبعه حتى تقب�ضه) ،وقد علق ال�شيخ �شعيب الأرن�ؤوط على احلديث ب�أنه �صحيح لغريه ،انظر( :ال�شيباين� ،أحمد بن حنبل ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،حتقيق� :شعيب
الأرن�ؤوط و�آخرون ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الثانية1420 ،هـ ـ 1999م،ج� ،24ص.32
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امل�س�ألة الثانية :ما يتحقق به القب�ض يف املرابحات الدولية
بداية اختلف الفقهاء فيما يح�صل به القب�ض عموم ًا ،وخال�صة �آرائهم ما يلي:
 1ـ ر�أي احلنفية� :أن القب�ض يكون بالتخلية �سواء يف العقار �أم يف املنقول� ،إال يف املكيل واملوزون ونحوه
(((4
فالقب�ض يكون با�ستيفاء قدره.
 2ـ املالكية :ر�أوا �أن قب�ض العقار يكون بالتخلية ،و�إن كان املبيع مقدر ًا كاملكيل واملوزون فبا�ستيفاء قدره،
(((4
وما لي�س فيه حق توفية فريجع القب�ض فيه �إىل العرف.
 3ـ ال�شافعية :قالوا ب�أن الرجوع يف القب�ض �إىل العرف ،ففي العقار والثمر على ال�شجر بالتخلية ،وما ينقل
يف العادة كالأخ�شاب ونحوها فقب�ضه بالنقل �إىل مكان ال اخت�صا�ص للبائع به ،وما يتناول باليد كالنقود
(((4
والثوب وغريه فقب�ضه بالتناول.
 4ـ احلنابلة :ذهبوا �إىل �أن القب�ض لكل �شيء بح�سبه ،ف�إن كان مكي ًال �أو موزون ًا فقب�ضه بكيله ووزنه ،و�إن
(((4
كان دراهم ونحوها فقب�ضه بتناوله باليد ،فريجع يف هذا كله للعرف.
و�إذا ت�أملنا يف مو�ضوع القب�ض جند �أنه ورد يف ال�شرع مطلق ًا ،فر�أى كثري من الفقهاء �أنه يُرجع فيه
للعرف( ،((4كما �أن هناك نوع ًا من �أنواع القب�ض وهو ما ي�سمى بالقب�ض احلكمي وهو عبارة عن التخلية،
�أو عدم املانع من اال�ستيالء على ال�شيء ،وقد �أقره احلنفية يف املنقوالت(.((4
وهذا القب�ض احلكمي ذكر الفقهاء �أنه يقوم مقام القب�ض احلقيقي ،وقد �أقر جممع الفقه الإ�سالمي الدويل
القب�ض احلكمي فجاء يف قراره ما يلي:
«قب�ض الأموال كما يكون ح�سي ًا يف حالة الأخذ باليد� ،أو الكيل �أو الوزن يف الطعام� ،أو النقل والتحويل
�إىل حوزة القاب�ض ،يتحقق اعتبار ًا وحكم ًا بالتخلية مع التمكني من الت�صرف ولو مل يوجد القب�ض ح�س ًا؛
(((4
وتختلف كيفية قب�ض الأ�شياء بح�سب حالها واختالف الأعراف فيما يكون قب�ض ًا لها»
ويف املرابحات الدولية ،جند يف العرف التجاري �أن ما يفيد متكن التاجر (امل�شرتي) من اال�ستيالء على
�سلعته والت�صرف فيها هو ما ي�سمى ببولي�صة ال�شحن وهي الوثيقة التي ت�صدرها ال�شركة ال�شاحنة
للب�ضاعة بعد �أن ي�سلمها البائع الب�ضاعة وتقيد با�سم امل�شرتي وال ميكن لأحد ا�ستالم الب�ضاعة �أو الت�صرف
فيها �إال ملن �سجلت هذه الوثيق با�سمه ،فهي متثل ملكية للب�ضاعة ،فبت�سلمه لهذه الوثيقة ميكن �أن نقول
�أنه قب�ض الب�ضاعة قب�ض ًا حكمي ًا و�إن مل ينقلها ،فالقب�ض كما ذكرنا �سابق ًا يكون حكمي ًا بالتخلية ،ثم �إن
القب�ض مرجعه للعرف.
وتتنوع املرابحات الدولية بتنوع االعتمادات املفتوحة ،وكل اعتماد يت�ضمن �شحن ًا للب�ضاعة ال يخلو من
�أحد امل�صطلحات املتعارف عليها دولي ًا ح�سب الأعراف الدولية املتبعة ،فهناك م�صطلحات خا�صة متيز
عالقة امل�صدر وامل�ستورد وتبعة كل منهما اجتاه م�صاريف نقل ال�سلعة و�شحنها وحتمل خماطرها ،وهذه
امل�صطلحات ما ت�سمى بـالإنكوترمز ( ،)INCOTERMSوهي عبارة عن م�صطلحات حتدد االلتزامات املحددة
( ((4انظر:بدائع ال�صنائع،الكا�ساين ،مرجع �سابق ،ج�،5ص.244
( ((4انظر:حا�شية الد�سوقي ،مرجع �سابق ،ج�،12ص.125
( ((4انظر:املجموع،النووي،ج� ،9ص.276
( ((4انظر:املغني،املقد�سي ،ج�،4ص.222
( ((4انظر :املجموع،النووي ،ج� ،9ص.263
( ((4انظر :بدائع ال�صنائع،الكا�ساين ،مرجع �سابق ،ج�،5ص.244
( ((4جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي ،جملة املجمع ،عدد ،6ج� ،1ص .453
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على �أطراف العقد وذلك يف حالة بيع الب�ضائع خارج احلدود الوطنية.
والوقوف عند هذه امل�صطلحات مهم جد ًا ملعرفة حلظة متلك امل�صرف للب�ضاعة وحتمله خماطرها ،حتى
ميكن حينها للم�صرف الت�صرف بالب�ضاعة بالبيع للعميل و�إن مل ت�صل �أحيان ًا �إىل امليناء بناء على جواز
البيع على العني الغائبة.
ف�إذا رجعنا لهذه امل�صطلحات ،وهي الأ�سا�س الذي يبنى عليه ،جند �أننا ن�ستطيع �أن نحدد حلظة انتقال
امللك وحتمل املخاطر على البنك ،و هذه امل�صطلحات هي عبارة عن معاجلات مل�صاريف النقل وال�شحن
والت�أمني ومن يتحملها ،ولعل �أهم م�صطلحني قد ي�ستخدمان يف غالب االعتمادات م�صطلح ( )FOBو(،)CIF
وبالرجوع �إىل تف�سري هذه امل�صطلحات والوقوف عند التزامات البائع وامل�صدر عند كل نوع تبني لنا
الأمر ،فمث ًال يف نوع ( )FOBجند �أن م�س�ؤولية البائع تنتهي بو�ضع ال�سفينة على ظهر ال�سفينة ال�شاحنة
وهنا يبد�أ البنك بتحمل خماطرها وتكلفة �شحنها ،و�أما يف م�صطلح ( )CIFجند �أن واجبات البائع تتمثل
(((5
يف ما يلي:
1.1جتهيز الب�ضاعة والفاتورة التجارية ح�سب �شروط العقد.
2.2يتحمل نفقات جميع الإجراءات اجلمركية ال�ضرورية لت�صدير الب�ضاعة.
�3.3أن يربم على نفقته عقد ًا لنقل الب�ضاعة بالطريق املعتاد �إىل ميناء الو�صول بوا�سطة �سفينة
بحرية من النوع امل�ستعمل عادة يف نقل الب�ضاعة.
�4.4أن ي�سلم الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة يف ميناء ال�شحن يف التاريخ �أو �ضمن الفرتة املتفق عليها.
5.5يتحمل جميع خماطر الفقدان �أو ال�ضرر الذي يلحق بالب�ضاعة حتى حلظة �إجتيازها حاجز
ال�سفينة يف ميناء ال�شحن.
6.6يتحمل البائع جميع النفقات املتعلقة بالب�ضاعة حتى حلظة ت�سليمها.
7.7يتحمل �أجور ال�شحن وجميع النفقات املرتتبة على نفقات حتميل الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة
ونفقات التنزيل يف ميناء التفريغ املتفق عليه املرتتبة على البائع يف �شروط عقد النقل.
�8.8أن يعلم امل�شرتي قبل وقت كاف بت�سليم الب�ضاعة.
�9.9أن يزود امل�شرتي مب�ستند النقل املعتاد الذي ي�شمل نقل الب�ضاعة �إىل ميناء الو�صول املتفق عليه.
� 1010إبرام عقد الت�أمني.
�أما واجبات امل�شرتي فتتمثل فيما يلي:
1.1دفع ثمن الب�ضاعة وجميع نفقات عملية اال�سترياد.
�2.2أن يقبل ا�ستالم الب�ضاعة و�أن ي�ستلمها من الناقل يف ميناء الو�صول املعني.
3.3يتحمل خماطر الفقدان �أو ال�ضرر الذي يلحق بالب�ضاعة منذ حلظة اجتيازها حاجز ال�سفينة يف
ميناء ال�شحن.
4.4يتحمل نفقات التنزيل ما مل تكن مرتتبة على البائع.
5.5عندما يحق للم�شرتي حتديد موعد �شحن الب�ضاعة و� /أو ميناء الو�صول ،فعليه �أن يعلم البائع
بذلك قبل وقت كاف.
(((5

( ((5ينظر� :إدارة العمليات امل�صرفية الدولية،حب�ش ،حممد حممود� ،شركة الإقبال :الأردن ،الطبعة الأوىل2001 ،م� ،ص141
( ((5انظر :العقود التجارية وعقد البيع �سيف درا�سة مقارنة،دياب ،ح�سن ،بريوت :امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل1419 ،هـ ـ 1999م،
�ص ،43وحب�ش ،مرجع �سابق� ،ص.149
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6.6يدفع نفقات املعاينة ،با�ستثناء احلالة التي تتم فيها املعاينة بطلب من ال�سلطات الر�سمية يف
بلد الت�صدير.
7.7ف�إنه ومع �أن البائع هو الذي يتوىل دفع قيمة الت�أمني والنقل �إال �أن الت�أمني �إمنا هو با�سم امل�شرتي
ول�صاحله ،وم�س�ؤولية الهالك يف البحر �إمنا تقع على امل�شرتي ،و�إن ح�صل بالب�ضاعة �ضرر ف�إن
الذي يراجع �شركة الت�أمني هو امل�شرتي ،لأن وثيقة الت�أمينة با�سمه ،وتنتهي م�س�ؤولية البائع
(امل�صدر) مبجرد �أن جتتاز الب�ضاعة حاجز ال�سفينة يف ميناء ال�شحن.
فعلى هذا ميكن للم�صرف �أن يوقع عقد املرابحة مع العميل والب�ضاعة يف عر�ض البحر �سواء كان نوع
ال�شحن واالعتماد (� )FOBأو (� )CIFأو �أي نوع �آخر من هذه املجموعات ،و لكن ال ميكن للعميل الت�صرف
ببيعها وهي ما تزال يف عر�ض البحر لأنها ال تزال يف �ضمان البنك وال يتحمل خماطرها ،فال يحق للعميل
الت�صرف فيها �إال بعد و�صولها للميناء.
احتساب المصارف والربح

بيع املرابحة من بيوع الأمانات والذي ي�شرتط فيه العلم بر�أ�س املال والربح ،وال�سلعة التي ي�شرتيها
امل�صرف يف املرابحة تتطلب منه نفقات �أخرى للح�صول عليها ،فهل حت�سب هذه امل�صروفات والنفقات
�ضمن ر�أ�س مال ال�سلعة؟
اختلف الفقهاء يف الأمور التي ميكن �أن ت�ضاف لر�أ�س مال ال�سلعة املباعة مرابحة ،وخال�صة �آرائهم ما يلي:
ـ قال احلنفية� :أن كل ما يزيد يف املبيع وقيمته ،وما جرت به عادة التجار ،ف�إنه ي�ضاف �إىل ر�أ�س مال
ال�سلعة ،فقالوا:
«ويجوز �أن ي�ضيف �إىل ر�أ�س املال �أجرة الق�صار والطراز وال�صبغ والفتل و�أجرة حمل الطعام لأن العرف
جار ب�إحلاق هذه الأ�شياء بر�أ�س املال يف عادة التجار ولأن كل ما يزيد يف املبيع �أو يف قيمته يلحق به؛
هذا هو الأ�صل»(.((5
وقال املالكية� :أن ما ي�ؤثر يف عني ال�سلعة ويغري فيها ،وما �أنفق على ال�سلعة مما ال ميكن �أن يتواله البائع
كحملها ونقلها ،يدخل يف ر�أ�س مال ال�سلعة ،وقالوا:
(((5
«وح�سب ربح �أجرة الفعل الذي لأثره عني قائمه وكما يح�سب ربح تلك الأجرة حت�سب تلك الأجرة من باب �أوىل» .
�أما ال�شافعية فر�أو �أن جميع النفقات التي يراد بها النماء واال�سرتباح من ال�سلعة ف�إنها تدخل يف ر�أ�س
املال ،قالوا:
«ف�إذا قال بعت مبا ا�شرتيت مل يدخل فيه �سوى الثمن ،ف�إذا قال مبا قام علي دخل فيه مع الثمن �أجرة
الكيال والدالل واحلمال واحلار�س والق�صار والرفاء وال�صباغ وقيمة ال�صبغ و�أجرة اخلتان وتطيني
الدار و�سائر امل�ؤن التي تلتزم لال�سرتباح و�أحلق بها كراء البيت الذي فيه املتاع ،و�أما امل�ؤن التي يق�صد
(((5
بها ا�ستبقاء امللك دون اال�سرتباح كنفقة العبد وك�سوته وعلف الدابة فال تدخل على ال�صحيح»
واحلنابلة ر�أوا �أن كل ما يزيد به املبيع ت�ضم نفقته لر�أ�س املال ،فمثل ذلك:
«�أن يعمل فيها عمال مثل �أن يق�صرها �أو يرفها �أو يجملها �أو يخيطها فهذه متى �أراد �أن يبيعها مرابحة �أخرب
( ((5الهداية �شرح بداية املبتدي،املرغياين ،علي بن �أبي بكر بن عبد اجلليل الر�شداين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الأوىل1990 ،م،ج� ،3ص.56
( ((5حا�شية الد�سوقي ،مرجع �سابق ،ج�،12ص .189
( ((5رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي ،حميي الدين بن �شرف �أبو زكريا،املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،لبنان ،طبعة1405هـ ،ج� ،3ص.527،528
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باحلال على وجه �سواء عمل ذلك بنف�سه �أو ا�ست�أجر من علمه هذا ظاهر كالم �أحمد»
فمن هذه الأقوال ميكن القول ب�أن ما ي�ضاف �إىل ر�أ�س مال ال�سلعة هو ما ي�ؤدي �إىل زيادة يف قيمتها ،وما
جرت به عادة التجار ،وما �أنفق عليها مما هو �ضروري وال ي�ستطيع عمله البائع ،وجميع النفقات التي
يراد بها النماء واال�سرتباح.
ففي املرابحات الدولية يف امل�صارف ميكن �أن نفند امل�صاريف التي ترافق عملية املرابحة الدولية كالآتي:
•م�صاريف الدرا�سة للعميل
•م�صاريف النقل وال�شحن لل�سلعة
•م�صاريف فتح االعتماد
•م�صاريف الت�أمني
•م�صاريف �إدارية
ـ ف�أما م�صاريف الدرا�سة للعميل فهي �سابقة لعملية ال�شراء ،وحتى لتوقيع الوعد ،ويتم فيها �إعداد درا�سة
ائتمانية للعميل من ناحية ال�ضمانات و�سمعته �إىل غري ذلك من �أ�سا�سيات الدرا�سة االئتمانية ،وذلك
و�صو ًال للموافقة على منحه التمويل ابتداءً ،فيالحظ �أن هذه امل�صاريف ال عالقة لها بال�سلعة ،فال يجوز
للم�صرف �أن يدخلها من �ضمن ر�أ�س مال املرابحة ،ومل يقل �أحد من الفقهاء بجواز �إ�ضافتها �إىل ال�سلعة،
لكن يجوز االتفاق بني امل�صرف والعميل على هذه العمولة منف�صلة �إذا كانت ل�صاحله ،ومبوافقته ،وال
تدخل �ضمن ر�أ�س مال املرابحة.
ـ و�أما م�صاريف النقل وال�شحن ف�إن هذا مما يرتبط بال�سلعة وال ميكن �أن يتواله البائع وجرت به عادة
التجار باحت�سابه �ضمن ر�أ�س مال ال�سلعة.
ـ �أما م�صاريف فتح االعتماد فهي عبارة عن م�صاريف تدفع مقابل �إجراءات احل�صول على ال�سلعة فهي
م�صروفات لزمت ال�سلعة ،وقد جرت عادة التجار ب�إحلاقها بال�سلعة.
ـ وم�صروفات الت�أمني تعترب من امل�صروفات التي تنفق على ال�سلعة و�إن كانت ال تت�صل بعينها ب�صفة
مبا�شرة فيجوز �إ�ضافة م�صاريف الت�أمني لثمن ال�سلعة وذلك باالتفاق مع العميل.
ـ وبالن�سبة للم�صروفات الإدارية ،وهي التي تتعلق مبا يقوم به امل�صرف من �أعمال مقابل فتح االعتماد،
ومتابعته ،وما ي�صرفه حيال ذلك ،وما يقوم به موظفوه ،فهذه امل�صروفات الإدارية التي ت�شمل �أتعاب
املوظفني ال يجوز احت�سابها �ضمن كلفة الب�ضاعة ،فال ت�ضاف �إال امل�صروفات املالية املبا�شرة املدفوعة للغري،
(((5
وهذه امل�صروفات الإدارية �إمنا هي من متام عملية ال�شراء التي ي�ستحق بها امل�صرف الربح الأ�صلي.
(((5

احتساب الربح

حيث �أن من �شروط املرابحة ال�شرعية العلم بر�أ�س املال والربح ،فيجب على امل�صرف يف حتديده للربح
�أن يكون معلوم ًا وحمدد ًا للعميل� ،سواء كان مببلغ مقطوع �أو بن�سبة من ثمن ال�شراء ،وال ينبغي �أن يكون
العقد عائم ًا يف داللته على الربح بربطه مب�ؤ�شرات �أخرى ،فيجب �إثبات الثمن والربح يف عقد املرابحة.
الت�أمني يف املرابحات الدولية غالب ًا ما ي�ستدعي الو�ضع الت�أمني على الب�ضائع امل�ستوردة ،والت�أمني ب�شكله
( ((5املغني،املقد�سي ،ج�،4ص.281
( ((5املعايري ال�شرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،مرجع �سابق�،ص.114
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التقليدي قد �أفتت املجامع الفقهية وجمهور الفقهاء املعا�صرين بتحرميه ملا فيه من الغرر واملخالفات
ال�شرعية الأخرى التي تالزمه ،وقد ا�ستقر الأمر يف البلدان الإ�سالمية اليوم وغريها على البديل الإ�سالمي
يف الت�أمني مبا ي�سمى بالت�أمني التعاوين التكافلي وهو جائز ب�ضوابطه ال�شرعية ح�سب فتاوى املجامع
(((5
الفقهية والفقهاء املعا�صرين.
ف�إذا ا�ستدعى الأمر يف املرابحات الدولية �أن ي�ؤ َّمن على الب�ضاعة ،ف�إنه ينبغي التقيد مبا يلي:
�1.1أن يتوىل امل�صرف بنف�سه �أو عن طريق وكيل له الت�أمني على الب�ضاعة امل�ستوردة طاملا �أن
امل�صرف هو امل�ستورد الفعلي ،وهو الذي �سيمتلك ال�سلعة قبل بيعها للعميل ،وال يجوز �أن
ي�ؤمن العميل على الب�ضاعة.
�2.2أن يقوم امل�صرف بالت�أمني يف �شركة ت�أمني �إ�سالمية تقوم على مبد�أ الت�أمني التعاوين
التكافلي ،وال يجوز له �أن ي�ؤمن لدى �شركة ت�أمني تقليدية� ،إال يف حاالت ال�ضرورة التي ال
ميكن بحال الت�أمني يف �شركة ت�أمني �إ�سالمية ،وكان الت�أمني الزم ًا لذلك.
حكم البيع بالتقسيط

يقرتن بيع املرابحة الدولية للآمر بال�شراء يف امل�صارف الإ�سالمية ببيع التق�سيط �إذ �أن الغر�ض من
العملية برمتها �إعانة العميل على ال�سداد املجز�أ� ،إذ ال ميلك العميل قيمة الب�ضاعة دفعة واحدة ،ولو ملكها
ملا جل�أ �إىل امل�صرف لإجراء عملية املرابحة ،فينعقد بيع املرابحة على �أ�سا�س تق�سيط الثمن ،مع �أن الثمن
مت احت�سابه مع الربح بناء على �أ�سا�س فرتة ال�سداد ،فارتبط الربح بالأجل ،وهذا هو حمور بيع التق�سيط
فبيع التق�سيط عرفته جملة الأحكام العدلية ب�أنه:
(((5
«ت�أجيل الدين مفرق ًا �إىل �أوقات متعددة معينة»
وبيع التق�سيط هو نوع بيع ي�ؤجل فيه الثمن �إىل �أجزاء ،وت�أجيل الثمن والدين جائز بن�ص القر�آن الكرمي،
و�صحيح ال�سنة النبوية ،و�إجماع الفقهاء ،ومن الأدلة من الكتاب العزيز قول احلق جل وعز(:يا �أيها الذين
(((5
م�سمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل)
�آمنوا �إذا تداينتم بدين �إىل �أجل
ً
ومن ال�سنة النبوية ما ثبت عن عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي الله تعاىل عنها�(:أن ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم ا�شرتى من يهودي طعام ًا �إىل �أجل ورهنه درعه)(.((6
�أما الإجماع فقد ذكر يف كتب الفقهاء ،وال يُعلم لهذا الأ�صل خمالف ،قال ابن بطال(:ال�شراء بالن�سيئة جائز
بالإجماع)(.((6
فت�أجيل الدين جائز ،وال ي�ستثى من ذلك �إال ما ورد به ا�ستثناء كر�أ�س مال ال�سلم ،وال�صرف ،وغريه مما هو
مذكور يف بابه ،وتبقى م�س�ألة �أخرى مهمة يف بيع التق�سيط وهي :حكم الزيادة يف الثمن نظري الأجل يف
البيع ،فهذا الأمر جائز عند الفقهاء باتفاق املذاهب الأربعة ،وقد ا�ستدلوا على ذلك بعدة �أدلة( ،((6فهم يرون
( ((5جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي ،جملة املجمع ،عدد ،2ج�،1ص.545
( ((5درر احلكام �شرح جملة الأحكام،حيدر ،علي ،،حتقيق وتعريب:املحامي فهمي احل�سيني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ج� ،1ص.110
(� ((5سورة البقرة� ،آية)282(:
( ((6احلديث متفق عليه:اجلامع ال�صحيح،البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد الله ،حتقيق وتعليق م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،ه ــ1987م،
ج�،2ص.887و�صحيح م�سلم،الني�سابوري ،م�سلم بن احلجاج الق�شريي ،حتقيق وتعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،ج�،3ص.1226
( ((6التلخي�ص احلبري،الع�سقالين ،مرجع �سابق ،ج� ،6ص.375
( ((6ينظر :جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،مو�ضوع بيع التق�سيط ،يف املجلد الثاين.
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جواز بيع الثمن ب�أكرث من �سعر يومه لأجل الأجل ،وذلك ب�ضوابط �أهمها:
�1.1أن ال يقع البيع مع الرتدد بني النقد والن�سيئة ،وال ب�أ�س به قبل ذلك يف جمل�س ال�سوم.
2.2معلومية الآجال.
�3.3أال يكون هناك زيادة بعد ثبوت الدين يف الذمة.
وقد جاء قرار جممع الفقه الإ�سالمي يف دورة م�ؤمتره ال�ساد�س بجدة يف اململكة العربية ال�سعودية
من17ــ�23شعبان1410هـ حول بيع التق�سيط مبا يلي:
« جتوز الزيادة يف الثمن امل�ؤجل عن الثمن احلال ،كما يجوز ذكر ثمن املبيع نقد ًا ،وثمنه بالأق�ساط ملدد
معلومة ،وال ي�صح البيع �إال �إذا جزم العاقدان بالنقد �أو الت�أجيل .ف�إن وقع البيع مع الرتدد بني النقد
والت�أجيل ب�أن مل يح�صل االتفاق اجلازم على ثمن واحد حمدد ،فهو غري جائز �شرع ًا»(.((6
معالجة المديونيات

ين�ش�أ عن بيع املرابحة مديونية على العميل امل�شرتي ،وهي بقية الثمن املق�سط خالل الفرتة املمنوحة
لل�سداد ،وهذا ميثل حتدي ًا �أمام امل�صارف الإ�سالمية ل�ضمان �سداد هذه املديونيات يف وقتها �إذ �أنها ال
ت�ستطيع �أن حت ّمل العميل فوائد مركبة على املبلغ حال الت�أخر عن ال�سداد.
فما هي املعاجلات ال�شرعية يف حال مماطلة العميل عن ال�سداد ،وما حكم ا�شرتاط التعوي�ض على املدين
حال ت�أخره عن ال�سداد.
ولعل املو�ضوع الذي ميثل جد ًال بني �أو�ساط الفقهاء املعا�صرين والهيئات ال�شرعية هو م�س�ألة احلكم
ال�شرعي يف ال�شرط اجلزائي يف الديون ،مبعنى �أن ي�ضاف للعقد �شرط جزائي يلتزم فيه املدين املماطل
بدفع مبلغ من املال كعقوبة له عند الت�أخر عن ال�سداد ،فهل هذا جائز �شرع ًا �أم �أنه من قبيل الربا املحرم.
وقد اتفق الفقهاء على �ضرورة �إنظار املدين املع�سر عم ًال بقول الله تعاىل(:و�إن كان ذو ع�سرة فنظر ٌة �إىل
(((6
ري لكم �إن كنتم تعلمون)
مي�سرة و�أن ت�صدقوا خ ٌ
كما �أنهم كذلك اتفقوا على �أن ا�شرتاط الزيادة ابتداء على الدين مقابل الت�أخر يف ال�سداد ال جتوز �شرع ًا
لأنها من ربا الن�سيئة املحرم.
و�أما يف حال املدين املماطل والذي يت�سبب يف �ضرر للم�صرف الدائن له جراء مماطلة هذا العميل ف�إن
الفقهاء املعا�صرين اختلفوا يف جواز ا�شرتاط التعوي�ض على العميل عن ال�ضرر �أو ما ي�سمى بال�شرط
اجلزائي على ر�أيني:
 1ـ القائلون بجواز هذا ال�شرط يف العقد ،وقد ذهب �إىل هذا الر�أي بع�ض الفقهاء املعا�صرين( ،((6وهو ما
اعتمدته جلنة الفتوى ال�شرعية يف جمموعة دلة الربكة( ،((6كما �أخذ بذلك هيئات الفتوى ال�شرعية يف عدد
من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وقد �أجاز ذلك املجل�س ال�شرعي يف هيئة املحا�سبة واملراجعة
( ((6جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،مرجع �سابق ،عدد ،6ج�،1ص.193
(� ((6سورة البقرة� ،آية)281(:
( ((6ينظر :مطل الغني ظلم يحل عر�ضه وعقوبته،بن منيع ،عبد الله بن �سليمان ،جملة البحوث الفقهية املعا�صرة ،العدد (� ،)12سنة 1421هـ .ال�شرط اجلزائي يف الديون
مقارنة،ال�ص َوا علي حممد احل�سني ،بحث قدم يف م�ؤمتر «دور امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية يف اال�ستثمار والتنمية» الذي ُعقد يف كلية ال�شريعة والدرا�سات
درا�سة فقهية
َ
الإ�سالمية يف جامعة ال�شارقة ،يف الفرتة ما بني (7ــ )9من �شهر �أيار عام 2002م.
( ((6فتاوى ندوات الربكة 1403هـ ـ 1417هـ،الهيئة ال�شرعية لدلة الربكة ،جدة :جمموعة دلة الربكة ،الطبعة اخلام�سة1417 ،هـ ـ 1997م� ،ص.91
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للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية كما ورد ذلك يف املعيار ال�شرعي اخلا�ص باملدين املماطل( ،((6وهذا الر�أي
(((6
ا�ستند �أهله �إىل �أدلة منها ما جاء يف حديث» يل الواجد ظلم يحل عر�ضه وعقوبته».
فقالوا �أن من �ضمن العقوبة على املدين املماطل العقوبة املالية ،كما �أن الأ�صل يف ال�شريعة �أن ال�ضرر يزال
وال �ضرر وال �ضرار و�إن الدائن يت�ضرر بح�صول املماطلة من املدين ،وحال املدين املماطل كحال الغا�صب،
فبناء على هذه املعطيات بنى ه�ؤالء قولهم بجواز ال�شرط بالتعوي�ض من املدين املماطل فيما يلحق الدائن
من �ضرر.
 2ـ الر�أي القائل بعدم اجلواز ،ومينع هذا ال�شرط يف عقود املداينات ،ف�إن ذلك قد يف�ضي �إىل ربا الن�سيئة
املحرم وهو الزيادة على �أ�صل الدين مقابل الت�أخر يف ال�سداد ،وقد قال بهذا الر�أي جمموعة من الفقهاء
(((6
املعا�صرين ،وقد �أيد هذا الر�أي جممع الفقه الإ�سالمي.
ولعل ما يرتجح هنا الأخذ بالأحوط باالبتعاد ما �أمكن عن ال�شرط اجلزائي يف املداينات ،فالبعد عن
ال�شبهات التي قد تف�ضي للحرام مطلوب كما �أن ا�ستدالالت القائلني باجلواز ال تخلو من نقا�ش بالإ�ضافة
�أن ذلك قد يفتح باب ًا من املخالفات التطبيقية لهذا ال�شرط وهو ما قد يُلم�س واقع ًا ،فالأوىل �أن ي�صار حللول
�أخرى ما �أمكن ذلك.
وهذه بع�ض املعاجلات وال�ضوابط التي قد �أقرتها الهيئات ال�شرعية وجممع الفقه الإ�سالمي ،وهي
معاجلات احرتازية ومعاجلات بعد وقوع التعرث من العميل يف ال�سداد.
1.1ينبغي �أو ًال من امل�صرف الإ�سالمي �أخذ ال�ضمانات الكافية من العميل قبل الدخول معه يف
عمليات متويل ،ومن �أهم ال�ضمانات اختيار امل�صرف لعمالئه اجليدين ،ثم الت�أكد من كفاية
الرهونات وال�ضمانات املقدمة و�سالمتها.
2.2يجب �أن تكون ال�ضمانات والرهونات م�شروعة.
3.3ال يجوز للم�صرف ا�شرتاط عدم انتقال ملكية ال�سلعة للعميل �إال بعد �سداد كامل الثمن ،لأنه
مبجرد العقد ينبغي �أن تتم �آثاره من انتقال امللك ليكون البيع �صحيح ًا نافذ ًا.
4.4ال يجوز للم�صرف ما ي�سمى ب�إعادة جدولة الديون ب�أن ميدد يف فرتة ال�سداد مقابل الزيادة
يف الدين ،فهذا من الربا الن�سيئة املحرم �شرع ًا.
5.5ينبغي على امل�صرف الإ�سالمي التفريق بداية بني املدين املماطل واملدين املع�سر ،و�إتباع
ري لكم �إن كنتم
قول الله تعاىل(:و�إن كان ذو ع�سرة فنظر ٌة �إىل مي�سرة و�أن ت�صدقوا خ ٌ
تعلمون)(.((7
وقد �أقر جممع الفقه الإ�سالمي جمموعة من احللول يف معاجلة املديونيات وقد جاء يف قراره ب�ش�أن البيع
بالتق�سيط ما يلي:
«�إذا ت�أخر امل�شرتي املدين يف دفع الأق�ساط عن املوعد املحدد فال يجوز �إلزامه �أي زيادة على الدين ب�شرط
�سابق �أو بدون �شرط ،لأن ذلك ربا حمرم.
( ((6املعايري ال�شرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،مرجع �سابق ،املعيار (�،)3ص.23
( ((6احلديث �أخرجه �أبو داود ،كتاب الأق�ضية ،باب احلب�س يف الدين وغريه ،حديث رقم( ،3628:انظر ،ال�سج�ستاين ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص ،)337و�صحح احلديث الألباين
يف امل�شكاة (انظر :التربيزي ،حممد بن عبد الله اخلطيب،م�شكاة امل�صابيح ،حتقيق :حممد نا�صر الدين الألباين،بريوت :املكتب الإ�سالمي ،الطبعة الثالثة1405،ه ــ1985م،
ج� ،2ص.159
( ((6جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي ،جملة املجمع ،عدد ،6ج�،1ص.193
(� ((7سورة البقرة� ،آية)281(:
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ـ يحرم على املدين املليء �أن مياطل يف �أداء ما حل من الأق�ساط ،ومع ذلك ال يجوز �شرع ًا ا�شرتاط التعوي�ض
يف حالة الت�أخر عن الأداء.
ـ يجوز �شرع ًا �أن ي�شرتط البائع بالأجل حلول الأق�ساط قبل مواعيدها ،عند ت�أخر املدين عن �أداء بع�ضها،
ما دام املدين قد ر�ضي بهذا ال�شرط عند التعاقد.
ـ ال حق للبائع يف االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع ،ولكن يجوز للبائع �أن ي�شرتط على امل�شرتي رهن
(((7
املبيع عنده ل�ضمان حقه يف ا�ستيفاء الأق�ساط امل�ؤجلة».

المبحث الثالث :تقييم المرابحات الدولية في المصارف اإلسالمية

تتعدد �إجراءات التمويل باملرابحات الدولية ما بني �إجراءا املرابحات الدولية عن طريق احلواالت �أو
بوا�سطة التح�صيل امل�ستندي �إال �أن �أهمها املرابحات الدولية التي تتم عرب �آلية االعتمادات امل�ستندية فهي
الغالب يف التمويالت باملرابحات الدولية ،وذلك لأنها �أكرث �ضمان ًا للأطراف املتعاقدة كما �أن امل�صارف
الإ�سالمية تف�ضلها �أكرث لأن دور امل�صرف فيها يكون �أكرث ح�ضور ًا يف العملية مما يقوى اجلانب ال�شرعي
يف هذه ال�صيغة من �صيغ التمويل ،وفيما يلي بيان للآليات الإجرائية التي يقوم بها البنك الإ�سالمي يف
(((7
تنفيذه لهذه ال�صيغ.
أو ً
ال :المرابحات الدولية بالتحصيل المستندي

التح�صيل امل�ستندي هو عبارة عن حت�صيل امل�صرف ملبلغ من العميل م�ستحق للم�صدر مقابل ت�سليمه
م�ستندات حمددة.
وتتم املرابحات الدولية بالتح�صيل امل�ستندي ب�أن يكون البنك هو امل�ستورد وهو الذي يتوىل عملية
االتفاق مع امل�صدر على تفا�صيل العملية ،وهنا يقوم البنك بدور املح�صل وهو بذاته املر�سل للمبلغ
والدافع ،وملزيد من الإي�ضاح ف�إن ما يقوم به البنك الإ�سالمي يف املرابحات الدولية بوا�سطة التح�صيل
امل�ستندي يتمثل يف الإجراءات التالية:
1.1يتم االتفاق امل�سبق خارجي ًا بني العميل وامل�صدر مبدئي ًا على تفا�صيل الب�ضاعة وموا�صفاتها
و�آلية التبادل على �أن تكون بوا�سطة التح�صيل امل�ستندي.
2.2يتقدم العميل للبنك بطلب متويله مرابحة عن طريق التح�صيل امل�ستندي للب�ضاعة املبني
موا�صفاتها من امل�صدر اخلارجي ويرفق فاتورة عر�ض ال�سعر واملوا�صفات.
3.3يحول الطلب �إىل ق�سم اال�ستثمار لدرا�سة الطلب من الناحية االئتمانية ويرفق الدار�س
للعملية تو�صيته واملت�ضمنة ال�ضمانات والأرباح.
4.4يرفع الطلب لأخذ امل�صادقات من اجلهات املعنية يف البنك ،وي�شرتط البنك هنا موافقة �إدارة
الرقابة ال�شرعية و�أخذ تو�صيتها على العملية ،وقد يقدم الفرع الطلب للرقابة ال�شرعية
ابتداء قبل الدرا�سة حتى ي�ضمن املوافقة قبل البدء ب�إجراءات الدرا�سة.
5.5بعد امل�صادقة يتم توقيع وعد ال�شراء مع العميل يف ق�سم اال�ستثمار.
( ((7جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي ،جملة املجمع ،عدد ،6ج�،1ص.193
( ((7مت االعتماد هنا على املقابالت مع �أق�سام اال�ستثمار واحلواالت واالعتمادات يف بع�ض البنوك الإ�سالمية اليمنية.
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6.6يتم التوجيه لق�سم االعتماد بتنفيذ العملية عن طريق التح�صيل امل�ستندي ح�سب ال�شروط
املذكورة يف قرار امل�صادقة.
7.7يقوم ق�سم االعتمادات ب�إر�سال ر�سالة (� )swiftإىل بنك امل�صدر يبلغه فيها بقبوله عملية
التح�صيل ويذكر �ضرورة و�صول امل�ستندات با�سم البنك ،وهو ما ي�شدد عليه البنك يف
توجيهه للعميل ب�ضرورة �إخطار امل�صدر بذلك.
8.8يتابع ق�سم االعتماد �إجراءات و�صول امل�ستندات ويتم الدفع من ح�ساب البنك ح�سب االتفاق
�إىل م�صرف امل�صدر.
9.9يتم التوقيع مع العميل لعقد املرابحة وت�سليمه امل�ستندات بعد جتيريها له.
وحمور ال�شرعية يف عمليات املرابحات الدولية بالتحا�صيل �ضرورة وجود الإيجاب والقبول من خالل
التوا�صل مع امل�صدر من قبل البنك و�إعالمه بالبيع للبنك ،وو�صول امل�ستندات الأ�سا�سية كبولي�صة ال�شحن
والفاتورة التجارية با�سم البنك ،و�أن يقوم البنك بالت�أمني على الب�ضاعة.

ثانيًا :المرابحات الدولية بالحوالت

والبنك هنا هو امل�صرف املحول وهو كذلك �صاحب احلوالة للم�صدر امل�ستفيد وبنا ًء على ذلك ير�سل
امل�صدر الب�ضاعة ح�سب االتفاق با�سم البنك وميول البنك العميل بالب�ضاعة مرابحة بعد متلكها ،وتتم
الآليات للمرابحات باحلواالت اخلارجية يف البنك الإ�سالمي عن طريق الإجراءات التالية:
1.1يتم االتفاق بني العميل وامل�صدر على تفا�صيل العملية و�أن تكون الآلية بوا�سطة احلوالة
امل�صرفية حل�ساب العميل.
2.2يتقد العميل بطلب متويله للب�ضاعة املحددة من امل�صدر مرابحة عن طريق احلوالة امل�صرفية.
3.3تتم درا�سة العملية يف ق�سم اال�ستثمار من الناحية االئتمانية ،وتر�سل التو�صية للجهات
املخت�صة يف الإدارة.
4.4تتم الدرا�سة واتخاذ القرار مبنح التمويل من عدمه وي�شرتط لذلك موافقة الرقابة ال�شرعية،
ويف حال املوافقة يتم �إعادة امل�صادقة م�شفوعة بال�شروط �سواء االئتمانية �أو ال�شرعية
الالزمة للتنفيذ.
5.5بعد امل�صادقة يتم توقيع وعد ال�شراء مع العميل يف ق�سم اال�ستثمار.
6.6يتم التوجيه لق�سم احلواالت اخلارجية بتحويل العميل حل�ساب امل�صدر يف امل�صرف املعني
من قبله.
7.7عند و�صول امل�ستندات يتم توقيع عقد املرابحة مع العميل يف ق�سم اال�ستثمار.
8.8يف الغالب ال تتم املرابحات باحلواالت �إال يف بلدان يوجد بها وكيل للبنك ويتم حتويل
املبلغ له مبا�شرة ويقوم الوكيل ب�شراء ال�سلع من ال�سوق اخلارجي �أو من امل�صدر با�سم
البنك ثم يقوم ب�إر�سالها �إىل البنك عرب و�سيلة ال�شحن �أو يقوم بت�سليمها للعميل مبا�شرة
هناك يف حالة واجده �أو لوكيله.
واملرابحات الدولية باحلواالت تعرتيها بع�ض املالحظات ال�شرعية وخ�صو�ص ًا �إذا كانت الآلية ب�أن يتم �إر�سال
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احلوالة �أو ًال للم�صدر ثم بعد ذلك يتم �إر�سال الب�ضاعة ،فقد يتم �إر�سال الب�ضاعة با�سم العميل وهنا وبعد دفع
مبلغ احلوالة ي�صبح من ال�صعب تدارك هذا اخلط�أ الذي قد يفقد العملية �شرعيتها ،وقد يق�صر البنك �أحيان ًا
يف م�س�ألة التوا�صل امل�سبق مع امل�صدر واالتفاق التعاقدي الذي البد �أن يكون بينه وبني امل�صدر.

ثالثًا :المرابحات الدولية باالعتمادات المستندية (إعتمادات المرابحة)

تتم �إجراءات التمويل باملرابحات الدولية (�إعتمادات املرابحة) عرب �أكرث من ق�سم يف البنك الإ�سالمي،
و�أهم الأق�سام التي تقع عليها �إجراءات املرابحات الدولية :ق�سم اال�ستثمار ،وق�سم االعتمادات ،وتتم
عملية املرابحات الدولية بهذه اخلطوات:
1.1يتقدم العميل طالب التمويل ل�شراء �سلعة معينة من ال�سوق اخلارجي بطلب ل�شراء هذه
ال�سلعة ،ويرفق بالطلب عر�ض �سعر بال�سلعة وموا�صفاتها من امل�صدر ،وتفا�صيل العملية،
ويقدم هذا الطلب �إىل ق�سم اال�ستثمار.
2.2يحال الطلب يف ق�سم اال�ستثمار �إىل الدرا�سة ،وتتم درا�سة العملية والعميل من الناحية
االئتمانية.
3.3يرفع الدار�س تقريره �إىل رئي�س ق�سم اال�ستثمار ،وبدوره يرفعه للجنة املخت�صة� ،سواء
جلنة الفرع �أو اللجنة التنفيدية يف البنك للموافقة على قرار منح التمويل ،وذلك ح�سب
ال�صالحيات املمنوحة.
4.4بعد املوافقة على قرار منح التمويل ير�سل القرار بتفا�صيله �إىل ق�سم اال�ستثمار.
5.5تتم �إجراءات ق�سم اال�ستثمار من ا�ستيفاء ال�ضمانات من العميل وتوريد الدفعة املقدمة.
6.6يتم توقيع وعد ال�شراء بني رئي�س اال�ستثمار والعميل يف ق�سم اال�ستثمار.
7.7يتم �إر�سال ر�سالة من ق�سم اال�ستثمار �إىل ق�سم االعتمادات لفتح اعتماد ح�سب النوعية
والبيانات التي يطلبها العميل ،والتي مت االتفاق مع البنك عليها ،ويوقع العميل على ذلك.
8.8تر�سل ر�سالة �سويفت بفتح االعتماد باملبلغ ل�صالح امل�ستفيد (امل�صدر) ،وهنا يحر�ص البنك
على �إر�سال ن�ص من �ضمن الر�سالة ي�ؤكد �ضرورة �أن تكون جميع امل�ستندات با�سم البنك،
ويتم كذلك االتفاق على الت�أمني مع العميل ،وح�سب نوعية االعتماد املفتوح.
9.9تتم متابعة االعتماد وتفا�صيله ،و�إن طر�أت �أي تعديالت عن طريق ق�سم االعتمادات،
ومبوافقة العميل.
 1010ت�صل امل�ستندات �إىل ق�سم االعتمادات ،والذي بدوره ير�سلها �إىل ق�سم اال�ستثمار ،بعد الت�أكد
من �صحتها و�سالمتها و�أنها با�سم البنك.
 1111يطلب ق�سم اال�ستثمار عن طريق ق�سم التنفيذ من العميل املجيء لإمتام عملية املرابحة
والتوقيع على العقود ،وهو بدوره يوافق على امل�ستندات ،ويتم جتيريها ل�صاحله بعد
التوقيع على عقد املرابحة ،وتثبت الأق�ساط على العميل حيث يقوم ب�سدادها ح�سب الفرتة
املمنوحة.
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التقييم من الناحية الشرعية.

بداية تتم �آلية �إجراء املرابحة الدولية بو�ضعها وترتيبها ال�سليم يف البنوك الإ�سالمية على وجه العموم،
ثم �إن امل�صرف يقوم بدوره بالآتي:
1.1الت�أكد من نوعية ال�سلع امل�ستوردة ،فال يوافق على متويل �سلع حمرمة� ،أو�سلع �أفتت الهيئة
بعدم جواز متويلها ،ففي بع�ض امل�صارف قد �أفتت الهيئات ال�شرعية حتى بعدم متويل
املواد ال�ضارة وامل�شتبه فيها كتمويل الدخان وما �شابهه.
2.2التحري �أن يكون الت�أمني يف �شركة ت�أمني �إ�سالمية وي�شرتط ذلك على العميل.
3.3الت�أكد من �أن جميع امل�ستندات لعمليات املرابحات الدولية با�سم امل�صرف ،وبالأخ�ص
الفاتورة التجارية وبولي�صة ال�شحن.
4.4عدم احت�ساب �أية م�صاريف تنفيذ على املرابحات الدولية �إال ما كان ي�ستلزم نزول املنفذ
لال�ستالم والت�سليم.
5.5التحري من بلد املن�ش�أ لل�سلعة ،وهذا مما تفرد به بنك �سب�أ الإ�سالمي يف بع�ض �إجراءاته
ملرحلة من املراحل وذلك بعد الفتوى ال�صادرة ب�ضرورة مقاطعة الدمنارك لن�شرها الر�سوم
امل�سيئة للر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،فبناء على هذا اعتذر البنك لبع�ض العمالء عن
متويلهم خالل تلك الفرتة من الدمنارك.
6.6قيام بع�ض البنوك بعمل بع�ض احللول العملية ال�سليمة لتلبية حاجات بع�ض املتعاملني
امللحة يف املرابحات باحلواالت ،فعمد �إىل توكيل وكالء يف �أهم البلدان التي يكرث فيها
اال�سترياد كال�صني والإمارات ،وبعمل هذه التوكيالت �سهل للعمالء �إجراء املرابحات
باحلواالت و�ضمن �سالمة اجلانب ال�شرعي.
ـ �أما املالحظات على املرابحات الدولية التي تنفذها البنوك الإ�سالمية ف�إنه ميكن �أن نتحدث عنها من خالل
النقاط التالية:
 1ـ بالن�سبة مل�صاريف الدرا�سة االئتمانية للعميل ف�إنها يف بع�ض البنوك تقدر من قبل ق�سم اال�ستثمار،
وت�ضاف �إىل م�صاريف ال�سلعة ،ويحت�سب عليها ربح �ضمن ثمن كلفة الب�ضاعة ،فهي ت�ضاف لر�أ�س مال
ال�سلعة ،وهذا غري جائز �إذ �أن هذه امل�صاريف خارجة عن ال�سلعة بل هي م�صاريف خارجية تخت�ص بدرا�سة
العميل ،وال ترتبط بال�سلعة ،وجاء يف املعيار ال�شرعي اخلا�ص باملرابحة �أنه ميكن حل هذه امل�صروفات
وكلفتها من خالل االتفاق عليها بني العميل وامل�صرف خارج ثمن ال�سلعة �إذا كانت من م�صلحة العميل.
فعلى هذا ينبغي �أن يُتفق مع العميل على توريد املبلغ ب�شكل خا�ص مقابل الدرا�سة االئتمانية� ،أو يقتطع
من ح�سابه اجلاري ،وال ي�ضاف لثمن ال�سلعة وبالتايل ال يكون عليه ربح.
 2ـ عند فتح االعتماد يقوم العميل بالتوقيع على فتح االعتماد ،وهذه الوثيقة ال تختلف عن وثيقة طلب فتح
اعتماد ذاتي ،فيوقع العميل هنا بناء على �أنه هو فاحت االعتماد وهو امل�ستورد ،والأ�صل �أن تختلف وثيقة
االعتماد مرابحة عن فتح االعتماد الذاتي ،كون االعتماد يف املرابحات الدولية �إمنا هو ل�صالح البنك،
والبنك هو امل�ستورد ،وعند �س�ؤال ق�سم االعتمادات عن �سبب ذلك �أفادوا ب�أنهم يلج�أون لذلك لإقرار العميل
على التفا�صيل لفتح االعتماد والب�ضاعة امل�ستودة.
ولكن ميكن تعديل هذه الوثيقة بعنوان طلب مرابحة اعتماد م�ستندي ،وتكون كوثيقة طلب �شراء من العميل وفيها:
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�إ�شارة �إىل وثيقة وعد ال�شراء املوقعة معكم بتاريخ ( ).......ف�إننا نطلب منكم �شراء الب�ضاعة املو�صوفة
�أدناه من خالل فتح اعتماد م�ستندي كالآتي ،..:ويذكر بعد ذلك نوعية االعتماد وتفا�صيله.
 3ـ يف كثري من البنوك عند فتح االعتماد ف�إن عمولة فتح االعتماد تخ�صم من ح�ساب العميل اجلاري،
وكذلك �إذا ح�صل �أي تعديل �أو متديد يف االعتماد ف�إنه يخ�صم من ح�ساب العميل ،وهذا غري جائز �إذ �أن
العميل هنا ال عالقة له بعملية �شراء البنك من امل�صدر ،واالعتماد �إمنا يتواله البنك ب�صفته امل�ستورد.
 4ـ بالن�سبة للت�أمني على الب�ضاعة امل�ستوردة ،ف�إنه �إذا قام امل�صدر بالت�أمني على الب�ضاعة فهي تدخل �ضمن
كلفة الب�ضاعة ،ويحت�سب عليها ربح ،وال �إ�شكال هنا� ،أما �إذا �أ ّمن البنك حملي ًا ف�إنه يقوم بالت�أمني من
ح�ساب العميل اجلاري ،وال ت�ضاف قيمة الت�أمني �إىل ال�سلعة.
وتكمن املخالفة هنا يف قيام البنك بخ�صم كلفة الت�أمني من ح�ساب العميل ،وهذا غري جائز وخمالف
للأ�صول ال�شرعية لعملية املرابحة.
 5ـ يالحظ يف عمليات املرابحات بوا�سطة التح�صيل امل�ستندي وبوا�سطة احلواالت وحتى مع ت�أكيد
الهيئات ال�شرعية على �ضرورة التوا�صل مع امل�صدر لإبرام العملية بني البنك وامل�صدر �إال �أن العاملني
يت�ساهلون يف هذا الأمر وقد يكتفون بتوا�صل العميل مع امل�صدر لإبالغه ب�ضرورة �إر�سال امل�ستندات
با�سم البنك ،كما �أن �إدارة الرقابة ال�شرعية ينبغي �أن تتابع جدية هذا التوا�صل من خالل الرقابة امل�صاحبة
لتنفيذ هذه العمليات.
فهذه بع�ض املالحظات الإجرائية على املرابحات الدولية يف البنوك الإ�سالمية اليمنية ،وهذا ي�ستدعى من
الهيئات ال�شرعية �ضرورة مراجعة الإجراءات التي تتبع املنتجات املالية من البداية �إىل النهاية والتكتفي
بالفتاوى حول تلك العمليات.
تقييم المرابحات الدولية من خالل أهداف المصرفية اإلسالمية

بالنظر �إىل املرابحات الدولية كمنتج مهم وم�صدر متويل �أ�سا�س تتبعه امل�صارف الإ�سالمية ف�إننا ننظر
ملدى ان�سجام هذا امل�صدر التمويلي مع �أهداف ال�صريفة الإ�سالمية من خالل ا�ستعرا�ض الأهداف الأ�سا�سية
للم�صرف الإ�سالمي( ((7والتي ميكن بيان بع�ضها فيما يلي:
رفع الحرج عن المسلمين في جانب الربا وإيجاد البديل اإلسالمي.

وهذا الأمر بحمد الله تعاىل حتقق من خالل امل�صارف الإ�سالمية والتي رفعت عن امل�سلمني هذا احلرج
العظيم ،و�إن كانت هناك بع�ض املالحظات على جتربة امل�صارف الإ�سالمية �إال �أنها يف اجلملة ال ترتكز
على حرام و�إثم ،وبالن�سبة للمرابحات الدولية ف�إنها تعترب امللج�أ الذي خ َّل�ص امل�صارف الإ�سالمية من
مع�ضلة التعامل بالربا يف االعتمادات التي ال ي�ستطيع العميل متويلها ذاتي ًا والتي يلج�أ فيها للم�صرف
ملنحه ائتمان ًا (قر�ض ًا) بفائدة كما يف امل�صارف التقليدية ،فهنا �شكلت املرابحات الدولية نقلة نوعية يف
امل�صرفية الإ�سالمية يتدخل فيها امل�صرف ب�شكل مهم يف العملية التمويلية.
السعي لتحقيق المقصد الشرعي في المال.

وذلك من خالل مراعاة املقا�صد ال�شرعية العامة املتعلقة باملال ،فال بد من التحري من �شرعية املال وحله
يف جميع مراحله ،ويف املرابحات الدولية وبدخول امل�صرف الإ�سالمي دخو ًال حقيقي ًا ف�إننا جند امل�صارف
( ((7انظر:اخلدمات امل�صرفية وموقف ال�شريعة الإ�سالمية منها ،زعرتي ،عالء الدين بن حممود ،دار الكلم الطيب ،دم�شق ،الطبعة الثانية1429 ،ه ــ2008م� ،ص.38،39
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الإ�سالمية ال متول املحرمات �أو امل�ضار ،فهي ال تنظر للربحية املجردة فهي تهتم بالقيم ال�شرعية بل
والإن�سانية.
كما �أنه من املهم كذلك حتقيق املق�صد ال�شرعي يف ترتيب االحتياجات التمويلية فال تقدم الكماليات على
ح�ساب ال�ضروريات ،بل ال بد من ت�شجيع ودعم هذا الرتتيب ال�شرعي واالقت�صادي لالحتياجات التمويلية،
ولعل مما ي�ؤخذ على امل�صارف الإ�سالمية وهو ما تفر�ضه املناف�سة ال�سوقية �أنها ال تعني اهتمام ًا كبري ًا
بهذا الأمر ،فيمكن للم�صارف الإ�سالمية ت�شجيع متويل الأ�سا�سيات من خالل خف�ض ن�سبة املرابحة مث ًال،
وزيادتها على الأمور الكمالية ،ولكن كما �أ�سلفنا ال يتم هذا �إال من خالل التن�سيق والتوجه من خالل
الدولة.
تشجيع االستثمار وعدم االكتناز.

فالوظيفة الأ�سا�سية التي خطها رواد الفكرة للم�صرف الإ�سالمي هي اال�ستثمار فهي يف الأ�صل بنوك
ا�ستثمارية ،ومن املقا�صد ال�شرعية الت�شجيع على ا�ستثمار املال بل هو واجب �شرعي دلت عليه الن�صو�ص
املختلفة� ،إال �أننا يف املرابحات الدولية جند �أنها يف الغالب ت�ستخدم للتمويل اال�ستهالكي ولذا عاب
الكثريون على امل�صارف الإ�سالمية تو�سعها يف �صيغة املرابحة التي ال ت�صب يف اجلانب اال�ستثماري
احلقيقي ،وبنظرة �إن�صاف ف�إننا النعفي امل�صارف الإ�سالمية من امل�سئولية التي حتتم عليها النظر يف
تفعيل ال�صيغ الأخرى كامل�شاركات وغريها.
�إال �أننا يف اجلانب املقابل جند �أن املرابحات الدولية واملرابحات عموم ًا فر�ضتها البيئة للأمة العربية
والإ�سالمية من خالل ما يلي:
•طبيعة املجتمع اال�ستهالكي ،وبالنظر للهيكل التمويلي جند �أن �أنفع ال�صيغ للتمويل
اال�ستهالكي هي املرابحات.
•البيئات غري امل�ستقرة التي تفرز مناخ ًا الي�ساعد على اال�ستثمار.
السعي لتحقيق التكامل بين الوحدات االقتصادية في الشعوب والدول اإلسالمية.

وجند هنا �أن هذا الدور وتفعيله �ضعيف جد ًا فالتن�سيق بني الدول الإ�سالمية يكاد يكون منعدم ًا وكذا
التن�سيق بني امل�صارف الإ�سالمية املختلفة بل جند �ضعف التن�سيق حتى بني امل�صارف الإ�سالمية يف القطر
الواحد ،ولعل مما ي�شار �إليه هنا جهود امل�ؤ�س�سات الداعمة لل�صريفة الإ�سالمية بدء ًا بدور البنك الإ�سالمي
للتنمية وهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،واملجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ،ومراكز البحث ،وامل�ؤمترات امل�ساهمة يف ذلك.
واملرابحات الدولية لها دور كبري من خالل التوا�صل مع البلدان الإ�سالمية يف تو�سيع ال�شبكات املرا�سلة
عن طريق البنوك الإ�سالمية العاملية ،وت�شجيع التعاون االقت�صادي بني البلدان الإ�سالمية فيكون لها
الأولوية يف اال�سترياد والت�صدير ،وهنا ميكن �أن يقرتح تفعيل الإدارات التجارية يف امل�صارف الإ�سالمية
للتوا�صل مع ال�شركات الإ�سالمية وعر�ض فر�صهم التمويلية على العمالء واالتفاق على ت�سهيالت معينة.
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الخاتمة
ويف ختام هذه الدا�سة ف�إننا ن�صل لنتائج وتو�صيات من �أهمها:
النتائج

�1.1أهمية املرابحات الدولية كم�صدر متويل للتجارة اخلارجية يف امل�صارف الإ�سالمية.
2.2املرابحة الدولية �صيغة م�شروعة ب�ضوابط ينبغي مراعاتها حال التطبيق.
3.3وجود بع�ض املالحظات ال�شرعية �أثناء تطبيق �صيغة املرابحات الدولية يف بع�ض امل�صارف
الإ�سالمية.
�4.4أهمية التوعية للهيئات ال�شرعية بتفا�صيل املنتجات املالية و�إجراءاتها التنفيذية و�صو ًال
لإبداء الر�أي ال�شرعي ال�صحيح.
5.5تعترب املرابحة الدولية من �أن�سب ال�صيغ التمويلية للقطاع اال�ستهالكي.
6.6
التوصيات

�1.1ضرورة مراقبة املنتجات املالية من الناحية ال�شرعية يف كل مراحلها �ضمان ًا للم�شروعية،
وتفعيل دور الرقابة ال�شرعية يف امل�صارف الإ�سالمية.
2.2تفعيل دور الإدارات التجارية يف امل�صارف الإ�سالمية للقيام بالدور الر�سايل يف الإ�شراف
على ال�سيا�سة التمويلية يف املرابحات الدولية لتحقيق �أهداف امل�صرف الإ�سالمي.
�3.3ضرورة عقد امل�ؤمترات ملزيد من التن�سق بني البلدان الإ�سالمية يف ق�ضايا التبادالت
التجارية عن طريق امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية.
4.4ويقرتح الباحث تفعيل �صيغة البيع م�ساومة عو�ض ًا عن بيع املرابحة نظر ًا ملا يكتنف
املرابحات من تقييدات �شرعية قد ال ي�سلم معها البع�ض من الوقوع يف املخالفات ال�شرعية.
واحلمد لله رب العاملني ،و�صلى الله على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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المصادر والمراجع
عمان ،الأردن ،الطبعة الثانية1402 ،ه ــ1982م.
1111التلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي
الكبري ،الع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حممد
بن �أحمد بن حجر ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
الأوىل1419 ،ه ــ1989م.
1212اجلامع ال�صحيح ،البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل
�أبو عبد الله ،حتقيق وتعليق م�صطفى ديب
البغا ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1407ه ــ1987م.
1313حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،الد�سوقي،
حممد بن �أحمد بن عرفة ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان.
1414اخلدمات امل�صرفية وموقف ال�شريعة الإ�سالمية
منها ،زعرتي ،عالء الدين بن حممود ،دار الكلم
الطيب ،دم�شق ،الطبعة الثانية1429 ،ه ــ2008م.
1515درر احلكام �شرح جملة الأحكام ،حيدر ،علي،
حتقيق وتعريب:املحامي فهمي احل�سيني ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
1616رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،النووي ،حميي
الدين بن �شرف �أبو زكريا ،املكتب الإ�سالمي،
بريوت ،لبنان ،طبعة1405هـ.
�1717سنن ابن ماجه ،القزويني ،حممد بن يزيد �أبو
عبدالله ابن ماجة ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد
الباقي ،دار الفكر ،بريوت.
�1818سنن �أبي داود ،ال�سج�ستاين� ،سليمان بن
الأ�شعث �أبو داود ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد،دار الفكر ،بريوت.

1.1القر�آن الكرمي
�2.2إدارة العمليات امل�صرفية الدولية،حب�ش،حممد
حممود�،شركة الإقبال :الأردن ،الطبعة الأوىل،
2001م.
3.3الأم،ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س �أبو عبد الله،
دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،طبعة1393هـ.
4.4الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على
مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ،املرداوي ،علي بن
�سليمان �أبو احل�سن ،حتقيق:حممد حامد الفقي،
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
5.5البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء الأم�صار،
املرت�ضى� ،أحمد بن يحيى ،القاهرة ،دار الكتاب
الإ�سالمي.
6.6بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،الكا�ساين،
عالء الدين �أبو بكر بن م�سعود ،دار الكتاب
العربي ،بريوت ،طبعة1982م.
7.7بيع املرابحة للآمر بال�شراء كما جتريه امل�صارف
اال�سالمية ،القر�ضاوي ،يو�سف ،مكتبة وهبة،
القاهرة ،الطبعة الثانية1407 ،ه ــ1987م.
8.8تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،الزبيدي،
حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الر ّزاق احل�سيني،
حتقيق:جمموعة من املحققني ،دار الهداية.
9.9التطبيقات امل�صرفية لبيع املرابحة يف �ضوء الفقه
الإ�سالمي ،فيا�ض ،عطية ،دار الن�شر للجامعات،
القاهرة ،الطبعة الأوىل1419 ،ه ــ1999م.
1010تطوير الأعمال امل�صرفية مبا يتفق وال�شريعة
اال�سالمية ،حمود� ،سامي ح�سن ،مطبعة ال�شرق،
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1919ال�شرط اجلزائي يف الديون درا�سة فقهية
ال�ص َوا علي حممد احل�سني ،بحث قدم يف
مقارنةَ ،
م�ؤمتر «دور امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية يف
اال�ستثمار والتنمية» الذي عُقد يف كلية ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة ال�شارقة ،يف
الفرتة ما بني (7ــ )9من �شهر �أيار عام 2002م.
�2020صحيح م�سلم ،الني�سابوري ،م�سلم بن احلجاج
الق�شريي ،حتقيق وتعليق حممد ف�ؤاد عبد
الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
2121العقود التجارية وعقد البيع �سيف درا�سة
مقارنة ،دياب ،ح�سن ،بريوت :امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،الطبعة
الأوىل1419 ،هـ ـ 1999م.
2222فتاوى ندوات الربكة 1403هـ ـ 1417هـ ،الهيئة
ال�شرعية لدلة الربكة ،جدة :جمموعة دلة الربكة،
الطبعة اخلام�سة1417 ،هـ ـ 1997م.
2323فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري ،الع�سقالين،
�أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر،
حتقيق:عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،وحمب
الدين اخلطيب ،الطبعة ال�سلفية.
العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإمام
2424فتح
ّ
مالك(فتاوى ابن علي�ش)،علي�ش ،حممد بن �أحمد
بن حممد ،جمعها ون�سقها وفهر�سها:علي بن
نايف ال�شحود1428 ،ه ــ2007م.
2525الكايف يف فقه الإمام املبجل �أحمد بن حنبل،
املقد�سي ،عبد الله بن قدامة ،بريوت ،املكتب
اال�سالمي.
2626ك�شاف القناع عن منت الإقناع،البهوتي ،من�صور
بن يون�س بن �إدري�س ،حتقيق:هالل م�صيلحي،
بريوت :دارالفكر1402 ،هـ.
2727ل�سان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم ،دار
�صادر ،بريوت ،الطبعة الأوىل.
2828جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،جممع الفقه
الإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
2929املجموع �شرح املهذب ،النووي ،حميي الدين بن
�شرف �أبو زكريا ،حتقيق وتكملة:حممد جنيب
املطيعي ،دار الفكر ،بريوت.

3030املحلى ،ابن حزم ،علي بن �أحمد بن �سعيد �أبو
حممد الأندل�سي القرطبي الظاهري ،دار الفكر
للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،لبنان.
3131م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ابن حنبل،
�أحمد بن حنبل ،املحقق� :شعيب الأرن�ؤوط
و�آخرون ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة
الثانية1420،هـ ــ1999م.
3232م�شكاة امل�صابيح ،التربيزي ،حممد بن عبد
الله اخلطيب ،حتقيق :حممد نا�صر الدين
الألباين،بريوت :املكتب الإ�سالمي ،الطبعة
الثالثة1405،ه ــ1985م.
3333امل�صباح املنري ،الفيومي� ،أحمد بن حممد بن
علي ،حتقيق:يو�سف ال�شيخ حممد ،املكتبة
الع�صرية ،بريوت ،لبنان.
3434مطل الغني ظلم يحل عر�ضه وعقوبته ،بن منيع،
عبد الله بن �سليمان ،جملة البحوث الفقهية
املعا�صرة ،العدد (� ،)12سنة 1421هـ.
3535املعايري ال�شرعية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية2007 ،م ،مملكة
البحرين.
3636املعجم الو�سيط ،الزيات� ،أحمد،و �إبراهيم
م�صطفى،وحامد عبد القادر،وحممد النجار ،دار
الدعوة.
3737املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين،
املقد�سي ،عبد الله بن �أحمد بن قدامة �أبو حممد،
دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الأوىل.
3838املوط�أ ،الأ�صبحي ،مالك بن �أن�س ،حتقيق:حممد
م�صطفى الأعظمي،م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل
نهيان ،الطبعة االوىل1425،ه ــ2004م.
3939الهداية �شرح بداية املبتدي ،املرغياين ،علي بن
�أبي بكر بن عبد اجلليل الر�شداين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الأوىل1990 ،م.
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الوديعة النظامية في البنوك المركزية
مفهومها _ أهميتها _ تكييفها الفقهي

د .أحمد بن عبد العزيز الشثري
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة �سلمان بن عبدالعزيز ,اململكة العربية ال�سعودية.
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /8 / 19م  ،واعتمد للن�شر يف 2014 / 9/1م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
ملخص

نهدف من خالل هذا البحث �إىل ربط االقت�صاد املعا�صر بفقه املعامالت املالية يف الإ�سالم ،واال�شتغال
بطلب العلم ال�شرعي من خالل بحث امل�سائل امل�ستجدة ،و�إبراز �أهمية الوديعة النظامية حلفظ االئتمان
يف �سائر البنوك،و�إي�ضاح وتبيني احلكم ال�شرعي للوديعة النظامية ،ومت ا�ستخدام املنهج اال�ستقرائي
ثم املنهج املقارن ،وخل�ص الباحث �إىل جملة من النتائج �أهمها �أن الوديعة النظامية ت�شتمل على عدة
م�صالح وميكن �إحلاقها بامل�صالح املر�سلة ,وحكمها اجلواز �إذا خلت من حمرم ,وتوفرت فيها ال�شروط
املعتربة �شرع ًا ،ويو�صي الباحث ب�إيجاد عدد من الو�سائل ال�شرعية التي ت�ضمن حقوق جميع املودعني
يف امل�صارف ,و ال يت�ضرر بهذه الو�سائل �أحد من الأطراف بحيث ال يحب�س ب�سببها �شيء من الأموال دون
اال�ستفادة من ريعها.
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Abstract
Through this research, we are aiming at linking the contemporary economy with
Islamic jurisprudence of financial transactions and to learn the Shari’ah knowledge
by exploring the contemporary issues, as well to show the significance of regulatory
deposit for maintaining credit level across the banks, besides explaining the
Shari’ah ruling for regulatory deposit.
The exploratory methodology has been applied followed by the comparative
methodology. The researcher has reached to a few conclusions; prominently the
regulatory deposit includes some benefits which could be added to the category
of “Maslaha Murslah”, it will be ruled out to be permissible as long as it doesn’t
involve any forbidden element and fulfills the conditions as per Shari’ah. The
researcher suggests that a few Shari’ah compliant ways should be devised to protect
the rights of all kinds of bank depositors, likewise these ways shouldn’t cause any
harm to any of the stakeholders by detaining the money without benefitting from
its proceeds.
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المقدمة

�إن احلمد لله نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه ,ونعوذ بالله من �شرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا,
من يهده الله فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له ,و�أ�شهد �أن ال �إله �إال الله وحده ال �شريك له و�أ�شهد �أن
حممد ًا عبده ور�سوله� ,صلى الله عليه وعلى �آله و�أ�صحابه و�سلم ت�سليم ًا كثري ًا �إىل يوم الدين� ,أما بعد:
فمع انت�شار امل�صرفية الإ�سالمية حول العامل الإ�سالمي وغري الإ�سالمي� ,أ�صبح لزام ًا على �أهل العلم
ت�صحيح معامالت النا�س ,وتبيني حاللها من حرامها ,ومن تلك املعامالت التي حتتاج �إىل بحث ودرا�سة
ُ
وتو�ضيحالوديعة النظامية يف البنوك املركزية ,وقد عملتُ على درا�ستها درا�سة خمت�صرة ,وو�ضعت
خطة لهذه الدرا�سة على النحو التايل:
•املبحث الأول :تعريف الوديعة النظامية.
•املبحث الثاين� :أهداف الوديعة النظامية.
•املبحث الثالث :التكييف الفقهي لنظام الوديعة النظامية.
•املبحث الرابع :احلكم ال�شرعي للوديعة النظامية.
المبحث األول  :تعريف الوديعة النظامية

الوديعة النظامية لغة :الوديعة فعيلة مبعنى مفعولة ,و�أودعت زيد ًا ما ًال دفعته �إليه ليكون عنده وديعة,
وجمعها ودائع ,وا�شتقاقها من الدعة وهي الراحة �أو �أخذته منه وديعة فيكون الفعل من الأ�ضداد(((.
وا�صطالح ًا :ن�سبة النقود ال�سائلة التي يجب على البنوك التجارية �أن حتتفظ بها لدى البنك املركزي(((,
وهذه الن�سبة حتددها البنوك املركزية ,وحتتفظ بها بح�سب ن�سبة الودائع ,والميكن للم�صرف �أن يت�صرف
بها� ,أويقر�ضها للغري ,وتعترب �أمريكا هي �أول دولة يف العامل تطبق هذه الأداة منذ عام1933م((( ,والن�سبة
القانونية لالحتياطي النقدي مت ِّثل احلد الأدنى ملا يجب �أن حتتفظ به البنوك التجارية من �أر�صدة نقدية
مقابل ودائعها.
وحتتفظ البنوك �إىل جانب ذلك االحتياطي املحبو�س باحتياطي نقدي عامل يتهي�أ لها مبقت�ضاه مزاولة
عملياتها اليومية(((.
المبحث الثاني :أهداف الوديعة النظامية

�أهداف الوديعة النظامية تتمثل فيما يلي:
� .1أن يكون هذا الإيداع و�سيلة من و�سائل حتكم امل�صرف املركزي يف حجم االئتمان� ,أي حجم القرو�ض
املقدمة من امل�صارف التجارية للأفراد وامل�ؤ�س�سات ,فكلما ارتفعت هذه الن�سبة ق َّلت املقدرة الق�صوى للبنك
التجاري على الإقرا�ض والتمويل ,وخلق االئتمان ,وكلما قلت الن�سبة لالحتياطي ,ارتفعت املقدرة على
خلق االئتمان ,فالعالقة بينهما عك�سية(((.
((( امل�صباح املنري153/2 ,
((( مو�سوعة امل�صطلحات االقت�صادية ,د.ح�سني عمر ,16 ,ال�سيا�سة النقدية بني الفقه الإ�سالمي واالقت�صاد الو�ضعي ,وليد ال�شاوي�ش273 ,
((( ال�سيا�سة النقدية يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية ,د.عدنان يو�سف� ,100 ,ضمن بحوث امل�ؤمتر الرابع لعلماء ال�شريعة حول املالية ,ماليزيا2009 ,م.
((( مقدمة يف النقود والبنوك ,د.حممد زكي �شافعي ,239,النقود والبنوك والعالقات االقت�صادية الدولية ,د�.صبحي قري�صة ,د.مدحت العقاد166 ,ــ.167
((( النقود والبنوك ,د�.سامي خليل� ,611 ,أ�سا�سيات االقت�صاديات النقدية� ,أد.عبد احلميد الغزايل ,318 ,النقود وال�سيا�سات النقدية الداخلية ,د.و�سام مالّك.243 ,
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 .2امل�ساهمة يف احلفاظ على حقوق املودعني لدى امل�صارف التجارية(((.
 .3ك�سب ثقة املتعاملني مبقدرتها على الوفاء بودائعهم بنقود قانونية عند الطلب ,يف حال �أ�صيب املركز
املايل للبنك ب�أزمة مالية ,فاالحتياطي مبني �أ�سا�س ًا على توفري الأمان وال�ضمان ,ولت�أكيد الثقة العامة يف
النظام امل�صريف(((.
 .٤ي�ستخدم جزء من االحتياطي مل�ساعدة امل�صرف املركزي على القيام بدور املقر�ض النهائي(((.
وتختلف هذه الن�سبة من الأ�صول ال�سائلة يف بع�ض البلدان عن البع�ض الآخر ,بح�سب العرف� ,أو تنظيم
الدولة((( ,ففي اجنلرتا يجري العرف امل�صريف على �أن حتتفظ البنوك ب�أ�صول �سائلة بن�سبة%30من
ودائعها على الأقل ,ويف الهند وباك�ستان حتتفظ البنوك ب�أ�صول �سائلة بن�سبة%20من التزاماتها لدى
الطلب �أو الأجل( ,((1و�أما يف اململكة العربية ال�سعودية فبلغ احتياطي الوديعة النظامية , %13وو�صل يف
بع�ض الأوقات ,%10و�أقل ماو�صل �إليه %7من �إجمايل ن�سبة الودائع حتت الطلب ,ويتغري بتغري الظروف
والأحوال االقت�صادية(.((1
المبحث الثالث  :التكييف الفقهي للوديعة النظامية

التكييف الفقهي للأموال التي يحتجزها النظام يف ح�ساب الوديعة النظامية ,ميكن �أن يرتدد بني ثالثة
عقود هي:
�1.1أنها رهن ,فبالنظر �إىل كون الوديعة النظامية يحتفظ بها البنك املركزي ,كت�أمني �ضد جتاوز املتوقع
يف الظروف العادية ,في�ؤخذ من الوديعة مقابل القر�ض من البنك املركزي ,فيمكن تك َّيف ب�أنها رهن.
االعتراض:

يعرت�ض على هذا التخريج من عدة �أوجه هي:
�1.1أن الودائع التي تقتطع منها البنوك املركزية جزء ت�سمى الوديعة النظامية وتعترب هذه
الودائع ديون يف ذمة امل�صرف لأ�صحابها ,فهل يجوز رهن الدين؟
�2.2أن الرهن اليكون متقدم ًا على الدين ,فلي�س هناك حق معلوم للبنك املركزي على امل�صرف
التجاري قبل �أخذ ن�سبة االحتياطي الإلزامي.
3.3ويعرت�ض على ذلك �أن الرهن اليكون �إال يف مقابلة الدين ,والوديعة النظامية التكون يف
مقابلة دين على امل�صرف التجاري.
وميكن مناق�شة هذه االعرتا�ضات من عدة �أوجه:
1.1ال�صحيح �أنه ي�صح رهن الدين امل�ستقر يف ذمته ,وهذا مذهب املالكية( ,((1و�إحدى الروايتني
((( النقود والبنوك والعالقات االقت�صادية الدولية ,د�.صبحي قري�صة ,د.مدحت العقاد166 ,ــ ,167نحو م�صرف مركزي �إ�سالمي ,يحيى حممد التميمي.176 ,
((( النقود والبنوك ,د�.سامي خليل ,615 ,مقدمة يف النقود والبنوك ,د.حممد زكي �شافعي.239,
((( نحو نظام نقدي عادل ,د.حممد عمر �شابرا269 ,
((( البنوك واالئتمان ,عبد العزيز عامر.248 ,
( ((1مقدمة يف النقود والبنوك ,د.حممد زكي �شافعي240 ,ــ.241
( ((1جريدة الريا�ض ,ال�سعودية ,العدد , 14721يوم االثنني �13شوال 1429هـhttp://www.alriyadh.com ,
( ((1البيان والتح�صيل ,106/11حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ,231/3القوانني الفقهية.487 ,
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عن ال�شافعي( ,((1وهو ظاهر الرواية عند �أحمد وا�شرتط احلنابلة �أن يكون عند من عليه
احلق( ,((1واختاره القا�ضي حممد تقي العثماين(.((1
2.2ال�صحيح �أن الرهن ي�صح تقدّمه على الدين ,وقد جاء يف املعايري ال�شرعية« :يجوز للم�ؤ�س�سة
�أن ت�شرتط على عميلها يف عقد املداينة �أو قبله تقدمي رهن ل�ضمان املديونية»(.((1
�3.3إذا جاز تقدم الرهن على الدين ,جاز الرهن قبل وقوع الدين م�ستقب ًال ي�ستوفى منه عند
وجود الدين.
� .٢أنها قر�ض ,فبالنظر �إىل كون هذا املال ي�ؤخذ لالنتفاع به من قبل البنك املركزي ورد بدله ,فهذا هو
حقيقة القر�ض(.((1
االعتراض:

يرد على هذا القول عدة اعرتا�ضات هي:
�1.1أن القر�ض يرد بدله� ,أما الوديعة النظامية ,فال ميكن ا�سرتدادها من قبل البنك املركزي.
�2.2أن عقد القر�ض عقد �إرفاق و�إح�سان ,يُدفع �إىل املقرت�ض بطواعية واختيار املقر�ض� ,أما
الوديعة النظامية فلي�س للمقر�ض اختيار فيها ,بل ت�ؤخذ بقوة النظام من امل�صارف وتدفع
�إىل م�ؤ�س�سة النقد.
�3.3أن القر�ض اليت�أجل بل يكون حا ًال� ,أما الوديعة النظامية فال ترد حالة بل تكون م�ؤجلة.
مناقشة االعتراض:

ميكن يجاب عن االعرتا�ض الثالث ب�أن ال�صحيح يف القر�ض �أنه ي�صح ت�أجيله؛ لأنه عقد �إرفاق و�إح�سان,
و�إىل هذا ذهب املالكية( ,((1وهو رواية عند احلنابلة( ,((1اختارها �شيخ الإ�سالم ابن تيمية( ,((2وابن
القيم( ,((2وابن �سعدي(.((2
� .3أنها عقد وديعة ,وذلك �أن الوديعة النظامية يودعها امل�صرف لدى البنك املركزي ليحفظها لديه.
االعرتا�ض:
�1.1أن حقيقة الوديعة النظامية التي ي�ستفيد منها البنك املركزي يناق�ض حقيقة الوديعة التي
يحفظها ,ويرد عينها.
�2.2أن الوديعة توكيل حلفظ املال باختيار املودِع؛ بخالف الوديعة النظامية ف�إنها ت�ؤخذ من
امل�صارف بغري اختيارهم ,بل بقوة النظام.
( ((1فتح العزيز �شرح الوجيز ,438/4,مغني املحتاج.161/2
( ((1الفروع ,331/6الإن�صاف ,298/12ك�شاف القناع.120/8
( ((1بحوث يف ق�ضايا فقهية معا�صرة ,حممد تقي العثماين.352/1 ,
( ((1املعايري ال�شرعية ,معيار رقم ,5بند� ,1/1/4ص.50
( ((1نحو م�صرف مركزي �إ�سالمي ,يحيى التميمي.180 ,
( ((1مواهب اجلليل ,534/6ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك.296/3,
( ((1الإن�صاف ,340/12الفروع.349/6
( ((2االختيارات الفقهية ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية ,البعلي.194 ,
(� ((2إعالم املوقعني� ,336/5إغاثة اللهفان683/1ــ.721
( ((2املختارات اجللية ,املجموعة الكاملة مل�ؤلفات ال�شيخ ابن �سعدي.150/12 ,
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الراجح:

بالنظر �إىل التكييف الفقهي الحتياطي الوديعة النظامية جند �أن �أقرب العقود �إليها �أنها عقد رهن؛ وذلك
لعدة �أمور هي:
�1.1أن الوديعة النظامية ي�أخذها البنك املركزي من امل�صارف ب�صفة �إلزامية.
�2.2أنه يف حال انك�شاف ح�ساب امل�صرف التجاري ووقوع الدين على امل�صرف ,وحاجته �إىل
اقرتا�ض ,ف�إن البنك املركزي ي�سدد هذا الدين من الوديعة النظامية.
المبحث الرابع  :الحكم الشرعي للوديعة النظامية

بالنظر �إىل مق�صود الوديعة النظامية التي تفر�ضها البنوك املركزية على امل�صارف التجارية التخلوا من
عدد من امل�صالح واملقا�صد التي تتم َّثل فيما يلي:
1.1حماي ًة لأموال املودعني لدى امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية ,من �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع.
2.2تنظيم وحماية للم�صارف من الوقوع يف الإفال�س� ,أو الإع�سار ,عرب زيادة القر�ض� ,أو
الإقرا�ض فتقع يف خماطر االئتمان.
3.3فيها حماية من الت�ضخم النقدي يف املجتمع ,وقد د ّلت ال�شريعة الإ�سالمية على وجوب
احليطة ,و�أخذ احلذر للأمور امل�ستقبلية ,قال تعاىل حاكي ًا عن نبيه يو�سف عليه ال�صالة
وال�سالم يف احتياطه لدرء املجاعة امل�ستقبلية(:قال تزرعون �سبع �سنني د�أب ًا فما ح�صدمت
فذروه يف �سنبله �إال قلي ًال مما ت�أكلون ،ثم ي�أتي من بعد ذلك �سبع �شداد ي�أكلن ما قدمتم ّ
لهن �إال
قلي ًال مما حت�صنون)( ,((2هذه الآية �أ�صل من �أ�صول االقت�صاد وحفظ املال؛ لأنه قال ذروه يف
�سنبله؛ لأنه �أحفظ� ,إذ ًا البد من االحتياط والأخذ من �أيام الرخاء لأيام ال�شدة ,وهذه �أ�صول
االقت�صاد ،ففي هدي النبوة تخطيط للم�ستقبل ومواجهة احلاالت الطارئة فيه(.((2
فبالنظر �إىل هذه الوديعة النظامية؛ ميكن �إحلاقها بامل�صالح املر�سلة ,والوديعة النظامية تقع يف رتبة
احلاجات من امل�صالح ,فتلك ال �ضرورة �إليها؛ لكنه حمتاج �إليها يف اقتناء امل�صالح ,خيفة من الفوات,
وا�ستغنام ًا لل�صالح املنتظر يف امل�آل( ,((2وي�شرتط العتبار الوديعة النظامية م�صلحة يف ال�شريعة عدة
�شروط هي:
أ�صول �شرعية.
�1.1أن الت�شتمل على الفوائد الربوية املح َّرمة,
ٍ
والخمالفات ربوية ل ٍ
�2.2أن يكون فيها حماية لأموال النا�س من ال�ضياع.
�3.3أن يكون القدر املوقوف واملحبو�س من الودائع منوط بامل�صلحة ,بحيث الي�ضر مب�صلحة
اجلماعة مما يت�سبب يف توقف امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية� ,أو�إفال�سها ,ف�إن من القواعد
التي قررها الفقهاء �أن« :ت�صرف الإمام على الرعية منوط بامل�صلحة»( ,((2هذا ما تي�سر جمعه
يف هذه الأوراق املخت�صرة ,ن�س�أل الله �أن ينفعنا مبا علمنا ,و�أن يثبتنا بالقول الثابت يف
احلياة الدنيا ويف الآخرة ,و�صلى الله و�سلم على نبينا حممد.
(� ((2سورة يو�سف �آية.48 ,47

(100 ((2فائدة من �سورة يو�سف ,حممد �صالح املنجد� ,ص ,19موقع �صيد الفوائدwww.saaid.net

( ((2امل�ست�صفى.418/1 ,
( ((2الأ�شباه والنظائر ,ابن جنيم ,137/1,الأ�شباه والنظائر ,ال�سيوطي.121 ,
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الخاتمة
1.1تعريف الوديعة النظامية ب�أنها :ن�سبة النقود ال�سائلة التي يجب على البنوك التجارية �أن حتتفظ بها
لدى البنك املركزي.
2.2من �أهداف الوديعة النظامية �أنه و�سيلة من و�سائل حتكم امل�صرف املركزي يف حجم االئتمان,
وي�ساهم يف حفظ �أموال املودعني.
3.3التكييف الفقهي حل�ساب الوديعة النظامية ,يرتدد بني ثالثة عقود� ,إما رهن� ,أو قر�ض� ,أو وديعة,
و�أرجحها �أنه رهن.
4.4الوديعة النظامية ت�شتمل على عدة م�صالح وميكن �إحلاقها بامل�صالح املر�سلة ,وحكمها اجلواز �إذا
خلت من حمرم ,وتوفرت فيها ال�شروط املعتربة �شرع ًا.
5.5يقرتح الباحث �إيجاد عدد من الو�سائل ال�شرعية التي ت�ضمن حقوق جميع املودعني يف امل�صارف ,و ال
يت�ضرر بهذه الو�سائل �أحد من الأطراف بحيث ال يحب�س ب�سببها �شيء من الأموال دون اال�ستفادة من
ريعها ,ن�س�أل الله للجميع العلم النافع والعمل ال�صالح ,و�صلى الله و�سلم على نبينا حممد.
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استثمار خراج الوقف وصناديق الزكاة في
تمويل مشروع مؤسسة مصغرة لكل أسرة

(((

د شعيب شنوف
مدير خمرب م�ستقبل االقت�صاد اجلزائري خارج املحروقات،جامعة بومردا�س
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /8 / 16م  ،واعتمد للن�شر يف 2014 / 9/1م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
الملخص

نهدف من خالل هذه الورقة البحثية اىل ابراز دور الوقف و�صناديق الزكاة يف متويل امل�شروعات املتو�سطة
وال�صغرية ،وماذا من خالل طرح جملة من الت�سا�ؤالت �أهمها ماذا ميكن �أن نعمل ب�أموال الوقف و�صناديق
الزكاة؟ وكيف ميكن ا�ستغالل وتوجيه هذه الأموال؟ ولالجاية على الإ�شكالية مت ا�ستعمال املنهج الو�صف
التحليلي،وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �أهمية اال�ستثمار االجتماعي من خالل �أموال الوقف،ومت معاجلة
املو�ضوع بغية حتقيق احلركية االقت�صادية عن طريق اال�ستغالل الأمثل للوقف،وخل�صت الدرا�سة اىل
جملة من النتائج والتو�صيات �أهمها �ضرورة ا�ستغالل �أموال الوقف و�صناديق الزكاة يف تقلي�ص البطالة
والق�ضاء على الفقر يف املجتمع.
الكلمات الدالة :الوقف،الزكاة،اال�ستثمار،امل�شاريع ،التنمية،امل�ؤ�س�سة.

((( امل�شروع يبد�أ بالأ�سر التي تدخل �ضمن الأ�صناف الثمانية التي ت�ستحق الزكاة.
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Abstract:
Waqf is one of the most important institutions in the Islamic religion. Waqf has
many dimensions, religious, social, economic, cultural and humanitarian. This
research aims to study the role of the institution of waqf in PME,
The role of this paper is to show the role of Waqf and zakat’s funds in the financing
of small and middle projects. The problematic of the study is what can we do with
the Waqf and zakat’s funds? How to use and oriented it to investment projects.
We used the descriptive and analysis methodology. The importance of this study
results in the importance of social investment through Waqf and Zakat funds. We
treated this problem for the aim of dynamic economy realization. At the end of this
study we came to a number of results such as the needs to invest Wakf and Zakat’s
funds in different projects to reduce the employment and fighting misery.
Key words: Waqf, Zakat’s funds, investment, projects. Development, company

مقدمة

كانت والزالت املجتمعات ت�سعى �إىل حتقيق النمو والتنمية من �أجل احل�صول على م�ستويات مرغوب فيها
من حيث التطور االقت�صادي واالجتماعي ،وخا�صة تلك املجتمعات امل�صنفة �ضمن الدول النا�شئة،ويف
هذا الإطار وقع جدل حاد حول املفاهيم احلديثة لر�أ�س املال،العمل ،اال�ستثمار والتنمية وكيف ميكن
تعوي�ض اال�ستثمار املايل بالإرادة احل�ضارية و االمكان احل�ضاري مثل االرادة التي فر�ضت الزكاة على
الأغنياء ومنحها للفقراء،وازداد النقا�ش حدة حول الكيفية املثلى ال�ستغالل �أموال الزكاة،هل يتم توزيعها
على م�ستحقها �أم يتم توظيفها �أو ا�ستثمارها� ،أو تقدميها يف �شكل قرو�ض ح�سنة
وما يالحظ بالن�سبة للبلدان اال�سالمية يف حماوالتها التنموية،التي حاولت تقليد الأفكار دون الو�سائل
و�سارعت �إىل توفري ر�ؤو�س الأموال من اخلارج �أنها مل ت�صل �إىل حتقيق النتيجة املرغوب فيها ،وهذا
راجع �إىل اعتماد اال�ستثمار املايل كو�سيلة يف عملية التنمية و�إهمال علماء االقت�صاد ملدلول املعادلة
االجتماعي والرتاكيب الذهنية،متجاهلني يف ذلك ب�أن الأفكار لي�ست من طبيعتها احلياد وقد دلت درا�سات
جتريبية �أجريت يف بع�ض الدول على �أنه حلل �أي معادلة اقت�صادية يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار ومنذ
البداية مدلول املعادلة االجتماعية،ففي الوقت الذي كان يعترب فيه مفهوم االقت�صادي عند حمور ال�صناعة
ركيزة �أ�سا�سية يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية وقانونا جوهريا لتنظيمها،ظل عندنا على عك�س من
ذلك،فلم ن�ضع نظرية اقت�صادية خا�صة وباتت النخبة املثقفة يف امليدان االقت�صادي عندنا مقلدة للأفكار و
تقف موقف اختيار وتف�ضيل بني مادية مارك�س وليربالية �آدم �سميث ليبقى التخلف م�ستمرا بل متزايدا
يف بع�ض البلدان.ولو تدبر الأهل االخت�صا�ص يف الن�شاط االقت�صادي لوجدوا �أنه لي�س بناء م�صانع
وت�شييد بنوك فح�سب،بل قبل ذلك ت�شييد الإن�سان وبناء �سلوكه اجلديد.
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المبحث األول  :االطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

�أوال :حكمة اجلماهري يف �إ�صالح االقت�صاد :يرى بع�ض اخلرباء ان م�شاركة اجلماهري يف �صنع
القرار االقت�صادي هي طريق �أي تقدم،ومع ذلك يجب معرفة متى يكون ر�أي العامة من غري املخت�صني �أكرث
�صوابا ودقة من ر�أي اخلرباء واجلواب العلمي على هذا ال�س�ؤال هو يف �أغلب احلاالت �إال ما ندر منها،
ولذلك ف�إن اال�ستخفاف بر�أي النا�س ،والتقليل من �ش�أنه عندنا،وخ�صو�صا تلك املجموعات من النا�س ممن
يعتقدون �أنهم من عباقرة العقول �أو من النخبة الذكية و املثقفة يف امليدان االقت�صادي والتي وقفت موقف
اختيار وتف�ضيل بني مادية مارك�س وليربالية �أدم �سميث،يكون بحد ذاته مكمن �سقوطهم.
(((
يقول روبرت لورن�س((( عن كتاب مهم �صدر يف الواليات املتحدة الأمريكية بعنوان حكمة اجلماهري
�،The Wisdom of Crowdsأنه ي�ؤكد بالدليل العلمي والإح�صائي �أن �أغلب ر�أي اجلماهري �أكرث �صواب
ودقة من ر�أي اخلرباء واملخت�صني،خ�صو�صا �إذا ما ترك الفرد ليت�صرف بعفوية،وذلك وفق �ضمريه
وب�صريته من دون تدخل وت�أثري خارجي.
و ميكن القول �أن �أفكار الكاتب جيم�س �سورفايكي تلتقي مع �أفكار االقت�صادي جيم�س بيوكانان الفائز
بجائزة نوبل عام  1986عن م�ؤلفاته يف نظرية االختيار العام ( )Public Choiceوعن كيفية دمج
هذا االختيار يف �سياق العملية ال�سيا�سية،ويقول بيوكانان �إنه �إذا ُتركت احلرية للأفراد لكي يقوموا
بخياراتهم االقت�صادية يف �شكل تطوعي من �أجل الو�صول �إىل منافع م�شرتكة بينهم،ف�إن الالعبني يف
احلظرية ال�سيا�سية �سيقومون بت�أدية عملهم بالطريقة نف�سها ،ولكنه ي�ؤكد �أن للعمليتني االقت�صادية
(((
وال�سيا�سية قواعد نظامية ال بد للجميع من احرتامها.
و�إذا مل تقم احلكومات بفهم �آلية التفاعل مع النا�س يف حكمتهم وحرية االختيار الطوعي لهم،ف�إنها تك�سر
تلك القواعد وت�سمح لفو�ضى ال�سوق يف ال�سيطرة على الفعل االقت�صادي،والنتيجة امل�ؤكدة �ستكون حتما
خ�سارة فادحة يف االقت�صاد�،إن مفاهيم احلكم الرا�شد،هي القواعد املطلوب توافرها ل�ضمان ا�ستمرار �آلية
(((
�صنع القرار على �أف�ضل وجه ممكن،ومن دون ت�شنج �أو ت�سلط

 .1م�شكلة الدرا�سة :The problem of the study:ميكن طرح ال�س�ؤال التايل،ك�إ�شكالية لهذه الورقة:
�صناديق الوقف والزكاة ما العمل؟ هل يوجه �إىل اال�ستهالك �أم لال�ستثمار؟ و �أي ا�ستثمار؟ وماهي
الأولويات داخل كل قطاع؟ ماذا نعمل ب�أموال الوقف والزكاة؟ هل ب�إمكاننا �إن�شاء م�ؤ�س�سة م�صغرة لكل
�أ�سرة الأ�سر التي تدخل يف اطار الأ�صناف التي لها حق الزكاة؟ ماهي �أنوع امل�ؤ�س�سات التي ميكن خلقها؟
و ماهي جماالت اال�ستثمار املمكنة؟ و ملاذا امل�شروعات ال�صغرية و املتو�سطة ؟كيف يتم قيا�س مقدار زكاة
املال وبيان توزيعها على م�صارفها املختلفة والإف�صاح عن ذلك طبقا ملحا�سبة الزكاة ؟
(((�أ�ستاذ علم االقت�صاد بجامعة هارفارد و�أحد �أع�ضاء اللجنة االقت�صادية للرئي�س الأمريكي ال�سابق بيل كلينتون
((( 2004,(((James Surowiecki, The Wisdom of Crowds is a book, originally published, USA
((( . °n ,8.Vol,1977 ,Buchanan James, the Creation of Public Choice Theory, Economic Insights, Dallas
(((  9147550= http://www.startimes.com/?tمقال بعنوان :لإ�صالح االقت�صاد ا�ست�شر اجلماهري ال النخبة ،خالد حممد �شاهني
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 2ـ فر�ضية الدرا�سة  :Hypotheseبعد التجميع التمهيدي للمعلومات التي نعتقد �أنها ترتبط
باملو�ضوع،قمنا ب�صياغة فر�ضية حمددة نعتربها الأكرث احتماال للإجابة عن الأ�سئلة املطروحة.
ـ ا�ستغالل �أموال الوقف و�صناديق الزكاة لتحقيق احلركية االقت�صادية و التي لي�ست هي هذه النظرية �أو
تلك اخلا�صة بعلم االقت�صاد،بل هي مرتبطة بجوهر اجتماعي معني.
 3ـ �أهمية و�أهداف الدرا�سة :Importance and objectives of the study :تكمن �أهمية البحث يف
�أهمية اال�ستثمار االجتماعي والدور الذي ميكن �أن ي�ساهم به من خالل ا�ستغالل �أموال الوقف و�صناديق
الزكاة ،ودور العن�صر الب�شري وجوانبه النف�سية والفكرية يف املنظومة االقت�صادية و�إبراز الدور الذي
تلعبه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف عملية التنمية.كما نهدف اىل حتقيق بع�ض �أهداف امل�ؤمتر
وهي كيفية توظيف خراج الأوقاف يف جماالت جديدة وغري تقليدية تهم �شرائح كبرية من �أبناء املجتمع
اجلزائري كالتعليم وال�صحة وغريها من الأعمال النفعية غري التقليدية ما يجعل اال�ستفادة منها �أكرث
جدوى ويف اطار االهتمام بامل�س�ؤولية االجتماعية اال�ستفادة من فقه الزكاة يف �إدارة الوقف وت�أثري ذلك
على تنمية ناجت الأوقاف.
 4ـ منهج و�أدوات الدرا�سة  Methodology of the studyملعاجلة مو�ضوع البحث والإجابة عن
الإ�شكالية املطروحة،ن�ستخدم املناهج املتخذة يف البحوث االقت�صادية ب�صفة عامة،بحيث اعتمدنا على
املنهج الو�صفي،التحليلي ،واملالحظة باعتبارها مادة خام �سواء لإثبات �أو نفي الفر�ضية التي قدمناها
�سابقا.كما قمنا مب�سح مكتبي للعديد من الدرا�سات والأبحاث التي تناولت املو�ضوع ب�شكل �أو ب�آخر.
 5ـ الدرا�سات ال�سابقة :ح�سب علم الباحث مت تناول العديد من الدرا�سات يف هذا امليدان ،ميكن
ذكرها بع�ضها:درا�سة �أ�سامة عبد املجيد العاين ،دور الوقف يف متويل امل�شاريع ال�صغرية ،اجلامعة
اال�سالمية،بغداد،العراق.درا�سة عبد اللطيف ال�صريخ،دور الوقف اال�سالمي يف تنمية القدرات
التكنولوجية ،ر�سالة ماج�ستري،الأمانة العامة للأوقاف،الكويت .درا�سة �أحمد بن عبد العزيز احلداد،
دور الوقف يف العملية التنموية وعالقته مب�ؤ�س�سات النفع العام ،دائرة الأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية
بدبي،االمارات العربية املتحدة.درا�سة ح�سني عبد املطلب الأ�سرج ،دور ال�صناديق الوقفية يف التنمية،
وزارة التجارة وال�صناعة امل�صرية.القاهرة،م�صر.درا�سة رحيم ح�سني و زنكري ميلود،التمويل الريفي
الأ�صغر �أيّ دور لل�صناديق الوقفية يف مكافحة البطالة والفقر يف الريف املغاربي؟خمرب الدرا�سات
والبحوث يف التنمية الريفية،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة حممد الب�شري
الإبراهيمي برج بوعريريج ،اجلزائر.درا�سة من�صور �سليم هاين،الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية.
امل�ؤمتر الثاين للأوقاف باململكة العربية ال�سعودية،ال�صيغ التمويلية والروى امل�ستقبلية.
 6ـ اطار و حدود الدرا�سة :ال نتناول من خالل هذه الدرا�سة اجلوانب الفقهية واال�صطالحية خلراج
الوقف والزكاة ،لأنها �أمور مف�صول فيها من طرف الفقهاء و�أهل االخت�صا�ص .لكن نحاول اال�شارة
اىل �أنه من الثابت بعد كل درا�سة وبحث �أن م�شكلة تعاملنا مع �صيغ التمويل الإ�سالمي لي�ست م�شكلة
معلومات ناق�صة،فقد تراكم كم �ضخم من املعلومات والدرا�سات من خالل املتلتقيات،امل�ؤمترات،الندوات
والأيام الدرا�سية يف خمتلف جامعات البلدان الواقعة على حمور طنجاــجاكرتا،وال هي م�شكلة تنب�ؤات
م�ستقبلية�،إن امل�شكلة احلقيقية تكمن يف كيفية توظيف ح�صيلة املعلومات املرتاكمة والدرا�سات
امل�ستقبلية،من �أجل التو�صل �إىل خمططات بعيدة املدى،وخلدمة �سيا�سات التنمية وحتقيق احلركية
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االقت�صادية املطلوبة .فاملق�صود هو اخلروج بق�ضية االقت�صاد اال�سالمي وم�ستقبل التعامل معه،من فلك
االخت�صا�ص واالخت�صا�صيني والنزول بالق�ضية ل�صانعي القرارات االقت�صادية وال�سيا�سية.

المبحث الثاني :مشروع مؤسسة مصغرة لكل أسرة ..
تحت غطاء اقتصاد السوق االجتماعي

�أوال ـ امل�ؤ�س�سات ال�صغرية والقطاع اخلا�ص :ميكن القول �أن القطاع اخلا�ص من خالل هذا امل�شروع
هو يف حاجة �إىل �أ�سواق ذات حجم منا�سب لتطوير قدراته التناف�سية وتعزيز مكانته يف الأ�سواق الوطنية
اخلا�صة،وذلك
و الدولية وهو ما يح ّتم موا�صلة العمل لرفع العراقيل التي حتول دون تطوير امل�ؤ�س�سات
ّ
بتوفري البنية الأ�سا�سية من و�سائل ات�صال متعددة الو�سائط وتكنولوجيات حديثة و�إدخال �أكرث
مرونة على االجراءات الإدارية،والتوجه قدر الإمكان نحو اعتبار امل�ؤ�س�سة ال�صغرية واملتو�سطة �ضمن
(((
امل�شروعات اال�سرتاتيجية التي تن�شط داخلها
�ضرورة و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية متفق عليها ما بني القائمني على �صناديق الزكاة والقطاع اخلا�ص،
لتحديد �أّهداف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي يتم ان�شا�ؤها من خالل هذا امل�شروع،وذلك يف
�إطار تكاملي مع مدخالت واجتاهات النمو يف القطاعات الإنتاجية الأخرى للبالد مثل قطاع اخلدمات
وقطاع التعليم وتنمية املوارد الب�شرية وبرامج تطوير البنى الأ�سا�سية وغريها لتعظيم اال�ستفادة من
امل�شروع،كما يتوجب تعزيز دور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وتنمية قدراتها و�إعطا�ؤها ما يكفي من الدعم
التي ت�ستطيع من خاللها بلورة وتوجيه الدور القيادي املن�شود للقطاع اخلا�ص يف عملية التنمية عموما
(((
و اجناح امل�شروع خ�صو�صا
 1ـ�أهمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية:متثل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حجما ال ي�ستهان به يف
اقت�صاديات الدول املتقدمة والنا�شئة على ال�سواء كما �أنها كانت طريق النمو يف معظم الدول املتقدمة
الآن �سواء يف �أمريكا �أو اليابان �أو حتى يف بلدان �إيطاليا �أو املك�سيك،و�إن كانت التجربة يف هذه البلدان
خمتلفة من حيث التطبيق عن جتربة البلدان النامية،ففي البلدان املتقدمة تلقى هذه امل�شروعات الدعم
و�سهولة الإجراءات من قبل احلكومات كما جتد الدعم �أي�ضا من ال�صناعات الكبرية وال�شركات متعددة
اجلن�سيات،مما �أوجد نوعا من التكامل الر�أ�سي �أو الأفقي بني هذه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،ولكن
جتربة الدول النا�شئ تعاين من جمموعة من املعوقات والتي ي�أتي على ر�أ�سها التمويل والتدريب
والت�سويق وقد حظيت امل�ؤ�س�سات ال�صغرية باهتمام البحوث والدرا�سات وكانت �أحد �أهم العالجات
(((
املطروحة لعالج م�شكلتي الفقر والبطالة يف معظم البلدان النا�شئ.
 2ـ ملاذا امل�ؤ�س�سات ال�صغرية :تلعب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية دورا مهما ورئي�سيا يف ا�سرتاتيجيات التنمية
االقت�صادية يف معظم دول العامل ومتثل جزءا كبريا من قطاع الإنتاج يف خمتلف الدول �سواءا املتقدمة
((( الندوة الإقليمي حول دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية واالندماج املغاربي،توفيق بكار،،تون�س ،يومي 28ــ 29نوفمرب،2007
(((دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية�،سعيد بانعيمون،،لعدد  24 ،1232نوفمربــت�شرين الثاين  ،2005املو�ضوع،حمور االقت�صاد �ص 25
23471=26sep.net/newsweekarticle.php?sid.http://www

(((دور ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف معاجلة م�شكلة البطالة بني ال�شباب يف الدول العربية،عبد العزيز خميمر،،النا�شر:املنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة2000،
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�أو النا�شئة ،وتويل دوال عديدة اهتماما خا�صا بها،فعلى �سبيل املثال الهند تعد ال�صناعات ال�صغرية مفتاح
التنمية وقد �أولتها الدولة دعما متميزا حتى �أطلق عليها باالبن املدلل للحكومة ،وفيما يلي �أهم املنافع
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية:
•توفري فر�ص عمل وبكلفة ا�ستثمارية منخف�ضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي امل�ستخدم حيث �أ�سلوب
الإنتاج كثيف العمل خفيف ر�أ�س املال،ف�ضال عن توا�ضع م�ؤهالت العمالة املطلوبة مما يعزز دورها
يف امت�صا�ص البطالة.
•تغطية الطلب املحلي على املنتجات التي ي�صعب �إقامة �صناعات كبرية لإنتاجها ل�ضيق نطاق ال�سوق
املحلية نتيجة النخفا�ض ن�صيب الفرد من الدخل الوطني �أو ملحدودية حجم الرتاكم الر�أ�سمايل.
توفري العملة ال�صعبة من خالل تعوي�ض اال�سترياد وامل�ساهمة يف الت�صدير يف �أحيان كثرية،تعظيم
اال�ستفادة من اخلامات املحلية امل�ساهمة يف حتقيق �إ�سرتاتيجية التنمية ال�سكانية لكونها تت�سم
باملرونة يف التوطن.ا�ستخدام التكنولوجية،امل�ساهمة يف تلبية بع�ض من احتياجات ال�صناعات
الكبرية �سواءا باملواد الأولية �أو االحتياطية،ن�شر القيم ال�صناعية االيجابية يف املجتمع من خالل
تنمية وتطوير املهارات لبع�ض احلرف واملهارات.
 3ـ م�شروع م�ؤ�س�سة م�صغرة لكل �أ�سرة القابلية للتطبيق :تركز هذه الدرا�سة على ان�شاء م�ؤ�س�سات
م�صغرة للأ�سر التي تدخل �ضمن الأ�صناف الثمانية للزكاة وبعدها ميكن تعميمها اىل �أ�صناف �أخرى مع
ادخال �صيغ متويل �أخرى �أي�ضا.على اعتبار �أن ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة حتظى يف الوقت الراهن
باهتمام خمططي ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية يف خمتلف دول العامل،وذلك انطالقا من الدور
احليوي لهذه ال�صناعات يف حتقيق الأهداف االقت�صادية واالجتماعية للجزائر،وت�ؤكد جتارب العديد
من الدول،مثل اليابان وال�صني والهند والواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا وغريها
من الدول الأوربية والآ�سيوية �أن دعم وت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،قد حقق نقلة نوعية
ملحوظة على امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي بهذه الدول،فال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة بطبيعتها
ال حتتاج �إىل ر�ؤو�س �أموال �ضخمة �أو تقنيات معقدة،مما يجعل تخ�ص�صها يف جمال حمدد وال�سيطرة
عليه �أمر يف متناول و�ضعي ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية(((.
ال�شك يف �أن دعم وتعزيز دور ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف �إر�ساء ركائز التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف البلدان العربية عموما و يف اجلزائر خ�صو�صا و�إجناز هذه امل�شروعات لأهدافها
الرئي�سية يف جمال التوظيف وا�ستيعاب ن�سبة كبرية من اليد العاملة مب�ستوياتها املختلفة،واحلد من
ظاهرتي البطالة والفقر يف املجتمع واحلد من م�شكلة ال�شباب الهارب من الوطن�،أمر يتطلب التعرف
على واقع هذه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية من حيث الأدوار التي ت�ؤديها والتحديات التي تواجهها والدرو�س
(((1
امل�ستفادة من ممار�ستها والتجارب الناجحة.
من هذا املنطلق نحاول من خالل هذه الدرا�سة �إلقاء ال�ضوء على بع�ض اجلوانب النظرية والتطبيقية
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،ومدى م�ساهمتها يف التخفيف من حدة م�شكلة البطالة،مع اال�ستفادة
من الدرو�س امل�ستوحاة من جتارب الدول الأخرى ذات ال�صلة والقابلة للتطبيق،وذلك من خالل ا�ستغالل
((( املمكن وغري املمكن يف معاجلة البطالة�،شعيب �شنوف،،درا�سات اقت�صادية،جامعة الأغواط ،اجلزائر جانفي ،2013العدد � ،19ص112:
( ((1دور ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف معاجلة م�شكلة البطالة بني ال�شباب يف الدول العربية،عبد العزيز خميمر ،مرجع �سابق
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�أموال الوقف و�صناديق الزكاة يف عملية متويل امل�شروع.
 4ـ اجلديد يف امل�شروع :يتميز هذا امل�شروع عن كثري من املحاوالت الأخرى ،وذلك لإجناح امل�شروعات
ال�صغرية بالتمويل عن طريق �أموال الوقف و�صناديق الزكاة،من خالل جعل الأفراد م�ساهمني و�شركاء
يف تلك امل�شروعات بدال من �أجراء.
 5ـ �أبعاد وخــلفيــة امل�شروع :ا�ستغالل �أموال الوقف والزكاة الهدف العام مل�شروع هو تطوير امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية و املتو�سطة مبا يتعلق بالقطاعات القاعدية وذلك با�ستغالل الوفرة املالية من خالل �أموال الوقف
والزكاة يف ظل البيئة التناف�سية ال�سائدة حاليا يف الأ�سواق العاملية،فان ال�سيا�سات اجلديدة للتنمية
تتخذ كل الإجراءات الالزمة حلماية البيئة وتعتمد البعد البيئي كمحفز لزيادة الكفاءة والتناف�سية.يدعو
هذا امل�شروع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة �إىل �إعادة توجيه عملية الإنتاج املنتجات واخلدمات
نحو �أطر عمل جديدة �أثبتت جناحها ل�ضمان فعالية عالية،اجلودة،النظافة والأمان يف �إطار حماية
البيئة عن طريق مراعاة معايري معينة و التي تقل�ص ال�ضرر البيئي من ناحية و ترفع كفاءة الإنتاج من
ناحية ثانية�.إن الو�صول �إىل املعلومات العاملية،املعرفة ،التكنولوجيا و اخلربة الالزمة يعد يف �أيامنا
عن�صرا �أ�سا�سيا للتو�سيع ال�سريع ملجتمع املعلومات اعتمادا على التطبيق الناجح حللول تكنولوجيا
املعلومات.((1(.
ثانيا :جماالت الن�شاط املمكنة:اال�ستثمار االجتماعي،اال�ستثمار الفالحي،اال�ستثمار ال�سياحي،
اال�ستثمار ال�صناعي وترقية احلرف وال�صناعات التقليدية ،وتنمية قطاع اخلدمات مثل تطوير قطاع
(((1
النقل،ان�شاء م�ؤ�س�سات تلبي حاجيات املر�أة حتى تلعب دورا هاما يف االقت�صاد الوطني.
 .1اال�ستثمار االجتماعي� :ضرورة ت�أهيل الأفراد يف �إدارة امل�شاريع
ال ميكن القيام مبنح �أموال الوقف و توزيع الزكاة دون القيام مبعملية ان�شاء م�ؤ�س�سات خمت�صة يف
اال�ستثمار يف الب�شر وتطوير املوارد الب�شرية من خالل اال�ستثمار االجتماعي الذي تقوم به الدولة
يف املرحلة الأوىل،بحيث يتم �إجراء ترب�صات دورية حول كيفية �إن�شاء و�إدارة امل�ؤ�س�سات من الناحية
القانونية واملالية يف خمتلف القطاعات،بحيث �سيكون امل�شارك قادر ًا على تقييم املخاطر املالية
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة من خالل التحليل الكمي و النوعي للمعلومات املتوفرة حول هذه
امل�ؤ�س�سات،ا�ستهداف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيات ال�سوق،التعرف
على االحتياجات املالية لهده امل�ؤ�س�سات؛تطبيق املفاهيم الرئي�سة لتحليل خماطر امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة،خا�صة درا�سة التدفقات النقدية و حتليل امليزانيات؛ التعرف على امل�شاريع القابلة لال�ستمرار
وذات اجلدوى االقت�صادية املتميزة.ودرا�سة ومعرفة اجلوانب التطبيقية ملحا�سبة الزكاة.
اكت�ساب مهارة اال�ستطالع و التبوء بامل�شاكل املتوقعة و حماولة و�ضع احللول امل�سبقة لها.هذا يعني ب�أن
اهتمامنا يجب �أن يكون مرتكز ًا على الإن�سان املواطن �أو ًال،وعلى م�صالح املجتمع االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية ثاني ًا،وم�ساهمة جميع الطبقات والقطاعات يف معاجلة البطالة وتنمية البالد ثالث ًا.
( ((1دور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة يف حتقيق ثالثية :االكتفاء الذاتيــالأمن الغذائيــتقلي�ص الواردات تنمية ال�صادرات�،شعيب �شنوف،جامعة الربج،اجلزائر،دي�سمرب
� ،2013ص5:
( ((1عمل بعنوان :تعبئة املوارد الطبيعية املتاحة و ا�ستغالل الوفرة املالية لتحقيق التنمية امل�ستدامة�،شعيب �شنوف ،ورقة،مقدمة يف امل�ؤمتر العلمي الثامن للبيئة
يف مو�ضوع :املوارد الطبيعية والتنمية امل�ستدامة بكلية العلوم،جامعة الزقازيق،م�صر 26 ،يونيو �،2013ص19:
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كما يجب العمل على جعل الوقف و �صناديق الزكاة الطريق اىل اال�ستثمار االجتماعي ،وذلك من خالل
تطوير العن�صر الب�شري و تنمية املوارد الب�شرية من خالل حت�سني التعليم و التكوين عن طريق ان�شاء
م�ؤ�س�سات اال�ستثمار االجتماعي من خالل التمويل عن طريق �أموال الوقف و�صناديق الزكاة ،فيمكن �أن
تتم عن طريق االرتقاء ب�أ�ساليب التعليم و التعلم ،وحتويل العلم �إىل معرفة تنظيمية ت�ستخدم يف التخطيط
وتنمية الرقابة الذاتية وتعميق ال�شعور بامل�س�ؤولية،والعمل على تعزيز الفكر التنظيمي والتخطيطي
بالإ�ضافة �إىل تعبئة الطاقات االجتماعية واال�ستخدام الأمثل للإمكانيات املتاحة و الوقت،واليوم تتمثل
املهمة الأ�سا�سية لبناء عملية التنمية يف تثمني عوامل الإنتاج �سواء تعلق الأمربتثمني ر�أ�س املال يف
امل�ؤ�س�سات نظرا لأهميتها ووزنها �أو عوامل الإنتاج الأخرى وجتنيد �أكرب لعن�صر العمل .كما ينبغي
اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية وذلك عن طريق ان�شاء خمابر بحث تهتم بالقطاعات االقت�صادية وربط
البحوث اجلامعية مبتطلبات التنمية ،واعادة �صياغة الربامج اجلامعية على �أ�سا�س احتياجات امل�ؤ�س�سات
ومتطلبات املجتمع.
 .2اال�ستثمار الفالحي :الدولة متنح االعتمادات و تقوم بدور الرقابة و الإ�شراف و ت�شمل خمتلف
الأعمال الزراعية انطالقا من القيام بدرا�سة و م�سح لهذا القطاع من �أجل حتديد الأولويات وفقا �إ�سرتاتيجية
وطنية مدرو�سة و تبعا الحتياجات ال�سوق الوطنية و املتطلبات الدولية يف ظل قواعد املنظمة العاملية
للتجارة�،إعطاء ومنح ال�شباب �أرا�ضي زراعية حلل م�شكلة البطالة وحتقيق الهدف املطلوب،فهو م�شروع
مهم لكنه يحتاج من احلكومة االهتمام ومعاجلة امل�شكالت التي قد تعرت�ض امل�شروع وحل م�شاكل متويل
عملية الإنتاج خا�صة يف ظل ارتفاع �أ�سعار الأ�سمدة واملبيدات ومكونات الإنتاج الزراعي ومواجهة عقبة
الت�سويق.
كما يجب توظيف خراج الوقف و�صناديق الزكاة يف تنمية القطاع الفالحي وو�ضع ر�ؤى م�ستقبلية ،على
اعتبار ان اال�ستثمار الفالحي له �أهمية بالغة يف دعم االقت�صاد الزراعي و�إن�شاء �أي م�شروع زراعي يتطلب
درا�سة جدواه االقت�صادية واالجتماعية لذلك فان الر�ؤي مل�ستقبلية لال�ستثمار الفالحي تكمن يف �إيجاد
احللول املنا�سبة التي تت�ضمن تفعيل ال�سيا�سات يف جمال التعاون بني امل�ؤ�س�سات و اجناح امل�شروع وذلك
من خالل:
ـ تفعيل قوانني اال�ستثمار مع �إيجاد �شفافية �أكرث يف تطبيقه و�إدخال طرق جديدة ملنح امل�شروعات
الزراعية عن طريق االئتمان �أو امل�شاركة،ت�سهيل الإجراءات للم�ستثمرين من قبل اجلهات الر�سمية املطبقة
لالمتيازات املمنوحة من قبل احلكومات لل�شركات حتى تتم ا�ستفادة امل�ستثمر من تلك االمتيازات.
ـ �إزالة املعوقات الت�شريعية والتنفيذية والإدارية �أمام امل�ستثمرين،تقوية جهاز املتابعة امليدانية وتوفري
االطارات امل�ؤهلة والإمكانات بجهاز املتابعة لتفعيل عملية متابعة اال�ستثمارات مع توفري و�سائل احلركة
واالت�صال للإدارات اال�ستثمارية بالوزارات والواليات ل�سهولة املتابعة،والعمل على الرتويج لال�ستثمار
يف جمال م�شروعات الري واملوارد املائية.
كما ميكن اال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية من خالل القيام بن�شاط ا�ستغالل م�ساحات مائية �صاحلة
للزراعة املائية بال�سواحل �أو الياب�سة بهدف تربية و�إنتاج �أنواع خمتلفة من الأحياء املائية التي تتميز
بنمو �سريع ولها قيمة اقت�صادية عالية ومردود اقت�صادي وا�ستثماري.لقد �أ�صبحت تربية الأحياء املائية
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�ضرورة اقت�صادية بتزايد الطلب على املوارد الغذائية ،وذلك لتزايد عدد ال�سكان امل�ستمر .بحيث ميثل
هذا الن�شاط حوايل  %30من �إجمايل املنتوج العاملي الذي يقدر بحوايل  200مليون طن �سنويا وتتقدم
ال�صني واليابان قائمة الدول املنتجة و�أ�صبح اال�ستزراع ال�سمكي منذ �سنني فر�ضية بعد ا�ستغالل وازدادت
البحر يف حدود  90طن �سنويا وعلى عك�س ذلك تطور اال�ستزراع املائي بكل �أنواعه وقفز الإنتاج العاملي
للمزارع املائية �إىل  40مليون طن يف ال�سنوات الأخرية ،كما �أ�صبح ميثل حوايل  %35من الإنتاج العاملي
البحري) نا�صر خليفة الكبري.2009،
وقد تركز الإنتاج يف �آ�سيا بن�سبة  %85من الإنتاج العاملي ويف �أوروبا بن�سبة  % 8ويف القارة الأفريقية
بن�سبة � %5أما عن �إنتاج بلدان البحر املتو�سط فقد و�صل �إىل حوايل � 950ألف طن �سنويا والبلدان
العربية ما يزال �إنتاجها من اال�ستزراع ال�سمكي �ضئي ًال جد ًا ال يتعدى � 100ألف طن �سنويا باملقارنة
باملنتج العاملي من اال�ستزراع ال�سمكي.ول�ضمان جناح اال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية يجب توفري
(((1
العوامل الأ�سا�سية وهي على النحو التايل:
اختيار املواقع املنا�سبة لإقامة م�شاريع الزراعة املائية.ت�شجيع القطاع اخلا�ص للدخول يف اال�ستثمار
يف م�شاريع الزراعة املائية.تدريب العنا�صر العربية يف جمال الزراعة املائية ملواكبة متطلبات التقنيات
احلديثة امل�ستخدمة يف هذا املجال وتطويعها للظروف املحلية.العمل على �إجراء البحوث والدرا�سات
التطبيقية وذلك بدعم مركز بحوث الأحياء البحرية يف �إجراء التجارب على �أنواع جديدة ذات �أهمية
اقت�صادية وجتارية يف �إطار التنوع يف الزراعة املائية ملواكبة التطورات التي توجه ال�سوق يف هذا
الن�شاط االقت�صادي.
 .3اال�ستثمار ال�صناعي� :ضرورة العمل على ا�ستغالل وا�ستعمال الوقف يف اال�ستثمار يف ال�صناعات
اخلفيفة مثل ال�صناعات التقليدية و احلرف ،وذلك لتنمية و�إنعا�ش ال�صادرات ال�صناعية،بحيث تعترب
تنمية ال�صادرات غري البرتولية هى �أف�ضل و�سيلة لدفع النمو االقت�صادى ومنو الت�شغيل،وذلك �سوف
بتحديد �أهم قطاعات ال�صادرات ال�صناعية وفقا ملعايري معينة مثل ما يتمتع به القطاع من روابط خلفية
�أمامية ومكانة املنتج يف حلقات الإنتاج العاملى،وتكلفة الوحدة من العمل،ومرونة العمالة،وعلى �أ�سا�س
(((1
هذه املعايري،كما ميكن االعتماد على ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
ومع التحول االقت�صادي ينبغي ان ت�سعي اجلزائر لإتباع �سيا�سة خا�صة لت�شجيع ودعم القدرات ال�صناعية
لتحقيق �إنتاجية �أعلى ب�أف�ضل موا�صفات قيا�سية،وزيادة القدرة التناف�سية والت�صديرية للمنتجات
ال�صناعية من خالل اال�ستمرار يف تطوير املنتجات ال�صناعية واالرتقاء بجودة املنتج ال�صناعي مع
خف�ض تكاليف الإنتاج ودعم نظم اجلودة وتطوير املوا�صفات والقيا�سات واملعايرة وفقا للمفاهيم والنظم
العاملية .ودعم وتطوير امل�شروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة و�إتاحة املعلومات وامل�ساعدات الفنية
والت�سويقية ب�أ�سلوب علمي منظم،والعمل علي تعميق الت�صنيع املحلي للمعدات الإ�ستثمارية وحتديث
قواعد املعلومات التي تخدم هذه العملية وتطوير الأجهزة القائمة بالت�صميم الهند�سي وربطها مبراكز
البحث والتطوير،وكذلك ت�شجيع ت�صنيع املكونات الرئي�سية للم�شروعات ال�صناعية الكربي حمليا،
و�إعطاء الأهمية يف جمال ن�شر الوعي لدي املواطنني واعتبار الإقبال علي ال�سلع الوطنية واجب وطني
( ((1درا�سة حول�:إمكانيات اال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية يف ليبيا،نا�صر خليفة الكبري1735=http://www.alefah.com/showthread.php?t 2009،

(((1املمكن وغري املمكن يف معاجلة البطالة�،شعيب �شنوف ،مرجع �سبق ذكره،جانفي�،2013ص119:
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مل�ساعدة ال�صناعة وال�صناع القرار.

(((1

كما يجب �أن تلعب الدولة دور يف منح االعتمادات و بدور الرقابة و الإ�شراف و ت�شمل ا�ستخدام املواد
الأولية املتاحة املتوفرة،احلرف ال�صناعات التحويلية�،أما فيما يتعلق بربامج امل�شروعات ال�صغرية
واحلرفية وم�شروعات الأ�سر املنتجة ف�إنها م�شروعات واعدة،وان كانت قد تعاين من م�شكل عدم القدرة
علي ت�سويق منتجاتها الذي يجب �أن يتم من خالل امل�ؤ�س�سات اخلدمية التي ان�شئت لهذا الغر�ض حتى
يكون هناك تكامل بني كل القطاعات و هذا لنجحا م�شروع م�ؤ�س�سة لكل �أ�سرة.
 .4اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي :العمل على توظيف الوقف يف اال�ستثما رال�سياحي و تطوير
اخلدمات ال�سياحية واملنتوج ال�سياحي،نظر ًا لأهمية قطاع ال�سياحة يف اقت�صاديات الدول و�إدراك ًا لذلك
يجب �أن يحظى هذا القطاع مبزيد ًا من العناية واالهتمام باعتباره �أحد روافد التنمية االقت�صادية مبا
يدره من دخل من العمالت ال�صعبة للبلدان امل�ستقبلة لل�سياح ،وت�شغيله لقطاع كبري من العمالة وكو�سيلة
لتعريف البلد لدى البلدان الأخرى.
�إن مقومات القطاع ال�سياح تعطي للجزائر فر�ص ًة كبري ًة لتكون �أحد البلدان الرئي�سية يف ال�صناعة
ال�سياحية باملنطقة ،ولكن ذلك يظل مرهون ًا بتدفق اال�ستثمارات الكبرية لهذا القطاع و�إقامة مقومات
�صناعة �سياحية تكون �أحد امل�صادر الرئي�سية للدخل و�أداة من �أدوات حتقيق التنمية املتوازنة وتدعيم
أ�سا�سي يف �إنعا�ش االقت�صاد
�أ�س�س التكامل االقت�صادي بني مناطق البالد املختلفة ،ولل�سياحة دو ٌر �
ٌ
اجلزائري وهي الأداة لتحقيق التنمية املتوازنة ومعاجلة االختالالت التي يعاين منها االقت�صاد كالت�ضخم
والبطالة.
 .5ا�ستغالل الوقف يف تطوير قطاع اخلدمات النقل،الرعاية ال�صحية :ان �إمكانات القطاعات
اخلدمية التى تعد قاطرات لنمو الت�شغيل مثل قطاع النقل و الرعاية ال�صحية والإ�سكان والت�شييد.ميكن
توظيفها يف عملية التنمية وذلك من خالل الرتكيز على اخلدمات التي ميكن ان تراعي احتياجات الطبقات
الفقرية و حتى املتوا�سطة،وتوظيف ذلك يف الرعاية ال�صحية للأمرا�ض املزمنة وغريها من امل�شاكل
والظواهر االجتماعية املوجودة يف املجتمعات العربية عموما ويف اجلزائر خ�صو�صا.
كما ميكن اال�ستفادة من الكيفية املثلى لتوظيف وا�ستثمار �أموال الوقف وذلك با�ستغالل العديد من
(((1
الدرا�سات و الأبحاث يف هذا املجال
�أ ـ �ضرورة توظيف اقت�صاد املعرفة يف تنمية م�شروع م�ؤ�س�سة م�صغرة لكل �أ�سرة،فعندما نتحدث عن ثورة
املعلومات �إمنا نق�صد �شيء �أكرث من كل املفاهيم التي كنا نعرفها حول الثورة ومفهومها بحيث هنا ن�شري
�إىل تغيري وانقطاع كيفي يف التكنولوجيا وهو املرتتب عن ثورة املعلومات واالت�صاالت،فالعامل اليوم
دخل مرحلة جديدة تتطلب الكفاءة الب�شرية من �أجل اال�ستفادة من فر�ص االندماج املتاحة فيما ي�سمى
باقت�صاد املعرفة،فالآالت اجلديدة مثال مل تعد حتل حمل الإن�سان بل �أ�صبحت على العك�س تقوم بدور
( ((1درا�سة حول،نحو ا�سرتاتيجية �شاملة لدعم وتطوير املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف الوطن العربي من خالل املناولة ال�صناعية�،شفيق الأ�شقر،امل�ؤمتر العربي الأول
للمناولة ال�صناعية ،اجلزائر�،سبتمرب2006
(((1ملزيد من التف�صيل �أنظر :
ـ دور الوقف اال�سالمي يف تنمية القدرات التكنولوجية،عبد اللطيف ال�صريخ،ر�سالة ماج�ستري،االمانة العامة للأوقاف،الكويت2004،
ـ الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية،من�صور �سليم هاين ،امل�ؤمتر الثاين للأوقاف،ال�صيغ التمويلة والروى امل�ستقبلية،اململكة العربية ال�سعودية2006،
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عقله وذكاءه ،ففي جمال الإنتاج جند حتويل املادة �إىل �أ�شكال اكرث نفعا للإن�سان ولكن الإنتاج يتطلب
فوق ذلك معلومات مثل خ�صائ�ص املادة ،ت�صميم ت�صور الآالت،وظروف ال�سوق كل هذا هو يف احلقيقة
تعامل مع املعلومات ولذلك فان عملية الإنتاج تتطلب عن�صر الطاقة او املادة من جهة وعن�صر املعلومات
ولكن امل�شكل الذي يطرح يف االقت�صاد احلديث �إمنا هو حتديد مركز ال�صادرة فاجلديد هو بروز �أهمية
املعلومات يف �صورة الإنتاج احلديث وتراجع �أهمية الطاقة (املادة) بع�ض ال�شيء.
ب� .ضرورة ا�ستغالل الوقف يف تفعيل مزايا التجارة الإلكرتونية � :شهدت التجارة الإلكرتونية يف
ال�سنوات الأخرية منو ًا انفجاري ًا وي�ؤكد املحللون االقت�صاديون �أنها �أ�صبحت مفتاح التطور ال�صناعي،
واملحور الأ�سا�سي للتطور االقت�صادي على امل�ستويني الدويل والوطني.وميتد ن�شاط التجارة الإلكرتونية
(((1
�إىل املجاالت الآتية :
ـ خدمات ربط �أو دخول الإنرتنت،الت�سليم �أو التزويد التقني للخدمات،ا�ستخدام الإنرتنت ك�أداة لتوزيع
اخلدمات وتوزيع الب�ضائع امل�سلمة بطريقة غري تقنية ،العمل على حتديث الت�شريعات القانونية بحيث
تتالءم مع التوجهات احلديثة للتجارة الإلكرتونية وا�ستيعاب كل اجلوانب والإ�شكاالت الناجتة عن حتول
املعلومات واخلدمات �إىل �سلعة مبا يف ذلك اعتماد التوقيع الإلكرتوين ر�سمي ًا.دعم وتطوير التعاون بني
امل�ؤ�س�سات يف جمال �إقامة م�شاريع �صناعية تكنولوجية متقدمة.
ثالثا :كيفية اختيار امل�شاريع اال�ستثمارية :ينبغي ترتيبها ح�سب �إ�سرتاتيجية وطنية مدرو�سة
ويجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار مايلي:التوزيع اجلغرايف،ت�شمل جميع القطاعات املختلفة بهدف حتقيق
الأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي �أوال ثم الت�صدير،والدولة هي التي حتدد الأولويات و الطريقة املثلى
للتمويل.
 .1الفر�ضيات والأهداف:اال�ستخدام الأمثل لأموال الوقف و�صناديق �أموال الزكاة وذلك بالتوجه نحو
اال�ستثمار ولي�س اال�ستهالك،كما ميكن ا�ستغالل الوفرة املالية احلالية،خلق اقت�صاد بديل للمحروقات
وبناء نواة معلوماتية متو�سطية تدعم ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية يف �إدارة �أعمالها البيئية،و دعم
امل�ؤ�س�سات املتو�سطة و ال�صغرية يف حت�سني قدرتها على املناف�سة عن طريق تبني املمار�سات وال�سيا�سات
البيئية املعروفة با�ستعمال املعلومات التكنولوجية مطورة حديثا و ذلك عرب االنرتنت.
حتقيق االكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ،والتقليل من الواردات وتنمية ال�صادرات خارج املحروقات،
والق�ضاء على البطالة بحيث كل م�ؤ�س�سة بها عد معترب من �أرباب العمل والعمال .وحماربة الفقر.دعم
االنتاج الوطني بغية تقلي�ص فاتورة الواردات و حتقيق االكتفاء الذاتي.
 .2ال�شكل القانوين ينبغي �إعداد منوذج موحد لكل �شكل من الأ�شكال املتجان�سة من امل�ؤ�س�سات من حيث
ال�شكل القانوين و ما يرفقها من الإجراءات التي ت�ضبط املمار�سات بحيث يتم تعريف امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة وطبيعتها مثل ال�صفة القانونية،طبيعة الن�شاط القطاع احلجم ر�أ�س املال .وحتديد االحتياجات
التمويلية للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف مراحلها املختلفة مرحلة الت�أ�سي�س الت�شغيل واال�ستثمار.
( ((1دور االقت�صاد الإلكرتوين يف التنمية والتعاون االقت�صادي العربي،ب�شار عبا�س�،،ص �ص 6:ــdoc.https://www.abhatoo.net.ma/IMG/doc/tec3 37
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 .3ال�ضرائب ينبغي فر�ض واقتطاع �ضريبة وحيدة وهي ن�سبة  2.5باملائة.

رابعا :متويل م�شروع م�ؤ�س�سة م�صغرة لكل �أ�سرة:
يلعب الوقف دورا مهما يف االقت�صاد الوطني لي�س يف الوطن العربي فقط بل يف العديد من دول العامل،ويف
بلدان حمور طنجاــجاكرتا توجد العديد من التجارب الناجحة يف هذا املجال خا�صة �أنه قدمي ومعروف
يف والبلدان الإ�سالمية منذ زمن طويل،لذلك يوىل املهتمون �أهمية كبرية لبحث تطوير وتنمية الأوقاف،
مبا يحقق قيمة م�ضافة لالقت�صاد الوطني من خالل القيام بامل�شروعات ذات البعد االجتماعي وذلك من
خالل الأبحاث التي تدور حول اال�ستثمار الأمثل خلراج الوقف،لتطوير مردود الأوقاف وزيادة انتاجها
وتوظيف هذا االنتاج ب�صورة �أف�ضل لتحقيق قيمة م�ضافة ت�صب يف دعم االقت�صاد الوطني.تطوير �إدارة
(((1
الأوقاف على �ضوء التجارب العاملية الناجحة،و الدرا�سات العلمية.
ميكن ا�ستغالل �أموال الوقف و�صناديق الزكاة يف متويل م�شروع م�ؤ�س�سة لكل �أ�سرة ،كما ميكن التمويل
من م�صادر �أخرى وذلك من خالل االقرتاحات الأتية:
ـ التمويل يتم من خالل دفع ح�ص�ص امل�ساهمني من �صناديق �أموال الوقف و الزكاة بالن�سبة للأفراد الذين
ي�ستحقون الزكاة
ـ ا�ستغالل �أموال الوقف وذلك بتحويل الأموال من اال�ستهالك وا�ستثمارها يف �أ�صول ر�أ�سمالية �إنتاجية
تنتج قيمة م�ضافة .وذلك من خالل ان�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ـ كما ميكن تدخل الدولة و ذلك من خالل امل�ساهمة يف متويل امل�شروع بحيث يتم انطالقا من الوفرة
املالية احلالية و هذا يعني �أن الأموال متوفرة،وبالتايل �إمكانية االنطالق الفعلي يف امل�شروع حاليا .كما
ميكن �أن يتم التمويل عن طريق التخ�صي�ص من عائدات البرتول الناجتة عن �أكرث من  73دوالر للربميل
الواحد مبا �أن ال�سعر املرجعي لإعداد امليزانية ال يتجاوز هذا ال�سعر و هو ال�سعر الذي ميكن احلفاظ على
التوازنات االقت�صادية الكلية.
يجب اال�شارة اىل �أن ميكن �أن تكون امل�ساهمة الأ�سرية �أو الفردية من دينار رمزي �إىل احل�صة مفتوحة
على ح�سب امل�شروع وطاقة كل فرد.
(((1
كما ميكن اال�ستعانة بطرائق متويل كال�سيكية �أخرى ح�سب االمكانيات املتاحة .
ـ معامل ال�سيا�سة االقت�صادية التي تقوم على جعل الوقف و الزكاة �أداة لال�ستثمار والإنتاج ان الفقر يف
حياتنا املعا�صرة هو البطالة،لي�س فقط لأن البطالة ت�ؤدي �إىل الفقر ،بل حتى يف احلاالت التي يتوافر
على الفرد املوارد التي تخرجه من حالة الفقر املدقع يبقى للبطالة معنى من �أهم معاين الفقر يف حياة
املجتمعات اليوم .والزكاة وم�صارفها جميع ًا تت�صف بالفقر الدائم �أو امل�ؤقت (عدا العاملني عليها وامل�ؤلفة
قلوبهم) وذلك كان مالئم ًا �أن تتوجه الزكاة اليوم لتمثل �سيا�سة اقت�صادية للق�ضاء على البطالة وا�ستهداف
معايري وم�ؤ�شرات كلية لتحقيق هذا الغر�ض،وتوجيه الدرا�سات الفقهية لدعم ذلك التوجه و�إ�ضفاء ما
يحتاج �إليه من امل�شروعية .ان بناء النظام االقت�صادي اليوم يحتاج �إىل ت�صميم ال�سيا�سات االقت�صادية
( ((1دور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف حتقيق ثالثية :االكتفاء الذاتي الأم��ن الغذائي ـ تقلي�ص ال��واردات ـ تنمية ال�صادرات�،شعيب �شنوف،مرجع �سبق ذكره،
د�سيمرب�،2013،ص14
( ((1التمويل الريفي الأ�صغر � ّأي دور لل�صناديق الوقفية يف مكافحة البطالة والفقر يف الريف املغاربي،ح�سني رحيم و زنكري ميلود،ب ت،خمرب الدرا�سات والبحوث يف
التنمية الريفية،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة حممد الب�شري الإبراهيمي برج بوعريريج ـ اجلزائر.
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التي جتعل من �أركان هذا النظام وعنا�صره الأ�سا�سية �أدوات فاعلة لبعث احلياة فيه و�ضمان البقاء له(.((2
ــتقوم هذه ال�سيا�سة على جعل موارد الوقف والزكاة �أداة لتوليد فر�ص العمل التي ت�ؤدي �إىل معاجلة
م�شكلة البطالة ،ومعاجلة هذه امل�شكلة االجتماعية التي تهدد ال�سالم االجتماعي وا�ستقرار حياة جمتمعات
املعا�صرة ،ت�ستلهم روح فري�ضة الزكاة و�أموال الوقف( ((2وتنه�ض ب�أغرا�ضها ومقا�صدها التي ت�سعى �إىل
الق�ضاء على الفقر بكل �صوره و�أ�شكاله ،ويقوم ذلك على تكوين هيئة ا�ستثمارية ت�شرف على توجيه �أموال
�صناديق الوقف والزكاة نحو �إن�شاء امل�شاريع التي تخلق الفر�ص الوظيفية يف املجتمع ،تلك التي ي�ستفيد
منها العاطلون عن العمل مبعايري و�شروط و�إجراءات حتقق الغر�ض الأ�سا�س وهو الق�ضاء على الفقر،
ورمبا كان ذلك على �صفة �أعمال م�ؤقتة ي�ستفيد منها الفرد ريثما يجد الفرد فر�صة عمل ثابتة يف مكان �آخر
فتكون الزكاة و�أموال الوقف �أداة ملعاجلة هذا الو�ضع امل�ؤقت ،كما ميكن تبني �إجراءات ومعايري �أخرى
متنع خروج اال�ستمارات الوقفية والزكوية عن م�سارها املر�سوم وغر�ضها املحدد وهو حماربة الفقر
ومعاجلة م�شكلة البطالة.

خام�سا:القيا�س واالف�صاح املحا�سبي للم�شروع:
 1ـ مدخل ملحا�سبة الزكاة  ((2( :ت�شمل حما�سبة الزكاةح�صر وحتديد وتقومي الأموال الزكوية،ح�صر وحتديد
وتقومي االلتزامات التي تخ�صم من �أموال الزكاة ،ح�ساب مقدار الن�صاب والزكاة الواجبة،االف�صاح عن
كيفية توزيع الزكاة على م�ستحقيها ،الإف�صاح عن موارد الزكاة وم�صارفها خالل الفرتة من قوائم وتقارير
الزكاة.كما يجب حتديد القدر �أو ال�سعر الذي ي�ؤخذ من وعاء الزكاة ،بحيث:
 ـ 5.2% بالن�سبة لزكاة النقد وما يعادلها،التجارة،امل�ستغالت،ك�سب العمل،املال امل�ستفاد،املعادن ،وهذا
طبقا ملذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح.
ــ 5% بالن�سبة لزكاة الزرع والثمار التي تروى بالآالت بحيث ي�ؤخذ بتكلفة الري.
 ـ 10% بالن�سبة لزكاة الزرع والثمار التي تروى بالعيون والأمطار بحيث بدون تكلفة ري.
ـ 20% بالن�سبة لزكاة الركاز.
يحكم حتديد وقيا�س وعر�ض والإف�صاح عن الزكاة جمموعة من املبادئ،ومن �أهمها ما يلي  :مبد�أ ال�سنوية
وترتب على قاعدة ال�سنوية ،تقوم حما�سبة الزكاة على قاعدة ا�ستقالل ال�سنوات املالية ،ومبد�أ القدرة
التكليفية مبعنى بلوغ الن�صاب ،ويتم قيا�س الأ�صول املمتلكات عموما بالقيمة ال�سوقية.
حتميل مقدار الزكاة على النحو التايل:
 ـ حالة امل�ؤ�س�سات الفردية،يتحمل مالك امل�ؤ�س�سة كل مقدار الزكاة الواجبة.
 ـ حالة �شركات الأ�شخا�ص،يوزع مقدار الزكاة على ال�شركاء ح�سب ح�صة كل منهم يف ر�أ�س املال ملعرفة ما
يتحمله كل �شريك.
 ـ حالة �شركات الأموال ،يق�سم مقدار الزكاة على عدد الأ�سهم لتحديد ن�صيب كل �سهم من الزكاة ،ثم بعد ذلك
( ((2الزكاة ك�أداة تنمية ذاتية للفقراء وامل�ساكني ،ندوة حول ا�ستطالع �آفاق امل�ستقبل،م�ؤ�س�سات الزكاة وا�ستيعــاب متغــريات القرن احلادي والع�شرين ورقة عمل�،أكتوبر
htm.5415/5837/http://www.kantakji.com/media ،1998
( ((2دور الوقف يف العملية التنموية وعالقته مب�ؤ�س�سات النفع العام�،أحمد بن عبد العزيز احلداد ،دائرة االوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية بدبي،االمارات2012،
( ((2ملخ�ص يف حما�سبة الزكاة،نبيل ح�سنZakatAccounting.doc/1317/jps dir.net/Forum/uploads ،
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يح�سب ن�صيب كل م�ساهم من الزكاة بقدر ما ميلك ملعرفة مقدار ما يتحمله .
 2ـ االجتاهات احلديثة ملحا�سبة الزكاة  :ميكن القول �أن حما�سبة الزكاة هي فرع من فروع املحا�سبة
تتناول الأ�س�س واملبادئ والإجراءات ال�شرعية والفنية التى يعتمد عليها يف �إعداد البيانات اخلا�صة
بالأموال املزكاة بغر�ض حتديد مقدار الزكاة وتوزيعها على م�صارفها املحدودة وتقدمي املعلومات عن ذلك
�إىل الأطراف ذات العالقة .مع ذلك يوجد اختالف بني الفقهاء ي�ؤدى �إىل نتائج حما�سبية خمتلفة وميكن
(((2
اال�شارة اىل الأتي:
ـ االجتاه الأول يتناول و يقت�صر على الأموال الأربعة املن�صو�ص عليها وهى النقد ،الزرع،الثمار،
الأنعام،و عرو�ض التجارة،وي�ضيق من نطاق كل منها،مما ينتج عنه قلة ح�صيلة الزكاة،وهذا هو مذهب
ابن حزم من الظاهرية.
ـ االجتاه الثاين ي�ستخدم القيا�س في�ضيف �إىل الأموال املن�صو�ص عليها ما يتفق معها يف العلة �إىل جانب
التو�سع يف بع�ض ال�شروط التى ت�ؤدى �إىل زيادة احل�صيلة نوعا ما ،وميثل هذا االجتاه جمهور الفقهاء
من املالكية وال�شافعية واحلنابلة،ومع مراعاة �أنهم يف بع�ض امل�سائل ي�أخذون باالجتاه املو�سع التايل،
وهذا االجتاه ينظر �إىل الزكاة باعتبارها عبادة مالية.
ـ االجتاه الثالث يخ�ضع كل الأموال للزكاة متى توفرت فيها ال�شروط العامة للزكاة،وهذا االجتاه ينظر
�إىل الزكاة باعتبارها عبادة مالية ،ويغلب جانب املالية فيها باعتبارها حقا للأ�صناف الثمانية.وميثل هذا
االجتاه عموما فقهاء املذهب احلنفي و�إن كانوا يف بع�ض امل�سائل ي�أخذون باالجتاه الو�سط.
و�إذا كانت حما�سبة الزكاة تدور حول كيفية حتديد وعاء الزكاة بغر�ض ح�ساب مقدار زكاة كل مال،ف�إن
هذا اخلالف ي�ؤثر على كيفية االف�صاح املحا�سبي،ومبا �أن دور املحا�سبة هنا دور حيادي مبعنى �أن على
املحا�سب االلتزام يف عمله مبا يتم الأخذ به من هذه االجتاهات الفقهية،ف�إن الأخذ ب�أى اجتاه منها ي�ؤدي
�إىل نتائج حما�سبة خمتلفة.

( ((2حما�سبة الزكاة،حممد عبد احلليم عمر،دورة تدريبية عن �إدارة الزكاة،جامعة الأزهر مركز �صالح عبد ال َّله كامل لالقت�صاد الإ�سالمي ،البنك الإ�سالمي للتنمية املعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب،القاهرة يف الفرتة من  30يونيو ــ 3يوليو 2001
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الخاتمة
من �أجل اجناح هذا امل�شروع فان يجب العمل على الن�شر االجتماعي للخطة هذا الوعى لي�س بال�ضرورة
ق�ضية اقت�صادية وح�سب،بل هو �ضرورة اجتماعية و�سيا�سية �أي�ضا ت�ستهدف �إعادة �صياغة مفاهيم الأفراد
واجتاهاتهم�،إال �أن م�شكلة خلق الوعى التوظيفى فى هذه التربعات يتطلب خطة وطنية تقوم على �أ�س�س
تربوية و�إعالمية تغر�س مفاهيم التكافل االجتماعي من خالل اقت�صاد احلاجة الذي يقر احلاجة التي
تغطيها االرادة احل�ضارية مثل االرادة التي فر�ضت الزكاة بحيث ي�صبح االقت�صاد يف هذه احلالة يعتمد
على م�سلمتني اثنتني وهما لقمة العي�ش حق لكل فم و العمل واجب على كل �ساعد.
درا�سة و ترتيب االحتياجات وامل�شاريع التي ميكن الإنفاق عليها من الأموال الوقفية،وترتيبها وفق
�أولويات معينة و�ضوابط حمددة و ذلك ح�سب �أولويات االقت�صاد الوطني.
دعم دور الوقف يف امل�ساهمة يف مكافحة خمتلف �أ�شكال الفقر واحلرمان باملناطق الريفية وفك العزلة
عنها،وامل�ساهمة يف التخفيف من وط�أة البطالة املتفاقمة على م�ستوى املناطق الفقرية وامل�ساهمة يف
ت�أهيل �أبناء الطبقات املحرومة ويف تعليمهم وتكوينهم،يف اطار م�ؤ�س�سات اال�ستثمار االجتماعي التي
يتم ان�شا�ؤها لهذا الغر�ض.
الت�أكيد على �ضرورة ابراز �أهمية دور الوقف يف امل�ساهمة يف ترقية املر�أة الريفية و�إدماجها اجتماعيا
واقت�صاديا حتى ت�ؤدي دورها يف تنمية االقت�صاد الوطني.
ينبغي العمل على ن�شر الوعي القانوين املخت�ص بالن�شاط اال�ستثماري وتوفري الت�شريعات املت�صلة بهذا
امل�شروع،والعمل على �إعداد دورية بالتعديالت التي تطر�أ على القوانني والقرارات واللوائح ذات ال�صلة
بالن�شاط اال�ستثماري،تقدمي اال�ست�شارة الكاملة للم�ستثمرين يف جميع النواحي مبا يف ذلك متابعة
اجلانب املحا�سبي للم�ؤ�س�سات و كيفية دفع ال�ضرائب.
دعم البحث العلمي والدرا�سات الأكادميية لطلبة نظام اللي�سان�س –ما�سرت ـ دكتوراه من خالل وزارة
التعليم العايل و البحث العلمي ،وذلك بتعزيز ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات اجلامعية و مديريات ال�ش�ؤون
الدينية و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين للم�ساهمة يف دفع عجلة التنمية الوقفية يف اجلزائر وت�سويق املنتج
الوقفي و الزكوي.
�ضرورة قيام امل�ؤ�س�سات اجلامعية ومنظمات املجتمع املدين بدور فعال يف توعية املجتمع ب�أهمية دور
الوقف وت�أثرياته االقت�صادية واالجتماعية ،وذلك من خالل الن�شر االجتماعي للخطة بحيث ينبغي �أن
يدفع املكلفني بالزكاة الأموال امل�ستحقة ل�صناديق الزكاة.
العمل على �إعداد بنك للمعلومات ودليل بيانات �إح�صائية اقت�صادية ميكن للم�ؤ�س�سات امل�شروع اال�ستفادة
منه لدرا�سة م�شروعه اال�ستثماري ،ودرا�سة �أف�ضل ال�سبل لتفعيل ال�شراكة بني القطاع اخلا�ص واحلكومة
يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار وحتديد م�شاركة القطاع اخلا�ص.
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خلق االئتمان
في األنشطة المصرفية
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
ملخص

ا�ستعر�ض الباحث من خالل هذا البحث م�شكلة خلق االئتمان واحلاجة �إليه ،ويهدف �إىل بيان حقيقة خلق
االئتمان يف امل�صارف والك�شف عن طريقة خلق االئتمان يف البنوك التقليدية والبنوك الإ�سالمية .وتتبع
يف بحثه املنهج الو�صفي �إ�ضافة �إىل املنهج املقارن .وتو�صل الباحث ب�أن عملية خلق االئتمان تتم يف
البنوك التقليدية والبنوك الإ�سالمية �إال �أن الطريقة يف البنوك الإ�سالمية تختلف عن الطريقة ال�ستخدمة
لدى البنوك التقليدية لذا تختلف الآثار الناجمة على عمالء كال النوعني من البنوك .ثم اختتم البحث
ببيان �آثار خلق االئتمان على االقت�صاد واملجتمع باتخاذ كل من الطريقتني.
كلمات مفتاحية:خلق االئتمان،االن�شطة امل�صرفية
Abstract

The researcher, through this research, has presented the issue of credit creation
and its need, describing the reality of credit creation and revelaing the ways
adopted for it in the banks. The researcher has followed the descriptive as well as
the comparative methodologies to reach that credit creation happens in both the
Islamic and the conventional banks through different ways; therefore the impact
on the customer of both types of banks is also different. He ended the research by
mentioning the impact of the credit creation on the economy and the society by
adopting each of the ways.
Key Words: Credit Creation, Banking activities.
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مقدمة

خلق االئتمان �أو خلق النقود امل�صرفية من املو�ضوعات ال�شائكة وال�شيقة يف نف�س الوقت ،ملا لها من دور
كبري يف تن�شيط االقت�صاد وحتريك النقود وتوفري التمويل و�سهولة التبادل ،ومع ذلك لها �آثار مدمرة
�أي�ض ًا قد ت�صل �إىل حد �إنهيار االقت�صاد ب�شكل كامل وخلق الأزمات املالية الإقليمية والعاملية .ولعل هذا
ال�سبب الأخري هو الذي حدى بعلماء االقت�صاد والتمويل �أن ينادوا بتقييد عمليات خلق االئتمان ،و�أحيانا
التخل�ص منها فيما يعرف بزيادة االحتياطي يف املركزي على الودائع �إىل ن�سبة  %100مما يعني عدم
وجود خلق ائتمان .لذا نحاول يف هذه الورقة التعر�ض ملفهوم خلق االئتمان و�أهميته و�صوره ،ثم نعر�ض
لأهم عنا�صر ال�سيا�سة االئتمانية و�آثارها الإيجابية وال�سلبية على املجتمع واقت�صادياته ،ثم نحاول ربط
هذا املو�ضوع بال�صريفة الإ�سالمية ،من خالل طرح �س�ؤال :هل تقوم امل�صارف الإ�سالمية بخلق االئتمان
�أو توليد النقود؟ و�إذا كانت امل�صارف تقوم بخلق االئتمان ،فما هو طبيعته وو�سائله ،وهل له �آثار �سلبية
كما هو احلال يف امل�صارف التقليدية؟ �سائ ًال املوىل عز وجل �أن يرزقنا التوفيق وال�سداد.
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المبحث األول  :حقيقة خلق االئتمان وأهميته وأنواعه
المطلب األول :مفهوم خلق االئتمان
الفرع األول :تعريف خلق االئتمان في اللغة

يرتكب امل�صطلح من كلمتني «خلق» و «ائتمان» ،فالأوىل من خلق يخلق خلق ًا وهو الإن�شاء وال�صنع
والإيجاد ،والعرب تطلق الكلمة على وجهني �أحدهما :الإن�شاء على مثال �أبدعه ،والآخر :التقدير ،واخلالق
يف �صفات الله تعاىل وعز :املبدع لل�شيء ،املخرتع على غري مثال �سبق وقال الأزهري :هو الذي �أوجد
الأ�شياء جميعها بعد �أن مل تكن موجودة ،و�أ�صل اخللق :التقدير ،فهو باعتبار ما منه وجودها مقدر،
وباالعتبار للإيجاد على وفق التقدير خالق((( واالئتمان �أ�صله من الأمانة ،وهي �ضد اخليانة ،فيقال� :أمنه
ي�ؤمنه ت�أمينا وائتمنه وا�ست�أمنه مبعنى واحد ((( فيكون املعنى اللغوى خللق االئتمان �أقرب �إىل ما يتحقق
به نوع من الأمان والطم�أنينة.
الفرع الثاني :تعريف خلق االئتمان في االصطالح

يطلق االئتمان بعبارات وا�سعة على عملية التمويل من طرف واحد ـ املقر�ض �أو والبائع �أو امل�ساهم �أو
املالك ـ لطرف �آخر ـ املقرت�ض �أو امل�شرتي �أو �شركة جتارية .وي�ستخدم م�صطلح االئتمان باملعنى ال�ضيق
فيما يعرف بتمويل الديون.
فاالئتمان هو نقي�ض الدين ،يتم �إن�شا�ؤهما مبا�شرة يف نف�س العقد(((� .أو بالأحرى هو نف�سه ،فيكون
بالن�سبة للمقر�ض ائتمان ًا وبالن�سبة للمقرت�ض دين ًا .وبتعريف �آخر ،هو القدرة على الإقرا�ض ،مبعنى
التزام جهة جلهة �أخرى بالإقرا�ض �أو املداينة ،ويراد به يف االقت�صاد احلديث� :أن يقوم الدائن مبنح
املدين مهلة من الوقت ،يلتزم املدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين(((.
ويعرف �أي�ض ًا ب�أنه «الثقة التي يوليها البنك �إىل �شخ�ص ما طبيعي ًا كان �أم معنوي ًا ..حني ي�ضع حتت
ت�صرفه مبلغ ًا من النقود �أو يكفله لدى �آخر لفرتة حمددة يتفق عليها بني الطرفني يقوم يف نهايتها العميل
بالوفاء بالتزاماته»((( لذا ميكن القول ب�أن خلق النقود يق�صد به قدرة امل�صرف على �إ�ضافة نقود جديدة �إىل
النقد املتداول العر�ض النقدي وهو ما ي�سمى بالنقود الكتابية �أو النقود االئتمانية ،ويتم ذلك عن طريق
قيام البنك التجاري بالإقرا�ض مبالغ تفوق حجم النقد املودع لديه((( .
((( انظر:تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد ال���رزّاق احل�سيني� ،أب��و الفي�ض ،امللقّب مبرت�ضى ،الزَّبيدي ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت،
1409هــ1989م حتقيق :م�صطفى حجازي ،ط بدون ج� 25ص251
((( املرجع ال�سابق185/34 :
((( توليد ومراقبة االئتمان� :إ�شكال عالق ل��دى امل�صارف الإ�سالمية ،دكتور زب�ير ح�سن ،امل�ؤمتر العاملي ال�سابع لالقت�صاد الإ�سالمي ج��دة ،جامعة امللك عبدالعزيز،
1429هــ2008م �ص273
((( بطاقات االئتمان ،د.وهبة الزحيلي ،م�سقط� :سلطنة عمان 2004،الدورة اخلام�سة ع�شرة� ،ص2
(((تنظيم و�إدارة البنوك :منهج و�صفي حتليلي ،د.عاطف جابر طه عبدالرحيم ،الإ�سكندرية :الدار اجلامعية� 2008 ،ص281
(((دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية :درا�سة مقارنة بني امل�صارف التقليدية وامل�صارف الإ�سالمية ،ر�شيد درغال ،اجلزائر :جامعة احلاج خل�ضر1428 ،هــ2007
ر�سالة ماجي�ستري مقدمة �إىل كلية العلوم االجتماعية والعلوم الإ�سالمية – ق�سم ال�شريعة� ،ص50
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الفرع الثالث :كيفية خلق االئتمان في المصارف التجارية

نفرت�ض �أن البنك التجاري ا�ستلم وديعة جارية من �أحد املودعني �أحمد مببلغ  5000دينار ،ف�إن هذه
الوديعة �سوف تظهر يف ميزانية البنك وفق القيد املزدوج يف املحا�سبة كالتايل:
امليزانية العمومية للبنك التجاري
 5000وديعة جارية

 5000نقدية

ونظر ًا لأن البنك ملتزم بقوانني البنك املركزي التي تق�ضي ب�ضرورة احتفاظ البنك بن�سبة  %25من
الودائع كاحتياطي قانوين ،لذا ف�إن ميزانية البنك �ستظهر بال�شكل التايل:
امليزانية العمومية للبنك التجاري
 1250نقدية احتياطي قانوين %25
 3750ائتمان

 5000وديعة جارية

5000

5000

وعليه ف�إن البنك �سي�ستخدم  3750دينار على �شكل ائتمان مينحه لأحد العمالء وليكن �صفاء حيث قامت
�صفاء ب�شراء �سلعة من نبيلة باملبلغ وقامت نبيلة ب�إيداع املبلغ يف نف�س البنك وعليه ف�إن ميزانية البنك
�ستظهر كالتايل:
امليزانية العمومية للبنك التجاري
 1250نقدية احتياطي قانوين %25
 3750ائتمان
 937.5نقدية احتياطي قانوين %25
 2812.5ائتمان

 5000وديعة جارية
 3750وديعة جارية

8750

8750

يالحظ هنا �أن البنك التجاري الأول قد �ساهم يف خلق ائتمان جديد مقداره  2812.5دينار
من الوديعة اجلديدة البالغة  3750وبعد �أن ا�ستقطع البنك  %25منها كاحتياطي قانوين
وهكذا ت�ستمر عملية خلق االئتمان لتنتهي مبقدار ي�ساوي ثالثة �أ�ضعاف الوديعة الأ�صلية
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جدول يبني مقدار االئتمان الذي يخلقه البنك التجاري وجمموعة البنوك
رقم الوديعة

مبلغ الوديعة ع

االحتياطي القانوين ح

االئتمان املقدم

الأ�صلية

ع

عح

ع ١ـ ح

الأوىل

ع ( 1ـ ح)

ع ح ( 1ـ ح)

ع ( 1ـ ح) ٢

الثانية

ع ( 1ـ ح ) 2

ع ح (  1ـ ح) 2

ع ( 1ـ ح) 3

الثالثة

ع ( 1ـ ح) 3

ع ح (  1ـ ح) 3

ع ( 1ـ ح) 4

0

0

0

0

0

0

0

0

الأخرية

ع ( 1ـ ح) ن

ع ح (  1ـ ح) ن

ع ( 1ـ ح) ن1+

ومن ثم ميكن �صياغة املعادلة الأ�سا�سية لتحديد قدرة البنك على خلق االئتمان كالتايل:
ع = ( 1ـ ح)
ح
حيث :ع= مبلغ الوديعة الأ�صلية ،و ح = ن�سبة االحتياطي القانوين

(((

المطلب الثاني :أهمية خلق االئتمان وأهدافه
الفرع األول :أهمية خلق االئتمان

تعترب عملية خلق االئتمان ـ يف نظر االقت�صاديني ـ مهمة جد ًا لالقت�صاد لعدة �أ�سباب ،منها �أنه من خالل
هذه العملية �سوف ميد االقت�صاد بنوعني من النقود لإمتام املعامالت املختلفة.
النوع الأول :النقود القانونية التي ينفرد ب�إ�صدارها البنك املركزي العملة الورقية واملعدنية.
النوع الثاين :النقود امل�شتقة والتي تن�ش�أ عن عملية خلق االئتمان التي تنفرد بها البنوك التجارية
ويرجع تفرد البنوك التجارية بعملية خلق االئتمان ل�سببني:
•قدرة البنك التجاري على �ضمان ت�سديد الودائع يف �أي وقت ب�سبب ما لديه من �سيولة
((( انظر:حما�ضرات يف �إدارة االئتمان امل�صريف ،الدكتور �صديق توفيق حممود ن�صار ،الف�صل الثالث� ،ص3ــ 4بت�صرف

/2307 http://site.iugaza.edu.ps/stnassar/courses/bank
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•ا�ستمرار الطلب على االئتمان من قبل الأفراد و�شركات الأعمال

(((

وعليه تظهر �أهمية االئتمان امل�صريف على م�ستويني ،هما:
المستوى األول :أهمية االئتمان على مستوى البنك

فعلى م�ستوى البنك ف�إن االئتمان امل�صريف يعترب اال�ستثمار الأكرث ق�سوة على �إدارة البنك نظر ًا ملا يتحمله
من خماطر متعددة قد ت�ؤدي �إىل انهيار البنك وهو يف ذات الوقت اال�ستثمار الأكرث جاذبية لإدارة البنك
والذي من خالله ميكن حتقيق اجلزء الأكرب من الأرباح وبدونه تفقد البنوك دورها كو�سيط مايل يف
االقت�صاد.
المستوى الثاني :أهمية االئتمان على مستوى االقتصاد

على م�ستوى االقت�صاد ف�إن االئتمان امل�صريف ما هو �إال ن�شاط اقت�صادي غاية يف الأهمية له ت�أثري مت�شابك
الأبعاد لالقت�صاد الوطني وعليه يتوقف منو ذلك االقت�صاد وارتقا�ؤه .ولكنه يف ذات الوقت يعترب �أداة
ح�سا�سة قد ت�ؤدي �إىل �أ�ضرار بالغة الأهمية يف االقت�صاد �إذا مل يُح�سن ا�ستخدامه .فاالئتمان امل�صريف يف
حالة انكما�شه ي�ؤدي �إىل ك�ساد ،ويف حالة الإفراط فيه ي�ؤدي �إىل �ضغوط ت�ضخمية وكال احلالتني لها �آثار
(((
اقت�صادية غاية يف اخلطورة وت�سبب اختالالت هيكلية قد ي�صعب معاجلتها.
الفرع الثاني :أهداف خلق االئتمان

يجمع رجال االقت�صاد �أن �أهداف عملية توليد النقود وهو ما يعرف بخلق االئتمان يف البنوك التقليدية
تتمثل فيما يلي:
1.1توفري التمويل للن�شاطات االقت�صادية التي حتتاج يف مراحلها الإنتاجية �إىل متويل نقدي
ملجابهة النفقات
2.2حتقيق اال�ستخدم العقالين للفائ�ض النقدي املتوفر وذلك بتوجيهه نحو القطاعات
اال�ستثمارية التي تعاين عجز ًا مالي ًا ،مما ي�ؤدي �إىل تنظيم العملية الإنتاجية وا�ستخدام
�أمثل للموارد املالية املتاحة للم�صارف.
3.3ت�سهيل عمليات التبادل ،حيث ينجم عن قبول �أدوات االئتمان املتنوعة من كمبياالت و�سندات
و�شيكات� ،إىل تب�سيط عمليات التبادل و�سرعتها دون اللجوء �إىل ا�ستعمال وتداول النقود
القانونية.
4.4توفري ر�ؤو�س الأموال ورفع معدالت تكوينها عن طريق الت�سهيالت االئتمانية املمولة
للم�شاريع اال�ستثمارية التي ترفع من معدالت �أرباحها ،وت�ساهم يف حتقيق التنمية
االقت�صادية .لكن الهدف الرئي�سي الذي ت�سعى �إىل حتقيقة امل�صارف التقليدية ـ التابعة
�إىل القطاع اخلا�ص حتديد ًا ـ يكمن يف احل�صول على �أق�صى ربح ممكن دون االكرتاث مبا
تخلفه هذه العملية من �أثار ت�ضخمية ،لأن هذه امل�صارف وليدة الفكر الر�أ�سمايل الذي يكمن
((( املرجع ال�سابق :الف�صل الثالث� ،ص2
((( املرجع ال�سابق :الف�صل الثاين� ،ص1
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هدفه النهائي يف تعظيم دالة الربح دون االلتفات �إىل الو�سيلة �أو املخلفات((1(.

ولهذا ال�سبب ،تقا�صرت ال�سيا�سة االئتمانية عن حتقيق بع�ض هذه الأهداف – و�إن وجدت ظاهريا – �إال
�أنها عادت مبردود عك�سي خطري على طالبي التمويل والت�سهيالت االئتمانية ب�إغراق امل�ستقر�ضني يف
الديون والفوائد املرتاكمة.

المطلب الثالث :صور خلق االئتمان

تتعدد ت�صنيفات االئتمان امل�صريف من ناحية النوع وي�صنف وفق طرق خمتلفة باعتبارات متعددة.
في�صنف باعتبار الغر�ض منه �إىل :االئتمان اال�ستثماري واالئتمان التجاري واالئتمان اال�ستهالكي،
وباعتبار الأجل �إىل :االئتمان الق�صري الأجل واالئتمان املتو�سط الأجل واالئتمان الطويل الأجل ،وباعتبار
ال�شخ�ص املقرت�ض �إىل :ائتمان خا�ص وائتمان عام ،وباعتبار ال�ضمان �إىل :االئتمان ب�ضمان �شخ�صي،
واالئتمان ب�ضمان ب�ضائع ،واالئتمان ب�ضمان �أوراق مالية وكذلك ائتمان ب�ضمان �أوراق جتارية ((1( .كما
توجد ت�صنيفات �أخرى لالئتمان امل�صريف كاالئتمان املبا�شر النقدي واالئتمان غري املبا�شر والقرو�ض
الدولية االئتمان الدويل والقرو�ض امل�شرتكة والتمويل الت�أجريي �أو ما يعرف باالئتمان الت�أجريي.
والذي يهمنا من هذه الت�صنيفات االئتمان املبا�شر وغري املبا�شر لتعدد �صور كل منهما و�شيوعها يف
احلياة اليومية.

الفرع األول :صور االئتمان النقدي المباشر

يعترب االئتمان النقدي املبا�شر ال�شكل الأكرث �شيوع ًا يف ن�شاط البنوك التجارية بل هو ي�شكل التوظيف
الأكرث �أهمية من قبل �إدارة االئتمان يف البنوك التجارية والأكرث ربحية ،وم�ضمون هذا النوع من االئتمان
هو قيام �إدارة االئتمان يف البنك التجاري مبنح مبالغ نقدية مبا�شرة لطالب االئتمان ال�ستخدامها يف
متويل عمليات متفق عليها وحمددة بعقد االئتمان ونوع ال�ضمان املطلوب .وهذا النوع يت�ضمن ثالثة
�أ�شكال:
�أو ًال :القرو�ض وال�سلف :وهي �أب�سط �أ�شكال الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة وتتمثل يف قيام امل�صرف
ب�إعطاء مبلغ من املال لأحد زبائنه على �سبيل الدين وفق �شروط و�أ�س�س حمدودة ،وتعترب القرو�ض
وال�سلف �أكرث �أ�صول امل�صارف ربحية و�أكرب جماالت توظيف الأموال لدى اجلهاز امل�صريف .و�أهم ما
مييز القرو�ض وال�سلف عن غريها من الت�سهيالت االئتمانية هو ح�صول املقرت�ض على هذه القرو�ض وفق
جدول زمني (�إما على دفعة واحدة �أو دفعات).
( ((1دور امل�صارف يف تعبئة امل��وارد املالية للتنمة :درا�سة مقارنة بني امل�صارف التقليدية وامل�صارف الإ�سالمية ،ر�شيد درغ��ال ،اجلزائر :جامعة احلاج خل�ضرــباتنة،
2006ــ2007م ر�سالة ماجي�ستري مقدمة لكلية العلوم االجتماعية والعلوم الإ�سالمية – ق�سم ال�شريعة� ،ص56
( ((1انظر :حما�ضرات يف �إدارة االئتمان امل�صريف ،الدكتور �صديق توفيق حممود ن�صار ،الف�صل اخلام�س� ،ص1
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ثاني ًا :اجلاري مدين :ويعرف على �أنه نوع من الت�سهيالت مينح للعمالء التجاريني على �شكل قرو�ض
ملدة �سنة وحتت �شروط معينة وعادة ما يو�ضع له �سقف حمدد مبوجب القانون .ويتم منح هذه الت�سهيالت
لزبائن البنك بعد درا�سة �أو�ضاعهم املالية وقدرتهم على الإيفاء بالقرو�ض ومدى متانة ال�ضمانات املقدمة
منهم .ويالحظ �أن البنوك التجارية تتو�سع يف هذا النوع من الت�سهيالت و�سبب ذلك يعود �إىل ارتفاع
العائد منه �إذ يح�صل البنك على عمولة بالإ�ضافة �إىل الفائدة املفرو�ضة والتي حت�سب عادة على الر�صيد
اليومي امل�سحوب .ومما مييز هذا احل�ساب ـ بالإ�ضافة �إىل ن�سبة الربحية املرتفعة التي يحققها – �أنه
يتمتع بقدر عال من ال�سالمة والأمان.
ثالث ًا :الكمبياالت املخ�صومة :تكون الكمبياالت املخ�صومة عادة على �شكل خ�صم م�صريف �أو جتاري،
واخل�صم امل�صريف عبارة عن �سلفة �شخ�صية للمتعامل حيث يح�صل البنك من العميل على �سند �إذين ،وهو
عبارة عن تعهد بدفع مبلغ معني للم�صرف بعد م�ضي فرتة حمددة ،ويقوم ب�إعطاء املتعامل �صايف قيمة هذا
ال�سند بعد خ�صم قيمة الفائدة امل�ستحقة خالل فرتة ال�سداد� .أما يف حالة اخل�صم التجاري ف�إن املتعامل
(اخلا�صم) يقدم كمبياالت جتارية تكون موقعة ب�إم�ضاءين� ،أي �أنها تكون نتيجة لعملية جتارية بني
طرفني وتكون مقبولة للم�صرف بعد درا�سة املركز املايل لكل من الطرفني املوقعني على هذه الكمبياالت،
وبعد الت�أكد من �أنها لي�ست يف حكم كمبياالت املجاملة ،وعندئذ تظهر هذه الكمبيالة لأمر امل�صرف الذي
يقوم بخ�صمها ،وتقيد �صايف قيمتها بعد ح�سم الفائدة والعمولة حل�ساب املتعامل.

الفرع الثاني :صور االئتمان غير المباشر

يق�صد به الت�سهيالت االئتمانية التي ال ينطوي عليها دفع نقدي �إىل العميل ب�شكل مبا�شر ،فهي توظيفات
غري نقدية ت�أخذ �شكل اخلدمات الهامة التي تقدمها امل�صارف التجارية �إىل املتعاملني معها ت�سهي ًال لأعمالهم،
و�أهم �أ�شكال الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة هي:
�أوال :االعتمادات امل�ستندية االعتماد ال�ستندي تعهد كتابي ي�صدره البنك الفاحت لالعتماد ،ويكون هذا
التعهد بناء على طلب العميل امل�ستورد ،ومبوجبه يتعهد البنك بدفع مبلغ معني من املال لأمر �شخ�ص
(امل�ستفيد) ويكون هذا التعهد �ساري ًا لفرتة معينة ،كما �أن هذا التعهد بالدفع يكون م�شروط ًا بتقدمي
م�ستندات معينة .وقد جرى العرف امل�صريف على �أن يتم تبليغ ودفع قيمة االعتماد للم�ستفيد بوا�سطة
م�صرف موجود يف بلد امل�ستفيد (امل�صدر).
ثاني ًا :الكفاالت خطابات ال�ضمان الكفالة هي تعهد كتابي ي�صدره م�صرف ،يتعهد مبقت�ضاه �أن يدفع
للم�ستفيد مبلغ ًا ال يتجاوز حد ًا معين ًا حل�ساب طرف ثالث لغر�ض معني وقبل �أجل معني .وتر�سم امل�صارف
لهذا النوع من الت�سهيالت �سيا�سة متكنها من التوفيق بني الربح والأمان ،حيث �إن الكفاالت التي ي�صدرها
امل�صرف �أو ي�صادق عليها متثل التزامات عر�ضية ال يرتتب عليها �أية م�س�ؤولية مادية على البنك �إال يف
حالة �إخالل العميل بالتزامه وعدم الوفاء بتعهداته عندما يطلب امل�ستفيد الذي �صدرت الكفالة ل�صاحله
بدفع قيمة الكفالة ،فت�صبح هذه الكفالة التزام فعلي على البنك فيقوم بدفعها ومطالبة العميل بعد ذلك.
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ثالث ًا :بطاقات االئتمان هي بطاقات ي�صدرها البنك لعمالئه ويتيح املجال لهم بال�سحب النقدي �أو
ت�سديد �أثمان ال�سلع واخلدمات امل�شرتاة من املحالت التجارية �أو املطاعم والفنادق وغريها ،دون احلاجة
�إىل حمل �أوراق النقود ،وذلك من خالل ا�ستخدام بطاقة ممغنطة على �شكل بطاقة �صراف �آيل برقم �سري
�أو التوقيع على الفواتري ،وت�ستخدم هذه البطاقات حملي ًا .وعادة ما ي�ستويف البنك من العمالء �ضمانة
ح�سب قرار البنك ،ويقوم با�ستيفاء عموالت على �إ�صدار هذه البطاقات� ،إ�ضافة �إىل فوائد حتت�سب على
ال�سحوبات النقدية .وبالتايل ف�إن بطاقات االئتمان حتقق م�صلحة ثالثة �أطراف هم البنك الذي يقوم
بتوظيف �أمواله ،و�أ�صحاب املحالت التجارية الذين يحققون زيادة يف مبيعاتهم ،وحامل البطاقة الذي
يقلل من حاجته �إىل حمل النقود.
رابع ًا :الت�أجري التمويلي وهو �أحد اخلدمات التمويلية احلديثة التي ت�شبه �إىل حد كبري عقد الإيجار،
�إال �أنه يت�ضمن قيام البنك �أو ال�شركة املمولة بتمويل �شراء الأ�صل وت�أجريه للأفراد وامل�ؤ�س�سات مقابل
دفعات حمددة ووفق ًا ل�شروط معينة بالإ�ضافة �إىل �إعطاء امل�ست�أجر حق متلك الأ�صل عندما ي�سدد امل�ست�أجر
(((1
الإيجار كام ًال وخالل الفرتة املتفق عليها.

المبحث الثاني :عناصر السياسة االئتمانية وآثار خلق االئتمان
المطلب األول  :عناصر السياسة االئتمانية

لل�سيا�سة االئتمانية �أركان متثل املقومات والإطار الذي ير�سم مالحمها ،وهي متثل احلد الأدنى الواجب
التقيد به من قبل �أي �سيا�سة ائتمانية جيدة و�سليمة ،علم ًا ب�أنه ال يوجد هناك �سيا�سة ائتمانية موحدة
للم�صارف نظر ًا الختالف طبيعة هذه امل�صارف وتباين �أهدافها وحجمها وعمق خرباتها �إىل غري ذلك من
املحددات والعوامل الأخرى� .إال �أن املقومات الأ�سا�سية لل�سيا�سة االئتمانية ال وجود للإختالف حولها �إذ
ينح�صر ذلك فقط يف بع�ض اجلزئيات التف�صيلية ((1(.هذا وتتمثل �أهم عنا�صر ال�سيا�سة االئتمانية فيما
يلي:

�أوال :حتديد الأقاليم واملناطق اجلغرافية التي يخدمها البنك.

يختلف النطاق اجلغرايف من بنك لآخر ،وتعتمد حدود النطاق اجلغرايف للبنك على جمموعة من العوامل
كحجم البنك ،و�أهداف وطبيعة ن�شاط البنك ،والظروف االقت�صادية ال�سائدة.
فبالن�سبة حلجم البنك كعامل م�ؤثر يف حتديد النطاق اجلغرايف لن�شاطه ،ف�إن البنوك ال�صغرية متار�س
�أعمالها من خالل عدد حمدود من الفروع �إ�ضافة اىل مركز البنك الرئي�سي ،وهذا على العك�س من البنوك
الكبرية� ،أما البنوك الدولية والتي يتجاوز ن�شاطها امل�صريف واالئتماين احلد اجلغرايف الذي ينتمي
( ((1انظر� :أثر االئتمان امل�صريف على النمو االقت�صادي يف اليمن :درا�سة حتليلية قيا�سية للفرتة 1990ــ،2001عائد قائد فارع العامري ،الأردن :جامعة الريموك2003 ،
ر�سالة ماجي�ستري قدمت لكلية االقت�صاد والعلوم الإدارية بق�سم االقت�صاد� ،ص56ــ 59بت�صرف ي�سري
(�((1أث��ر �سيا�سة البنوك التجارية االئتمانية على اال�ستثمار اخلا�ص يف فل�سطني ،جا�سر حممد �سعيد اخلليل ،نابل�س ،فل�سطني :جامعة النجاح الوطنية 2004 ،ر�سالة
ماجي�ستري مقدمة �إىل كلية الدرا�سات العليا يف �إدارة ال�سيا�سات االقت�صادية� ،ص45
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�إليه مركزه الرئي�سي وتنت�شر فروعه ووحداته امل�صرفية قد ت�صل لآالف الفروع والوحدات امل�صرفيه يف
جمموعة كبرية من الدول.
�أما بالن�سبة لأهداف وطبيعة ن�شاط البنك كعامل م�ؤثر يف حتديد النطاق اجلغرايف لن�شاطه ،جند �أن
البنوك الزراعية ـ على �سبيل املثال ال احل�صر ـ يكون �ضمن �أهداف �إن�شائها التواجد يف الأقاليم الزراعية
بالقرب من املزارعني ،كما �أن البنوك ال�صناعية يكون من �ضمن �أهدافها التواجد يف املدن والتجمعات
ال�صناعية ،ومن هنا فان �أهداف وطبيعة ن�شاط البنك ت�ؤثر بدرجه كبرية يف حتديد النطاق اجلغرايف
لن�شاط البنك.
وبالن�سبة للظروف االقت�صاديه ال�سائدة كعامل م�ؤثر يف حتديد النطاق اجلغرايف لن�شاط البنك ،فنجد يف
�أوقات االنتعا�ش والرواج االقت�صادي التو�سع يف الن�شاط ظاهرة ملحوظة ومرغوبة يف معظم الأن�شطة
االقت�صاديه ،وتكون البنوك م�ستعدة لال�ستجابة لهذا التو�سع يف �صورة تو�سيع للنطاق اجلغرايف
لن�شاطها بفتح فروع جديدة يف �أقاليم خمتلفة والعك�س �صحيح يف حال الك�ساد والركود االقت�صادي.

ثانيا :حتديد املجاالت والأن�شطة االقت�صادية التي يخدمها البنك

حتدد ال�سيا�سة االئتمانية للبنك املجاالت والأن�شطة االقت�صادية التي يخدمها البنك ويهدف �إىل متويلها
من خالل الت�سهيالت االئتمانية ،فالن�شاط االقت�صادي يختلف يف مدى تنوعه من دولة لأخرى وتقلب
الهيكل االقت�صادي لها ،كما يختلف الن�شاط االقت�صادي من �إقليم لآخر ومن مدينة لأخرى داخل الدولة
الواحدة ،وعندما حتدد ال�سيا�سة االئتمانية لأن�شطة اقت�صادية معينة وت�ستبعد �أن�شطة �أخرى من دائرة
اهتمام البنك �إمنا ترتجم �أهداف البنك .لذلك ف�إن ال�سيا�سات االئتمانية للبنوك العاملة يف الدول املتقدمة
تكون �أكرث ات�ساع ًا من حيث تنوع الأن�شطة االقت�صادية التي تقدمها وذلك باملقارنة بال�سيا�سات االئتمانية
للبنوك العاملة يف الدول النامية وذلك الختالف الهيكل االقت�صادي ودرجة التقدم االقت�صادي يف كل منها
بدرجات كبرية و�شا�سعة جدا.

ثالثا :حتديد �أنواع القرو�ض والت�سهيالت التي مينحها البنك

يعترب حتديد ال�سيا�سة االئتمانية لأنواع القرو�ض والت�سهيالت التي مينحها البنك �أمر ًا يف غاية الأهمية
بالن�سبة جلميع الأطراف املعنية بعملية منح االئتمان امل�صريف كما يعد هذا التحديد من الأركان الرئي�سية
لل�سيا�سة االئتمانية للبنك ،فبالن�سبة لإدارات منح االئتمان تقوم با�ستبعاد طلبات القرو�ض والت�سهيالت
التي ال تقرها ال�سيا�سة االئتمانية للبنك ب�صور ة تلقائية ودون اتخاذ �أي �إجراءات ائتمانية ب�ش�أنها ،وال
�شك �أن هذا الإجراء يت�ضمن تر�شيد ًا للوقت واجلهد وذلك باملقارنة بقيام الإدارات االئتمانية بدرا�سة هذه
الطلبات التي ال تقرها ال�سيا�سة االئتمانية للبنك واالنتهاء �إىل التو�صية برف�ضها بعد مرورها باملراحل
املختلفة للدرا�سة االئتمانية ،وعندما حتدد ال�سيا�سة االئتمانية �أنواع القرو�ض والت�سهيالت التي مينحها
البنك لعمالئه فان هذا التحديد يكون حمدد ًا على �سبيل احل�صر .يت�ضمن حتديد ال�سيا�سة االئتمانية
لأنواع القرو�ض والت�سهيالت التي مينحها البنك اجلوانب التالية:
ـ عملة القرو�ض بالعملة املحلية �أو الأجنبيه
ـ الأغرا�ض التي تخ�ص�ص لها القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية
ـ �آجال منح القرو�ض احلدود الق�صوى لآجال ا�ستحقاق القرو�ض
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ـ طبيعة ال�ضمانات املقبولة من جانب البنك

رابع ًا :حتديد �أنواع ال�ضمانات والن�سب الت�سليفية لها
تت�ضمن ال�سيا�سة االئتمانية للبنك حتديد ًا قاطع ًا ودقيق ًا وعلى �سبيل احل�صر لأنواع ال�ضمانات املختلفة
والن�سب الت�سليفيه الدنيا والق�صوى لها ،وترجع �أهمية حتديد ال�ضمانات والن�سب الت�سليفية لها يف
ال�سيا�سة االئتمانية للبنك �إىل عدم ترك هذا الأمر للخربة والتقدير ال�شخ�صي مل�سئويل االئتمان من جهة،
ومن جهة �أخرى �إىل عدم ال�سماح بقبول ال�ضمانات املقدمة من العمالء للح�صول على الت�سهيالت االئتمانية
قبو ًال ع�شوائي ًا ي�ؤدي يف النهاية اىل زيادة املخاطر االئتمانية التي تواجها البنوك .وتختلف ال�ضمانات
والن�سب الت�سليفية لها من �سيا�سة ائتمانية لأخرى ،فالبنوك العقارية تقبل ال�ضمانات العقارية وتتو�سع
يف قبولها كما �أن البنوك ال�صناعية تقبل ال�ضمانات ال�صناعية والبنوك التجارية ال تقبل ال�ضمانات
العقارية وال�صناعية �إال يف حدود �ضيقة ويف ظروف ا�ستثنائية ،وتختلف الن�سب الت�سليفية لل�ضمانات
من �ضمان لأخر.

خام�سا :حتديد احلدود الق�صوى لأجل ا�ستحقاق القرو�ض
يرتبط حتديد �أنواع القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية وال�ضمانات والن�سب الت�سليفية لها يف ال�سيا�سة
االئتمانية للبنك ارتباط ًا كبري ًا بتحديد احلدود الق�صوى لآجال ا�ستحقاق القرو�ض ،وذلك نظر ًا لالرتباط
الكبري بني �آجال اال�ستحقاق و�أنواع القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية ،وتت�ضمن ال�سيا�سة االئتمانية
للبنك حتديدا للآجال الق�صوى ال�ستحقاق القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية ب�صفة عامة على جمموعة من
العوامل �أهمها:
 1ـ الغر�ض من طلب االئتمان
 2ـ طبيعة ال�ضمان املقدم
 3ـ م�صادر الأموال يف البنك

�ساد�سا :حتديد �شروط ومعايري منح االئتمان

ترتبط �شروط ومعايري منح االئتمان باجلدارة االئتمانية التي يجب �أن تتوفر يف العميل طالب االئتمان،
وتعك�س حتديد ال�سيا�سة االئتمانية للبنك حلدود اجلدارة االئتمانية لعمالئه م�ستوى املخاطرة االئتمانية
التي يرغب ويقدر البنك على حتملها ،وب�صفة عامة يحكم حتديد اجلدار ة االئتمانية للعميل خم�سة عوامل
هي:
 1ـ املقدرة
 2ـ ال�شخ�صية
 3ـ ر�أ�س املال
 4ـ ال�ضمان
 5ـ الظروف ال�سائدة

�سابعا :حتديد حدود الرتكيز االئتماين
حتدد ال�سيا�سة االئتمانية للبنك احلدود الق�صوى امل�سموح بها للرتكيز االئتماين ،وبني الرتكيز والتنوع

105

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

االئتماين تكمن املخاطر االئتمانية امل�صاحبة ملنح االئتمان امل�صريف بدرجاتها املختلفة ،فزيادة حدة
الرتكيز االئتماين تعني ارتفاع املخاطر االئتمانية ،وزيادة درجه التنوع االئتماين تعني انخفا�ض املخاطر
االئتمانية ،فالرتكيز االئتماين هو احلالة العك�سية للتنوع االئتماين .وتتناول ال�سيا�سة االئتمانية للبنك
حلدود الرتكيز االئتماين من زوايا و�أبعاد خمتلفة
وتختلف ح�سب العميل الواحد ،وحجم الأ�صول ،ونوع الن�شاط ،ونوع ال�ضمان.

ثامنا :ت�سعري الفائدة على القرو�ض وامل�صروفات الإدارية
تتعر�ض ال�سيا�سة االئتمانية للبنك للفائدة على القرو�ض والت�سهيالت وامل�صروفات الإدارية الأخرى
املرتبطة مبنح االئتمان امل�صريف ،فال ميكن ت�صور ترك هذه الأمور للجهات التنفيذية ،ويتوقف ت�سعري
الفائدة على القرو�ض والت�سهيالت من خالل ال�سيا�سة االئتمانية للبنك على جمموعه من العوامل �أهمها:
 1ـ �سعر الإقرا�ض واخل�صم
 2ـ تكلفة الأموال
 3ـ املناف�سة
 4ـ �آجال اال�ستحقاق
 5ـ الربحية وال�سيولة
٦ـ درجة املخاطر

تا�سعا :حتديد ال�سلطات وامل�س�ؤوليات االئتمانية.
من الأركان الرئي�سية لل�سيا�سة االئتمانية للبنك حتديد ال�سلطات وال�صالحيات املخت�صة مبنح االئتمان
امل�صريف وفقا للم�ستويات الإدارية املختلفة التي يت�ضمنها الهيكل التنظيمي للبنك ،ويجب �أن يكون هذا
التحديد وا�ضح ًا ومت�ضمن ًا حلدود هذه ال�صالحيات االئتمانية .وطبق ًا للمبد�أ الإداري املعروف ال�سلطة
وامل�سئولية ف�إن امل�سئولني املخولني �سلطة البت يف طلبات القرو�ض والت�سهيالت و�إ�صدار املوافقات
االئتمانية ،يكونون م�سئولني عن �سالمة هذه املوافقات من حيث مدى مطابقتها لل�سيا�سة االئتمانية للبنك.

عا�شرا :حتديد البيانات والتقارير لأغرا�ض الرقابة
حتدد ال�سيا�سة االئتمانية �أنواع البيانات والتقارير الالزمة لأغرا�ض الرقابة كما حتدد توقيت تقدميها
�سواء كان دوري ًا او يف �أي حلظة وفق ًا ملا تطلبه �أجهزة الرقابة اخلارجية لإدارات التفتي�ش والرقابة
الداخليه يف بيانات الن�شاط والأداء االئتماين ،ويرتبط حتديد البيانات والتقارير و�إعدادها بنماذج
حمددة م�سبق ًا لهذا الغر�ض وين�ص عليها يف ال�سيا�سة االئتمانية للبنك وذلك بغر�ض �سهولة املقارنة
واال�ستدالل والتقرير.

احلادي ع�شر :دليل التعامل مع البنك و�إجراءات احل�صول على االئتمان
يعك�س دليل التعامل مع البنك و�إجراءات احل�صول على االئتمان ،اجلوانب التي تهم العمالء بالن�سبة
لل�سيا�سة االئتمانية للبنك ،وتقوم عادة البنوك الكبرية واملتو�سطة احلجم ب�إ�صدار هذا الدليل يف �صورة
كتيب مطبوع ،ويهدف اىل تعريف العمالء احلاليني واملتوقعني بن�شاط البنك ب�صفة عامة وبالقرو�ض
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والت�سهيالت االئتمانية التي مينحها و�شروط منحها ،ب�صفة خا�صة.

(((1

المطلب الثاني :إيجابيات خلق االئتمان

تقوم عملية خلق االئتمان يف امل�صارف التجارية على تلقي الودائع من املودعني على �سبيل القر�ض،
ومن ثم �إعادة �إقرا�ضها يف �أ�شكال و�صور خمتلفة ،ذكرنا �صور ًا منها يف �أول الورقة ،ولذا تعد الودائع
امل�صرفية حجر الزاوية يف عملية خلق االئتمان .وبالرغم مما ي�شوب عملية القر�ض والإقرا�ض من �أمور
حمرمة ،كالتعامل بالربا� ،إال �أن كثري ًا من �صور االئتمان له دور بارز يف الن�شاط االقت�صادي ال ميكن
جتاهله .منها على �سبيل املثال:
 1ـ �إذا كانت الودائع امل�صرفية متنح البنك القدرة على خلق االئتمان بدرجة كبرية �أكرب من كمية تلك
الودائع ،فاالئتمان يخلق الوديعة امل�صرفية �أي�ضا وبهذا تكرث و�سائل الدفع التي تعو�ض عن النقود فتت�سع
احلركة التجارية ،وهكذا نعرف �أن الودائع امل�صرفية تعني بيت الق�صيد يف الدخل امل�صريف واملحور
(((1
الأ�سا�سي يف ن�شاطاتها االقت�صادية والتجارية وغريها.
٢ـ توفري نوع من الأمان ،حيث يلج�أ �أ�صحاب الأموال �إىل و�ضع �أموالهم لدى البنوك بق�صد حفظها من
ال�سرقة �أو الغ�صب �أو ال�ضياع ،وقد يرغب بع�ضهم يف و�ضع ماله لغر�ض معني كاالكتتاب يف �أ�سهم �شركة
معينة �أو تنفيذ عالقة جتارية معينة والتي ال تنتهي مبجرد �صفقة واحدة �أو اثنتني؛ �إذ العمليات التجارية
مت�شابكة متداخلة ال تنتهي عند حد معني ،والبنوك هي الو�سيط غالب ًا يف هذه العمليات.
٣ـ تقليب املال يف البنوك وات�ساع نطاق التعامل بالودائع امل�صرفية ،من خالل تقدمي النقود �إىل املنتجني
يف ال�صناعة والزراعة والتجارة ثم ا�سرتدادها منهم لتقدميها من جديد �إىل منتجني �آخرين ،حيث تنتقل
ملكيتها من �شخ�ص �آخر عن طريق ال�شيكات ،وبذلك تزداد و�سائل الدفع يف املجال التجاري وال�صناعي
والزراعي والعمراين ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل الق�ضاء على البطالة� ،أو امل�ساهمة يف تقليلها وال �سيما �إذا
كانت هذه الودائع تقدم م�شاركة �أو م�ضاربة �أو يف �أعمال زراعية ،وهذا اجتاه ال �شك يف م�ساهمته يف
امل�شاريع التنموية التي يعود نفعها على املجتمع عامة.
٤ـ ت�شغيل الأموال وا�ستثمارها ،ف�إن الودائع امل�صرفية متثل �أمواال كانت عاطلة قبل �إيداعها ف�أتيح لها عن
طريق الإيداع دخول جمال الإنتاج واال�ستثمار على �شكل قرو�ض �أو م�شاركة �أو مزارعة ومنح البنوك
القدرة على االئتمان بدرجة �أكرب من تلك الودائع .واالئتمان البنكي ي�ؤدي بدوره �إىل الوديعة امل�صرفية
وبالتايل تكرث و�سائل الدفع التي تعو�ض النقود ،وكلما كرثت و�سائل الدفع ات�سعت ومنت احلركة
التجارية وال�صناعية والزراعية وقلت البطالة.
٥ـ احلد من الإنفاق� ،إن من �أهم فوائد الإيداع للعمل امل�صريف وللمجتمع عامة ما تلج�أ �إليه امل�صارف
بتوجيه من احلكومات حيث ترغب الدول يف احلد من الإنفاق والبعد عن الإ�سراف ،ولذلك يلج�أ الأفراد
�إىل �إيداع مدخراتهم يف امل�صارف التي تعمل جاهدة لتجميع هذه املدخرات وتوجيهها الوجهة التي حتقق
(((1
النفع العام للمجتمع �إن ا�ستغلت ا�ستغال ًال تنموي ًا �صحيح ًا مبني ًا على �أ�س�س ومبادئ مدرو�سة.
( ((1ال�سيا�سية االئتمانية يف البنوك العاملة يف فل�سطني� ،أجمد عزت عبد املعزوز عي�سى ،نابل�س ،فل�سطني :جامعة النجاح الوطنية 2004 ،ر�سالة ماجي�ستري مقدمة �إىل كلية
الدرا�سات العليا يف �إدارة ال�سيا�سات االقت�صادية� ،ص57ــ 69بت�صرف
(((1الودائع امل�صرفية :تكييفها الفقهي و�أحكامها ،ال�شيخ حممد علي الت�سخريي ،جملة جممع البحوث الإ�سالمية ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،؟؟ العدد  9ج� 1ص573
( ((1انظر :احل�سابات اجلارية و�أثرها يف تن�شيط احلركة االقت�صادية ،د .م�سعود بن م�سعد الثبيتي ،جملة جممع البحوث الإ�سالمية ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،؟؟
العدد  9ج� 1ص638ــ 640بت�صرف
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٦ـ توفري ر�ؤو�س الأموال ورفع معدالت تكوينها عن طريق الت�سهيالت االئتمانية املمولة للم�شاريع
اال�ستثمارية التي ترفع من معدالت �أرباحها ،وت�ساهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية .لكن الهدف الرئي�سي
الذي ت�سعى �إىل حتقيقة امل�صارف التقليدية ـ التابعة �إىل القطاع اخلا�ص حتديد ًا ـ يكمن يف احل�صول على
�أق�صى ربح ممكن دون االكرتاث مبا تخلفه هذه العملية من �أثار ت�ضخمية ،لأن هذه امل�صارف وليدة الفكر
(((1
الر�أ�سمايل الذي يكمن هدفه النهائي يف تعظيم دالة الربح دون االلتفات �إىل الو�سيلة �أو املخلفات.
المطلب الثالث :سلبيات خلق االئتمان

�إن �سيطرة النظام الربوي على �سيا�سة خلق االئتمان تقل�ص من ـ �إن مل تق�ضي على ـ الفوائد الكثرية
الناجمة عنها ،لذا نادى الكثري من االقت�صاديني الغربيني مبجابهة تلك ال�سيا�سة االئتمانية و�إ�صالحها ملا
وجدوا لها من خطورة على االقت�صاد ب�شكل عام .فمن هذه املخاطر ،مث َال:
1.1خلق حالة من زعزعة الأ�سعار ،فالدور االئتماين للم�صارف التجارية يف منح القرو�ض يجعل منها
و�سائل خللق النقد املعرو�ض يف ال�سوق لع�شرة �أ�ضعاف �أو �أكرث مما ي�سهم يف خلق زعزعة يف
م�ستوى الأ�سعار ال�سائدة ،فيولد ت�ضخم ًا م�ستمر ًا .لذلك تعترب ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية
(((1
والنقدية يف االقت�صاد التقليدي قا�صرة ونفعية للبع�ض دون غريهم.
�2.2أثبتت الدرا�سات االقت�صادية �أن من بني �أ�سباب تو�سع حجم التقلبات االقت�صادية (الأزمات) عمليات
توليد النقود والإفراط فيها ،لأن حجم الودائع احلقيقية يرتاجع وينخف�ض يف امل�صارف يف مرحلة
الك�ساد ،وانخفا�ض الودائع اجلارية ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �أو تقل�ص حجم النقود الكتابية ،وهذا معناه
انكما�ش �إ�ضايف يف حجم ال�سيولة النقدية ،ينتج عنه ات�ساع دائرة الك�ساد االقت�صادي ،والعك�س
متام ًا يحدث يف حالة االنتعا�ش (الرواج) االقت�صادي ،حيث تتدفق املوارد املالية (الودائع النقدية)
�إىل خزائن امل�صارف ،ويزداد حجم ال�سيولة النقدية يف الن�شاط االقت�صادي ،وتطفو ظاهرة الت�ضخم
النقدي ب�آثارها ال�سلبية على االقت�صاد الوطني.
3.3ت�ؤدي عملية توليد النقود امل�صرفية �إىل اختالل وظيفة النقود كمقيا�س للقيم ،ويحدث هذا من �آثار
الت�ضخم على النقود واملتمثلة يف انخفا�ض قوتها ال�شرائية ،وبهذا تهتز الثقة يف النقود ك�أهم �أداة
لإدارة الن�شاط االقت�صادي وما يرتتب عليه من خلل يف العالقات امل�صرفية والنقدية.
4.4ينجم عن عملية �إن�شاء النقود امل�صرفية تراكم (تركز) الرثوة يف �أيادي قليلة من �أفراد املجتمع ،ال
�سيما يف موجة اخلو�ص�صة التي جتتاح قطاع امل�صارف يف العامل �أجمع ،حيث �أ�صبحت امل�صارف
ب�صفة عامة عبارة عن �شركات �أ�سهم خا�صة ت�ستهدف بالدرجة الأوىل تعظيم الربح بغ�ض النظر عن
الو�سيلة من جهة وعن الآثار ال�سلبية التي تلحق الو�سط (البيئة) الذي تن�شط به هذه امل�صارف من
جهة ثانية .ومبا �أن عملية توليد النقود تعد م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا لتحقيق الربح يف امل�صارف التقليدية،
ف�إن �أ�صحاب هذه امل�صارف �سيتو�سعون �أكرث يف االعتماد على هذه التقنية املجانية غري املكلفة ،ال
( ((1دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية� :ص56
(� ((1أمنوذج عر�ض النقود من وجهة نظر االقت�صاد الإ�سالمي ،د�.سامر مظهر قنطقجي ،حماة :مكان الن�شر بدون1431 ،هــ2010م �ص 13بحث من�شور على موقع امل�ؤلف
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�سيما �إذا مل تكن امل�صارف املركزية تتمتع ب�أجهزة رقابة قوية وفعالة للحد من هذه العملية ،التي
ي�ؤدي التو�سع فيها �إىل ا�ستيالء �أ�صحاب امل�صارف على ثروة املجتمع.
5.5هذه الآثار الناجمة عن عملية توليد النقود امل�صرفية هي انعكا�سات �سلبية وم�شوهة لالقت�صاد القومي،
ومعرقلة مل�سار التنمية االقت�صادية ،حيث ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل احت�ضار االقت�صاد وتعر�ضه
�إىل تقلبات �أو �أزمات خطرية ،وبالتايل تعطيل �أو توقيف امل�سار التنموي �إىل حني �إعادة توفري اجلو
املالئم وتهيئة ال�شروط ،للإنطالق جمددا يف عملية التنمية االقت�صادية بعد �إزالة عوائقها ،وت�أتي
(((1
ظاهرة الت�ضخم النقدي على ر�أ�س ال�سلبيات التي يجب الق�ضاء عليها.
6.6خلق االئتمان هو ال�سبب الرئي�سي يف خلق الأزمات املالية عموم ًا ،والأزمة املالية العاملية ب�شكل
(((2
خا�ص ،لأنها ت�ساهم يف ظهور ما يعرف بـ»الفقاعات» املالية ،ولذلك يجب احلد من هذه ال�سيا�سة.
المبحث الثالث  :خلق االئتمان في المصرفية اإلسالمية
المطلب األول :طبيعة خلق االئتمان في المصارف االسالمية

تن�ش�أ عملية خلق االئتمان عن قاعدة �أ�سا�سية مفادها �أن �أ�صحاب الودائع اجلارية وهي ودائع يحق
لأ�صحابها �سحبها يف �أي وقت ي�شاء دون �إذن م�سبق من البنك ،لن يتقدموا يف وقت واحد ل�سحب ما
�أودعوه يف البنك ،ولهذا ي�أتي ال�س�ؤال :هل تقوم امل�صارف الإ�سالمية بعمليات خلق االئتمان؟ واجلواب
�أن امل�صارف الإ�سالمية ال تقوم بخلق ائتمان كما هو متعارف عليه يف ال�صريفة الربوية .وميكن �أن
جند االئتمان يف عملها يف �صيغ �أخرى تختلف عما متار�سه البنوك التجارية� .إن خلق االئتمان مبعنى
املداينة لي�س حمرم ًا يف �شريعة الإ�سالم بل هو �إح�سان من املقر�ض �إىل املقرت�ض ،لكن �أ�س�س االقت�صاد
الإ�سالمي امل�شتقة من قواعد ال�شريعة الإ�سالمية يحد من االئتمان ملخاطره العامة على االقت�صاد فيجعله
مرتبط ًا بحاجة �أو �ضرورة ولي�س فل�سفة مالية تخ�ضع العتبارات ريا�ضية ورغبات �إدارية .لذلك جند
�أن امل�صطفى �صلى الله عليه و�سلم تعوذ من �أ�شياء كبرية كعذاب القرب وفتنة الدجال وقهر الرجال....
وتعوذ �أي�ضا من غلبة الدين ،وغلبة الدين ناجم عن اال�ستدانة الكثرية املوقعة يف براثن ال ُغرم التي من
نتائجها كما حدث امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم ب�أن الرجل �إذا غرم حدث فكذب ووعد ف�أخلف ويف ذلك
تدليل على التبعات االجتماعية والآثار ال�سلبية للدين ،ويف هذا املو�ضع علينا �أن ننظر باملنظار اجلزئي
لهذه الآثار ،ثم �إن عممنا الأثر على جميع الأفراد �أو �أغلبهم ف�سرنى الأثر الكلي على املجتمع حيث اخلطر
اجل�سيم ((2(.ومع ذلك ،هناك من يرى �أن طبيعة امل�صارف الإ�سالمية ،والأ�سا�س العقائدي الذي ت�ستمد منه
فل�سفتها ور�ؤيتها ال يجيز لها توليد النقود� ،أو �أن قدرتها يف ذلك �ضعيفة ،ويرجع ذلك �إىل طبيعة البناء
امل�ؤ�س�سي لهذه امل�صارف التي هي �أقرب �إىل م�صارف الأعمال واال�ستثمار .لأن عالقتها ب�أ�صحاب الودائع
( ((1انظر :دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية� :ص57ــ58
( ((2خلق االئتمان ودوره يف الأزمات املالية ،مارينا �ستوب ،زيورخ :املعهد الفيدرايل بال�سويد 2010 ،ر�سالة ماجي�ستري مقدمة �إىل �ص128

Marina Stoop, Credit Creation and its Contribution to Financial Crises, Zurich, Swiss federal Institute of Technology, 2010 MA thesis submitted to
Eidgenossiche Technische Hochschule, p.128

( ((2موقع �إيكونوميكات للعلوم املالية وامل�صرفية

\http://economicat.com/forums/viewtopic.php?f=153&t=4833
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اال�ستثمارية هي عالقة قرا�ض (م�ضاربة) ومن ثم ت�صبح هي �صاحب املال �أثناء ا�ستثمارها لهذه الودائع،
ويكون عائدها املادي جزءا معلوم ًا من الربح ـ يف حال حتقيقه ـ ورمبا تتكبد خ�سارة� .إ�ضافة �إىل �أن
عملية قبول الودائع اجلارية (حتت الطلب) ال متثل الوظيفة الأ�سا�سية لهذه امل�صارف مقارنة بنظرياتها
التقليدية ،حيث تعترب وظيفة تلقي الودائع احلالة وا�شتقاق النقود منها من �أهم وظائفها وهي امل�صدر
الذي تعتمد عليه لتحقيق الأرباح ((2(.لكن الواقع بخالق ذلك ،حيث تقوم البنوك الإ�سالمية بتلقي الودائع
�ضمن احل�سابات اجلارية ،والتي �أ�صبحت من امل�صادر الأ�سا�سية لال�ستثمارات التي تقوم بها امل�صارف،
كما �أن �صيغ التمويل املعتمدة يف امل�صارف الإ�سالمية ال متثل عائق ًا �أمام عملية توليد النقود ،لأن التمويل
�أيا كانت �صيغته ،ف�إن �صاحبه ميلك حق الت�صرف فيه ،ويتم االعتماد املايل له مبوجب قيد دفرتي ل�صالح
يف احل�ساب املوجود يف امل�صرف املمول� .إ�ضافة �إىل �أن امل�صارف الإ�سالمية ت�شهد نف�س حركات ال�سحب
والإيداع املعتادة يف امل�صارف التقليدية ،مبعنى �أنها تتلقى �إيداعات نقدية جديدة ،وي�سحب �أ�صحاب
الودائع اجلارية من �أر�صدتهم (عمليات الإيداع تغطي عمليات ال�سحب) وبالتايل ف�إن هناك ر�صيد ًا فائ�ض ًا
يبقى مودع ًا لدى امل�صارف الإ�سالمية التي ب�إمكانها �أن تخ�ص�صه للتمويل وفق �إحدى ال�صيغ اال�ستثمارية
الإ�سالمية� ((2( .أما من يقول ب�أن« :خلق االئتمان فغري موجود البتة يف امل�صارف الإ�سالمية لأنها ال تقر�ض
املال مبال مع زيادة �أبد ًا» ((2( .فهذا يتجه �إىل عملية خلق االئتمان التي تطبق ب�سيا�ساتها الربوية يف
البنوك التجارية ،و�أنها ال توجد بحذافريها يف امل�صارف الإ�سالمية.
المطلب الثاني  :وسائل خلق االئتمان في المصارف اإلسالمية

ذكرنا �أن امل�صارف الإ�سالمية ال تقوم بخلق االئتمان كما هو متعارف عليه يف امل�صارف التقليدية ،لكن
ميكن �أن جند االئتمان يف عملها يف ال�صيغ التي فيها �إقرا�ض كاملرابحة واال�ست�صناع وال�سلم� .صحيح �أن
�إمكانية امل�صارف الإ�سالمية �أقل من التقليدية يف الإقرا�ض ،ب�سبب طبيعة �أدواتها من ال�صيغ الإ�سالمية
�أو ًال ،وب�سبب �ضوابط االئتمان املطبقة عليها من رقابة البنك املركزي ،وهذا وا�ضح يف معادلة كفاية ر�أ�س
املال لدى امل�صارف الإ�سالمية مقارنة مبعدل كفايته لدى امل�صارف التقليدية ،ومع ذلك فال�صيغ امل�شار �إليها
ميكن �أن تندرج حتت �صور خلق االئتمان غري املبا�شر� ،إ�ضافة �إىل احل�ساب اجلاري الذي يعد ائتمانا من
النوع املبا�شر .فمن املعلوم �أن امل�صارف الإ�سالمية يف النظام النقدي وامل�صريف الإ�سالمي تقوم بتوظيف
الأموال املدخرة م�ستخدمة �أ�ساليب توظيف �إ�سالمية بعيدة عن �أ�سلوب القر�ض بفائدة والذي ت�ستخدمه
امل�صارف التجارية يف النظام امل�صريف املعا�صر ،وهو بطبيعة احلال له �أثاره ال�سلبية على التخ�صي�ص
الأمثل للموارد االقت�صادية وعلى ثبات قيمة النقود باعتبار �أن انف�صال الإ�صدار النقدي وتوليد النقود
عن الن�شاط احلقيقي ي�ؤدي �إىل زعزعة القيم النقدية ،لذلك تلج�أ امل�صارف الإ�سالمية �إىل �أ�ساليب توظيف
�أخرى للأموال املتاحة لديها من �أهمها:
�أو ًال� :أ�سلوب التمويل البيعي يقوم �أ�سلوب التمويل البيعي يف النظام النقدي وامل�صريف الإ�سالمي على
�أ�سا�س وجود �سلعة تباع وت�شرتى ومن ذلك:
( ((2دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية� :ص99
( ((2املرجع ال�سابق�:ص99ــ100
(� ((2أمنوذج عر�ض النقود من وجهة نظر االقت�صاد الإ�سالمي� :ص14
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•بيع املرابحة :وهو البيع الذي ت�ستحق فيه دفع ثمن ال�سلعة املبيعة من قبل امل�صرف بعد �أجل
معني بعد قب�ض العني املبيعة يف حمل العقد ،ولهذا �أ�سلوب وتطبيقات عديدة وانت�شار وا�سع بني
امل�صارف الإ�سالمية حيث ي�ستخدم يف متويل االحتياجات ال�ضرورية للأفراد من مدخالت �صناعية
�أو زراعية �أو م�ستلزمات �شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل متويل التجارة الداخلية واخلارجية ،حيث
ي�ستطيع امل�صرف �أن ي�شرتي �أو ي�ستورد ح�سب االتفاق مع العميل ،ويقوم ببيع ال�سلعة له بقيمة
التكلفة م�ضا ًفا �إليها هام�ش معقول من الربح ،فاملرابحة بهذا ال�شكل لها �شروطها التي ال جمال لهذا
البحث اخلو�ض فيها ،ولكن من اجلدير بالذكر �أن ا مل�صارف الإ�سالمية تلج�أ �إىل هذا الأ�سلوب مع
ا�شرتاط املواعدة امللزمة بال�شراء ،وهو ما �أثري اخلالف حوله ب�سبب ما يعتربه البع�ض من قبيل
بيع ماال ميلك ،بالإ�ضافة �إىل عدم حتمل امل�صرف املخاطر املرتتبة على متويل ال�سلعة� ،أما على
م�ستوى التحليل االقت�صادي ف�إن بيع املرابحة مبعيار الربحية االجتماعية يعترب �أقل من جدوى
�صيغ اال�ستثمار الأخرى كامل�شاركة وامل�ضاربة ،حيث ت�ؤدي هذه الأ�ساليب دو ًرا تنمويًا �أكرث فاعلية
من الدور الذي ينتجه �أ�سلوب املرابحة .ويتقل�ص هذا الدور � ً
أي�ضا يف حالة تطبيق �شرط الإلزام
بال�شراء ليقرتب بهذا الأ�سلوب من الإقرا�ض الربوي.
•بيع ال�سلم :وهو بيع �آجل بعاجل وهو يطبق ك�أ�سلوب متويلي يف امل�صارف لتقدمي التمويل
التجاري الالزم لعمالء البنك ل�سداد نفقاتهم الالزمة لل�سلع التي يقومون ب�إنتاجها وعادة ما يقوم
امل�صرف بهذا التمويل حمددًا �أنواع ال�سلع التي ميكنه ال�سلم فيها والتي تت�صف بالرواج و�سهولة
الت�صريف �أو القابلية للتخزين بهدف احلد من خماطر هذا التمويل.
•الإيجار التمويلي :وهو عملية �شراء للأ�صل من قبل امل�صرف و�إتاحته لال�ستخدام من قبل العمالء
مقابل قيمة �إيجارية متفق عليها حيث يحتفظ امل�ؤجر مبلكية الأ�صل ويتمتع امل�ست�أجر بحيازة
الأ�صل وا�ستخدامه مقابل ت�سديد دفعات �إيجارية حمددة خالل مدة �سريان االتفاق.
ثانيًا :أسلوب التمويل بالمشاركة

ويعترب هذا من �أهم �صيغ التمويل امل�صرفية ،و�أهم ما مييز النظام امل�صريف الإ�سالمي ،ويقوم هذا
الأ�سلوب على �أ�سا�س قيام امل�صرف بتقدمي التمويل الالزم للم�شروعات م�شاركة مع امل�ستثمرين �أ�صحاب
امل�شروعات وفق قواعد و �أ�س�س توزيعية يتم االتفاق عليها قبل بدء التعامل ،وعادة يتم االتفاق على
ن�سبة معينة من الربح لل�شريك (امل�ستثمر) مقابل �إدارته للم�شروع و يوزع الباقي بني الطرفني (امل�صرف
وامل�ستثمر) بن�سبة ما قدمه كل منهما ،وقد ي�أخذ هذا التمويل عدة �أ�شكال كتمويل �صفقة معينة� ،أو
امل�شاركة املتناق�صة املنتهية بالتمليك� ،أو امل�شاركة امل�ستمرة لر�أ�س املال الثابت والعامل .هذا ويتعني
النظر �إىل �أ�سلوب التمويل بامل�شاركة باعتباره �أهم �أ�ساليب التمويل التي يجب �أن يرتكز عليها النظام
النقدي الإ�سالمي لت�صبح املهيمنة على �أ�ساليب الو�ساطة املالية يف هذا النظام ،و�أن يكون ا�ستخدام
الأ�ساليب البيعية مق�صو ًرا على املجاالت التي ال ميكن �إخ�ضاعها لأ�سلوب امل�شاركة ولي�س العك�س ،حيث
�أن �أهداف النظام النقدي الإ�سالمي ي�سهل حتقيقها بالأ�ساليب املعتمدة على امل�شاركة خال ًفا للأ�ساليب
البيعية ،ولذلك ف�إن دور النقود االئتمانية يعتمد على �أ�سا�س �أن �أ�سلوب امل�شاركة هو الأ�سلوب التمويلي
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ال�سائد مع ا�ستخدام الأ�ساليب البيعية ك�أ�سلوب مكمل للأ�سلوب الرئي�سي.
�إن �أ�ساليب التوظيف التي تنتهجها امل�صارف الإ�سالمية ت�سهم يف زيادة م�ضاعف التو�سع النقدي من
خالل �أ�سلوبي امل�شاركة وامل�ضاربة والأ�ساليب البيعية الأخرى ،و�أن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب ي�ؤدى �إىل
ا�ستغالل الأموال املتاحة لأغرا�ض اال�ستثمار مما يدعم عمليات التو�سع النقدي ،وبالتايل توليد النقود
(((2
امل�صرفية.
(((2

المطلب الثالث :مخاطر خلق االئتمان في المصارف اإلسالمية

�إذا كان خلق االئتمان يف امل�صارف الإ�سالمية له دور كبري يف التنمية واال�ستثمار احلقيقي يف املوجودات،
ف�إن هذا ال يعني بال�ضرورة �أن العملية تخلو متام ًا من املخاطر وال�سلبيات التي ظهرت يف البنوك
التقليدية ،واحلق �أن ذلك لي�س راجع ًا �إىل ال�سيا�سة الإئتمانية ذاتها التي تنتهجها امل�صارف الإ�سالمية ،بل
يعود ذلك �إىل خط�أ يف املمار�سات وكذلك �إىل تطبيق بع�ض العقود املمنوعة يف الفقه الإ�سالمي .ومن �أ�شهر
هذه العقود عقود التورق املنظم وبيع العينة ،وفيما يلي بيان حقيقة كل منهما.
الفرع الأول :التورق املنظم وي�سمى �أي�ضا بالتورق امل�صريف املنظم ،وتتم هذه املعاملة ب�شراء �شخ�ص
�سلعة من �إحدى امل�صارف الإ�سالمية بالأجل ،ومن ث ّم يوكله ببيعها قبل �أن يقب�ضها ،و�أحيان ًا يكلف امل�صرف
بائع ال�سلعة ببيعها ل�صالح العميل والثمن بعد قب�ضه ي�سلمه للعميل مبا�شرة .والأغلب �أن التورق املنظم
يجري يف ال�سلع املحلية كاحلديد والأرز والآالت امليكانيكية وال�سيارات ،وهذا بخالق التورق احلقيقي
الذي تكون �صورته �أن ي�شرتي �شخ�ص �سلعة من البنك بثمن م�ؤجل ثم يبيعها على جهة �أخرى نقد ًا،
ليح�صل بذلك على حاجته من النقود وغريها .والفرق بني التورق املنظم واحلقيقي� ،أن العميل يف املنظم
ال يقب�ض ال�سلعة وال يتوىل بيعها بنف�سه ،يف حني �أن العميل يف احلقيقي باخليار بني �أن يحتفظ بال�سلعة
�أو يبيعها بنف�سه يف ال�سوق ،لأن قب�ضه لها قب�ض ًا حقيقي ًا ميكنه من الت�صرف فيها كما ي�شاء .وقد ت�ضع
بع�ض البنوك خيارات متعددة للعميل يف مناذج التورق املنظم ،ب�أن تخريه بني قب�ض ال�سلعة بنف�سه �أو
يوكل البنك �أو طرف ًا ثالثا له عالقة بالبنك ببيعها ،وهذا التخيري يف الواقع �شكلي ،لأن التورق املنظم �إمنا
يقع يف �سلع ي�صعب على العميل قب�ضها �أو الت�صرف فيها ،ولهذا لو اختار العميل قب�ض ال�سلعة ف�سيجد
�أمامه كثري ًا من العقبات� ،أقلها �أنه �سيخ�سر يف ال�سلعة خ�سارة م�ضاعفة ،مما ي�ضطره حتم ًا �إىل توكيل
البنك �أو من يختاره البنك يف بيع ال�سلعة ((2( .وال�سبب الرئي�سي الذي حدا بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
لعمليات التورق فيتمثل غالب ًا يف التحرر من قيود امليزانية العمومية حيث تق�ضي القواعد املحا�سبية
واملالية مراعاة مبد�أ كفاية ر�أ�س املال ،وتدبري خم�ص�صات ملقابلة الديون امل�شكوك فيها ،وهو ما يعرقل
�أن�شطة التمويل ب�شكل عام ويبطئ بال�ضرورة من دورة ر�أ�س املال ويقلل بالتبعية من ربحية امل�صرف،
والتورق يف هذه احلالة يعد بدي ًال منا�سب ًا� ،إذ ي�سمح بتدوير جزء من الأ�صول ال�سائلة عن تورق �أ�صوله
غري ال�سائلة ال�ضامنة لديونه لدى الغري دون �أن يحتم ذلك زيادة يف اجلزء املخ�ص�ص للمخاطر يف ميزانية
(((2العوامل امل�ؤثرة يف توليد النقود امل�صرفية من منظور نظام نقدي �إ�سالمي :درا�سة فكرية حتليلية ،د .علي عبد الله �شاهني ،جملة اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني:
اجلامعة الإ�سالمية 2007 ،املجلد اخلام�س ع�شر ،العدد الثاين� ،ص613ــ615
( ((2املرجع ال�سابق� :ص624
(((2التورق ،حقيقته� ،أنواعه الفقهي املعروف وامل�صريف املنظم،د� .إبراهيم فا�ضل الدبو ،جممع الفقه الإ�سالمي ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،بدون �سنة الن�شر بحث قدم
للمجمع يف دورتة التا�سعة ع�شرة بال�شارقة� ،ص3ــ4
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امل�صرف� ،أي دون احلاجة ،ملخ�ص�صات مناظرة يف امليزانية العمومية.
الفرع الثاين :بيع العينة وهو �أن يبيع �شيئ ًا من غريه بثمن م�ؤجل وي�سلمه �إىل امل�شرتي ثم ي�شرتيه
قبل قب�ضه للثمن ب�أقل من ذلك نقد ًا ( ((2وله �صور متعددة ،منها:
ال�صورة الأوىل� :أن يبيع الرجل الرجل ال�سلعة ،بثمن معلوم �إىل �أجل ،ثم ي�شرتيها منه ب�أقل من ذلك الثمن
نقد ًا.
ال�صورة الثانية� :أن ي�شرتي الرجل من الرجل ال�سلعة بح�ضرته من �أجنبي يبيعها من طالب العينة بثمن
�أكرث مما ا�شرتاها به �إىل �أجل ثم يبيعها هذا امل�شرتي الأخري من البائع الأول نقد ًا ب�أقل مما ا�شرتاها.
ال�صورة الثالثة� :أن يبيع �سلعة بثمن �إىل �أجل ،ثم ي�شرتيها �إىل �أبعد من ذلك الأجل ،ب�أكرث من الثمن.
ال�صورة الرابعة� :أن يقر�ض �شخ�ص �آخر خم�سة ع�شر درهم ًا ،ثم يبيعه املقر�ض ثوب ًا ي�ساوي ع�شره
بخم�سة ع�شر درهم ًا ،في�أخذ الدراهم التي �أقر�ضه على �أنها ثمن الثوب ،فيبقى عليه اخلم�سة ع�شر قر�ض ًا.
ال�صورة اخلام�سة :ذكرها ابن القيم بقوله« :وللعينة �صورة خام�سة ـ وهي �أقبح �صورها ،و�أ�شدها
حترميا ـ وهي �أن املرتابيني يتواط�آن على الربا ،ثم يعمدان �إىل رجل عنده متاع ،في�شرتيه منه املحتاج،
ثم يبيعه لل ُم ْربي بثمن حال ويقب�ضه منه ،ثم يبيعه �إياه للمربي بثمن م�ؤجل ،وهو ما اتفقا عليه ،ثمن يعيد
املتاع �إىل ربه ،ويعطيه �شيئا ،وهذه ت�سمى الثالثية لأنها بني ثالثة ،و�إذا كانت ال�سلعة بينهما خا�صة فهي
(((3
الثنائية .ويف الثالثية :قد �أدخال بينهما حملال يزعمان �أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا».
ويبني ف�ضيلة الدكتور على حمي الدين القرداغي كيف ميار�س هذا النوع من املعامالت املمنوعة يف بع�ض
البنوك الإ�سالمية ،فيقول:
فبع�ض البنوك �أو الفروع الإ�سالمية ترتب ذلك من خالل عقود �صورية فت�أخذ  %10مث ًال يف مقابل
ت�أجيل الثمن ،والبائع الأول املالك ي�أخذ  %1مث ًال يف مقابل هذه العملية ال�صورية ،ويف الأخري
عادت الب�ضاعة �إىل املالك الأول ،وبعبارة دقيقة بقيت الب�ضاعة يف مكانها دون �أن تتحرك ،ولكن
�أجريت عليها جمموعة من العمليات ال�صورية للو�صول �إىل �أن يح�صل العميل على مبلغ مائة
�ألف يف مقابل مائة وع�شرة �آالف ريال� ،أو �أحد ع�شر �ألف ًا واحلقيقة �أن الب�ضاعة مل ت�شرتى ومل
يتم بيعها ،و�إمنا كما قال ابن عبا�س يف مثل هذه العقود ال�صورية :درهم بدرهم وبينهما حريرة
�أي مائة �ألف مبائة وع�شرة �آالف ريال بينهما �سيارة �أو ب�ضاعة� ،أو نحو ذلك .والغالب الذي جرى
عليه العمل يف بع�ض البنوك �أو الفروع الإ�سالمية هو �أن يكون البنك الإ�سالمي وكي ًال عن العميل
املتورق ،وحينئ ٍذ لي�س على العميل �إ ّال �أن يوقع جمموعة من الأوراق ،ثم ي�أتي بعد يومني لي�ستلم
املبلغ املطلوب وهو مائة �ألف يف مقابل دين مق�سط عليه مبائة وع�شرة �آالف ريال ،بل الأدهى من
ذلك �أن يقوم البنك بهذه العمليات عن طريق املرابحات الدولية التي هي معظمها حمل �إ�شكال كبري،
و�شبهات كثرية حول وجود الب�ضاعة ،وحيازتها وكيفية بيعها عن طريق البنوك اخلارجية ،ثم
(((3
ت�ضاف �إليها م�شكلة التورق لت�ضاف �إىل كل هذه ال�شبهات املثارة �شبهة التورق.
(((2

( ((2املرجع ال�سابق� :ص4
(((2ال�شرح الكبري ،عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويني ،بريوت :دار الفكر� ،سنة الن�شر بدون ط بدون ج� 8ص231
(((3التورق امل�صريف :درا�سة حتليلية نقدية للآراء الفقهية ،د� .سعيد بوهراوة ،جممع الفقه الإ�سالمي ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،بدون �سنة الن�شر بحث قدم للمجمع
يف دورتة التا�سعة ع�شرة بال�شارقة� ،ص7ــ 8بت�صرف
( ((3انظر بالتف�صيل فتوى ال�شيخ حول «التورق كما �أجازه املجمع التورق املن�ضبط ،والتورق امل�صريف املنظم الذي منعه» على موقعه على �شبكة االنرتنت

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=873:20100105083704&catid=125:20090914122458&Itemid=52
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فعمل امل�صارف الإ�سالمية ب�صيغ التورق والعينة املحظورتني عند الغالبية من الفقهاء والعلماء يدخلها
يف خماطر االئتمان امل�شابهة خللق االئتمان التقليدي ،لأنه با�ستخدام هاتني ال�صيغتني ميكن للم�صرف
�أن يقوم بخلق االئتمان ب�شكل م�شابه للبنوك التقليدية ،خا�صة �إن كانت العملية تتم دون �أي �أثر حقيقي
حيث التورق املنظم ميكن �أن يطبق مع �شركة و�سيطة وهمية فنكون �أمام حالة م�شابهة لتداول الديون
التقليدية .فاالئتمان موجود يف ال�صيغ امل�شروعة التي ذكرت يف املطلب الثاين ،لكنه ائتمان ارتبط ب�سلعة
�أو خدمة ،حتى يف التورق الب�سيط� ،أما يف العينة والتورق املنظم ف�إن ال�سلعة واخلدمة �شكل �صوري
وال�صيغة النهائية هي مال مبال مع زيادة لذلك هو تو�سع يف الدين مع زيادة ،فهو ائتمان �شبيه جدا
(((3
بالقر�ض الربوي �أي باالئتمان مبفهومه التقليدي.

( ((3انظر :د� .سامر قنطقجي ،على موقع �إيكونوميكات:

/http://economicat.com/forums/viewtopic.php?f=153&t=4833
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الخاتمة
مما �سبق يتبني لنا �أن عملية خلق االئتمان تعك�س قدرة امل�صارف على �إ�ضافة نقود جديدة �إىل النقد
املعرو�ض ،وتتم يف امل�صارف التقليدية من خالل عمليات القر�ض والإقرا�ض ويف امل�صارف الإ�سالمية
يف جزء ب�سيط من خالل القر�ض ويف اجلزء الأكرب عن طريق ال�صيغ ال�شرعية كالإجارات وال�سلم
وامل�شاركات وغريها .ويتدخل البنك املركزي ب�أخذ ن�سبة احتياطي قانوين  %25مث ًال من قيمة الودائع
ليحتفظ بها ،وهذه الن�سبة تختلف وف ًقا للأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة يف االقت�صاد ،وهي ن�سبة مربر
�أخذها يف البنوك التقليدية لأنها تربح مبا�شرة من عمليات القر�ض والإقرا�ض ،وغري مربرة يف البنوك
الإ�سالمية ،لأنها ال تتعامل يف الديون وال ت�سرتبح منها .فعند تطبيق �سيا�سة االحتياطي النقدي القانوين
على البنوك الإ�سالمية ،ي�ؤدي �إىل تعطيل جزء من املوارد التي �أودعها �أ�صحابها لغر�ض ا�ستثمارها ،والتي
هي لي�ست ودائع باملفهوم امل�صريف ،بل �أموا ًال مقدمة لال�ستثمار على �أ�سا�س امل�شاركة بالغنم والغرم وهم
متقبلون كامل املخاطرة يف هذا ال�ش�أن ((3( .وبالرغم من �أهمية خلق االئتمان على امل�ستوى االقت�صادي
وم�ستوى البنوك يف معظم �صوره� ،إال �أنها حتمل �سلبيات كثرية فيما يخ�ص زعزعة الأ�سعار وخلق
الأزمات املالية واختالل وظيفة النقود وتكد�سها عند �أفراد قليلني يف املجتمع ،ب�سبب التو�سع يف االئتمان
والتعامل بالربا الوا�ضح ال�صريح يف كل �صوره با�ستثناء احل�سابات اجلارية مما ينذر بخطورة �شديدة
على االقت�صاد �إذا مل يتم تقييده واحلد منه .وذلك على العك�س من امل�صارف الإ�سالمية ،التي تتعامل مع
�أ�صول حقيقية موجودة ،ت�ساهم بحق يف انتعا�ش االقت�صاد وحتقيق التنمية يف املجتمع ،وهذا لي�س فقط
ما ينبغي ت�شجيعه واحل�ض عليه ،بل تخفيف القيود املفرو�ضة عليه من املركزي فيما يخ�ص االحتياطي
القانوين وو�ضع ال�سقوف االئتمانية والتعامل بنف�س الأدوات التي يتعامل بها مع نظريتها التقليدية.
و�أخري ًا ،على امل�صارف الإ�سالمية �أن تبتعد قدر الإمكان عن العقود ال�صورية وال�شكلية واملعامالت غري
امل�شروعة كالتورق املنظم وبيوع العينة والتو�سع يف املرابحة لغري �ضرورة .والله �أعلم
و�صلى الله على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

(� ((3إ�شكاليات تطبيق عقد امل�ضاربة يف امل�صارف الإ�سالمية� ،إبراهيم جا�سم جبار اليا�سري ،العراق :جامعة الكوفة1430 ،هــ 2009ر�سالة ماجي�سرت مقدمة �إىل كلية الإدارة
واالقت�صاد� ،ص133
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المصادر و المراجع

املل ّقب مبرت�ضى ،ال َّزبيدي ،الكويت :مطبعة
حكومة الكويت1409 ،هــ1989م حتقيق:
م�صطفى حجازي ،الطبعة بدون.
7.7تنظيم و�إدارة البنوك :منهج و�صفي حتليلي،
عاطف جابر طه عبدالرحيم ،الإ�سكندرية:
الدار اجلامعية.2008 ،
8.8التورق امل�صريف :درا�سة حتليلية نقدية
للآراء الفقهية� ،سعيد بوهراوة ،جممع الفقه
الإ�سالمي ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
بدون �سنة الن�شر بحث قدم للمجمع يف
دورتة التا�سعة ع�شرة بال�شارقة.
9.9التورق ،حقيقته� ،أنواعه الفقهي املعروف
وامل�صريف املنظم� ،إبراهيم فا�ضل الدبو،
جممع الفقه الإ�سالمي ،جدة :منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ،بدون �سنة الن�شر بحث قدم
للمجمع يف دورتة التا�سعة ع�شرة بال�شارقة.
1010توليد ومراقبة االئتمان� :إ�شكال عالق لدى
امل�صارف الإ�سالمية ،زبري ح�سن ،امل�ؤمتر
العاملي ال�سابع لالقت�صاد الإ�سالمي ،جدة،
جامعة امللك عبدالعزيز1429 ،هــ2008م.
1111احل�سابات اجلارية و�أثرها يف تن�شيط
احلركة االقت�صادية ،م�سعود بن م�سعد
الثبيتي ،جملة جممع البحوث الإ�سالمية،
جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
1212خلق االئتمان ودوره يف الأزمات املالية،

�1.1أثر االئتمان امل�صريف على النمو االقت�صادي
يف اليمن :درا�سة حتليلية قيا�سية للفرتة
1990ــ2001عائد قائد فارع العامري،
الأردن :جامعة الريموك 2003 ،ر�سالة
ماجي�ستري قدمت لكلية االقت�صاد والعلوم
الإدارية بق�سم االقت�صاد.
�2.2أثر �سيا�سة البنوك التجارية االئتمانية على
اال�ستثمار اخلا�ص يف فل�سطني ،جا�سر حممد
�سعيد اخلليل ،نابل�س ،فل�سطني :جامعة
النجاح الوطنية 2004 ،ر�سالة ماجي�ستري
مقدمة �إىل كلية الدرا�سات العليا يف �إدارة
ال�سيا�سات االقت�صادية.
�3.3إ�شكاليات تطبيق عقد امل�ضاربة يف امل�صارف
الإ�سالمية� ،إبراهيم جا�سم جبار اليا�سري،
العراق :جامعة الكوفة1430 ،هــ2009
ر�سالة ماجي�سرت مقدمة �إىل كلية الإدارة
واالقت�صاد.
�4.4أمنوذج عر�ض النقود من وجهة نظر
االقت�صاد الإ�سالمي� ،سامر مظهر قنطقجي،
حماة :مكان الن�شر بدون1431 ،هــ2010م
بحث من�شور على موقع امل�ؤلف.
5.5بطاقات االئتمان ،وهبة الزحيلي ،م�سقط:
�سلطنة عمان 2004،الدورة اخلام�سة ع�شرة.
6.6تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن
حم ّمد بن عبد الر ّزاق احل�سيني� ،أبو الفي�ض،

116

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

الإ�سالمية ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،؟؟

مارينا �ستوب ،زيورخ :املعهد الفيدرايل
ال�سوي�سري للتكنولوجيا 2010 ،ر�سالة
ماجي�ستري مقدمة �إىل املعهد الفيدرايل
ال�سوي�سري للتكنولوجيا.
1313دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية
للتنمية :درا�سة مقارنة بني امل�صارف
التقليدية وامل�صارف الإ�سالمية ،ر�شيد
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مدى رضا المراجعين في الجزائر عن الممارسة
المهنية والمشكالت التي تواجههم
دراسة ميدانية

د .لقليطي االخضر
ا�ستاذ م�ساعد يف كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري والتجارية/جامعة امل�سيلة ـ اجلزائر
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /8 / 5م  ،واعتمد للن�شر يف 2014 / 8/25م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
ملخص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على واقع املمار�سة املهنية للمراجعة من وجهة نظر مراجعي احل�سابات.
ولتحقيق هذا الهدف فان الباحث تعامل مع نوعني من البيانات هما البيانات الثانوية والبيانات الأولية ،
مت ا�ستخدام ا�ستبانه جلمع بيانات الدرا�سة مت توزيعها على عينة من املراجعني.
وتو�صلت هذه الدار�سة �إىل �أن مهنة املراجعة الزالت حتتاج �إىل املزيد من التطوير حتى يرقى �أدا�ؤها
�إىل امل�ستوى املقبول ،وبالتايل مواكبة التطورات والتحديات املعا�صرة التي تواجهها اجلزائر
الكلمات املفتاحية :املراجعة اخلارجية ،م�شاكل ومعوقات مهنة املراجعة ،اجلزائر.
Abstract :

The present study aimed to identify the reality of professional practice from the
Auditors’ view point. To achieve this goal, the researcher has dealt with two kinds
of data: secondary and primary data; a questionnaire was used to collect the data
of the study then it was distributed to a sample of auditors. The researcher found
through this study that the audit profession still needs more development to reach an
acceptable level, thus, keeping pace with the developments and the contemporary
challenges that Algeria faces
The Key Words: external audit,The problems of the audit profession, Alegria
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مقدمة

لقد كان للتحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي �شهدتها اجلزائر خالل العقدين الأخريين،
�أثارا مبا�شرة على املحيط االقت�صادي واالجتماعي للم�ؤ�س�سة االقت�صادية والذي �شهد بدوره تطورا
ملحوظا ،خا�صة بف�ضل الإ�صالحات االقت�صادية التي قامت بها ال�سلطات العمومية منذ نهاية ع�شرية
الثمانيات ،وعقد الت�سعينات والتي حتاول من خالله �إحداث منط جديد للت�سيري يق�ضي ب�إحالل �آليات
ال�سوق حمل التخطيط املركزي حيث يتطلب هذا املنهج اجلديد من امل�ؤ�س�سة االقت�صادية التكيف مع
الظروف اجلديدة بغية �ضمان الفعالية وال�صرامة لت�ضمن بها البقاء يف هذا املحيط الذي ت�شوبه املخاطر
واملناف�سة ال�شديدة نتيجة االنفتاح على العامل اخلارجي يف كنف حترير التجارة اخلارجية وفتح املجال
�أمام اال�ستثمار الوطني اخلا�ص والأجنبي ،وما يخلفه من مناف�سة كبرية بني امل�ؤ�س�سات.ويف هذه
الظروف تبدو احلاجة �إىل مهمة املراجعة حتمية ال غنى عنها يف تزويد خمتلف الأطراف مبعلومات دقيقة
وذات م�صداقية متكنهم من اتخاذ القرارات والرقابة على الأداء� ،إذ مل تتخلف اجلزائر عن باقي الدول يف
تنظيم ممار�سة مهنة املراجعة ،حيث عملت على تنظيم املهنة وال�سهر عليها لإعطائها ال�شكل الذي ت�ستحقه
واالحتفاظ بامل�ستوى الالئق بها ،حيث توالت الت�شريعات املختلفة التي تهدف �إىل تنظيم هذه املهنة.

�إ�شكالية البحث
تكمن �إ�شكالية البحث يف:
ما هو واقع املمار�سة املهنية ملراجعة احل�سابات يف اجلزائر؟
وللإجابة عن الت�سا�ؤالت ننطلق من الفر�ضيات الأ�سا�سية التالية:
الفر�ضية الأوىل  :هناك �أ�سباب ت�ؤدي �إىل عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري من وجهة
نظر مراجعي احل�سابات
الفر�ضية الثانية :يواجه مراجعو احل�سابات باجلزائر يف عملهم من �صعوبات عدة من وجهة نظر
مراجعي احل�سابات

�أهمية الدرا�سة
ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل طبيعة الأهداف املتوخاة من املراجعة و �إىل الت�أثريات املختلفة لها

�أهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
•حماولة ت�شخي�ص الواقع العملي للمراجعة يف اجلزائر من اجل حماولة ت�ضييق الفجوة
بالأطراف املهتمة مبراجعة احل�سابات
•معرفة امل�صاعب التي تواجه مهنة املراجعة يف اجلزائر
•معرفة امل�صاعب التي تواجه مهنة املراجعة يف اجلزائر

120

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

•حماولة لتقريب وجهات النظر بني الأطراف املهتمة مبهنة املراجعة يف اجلزائر.

املنهج والأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة
ي�ستعمل الباحث ا�ستمارات لال�ستق�صاء تقدم للعينة املختارة و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية مع �أفراد العينة
ك�أدوات بحث ،وي�ستعمل برنامج spss

الدرا�سات ال�سابقة
من خالل اطالع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة وجد �أن الدرا�سات املتعلقة باملجال نف�سه �شحيحة �إىل حد
ما ،وفيما يلي عر�ض للدرا�سات ال�سابقة واملتعلقة بجانب من املو�ضوع وذات العالقة :
الدرا�سات العربية

 .1درا�سة دهم�ش1998 ،

(((

هدفت هذه الدرا�سة �إىل درا�سة واقع مهنة تدقيق احل�سابات يف الأردن وتو�صل �إىل جمموعة من امل�شكالت
التي يواجهها مراقبو احل�سابات يف الأردن و�أهمها:
ـ املناف�سة الداخلية بني مراقبي احل�سابات
ـ عدم وجود وعي كامل لدى مراقبي احل�سابات ب�أخالقيات املهنة وب�أهمية ا�ستقالل مراجعي احل�سابات
ـ ت�أثري �إدارة ال�شركة حمل املراجعة يف ا�ستقاللية املراجعة
ـ عدم توفري الإدارة للمعلومات ال�ضرورية لعمل مراقب احل�سابات
ـ عدم كفاية ت�أهيل مراقب احل�سابات
ـ عدم تطبيق كل مبادئ املحا�سبة املتعارف عليها عند �إعداد القوائم املالية
ـ عدم االلتزام باملبادئ املحا�سبية ومعايري املراجعة الدولية
ويالحظ �أن الباحث قد اهتم بامل�شكالت التي ميكن �أن يواجهها مراقب احل�سابات مع �إدارة ال�شركات،
ولكنه مل يهتم بامل�شكالت التي ميكن �أن يواجها يف عالقته مع النقابات املهنية.

 .2درا�سة وائل �إبراهيم الرا�شد2001 ،

(((

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على ابرز امل�شاكل واملعوقات التي تواجه مهنة مراجعة احل�سابات بدولة
الكويت و�سبل التغلب عليها وزيادة كفاءة مكاتب املراجعة نحو تطوير املهنة ،فيمكن من خالل الوقوف
على �أراء �أع�ضاء املهنة بالدولة حتديد �سبل النهو�ض باملهنة واالرتقاء بها لتكون مب�صاف مثيالتها يف
الدول ال�صناعية .ولتحقيق هذا الهدف مت ت�صميم ا�ستبانه وزعت على جميع مكاتب املراجعة بالكويت
وعددها ( )32مكتبا ،وقد تبني من خالل نتائج الدرا�سة بان ابرز م�شاكل املهنة تتمثل يف عدم وجود ميثاق
�شريف للمهنة وغياب االلتزام القانوين ب�ضوابط ومعايري املهنة ،غياب الدور املهني جلمعية املحا�سبني
((( ا�ستطالع ميداين حول مهنة التدقيق احل�سابات يف االردن ،دهم�ش نعيم ،جملة املحا�سب القانوين العربي ،االردن ،العدد � ,44سبتمرب�,1999 ,ص �ص22ــ52
((( م�شاكل مهنة املحا�سبة واملراجعة بدولة الكويت،وائل �إبراهيم الرا�شد ،جملة جامعة امللك عبدالعزيز االقت�صاد والإدارة ،جملد 16العدد � ،2002 ،2ص �ص103 :ــ132
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واملراجعني الكويتية ،غياب القواعد املنظمة لل�سلوك املهني ،عالوة على عدد من امل�شاكل التي تواجه
مزاويل املهنة كالنظرة ال�سطحية ال�شائعة يف املجتمع عن دور مراقب احل�سابات ،وتنتهي الدرا�سة ببيان
�أهم ال�سبل الكفيلة بالق�ضاء على تلك امل�شاكل والنهو�ض باملهنة ب�ضرورة تبني ميثاق �شريف للمهنة ودور
اكرب جلمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية وزيادة ت�أهيل املنت�سبني للمهنة

 .3درا�سة رمي حممد العمرو وح�سام عبد املح�سن العنقري2007 ،

(((

هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقييم مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف اململكة العربية ال�سعودية
والتي ت�شمل:
(املعايري املهنية ،وقواعد ال�سلوك املهني ،واختبار الزمالة املهنية ،وبرامج التعليم املهني امل�ستمر،
وبرامج مراقبة جودة الأداء املهني ،وقنوات االت�صال التي تكفل �إي�صال الأنظمة والتعليمات املهنية
ملمار�سي املهنة واملجتمع ب�صفة عامة) ،من خالل قيا�س مدى فاعلية مثل هذه املرتكزات يف التعامل مع
امل�شاكل والتحديات التي تواجها املهنة يف ال�سعودية واحلد من �أثارها ال�سلبية ،ولتحقيق ذلك مت توظيف
النظرية االيجابية التي تعتمد على التف�سري والتنب�ؤ بظاهرة معينة من خالل مراجعة الأدبيات ال�سابقة
والواقع بهدف الو�صول �إىل جمموعة من التعاريف وحتديد املتغريات التابعة وامل�ستقلة لهذه الظاهرة
وا�ستنادا ملقت�ضيات هذه النظرية متت �صياغة فر�ضيات البحث ك�أ�سا�س للدرا�سة امليدانية ،والتي مت
�إجرا�ؤها با�ستخدام �أ�سلوب اال�ستبيان مع توظيف عدد خمتار من العوامل يف اختبار كل فر�ضية من
الفر�ضيات حمل البحث ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة امليدانية �إىل عدم وجود اتفاق مطلق بني �أع�ضاء املهنة
املمار�سني من جانب ،وبني الأطراف ذات العالقة باملهنة من جانب �أخر حول مدى معرفتهم بامل�شاكل
والتحديات التي تواجهها مهنة مراجعة احل�سابات يف ال�سعودية والتي �شملت (حمدودية االلتزام
باملعايري وقواعد ال�سلوك املهني وغريها من الأنظمة املهنية ،وا�ستمرار وتف�شي ظاهرة انخفا�ض الأتعاب
املهنية ،ووجود هيئات مهنية خليجية وعربية ،وان�ضمام ال�سعودية التفاقيات منظمة التجارة العاملية).
كما ت�شري نتائج البحث �أي�ضا �إىل وجود فروق معنوية ،وتفاوت مرتبط بعوامل �أخرى لنف�س هذه املحاور،
بالرغم من اتفاق الأطراف حمل الدرا�سة حول مدى معرفتهم مبرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات
يف ال�سعودية ،ويف ختام الدار�سة �أو�صى الباحثان بعدد من التو�صيات منها ا�شرتاك االكادميني يف
تعديل القوانني التي مت�س مهنة املحا�سبة واملراجعة ،والعمل على تقنني �أتعاب املراجعة بحيث تتنا�سب
مع اجلهد املهني املبذول ،واعتماد الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني التعديالت الالزمة يف خطتها
الإ�سرتاتيجية متهيدا ملواجهة متطلبات ان�ضمام ال�سعودية ملنظمة التجارة العاملية.
 .4دار�سة فرج ،واخل�ضريي ((( 2004 ،بعنوان« :واقع مهنة التدقيق يف ليبيا» ،ا�ستهدفت هذه
الدرا�سة تبيان واقع مهنة تدقيق احل�سابات يف ليبيا من حيث دور الهيئات واملنظمات امل�شرفة على تنظيم
املهنة ،وكذلك ا�ستعرا�ض الت�شريعات والقوانني التي لها عالقة مبمار�سة املهنة .ومن �أهم نتائج الدرا�سة
�أن هذه املنظمات مل تقم بالدور املناط بها يف تنظيم وتطوير املهنة ،هناك نق�ص يف جمال الت�شريعات
((( فاعلية مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف اململكة العربية ال�سعودية يف مواجهة امل�شاكل والتحديات املعا�صرة درا�سة ميدانية ،رمي عمر حممد العمرو ،ح�سام
عبداملح�سن العنقري ،جملة جامعة امللك عبدالعزيز االقت�صاد والإدارة ،جملد  21العدد � ،2007 ،1ص �ص201 :ــ228
((( واقع مهنة التدقيق يف ليبيا ،من�شورات امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية �إدارة الأعمال املحا�سبة يف ع�صر املعلوماتية :واقع وحتديات ،فرج ،عبد النبي ،واخل�ضريي،
م�صطفى ،،جامعة م�ؤتة ،الأردن ،م�ؤتة2004 ،
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املتعلقة بتنظيم املهنة ،و�سيطرة الدولة على �أعمال التدقيق مما �أفقد املهنة معناها.
وخل�صت الدرا�سة �إىل عدة تو�صيات �أهمها� ،ضرورة االهتمام بالتعليم املحا�سبي من خالل مواكبة
التطورات احلديثة ذات العالقة باملهنة ،وحث نقابة املحا�سبني واملراجعني القانونيني على �إ�صدار
جملة علمية ومهنية متخ�ص�صة و�إ�صدار معايري يف جمال املحا�سبة والتدقيق تتالءم مع البيئة الليبية،
والتن�سيق بني الدولة والنقابة فيما يتعلق بتنظيم والإ�شراف على املهنة.

الدرا�سات الأجنبية
 1ـ درا�سة 1996 .Eynon et al

(((

حيث قام يف ا�ستطالع ميداين لعينة مكونة من  167حما�سبا قانونيا ب�أمريكا حول مدى وعي املدققني
ب�أخالقيات املهنة من خالل برامج التدريب والتعليم املختلفة ،تو�صل �إىل م�شكلة كبرية يواجهها املراجعون
�أال وهي عدم جود وعي كامل من قبل كثري من املراجعني جتاه �أخالقيات املهنة وعدم �إتباعهم قواعد
ال�سلوك املهني عند اتخاذ القرارات ،حيث ك�شفت الدرا�سة �أن  %25من امل�ستجبني فقط ح�صلوا على مقرر
ال�سلوكيات يف كلياتهم وان ثلث امل�ستجبني در�سوا �أخالقيات مهنة املحا�سبة خالل مقررات مهنة املحا�سبة
باجلامعات ،وان �أكرث من  %50من امل�ستجبني اعتربوا �أن �إتباع قواعد ال�سلوك املهني عند اتخاذ القرار
�شيء ،يجب �أخذه يف االعتبار وان  %69منهم اعتربوا �أنف�سهم متخذي قرارات ذات �سلوك مهني عايل،
وان  %62نظروا �إىل املهنة و�سلوكها ك�شيء واحد

 2ـ درا�سة 1995.CHenok

(((

حيث قامت هذه الدرا�سة بدرا�سة حتليلية حول التحديات التي يواجهها جممع املحا�سبني القانونني
الأمريكي خالل خم�سة ع�شر عاما واملتعلقة مبهنة املحا�سبة واملراجعة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
امل�صاعب والتحديات التي تواجه املحا�سبني املهنيني تتلخ�ص يف املناف�سة من داخل املهنة وخارجها،
والتعقيد يف عر�ض املعلومات املرتتبة عن التغريات يف الن�صو�ص القانونية وخا�صة قانون ال�ضرائب
من جهة ،والتغريات يف ال�شكل العام للموارد الب�شرية العاملة يف املهنة من جهة �أخرى ،وقد �أو�صت تلك
الدرا�سة ب�ضرورة تطوير التعليم املحا�سبي امل�صاحب لرفع �أداء املراجعني بالتدريب امل�ستمر ،مع تطوير
اخلدمات اخلا�صة املتعلقة باملهنة ،عالوة على تبني معايري مالئمة للمهنة

 3ـ درا�سة 1995 ,Esmond

(((

هدفت هذه الدرا�سة �إىل فح�ص مدى ت�أثري عامل نظام الأتعاب وعامل �أهمية الوقت على ال�سلوك الأخالقي
املتبع يف الإبالغ ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
�أن نظام الأتعاب الثابت له ت�أثري �إيجابي �أكرب من نظام الأتعاب على �أ�سا�س العمل الإ�ضايف على م�ستويات
الت�ضارب يف ال�سلوك الأخالقي املتبع يف الإبالغ.
((( Eynon, G., et al 1996 Perceptions Of Sole Practitioners On Ethics Training In Profession.National Public Accountant, vol. 41, No.
4, pp. 25ــ27
((( Chenok, P., 1995 Fifteen Years Of Meeting The Challenges. Journal of Accountancy, vol. 179.No.6, Jun., pp. 66ــ70
((( Connie Esmond, The Effects of Reward Structure and Ethical Ambivalence on Audit Staff Reporting Behavior: An Experimental
Lab Study, Ph.D, Indian University, 1995
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�أن �أهمية تخطيط وتنظيم الوقت ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي وكبري على م�ستويات الت�ضارب يف ال�سلوك
الأخالقي املتبع يف الإبالغ.
�أن م�ستويات الت�ضارب يف ال�سلوك الأخالقي ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي كبري على درجة الرغبة يف التورط يف
�إبالغ غري نزيه.

 4ـ درا�سة 1994.Lee

(((

تناولت هذه الدرا�سة م�صاعب املهنة املتعلقة مبراقبي احل�سابات �أنف�سهم من زوايا خمتلفة كالعالقة مع
الإدارة من جهة وامل�ساهمني من جهة �أخرى ،والعالقة مع العمالء على الإطالق
المبحث األول  :اإلطار النظري للمراجعة

�أوال  :مفهوم املراجعة :
هناك مفاهيم عديدة ملراجعة احل�سابات من بني هذه التعاريف نذكر:
•تعريف

Bethoux , Kremper et Poisson

«املراجعة هي فح�ص للمعلومات من طرف �شخ�ص خارجي� ،شريطة �أن ال يكون هو الذي ّ
ح�ضرها �أو
(((
ا�ستعملها ،بهدف زيادة منفعة املعلومات للم�ستعمل»
•كما مت تعريف املراجعة من طرف  Bouquinو  Bécourعلى �أنها« :الن�شاط الذي يطبق با�ستقاللية
ووفقا ملعايري الإجراءات املرتابطة والفح�ص بق�صد التقييم ومدى املالئمة ،ودرجة الثقة ،و�سري
جميع �أجزاء الن�شاط داخل امل�ؤ�س�سة وهذا وفق معايري املحددة لها»(.((1
•وتعرف �أي�ض ًا ب�أنها «عملية منظمة جلمع وتقييم مو�ضوعي للأدلة اخلا�صة مبزاعم الإدارة ب�ش�أن
نتائج الأحداث والت�صرفات االقت�صادية للم�شروع لتحديد مدى مت�شي هذه النتائج مع املعايري
(((1
القائمة وتو�صيل النتائج �إىل م�ستخدميها املعنيني بها»
يالحظ من هذا التعريف للمراجعة �أنه يت�ضمن نقاط ذات �أهمية ،وهي:
املراجعة عملية منتظمة :ويعني ذلك �أن اختبارات املراجع تعتمد على خطة م�سبقة تتمثل يف برنامج
مو�ضوع لعملية املراجعة.
احل�صول على القرائن وتقييمها بطريقة مو�ضوعية :واعتبار ذلك جوهر عملية املراجعة نظرا
لتعدد هذه القرائن ،وتنوع املعايري امل�ستخدمة لتقييمها.
((( Lee, T., 1994 Financial Reporting Quality Labels: The Construction of The Audit Profession and The Expectations Gap. Accounting,
Auditing and Accountability Journal, vol.7, No.2,pp. 74ــ.79
((( Bethoux.R، Kremper.F et Poisson.M : L’Audit dans le secteur public. Clet ; Paris ; 1986 ; P21
(J.C.Becour، H.Bouquin. Audit Opérationnel، 2eme Edition، Economica، Paris. 1996. p12 ((1

( ((1مراجعة احل�سابات يف بيئة اخل�صخ�صة و�أ�سواق املال والتجارة الإليكرتونية ،عبد الوهاب ن�صر على� ،شحاتة ال�سيد �شحاتة ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية ،م�صر،
� ،2004ص 12ــ14
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مدى م�سايرة العنا�صر حمل الدرا�سة للمعايري املو�ضوعة :ومنه يتبني �أن املراجعة ت�شتمل على
�إبداء ر�أي �أو �إ�صدار حكم ،مما يتوجب و�ضع جمموعة من املعايري ت�ستخدم ك�أ�سا�س للتقييم و�إ�صدار
احلكم ال�شخ�صي ،مثل مبادئ املحا�سبة املتعارف عليها.
�إي�صال نتائج الفح�ص والدرا�سة �إىل الأطراف املعنية :ومن ثم فان املراجعة متثل و�سيلة من
و�سائل االت�صال ،ويعتمد املراجع يف عر�ض نتائج الفح�ص والدرا�سة ،و�إي�صالها �إىل من يهمه الأمر ،على
تقرير ي�ضمنه ر�أيه الفني املحايد.

ثانيا :تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف اجلزائر
لقد مرت مهنة املراجعة يف اجلزائر بعديد من مراحل التطوير ،يتمثل هذا التطوير باهتمام امل�س�ؤولني
عن املهنة ب�إ�صدار املرا�سيم والأحكام املتعلقة بتنظيم املهنة وتنظيم عمل مراجعي احل�سابات و�إ�صدار
القوانني والقواعد الكفيلة لتنظيم الأركان الأ�سا�سية للمهنة� ،سواء الأركان املرتبطة باملراجع وعمله داخل
امل�ؤ�س�سات �أو الأركان املرتبطة بالتنظيم املهني واملعايري اخلا�صة باملهنة وقواعد و�آداب ال�سلوك املهني.

 1ـ التطور التاريخي ملهنة املراجعة يف اجلزائر
�شهد التطور التاريخي ملهنة املراجعة يف اجلزائر عدة مراحل ،وذلك ابتداء من � 1969إىل ما بعد
		.2002

�أ ـ الفرتة 1969ــ1980
لقد بد�أ تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر �سنة  ،1969حيث �أ�شار الأمر رقم  107/69امل�ؤرخ يف
 1969/12/31املتعلق بقانون املالية ل�سنة  1970يف مادته � 38إىل الرقابة الواجب فر�ضها على
(((1
امل�ؤ�س�سات العمومية االقت�صادية بغية ت�أمني حق الدولة فيها.
كما تناول املر�سوم رقم  173/70امل�ؤرخ يف  1973/11/16حتديد مهام وواجبات املراقب ،و�أعترب
حينها مراجع احل�سابات كمراقب دائم على ت�سيري امل�ؤ�س�سات العمومية ،وخول ممار�سة هذه الوظيفة
ملوظفي الدولة املوالني:
ـ املراقبني العامني للمالية.
ـ مراقبوا املالية.
ـ مفت�شوا املالية.
كما �أوكلت للمراجعني املهام املوالية:
ـ املراقبة البعدية ل�شروط �إجناز العمليات التي يفرت�ض �أن تكون لها �آثار اقت�صادية ومالية على الت�سيري
ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
ـ متابعة �إعداد احل�سابات واملوازنات �أو الك�شوفات التقديرية طبقا ملوا�صفات اخلطة.
( ((1قانون املالية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ل�سنة 1970
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ـ مراجعة م�صداقية اجلرد وح�سابات النتائج امل�ستخرجة من املحا�سبة العامة والتحليلية للم�ؤ�س�سة
ومدى �صالحياتها.

ب ـ الفرتة  1980ـ 1988
مع �إعادة تنظيم االقت�صاد الوطني وهيكلة امل�ؤ�س�سات العمومية االقت�صادية الذي نتج عنها ارتفاع عدد
امل�ؤ�س�سات العمومية وتعقد �أمناط الت�سيري وغياب �أطر حتكم توليد املعلومات و�ضعف التحكم يف النظام
املحا�سبي� ،أجرب امل�شرع اجلزائري على �أن ي�سن �آليات رقابية حتد من �أنواع االختالالت التي تفرزها
�أ�ساليب الت�سيري املتبناة ،وكان ذلك بفعل �صدور القانون رقم 05/80امل�ؤرخ يف  1982/30/10املقرر
لإن�شاء جمل�س املحا�سبة.

ج ـ فرتة ما بعد الإ�صالحات
كان تطور مراجعة احل�سابات يف اجلزائر بطيئا نتيجة غياب احلاجة �إليها يف ظل امللكية العامة لو�سائل
الإنتاج واحتكار الدولة للحياة االقت�صادية �إىل غاية  1988تاريخ �صدور القانون رقم  01/88امل�ؤرخ يف
 1988/01/12املتعلق بالقانون التوجيهي للم�ؤ�س�سات االقت�صادية العمومية ،حيث �إن هذا القانون حرر
امل�ؤ�س�سة العمومية من كل القيود الإدارية املت�أتية من التبعية التي كانت مالزمة لها يف املا�ضي.

د ـ الفرتة ما بني � 1992إىل غاية 2001
عرفت هذه املرحلة �إن�شاء امل�صف الوطني للخرباء املحا�سبني حمافظي احل�سابات واملحا�سبني املعتمدين،
الذي مت انتخابه من طرف املهنيني املحا�سبني .وبالتايل ،اعتربت هذه املرحلة بداية املمار�سة احلرة
للمهنة.

هـ ـ ابتداء من �سنة 2002
مت يف هذه املرحلة �إن�شاء املجال�س اجلهوية ،حيث عرفت الكثري من اال�ضطرابات على م�ستوى املهنة ،مما
�أدى �إىل و�ضع حد للطابع احلر ملمار�سة املهنة و�إعادة �إخ�ضاعها لوزارة املالية.

 .٢الهيئات امل�شرفة على املراجعة
ال ميكن ف�صل تناول الهيئات امل�شرفة على املراجعة يف اجلزائر عن التطور التاريخي لها وال عن املحا�سبة،
العتبار �أن املراجعة هي مرحلة متقدمة يتم تناولها عندما يتحكم الأعوان االقت�صاديني من املحا�سبة.

�أ ـ امل�صف الوطني للخرباء املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي احل�سابات واملنظمة الوطنية
للمحا�سبني املعتمدين
ن�صت املادة  14من القانون 10ــ 01على �أنه ين�ش�أ م�صف وطني للخرباء املحا�سبني وغرفة وطنية ملحافظي
احل�سابات واملحا�سبني ومنظمة وطنية للمحا�سبني املعتمدين .يتمتع كل منها بال�شخ�صية املعنوية وي�ضم
الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني املعتمدين وامل�ؤهلني ملمار�سة مهنة خبري حما�سب وحمافظ ح�سابات
وحما�سب معتمد ح�سب ال�شروط التي يحددها هذا القانون ،وي�سري كل من امل�صف الوطني للخرباء
املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي احل�سابات واملنظمة الوطنية للمحا�سبني املعتمدين كمجل�س وطني
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ينتخبه مهنيون كما ميكن �إن�شاء جمال�س جهوية ،ويحدد ت�شكيل املنظمة و�صالحيتها وقواعد �سريها عن
طريق التنظيم.
وف�ضال عن �أحكام املادة � 14أعاله ،يقوم امل�صف الوطني للخرباء املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي
احل�سابات واملنظمة الوطنية للمحا�سبني املعتمدين باعتباره جهازا مهنيا يعمل يف �إطار القانون ح�سب
ما ن�صت عليه املواد  16 ،15و 17من نف�س القانون مبا يلي:
ـ ال�سهر على تنظيم املهنة وح�سن ممار�ستها.
ـ الدفاع على كرامة �أع�ضائها وا�ستقالليتهم.
ـ �إعداد �أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير املكلف باملالية وين�شرها يف �أجل �شهرين من تاريخ
�إيداعها
ـ �إعداد مدونة �أخالقيات املهنة
ـ �إبداء الر�أي يف كل امل�سائل املرتبطة بهذه املهن وح�سن �سريها.

ب ـ املجل�س الوطني للمحا�سبة
لقد مت الإعالن عن �إن�شاء املجل�س الوطني للمحا�سبة بفعل القانون 10ــ 01امل�ؤرخ يف 2010/06/29
وطبقا للمادة  04من هذا القانون ،حيث تن�ص على �أنه ين�ش�أ جمل�س وطني للمحا�سبة حتت �سلطة الوزير
املكلف باملالية ويتوىل مهام االعتماد والتقييم املحا�سبي وتنظيم ومتابعة املهن املحا�سبية ،ي�ضم املجل�س
(((1
ثالثة �أع�ضاء منتخبني عن كل تنظيم مهني على الأقل.
تتمثل �صالحياته طبقا للمادة  11من نف�س املر�سوم التنفيذي رقم 11ــ 24امل�ؤرخ يف  27جانفي 2011
(((1
فيما يلي:
ـ يجمع وي�ستغل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باملحا�سبة وتدري�سها.
ـ حتقيق �أو العمل على حتقيق كل الدرا�سات والتحاليل يف جمال تطوير وا�ستعمال الأدوات وامل�سارات
املحا�سبية
ـ اقرتاح كل الإجراءات التي تهدف �إىل تقييم املحا�سبات.
ـ درا�سة جميع م�شاريع الن�صو�ص القانونية املرتبطة باملحا�سبة و�إبداء الآراء فيها وتقدمي التو�صيات
ب�ش�أنها.
ـ امل�ساهمة يف تطوير �أنظمة وبرامج التكوين وحت�سني امل�ستوى يف جمال املحا�سبة.
ـ متابعة و�ضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات املحا�سبية واملعايري الدولية للتدقيق.
ـ متابعة تطور مناهج والنظم والأدوات املتعلقة باملحا�سبة على امل�ستوى الدويل.
ـ تنظيم كل التظاهرات وامللقيات التي تدخل يف �إطار �صالحياته.
( ((1اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية  ,العدد  42امل�ؤرخة يف 2010/07/11
( ((1اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ,العدد  ,07امل�ؤرخ يف  2فيفري 2011
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المبحث الثاني  :الدراسة التطبيقية

�إن النهج الذي اتبعه الباحث لتحقيق �أهداف الدرا�سة يتكون من املراحل التالية:
املرحلة الأوىل :حتديد �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري من وجهة نظر مراجعي
احل�سابات وترتيب هذه الأ�سباب ح�سب �أهميتها
املرحلة الثانية  :حتديد �أهم امل�شاكل التي تواجه مراجعي احل�سابات يف اجلزائر من وجهة نظر مراجعي
احل�سابات

اوال� :أدوات الدرا�سة التطبيقية
قام الباحث با�ستخدام قائمة اال�ستق�صاء ،ك�أهم الأدوات البحثية لتحليل ر�أي العينة من املراجعني
اخلارجني ،كما ا�ستخدم �أ�سلوب املقابالت ال�شخ�صية لتدعيم ا�ستخدام الأ�سلوب ال�سابق

ثانيا  :جمتمع وعينة الدرا�سة
يتكون جمتمع الدرا�سة من فئة مراجعو احل�سابات ،والبالغ عددهم  120مراجعا ،وقد اختار الباحث فئة
مراجعي احل�سابات وذلك ل�ضمان اختيار العينة املخت�صة وذات املعرفة مبو�ضوع الدرا�سة واحل�صول
على نتائج �أكرث دقة.
ويق�صد الباحث من تق�سيم جمتمع الدرا�سة على النحو ال�سابق �إىل معرفة �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة
املراجعة وكذا معرفة املعوقات وامل�شاكل التي تعاين منها مهنة املراجعة يف اجلزائر.

ثالثا :قائمة اال�ستق�صاء
ا�ستعان الباحث يف اعدد قائمة اال�ستق�صاء ،على كتب ومراجع ودوريات و�أبحاث �سابقة تتعلق مبو�ضوع
الدرا�سة حيث �أمكن اال�ستفادة من اخللفية النظرية يف �صياغة قائمة اال�ستق�صاء ،وقد روعي يف �إعدادها
عدة اعتبارات �أهمها:
ـ �أن تكون القائمة مب�سطة ووا�ضحة وي�سهل فهمها
ـ �أن حتتوي على �أ�سئلة متدرجة يقوم الأفراد باختيار بديل من خم�سة بدائل
ووفقا لآراء املخت�صني الإح�صائيني الذين ا�ستعان الباحث بهم فقد قام بت�صميم ا�ستبانه من � 15س�ؤال
ولأغرا�ض التحليل الإح�صائي هدفت الأ�سئلة �إىل ما يلي :
ـ (�س 01ــ )07تهدف �إىل معرفة �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري وهو موجه
�إىل فئة مراجعي احل�سابات
ـ (�س 08ـ � )15إىل معرفة امل�صاعب امل�شاكل املرتبطة باملمار�سة املهنية احلالية للمراجعة يف اجلزائر
وهو موجه �إىل فئة مراجعي احل�سابات
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ولقد مت اعتماد مقيا�س  Likertاملكون من خم�س درجات لتحديد درجة �أهمية كل بند من بنود كما مت و�ضع
مقيا�س ترتيبي لهذه الأرقام لإعطاء الو�سط احل�سابي مدلو ًال با�ستخدام املقيا�س الرتتيبي للأهمية ،وذلك
لال�ستفادة منها فيما بعد عند حتليل النتائج

رابعا� :إدارة قائمة اال�ستق�صاء
قام الباحث بتوزيع قائمة اال�ستق�صاء على �أفراد بنف�سه ومن خالل جمموعة من املراجعني ،حيث دعم
الباحث �أ�سلوب اال�ستق�صاء عن طريق ا�ستخدام �أ�سلوب املقابالت ال�شخ�صية ،وترك الباحث لهم فر�صة
للرد وقد بلغت القوائم التي مت توزيعها ( )120ا�ستبيان ويو�ضح اجلدول التايل القوائم املوزعة على
العينة:

جدول رقم ( : )1توزيع عينة الدرا�سة
البيانات

املراجعني

العينة

120

امل�ستجيبني

105

ن�سبة اال�ستجابة

%87.5
امل�صدر  :من اعداد الباحث

وكما يبني اجلدول ال�سابق فقد بلغ عدد امل�ستجيبني من املراجعني  105مراجعا وبن�سبة  % 87.5من �أ�صل
( )120مراجعا وبذلك تعد ن�سبة اال�ستجابة ن�سبة جيدة.

خام�سا :الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة
مت ا�ستخدام برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS -18يف حتليل البيانات التي مت جمعها
يف هذه الدرا�سة ،وقد مت ا�ستخدام الأ�ساليب املنا�سبة يف التحليل والتي تعتمد �أ�سا�سا على نوع البيانات
املراد حتليلها وعلى �أهداف وفر�ضيات الدرا�سة ،وقد مت ا�ستخدام �أ�ساليب �إح�صائية من �أجل توظيف
البيانات التي جمعها لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة ،وفيما يلي الأ�ساليب التي مت ا�ستخدامها ومربرات
ا�ستخدام كل منها

�أ ـ الو�سط احل�سابي:
باعتباره �أحد مقايي�س النزعة املركزية ،فقد مت ا�ستخدامه يف هذه الدرا�سة كم�ؤ�شر لرتتيب البنود ح�سب
�أهميتها من وجهة نظر امل�ستجيبني على اال�ستبانة من فئات الدرا�سة (مراجعو احل�سابات اخلارجيني)
حيث مت اعتماد الو�سط احل�سابي لإجابات امل�شاركني م�ؤ�شرا لتحديد �أ�سباب عدم الر�ضا وامل�شاكل املتعلقة
مبهنة املراجعة يف اجلزائر

ب ـ االنحراف املعياري :
وقد مت ا�ستخدامه ملعرفة مدى ت�شتت القيم عن و�سطها احل�سابي.
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ج ـ �صدق وثبات الأداة :
وذلك للحكم على دقة القيا�س من خالل حتديد ثبات �أداة القيا�س املمثلة باال�ستبانة وملعرفة مدى �صدق
اال�ستبانة يف قيا�س املفهوم املراد قيا�سه فعال واملتمثل يف معرفة �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة
وم�شاكلها يف اجلزائر وقدمت ا�ستخدام معمل ثبات كرونباخ �ألفا .Cronbach Alpha
وقد بلغ معامل الثبات �ألفا لأفراد العينة ب�شكل عام  ،% 85.9وهي ن�سبة تدل على م�ستوى عال من ثبات
�أداة القيا�س.

�ساد�سا  :حتليل نتائج الدرا�سة
نظ ًرا لوجود عدد كبري من املتغريات الفرعية التي لها �أثر فاعل على فر�ضيات الدرا�سة ،حيث مت ا�ستخدام
�أ�سلوب �إح�صائي ،ف�إن الباحث قام بتق�سيم نتائج التحليل �إىل ثالثة �أجزاء بال�شكل التايل:
اجلزء الأول  :نتائج الدرا�سة الو�صفية الذي يهدف �إىل �إعطاء معلومات عن البيانات الدميوغرافية للعينة.
اجلزء الثاين  :التحليل الإح�صائي للبيانات ونتائج الفر�ضية الأوىل واملتعلقة ب�أ�سباب عدم الر�ضا عن
املراجعة يف اجلزائر.
اجلزء الثالث :التحليل الإح�صائي للبيانات ونتائج الفر�ضية الثانية واملتعلقة مب�شاكل و�صعوبات
املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر.

�أ ـ خ�صائ�ص عينة الدرا�سة
يالحظ من اجلدول رقم (� )2أدناه ب�أن امل�ستوى التعليمي ملراجعي احل�سابات ،يعد مرتفعًا ،حيث كانت
الأكرثية ممن يحملون درجة اللي�سان�س ومبا ن�سبته  %58من �إجمايل عينة مراجعي احل�سابات ،وهذا
يعني �أن عينة الدرا�سة متثل الفئة امل�ؤهلة علميًا القادرة على �إجابة �أ�سئلة اال�ستبانة.
كما يظهر اجلدول ال�سابق � ً
أي�ضا نتائج الدرا�سة املتعلقة بعدد �سنوات اخلربة ،وقد مت توزيع �سنوات
اخلربة �إىل �أربع فئات تبد�أ من اقل من �سنة وتنتهي �إىل � 10سنوات ف�أكرث .حيث بلغت �أعلى ن�سبة %42
للفئة التي تقع بني  4ـ �أقل من � 10سنوات لفئة مراجعي احل�سابات اخلارجيني.
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اجلدول رقم ( :)2خ�صائ�ص عينة الدار�سة
املراجعون

اخلا�صية

التكرار

الن�سبة املئوية

 .1امل�ؤهل العلمي
�أ .دبلوم

10

%10

ب .لي�سان�س
ج .درا�سات عليا
د� .أخرى

61
25
09

%58
%23

املجموع

105

%09

 .2عدد �سنوات اخلربة
�أ� .أقل من �سنة
ب 1 .ـ �أقل من � 4سنوات
ج 4 .ـ �أقل من �10سنوات
د 10 .ـ �أكرث من �10سنوات

%7
%25
%42
%26

8
26
44
27
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ب ـ حتليل نتائج الدرا�سة للفر�ضية املتعلقة ب�أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر �أظهرت
نتائج الدرا�سة للفر�ضية الأوىل عن النتائج املبينة يف اجلدول رقم  3حيث مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري لكل �سبب ملعرفة مدى ت�أثري هذه الأ�سباب عن مدى الر�ضا عن مهنة املراجعة يف
الواقع اجلزائري.

اجلدول رقم (� )3أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر
الرقم

الأ�سباب

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

01

افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة

3.923

0.967

02
03
04
05
06
07

عدم ان�سجام معايري املراجعة للواقع الدويل
اعتبار نتائج العمل �إجراء قانوين
عدم اختبار �أداء املهنيني خا�صة يف البور�صة
عدم وجود معايري موحدة للعمل امليداين
ق�صور النظام املحا�سبي ملعاجلة بع�ض الظواهر
التدريب املهني احلايل ال يتواءم مع مهنة املراجعة

4.2692
3.923
4.115
3.769
4.077
4.308

0.6602
0.967
0.900
1.096
0.926
0.961
امل�صدر  :من اعداد الباحث
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لقد تراوح املتو�سط احل�سابي لأ�سباب عدم الر�ضا من جهة نظر املراجعني يف اجلدول رقم  3بني 4.308
و 3.923من 5حيث كانت اكرب �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر �أهمية هي التدريب
املهني احلايل ال يتواءم مع مهنة املراجعة حيث بلغ املتو�سط احل�سابي  4.308واالنحراف املعياري
 0.961من  5وميثل املتو�سط احل�سابي لهذه امل�شكلة اكرب املتو�سطات يف هذه املجموعة ،مما يدل على
�أهمية هذا ال�سبب واتفاق املراجعني حول �أهميتها ،ونظر ًا لأهمية التدريب فقد ا�شرتطت املجامع املهنية
امل�سئولة عن مهنة املحا�سبة واملراجعة �ضرورة تطوير معارف املراجع وذلك من خالل برامج التعليم
املهني امل�ستمر ك�شرط ال�ستمرار الرتخي�ص له مبزاولة املهنة.
�أما ال�سبب الثاين يف هذه املجموعة فقد كانت عدم ان�سجام معايري املراجعة احلالية للواقع الدويل حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي  4.2692وانحراف املعياري  ،0.6602وهو ما يتطلب العمل يف هذا االجتاه من
اجل ا�ستحداث معايري تتوافق واملتغريات العاملية يف جمال املراجعة.
�أما ال�سبب الثالث فقد ارتبط بعدم اختبار �أداء املهنيني خا�صة يف البور�صة حيث بلغ املتو�سط احل�سابي
لهذه امل�شكلة  4.115واالنحراف املعياري  0.90مما يعني �أهمية هذه ال�سبب ،ويعد غياب الدور الفعلي
للبور�صة يف اجلزائر �سبب مبا�شر لظهور هذا ال�سبب .
�أما ال�سبب الرابع فقد ارتبط بق�صور النظام املحا�سبي احلايل ملعاجلة بع�ض الظواهر حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي لهذا ال�سبب  4.077واالنحراف املعياري  0.926وقد اقرتح بع�ض امل�ستجوبني �إىل �ضرورة
تبني معايري املحا�سبة الدولية كما اقرتح البع�ض �إىل تكييف معايري املحا�سبة الدولية للواقع اجلزائري.
�أما ال�سبب اخلام�س وال�ساد�س  :افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة وكذا اعتبار نتائج العمل �إجراء
قانوين حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لكالهما  3.923واالنحراف املعياري  0.967حيث �أفاد معظم
املراجعني �أن هذه الأ�سباب كبرية الأهمية.
�أما ال�سبب ال�سابع :يتمثل يف عدم وجود معايري موحدة للعمل امليداين حيث بلغ املتو�سط 3.769
واالنحراف املعياري  1.096وقد ذهب بع�ض امل�ستجوبني �إىل انه ال توجد معايري للعمل امليداين متعارف
عليها يف اجلزائر.

ج ـ حتليل نتائج الدرا�سة للفر�ضية املتعلقة مب�شاكل املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر
�أظهرت نتائج الدرا�سة للفر�ضية الثانية عن النتائج املبينة يف اجلدول رقم 4حيث مت ح�ساب املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري لكل �سبب ملعرفة مدى �أهمية هذه امل�شاكل املتعلقة باملمار�سة املهنية
للمراجعة يف اجلزائر.
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اجلدول رقم( )4م�شاكل املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

امل�شاكل
1

النق�ص يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود
معهد تدريبي متخ�ص�ص يقوم بتنظيم ندوات ودورات تدريبية
لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني �أي�ضا

4.555

69130.

2

�ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�شركات التي يقوم املراجع
مبراجعة ح�ساباتها

4.407

74010.

3

عدم مالئمة �أتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�س�ؤولية يف
كثري من الأحيان

4.222

1.0400

4

�ضعف دور النقابات املهنية يف تطوير م�ستوى الكفاءة لدى
�أع�ضائها وتنمية وتوثيق روح التعامل بني �أع�ضاءها

4.185

0.9919

5

التناف�س غري ال�شريف بني املراجعني

3.8889

964 .0

6

تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�شركات

3.704

0.9442

7

عدم مواكبة بع�ض �أع�ضاء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام
احلا�سوب ونظم املعلومات

3.630

1.1376

8

عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تالئم الواقع اجلزائري

3.593

1.1739
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لقد تراوح املتو�سط احل�سابي للم�صاعب كما يبينه اجلدول رقم  4بني  4.556و 3.593من  5حيث كانت
اكرب امل�شاكل �أو امل�صاعب �أهمية هي النق�ص يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود معهد
تدريبي متخ�ص�ص يقوم بتنظيم ندوات ودورات تدريبية لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني �أي�ضا حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي لأهميتها  4.556وميثل املتو�سط احل�سابي لهذه امل�شكلة اكرب املتو�سطات يف هذه
املجموعة ،كما ميثل انحرافها املعياري  0.69137اقل االنحرافات من بني جميع االنحرافات مما يدل على
�أهمية هذه امل�شكلة واتفاق املراجعني حول �أهميتها .
�أما امل�شكلة الثانية يف هذه املجموعة فقد كانت �ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�شركات التي يقوم
املراجع مبراجعة ح�ساباتها حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 4.407وانحراف املعياري،740180.حيث �أن
�ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى العمالء يعني احلاجة �إىل تو�سيع مدى االختبارات الأ�سا�سية ،مما
يرتتب عليه �إنفاق تكاليف ووقت �أكرث من قبل املراجعني دون مقابل .
�أما امل�شكلة الثالثة فقد ارتبطت بعدم مالئمة �أتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�س�ؤولية يف كثري من
الأحيان حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه امل�شكلة  4.222واالنحراف املعياري  1.04008مما يعني
�أهمية هذه امل�صاعب ولكنها جاءت يف النهاية من حيث الأولوية وقد �أ�ضاف امل�ستجيبون �صنفا �أخرا
من امل�شاكل املرتبطة بالعمالء كاحلر�ص على اقل الأ�سعار بغ�ض النظر عن اجلودة وااللتزام وال�شفافية،
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�إ�ضافة �إىل عدم وجود الوعي الكايف اجتاه املهنة الناجت عن توا�ضع م�ستوى التعليم و الوعي العام
مبتطلبات املهنة والأعراف املالية.
�أما امل�شكلة الرابعة تتمثل يف �ضعف دور النقابات املهنية يف تطوير م�ستوى الكفاءة لدى �أع�ضائها
وتنمية وتوثيق روح التعامل بني �أع�ضاءها حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها  54.18واالنحراف املعياري
 0.99193حيث �أفاد معظم املراجعني �أن هذه امل�شكلة كبرية الأهمية ،مما يدل �أن النقابات املهنية ال تقوم
بكامل الدور املطلوب منها واملتمثل يف تطوير م�ؤهالت �أع�ضاءها وتنمية وتوثيق روح التعاون بينهم
ورعاية م�صاحلهم .
�أما امل�شكلة اخلام�سة تتمثل يف التناف�س غري ال�شريف بني املراجعني وهي مرتبطة بعدم مالئمة �أتعاب
املراجعة مع حجم العمل حيث بلغ املتو�سط احل�سابي  3.889واالنحراف املعياري .9647 .0
�أما امل�شكلة ال�ساد�سة فتتمثل يف تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�شركات وله عالقة مب�شكلة �ضعف نظام
الرقابة الداخلية لدى ال�شركات التي يقوم املراجع مبراجعة ح�ساباتها ،حيث بلغ متو�سطها احل�سابي
 3.704وانحرافها املعياري .0.94429
�أما امل�شكلة ال�سابعة فتتمثل يف عدم مواكبة بع�ض �أع�ضاء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام احلا�سوب
ونظم املعلومات حيث بلغ املتو�سط احل�سابي  3.63واالنحراف املعياري .1.13763
�أما امل�شكلة الثامنة تتمثل يف عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تالءم الواقع اجلزائري حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي 3.595واالنحراف املعياري.1.17391

د ـ نتائج اختبار :sig
لقد مت ا�ستعمال اختبار  sigللتعرف على م�ستوى املعنوية التي ميكن عنده القول بان الو�سيط لأهمية
كل م�شكلة يزيد عن ثالثة والتي متثل املتو�سط حيث تبني بان هذا الو�سيط لكل م�شكلة من امل�صاعب التي
وردت يف اجلدول تزيد على ثالثة عند م�ستوى معنوية � 1أو اقل ،مما يعني �أن �أهمية جميع امل�صاعب فقد
مت قيا�سها بوا�سطة املتو�سط احل�سابي حيث ا�ستعمل لرتتيب هذه امل�صاعب ح�سب �أهميتها ح�سب اجلدول
مما يت�ضح �أن امل�صاعب املذكورة التي يواجهها املراجعون يف اجلزائر تزيد �أهميتها عن املتو�سط.
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الخاتمة
لقد �سعت هذه الدرا�سة �إىل معرفة واقع املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر من خالل معرفة �أ�سباب
عدم الر�ضا عن املراجعة يف اجلزائر وكذا معرفة م�صاعب املهنة يف اجلزائر ،وقد متكن الباحث وبعد
اطالعه على الأدبيات العلمية اخلا�صة مبو�ضوع الدرا�سة ،ومن خالل �إجرائه درا�سته امليدانية باخلروج
باال�ستنتاجات التالية:
 1ـ �إن مهمة تطوير مهنة مراجعة احل�سابات يف اجلزائر تتطلب التعرف على م�شكل مهنة املراجعة
و�أ�سبابها وطرق عالجها ،وقد ظهر من خالل البحث �أن مراجعي احل�سابات يف اجلزائر يواجهون يف
عملهم م�صاعب متعددة �أبرزها:
�أ ـ النق�ص يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود معهد تدريبي متخ�ص�ص يقوم بتنظيم
ندوات ودورات تدريبية لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني �أي�ضا.
ب ـ عدم مالئمة �أتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�س�ؤولية يف كثري من الأحيان.
ج ـ �ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�شركات التي يقوم املراجع مبراجعة ح�ساباتها.
د ـ التناف�س غري ال�شريف بني املراجعني.
هـ ـ عدم مواكبة بع�ض �أع�ضاء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام احلا�سوب ونظم املعلومات.
و ـ �ضعف دور النقابات املهنية يف تطوير م�ستوى الكفاءة لدى �أع�ضائها وتنمية وتوثيق روح التعامل
بني �أع�ضاءها.
ز ـ تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�شركات.
ط ـ عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تال�ؤم الواقع اجلزائري.
 2ـ �إن هناك �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري حيث ميكن ذكر �أهمها:
�أ ـ التدريب املهني احلايل ال يتواءم مع مهنة املراجعة.
ب ـ ق�صور النظام املحا�سبي ملعاجلة بع�ض الظواهر.
ج ـ عدم ان�سجام معايري املراجعة للواقع الدويل.
د ـ عدم وجود معايري موحدة للعمل امليداين.
هـ ـ عدم اختبار �أداء املهنيني خا�صة يف البور�صة.
و ـ اعتبار نتائج العمل �إجراء قانوين.
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ز ـ افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة.
ومن خالل درا�سة اجلوانب املتعددة لواقع املراجعة يف اجلزائر ،وجد �أن هذه املهنة الزالت حتتاج �إىل
املزيد من التطوير حتى يرقى �أدا�ؤها �إىل امل�ستوى املقبول ،وبالتايل مواكبة التطورات والتحديات
املعا�صرة التي تواجهها اجلزائر ،الأمر الذي يجعلنا نقدم بع�ض التو�صيات التي يرى الباحث ب�أنها مهمة
يف تطوير مهنة املراجعة وهي كالتايل:
ـ تفعيل القوانني والت�شريعات اخلا�صة بواجبات وحقوق مراجعي احل�سابات مع الت�شدد يف تطبيق
العقوبات الرادعة على من يخالفها �سواء من قبل املراجعني �أو من ال�شركات.
ـ حماية املراجعني وذلك من خالل �إيجاد �آلية معينة متنع م�ستخدميهم عن اال�ستغناء عنهم دون �إبداء
�أ�سباب ذلك.
ـ و�ضع القوانني واملعايري ب�شكل م�ستمر و�أن يتم مراجعتها للت�أكد من مواكبتها للتغريات يف احتياجات
املراجعة.
ـ العمل على �إن�شاء جلان مراجعة يف ال�شركات ب�أع�ضاء م�ستقلني.
ـ العمل على تفعيل دور النقابات ب�شكل �أكرب و�إعطائها �صالحيات �أكرب مما هي عليه ،نظرا الت�صالها
املبا�شر مبراجعي احل�سابات اخلارجيني.
ـ �إيجاد �أ�س�س حمددة لتحديد �أتعاب مراجعي احل�سابات بحيث تكون متنا�سبة مع جهودهم وم�س�ؤولياتهم
ـ تبني معايري املحا�سبة واملراجعة الدولية ،ريثما يتم و�ضع معايري تالءم الواقع اجلزائري.
ـ دعم املنظمات املهنية اخلا�صة مبراجعة احل�سابات بحيث تكون قادرة على عقد ندوات وم�ؤمترات تهتم
بتطوير مراجع احل�سابات وتوعيته.
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