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الحسابات االستثمارية المطلقة في ضوء المعايير الشرعية
لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
ً
نموذجا)
(بنك الزيتونة
د .نبيل بن عرفة
معهد الدراسات العليا التكنولوجية – تونس

ّ
(سلم البحث للنشر في 2017/12 /3م ،واعتمد للنشر في 2018/ 1/14م)

متنوعة ،ومن
ح ّققت املالية اإلسالمية
وطورت منتجاهتا يف صيغ ّ
انتشارا واس ًعا ّ
ً
بينها تلك الصيغ املتع ّلقة باالستثامر عىل غرار احلسابات االستثامرية املطلقة ،ولقد

كان من املتوقع أن تساهم هذه احلسابات يف النهوض باالستثامر احلقيقي لكن
خمالف ملا هو منشود.
واقعها
ٌ

يف هذا اإلطار متحورت فكرة البحث حول دراسة أسباب واقع هذه االستثامرات،
فأدت إىل حتليل التحفظات سواء عىل مستوى املصطلحات أو عىل مستوى

التّطبيقات املرصفية ذات العالقة ،حيث أظهرت القوائم املالية لبعض املصارف

خاصة فيام يتعلق
خروجا عن ضوابط املعيار الرشعي للمضاربة،
اإلسالمية
ّ
ً
بتضييق املخاطرة يف احلدود اآلمنة ،وبالتايل أفضت الدراسة إىل بيان األفضلية
النسب ّية للحسابات املق ّيدة واألسهم مقارنة باحلسابات االستثامرية املطلقة
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لالعتبارات املذكورة التي تتجىل تطبيقيا يف:
٭
٭
٭

٭

٭

٭اعتبار العمليات التمويلية عمليات استثامرية.
٭ إرساف بعض البنوك اإلسالمية يف تطبيق مبدئي اإلطالق واخللط.
٭ إرساف بعض البنوك اإلسالمية يف إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية
املطلقة يف أعباء املرصف وإيراداته.
٭التعثر املحاسبي بسبب عدم اعتامد املعايري الصادرة عن هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية كمرجع رئييس وهيمنة املحاسبة
التقليدية يف حال االختالف.
٭غياب االستثامر اإلنتاجي مقارنة باالستثامر املايل الصِّ ْ ف يف إطار املضاربة
املطلقة.
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Unrestricted Investment Accounts in The Light of Shari’ah
Standards by AAOIFI: Model of Banque Zitouna
Dr. Nabil benarfa
Higher Studies Institute of Technology- Tunisia

Abstract:
Islamic finance has spread widely and its products have developed rapidly
including those related to investment. In this context absolute investment
accounts was expected to contribute to raising the real investment, but
reality is contrary to what is desired from this Islamic product. Therefore, the
idea of research is to study causes of this paradox centered on the analysis

احلسابات االستثامرية املطلقة يف ضوء املعايري الرشعية هليئة املحاسبة
)نموذجا
ً واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (بنك الزيتونة

of reservations both at the level of terminology and at the level of banking
applications. Indeed financial statements of some Islamic banks show excesses
in freedom to manage and mix money out of the controls stipulated in the legal
standard of speculation. Consequently, the study showed the comparative
advantage of the restricted accounts and shares compared to the unrestricted
investment accounts for these considerations, which are applied in:
•

Excessive application of freedom to manage and mix money.

•

Excessive involvement of investment account holders in the bank’s
burdens and revenues.

•

Accounting constraint due to predominance of traditional accounting in
case of disagreement compared to standards issued by the Accounting
and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

•

Considering financing operations as investment operations.

•

Lack of productive investment compared to financial investment.
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المقدمة
.1موضوع البحث
حققت املال ّية التقليدية نجاحات فن ّية يف َ
جمال التّأصيل والتطبيق من بينها
إدارة حمفظة األوراق املالية ذات تطبيقات تتجاوز األوراق لرتتقي إىل مستوى
أيضا إدارة املخاطر يف أنواعها
املرشوعات االستثامرية ،كام شملت النّجاحات ً
املختلفة ومستوياهتا املتفاوتة ،وحيث إن احلكمة ضا َّل ُة املؤمن ُ
ينشدُ ها حيثام
جيدها((( ،فاالنفتاح عىل نجاحات املالية التقليدية حممود بل هو واجب ،وقد
يكون رضور ًيا باملعنى الفقهي ،لكن يف ما اتَّفق مع الرشيعة اإلسالمية احلنيفة
مع بذل اجلهد يف التأصيل املعريف والتطبيق والتطوير لضامن جدوى القرارات
واعتبارا لألمهية الكربى التي حتيض هبا احلسابات
املالية ،من بينها قرار االستثامر،
ً
االستثامرية لدعم املوارد الالزمة لتمويل املشاريع االقتصاديةَّ ،
فإن األمانة العلمية
أيضا رشعية تو ّلدت عن اخللط
تقتيض التنبيه عىل إشكاليات فن ّية ،وقد تكون ً
بني مصطلحي االستثامر والتمويل ،من جهة ،وعن اإلرساف يف تطبيق مبدَ ئي
منتجا
اإلطالق واخللط من جهة أخرى ،جعلت احلسابات االستثامرية املطلقة
ً
يتأرجح بني الوجود والعدم.
السياق تتو ّلد مجلة من التساؤالت:
ويف هذا ّ

 -ما الفرق بني مصطلحي االستثامر والتمويل وما هي أوجه االتفاقواالختالف بني املصطلحني؟

 -ما الفرق بني احلسابات االستثامرية املقيدة واحلسابات االستثامرية املطلقةخاصة يف ما تعلق بصفة «اإلطالق» يف ماهيتها وحدودها؟
((( أصله:حديث ضعيف عند الرتمذي ( )51/ 5برقم )2687:حيث روي من حديث أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه« :الكلمة احلكمة ضالة املؤمن فحيث
ِ
وجدها فهو أحق هبا» .قال الرتمذي« :هذا َح ِد ٌ
الو ْج ِه».وإن مل يثبت هذا احلديث مرفوعًا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
يب َل َن ْع ِر ُف ُه إِ َّل م ْن َه َذا َ
يث غ َِر ٌ
صحيحا ،ذلك أن املؤمن حيرص عىل بلوغ احلق واحلكمة واخلري مهام كان مصدرها.
فإن الفقهاء اعتربوا معناه
ً

fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa
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ً
إشكال حقيق ًّيا هيدّ د وجود احلسابات
 -ما هي أهم التحفظات التي متثلاالستثامرية املطلقة؟

.2أهمية البحث
تكمن أمهية البحث يف ضبط أساس ّيات حسابات االستثامر املطلقة وذلك من
خالل:
أ -بيان الفرق بني مصطلحي االستثامر والتمويل العتامده يف توظيف احلسابات
االستثامرية.
ب -إظهار التقارب الشديد بني وض َعي املساهم من جهة ،وصاحب احلساب
االستثامري املطلق من جهة أخرى ،يف ِّ
ظل بعض التطبيقات املرصفية.

 .3أهداف البحث
هيدف البحث إىل:

 -املسامهة يف تطوير مصادر التمويل اإلسالمي لالستثامر من خالل حتليليفيض إىل نتائج وتوصيات تساعد يف التّقليل من التّحفظات التي تشوب
احلسابات االستثامرية املطلقة عىل ُم ْست ََو َي ْي :
ّأو ًل  :عىل مستوى التطبيقات املرصفية.
ثان ًيا  :عىل املستوى االصطالحي ملفهومي التمويل واالستثامر.

 -بيان األفضل ّية النسب ّية لصيغ أخرى كاحلسابات االستثامرية املق ّيدة193
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ت -بيان الفجوة بني الدور املنوط نظر ًيا هبذه احلسابات يف التنمية االقتصادية
احلقيقية وبني دورها الفعيل املنحرص يف عمليات متويل أو استثامر مايل غري إنتاجي.
ٍ
ومقاالت ،طرحت اإلشكال املذكور
ث -مل أجد،يف حدود مطالعايتُ ،ب ُحو ًثا و ُك ُت ًبا
آنفا ،واهلل أعلم.
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واألسهم.

 .4مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث يف دراسة جدوى احلسابات االستثامرية املطلقة بسبب ما
يشوهبا من حتفظات أمهها إرساف بعض املصارف اإلسالمية يف تطبيق مبدئي
اإلطالق واخللط من جهة ،وهيمنة التعريف اللغوي عىل التعريف االصطالحي
لالستثامر أ ّدت إىل اعتبار العمليات التّمويلية عمليات استثامرية من جهة أخرى.

ّ
منهجية البحث
.5

سيتّبع الباحث املنهجني التاليني:

¦ ¦املنهج التحلييل من خالل:

٭ ٭حتليل علمي للمصطلحات استنا ًدا لبعض مقاربات التحليل املايل
خاصة املقاربة الوظيفية.
٭ ٭حتليل علمي لبيانات القوائم املالية لبنك الزيتونة اإلسالمي التونيس
ذات عالقة بعائد املضاربة ألصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة
وللمسامهني.

¦ ¦املنهج االستقرائي من خالل استقراء ما جادت به الدراسات الفقهية واملالية
ذات العالقة بإشكالية البحث الستكامل البناء املعريف.

.6حدود البحث
اعتبارا لإلشكالية املطروحة تتمثل حدود البحث يف ما ييل :
ً

 تعرض الباحث لبعض املسائل الرشعية ذات العالقة املبارشة باإلشكاليةإنكار يستوجبه البعد
بداعي احلجة واالستدالل أو التساؤل عىل سبيل اإلنكار،
ٌ
194

العدد ( )8ـ دولة قطر ـ أبريل  2018م

التقني الواجب اعتباره يف تعريف املعيار الرشعي؛ لكنه مل ُيعترب عىل غرار مصطلح
االستثامر.

ً
حلول فقهية وال ترشيعية لعدم االختصاص ،وإن كانت هنالك أبعاد
 ال أقرتحذات عالقة مبارشة باإلشكالية ،بل أكتفي بالدعوة إىل مراجعة أوسع بإدراج البعد
الفني االصطالحي ،أو إىل ضبط أكثر د ّق ًة وحز ًما يف البعد الرشعي عىل غرار
مسألتي «اإلطالق» و»خلط األموال» ،والنّظر يف إمكانية وجود شبهة ُغبن من
عدمها يف بعض التطبيقات املرصفية.

.7خطة البحث

المبحث األول :االستثامر والتمويل بني فصل مصطلح االستثامر عن مصطلح
التمويل من عدمه.
المبحث الثاني :تقديم احلسابات االستثامرية املطلقة ومقارنتها باحلسابات
االستثامرية املقيدة.

المبحث الثالث :دراسة حتليلية للتحفظات ذات العالقة باحلسابات املطلقة.
ِ
أهم النتائج والتّوصيات.
خامتة البحث متضمنة َّ

 .8الدراسات السابقة
سامهت العديد من البحوث يف تطوير احلسابات االستثامرية املطلقة؛ إما مبارشة
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حتتوي اخلطة عىل:
ملخ ِ
أّ -
ص البحث.
ب -مقدّ ِ
مة البحث وفيها :موضوعه ،أهدافه ،منهجيته ،أمه ّيته ،حدوده وخ ّطته
مع االستئناس بالدراسات األخرى ذات العالقة الستكامل البناء املعريف.
ِ
مفص ًل يف ثالثة مباحث:
ت -البحث ّ
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من خالل بيان اإلشكاليات املتعلقة هبذه احلسابات ،أو بطريق غري مبارشة من
خالل حتليل مصطلح االستثامر وإن مل تتناول إشكالية اإلطالق يف أبعادها
املختلفة التي متثل موضوع البحث احلايل.من هذه الدراسات نجد:

عرف الباحث االستثامر والتمويل مع
أ -بحث (إبراهيم خليل عليانّ :)2014 ،
بيان النظرة اإلسالمية ،مؤكدً ا عىل مسائل تتعلق بالربا ،وقاعدة الغنم بالغرم،
وقد َّبي لنا ّ
أن حتديد املفاهيم لبنة أساسية لتطوير اجلانب التقني يف مصطلحات
االقتصاد اإلسالمي من شأنه املساعدة يف تقليل التحفظات التي تواجهها بعض
املصارف اإلسالمية بسبب تطبيقاهتا املتعلقة باحلسابات االستثامرية املطلقة.

ب -كتاب أصول االقتصاد اإلسالمي(عبد احلميد حممود البعيل:)2009 ،
مهم لرأس املال الفني بني متداول وثابت بحكم التغري
قدّ م الكاتب
تقسيم تقن ًيا ً
ً
الذي يطرأ عىل رأس املال ،وأرى يف هذا التقسيم ً
أخذا يف االعتبار لبعد هام يف
إشكاليات االستثامر وهو الزمن ،حيث فصل الباحث بني املدى القصري من جهة،
واملدى املتوسط والبعيد من جهة أخرى.

ت-بحث (حممد عبد احلليم عمر :)2002 ،تعرض إلشكالية هامة تتمثل يف
غياب مرجع موحد يضبط حساب وتوزيع أرباح املضاربة يف مسائل عدة من
بينها تالحق املودعني ،اختالف توقيت الربح وتوقيت تصفية املضاربة .ولقد
وجدت يف هذا البحث أيضا إشكاليات فرعية ذات عالقة باإلشكالية احلالية منها
حتميل املرصوفات البنكية عىل املضاربة وإن قدمه الباحث من باب الدعوة إىل
توحيد التطبيقات املهنية وليس من قبيل حتليل وجاهة التحميل.
دراسة (موسى آدم عيسى :)2010 ،قدم الباحث مجلة من القواعد املنظمة
للمضاربة ،من بينها :معلومية الربح ،وسالمة رأس مال املضاربة ،وخلط
األموال ،كام تعرض إىل إشكالية اقتسام الربح يف املضاربة املستمرة ،فخلص إىل
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جوازها وفق مبدأ التنضيض احلكمي(((.

المبحث األول :االستثمار والتمويل

ّ
إن التحفظات موضوع البحث ال تتعلق بالتطبيقات املرصفية فحسب ،بل مردها
أيضا اخللط بني مصطلحي االستثامر والتمويل فوجب حتديد ماهيتهام ابتدا ًء.
ً

ً
المطلب األول :ماهية االستثمار ومنزلته شرعا.

أيضا جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة عدد  ،16مكة املكرمة 26 - 21 ،شوال 1422هـ.
أقر بذلك ً
((( ّ
((( معجم املعاين :اجلامع واملعجم الوسيط ،معجم عريب -عريب ،تعريف ومعنى االستثامر.www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/،
((( قطب سانو ،االستثامر  :أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي ,دار النفائس ،عامن ،األردن ،ط،2001 ،1ص  ،20جملة جممع الفقه اإلسالمي -
املكتبة الشاملة shamela.ws/browse.php/book-8356/page-21048
أيضا إبراهيم مقداد ،زياد ،الضوابط الرشعية الستثامر األموال ،بحث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول :االستثامر والتمويل يف فلسطني بني آفـاق التنميـة
ً
والتحديـات املعـاصـرة املنعقد بكلية التجارة يف باجلامعة اإلسالمية يف الفرتة من  9 - 8مايو 2005م
((( سورة احلديد.7:
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استثمر أي طلب ال ًّثمر َة أو ال َّث ْم َر ،وهو محل الشجر،
مصدر لفعل
االستثامر لغ ًة
َ
ٌ
ِ
َثمر َأ ْم َوا َله أي اِ ْس َت َغ َّل َها َو َج َع َل َها ُت ْث ِم ُر(((.
واست َ
تبي من خالل املراجع ذات االختصاص ّ
أن
أ ّما يف االصطالح الفقهي فقد ّ
األولني هبذا اللفظ بل خاضوا فيه بألفاظ
مصطلح االستثامر مل ُي ْع َرف عند الفقهاء ّ
بديلة مثل االجتار باملال ،االستنامء ،التنمية ،والترصف يف املال بقصد الربح يف
حني اشتهر مصطلح االستثامر هبذا اللفظ عند الفقهاء املعارصين من بينهم قطب
عرفه كطلب لتحصيل نامء املال بالطرق الرشعية كاملضاربة واملرابحة
سانو حيث ّ
(((
واملشاركة.
وبقطع النظر عن اختالف األلفاظ املستعملة لتحديد االصطالح الفقهيّ ،
فإن
الفقهاء مل خيتلفوا يف معناه والغاية منه .فاملسلم يستثمر لالستزادة من نعم اهلل
نصت عىل ذلك
سبحانه وتعاىل وعامرة األرض استنا ًدا ملبدأ االستخالف كام ّ
آيات عدّ ة يف القرءان القرآن الكريم،حيث يقول اهلل تعاىل﴿ :و َأن ِْف ُقوا ِمَّا َج َع َلك ُْم
ني فِي ْه﴾((( .ومعنى اآلية يف تفسري ابن كثري ّ
ُم ْست ْ
أن املال كان يف أيدي من قبلكم
َخ َل ِف َ
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قبل أن يصري إليكم ،فاستعملوه يف طاعة اهلل(((  .واإلنفاق االستثامري احلالل
الذي ينفع الناس سبيل من سبل طاعة اهلل عز وجل .وقد ّ
سخر اهلل ذلك لإلنسان
ول َفام ُشوا ِف من ِ
ِ
َاكبِ َها َو ُك ُلوا ِم ْن ِر ْز ِق ِه
يف
ُ
َ
قوله﴿:هو ا َّلذي َج َع َل َلك ُُم ْالَ ْر َض َذ ُل ً ْ
ِ
ور «﴾((( .أي :سافروا حيث شئتم من أقطارها ،وترددوا يف أقاليمها
َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ
وأرجائها يف أنواع املكاسب التجارات (((.والتجارة وجه من أوجه عامرة األرض
ِ
الا ۚ َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا
﴿وإِ َ ٰل َث ُمو َد َأ َخ ُ
التي دعانا إليها اهلل تعاىل يف قولهَ :
اه ْم َص ً
ِ
نش َأكُم ِّم َن ْالَ ْر ِ
اللََّ َما َلكُم ِّم ْن إِ َٰل ٍه َغ ْ ُي ُه ۖ ُه َو َأ َ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه ُث َّم
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َيها َف ْ
ض َو ْ
ِ
يب﴾ (((.أي جعلكم ُع ّم ًرا لألرض باستخراج الثروة
يب ُّ ِم ٌ
تُو ُبوا إِ َل ْيه ۚ إِ َّن َربِّ َق ِر ٌ
وتنميتها ((1(.والعامرة ال جتتمع مع التلف فوجب حفظ املال من سوء اإلدارة
ِ
ِ
وه ْم
الس َف َها َء َأ ْم َوا َلك ُُم ا َّلتي َج َع َل اللَُّ َلك ُْم ق َيا ًما َو ْار ُز ُق ُ
مصدا ًقا لقوله َ ﴿:و َل ت ُْؤتُوا ُّ
ِ
وه ْم َو ُقو ُلوا َل ُ ْم َق ْو ًل َّم ْع ُرو ًفا ﴾( .((1ومعنى اآلية ّ
أن باملال يقوم معاش
ف َيها َواك ُْس ُ
الناس من التجارات وغريها .وأ ّما السفهاء ،فقد صنّفهم ابن كثري ثالثة أصناف:
الصغري ألنه مسلوب العبارة ،واملجنون لفقدان عقله ،وميسء اإلدارة ((1(.وقد
اعترب حممد الطاهر بن عاشور اختالل التّرصف يف املال هو األظهر ألنه األوسع
(((1
يف املعنى.
الضوابط
يف مقابل احلث عىل االستثامر والرتغيب فيه ،خيضع االستثامر إىل ّ
ً
حالل مراع ًيا للكليات اخلمس بحفظ الدّ ين والنّفس والعقل
الرشعية بأن يكون
أيضا ،ال بد أن يكون القرار االستثامري مواف ًقا لفقه األولويات؛
والنّسل واملالً .
أمرا واج ًبا بسبب ما تعانيه بعض البالد اإلسالمية من ضعف
إذ ُيعدُّ ترتيبها اليوم ً
اقتصادي نتيجة اخللل يف ترشيد خططها االستثامرية ،ويف هذا السياق يعدّ التحليل
((( ابن كثري الدمشقي ،احلافظ ،تفسري القران العظيم ،بريوت :دار الكتب العلمية ،طبعة جديدة منقحة مصححة ،2006 ،ج ،4ص.281
((( سورة امللك.15:
((( ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ، 4ص .366
((( سورة هود.61 :
( ((1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،3ص . 425
( ((1سورة النساء.5 :
( ((1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،1ص.433
( ((1حممد الطاهر بن عاشور « ،تفسري التحرير والتنوير» ،تونس :الدار التونسية للنرش ،1984 ،ج  ،4ص . 236-233
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الفقهي لإلمام ّ
مكملة
الشاطبي مرج ًعا ق ّي ًم يف نقاط عدة من بينها اعتبار احلاجات ّ
للرضوريات متيل هبا إىل االعتدال فال إفراط وال تفريط ((1(.فال بأس من إقامة
مرشوعات استثامرية تستجيب حلاجات الناس يف رفع املشقة عنهم لكن باعتدال،
وبعد انجاز االستثامرات الرضورية التي تقوم هبا شؤون دينهم ودنياهم.
ً
وتكامل مع اجلانبني اللغوي والرشعي ال بد من بيان االصطالح الفني لالستثامر
تبي من خالل دراسة البحوث واملراجع
من منظور االقتصاد اإلسالمي .وقد ّ
املتخصصة ذات العالقةّ ،
أن هذا االصطالح هييمن عليه البعد اللغوي ،حيث
نجد يف أكثر البحوث القواسم املشرتكة التالية :

٭ ٭ توظيف واستغالل املال «بكا ّفة صوره» من ذلك املرابحة.
٭ ٭تنمية رأس املال برصف النظر عن املدّ ة الزمن ّية؛ فقد يتعلق االستثامر
نظرا ألمهية فصل
بعمليات وأصول متداولة ،وهذا إشكال فني غري يسريً ،
السلعية
األصول وفق معيار «نسبة دوران األصول» ،فشتّان بني الدورة ّ
ودورة األصول الثابتة.
فا ّلذي أراه ّ
أن مصطلح االستثامر من زاوية االقتصاد اإلسالمي جيب أن يكون فن ًّيا
مع األخذ بالضوابط الرشعية املتعلقة بمسألة التحريم وحفظ الكل ّيات واملقاصد
فيكون كالتايل:
 -ماهيته :اإلنفاق برشاء أصول ثابتة تستهلك يف نشاط حالل يف أكثر من(((1
دورة إنتاجية.
 -حم ُّله :أصول ذات عالقة باإلنتاج مادية (آلة...الخ) أو غري مادية (برجمياتاإلنتاج...الخ)
(((1
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نموذجا)
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (بنك الزيتونة ً

( ((1اإلمام الشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،ختريج اآليات وضبط األحاديث :الشيخ إبراهيم رمضان ،بريوت:
دار املعرفة ،د.ت ،ج  :،2املقاصد ،ص :329 – 327حيث اعترب الشاطبي املقاصد الرضورية تلك التي ال بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا ،وهي
األصل ،أ ّما احلاجيات فلرفع املشقة والضيق وهي جارية يف العبادات واملعامالت ،وأما التحسينات فيصفها «بمحاسن العادات من الزينات ال تتواجد
مع املدنسات» ،ويف ص 332أكد عىل مسألة هامة للحاجيات باعتبارها مكملة للرضوريات باعتدال.
( ((1شحاته ،حسني« ،الضوابط الرشعية لالستثامر اإلسالمي» ،صwww.darelmashora.com/download.as .،2
فني يتعلق
( ((1بعض التعريفات تدرج ً
أيضا التغري يف املخزونات من السلع النهائية والوسيطة يف االقتصاديني التقليدي واإلسالمي وهذا إشكال ّ
باإلدارة املالية حيث ال نعترب منها إال املخزونات االحتياطية ألهنا حتمل صفة األصل الثابت وختضع بالتايل ملبادئ إدارة األصول الثابتة.
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  -هدفه :احلصول عىل إيرادات مستقبلية منتظمة عىل مدى متوسط وبعيدلتنمية املال وحفظه من التلف.
  -غايته وإطاره :الغاية األسمى عامرة األرض تطبيق ًا ملبدأ االستخالف،وامتثاالً ألمر اهلل وطاعة لرسوله يف مسالة اإلنفاق وعدم االكتناز
والكسب احلالل ،ونفع املؤمن لذاته ولغريه.
المطلب الثاني :تعريف التمويل

وع َإل َ ت ْ ِو ٍ
َاج
يت ُ
ش ُ
يت ُ
يل أي َ ْ
التّمويل لغ ًة اسم مصدر لفعل َم َّو َل ،فنقول َ ْ
َاج ا َْل ْ ُ
َإل م ٍ
اصطالحا فن ًّيا ،فمعناه البحث عن املوارد املالية املناسبة إلنجاز
ال( .((1أ ّما
ً
َ
املرشوع االستثامري وتشكيل اهلندسة املالية األجدى وفق معايري أمهها التكلفة
الرتجيحية ملصادر التمويل ومستوى املخاطرة ،ومن بني مصادر التمويل نذكر:
املوارد الذاتية ،واملصادر اخلارجية كاملرابحة ،السلم ،االستصناع ،البيع اآلجل،
اإلجارة املنتهية بالتمليك والقرض احلسن.
مصطلحا التمويل واالستثامر وجهني خمتلفني لعملة
واستنا ًدا هلذا العرض ،يمثل
َ
واحدة ،فكالمها يشرتكان يف األصل الثابت ألنه ّ
حمل كليهام؛ لكنهام ينفصالن
يف اإلشكالني املتعلقني باألصل .فإن كان االستثامر ُيعنَى باخلصوصيات الفنية
واملالية لألصل ،وهي املعيار األسايس يف اختياره ،فإن التمويل ُيعنى بمصادر
التمويل األجدى للحصول عليه.

( ((1معجم املعاين :اجلامع واملعجم الوسيط ،معجم عريب -عريب ،تعريف ومعنى التمويل/www.almaany.com/ar/dict/ar-ar،
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المبحث الثاني :ماهية الحسابات االستثمارية َ،أنواعها وضوابطها
تتمحور الفكرة األساسية هلذا املبحث حول اخلصوصيات الفن ّية والضوابط
أساسا لإلقرار
الرشعية الواردة يف املعيار الرشعي للمضاربة الذي يعد مرج ًعا
ً
بوجود حتفظات من عدمها مع االستئناس بمقارنة صنفي احلسابات االستثامرية
املطلقة واملقيدة.
المطلب األول :الحسابات االستثمارية :ماهيتها ومشروعيتها

أيضا إىل أحكام نظام الوكالة يف حال وكّل املستثمر املرصف لالسرتباح.
( ((1وقد ختضع ً
( ((1هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية« ،املعايري الرشعية» ،صفر1437هـ  ،2015 /املعيار الرشعي رقم( 13معدل) ،ص.365
/aaoifi.com

( ((2سورة املزمل18 :
(((2خوجة ،عزالدين ،املوسوعة امليرسة يف املعامالت املالية اإلسالمية ،املساق الثاين :النظام املرصيف اإلسالمي ،تونس :مركز االمتثال للاملية
اإلسالمية2013 ،م ،ص.77
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خاصا باملصارف اإلسالمية حيث متكن العمالء
منتجا ً
متثل احلسابات االستثامرية ً
من إيداع أمواهلم لديه بغية استثامرها لالسرتباح يف إطار عالقة قد ختضع ألحكام
رشكة املضاربة الرشعية( ،((1فالعالقة عالقة رشاكة ،وليست عالقة متويل كام
احلال يف حسابات االدخار يف املصارف التقليدية ،واملقصود باملضاربة االشرتاك
يف الربح بامل من جانب رب املال (املستثمر) وبعمل من جانب مدير املرشوع
بنص
االستثامري (املضارب أو عامل املضاربة) وتنعقد املضاربة بعقد يسمى ّ
املعيار الرشعي رقم« 13عقد مضاربة» أو «عقد قراض» أو «عقد مقارضة»(.((1
أ ّما من ناحية مرشوعيتها فاملضاربة جائزة رش ًعا إذ عمل هبا الصحابة ريض اهلل
وأقرهم عليها ومستندهم يف ذلك
عنهم يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وس ّلم ّ
ون َي ْ ِ
ون يف األَ ْر ِ
وآخر َ
قول اهلل تعاىلَ ...﴿ :ع ِل َم َأ ْن َسيك ُ
ض ُب َ
ُون ِمنْك ُْم َم ْر َض
ض
ُ
ون ُي َقاتِ ُل َ
آخ ُر َ
َي ْب َت ُغ َ
ون ِم ْن َف ْض ِل اهللِ َو َ
ون يف َسبِيل اهللِ ص.((2(﴾...
ويتميز عقد املضاربة الرشعية بتصنيفه التعاقدي حيث يدرج ككل عقد اسرتباح
ضمن عقود الرشكات ،لكن خصوصياته تدفع نحو متييزه عنها( .((2فإن كان رأس
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املال يف عقود الرشكات من جنس واحد (املال يف رشكة األموال ،واجلهد يف رشكة
األبدان ،أو السمعة يف رشكة الوجوه) ،فإن عقود االسرتباح تتميز بمزاوجة املال
للجهد يف املضاربة أو لألرض يف املزارعة واملغارسة ،وبعكس عقود الرشكات
حيث جيمع كل رشيك حقه يف رأس املال بحقه يف اإلدارة والترصف وتقاسم
ربحا وخسارةً ،ففي عقد املضاربة ينفصل هذا احلق فتنحرص اإلدارة بني
النتائجً ،
يدي املضارب وال يتحمل خسارة املال بل خيرس جهده فقط ،إال إذا تعدى أو
قص فعليه األمرين.
ّ
المطلب الثاني :أنواع المضاربة
تنقسم املضاربة وبالتايل احلسابات االستثامرية إىل مطلقة ومق ّيدة.

المضاربة المطلقة :تتم هذه الصيغة عىل أساس املبالغ املودعة يف احلسابات
«يفوض رب املال
عرفها املعيار كام ييلّ :
االستثامرية املشرتكة (املطلقة) ،وقد ّ
للمضارب سلطات تقديرية واسعة وذلك اعتام ًدا عىل ثقته يف أمانته وخربته،
واإلطالق مهام اتسع ،فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفني يف حتقيق مقصود
املضاربة ،وهو الربح ،وأن يتم الترصف وف ًقا لألعراف اجلارية يف جمال النشاط
االستثامري موضوع املضاربة»( .((2ومن اإلشكاليات التي تطرحها هذه احلسابات
تلك املتعلقة باحتساب الربح بسبب تواتر املودعني وعمليات السحب واإليداع
نموذجا رياض ًيا ق ّي ًم
يف تواريخ متعددة خمتلفة وقد قدّ م سامر مظهر قنطقجي
ً
لتجاوز هذا اإلشكال(.((2

المضاربة المقيدة :تتم عىل أساس املبالغ املودعة يف احلسابات االستثامرية
املضارب باملكان أو املجال الذي
املخصصة (املق ّيدة) حيث يق ّيد فيها رب املال
َ
ّ
يعمل فيه وبكل ما يراه مناس ًبا بام ال يمنع املضارب عن العمل.
( ((2املعيار الرشعي ،مرجع سابق ،ص .371

( ((2قنطقجي ،سامر مظهر « ،نموذج توزيع أرباح وخسائر رشكات املضاربة» ،سلسلة فقه املعامالت ،ص ،28-25موقع النرش .www.kantakji.com
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ولكن برغم هذا التقسيم فإن صفتي اإلطالق والتقييد تظالن نسبيتان حيث َّ
إن يف
املضاربة املقيدة يشء من اإلطالق ويف املضاربة املطلقة يشء من التقييد ،كام يبينه
اجلدول التايل.
َ
جدول رقم  :1مقارنة صنفي المضاربة وفق مبدئي اإلطالق والتقييد.
جمال اإلطالق
مطلقة

مقيدة

جمال التقييد

إدارة املضاربة

اختيار املجال االستثامري ونوع االستثامر يعود لرب املال
فيتقيد به املضارب إن قبل بذلك ،وللمضارب إمكانية
اقرتاح االستثامر الذي يراه مناس ًبا لكن يعود لرب املال
قبوله أو رفضه.

املصدر :من عمل الباحث مع االستئناس باملوسوعة امليرسة يف املعامالت املالية اإلسالمية

(((2

المطلب الثالث :الضوابط الشرعية الواردة في المعيار الشرعي رقم 31
خيضع عقد املضاربة إىل مجلة من األحكام الرشعية املنصوص عليها يف العنوان
الرابع من املعيار يف أربعة بنود حيث ُيصنف عقد املقارضة وفق البند األخري من
بني عقود األمانة ،فعىل املضارب أن يكون أمينًا عىل مال املودع ،وال يضمن إال يف
حال التعدي أو التقصري ،أ ّما ضوابط احلسابات االستثامرية املطلقة حتديدً ا فتتعلق
بام ييل:

عرفها املعيار الرشعي كتفويض من رب املال
أ -صفة اإلطالق :حيث ّ
للمضارب بسلطات تقديرية «واسعة» وذلك اعتام ًدا عىل ثقته يف أمانته وخربته،
( ((2د .خوجة ،عزالدين  ،املوسوعة امليرسة ،مرجع سابق ،ص.77
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اختيار البنك
لالستثامر
اإلنتاجي وإدارة
املضاربة

ما خرج عن حمل اإلطالق كاهلبة ،أو التنازل ،وكل ما
يعطل الربح ،أو يدفع نحو خماطرة ال تتناسب مع هذه
احلسابات خاصة املخاطر البنكية أو إرشاك املودعني يف
أعباء وإيرادات ال ترتبط مبارشة باملضاربة.
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الس ُلطات يف باب
لتحقيق املقصود من املضاربة ،وهو الربح ،وقد ُف ِّص َلت هذه ُّ
صالحيات املضارب
وترصفاته يف البند التّاسع يف حوايل  14نقطة توضيحية(.((2
ّ
ولكن بقدر اتساع هذه السلطات ُي ِق ُّر املعيار ذاته بتقييد اإلطالق يف مسائل عدة
من بينها ما جاء يف:
¦ ¦البند  ...«:1.5واإلطالق مهام اتسع فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفني
يف حتقيق مقصود املضاربة ،وهو الربح ،وأن يتم الترصف وف ًقا لألعراف
اجلارية يف جمال النشاط االستثامري «موضوع املضاربة».

¦ ¦البند «: 3.1.9اختيار األوقات واألماكن واألسواق املناسبة لالستثامر
واآلمنة من األخطار قدر اإلمكان».

ب -مبدأ الخلط  :حيث نصت الفقرة األوىل من البند  ،6/1/9عىل ما جيوز
ضم إىل املضاربة
للمضارب القيام به بإذن أو بتفويض من رب املال كام ييل« :أن َي َّ
رشك ًة يف االبتداء أو يف أثناء املضاربة ،سوا ًء كانت الرشكة من مال املضارب أم
من طرف ثالثّ ،
وإن خلط ودائع االستثامر املطلقة بأموال املؤسسات هو من هذا
القبيل ».ومعناه ّ
أن املضاربة تسبق الرشاكة املالية املتأتية من طرف ثالث أو من
املضارب كاملرصف فيجمع حينئذ هذا األخري صفتي املضارب بجهده والرشيك
برأس ماله.

المبحث الثالث  :دراسة تحليلية للتحفظات الواردة على الحسابات
االستثمارية المطلقة
تقوم فكرة املبحث عىل دراسة التحفظات ذات العالقة باملضاربة املطلقة
عىل مستوى التطبيق املرصيف وعىل املستوى التعريف االصطالحي للتمويل
واالستثامر.
( ((2هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعيار الرشعي رقم( 13معدّ ل)،ص.376-374
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المطلب األول :التحفظ على مبدأ «اإلطالق»
تطرح صفة اإلطالق إشكاليات كربى قد هتدد اجلدوى من احلسابات االستثامرية
املشرتكة وبالتايل وجودها كمنتج من منتجات املالية اإلسالمية حيث تبني ما ييل:

املبي
أقر املعيار الرشعي بنسب ّية اإلطالق برغم اتساعه كام جاء يف البند ّ 1.5
أّ -
آن ًفا لكننا نالحظ «إطالق صفة اإلطالق» من طرف عديد من املؤسسات املالية
اإلسالمية عند توظيف احلسابات االستثامرية املطلقة يف مسائل من بينها:
¦ ¦توظيف احلسابات يف عمليات متويل كاملرابحة واإلجارة ،وهي دون شك
آليات متويلية وليست استثامرية.

¦ ¦إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية املشرتكة يف حتمل أعباء وإيرادات
خارجة عن مقتضيات املضاربة.

( ((2بنك األردن ديب اإلسالمي« ،ملخص :تنظيم العالقة بني البنك و أصحاب حسابات االستثامر» ،د.ت  ،وقد أكد البنك عىل ربط اإلطالق بلفظ
«الربنامج االستثامري» ،صjdib.jo/sites/default/files/pdf/retailar.doc .2
فصل الفرق بني احلسابات االستثامرية املطلقة واحلسابات االستثامرية املقيدة املتمثل يف الربط بمجال
( ((2من بينهم خوجة  ،عزالدين ،حيث ّ
استثامري معني إىل جانب إمكانية خلط أموال املودعني بامل املضارب من عدمها ،النظام املرصيف اإلسالمي ،ص. 305-290
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ب -ربط املعيار الرشعي اإلطالق بصفتي األمانة واخلربة ،ومها صفتان
ال تقومان مقام الع ّلة إلطالق يد البنك بصفته مضارب ًا إذ األمانة صفة
بنو َع ْيها املطلقة واملقيدة ،واخلربة أيض ًا صفة الزمة
متأصلة يف املضاربة ْ
ً
للمضاربة برصف النظر عن تصنيفها باعتبار ّ
أصل تقوم
أن ماهية املضاربة
عىل مجع املال من جهة ،وخربة اإلدارة من جهة أخرى ،برصف النظر عن
الصفتني الواردتني يف املعيار الرشعي ال
نوع املضاربة ،بالتايل ،فان هاتني ّ
تقومان مقام احلجة لإلطالق ،فا ّلذي أراه أن اإلطالق يكمن يف اختيار جمال
االستثامر وهذا ما عملت به بعض املصارف كبنك األردن ديب اإلسالمي(.((2
وكذا الرأي عند بعض الباحثني ،وإن مل يتعرضوا إىل حتليل صفة «اإلطالق»(.((2
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المطلب الثاني :التحفظ الثاني  :فصل مصطلح االستثمار عن مصطلح
التمويل من عدمه
من خالل استقراء البحوث والدراسات ذات العالقة وحتليل القوائم املالية
تبي انحياز املصطلح االقتصادي اإلسالمي
لبعض املؤسسات املالية اإلسالمية ّ
املتعلق باالستثامر لالصطالحني الفقهي واللغوي يف حني أن االستثامر باملعنى
االقتصادي واملايل ،هو مصطلح فني ال بد أن تشرتك فيه املالية اإلسالمية مع
االختصاصات املالية األخرى ما دامت مل تتعارض مع الضوابط الرشعية .يف
هذا السياق تُطرح إشكالية فصل مصطلح االستثامر عن مصطلح التمويل من
طورت بحوث
عدمه يف األدبيات املالية من ناحيتي االصطالح والقرار ،فلقد ّ
املؤسسة إىل وظائف حمدّ دة لكل واحدة
تقسم نشاط ّ
التحليل املايل مقارب ًة وظيفية ّ
خصوصياهتا وهدفها وحاجتها من املوارد املالية ومصادرها من اإليرادات:
الوظيفة االستغاللية والوظيفة االستثامرية والوظيفة التمويلية .وهذا التقسيم
الوظيفي يمكّن املحلل املايل من حتليل جدوى القرارات املالية املتعلقة بكل وظيفة
وحرص موطن اخللل أو القوة فيها ،والقرار االستثامري ُيعد من أصعب القرارات
املالية ملا يتطلبه من ختطيط واستشارة ودقة يف حساب التكاليف املؤكدة واملتوقعة،
وملا هلذا القرار من تأثري عىل استمرارية املؤسسة يف ممارسة نشاطها ،أ ّما التمويل،
فهو قرار مايل بحت يعود للمدير املايل دون سواه ،ويعتمد عىل :

أ -قاعدة التوازن املايل املتمثلة يف اختيار مصدر التمويل الذي تتوافق مدته تقري ًبا
مع العمر االفرتايض لألصل املزمع اقتناؤه حيث يتم تغطية دفوعات مصدر
التمويل من إيرادات األصل ،وهبذا يتأثر القرار التموييل بالقرار االستثامري،
وباملقابل يتأثر القرار االستثامري بالقرار التموييل عند حساب عائد االستثامر
مثل ،بالتايل ثمة عالقة جدلية بني القرارين ال تعني ّ
ً
أن التمويل جزء من االستثامر
أو العكس ،بل متثل منطقة مشرتكة بينهام فحسب كام يبينه الرسم التايل.
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القرار التموييل

املنطقة املشرتكة

القرار االستثامري

-هندسةمالية
 -تفاوض عىلالتكاليف :عموالت،
أرباح...
 -جدول الدفوعات(االستخالص)
  -عوائق  :سيولة ،مردودية،خماطرة
تكلفة رأس مالمصدر التمويل
  -اختصاصمايل ...الخ

--تكلفة

 -خصائصاألصل التقنية
  (-معايري صناعيةكالطاقة اإلنتاجية،
الصيانة...الخ)
استشارات تقنيةتعدد اختصاصاتاملتدخلني تقني مايل ،جتاري...
الخ

احلصول

-

عىل األصل

العمر االفرتايضلألصل

 -سوق عرض األصل  :حميل-

أجنبي

عائد االستثامر...الخ

املصدر :من عمل الباحث .البيانات تقوم عىل مبادئ عامة يف االقتصاد.

ب -اختيار مصدر التمويل املوافق للقاعدة املذكورة واألقل تكلفة.

من هذا املنظور ،فإن لكل قرار اختصاصاته ومبادئه الفنية التي توجب الفصل
يف ماهية القرار مع اعتبار الوصل يف العنارص املشرتكة ،وهذه مسألة فنية ال
عالقة للضوابط الرشعية هبا ،وال للتعريفات اللغوية لتربير إدراج التمويل ضمن
القرارات االستثامرية(.((2
(((2بإمكان القارئ التوسع يف هذا الشأن :

Hung-Gay, Fung, Jot Yau, Gaiyan Zhang, “Financial Theory, Breakdown of Separation Theorems, and Corporate Policies”, International Re-

.view of Accounting, banking and Finance (IRABF), vol 3, n°1, Spring 2011, pp,26-28, www.irabf.org/FinancialTheoryBreakdown

تناول الباحثون يف هذا املقال مسألة الفصل بني قراري االستثامر والتمويل يف عالقته بقيمة املؤسسة ( التأثري أو احلياد) مع مناقشة املقال الشهري ملدليان
وميالر يف نسختيه لسني  1958و.1963

Beysul, Aydac et Cyville, mandou, « Iinvestissement et financement de l›entreprise», pp14-15, http://www.decitre.fr/media/pdf/feuilletage/.
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المطلب الثالث :التحفظ الثالث :المخاطرة والشفافية في ظل مبدأ خلط األموال

اخللط معناه املشاركة أو االشرتاك وقد ثبت ذلك يف القران الكريم عندما ختاصم
َ
أخوان عند سيدنا داوود حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ق َال َلقدْ َظ َل َم َك بِ ُسؤاِل
َن ْع َجتِ َك إىل نِ َع ِ
اج ِه ص َّ
كثريا م َن اخلُ َل َطاِء َل َي ْب ِغي َب ْع ُض ُه ْم َع َل ب ْعض إالَّ الذي َن
وإن ً
ال ِ
وعم ُلوا الص ِ
امنُوا ِ
ات .((2(﴾...وهو مبدأ معمول به يف مسائل عدّ ة من بينها
َّ
حساب وعاء الزكاة إ ْذ ختلط األموال التي من نفس اجلنس كخلط خمتلف أشكال
النقود ً
حرصا .بالتايل ال يوجد مانع رشعي للخلط من ناحية املبدأ ،أما من
مثل ال
ً
ناحية فقه العقود ،فان فإن اخللط االختياري ا ّلذي تزاوجه إرادة عقدية ،يمثل
رشكة عقد ،كام يف املضاربة ،وخلط احلسابات االستثامرية املطلقة بأموال املضارب
املرصيف ،يمثل عقدين منفصلني ،مها عقد مشاركة فيكون للمضارب نصيبه من
الربح بصفته رشيكًا إن وجد ،وعقد مضاربة فيكون للمضارب نصيبه من الربح
مستقرا يف ملكه بفعل ما يرتتب له
بصفته مضار ًبا إن وجد ،وإن كان ربحه األول
ًّ
من الرشاكة ،فان ربحه الثاين مرتد ٌد وفق مبدأ سالمة رأس املال إن تم التوزيع عىل
أساس التنضيض احلكمي ،فال يستقر له ربح كمضارب إالّ بالتنضيض احلقيقي
عند انتهاء املضاربة ،فبإمكان البنك املشاركة بأمواله أو بأموال طرف ثالث،
فيلحقها بأموال أصحاب احلسابات االستثامرية املشرتكة؛ ولكن وفق الضوابط
املنصوص عليها يف املعيار الرشعي من بينها ما تعلق بإشكالية البحث وهي :
أ -الفقرة األوىل من البند  ،6/1/9املذكور آن ًفا ،حيث َّ
إن املضاربة سابقة
للرشاكة املالية ف ُت ْل َح ُق الثانية باألوىل وليس العكس حتى لو كانت املضاربة
يف بدايتها ،وشتّان بني أن ندعم وعاء املضاربة بأموال البنك بصفته ٍ رشيكًا
أو أن ُن ْل ِح َق ودائع أصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة بأموال الرشيك
املضارب برناجمه
املايل (كالبنك) ،ففي احلالة األوىل ،وهي األصل ،حدّ د
ُ
االستثامري للمضاربة مع اعتبار الفصل ( 3/1/9اختيار األوقات
( ((2سورة ص23 :
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¦
¦

¦
¦

بالتايل فان احلالة الثانية وهي املعمول هبا يف العديد من املصارف اإلسالمية من
بينها بنك الزيتونة التونيس متثل خرق ًا واضح ًا للفصلني املذكورين بإحلاق السابق
لالّحق.

( ((3يف الواقع ثمة خماطرة متويلية ناجتة عن البيع اآلجل لكنها حمدودة مقارنة باملخاطرة التمويلية املرصفية.
( ((3قانون أمريكي يدعى FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act
.https://www.ing.be/SiteCollectionDocuments/USCornerFAQFR.pdf
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¦

واألماكن واألسواق املناسبة لالستثامر واآلمنة من األخطار قدر اإلمكان)
ومعناه ّ
أن اخلطة االستثامرية للمضاربة تقوم عىل خماطرة مضبوطة قدر
اإلمكان وهي املخاطرة االستغاللية
مفر منها الرتباطها
ً
أساسا( ((3إ ْذ ال ّ
املبارش باملنتج أو اخلدمة موضوع املضاربة ،أ ّما يف احلالة الثانية ،فاخلطة
االستثامرية مل توضع هبدف املضاربة ،إنام وضعت وفق اسرتاتيجية البنك
اعتبار ًا لوضعه من ناحية أهدافه وموقعه التنافيس وإمكانياته وقابليته
ألنواع خمتلفة ومستويات متفاوتة من املخاطر ال تعني يف جزء منها
صاحب احلساب االستثامري فيضم إىل أمواله الودائع االستثامرية لتخدم
اسرتاتيجيته املحددة مسب ًقا ،ومن بني هذه املخاطر نذكر:
¦خماطرة تتعلق بإدارة التالؤم بني األصول واخلصوم (بام يف ذلك االلتزامات
خارج املوازنة) (Asset and Liability Management (ALM
¦ املخاطرة االستغاللية املتعلقة باخلدمات غري التمويلية (السحب ،اإليداع،
االستشارة ،نظام العمل ...الخ)
¦املخاطرة التمويلية املتولدة عن عمليات التمويل كاملرابحة اآلجلة والسلم
واإلجارة.
¦خماطرة متعلقة باألسواق من بينها سوق الرصف.
¦خماطرة تتعلق بالتحايل والتهرب الرضيبي (. ((3()FATCA
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جدول رقم  :2المضاربة بين األصل والواقع في باب المخاطرة
طبي

عة امل

طبي
خا
طرة

عة ا

خللط

استغاللية

حالة أوىل (األصل كام يف املعيار
الرشعي)  :مضاربة سابقة يف
مرشوع استثامري إنتاجي

 متعلقة باملنتج غري املرصيف حمدودة بحكم طبيعة املنتجاملعروض

متويلية

عند البيع آج ًال
-حمدودة

قطاعية

حمدودة يف القطاع الذي
وظفت فيه احلسابات (جتاري
أو صناعي أو خدمايت غري
مرصيف)

املخاطرة اإلمجالية

حمدود

حالة ثانية )خمالفة ملعيار املضاربة(:
مضاربة مدجمة يف خمتلف أنشطة البنك
اخلدمات املرصفية غري التمويلية والرصف العملة
واسعة بحكم حجم االستثامر والقطاعاملرصفيني

 متويل مرصيف :مرابحة إجارة ،سلم،استصناع...
-واسعة

خماطرة هتم املرصف ككل وهي عديدة :
السوق املرصفية ،خماطر خاصة
خماطر ّ
بالسوق املالية اإلسالمية ،خماطر
استغاللية ،خماطر إدارة التالؤم بني
األصول واخلصوم ...الخ
واسع

(((3

املصدر :من عمل الباحث مع االستئناس بالتقرير املايل ملرصف الزيتونة يف باب املخاطرة املرصفية.

ً
ب -البند  9/8إذ ال نجد يف القوائم املالية ملرصف الزيتونة ً
تفصيل لربحه
مثل
املتأيت بصفته مضار ًبا وربحه بصفته رشيكًا يف املضاربة وهذا خمالف من ناحيتني:
¦ ¦من ناحية فنية متعلقة بأمهية الفصل من أجل تقييم جدوى القرارات املالية
عرب تقييم مردودية البنك بصفته مضار ًبا وبصفته مشاركًا مقارنة بعملياته
األخرى ألخذ القرار بالتوسع يف املضاربة أو االنكفاء.
¦ ¦من ناحية الشفافية املالية حيث أولتها جلنة بازل مكانة هامة منذ اتفاقها الثاين
الصادر سنة  2004حتديدً ا يف باب «الشفافية املالية وانضباط السوق»،كام
ِ
السابع منها للشفافية يف
أقرت
معيارا للحوكمة من تسعة مبادئ ُخصص ّ
ً
ّ
(((3
إدارة النشاط املرصيف  .كام تبنى جملس اخلدمات املالية اإلسالمية مجلة
( ((3بنك الزيتونة ،التقرير املايل لسنة www.banquezitouna.com/Fr ،2015

( ((3بنك الدفوعات الدولية ،جلنة بازل للرقابة املرصفية وتدعيم احلوكمة يف املؤسسات املرصفية ،فرباير https://www.bis.org .2006
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معيارا للحوكمة لتأكيد
من املبادئ اإلرشادية وأصدر عدّ ة معايري من بينها
ً
حتمية الشفافية واإلفصاح وقابلية املعلومة للمقارنة كام ورد ذلك يف
املبدأين اخلامس والسادس حلفظ حقوق» أصحاب املصالح»(.((3
المطلب الرابع  :التحفظ الرابع  :صاحب الحساب االستثماري المطلق في بعض
المصارف اإلسالمية« :مساهم منزوع الصفة»
لقد تبني من خالل قراءة القوائم املالية والنصوص املنظمة لسياسة توزيع
عائد املضاربة لعدد من البنوك اإلسالمية التقارب الشديد بني وض َعي املساهم
وصاحب احلساب االستثامري املطلق كام يب ّينه اجلدول اجلدول رقم ،3:ومر ّد
ذلك خلط التمويل باالستثامر من جهة ،واتِّباع سياسة إرشاك صاحب احلساب
االستثامري املطلق يف حتمل كل أعباء املرصف ،وإرشاكه يف االنتفاع بكل إيراداته
من جهة أخرى.

اإلرشاك

إدراج كل املرصوفات
واإليرادات

املرصوفات العمومية

ال حتميل للمرصوفات

مدى

البنك

بنك الزيتونة (تونيس)

بنك ديب اإلسالمي

بنك السودان املركزي

بنك فيصل اإلسالمي
املرصي

واإلدارية

بنك البحرين اإلسالمي

العامة

املرصف اإلسالمي الدويل
لالستثامر والتنمية

املصدر :بحث عن «األسس الرشعية واملحاسبية لتوزيع األرباح يف املصارف اإلسالمية» للدكتور عبد احلليم
عمر ،حممد» عدا مرصف الزيتونة الذي يمثل حمور البحث احلايل(. ((3
( ((3دار املراجعة الرشعية« ،احلوكمة يف املؤسسات املالية واملرصفية العاملة وفق الرشيعة اإلسالمية» ،مؤمتر حوكمة الرشكات املالية ،الرياض ،ربيع
األول 1428هـ  18-17 /أبريل  ،2007ص 4وما بعدها.
( ((3عبد احلليم عمر ،حممد« ،األسس الرشعية واملحاسبية لتوزيع األرباح يف املصارف اإلسالمية» مؤمتر :دور املؤسسات املرصفية اإلسالمية يف
االستثامر والتنمية ،اإلمارات العربية املتحدة :كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة 28-26 ،صفر 1423هـ 9-7 /مايو 2002م.
(عدا بنك الزيتونة الذي قمت بالبحث يف بياناته املالية وحتليلها).
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كبريا بني
فالقراءة التحليلية للقوائم املالية لبنك الزيتونة التونيس تظهر تقار ًبا ً
وضعيتي املساهم من جهة وصاحب احلساب االستثامري املطلق من جهة أخرى،
حيث يتم تقاسم الربح اجلميل للبنك ،ومعناه إرشاك صاحب احلساب االستثامري
املطلق يف حتمل كل أعباء املرصف ويف كل إيراداته ويمكن بيان ذلك بطريقني:

أ -الطريق األولى :من خالل قائمة حساب زكاة المال بمصرف الزيتونة.

(((3

يعتمد البنك يف حساب زكاة املال عىل طريقة صايف األصول املتداولة والتي
تعطي نفس النتيجة بطريقة صايف األموال املستثمرة مع بعض التعديالت اخلاصة
باألموال اخلارجة عن وعاء الزكاة (كاألموال اخلريية أو احلكومية أو وقفية.)...
وتبني من احلسابات ما ييل:
إمجايل املوجودات الزكوية للبنك (أصوله) 1.592.737 :ألف دينار (أ.د)
إمجايل املطلوبات القابلة لطرح من وعاء الزكاة 534.104 :ألف دينار
= صايف األصول املتداولة 1058.633 :ألف دينار
مقدار الزكاة بنسبة تناسبية للسنة الشمسية =  1058.633ألف دينار 27.286 = % 2,577 X
ألف دينار

من جهة أخرى تبني من التقارير املالية أن األصول ُم ِّو َل ْت من األطراف التالية
وفق نسبها كام ييل:
الجدول رقم  4:نسب األطراف الممولة لألصول المصرفية

أصحاب احلسابات
االستثامرية املطلقة
املسامهون

حاميل سندات
املسامهة

مبلغ التمويل

النسبة

مقدار الزكاة

882.416

أ.د

% 85,75

23.399 = % 85,75X1058.633

101.604

أ.د

% 9,87

 2.694 = % 9,87X1058.633أ.د

45.000

أ.د

% 4,38

املصدر :بنك الزيتونة ،التقرير املايل لسنة .2015
( ((3بنك الزيتونة ،التقرير املايل ،جدول تفصييل حلساب الزكاة واملوازنة ،ص.99-98
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أموال وظفت عىل أساس احلسابات االستثامرية املطلقة وهي ( :ملحق رقم )1

يتبني من خالل هذا التحليلّ ،
أن زكاة أصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة
وزكاة املسامهني احتسبت عىل نفس القاعدة ،هي صايف األصول املتداولة التي
يملكها املرصف كام ييل:
صافي األصول المتداولة = أصول متداولة – خصوم متداولة

تبي أيضاً من خالل حتليل القوائم املالية ما ييل:
ولقد ّ

٭ ٭بعض األصول املدرجة يف وعاء زكاة أصحاب احلسابات االستثامرية ال
جيب أن تدخل ً
أصل يف هذا الوعاء .من بينها:
¦ ¦مستحقات عىل املصارف غري املقيمة وقدرها  76158أ.د ،تب ًعا لعمليات
ال تتعلق مجيعها باالستثامر وال حتى بالتمويل كإيداع أرصدة بالعملة
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٭ ٭حسابات التوفري املوظفة يف املضاربة املطلقة بإذن أصحاهبا (رشط مبني يف
رشوط فتح احلساب) 726.824:أ.د
 +حسابات استثامر مطلق (عقد استثامر يف خانة إيرادات منتجات أخرى)
 51.841أ.د
 +ودائع املشاركني للذوات الطبيعية  110أ.د
 +حسابات ودائع مشاركة  103.641أ.د
=  882.416أ.د
٭ ٭املسامهني دون حاميل سندات املسامهة ( :ملحق رقم )2
رأس املال 88.500 :أ.د
+االحتياطيات  28.500 :ا.د
 نتائج مؤجلة( للطرح ) 15.396 :أ.د=  101.604أ.د
٭ ٭حاميل سندات املسامهة  45.000 :أ.د (يف حساب أموال ذاتية أخرى:
ملحق رقم )2
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الصعبة لدى املصارف واملراسلني األجانب بمبلغ 23033أ.د بعد
التحويل (ملحق رقم )3وهذا بخالف ما تم إعالنه يف الصفحة  128ويف
الفقرة الرابعة من الصفحة  104من التقرير املايل (تفصيل للعنوان :4-2
عائد احلسابات) عن ربط أرباح أصحاب احلسابات االستثامرية بعمليات
االستثامر والتمويل دون سواها مع تقديم نسب كل فئة حيث جاءّ :
«إن
األرباح املتعلقة بعمليات االستثامر والتمويل املمولة من طرف حسابات
التوفري واحلسابات املسامهة واحلسابات حتت الطلب وعقود االستثامر و/
أو رأس مال املرصف املدفوع ،بتاريخ قفل احلسابات ،وقع توزيعها بني
املرصف وأصحاب هذه احلسابات بحسب مسامهة كل طرف وفق نسب
التوزيع التعاقدية».
¦ ¦ «مدينون آخرون» حتتوي عىل رسوم وأداءات خاصة بالبنك ال ترتبط
باملضاربة من بينها( :ملحق رقم )4

 -تسبقه عىل أداء الرشكة  406:أ.د

 -أداء عىل القيمة املضافة للبنك  21032 :أ.د

¦ ¦ بعض اخلصوم ال ترتبط يف األصل باملضاربة ألهنا الزمة للمامرسة النشاط
املرصيف من بينها الدَّ ْين املتعلق بالتغطية االجتامعية ملوظفي البنك وقدره
 2436أ.د تطرح حلساب وعاء زكاة املسامهني وأصحاب احلسابات
االستثامرية عىل حد سواء((.((3ملحق رقم )5

يبدو جل ًيا من خالل حتليل التقرير املايل ّ
أن أصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة
شاركوا يف متويل كل العمليات املرصفية (بام يف ذلك عمليات بالعملة األجنبية التي
ترفع يف مستوى املخاطرة) وأصول املرصف وحتملوا أعباء ال حتمل ،يف األصل،
عىل املضاربة وكأهنم مسامهني إال أهنم حمرومون من هذه الصفة وبكل امليزات
املرتتبة عنها ،ومن بينها حق االنتامء إىل اجلمعية العمومية للمرصف والتصويت
( ((3املرجع السابق ،البند التفصييل »: 4-2-5ديون أخرى ص . 122-121
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عىل قراراته ،ويف هذا اإلطار ثمة سؤاالن واجبان:
ً

أولَ :أل يمثل اإلرساف يف مبدأ اإلطالق تعد ًيا ألحد بنود املعيار الرشعي الداعي
لتضييق املخاطرة يف احلدود األكثر أمانًا عندما يرشك مرصف الزيتونة أصحاب
احلسابات االستثامرية املطلقة يف حتمل كل خماطر النشاط املرصيف ،برغم تكوين
احتياط خماطر االستثامر؟
ً
حتمل أعباء خاصة
ثانياَ :أل يعد إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة يف ُّ
غررا بسبب املبالغة يف توسيع صفة
باملرصف كالتغطية االجتامعية ملوظفيهً ،
اإلطالق(((3؟!
ب -الطريق الثانية :بيان قاعدة حساب أرباح المساهمين وأصحاب الحسابات
االستثمارية المطلقة

يعود منه ( 31650د) ألصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة(.((4

( ((3أصبح ألصحاب احلسابات االستثامرية محاية قانونية منذ صدور قانون عدد  48لسنة  2016حيث هيدف وفق فصله األول إىل تنظيم
رشوط ممارسة العمليات البنكية وكيفية الرقابة عىل البنوك واملؤسسات املالية املقيمة يف تونس بغرض احلفاظ عىل متانتها ومحاية املودعني ومستعميل
اخلدمات البنكية  .ثمة فصول أخرى عديدة حلامية املودعني من بينها الفصول رقم ( 40 ،16 ،11 ،5 ،4احلوكمة) ( 41املراقبة الداخلية) 76 ،48،
(115.اإلنقاذ)..الخ
( ((3نسب تقسيم األرباح تكون بحسب األموال املدرجة يف وعاء االستثامر املشرتك .من بينها نذكر احلسابات االستثامرية املطلقة وحسابات
التوفري (خانة النظام اخلاص)  % 45للحريف و % 55للبنك .،ويمكن تعديل النسب فيتم بعد إعالم أصحاب احلسابات عرب فروع املرصف وموقعه
االلكرتوين .أما تكوين احتياطي معدل األرباح واحتياطي خماطر االستثامر فيؤوالن إىل بقية املستثمرين يف حال انسحاب املستثمر أو إىل النفع العام يف
حال تصفية املرصف ويقر صاحب احلساب االستثامري املشرتك بقبول مبدأ التربع يف وثيقة فتح احلساب ،الوثيقة البيانية لسياسة توزيع األرباح ملرصف
الزيتونة،ص .6-5-4
( ((4املرجع السابق ،ص .128 - 127
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من خالل حتليل القوائم املالية تبني ما ييل:
أثرا لربح املرصف من املضاربة( ،((3فالربح
ال تقدم قائمة النتائج بتفاصيلها ً
الظاهر هو الربح اإلمجايل ،بالتايل ال أثر لربح املرصف من املضاربة بصفته
ً
إشكال من ناحية تقييم
رشيكًا وربحه منها بصفته مضار ًبا ،وهو ما يمثل
مردودية البنك يف كل صفة ،ويمنع أي قرار مايل تعدييل يف هذا الشأن،كام
ً
إشكال يتعلق بالشفافية املالية.
يطرح
ال أثر لكيفية حساب عائد احلسابات االستثامرية واالقتصار عىل تصنيفه
ً
إمجال يف خانة األعباء «أعباء جرت وما يشاهبها» مقداره ( 32564د)
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والذي أراه أن املعمول به هو طريقة األعداد يف احلساب ،لكن ال أثر له
ً
تفصيل حتى يف الوثيقة البيانية الصادرة عن املرصف وسياسة
مجلة وال
توزيع األرباح فاستحال التثبت من قاعدة احتساب الربح(.((4
المطلب الخامس :التحفظ الخامس التعثر المحاسبي
تصنف احلسابات االستثامرية املطلقة ،وفق املعيار املحاسبي رقم 27الصادر
عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بني املوارد الذاتية
واخلصومات ،باعتبارها ال متثل دينًا يف ذمة املرصف املضارب ،وال ح ًّقا من حقوق
امللكية( ،((4لكن هذه احلسابات ُصنِّفت ضمن الديون ،وعوائده ضمن األعباء
تطبي ًقا للمعايري واملبادئ املحاسبية التونسية ،ألن املبادئ املحاسبية للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،الصادرة عن اهليئة املذكورة تأيت يف ذيل النصوص املرجعية
التي يعتمدها قسم املحاسبة لبنك الزيتونة (قوانني ،أوامر ،معايري ودوريات
نص عىل العمل ،يف حال االختالف فيام بينها ،بام جاءت
البنك املركزي) وقد ّ
به املعايري واملبادئ املحاسبية التونسية ،وبحسب ترتيب النصوص( .((4والقارئ
غري املطلع عىل اجلانب الفقهي ،قد يعترب العبء الذي سجله البنك عند تقسيم
أجرا مقابل دين ،وبالتايل هو دين جر منفعة فهو ربا؛ لكن
العائد لفائدة املودعني ً
األمر ليس كذلك ألن «العربة باملقاصد واملعاين وليست باأللفاظ واملباين» وهذا
ضابط فقهي( ((4يعنيّ :
أن العربة باملقصد ،وليس بالشكل ،وقد دفع البنك الشبهة
من الناحية الرشعية حيث نص يف تقريره املايل صّ 128
أن خمتلف احلسابات
( ((4كان من األوىل أن تكون تفصيلية ،كام سبق بيانه.
معوضا املعيارين  5و  6يف ما تعلق باملضاربة.
(((4
ً
( ((4بنك الزيتونة ،التقرير املايل ،مرجع سابق ،ص  .103من بني النصوص املرجعية :وثيقة «اللوائح املرصفية-مرصد اخلدمات املرصفية» ،البنك
املركزي التونيس ،مراجع يف يناير ،2017حيث نصت عىل «حسابات ادخار أخرى « يمكن أن تدرج فيها احلسابات االستثامرية املطلقة بعد التنصيص
عىل حسابات االستثامر العادية و السكنية و ادخار للمشاريع ،ص.271

https://oif.bct.gov.tn/.../Reglementaion_Bancaire_Janvier_2017_pd

واملعايري املحاسبة  25 - 21اخلاصة بالقطاع املرصيف و دورية املصارف و املؤسسات املالية عدد.93/07/30 ،08-93
( ((4الضابط الفقهي يشبه القاعدة الفقهية لكن جماله أضيق من جماهلا إذ خيتص بباب فقهي حمدد فله مسالة واحدة .من ذلك ً
مثل »:كل يشء منع اجللد
من الفساد فهو دباغ « فاملوضوع حمدد هو الطهارة والباب حمدد هو اآلنية بعكس القاعدة الفقهية مثل« :املشقة جتلب التيسري «إذ تشمل أبوا ًبا خمتلفة يف
الصالة و احلج و غريمها .راجع بأكثر تفصيل املوقع الفقهيhttp://www.feqhweb.com/vb/t756.html#ixz :
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االستثامرية توظف عىل أساس قاعدة تقاسم األرباح واخلسائر (قاعدة الغنم
بالغرم) ،لكن الوضع يدعو للتساؤل عن جدوى احلسابات االستثامرية املطلقة
يف ظل كل هذه التحفظات والشبهات ويف وجود وضع بديل أكثر ً
عدل ،وقد
يكون ّ
أقل ُغبنًا.
المطلب السادس :التحفظ السادس :االستثمار اإلنتاجي وبعث المشاريع

أصدر قسم املعايري والنظم املحاسبية لبنك الزيتونة الوثيقة البيانية املذكورة آن ًفا،
وقد تبني أن استثامر وعاء املضاربة يتمثل يف:

أما إدراج عمليات التمويل يف خانة االستثامر ،فقد سبق التحفظ عليه بام أغنى عن
تكراراه ،وأ ّما االستثامر املايل البحت ،فال يتوافق مع االستثامر يف معناه اإلنتاجي،
أثرا لتوظيف احلسابات االستثامرية املطلقة ،وما يشاهبها يف بعث مشاريع
فال نجد ً
جديدة ،حتى وإن كانت متناهية الصغر ،وهي التي تعني خرجيي التعليم العايل
الراغبني يف االستثامر ،وقد تكون املشاركة املتناقصة صيغة مناسبة يف هذا السياق،
فالدور املنوط هلذه هبذه احلسابات لتنمية االقتصاد احلقيقي ال أثر له باعتبار
انحصارها يف التمويل وعمليات مالية رصفة بعيدة عن الدورة اإلنتاجية.
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عمليات متويل هي:
 -متويالت املرابحة وبيع اخلدمات. -متويالت اإلجارة.عمليات استثامر مايل بحت هي:
 -املضاربة والوكالة باالستثامر يف السوق البنكية املحلية واجلانبية.- -شهادات اإلجيار املايل.

العدد ( )8ـ دولة قطر ـ أبريل  2018م

الخاتمة
استنا ًدا ملا سبق بيانه خلص الباحث إىل النتائج والتوصيات التالية:
أ -النتائج:
يقر املعيار الرشعي للمضاربة بنسب ّية مبدأ اإلطالق ولكن بعض املصارف
ّ -1
اإلسالمية متادت يف «إطالق صفة اإلطالق» عند توظيف احلسابات االستثامرية
املطلقة.

متأصلتان الزمتان
ألنام صفتان ّ
 - 2ال عالقة لصفتي األمانة واخلربة باإلطالق؛ ّ
الصفتني الواردتني يف تعريف املضاربة
للمضاربة بنوعيها ،وبالتايل فإن هاتني ّ
احلجة
املطلقة دون املقيدة يف املعيار الرشعي رقم  13املعدّ ل ال تقومان مقام
ّ
لإلطالق.
 - 3نالحظ انحياز املصطلح االقتصادي اإلسالمي املتعلق باالستثامر لالصطالح
الفقهي واللغوي يف حني ّ
أن االستثامر باملعنى االقتصادي واملايل هو مصطلح فنّي
باألساس.

 - 4بإمكان البنك املشاركة بأمواله أو بأموال طرف ثالث فيلحقها بأموال
أصحاب احلسابات االستثامرية املشرتكة؛ ولكن وفق الضوابط املنصوص عليها
يف املعيار الرشعي من بينها:
بالسابق» ألنّه
¦ ¦الفقرة  -أ  -من البند  ،6/1/9عن مسألة «إحلاق الالحق ّ
األصل؛ ولكن العديد من املصارف من بينها بنك الزيتونة أخذت بعكس
ذلك ،ليدعم وعاء املضاربة أموال البنك ،وخيدم اسرتاتيجياهتا .وكام بينا
ساب ًقا فإن النشاط املرصيف خيضع ملستويات وأنواع من املخاطرة ال يمكن
إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية يف حتملها حتى ال يأخذوا صفة
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املساهم .بالتايل فان إحلاق أموال املضاربة بأموال البنك لتمويل النشاط
حي ِّول أصحاب احلسابات االستثامرية
املرصيف ككل بدعوى إطالق املضاربة َ
ً
شكل ويف هذا جتاوز للفصل
إىل مسامهني حقيق ًة وإن كانوا ليسوا كذلك
نص عىل أمان املضاربة من األخطار قدر اإلمكان أي حتجيم
 3/1/9الذي ّ
املخاطرة يف احلدود املالئمة للمضاربة.

¦ ¦البند  9/8يف بيان ِر ْب َح ْي املرصف ،مضار ًبا ومشاركًا ،وهو تفصيل رشعي
أثرا حماسب ًيا يف القوائم املالية ملرصف الزيتونة ،وال يعد هذا ً
خلل
مل نجد له ً
حماسب ًّيا؛ لكن االستئناس بالبيان الرشعي َأ ْس َل ْم.

تبي من خالل حتليل القوائم املالية والنصوص املنظمة لسياسة توزيع
ّ -5
عائد املضاربة لعديد البنوك اإلسالمية ،تقار ًبا ين بني وض َعي املساهم من جهة،
وصاحب احلساب االستثامري املطلق من جهة أخرى.

 - 7تبني من وثيقة توزيع أرباح بنك الزيتونة ّ
أن املضاربة ختدم الربنامج االقتصادي
تبي توظيف املضاربة يف عمليات
للمرصف وليس العكس ا ّلذي هو األصل،كام ّ
متويل وعمليات استثامر مايل بحت ال ترقى إىل االستثامر اإلنتاجي.
ب .التوصيات
ّ -1
إن صفتي اخلربة واألمانة الواردتني يف تعريف احلسابات االستثامرية املطلقة
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ُ - 6صنِّفت احلسابات االستثامرية املطلقة لبنك الزيتونة ضمن الديون يف الذمة،
وعوائدها ضمن األعباء بسبب األمر الوارد يف املعايري املحاسبية التونسية،
وهذا بخالف ما نص عليه املعيار املحاسبي رقم  27الصادر عن هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية التي تصنف هذه احلسابات بني املوارد
الذاتية والديون .ويف هذه احلالة ،قد تتولد شبهة الربا عند قارئ غري خمتص وإن
بس َلبس فيه.
تم نفيها يف التّقرير املايل نف ًيا ال ُل َ
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أيضا
بنص املعيار الرشعي للمضاربة ال تقومان مقام احلجة لإلطالق لوجوهبام ً
ّ
يف احلسابات االستثامرية املق ّيدة ،فا ّلذي أراه ّ
أن اإلطالق يكمن يف اختيار جمال
االستثامر فحسب ّ
وأن «إطالق صفة اإلطالق» ال يزيد املالية اإلسالمية إال تع ُّث ًرا
ُ
وشبه ًة.

ّ -2
اصطالحا
إن تعريف االستثامر من زاوية االقتصاد اإلسالمي ال بد أن يكون
ً
فن ًيا مع األخذ بالضوابط الرشعية املتعلقة بمسألة التحريم وحفظ الكليات
واملقاصد ودرء ّ
الشبهة .وال َض ْي يف االستئناس باجلانب ال ّلغوي يف تشكيل
االصطالح الفني لكن دون أن ُييمن عليه ،يف نفس السياق ،أرى ّ
أن اإلقرار
بجدلية العالقة بني القرار التموييل والقرار االستثامري ،ال يعني ّ
أن التمويل جزء
من االستثامر لينضم إليه فتدرج عمليات التمويل يف خانة القرارات االستثامرية
أو العكس بل هي منطقة مشرتكة بينهام فحسب.

ّ -3
إن االستثامر املايل البحت ال يتوافق مع االستثامر يف معناه اإلنتاجي الذي
أثرا لتوظيف احلسابات االستثامرية املطلقة
يدفع مبارشة نحو التشغيل ،فال نجد ً
كثريا
يف بعث مشاريع جديدة ،حتى وإن كانت متناهية الصغر ،وهي التي تعني ً
خرجيي التعليم العايل الراغبني يف االستثامر.
ّ

 - 4إن تفصيل ربح املرصف املتأيت بصفته مضار ًبا وربحه بصفته رشيكًا يف
املضاربة أوىل من ناحيتني:
¦ ¦من ناحية فن ّية متعلقة بأمهية الفصل من أجل تقييم مردودية املرصف بصفته
مضارب ًا مقارنة بوظائفه األخرى.

¦ ¦الشفافية املالية التي تدعو إليها املبادئ اإلرشادية ومعايري جملس اخلدمات
املالية اإلسالمية واملعايري الدولية.
 - 5أدعو املصارف التي تطبق مبدأ إرشاك صاحب احلساب االستثامري املطلق
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يف حتمل أعباء املرصف مقابل استفادته من كل اإليرادات إىل االستنكاف عن هذا
التطبيق ملا فيه من :

¦ ¦خمالفة ملبدأ «إحلاق الالحق بالسابق» وهو األصل رجوعا رجوع ًا للبند
 6/1/9وللفصل  3/1/9ملا يف هذا اإلرشاك من جتاوز حلدود املخاطرة
املناسبة هلذه احلسابات.

اعتبارا لإلشكاليات العديدة التي نتجت عن االختالف بني املعايري املحاسبية
-6
ً
التونسية ومعايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف معاجلة
احلسابات االستثامرية املطلقة ،جتاوزت اإلطار املحاسبي لتصل إىل حد شبهة ربا
كام ب ّينا آن ًفا ،فإين أتساءل عن جدوى احلسابات االستثامرية املطلقة يف ِّ
ظل هذه
التحفظات والشبهات ويف وجود وضع بديل أكثر عدالً وقد يكون ّ
أقل ُغ ْبنًا.

اعتبارا ملا ييل:
 - 7أرى من األوىل توجيه عناية أكرب للحسابات االستثامرية املقيدة
ً

¦ ¦انعدام التحفظات املتعلقة بإطالق يد املرصف بصفته مضار ًبا.
¦ ¦تق ُّيدُ البنك املضارب بالصندوق االستثامري املحدّ د ،فال إرشاك يف كل
أعباء املرصف وإيراداته ،وال خلط بأموال املسامهني إالّ بإذنه ،بالتايل
حيفظ صاحب احلساب االستثامري املق ّيد صفته هذه ،يف مسائل األعباء
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¦ ¦تقارب شديد بني وضعي املساهم من جهة ،وصاحب احلساب االستثامري
املطلق من جهة أخرى ،جعلت من هذا األخري يف بعض التطبيقات املرصفية
مها منزوع الصفة معدوم امليزات سواء عىل مستوى مردودية السهم أو
مسا ً
احلقوق املعنوية للمساهم كالتصويت يف اجلمعية العمومية ،بالتايل أدعو أهل
االختصاص من زمالئي الباحثني يف فقه املعامالت للنّظر يف إمكانية وجود
شبهة ُغبن من عدمها يف هذه احلالة،كام أدعو صاحب احلساب االستثامري
املطلق لتحويل إيداعه إىل رشاء أسهم البنك أو إىل حساب استثامري مق ّيد
بنفس البنك.
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بالصندوق فحسب.
واإليرادات واملخاطر ذات العالقة ّ
¦ ¦ال وجود إلشكاالت حماسبية (اختالف املعاجلة املحاسبية) وال رشع ّية
(فال شبهة ربا) باعتبار عدم ظهورها ً
أصل يف موازنة املرصف.
ولكن احلسابات املقيدة تستوجب بدورها البحث يف إشكالية الفصل بني التمويل
واالستثامر وأولوية االستثامر اإلنتاجي.

قائمة المالحق
-

ملحق رقم : 1األموال املوظفة عىل أساس احلسابات االستثامرية املطلقة.ملحق رقم : 2املسامهون وحاملو سندات املسامهة.ملحق رقم : 3مستحقات عىل املصارف غري املقيمة.ملحق رقم : 4رسوم وأداءات خاصة بالبنك حممولة عىل املضاربة.ملحق رقم :5ديون التغطية االجتامعية املدرجة يف وعاء زكاة أصحاباحلسابات االستثامرية املطلقة.
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ملحق رقم  1:أموال وظفت على أساس الحسابات االستثمارية المطلقة

احلسابات االستثامرية املطلقة يف ضوء املعايري الرشعية هليئة املحاسبة
نموذجا)
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (بنك الزيتونة ً
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يتبع ملحق رقم  1:عقود االستثمار
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ملحق رقم : 2المساهمون وحاملو سندات المساهمة

احلسابات االستثامرية املطلقة يف ضوء املعايري الرشعية هليئة املحاسبة
نموذجا)
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (بنك الزيتونة ً
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ملحق رقم  3:مستحقات على المصارف غير المقيمة
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ملحق رقم  4رسوم وأداءات خاصة بالبنك محمولة على المضاربة

احلسابات االستثامرية املطلقة يف ضوء املعايري الرشعية هليئة املحاسبة
نموذجا)
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (بنك الزيتونة ً
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ملحق رقم  :5ديون التغطية االجتماعية المدرجة في وعاء زكاة أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة
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