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عن المجلة..

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

الرؤية..

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

الرسالة..

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

األهداف..

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

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

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

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

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

رسالتنا:

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

قيمنا:

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

أهدافنا:

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

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

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

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

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

ً
ثالثا :سير البحوث

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

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
إن البحث العلمي املتخصص يف جمال االقتصاد واملالية اإلسالمية قد تطور واتسع كثري ًا
يف موضوعاته ،ليشمل إضافة إىل الدراسات التأصيلية املبينة لألحكام التفصيلية واألسس
الفكرية والفلسفية ،البحث عن النظرة والتحليل املقاصدي ألدوات االقتصاد اإلسالمي،
وكذلك اجلوانب اإلدارية والتقنية املعارصة من خالل املستجدات املالية واالقتصادية ،من
أجل الوصول إىل احللول واالبتكارات املتوافقة مع الضوابط الرشعية ومقاصد االقتصاد
واملالية اإلسالمية التي جتنبنا األزمات املتعاقبة عىل العامل بني احلني واآلخر.
وإن البحث العلمي يف جمال االقتصاد واملالية اإلسالمية سواء كانت موضوعاته نظرية أو
تطبيقية بحاجة إىل مزيد من االهتامم والعناية والدعم عىل املستوى املادي ،واملعريف من خالل
إتاحة املسائل التجريبية وأعامل وتطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية للمتخصصني باالطالع
والبحث واملناقشة ،كام أنه بحاجة أيض ًا إىل اإلتاحة احلرة والنرش ملحتواه عرب الوسائط الورقية
وااللكرتونية لالستفادة منه والبناء عليه ،وهذا ما التزمت جملة بيت املشورة القيام به وفق
أفضل املعايري العلمية وحرصت عىل ضم مادهتا العلمية ،إىل أشهر قواعد البيانات العاملية
ليتسع النفع وتعم الفائدة.
ويطيب لنا أن نضع بني أيديكم العدد السادس عرش من «جملة بيت املشورة» ،والذي تضمن
بح ًثا حول أحكام املطالبات واالستثناءات يف تغطيات التأمني الصحي التعاوين ،ودراس ًة
ٍ
دراسة حول أهداف
للعمالت املشفرة وآثارها االقتصادية وحكمها الرشعي ،باإلضافة إىل
التنمية االقتصادية بني الفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي ،كام ضم
العدد دراس ًة إلدارة االسرتاتيجية التنافسية بني رشكات التكنولوجيا املالية والقطاع املرصيف
اإلسالمي ،وبح ًثا حول استرشاف األزمات املالية وأثره يف ختطيط أهم مصادر واستخدامات
األموال يف املصارف اإلسالمية «دراسة حالة املصارف اإلسالمية يف األردن» ،ودراسة باللغة
اإلنجليزية حول التحول الرقمي لالقتصاد العاملي من خالل الذكاء االصطناعي :قضايا
أخالقية وسلوكية ورشعية،وكذلك دراسة باإلنجليزية تناولت التحليل املقاصدي ملسألة
تأجيل البدلني يف املعاوضات وأثره يف احلكم عىل عقود الرصف.
وترسنا مشاركة الباحثني واملتخصصني يف تطوير وارتقاء املجلة من خالل االقرتاحات واآلراء
الرصينة التي تساند املجلة وتدفعها نحو أهدافها ،سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
23
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الملخص

يتناول هذا البحث دراسة أحكام االستثناءات يف تغطيات التأمني الصحي

التعاوين ،وما ُيقابلها من ممارسات ومطالبات محلة الوثائق التأمينية ،وهيدف
إىل تقويم الواقع التطبيقي للتأمني اإلسالمي ،باعتباره من أنواع التعاون عىل
الرب والتقوى؛ وذلك لكي يظهر معنى التعاون احلقيقي يف الواقع التطبيقي ،وال
يتحول التطبيق إىل تعاون عىل اإلثم والعدوان.

وقد َب َّي البحث خصائص التأمني الصحي التعاوين ورشوطه ،وتوصل إىل أن

االستثناءات اجلائزة هي التي ال تتعارض مع تلك اخلصائص والرشوط ،وبالتايل

ال جيوز لرشكات التأمني التعاوين أن ختالف أحكام الرشوط يف االستثناءات،
27
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وتلجأ يف الواقع التطبيقي إىل اإلذعان والتعسف يف وضع استثناءات جديدة بعد
العقد؛ كام ال جيوز أن ُيقابل هذا الترصف من بعض محلة الوثائق التأمينية باللجوء
إىل مطالبات غري مرشوعة بحجة الوصول إىل احلق الذي ُحرموا منه بسبب تلك
االستثناءات التعسفية.

الكلمات المفتاحية :تأمني تعاوين ،عقد التأمني ،االستثناءات يف التأمني ،عقد،
تغطيات التأمني.
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Abstract:

This research deals with studying the rules of exceptions in cooperative health

insurance coverage, and the corresponding practices of policy holders and their
false claims, It aims to evaluate the applied reality of Islamic insurance, as it

is a type of cooperation on righteousness and piety, So, that it may reveal the
real sense of cooperation for righteousness and piety, and for not transforming
the practice to cooperation fur sinfulness and transgresses.

The research has revealed the characteristics and conditions of cooperative

health insurance to concluded that the permissible exceptions are those that
do not contradict with those characteristics and conditions, Consequently,
cooperative insurance companies should not violate the terms of the conditions
in the exceptions, and in practice, they resort to acquiescence and arbitrariness

in setting new exceptions after (entering in) the contract; and this behavior

may not be offset by some policyholders’ behavior by resorting to fake claims
except in cases of access to the right that they were denied the policy holder
because of these arbitrary exceptions.

Keywords: Cooperative insurance, Insurance contract, Exceptions in
insurance, Contract, Insurance coverage.
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المقدمة

موضوع هذا البحث هو أحكام املطالبات واالستثناءات يف تغطيات التأمني
الصحي التعاوين ،حيث إن رشيعة اإلسالم هي رشيعة األمن واألمان ،والتعاون
بعضا،
والضامن؛ فاملجتمع اإلسالمي كله أرسة واحدة ،وبنيان واحد ،يشد بعضه ً
وجسد واحد يتداعى كل عضو منه لسائر األعضاء.
وقد حض اإلسالم عىل التعاضد والتعاون والتنارص ،ورشع ما يؤكد هذا التعاون
بوسائل خمتلفة ،فظهر نظام الزكاة والنفقات ،وأحكام بيت املال ،وحقوق اجلريان،
وغري ذلك من الوسائل التي تدل عىل جواز كل ألوان التعاون والتكافل ،ما دامت
خالية من املحظورات الرشعية.
ويدخل يف ذلك التأمني التعاوين بأنواعه املعارصة ،التي تنطبق عليها خصائص
ومميزات التعاون عىل الرب والتقوى ،وتتوفر فيها رشوط التأمني التعاوين بضوابطه
الرشعية.

أهمية البحث:

1 .تتمثل أمهية هذا البحث يف توضيحه ألحكام االستثناءات التي تقوم هبا
بعض رشكات التأمني ،وما ُيقابلها من مطالبات ومهية يقوم هبا بعض محلة
الوثائق التأمينية.
2 .توضيح مسائل هامة؛ حيث ُت َعدّ مسائل التأمني الصحي التعاوين من
أصعب مواضيع التأمني ،كام ُت َعدّ أحكام االستثناءات يف تغطيات التأمني
الصحي من أكثر مسائل التأمني تعقيدً ا.
3 .بيان عدم جواز املطالبات التي تكون بقصد استغالل التأمني ،واعتباره
وسيلة لكسب املال.

هدف البحث:

هيدف البحث إىل تقويم الواقع التطبيقي للتأمني التعاوين اإلسالمي ،باعتباره من
30
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مشكلة البحث وأسئلته:

َك ُث َرت التساؤالت الفقهية بخصوص االستثناءات التعسفية ،وما ُيقابلها من
ممارسات حتايلية ومطالبات ومهية ،فهل جيوز أن تتوسع رشكات التأمني التعاوين
يف وضع االستثناءات؟ وهل جيوز أن تشتمل عقودها عىل رشوط واستثناءات غري
حمددة ،وال ُيرجع يف تفسريها إال إىل الرشكة فقط؟ وهل جيوز للرشكة أن متارس
ً
حيل إلسقاط ما جيب عليها من التزامات مالية؟ ويف املقابل ما هي املامرسات

التي حيرم عىل محلة الوثائق التأمينية استخدامها؛ ألهنا من أنواع التزوير والغش
والكذب واخلداع؟ وما هي املامرسات املباحة حلملة الوثائق؛ ألهنا متكنهم من
احلصول عىل حقهم املرشوع دون أكلهم ملال الغري بالباطل؟ فلإلجابة عن هذه
التساؤالت وغريها مما يتعلق بأحكام االستثناءات التعسفية واملطالبات الومهية؛
رأى الباحث أن يكتب يف هذا املوضوع؛ خدمة للعلم الرشعي.

الدراسات السابقة:

هناك بعض الفتاوى أجابت عن صور من املطالبات واالستثناءات يف تغطيات
التأمني التعاوين ،ولكن مل جيد الباحث دراسة فقهية تفصيلية ختتص ببيان أحكام
االستثناءات واملطالبات الومهية يف التأمني الصحي التعاوين ،أما الدراسات التي
هلا صلة ببعض جوانب هذا البحث ،والتي بحثت يف التأمني الصحي التعاوين ،أو
يف التأمني التعاوين بشكل عام ،فهي كثرية ،منها:
ً
أول :التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية

السعودية ،رسالة ماجستري :عائدة بنت عبد القادر فلمبان ،جامعة امللك سعود،
1427هـ.
ثان ًيا :التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية دراسة فقهية
31
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أنواع التعاون عىل الرب والتقوى يف جانبه النظري ،وذلك لكي يظهر هذا املعنى
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تطبيقية معارصة ،بحث :رياض منصور اخلليفي ،جملة الرشيعة والقانون ،عدد
1428 ،33هـ.
ثال ًثا :التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،بحث :عبد اهلل بن عبد العزيز العجالن،
جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد ،3
1429هـ.
راب ًعا :االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،رسالة ماجستري :بدر بن نارص سعود
التميمي ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية1431 ،هـ.
ويالحظ أن هذه الدراسات مل ختتص بموضوع املطالبات واالستثناءات التي
تناوهلا هذا البحث.

منهجية البحث:

استخدم الباحث املنهج الوصفي ،مع االستعانة باملنهج التحلييل ،حيث كان من
الالزم دراسة واقع التغطيات يف التأمني الصحي التعاوين وحتليل ما يتعلق هبا من
مطالبات واستثناءات.

خطة البحث وتقسيمه:

تم تقسيم البحث بعد هذه املقدمة إىل متهيد ،ومخسة مباحث ،ثم خامتة تشتمل عىل
أهم النتائج والتوصيات ،فكانت خطة البحث عىل النحو اآليت:
التمهيد :وفيه بيان معنى التأمني التعاوين ونشأته وأنواعه.
املبحث األول :تعريف التأمني الصحي التعاوين وأركانه.
املبحث الثاين :خصائص التأمني الصحي التعاوين ومميزاته.
املبحث الثالث :رشوط التأمني الصحي التعاوين.
املبحث الرابع :األحكام املتعلقة بمامرسات محلة الوثائق ومطالباهتم الومهية.
املبحث اخلامس :أحكام االستثناءات يف تغطيات التأمني الصحي التعاوين.
اخلامتة :وتشتمل عىل أهم نتائج البحث ،كام تشتمل عىل توصيات تتعلق بتقويم
الواقع التطبيقي للتأمني الصحي التعاوين.
32
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معنى التأمين التعاوني ونشأته وأنواعه

تأيت كلمة التأمني يف اللغة بمعنى :الطمأنينة والصدق والوثوق ،فهي مأخوذة من:
أمن يأمن أمنًا ،واألمن :طمأنينة النفس وسكون القلب وزوال اخلوف((( .وآمن
فالنًا :جعله يأمن وال خياف(((.
ومن املعاين التي أقرها جممع اللغة العربية :أ َّمن عىل اليشء :دفع ً
منجم لينال
مال
ً
تعويضا عام فقد ،فيقال :أ ّمن عىل حياته
قدرا من املال متف ًقا عليه ،أو
ً
هو أو ورثته ً
أو سيارته(((.
أما التعاون يف اللغة فهو من العون((( ،والعون :الظهري عىل األمر(((؛ وألمهية
التعاون جاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية حتث عليه ،ومن ذلك قوله
ال ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان)((( ،ومن
اونُوا َع َل ْ ِ َ ُ َ
ب َوال َّت ْق َوى َو َل َت َع َ
(و َت َع َ
تعاىلَ :
اونُوا َع َل ا ْل ِ ِّ
السنة قوله ّ
بعضا»(((.
صل اهلل عليه وس ّلم« :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ً
والتأمني التعاوين أساسه التعاون بني األفراد املشرتكني فيه؛ فهو يقوم عىل فكرة
توزيع آثار الرضر عىل جمموعة من األفراد ،وذلك بإجياد صندوق مايل مشرتك،
ُيساهم فيه كل عضو ،بحيث يتم تعويض من يتعرض منهم للخطر من هذا
الصندوق(((.
اصطالحا بأنه« :تأمني تتفق فيه جمموعة من
و ُيمكن تعريف نظام التأمني التعاوين
ً
األشخاص فيام بينهم عىل تعويض األرضار التي قد تلحق بأحدهم إذا حتقق خطر
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم( ،تويف 711هــ) ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ط1414 ،3هـ ،مادة أمن.21/13 ،
((( الرازي ،حممد( ،تويف 666هـ) ،خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،بريوت ،املكتبة العرصية ،ط1420 ،5هـ ،مادة أمن.23/1 ،
((( مصطفى وآخرون ،إبراهيم وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار ،املعجم الوسيط ،القاهرة ،دار الدعوة ،ط( 1د.ت).28/1 ،
((( الفيومي ،أمحد( ،تويف 770هـ) ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،بريوت ،املكتبة العلمية ،ط1403 ،1هـ ،مادة عون.439/2 ،
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة عون.298/13 ،
((( سورة املائدة ،آية.2 :
بعضا ،حديث ( .12/8 ،)6026مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب
((( متفق عليه :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب تعاون املؤمنني بعضهم ً
الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاضدهم ،حديث (.1999/4 ،)2585
((( فلمبان ،عائدة بنت عبد القادر ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك
سعود1427 ،هـ ،ص.43
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معني»(((.
فاألصل يف التأمني التعاوين أنه نظام اجتامعي قوامه التكافل والتعاون بني
األفراد ،وعندما يتم تنظيم أسس ومبادئ نظام التأمني ضمن عقد يوضح حقوق
والتزامات أطراف العالقة ،فإن ذلك العقد جيب أن ال ُيرج نظام التأمني عن
معناه احلقيقي ،وهو التعاون والتربع(.((1
وعىل هذا يكون معنى التأمني التعاوين هو أنه« :عقد تربع لصالح جمموعة
املشرتكني ،يلتزم بموجبه املؤمن له بسداد االشرتاكات التعاونية املتفق عليها
بالقدر واألجل املتفق عليه ،عىل أن تلتزم هيئة املشرتكني بتعويضه عن الرضر
الفعيل حال حتققه ،وذلك وفق املبادئ والرشوط والضوابط الفنية املنصوص
عليها ،والتي ال تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية»(.((1

وقد نشأ التأمني التعاوين بصورته املبسطة مع نشأة اإلنسان ذاته ،فمنذ أن وجد

اإلنسان عىل سطح األرض ،وهو عرضة ملجموعة من األخطار ،التي تتهدده

يف حياته اليومية ،وترافقه يف كافة أنشطته ،ثم بدأ مفهوم التأمني التعاوين يتطور

حسب احتياجات املجتمع ،حتى أصبح عىل حالته املوجودة يف العرص احلارض(.((1

وهذا ما حث عليه اإلسالم الذي رشع بذل التضحيات عىل أساس التربع؛ فقال
ني إِ َذا َأرم ُلوا ِف ال َغ ْز ِوَ ،أو َق َّل َطعام ِعي ِ
ال ْم
صىل اهلل عليه وسلم« :إِ َّن األَ ْش َع ِر ِّي َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
ٍ
َاء و ِ
ِ ٍ
َان ِعنْدَ ُه ْم ِف َث ْو ٍ
ج ُعوا َما ك َ
اح ٍد
بِا َْل ِدين َِة َ َ
ب َواحدُ ،ث َّم ا ْقت ََس ُمو ُه َب ْين َُه ْم ِف إِن َ
الس ِو َّي ِةَ ،ف ُه ْم ِمنِّي َو َأنَا ِمن ُْه ْم»(.((1
بِ َّ
كام أقر اإلسالم نظام العاقلة الذي كان معرو ًفا يف اجلاهلية؛ لتوزيع آثار املصيبة

((( العجالن ،عبد اهلل بن عبد العزيز ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
 1429هـ2008 ،م ،عدد  ،3ص.440
( ((1صباغ ،أمحد حممد ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط الرشعية ،بحث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه ،جممع الفقه اإلسالمي
الدويل1431،هـ2010 ،م ،ص.3
( ((1اخلليفي ،رياض منصور ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معارصة ،جملة الرشيعة والقانون،
1428هـ2008 ،م ،عدد  ،33ص.30
( ((1العجالن ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،عدد ،3ص.457
( ((1متفق عليه :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرشكة ،باب الرشكة يف الطعام والنهد والعروض ،حديث ( .138/3 ،)2486مسلم ،صحيح
مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم ،باب من فضائل األشعريني ،حديث (.1944/4 ،2500
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عىل التأمني من املسؤولية املدنية للسائق أو املالك جتاه الغري فقط ،كام يمكن أن
يشمل السائق ومركبة املالك نفسه ،وغري ذلك من األنواع.
ثان ًيا :تأمني التكافل االجتامعي :ويشتمل عىل حالة العجز ،وكذلك حالة وفاة

( ((1الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والتأمني التعاون ال االستغالل ،السعودية ،دار عكاظ ،ط1404 ،2هـ ،ص .33املرصي ،عبد السميع ،التأمني
بني النظرية والتطبيق ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ط1400 ،1هـ ،ص.18
( ((1التميمي ،بدر بن نارص سعود ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية،
1431هـ2010 ،م ،ص.76
( ((1فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.44
( ((1صباغ ،التأمني التعاوين ،األحكام والضوابط الرشعية ،ص.16
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املالية الناجتة من القتل ونحوه ،بغية ختفيف رضرها عن كاهل من حلقته(.((1
ففكرة توزيع أثر الرضر عىل اجلامعات أقدم يف الظهور من التأمني كمؤسسة
متخصصة ،وهو مستحب ما دام أنه تربع ٍ
خال من املحظورات التي متنع صحة
العقود ،كالغرر والقامر والربا ،وألن غايته التعاون عىل تفتيت األخطار واملصائب،
وليس الغرض منه االستغالل والربح(.((1
وبناء عىل ذلك يمكن تقسيم التأمني التعاوين إىل نوعني:
األول :التأمني التعاوين البسيط :وهو النوع القديم للتأمني التعاوين ،الذي تقوم
به مجعيات بسيطة ،بحيث يشرتك فيه مجاعة ،تتربع بمبالغ مالية ختصص لتعويض
من يصيبه الرضر منهم.
والثاين :التأمني التعاوين املركب :وهو النوع احلديث للتأمني التعاوين ،ويقوم عىل
نفس فكرة التأمني البسيط ،ولكن بإدارة رشكة متخصصة عىل أسس فنية قائمة عىل
اإلحصاء وقانون الكثرة ،ويمكن تعريفه بأنه« :عقد تأمني مجاعي ،يلتزم بموجبه
كل مشرتك بدفع مبلغ من املال عىل سبيل التربع؛ لتعويض املترضرين منهم عىل
أساس التكافل والتضامن عند حتقق اخلطر املؤمن منه ،وتدار فيه العملية التأمينية
من قبل رشكة متخصصة عىل أساس الوكالة بأجر»(.((1
ويتنوع التأمني التعاوين املركب بحسب األخطار املؤمن منها ،إىل أنواع عديدة
ومتجددة ،منها(:((1
ً
أول :التأمني عىل املمتلكات :ومنه التأمني عىل السيارات ،وهذا يمكن أن يقترص
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املؤمن عليه.
ثال ًثا :من األنواع األخرى :التأمني عىل الصادرات ،والتأمني عىل الودائع ،وتأمني
احلوادث الشخصية ،وغري ذلك من األنواع.
راب ًعا :التأمني الصحي التعاوين :وهو موضوع هذا البحث ،حيث سيتم بيان
معناه وخصائصه ورشوطه ،وما يتعلق به من أحكام التغطيات واالستثناءات
واملطالبات.

المبحث األول  :تعريف التأمين الصحي التعاوني وأركانه
سبق بيان معنى التأمني التعاوين وذكر أنواعه يف التمهيد ،أما يف هذا املبحث فسيتم
بيان معنى أحد أنواعه ،وهو التأمني الصحي التعاوين.
فكلمة الصحي نسبة إىل الصحة ،وقد ذكر علامء اللغة أن الصحة يف البدن :حالة
طبيعية جتري أفعاله معها عىل املجرى الطبيعي ،ورجل صحيح اجلسد :خالف
مريض(.((1
ويقصد بالصحة هنا :املقومات البدنية والعقلية والوجدانية التي تتطلبها النفس
البرشية لكي تستقيم عىل طـريق الـدين والدنيا( ،((1وأصدق كلمة تعرب عن هذا
هي كلمة (املعافاة) التي وردت يف قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :سلوا
اهلل العافية؛ فإن الناس مل ُيعطوا يف الدنيا بعد اليقني شي ًئا أفضل من املعافاة)(.((2
وقد كان األطباء الغربيون يف السابق يعرفون الصحة بأهنا جمرد انتفاء املرض ،ثم
تراجعوا عن هذا املفهوم ليشمل املعافاة الكاملة بدن ًيا ونفس ًيا واجتامع ًيا ،ال جمرد
انتفاء املرض أو العجز(.((2
وقد نص جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي عىل
( ((1الفيومي ،املصباح املنري .133/1 ،مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط.1052/1 ،
( ((1املنياوي ،حممد ،التأمني الصحي وتطبيقاته يف ضوء الفقه اإلسالمي ،بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،13عدد  ،3ص.301
( ((2أخرجه ابن حنبل ،املسند ،مسند أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ،حديث ( .218/1 ،)45وصححه األلباين يف خترجيه ألحاديث كتاب اإليامن
البن تيمية.94/1 ،
( ((2اخلياط ،حممد هيثم ،التأمني الصحي ،بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،13عدد  ،3ص.427
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صفتني؛ فهو ُم َؤ َّمن له ،ويف نفس الوقت هو ُم َؤ ِّمن لغريه ،وهذه ميزة متيزه عن
( ((2قرار رقم  )16/7( 149جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته السادسة عرشة بديب (دولة
اإلمارات العربية املتحدة)  30صفر  5 -ربيع األول 1426هـ ،املوافق  14 - 9نيسان (إبريل) 2005م.
( ((2األلفي ،حممد جرب ،التأمني الصحي واستخدام البطاقات الصحية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،13عدد  ،3ص .5آل سيف ،عبد اهلل،
أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.15
( ((2الرتتوري ،حسني ،التأمني الصحي يف الفقه اإلسالمي ،جملة البحوث الفقهية املعارصة ،السنة التاسعة1998 ،م ،العدد  ،36ص.103
( ((2فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.56
( ((2آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.48
( ((2فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.47

37

أحكام املطالبات واالستثناءات
يف تغطيات التأمني الصحي التعاوين

التعريف اللقبي للتأمني الصحي بأنه« :اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة
تتعهد برعايته ،بدفع مبلغ حمدد أو عدد من األقساط جلهة معينة عىل أن تلتزم
تلك اجلهة بتغطية العالج أو تغطية تكاليفه خالل مدة معينة»( ،((2ويالحظ أن هذا
التعريف أقرب لتعريف التأمني التجاري وليس التعاوين(.((2
أما التأمني الصحي التعاوين ،فيعرف بأنه« :عقد بني مجاعة عىل التربع بمقادير
متساوية أو متفاوتة بغرض عالج من يمرض منهم من هذه األموال»(.((2
فهو عقد مجاعي ،يلتزم فيه كل مشرتك بدفع مبلغ من املال عىل سبيل التعاون،
لغرض تقديم اخلدمات الصحية ملن حيتاجها منهم(.((2
وعقد التأمني الصحي حمله الرعاية الصحية ،بخالف أنواع التأمني األخرى التي
ترتبط بوقوع حادثة معينة حمتملة الوقوع ،مثل احلريق ،أو حادث االصطدام يف
السيارات ،أو غرق السفن ،أو رسقة املمتلكات ،أو أي أمر حمتمل الوقوع ال
ُيعرف إن كان سيقع مدة العقد أو ال يقع ،فإن وقع استحق املستأمن مبل ًغا من املال
وإال فال ،أما عقد التأمني الصحي الذي حمله الرعاية الصحية فإن التعاقد فيه إنام
هو خدمة حيتاج إليها اإلنسان وال يستغني عنها ،وهي متعلقة بأمر ال يكاد ينجو
منه إنسان خالل مدة العقد ،و يكاد يكون مؤكد الوقوع ،وإن اختلفت حاجة كل
واحد عن اآلخر ،كام أن التأمني الصحي مرتفع املخاطر؛ ولذا ال ترغب فيه أكثر
الرشكات(.((2
والتأمني الصحي التعاوين له ثالثة أركان ،يمكن توضيحها عىل النحو اآليت(:((2
ً
أول :مجاعة املستأمنني :فكل عضو مشرتك يف التأمني الصحي التعاوين جيمع بني
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التأمني التجاري.
ثان ًيا :مبلغ التأمني :وهو ما يدفعه جمموع املستأمنني ملن يمرض منهم خالل فرتة
التأمني ،من مصاريف العالج وتكاليف الفحوصات وثمن األدوية ونحو ذلك
مما هو حمدد يف الوثيقة.
ثال ًثا :صيغة عقد التأمني :وهي التي حتدد اخلدمات الصحية لألمراض املؤمن
منها ،حيث ُيعد التأمني الصحي من أكثر أنواع التأمني تعقيدً ا ،لكثرة ما فيه من
التقسيامت واخلدمات والرشوط والتفاصيل ،وسبب ذلك تعلقه بحدوث أمراض
ال يمكن توقعها بسهولة.
ولذا تنوعت صيغ التعاقد يف التأمني الصحي ،ولكنها تنقسم بصفة أساسية إىل
نوعني يستقالن أحيانًا ،وجيتمعان أحيانًا أخرى ،وبياهنام عىل النحو اآليت:
الصيغة األوىل :عقد رعاية صحية :وموضوع هذا العقد هو الرعاية الصحية
وليس العالج ،وتتلخص الرعاية يف إجراء العناية يف مستشفيات معينة ،وإجراء
التحاليل الالزمة ،ووصفات األدوية ،وإجراء العمليات اجلراحية عند احلاجة،
أو العالج الطبيعي ،كام تشمل الرعاية الصحية للحمل والوالدة للنساء ورعاية
املواليد.
وعقود الرعاية الصحية أنواع متعددة ،وهلا حدود قصوى ،ولكل منها استثناءات
بحسب مستواه ،فمنها ما يستثنى منه بعض األدوية ،أو التطعيامت الوقائية ،ومنها
ما يستثنى منه األسنان ،أو النظارات الطبية ،أو جراحة التجميل ،وما إىل ذلك،
وكل ذلك مؤثر يف حتديد األقساط ابتداء(.((2
الصيغة الثانية :التأمني عىل املرض :ويف هذا النوع يستحق املريض التعويض
بمجرد حصول املرض؛ ليقوم باستخدامه يف العالج إذا رغب ،وربام اشرتط
يف بعض العقود دفعه جلهة عالج معينة ،وقد يقترص التأمني عىل مرض معني،
مثل التأمني عىل اإلصابة بمرض اإليدز أو الرسطان ،وقد يتضمن جمموعة من
( ((2القري ،حممد عيل ،التأمني الصحي اإلسالمي ،بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،13جملد  ،3ص.547
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وربام كان رات ًبا يوم ًيا يدفع إليه أثناء إقامته يف املستشفى أو مدة عجزه عن ممارسة
العمل(.((2
أما املكونات األساسية ألنظمة التأمني الصحي التعاوين ،فإهنا تتكون من جمموعة
من العنارص ،منها :حتديد الرشحية املستفيدة من التأمني ،وحتديد مدى شمولية
اخلدمات التأمينية ،وحتديد تكلفة النظام ،وطرق تقديم اخلدمات ،وطرق دفع
املطالبات املالية ملقدمي اخلدمة ،وحتديد طرق التمويل ،وتبعية النظام ،وإدارة
النظام ،وغري ذلك من العنارص التي يتوقف عليها نجاح التطبيق العميل للتأمني
الصحي التعاوين(.((3

المبحث الثاني :خصائص التأمين الصحي التعاوني ومميزاته
هنالك عدة خصائص للتأمني الصحي التعاوين ،متيزه عن التأمني التجاري،
وجتعله من عقود التربعات ،وبالتايل تنتفي عنه شبه الغرر والربا والقامر ،وغري
ذلك من األمور التي تبطل عقود املعاوضات ،ومن أهم هذه اخلصائص ما يأيت:
ً
أول :ال بد أن يكون عقد تعاون يتسم بالطابع التبرعي :فالعالقة الرشعية التي تنشأ
بني املستأمنني نتيجة عقد التأمني التعاوين تتسم بالطابع التربعي؛ فكل مستأمن
متربع لغريه بام يستحق عليه من التعويضات التي تدفع للمترضرين ،ويف نفس
الوقت هو متربع له بام يأخذ من تعويض عند ترضره ،وهو ليس من عقود التجارة
املقصود منها الربح ،بل هدفه التعاون عىل تفتيت األخطار املحتملة(.((3
فجميع املستأمنني متعاونون بأمواهلم من أجل ختفيف آثار الرضر الواقع عىل

( ((2آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص .61
( ((3املرجع السابق نفسه ،ص.45
( ((3صباغ ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط الرشعية ،ص .6آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.49
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األمراض املزمنة أو عسرية العالج أو املقعدة عن الكسب والعمل ،وال يتضمن
يسريا ،ويكون التعويض مبل ًغا حمد ًدا،
األمراض اخلفيفة أو التي يكون عالجها ً
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من أصابه الرضر منهم( ،((3ويغتفر من الغرر يف التربع ما ال يغتفر يف عقود
املعاوضات(.((3
ً
ومؤ َّمنًا له يف ذات
مؤ ِّمنًا َ
ثانيا :عقد جماعي :حيث جيمع فيه الشخص بني كونه َ
فاملؤ ِّمنون هم أنفسهم املستأمنون ،ولكن لكثرة املشرتكني متس احلاجة
الوقتَ ،
إىل أن ُيسند األمر إىل ذوي اخلربة والتخصص يف هذا املجال عىل أساس الوكالة
بأجر؛ للقيام نيابة عن املشرتكني بإدارة العمل ،من استيفاء االشرتاكات ،ودراسة
األخطار ،وتعويض املترضرين ،وحساب الفائض ،وغري ذلك من عمليات التأمني
التي حتتاج إىل ختصصات وحسابات دقيقة ،والتي قد تكون معقدة أحيانًا(.((3
ومن اآلثار التي ترتتب عىل خصيصة اجتامع صفتي املؤمن واملؤمن له يف العضو
املشرتك ،أن اهليئة التعاونية جتد الفرصة الكافية يف الوقوف عىل رغبات واحتياجات
أعضائها ،مما تتمكن معه من تطوير الوثائق بشكل جيعلها أكثر مالئمة لتلبية تلك
االحتياجات والرغبات(.((3
ً
ثالثا :ملكية األقساط للمستأمنين أنفسهم :فاالشرتاكات يملكها جمموع
املستأمنني ،ويستحق كل مستأمن االشرتاك يف الفائض التأميني؛ ألنه عضو
رشيك ،وهذا ُيقلل من املنازعات التي تثور عادة يف التأمني التجاري بسبب عدم
توافر الثقة ،ويرتتب عىل ذلك أن املطالبات الومهية واملامرسات التحايلية جيب أن
تنعدم يف التأمني الصحي التعاوين؛ ألن األرباح مآهلا للمشرتكني عىل شكل فائض
يعود إليهم الح ًقا( ،((3فاملستأمن حيرص عىل أخذ احليطة واالحرتاز من األخطار
والتقليل من وقوع احلوادث؛ ألن آثار ذلك ستعود عليه عند توزيع الفائض ،أما
يف التأمني التجاري فال هيمه ذلك؛ ألنه لن يعود إليه يشء ،بل كل ما يرد حلساب
الرشكة هو إيراد هلا وربح هلا(.((3
( ((3اجلامل ،التأمني يف الرشيعة اإلسالمية والقانون ،ص .171فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.48
( ((3الكاساين ،بدائع الصنائع .186/5 ،القرايف ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،الفرق .276/1 ،24
( ((3فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.49
( ((3العجالن ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،عدد  ،3ص.464 – 463
( ((3اخلليفي ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية ،جملة الرشيعة والقانون ،عدد ،33ص.36
( ((3التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص .77فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.49
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وتغلب فيه القيم اإلنسانية عىل الربح( ،((4ويفتح جمال التأمني للذين ال يستطيعون
االشرتاك بأقساط مرتفعة ،ومتتد ثمراته لتشمل املسامهة يف بناء االقتصاد
وازدهاره ،وذلك من خالل تنمية واستثامر األموال بالطرق املرشوعة التي تعود
بالنفع عىل املجتمع ،ومن خالل إجياد فرص للعمل ،وكذلك من خالل تغطية
األخطار الواقعة عىل األشياء املؤمن عليها ،وبالتايل املحافظة عليها وعدم تعطل
اإلنتاج(.((4

المبحث الثالث :شروط التأمين الصحي التعاوني
هناك عدة رشوط لعقد التأمني الصحي التعاوين ،ال بد من االلتزام هبا ليكون
التأمني تعاون ًيا ،بعضها ُيشرتط يف رشكات التأمني التعاوين ،وبعضها يف املشرتكني،
و ُيمكن بيان أهم رشوط التأمني التعاوين ،عىل النحو اآليت:
ً
أول :النص عىل مبدأ التربع والتعاون يف النظام األسايس ،فكل عقد تأميني ال

ً
يكون معنى التعاون يف معامالته قصدً ا
أصيل يكون حمر ًما( ،((4وال بد أن يكون

( ((3صباغ ،التأمني التعاوين ،األحكام والضوابط الرشعية ،ص .15التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص.77
( ((3القرة داغي ،بحوث يف فقه املعامالت املالية املعارصة ،ص .294اجلامل ،التأمني يف الرشيعة والقانون ،ص.171
( ((4العجالن ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،عدد  ،3ص.469
( ((4فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص .50القرة داغي ،بحوث يف املعامالت اإلسالمية املعارصة ،ص.314
( ((4التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص .78آل سيف ،أحكام التأمني التعاوين الفقهية ،ص.88
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ً
رابعا :المسؤولية التضامنية بين األعضاء :فاألعضاء متضامنون يف ختفيف
أثر املخاطر ،ويرتتب عىل ذلك تغري قيمة االشرتاك ،فاالشرتاك عرضة
للزيادة والنقصان تب ًعا ملا يتحقق من املخاطر سنو ًيا؛ فإذا مل تكف االشرتاكات
املدفوعة ملواجهة ما يرتتب عىل املخاطر من تعويضاتُ ،يطالب األعضاء بزيادة
االشرتاك( ،((3وقد دفعت خطورة هذه املسؤولية التضامنية بعض هيئات التأمني
التعاوين إىل حتديد حد أقىص لالشرتاك ،وحتدد مسؤولية األعضاء تب ًعا لذلك(.((3
ً
خامسا :وظائف التأمين الصحي التعاوني :حيث يقوم بدور اجتامعي ملموس،
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بارزا بوضوح يف كل ممارسات العمليات التأمينية ،وهذا الضابط هو
التعاون ً
الذي ُيرج التأمني من معنى املعاوضة إىل معنى املعاونة والتربع ،فال يفسد بالغرر

واجلهالة( ،((4حيث يغتفر من الغرر يف التربع ما ال يغتفر يف عقود املعاوضات (.((4
وبناء عىل هذا الضابط ُيشرتط يف الرشكات أن يكون غرضها مزاولة أعامل التأمني
عىل أساس تعاوين ،دون سعي لتحقيق الربح ،وأن ختلو العقود التي تُربمها من
معنى املعاوضة ،كام ُيشرتط يف الفرد املستأمن أن يدفع نصيبه الذي التزم به يف ماله
عىل وجه التعاون(.((4

ثان ًيا :يشرتط االبتعاد عن مجيع املحاذير الرشعية واملعامالت املحرمة،كالربا أو

املقامرة أو تأمني املمتلكات التي تُدار بطرق غري مرشوعة(.((4
ثال ًثا :التأكد من عدم وجود خمالفات يف التطبيق؛ ولذلك ال بد من تكوين هيئة
رشعية للفتوى والتأصيل لعمل الرشكة وممارساهتا ،وتكون قراراهتا ملزمة
للرشكة ،ثم تكوين قسم للرقابة الرشعية ،للتأكد من تطبيق قرارات اهليئة الرشعية،
ويكون هلا احلق يف التدقيق واملراقبة لكل التفاصيل ،ورفع ما يلزم ملجلس اإلدارة،
ودعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد إذا رفض جملس اإلدارة االستجابة لقرارات

اهليئة(.((4

راب ًعا :تكون إدارة العمليات التأمينية من قبل رشكة التأمني عىل أساس الوكالة،

كام تقوم الرشكة بدفع الفائض التأميني للمستأمنني( ،((4عىل أن يكون حتديد
قرارا مشرتكًا بني هيئة املشرتكني وجملس إدارة الرشكة بالتنسيق مع اهليئة
الفائض ً
الرشعية من حيث مقداره واالحتياطي وكل ما خيصه ،كام جيب أن يتم متثيل هيئة
املشرتكني يف جملس إدارة الرشكة بعدد مناسبُ ،يشعرهم بالتعاون املتبادل ،ويتم
( ((4العجالن ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،عدد  ،3ص.473
( ((4الكاساين ،بدائع الصنائع .186/5 ،القرايف ،الفروق ،الفرق .276/1 ،24
( ((4فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص .64صباغ ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط ،ص.12
( ((4التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص .78صباغ ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط الرشعية ،ص.12
( ((4آل سيف ،أحكام التأمني التعاوين الفقهية ،ص .88شبري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ص.135
( ((4فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص .64صباغ ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط ،ص.12
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ملصاحلها ،وهي رشوط أكثرها مطبوعة ،وال يملك املستأمن التغيري فيها( ،((5كام
أنه ال ُيقبل من املتعاقد اجلهل بنصوص أو بنود العقد ،أو االعتذار بعدم فهمها
أو االطالع عليها( ،((5فيجب عىل رشكات التأمني التعاوين أن تبتعد عن كل هذا
اإلذعان والتعسف.
كام أن حتديد الربح يف عملية املضاربة ينبغي أن يكون ً
عادل ،ليس فيه جور من

قبل رشكة التأمني(.((5
سادسا :أن يتصف املستأمن بالصدق واألمانة ،وذلك فيام خيص إعطاء املعلومات،
ً
والتبليغ عن اخلطر ،وأن يلتزم بتسديد كامل األقساط حتى هناية املدة ،وأن يبتعد
عن املطالبات الومهية أو املامرسات التحايلية ،أو افتعال وقوع اخلطر ليستفيد
أقىص ما يمكنه من التأمني(.((5

المبحث الرابع :األحكام المتعلقة بممارسات حملة الوثائق ومطالباتهم الوهمية

مصطلح املطالبات يف التأمني الصحي التعاوين يقصد به :املبالغ املالية التي ُيطالِب
هبا محلة الوثائق التأمينية كتكاليف للرعاية الصحية والطبية والعالجية هلم مقابل
أقساط التأمني ،مثل رد املدفوعات وتكاليف اإلقامة يف املستشفى والفحوصات
( ((4شبري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ص .135آل سيف ،أحكام التأمني التعاوين الفقهية ،ص.88
( ((5شبري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ص.111
( ((5فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.23 – 22
( ((5آل سيف ،أحكام التأمني لتعاوين الفقهية ،ص.88
( ((5فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.65
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انتخاب ذلك العدد من هيئة املشرتكني(.((4
خامسا :أن تلتزم الرشكة بالعدل واألمانة يف التغطيات ودفع التعويضات
ً
وكل التعامالت ،وأن تبتعد عن التعسف يف االستثناءات ،وعن اإلذعان الذي
مضطرا إىل أن يقبل
تلجأ إليه رشكات التأمني التجاري ،حيث يكون املستأمن
ً
الرشوط التي تضعها الرشكة دون تعديل؛ فرشكات التأمني تتمتع بمركز مايل
قوي ،وبإمكاهنا أن تقرر من الرشوط واالستثناءات بإرادهتا املنفردة ما تراه حمق ًقا
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والنفقات اجلراحية وغريها(.((5
واحلقيقة أن عملية املطالبات يف التأمني الصحي تُعد غري واضحة املعامل ،وتشتمل
عىل أمور معقدة ومبهمة ،وفيها يشء من الغموض ،إذ ال بد أن تتأكد الرشكة من
اخلدمات الصحية ،ومدى تناسبها مع حالة املريض ،وتوافر الرشوط فيها ،وهل
هي ضمن احلد األقىص أو ال؟ وهل تم النص عىل املرض يف جدول التغطيات أو
االستثناءات؟ ونحو ذلك من العمليات والتحقيقات(.((5
وتزداد عملية املطالبات تعقيدً ا بسبب املامرسات التحايلية التي يقوم هبا بعض
محلة الوثائق التأمينية ،ولذلك ال بد من الكالم عن جرائم االحتيال يف عقود
التأمني ،والتي تقوم عىل «التعمد يف تقديم أو إخفاء أو عدم الكشف عن بعض
أو كل احلقائق؛ وذلك هبدف اصطناع مطالبة تأمني ،أو رفع قيمة مطالبة تأمني،
لتحقيق كسب مادي غري مستحق»(.((5
ويمكن تعريف االحتيال املحرم بأنه« :سلوك الطرق اخلفية ،من إهيام ومتويه
وإحياء وإظهار لألشياء بغري صورهتا احلقيقية؛ طل ًبا ملقصود غري مرشوع»(.((5
فال بد يف جريمة االحتيال من توافر الركن املادي والركن املعنوي ،حيث يتمثل
الركن املادي يف سلوك إجرامي يستعمل فيه اجلاين وسائل وأساليب كاذبة ،يرتتب
عليها أكل مال الغري بالباطل ،أما الركن املعنوي يف جريمة االحتيال ،فإنه يتخذ
صورة القصد اجلنائي الذي يتكون من عنارص العصيان والعلم والعمد(((5؛ فال
يتحقق القصد اجلنائي يف جرائم االحتيال إال إذا اجتهت إرادة اجلاين إىل أكل املال
بالباطل ،مع علمه بأنه ال حق له يف ذلك املال الذي هيدف إىل احلصول عليه،
ً
فمثل إذا جلأ الشخص إىل استخدام طريقة احتيالية السرتداد املال من سارقه ،أو

إلكراه الغري عىل الوفاء له بحقه ،أو للحصول عىل املال بقصد رده إىل صاحبه،

( ((5آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.99
( ((5آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.117
( ((5التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص.136
( ((5بوساق ،حممد املدين ،االحتيال من الناحية الرشعية ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
1427هـ،ص.82
( ((5عساف ،حممد مطلق حممد ،القصد وأثره يف حتديد درجة املسؤولية اجلنائية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية ،عامن ،األردن1995 ،م ،ص.21
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ً
أول :املامرسات املحرمة :وهي املامرسات التحايلية التي يتم فيها استخدام التزوير

والغش والكذب واخلداع؛ ألخذ أموال الرشكة بغري وجه حق ،وهذا يدخل يف

{و َل
عموم األدلة التي ُترم التحايل ألكل أموال الناس بالباطل ،كقوله تعاىلَ :
ِ
الكَّا ِم لِت َْأ ُك ُلوا َف ِري ًقا ِم ْن َأم َو ِ
ال الن ِ
َّاس
ْ
ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباط ِل َوتُدْ ُلوا ِ َبا إِ َل ْ ُ

بِ ْ ِ
ال ْث ِم َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون}( ،((6كام أن هذا التحايل يتناىف مع الصدق يف املعاملة ،ويقلب

التأمني من تعاون عىل الرب والتقوى إىل تعاون عىل اإلثم والعدوان.
واالحتيال يف املطالبات التأمينية له صور كثرية ،ومن األمثلة عىل املامرسات
املحرمة ما يأيت:
 - 1االحتيال يف اهلوية وانتحال الشخصية :حيث يقوم املشرتك بإعطاء البطاقة
الصحية لغريه من قريب أو صديق؛ ليستخدمها يف العالج واالستفادة من الرعاية
الصحية ،وحيصل هذا حينام يضعف إرشاف الرشكات ،أو تكون البطاقة غري
دقيقة يف التعريف بحاملها ،وهذا ال جيوز؛ وهو من التعاون عىل اإلثم والعدوان،
ومن صور أكل املال بالباطل.
( ((5ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني.255/3 ،
( ((6ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني.260/3 ،
( ((6سورة البقرة ،آية.188 :
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ففي مثل هذه احلاالت ينتفي القصد اجلنائي ،وال تقع جريمة االحتيال.
وقد َق َّسم ابن القيم احليل باعتبار مرشوعيتها إىل حيل حمرمة وحيل مرشوعة،
و َب َّي معنى احليل املحرمة بقوله« :القسم األول من احليل :الطرق اخلفية التي
يتوصل هبا إىل ما هو حمرم يف نفسه»( ،((5وبعد أن ذكر أن احليل املحرمة عىل ثالثة
أنواع ،انتقل إىل القسم الرابع :وهو أن يقصد باحليلة أخذ حق أو دفع باطل،
أيضا إىل ثالثة أقسام ،فكانت احليل املرشوعة هي التي يقصد هبا أخذ حق
وقسمه ً
أو دفع باطل ،وال هتدم ً
أصل رشع ًيا ،وال تناقض مصلحة معتربة(.((6
وبناء عىل ذلك يمكن تقسيم ممارسات محلة الوثائق التأمينية إىل :ممارسات حكمها
التحريم ،وممارسات حكمها اإلباحة ،وبيان ذلك عىل النحو اآليت:
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 - 2التدليس والتلفيق :ومن ذلك تزوير احلقيقة من أجل إجياد شكل ُيغطيه
التأمني ،أو اصطناع حادث أو مرض تُغطيه الوثيقة ،أو املطالبة بأرضار ومهية
وخسائر من نسج اخليال ،أو مضاعفة التكلفة ،أو التضليل يف طريقة عرض
اجلانب املترضر ،ونحو ذلك(.((6
 - 3ادعاء التامرض للحصول عىل التعويض يف حال التأمني عىل العجز اجلزئي
أو الكيل ،أو االحتيال يف نوع املرض ،بحيث حيصل عىل خدمة عالجية حلالة غري
مغطاة(.((6
 - 4تساهل األطباء يف ابتزاز بوليصة التأمني القوية ،وأحيانًا يتم وصف بعض
األدوية التي ال تلزم للمريض ،أو يكون املشرتك غري مريض ً
أصل ،ولكنه يريد
األدوية فقط لتبديلها من الصيدلية بمواد جتميل أو حليب ونحو ذلك ،فهذا ال
جيوز ،ويعد من أكل املال بالباطل والتدليس والغش.
 - 5يقوم بعض املؤمن عليهم بزيارات غري رضورية لألطباء لشعورهم بعدم
االستفادة من الوثيقة ،أو يطلبون بعض الفحوصات غري املهمة ،أو يطلب
خدمات غري رضورية ،مع أن الطبيب املختص ال يرى رضورة لذلك ،وهذا
يتناىف مع مبدأ التعاون ،وجيعل الفكرة جتارية بحتة ،يسعى املستأمن بموجبها
إىل استخدام اخلدمات الصحية املتاحة بأقىص ما يمكن؛ لكي يضمن أن مقدار
استفادته من التأمني الصحي ُتاوز أو ال تقل عن املبلغ الذي دفعه لرشكة التأمني.
وهذه املامرسات االحتيالية التي يقوم هبا بعض املستأمنني ،هلا آثار سلبية عىل
الرشكات وعىل املستأمنني وعىل املجتمع كله ،حيث تؤدي إىل اضطرار رشكات
التأمني إىل رفع أقساط التأمني عىل املستأمنني لتعويض اخلسائر ،أو إيقاف التعامل
ببعض أنواع التأمني ،أو قد تضطر كذلك إىل إيقاف التعامل مع بعض املراكز
الطبية وبعض الصيدليات ،مما يقلل من توسيع الشبكة الطبية ،كام تؤدي إىل اهتزاز
صورة رشكة التأمني أمام املستأمنني غري املحتالني ،واهتزاز صورة مجيع املستأمنني
( ((6التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص.82
( ((6آل سيف ،أحكام التأمني التعاوين الفقهية ،ص.123
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( ((6التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص.99
( ((6فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.210
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أمام الرشكة ،وارتفاع أسعار اخلدمات التأمينية يف السوق املحيل ،وختفيض نوع
وجودة اخلدمات التأمينية والتغطيات الطبية ،وغري ذلك من اآلثار السلبية(.((6
كام ُيالحظ أن أسباب هذه املامرسات املحرمة تعود إما إىل ضعف الوازع الديني،
وإما إىل غياب فكرة التعاون ،باعتبارها اهلدف األول من التأمني التعاوين.
ومن احللول املقرتحة ملعاجلة هذه املشكالت ،أن تُعقد دورات متخصصة ومتنوعة
يف فقه التأمني التعاوين؛ لتقوية الوازع الديني عند مجيع األطراف من املستأمنني
واملسامهني واملوظفني يف رشكات التأمني واملتعاملني مع تلك الرشكات يف كافة
املجاالت ،ولتعزيز فكرة وهدف التعاون عند مجيع هذه األطرافً ،
بدل من فكرة
دائم أن ما دفعه للتأمني التعاوين ،ليس ثمنًا ملا
التجارة والربح ،ليتذكر املستأمن ً
سيحصل عليه من خدمات ،بل هو تعاون مع مجيع املستأمنني للتخفيف عن الذي
يقع عليه الرضر منهم(.((6
ثان ًيا :املامرسات املباحة :وهي املامرسات املرشوعة ،التي ليس فيها أكل للامل
بالباطل ،بل يكون املستأمن قد حصل عىل حقه املرشوع ،الذي يدخل ضمن
التغطيات التأمينية ،ثم يقوم بعد ذلك بالترصف يف اليشء الذي حصل عليه
بطريقة مرشوعة ،كأن يستبدله بنوع أفضل ،مع حتمله للفرق املايل بني النوعني،
ومن األمثلة عىل هذه املامرسات املباحة ما يأيت:
 - 1احلاالت التي حتدد تغطيتها بسقف أعىل وبأنواع معينة ،فيكون من حق
املستأمن الذي تشمله تلك التغطية أن يأخذ النوع املذكور يف التغطيات ضمن
سقف التغطية ،ولكنه يرغب بنوع آخر ،ويريد أن يتحمل ما زاد عن سقف
ً
فمثل إذا كانت رشكة التأمني تُغطي تكاليف إطار النظارات مع
التغطية،
العدسات الطبية البيضاء بسقف  50دينار ،فاملوظف الذي حيتاج إىل نظارات
طبية بعد فحص النظر ،يستطيع احلصول عىل إطار مع عدسات بيضاء بسقف
 50دينار ،أما إذا أراد احلصول عىل عدسات غري مشمولة يف التغطية كالعدسات
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امللونة ،فيمكنه االتفاق مع صاحب حمل النظارات عىل أن يرفع له مطالبة بإطار
مع عدسات بيضاء بتكلفة  50دينار ،ثم يقوم باستبداهلا من نفس املحل بإطار مع
عدسات ملونة بتكلفة  70دينار ً
مثل ،ويتحمل هو الفرق بينهام وهو  20دينار.

ومثل ذلك جيوز استبدال حشوة األسنان العادية املغطاة باحلشوة البيضاء غري
املغطاة مع حتمل الفرق بينهام.
 - 2احلاالت التي يوجد منها عدة أنواع من الدواء تُعالج نفس املرض ،ويرغب
املستأمن بنوع ال ُيغطيه التأمني ،فيطلب من الطبيب أن يكتب له النوع الذي ُيغطيه
التأمني ،وعندما يذهب إىل الصيديل يأخذ منه النوع اآلخر ،ويدفع له الفرق بينهام،
ً
فمثل لو كتب الطبيب إىل املريض دواء آلالم الظهر عىل شكل بخاخ ُيرش ً
رشا،

وعندما ذهب املريض إىل الصيديل ،قال له :إن هذا الدواء ال ُيغطيه التأمني ،ولكن
هناك دواء آخر عىل شكل جلُ ،يغطيه التأمني و ُيعالج نفس اآلالم ،فعاد املريض
إىل الطبيب ،وأكد له الطبيب أنه ً
فعل ُيعالج نفس اآلالم ،لكن يلزم معه دواء آخر
مسكن ،بينام البخاخ أقوى وال يلزم معه املسكن واستعامله أسهل( ،((6ففي مثل
هذه احلالة جيوز أن يكتب الطبيب للمريض (اجلل مع املسكن) ويقوم املريض
باستبداهلام من الصيدلية (بالبخاخ).
 - 3احلاالت التي يمرض فيها أفراد األرسة بأمراض متشاهبة ،كالسعال والرشح
يف الشتاء ً
مثل ،ويتم رصف األدوية هلم بالطريقة املرشوعة ،وبعد فرتة يتجمع يف
البيت أدوية زائدة مل تستعمل ،ولو تُركت يف البيت حتى الشتاء القادم ربام انتهى
تاريخ استعامهلا ،ففي مثل هذه احلاالت ُيعترب املستأمن مالكًا هلذه األدوية بطريقة
مرشوعة ،وجيوز له أن يقوم بإعطائها ملن ُيريد ،أو أن يترصف فيها بأي ترصف
من الترصفات التي يترصفها املالك يف ملكه ،ما دام أنه مل يستعمل أي طريقة من
الطرق التحايلية املذكورة يف بند املامرسات املحرمة.

( ((6هذا املثال من األسئلة احلقيقية التي نُسأل عنها باستمرار ،ومثله أمثلة واقعية كثرية ال جمال حلرصها يف هذا املبحث.
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تضع رشكات التأمني بعض االستثناءات حلاميتها يف حاالت معينة ،وتدخل هذه
االستثناءات يف حكم الرشوط؛ ألهنا يف حقيقتها رشوط مقرتنة بالعقد ،فيجوز
وضع رشط أو أكثر يف عقد التأمني الصحي التعاوين ،بناء عىل أن األصل يف
نصا ،وكذلك
العقود والرشوط اجلواز والصحة( ،((6عىل أن ال خيالف الرشط ً
ال خيالف مقتىض العقد أو مقاصد الرشع ،فكل ما مل يبني اهلل وال رسوله وال
مقاصد الرشع حتريمه من العقود والرشوط ،ال جيوز حتريمه( ،((6ومن ذلك أن
تقوم الرشكة باستثناء بعض التغطيات.
واملراد بتغطيات التأمني الصحي :تقديم احلامية املالية ضد تكاليف الرعاية الصحية
والطبية والعالجية للمؤمن عليه مقابل أقساط التأمني ،مثل رد املدفوعات كاملة
أو جزء كبري منها حسب االتفاق ،ويدخل فيها تكاليف اإلقامة يف املستشفى
والفحوصات والنفقات اجلراحية وغريها(.((6
وختتلف عقود الرشكات يف حتمل تكاليف هذه املصاريف حسب عقود الرشكة

ونظامها التأميني ،وقد تكون بعض التغطيات حمددة بسقف أعىل أو بحد أقىص،
ً
فمثل نجد من نرشات التأمني الصحي الصادرة عن بعض رشكات التأمني

التعاوين ما ينص عىل أن تغطية تكاليف الوالدة الطبيعية حمددة بسقف كذا ،وتغطية

نقل املريض للمستشفى يف سيارة اإلسعاف يف احلاالت الطارئة حمددة بسقف كذا
لكل حالة ،وتغطية احلاضنات حلديثي الوالدة حمددة بسبعة أيام للحالة الواحدة،
وتغطية فحص النظر والعدسات حمددة بسقف كذا ،وهكذا.

كام تضع رشكات التأمني بنو ًدا تنص عىل التحمالت ،حيث تشرتط أن يتحمل
( ((6ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم( ،تويف 728هـ) ،جمموع الفتاوى ،حتقيق عبد الرمحن قاسم ،املدينة املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف( ،د.ط)1461 ،هـ1995 ،م.132/29 ،
( ((6ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب( ،تويف 751هـ) ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق حممد املعتصم باهلل ،بريوت ،دار الكتاب العريب،
(د.ط)1418 ،هـ.383/1 ،
( ((6آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.99
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املستأمن مبل ًغا مال ًيا ،أو نسبة من تكاليف التغطية ،ويوضع هذا الرشط هبدف
ضامن عدم إساءة استخدام الوثيقة؛ ألنه إذا علم أنه يتحمل مبل ًغا أو نسبة من
التكاليف ،فإنه يكون أحرص عىل عدم استخدام الوثيقة فيام ال حاجة له،
كالذهاب للطبيب بدون سبب( ،((7والذي يظهر أن هذا الرشط ال خيالف مقتىض
صحيحا ،وإن كان األصل هو عدم احلاجة له؛ ألن املشرتكني يف
العقد؛ فيكون
ً
التأمني التعاوين هم أنفسهم ا ُمل َؤ ِّمنون واملؤمن هلم ،واحلساب هلم ،والفائض يرجع
إليهم ،بخالف رشكات التأمني التجاري ذات األهداف املادية البحتة( ،((7فالفرق
واضح بني رشكات التأمني التعاوين وبني الرشكات التجارية ،أما لو ُعلم عن
عميل معني سوء استخدامه للتأمني الصحي التعاوين فاألفضل أن يعالج كحالة
فردية(.((7
ومن التحمالت التي تنص عليها بعض رشكات التأمني التعاوين يف تعاقداهتا أن
يتحمل املشرتك  % 10عن كل فاتورة صيدلية ،وكذلك يتحمل  % 5عن أدوية
األمراض املزمنة ،أما اإلقامة والعالج يف املستشفيات إذا كانت يف الدرجة األوىل،
فيتحمل فيها املشرتك الفرق بني الدرجة األوىل والدرجة الثانية.

وتوجد عدة ضوابط رشعية لضبط التغطيات يف التأمني الصحي التعاوين ،والذي
يلزم منها هنا ما يتعلق بأحكام االستثناءات من تلك التغطيات ،حيث تشرتط
الرشكات بعض االستثناءات حلاميتها يف حاالت معينة ،ويمكن بيان ما يتعلق
بذلك من خالل النقاط اآلتية:

ُ - 1ت َك َّيف االستثناءات عىل أهنا داخلة يف حكم الرشوط؛ وهي مقبولة يف اجلملة
إذا كانت مالئمة وهلا وجه ،كأن تكون ملنع التسيب وإساءة استخدام الوثيقة،
وكذلك الرشوط التي فيها مصلحة ألحد الطرفني ،أو كليهام مادامت ال تعارض

( ((7السند ،عبد الرمحن ،التأمني التعاوين واألحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق وحق احللول والتحمل ،بحث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين ،جممع الفقه
اإلسالمي الدويل1431 ،هـ2010 ،م ،ص.12
( ((7شبري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ص.139
( ((7السند ،التأمني التعاوين واألحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق وحق احللول والتحمل ،ص.13
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 - 2ينبغي عمو ًما أن تفارق رشكة التأمني التعاوين رشكة التأمني التجاري؛ فال
تتشبه هبا يف الرشوط املعقدة التي يقصد منها التهرب من التغطية ،كام ينبغي
أن توافق هيئة املشرتكني عىل الرشوط واالستثناءات العامة بالتنسيق مع اهليئة
الرشعية ،وال يصح أن تفرضها الرشكة عىل هيئة املشرتكني؛ ألهنم هم املؤمنون
واملؤمن عليهم يف نفس الوقت ،وهم أحق بوضع هذه الرشوط من الرشكة التي
هي جمرد وكيل عنهم.
وال مانع من أن تقدم الرشكة خربهتا الفنية كاقرتاح للحفاظ عىل حساب التأمني من
االهنيار ،أو من االضمحالل واخلسارة ،ولكن ليس كرشوط إذعان تعسفية(.((7
 - 3ال جيوز لرشكات التأمني التعاوين أن تضع رشو ًطا تعسفية تتناقض مع اهلدف
الذي تدعيه ،وقد ال يتبني التعسف يف هذه الرشوط واالستثناءات إال حينام جتمع
مع بعضها البعض ،فأحيانًا من يطلع عليها قد جيد نفسه خارج القائمة املشمولة
بالتغطية من كثرة االستثناءات والرشوط وتعقيدها وخفائها ،ومن الرشوط
واالستثناءات التعسفية التي تُبعد التأمني عن معنى التعاون ،ما تنص عليه بعض
الرشكات من أن من وصل عمره أكثر من مخس وستني سنة ،فال يقبل يف التأمني،
أو إن قبل فتضاعف عليه أقساط التأمني ،فهذه الفئة الغالية من جمتمعنا ال يصح
أن تعامل هبذه القسوةُ ،
وترم من التأمني ،بل لو وجد تعاون لكان هؤالء الكبار
يف السن هم أحق الناس بالتعاون والتربع.
وبالنظر إىل جداول االستثناءات املرفقة مع نرشات التأمني الصحي لبعض
رشكات التأمني ،نجدها تشتمل عىل استثناءات كثرية ال ُيغطيها التأمني ،منها
عىل سبيل التمثيل :أمراض الرسطان وكافة أنواع األورام ،والفشل الكلوي،
وعالج أمراض الغدد وفحوصات وأدوية اهلرمونات ،والعيوب والتشوهات
( ((7آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.91

51

أحكام املطالبات واالستثناءات
يف تغطيات التأمني الصحي التعاوين

نصا ،وبرشط أن ال يكون فيها تعسف يف استعامل احلق ،أو تكون من قبيل عقود
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اإلذعان ،والبد أن تقر هبا اهليئة الرشعية يف اجلملة ،وأن تكون مطبوعة.
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اخللقية ،والعاهات واألمراض الوراثية ،واإلصابات واألمراض النامجة عن
احلروب واألعامل العسكرية واالضطرابات الداخلية والفتن ،وتشخيص وعالج
اإلصابات الناجتة عن ممارسة الرياضة وكافة أنواع األعامل احلرفية واملهنية ،وأي
علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مبارشة ملهنة الشخص املشرتك ،واألمراض التي تنشأ
بفعل إساءة استعامل األدوية أو املنشطات أو املهدئات ،وتشخيص وعالج
ومضاعفات األمراض النفسية والعصبية واالضطراب العقيل والرصع والشقيقة
وما شابه ذلك.
و ُيالحظ أن من االستثناءات ما يتعارض مع معنى التعاون؛ فال يصح حني تشتد
احلاجة وتكون الكارثة خارجة عن إرادة املشرتك ،أن تأيت الرشكة وتتهرب من
التعاون مع مشرتكيها.
وال يصح استثناء اإلصابات واألمراض الناجتة عن األعامل العسكرية
واالضطرابات الداخلية والفتن ونحو ذلك ،كام ال يصح استثناء األمراض الناجتة
عن إساءة استعامل العقاقري بدون تفصيل بني ما رصف كعالج وبني ما استعمل
كمخدرات ممنوعة.
 - 4من صور التحايل ما تفعله بعض الرشكات يف وثيقة التأمني الصحي من وضع
تغطيات ظاهرية ،ولكنها يف احلقيقة ملغاة لتعارضها مع جدول االستثناءات،
ً
فمثل نجد أن النص عىل «تغطية تكاليف عالج األمراض اجللدية النامجة عن حالة

مرضية» ،يتعارض مع ما نص عليه يف جدول االستثناءات من استثناء تشخيص
وعالج «األمراض اجللدية مثل حب الشباب والتواليل والتشققات والكلف
والصدفية والبهاق والثعلبة واألكزيام والقرشة ...ومسامري اللحم والعظم»(.((7
فاألصل يف رشكات التأمني التعاوين أن ال تشتمل عقودها عىل رشوط واستثناءات
هالمية ضبابية غري حمددة ،وغالبها ُيرجع يف تفسريها للرشكة فقط؛ فهذا فيه جور
عىل املستأمنني ،ومن هنا البد من حتديد وتفسري تلك الفقرات بوضوح ،وال يصح

( ((7وعند مقارنة جدول التغطيات مع جدول االستثناءات يف بعض الرشكات نجد أمثلة عديدة هلذه التناقضات.
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( ((7آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.127
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أن ُيقال :إذا رأت الرشكة رضورة لذلك ،أو نحوها من العبارات ،وكأنه ال وجود
لطرف آخر ،وال أمهية لرأي املستأمنني.
كام ال يصح لرشكات التأمني التعاوين أن متارس ً
حيل إلسقاط ما جيب عليها من
التزامات مالية ،فال حيق للرشكة التحايل بغري وجه حق لعدم إعطاء مستحق مبلغ
التأمني يف حال توفر الرشوط ،ويعد هذا من أكل املال بالباطل ،ومن إخالف
الوعد املحرم ،وجيب عىل رشكات التأمني التعاوين رشح العقد بوضوح وصياغته
بعبارة واضحة ليفهمه املشرتك بال غموض وال تعقيد ،وال جيوز للرشكة تعمد
التعمية والغموض؛ ألنه غش وتدليس ،وغبن وخديعة وتلبيس ،كام ينبغي
عىل رشكات التأمني التعاوين أن تتميز عن رشكات التأمني التجاري يف جمال
التغطيات ،وتثبت أهنا تعاونية وتغطي معظم األمراض ،وال تقلد الرشكات
التجارية يف جداول االستثناءات(.((7
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الخاتمة

يف ختام هذا البحث ،يمكن بيان أهم ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات،
وذلك عىل النحو اآليت:
ً
أول :أهم النتائج:
 - 1التأمني التعاوين أساسه التعاون والتكافل بني األفراد املشرتكني فيه؛ فهو
يقوم عىل فكرة توزيع آثار الرضر عىل جمموعة من األفراد ،وذلك بإجياد صندوق
مايل مشرتكُ ،يساهم فيه كل عضو ،بحيث يتم تعويض من يتعرض منهم للخطر
من هذا الصندوق ،وعندما يتم تنظيم أسس ومبادئ نظام التأمني ضمن عقد،
فإن ذلك العقد جيب أن ال ُيرج نظام التأمني عن معناه احلقيقي ،وهو التعاون
والتكافل.
 - 2يتسم التأمني الصحي التعاوين بطابع التربع ،فالعالقة القانونية التي تنشأ بني
املستأمنني نتيجة عقد التأمني التعاوين تتسم بالطابع التربعي؛ فكل مستأمن متربع
لغريه بام يستحق عليه من التعويضات التي تدفع للمترضرين ،ويف نفس الوقت
هو متربع له بام يأخذ من تعويض عند ترضره ،وهو ليس من عقود التجارة اهلادفة
للربح ،بل هدفه التعاون عىل تفتيت األخطار املحتملة.

 - 3ملكية األقساط يف التأمني الصحي التعاوين هي للمستأمنني أنفسهم،
ويستحق كل مستأمن االشرتاك يف الفائض التأميني؛ ويرتتب عىل ذلك أن
املطالبات الومهية واملامرسات التحايلية جيب أن تنعدم يف التأمني التعاوين؛ ألن
األرباح مآهلا للمشرتكني عىل شكل فائض يعود إليهم الح ًقا ،فاملستأمن حيرص
عىل أخذ احليطة والتقليل من وقوع احلوادث؛ ألن آثار ذلك ستعود عليه عند
توزيع الفائض.
ُ - 4يشرتط يف رشكات التأمني الصحي التعاوين أن يكون غرضها مزاولة أعامل
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 - 5األصل يف رشكات التأمني التعاوين أن ال تشتمل عقودها عىل رشوط
واستثناءات غري حمددة ،وغالبها ُيرجع يف تفسريها للرشكة فقط؛ فهذا فيه جور
عىل املستأمنني ،كام ال يصح للرشكة أن متارس ً
حيل إلسقاط ما جيب عليها من
التزامات مالية ،فليس هلا التحايل بغري وجه حق لعدم إعطاء مستحق مبلغ التأمني
يف حال توفر الرشوط.
 - 6من املامرسات املحرمة حلملة الوثائق التأمينية :املامرسات التحايلية التي يتم
فيها استخدام التزوير والغش والكذب واخلداع؛ ألخذ أموال الرشكة بغري وجه
حق ،وهذا يدخل يف عموم األدلة التي ُترم التحايل ألكل أموال الناس بالباطل،
كام أن هذا التحايل يتناىف مع الصدق والتعاون عىل الرب والتقوى.
 - 7إن املامرسات االحتيالية التي يقوم هبا بعض املستأمنني ،هلا آثار سلبية عىل
الرشكات وعىل املستأمنني وعىل املجتمع كله ،حيث تؤدي إىل اضطرار رشكات
التأمني إىل رفع أقساط التأمني لتعويض اخلسائر ،أو إيقاف التعامل مع بعض
املراكز الطبية وبعض الصيدليات ،مما يقلل من توسيع الشبكة الطبية ،كام تؤدي
إىل اهتزاز صورة رشكة التأمني أمام املستأمنني غري املحتالني ،واهتزاز صورة مجيع
املستأمنني أمام الرشكة ،وارتفاع أسعار اخلدمات التأمينية ،وختفيض نوع وجودة
التغطيات الطبية ،وغري ذلك من اآلثار السلبية.

 - 8املامرسات املباحة حلملة الوثائق التأمينية هي املامرسات املرشوعة ،التي ليس
فيها أكل للامل بالباطل ،بل يكون املستأمن قد حصل عىل حقه املرشوع ،الذي
يدخل ضمن التغطيات التأمينية ،ثم يقوم بعد ذلك بالترصف يف اليشء الذي
حصل عليه بطريقة مرشوعة.
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التأمني عىل أساس تعاوين ،دون سعي لتحقيق الربح ،وأن ختلو العقود التي تُربمها
من معنى املعاوضة ،كام ُيشرتط يف املستأمن أن يدفع نصيبه الذي التزم به يف ماله
عىل وجه التعاون.
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ً
ثانيا :أهم التوصيات:
 - 1توىص رشكات التأمني التعاوين باالبتعاد عن الرشوط املعقدة ،وعليها أن

تلتزم بالعدل واألمانة يف التغطيات ودفع التعويضات وكل التعامالت ،وأن
تبتعد عن اإلذعان والتعسف يف االستثناءات.

 - 2يوىص بأن تُعقد دورات متخصصة ومتنوعة يف فقه التأمني التعاوين؛ لتقوية

الوازع الديني عند مجيع األطراف من املستأمنني ،واملسامهني ،واملوظفني يف

رشكات التأمني ،واملتعاملني معها يف كافة املجاالت ،ولتعزيز فكرة التعاون عند
دائم أن ما دفعه ليس ثمنًا ملا سيحصل عليه
مجيع هذه األطراف ،ليتذكر املستأمن ً

من منافع وخدمات ،بل هو من باب التعاون مع مجيع املستأمنني للتخفيف عن
املستأمن الذي يقع عليه الرضر منهم.

 - 3يويص الباحث برضورة عدم التناقض بني الواقع التطبيقي والتأصيل التنظريي

للتأمني التعاوينً ،
فمثل ال يصح أن تلجأ الرشكة عند الواقع التطبيقي إىل تربيرات
واستثناءات تعسفية يكون معناها احلقيقي هو إلغاء اخلصائص والضوابط
واألهداف النظرية للتأمني التعاوين؛ ألنه عندئذ ينطبق عىل القائمني عىل هذا

التأمني أهنم يقولون ما ال يفعلون ،وألن هذه الترصفات اإلذعانية واالستثناءات
التعسفية ستُقابل من بعض محلة الوثائق بمامرسات حتايلية ومطالبات ومهية،

وعندئذ ينقلب التأمني من تعاون عىل الرب والتقوى يف جانبه النظري ،إىل تعاون
عىل اإلثم والعدوان يف واقعه التطبيقي.

56

العدد ()16

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

1 .القرآن الكريم.
2 .آل سيف ،عبد اهلل بن مبارك ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية،
بحث علمي حمكم ،اململكة العربية السعودية ،الرياض ،كلية الرشيعة ،قسم
الفقه ،منشور عىل شبكة األلوكة1431 ،هـ 2010 /م.
3 .األلفي ،حممد جرب ،التأمني الصحي واستخدام البطاقات الصحية ،بحث
مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،جملة
املجمع ،الدورة  ،13العدد .3
4 .البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص
النارص( ،د.م) ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
5 .بوساق ،حممد املدين ،االحتيال من الناحية الرشعية ،رسالة ماجستري،
اململكة العربية السعودية ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
1427هـ.
6 .الرتتوري ،حسني مطاوع ،التأمني الصحي يف الفقه اإلسالمي ،جملة
البحوث الفقهية املعارصة ،السنة التاسعة ،العدد 1418 ،36هـ 1998 /م.
7 .التميمي ،بدر بن نارص سعود ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،رسالة
ماجستري ،اململكة العربية السعودية ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية1431 ،هـ 2010 /م.
8 .ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،اإليامن ،خرج أحاديثه حممد نارص
الدين األلباين ،بريوت ،لبنان ،املكتب اإلسالمي ،ط1413 ،4هـ 1993 /م.
9 .ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،حتقيق عبد
الرمحن قاسم ،املدينة املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
1416هـ 1995 /م.
	10.اجلامل ،غريب ،التأمني يف الرشيعة اإلسالمية والقانون ،القاهرة ،دار
57

أحكام املطالبات واالستثناءات
يف تغطيات التأمني الصحي التعاوين

المصادر والمراجع

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()16

االعتصام ،ط( ،1د.ت).
	11.ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق شعيب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون( ،د.م) ،مؤسسة االرسالة،
ط1421 ،1هـ 2001 /م.
	12.اخلليفي ،رياض منصور ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني
التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معارصة ،جملة الرشيعة والقانون ،عدد ،33
1428هـ 2008 /م.
	13.اخلياط ،حممد هيثم ،التأمني الصحي ،بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي
املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،جملة املجمع ،الدورة  ،13العدد .3
	14.الرازي ،زين الدين حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،حتقيق يوسف الشيخ
حممد ،بريوت ،املكتبة العرصية ،ط1999 ،5م.
	15.السند ،عبد الرمحن بن عبد اهلل ،التأمني التعاوين واألحكام املنظمة لعالقة
محلة الوثائق وحق احللول ،بحث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين ،جممع الفقه
اإلسالمي الدويل1431 ،هـ 2010 /م.
	16.شبري ،حممد عثامن ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالميَ ،ع ّمن،
األردن ،دار النفائس ،الطبعة الرابعة1422 ،هـ 2001 /م.
	17.صباغ ،أمحد حممد ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط الرشعية ،بحث
مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل،
1431هـ 2010 /م.
	 18.العجالن ،عبد اهلل بن عبد العزيز ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة،
جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
العدد 1429 ،3هـ 2008 /م.
	19.عساف ،حممد مطلق حممد ،القصد وأثره يف حتديد درجة املسؤولية اجلنائية،
رسالة ماجستريَ ،ع ّمن ،األردن ،اجلامعة األردنية1995 ،م.
58

العدد ()16

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

59

أحكام املطالبات واالستثناءات
يف تغطيات التأمني الصحي التعاوين

	20.فلمبان ،عائدة بنت عبد القادر ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي
وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك
سعود1427 ،هـ.
	21.الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والتأمني – التعاون ال االستغالل ،اململكة
العربية السعودية ،دار عكاظ للنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية1404 ،هـ.
	 22.الفيومي ،أمحد بن حممد ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،بريوت،
لبنان ،املكتبة العلمية ،الطبعة األوىل1403 ،هـ.
	23.القرايف ،أبو العباس شهاب الدين ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق( ،د.م)،
عامل الكتب ،ط( ،1د.ت).
	24.القرة داغي ،عيل حميي الدين ،بحوث يف فقه املعامالت املالية املعارصة،
بريوت ،لبنان ،دار البشائر اإلسالمية ،ط1422 ،1هـ.
	25.القري ،حممد عيل ،التأمني اإلسالمي ،بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي،
دورة  ،13جملد .3
	26.ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،
حتقيق حممد املعتصم باهلل ،بريوت ،لبنان ،دار الكتاب العريب( ،د.ط)،
1418هـ.
	27.ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،بريوت،
لبنان ،مؤسسة الرسالة ،طبعة 1415 ،27هـ 1994 /م.
	28.الكاساين ،عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،بريوت ،لبنان،
دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1986 /م.
	29.مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ،بريوت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
	30.املرصي ،عبد السميع ،التأمني بني النظرية والتطبيق ،القاهرة ،مكتبة وهبة،
ط1400 ،1هـ.

)16( العدد

 م ـ دولة قطــر2021 أكتوبر

 دار، القاهرة، جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط،مصطفى وآخرون31.	
.)ت. (د،1 ط،الدعوة
،3 ط، دار صادر، لبنان، بريوت، لسان العرب، حممد بن مكرم،ابن منظور32.	
.هـ1414
 التأمني الصحي وتطبيقاته املعارصة يف ضوء الفقه، حممد بدر،املنياوي33.	
.3  جملد،13  الدورة، بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي،اإلسالمي
، السنن الكربى أو سنن النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد اخلراساين،النسائي34.	
، شعيب األرناؤوط: أرشف عليه، حسن شلبي:حققه وخرج أحاديثه
.م2001 / هـ1421 ،1 ط، مؤسسة الرسالة، لبنان،بريوت
Translation of Arabic References:
1.
2.

al-Qur’an al-Karīm.
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14. al-Rāzī, Zain al-Dīn Mụhammad Bin Abu Bakr, Mukhtar al-Siḥāḥ, Reviewed
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الملخص
العمالت املشفرة ظاهرة اقتصادية عاملية واسعة االنتشار ،هلا تداعياهتا عىل
املستوى االقتصادي والفردي ،حيث إهنا تؤثر عىل السياسات النقدية للدولة من
جهة عرض النقود نظرا لعدم حتكم الدولة يف إصدارها ،كام تؤثر عىل السياسة
املالية لتسهيلها عملية التهرب الرضيبي ،كذا عىل نظام املدفوعات واالئتامن
لغياب الوساطة املالية يف التعامل هبا ،إال أهنا مع ذلك متيزت يف نفس الوقت
بالقبول الواسع ملا تتمتع به من ثقة املتعاملني النسيابيتها يف التعامل ،واالستفادة
منها يف مجيع التعامالت بيرس وسهولة عرب منصات التداول املنترشة؛ لذا اختلف
الفقهاء املعارصون يف حكم التعامل هبا ،بني قائل بجواز التعامل هبا وأهنا باقية
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عىل أصل اإلباحة وقيامها بوظائف النقود ،وبني قائل بعدم جواز ذلك لصدورها
من السلطات غري الرسمية وشموهلا عىل الغرر واجلهالة ،وبني آخر متوقف يف
احلكم لعدم اتضاح مجيع الصور املرتبطة هبا لديه.
وخلص البحث إىل القول بالتوقف يف احلكم للتعامل بالعمالت املشفرة بشكلها
احلايل ،مع اعتبارها نقدا قائام بذاته ،وبالتايل ترسي عليها األحكام الرشعية املتعلقة
بالعمالت العادية غري املشفرة من حيث التعامل نظرا لعلة الثمنية.

الكلمات المفتاحية :العمالت املشفرة ،اآلثار االقتصادية ،التأصيل الرشعي،
العمالت االفرتاضية ،البتكوين.
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Abstract

Cryptocurrencies are widespread global economic matter, which has

repercussions at the economic and individual level, as it affects the monetary

policies of the state in terms of the money supply due to the lack of control
of the state in its issuance and also affects the financial policy to facilitate
the process of tax evasion, as well as on the payments and credit system in

the absence of financial intermediation In dealing with it, however, it was

distinguished at the same time by the wide acceptance it enjoys from the
confidence of the dealers for its smooth handling, and to benefit from it in all
transactions easily and easily through the spread trading platforms.

Therefore, the Islamic scholars differed in the rule on dealing with it, between

those who said that it is permissible to deal with it and that it remains on the
basis of the permissibility and that it performs the functions of money, and
between those who say that this is prohibited because it is not issued by the

competent authorities and it includes ambiguity and ignorance, and between
another one who is suspended in the ruling because all the pictures related to
him are not clear. He did not say that it is permissible or inviolable.

The research concluded the Shari’ah ruling regarding the dealing with

crypto currencies in their current form is withheld while considering them a
standalone type of currency, therefore the legal provisions related to ordinary
67
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non-cryptocurrencies are applicable for dealing per se because of the potential
ability to be price of things de facto.

Keywords: Cryptocurrencies, Economic Impacts, Shari’ah Implications,
Virtual Currencies, Bitcoin.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسوله ،وعىل آله وصحبه ومن
وااله ،وبعد.

وبالرغم من املخاوف التي أثارت هذه العمالت عىل الصعيد العاملي نظرا لتقلباهتا
الشديدة يف أسعارها ،ناهيك عن املخاطر املرتبطة بالتعامل هبا ،إال أهنا يف الوقت
نفسه أثبتت صمودها جتاه كل هذه التحديات ،حيث كسبت ثقة املتعاملني ،نظرا
ملا تتمتع به من انسيابية يف تداوهلا والالمركزية يف إصدارها ،مع إمكانية االستفادة
من اخلدمات املالية املرتبطة هبا بيرس وسهولة عرب منصات التداول املنترشة ،ما
حدا ببعض املؤسسات يف العامل إىل قبوهلا كوسيلة للدفع وإجراء التعامالت املالية
هبا.

لذا جاءت هذه الدراسة لتُس ِّلط الضوء عىل مفهوم هذه العمالت ونشوئها،
وذكر اآلثار االقتصادية النامجة عن هذه العمالت عىل الصعيد املحيل والعاملي،
والتأصيل الفقهي واحلكم الرشعي للتعامل هبا.
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فقد مرت البرشية يف تعامالهتا املالية والنقدية من أجل تلبية احتياجاهتا بمراحل
عدة؛ حيث بدأت باملقايضة (مبادلة سلعة بسلعة) ثم تطورت للتعامل بالنقود
السلعية بعد عجز املقايضة عن سد حاجاهتا اليومية ،ثم انتقلت إىل التعامل
بالنقود املعدنية املصنوعة من النحاس والربونز ،ثم التعامل بالذهب والفضة ،إىل
النقود الورقية بعد تطور احلياة ثم النقود املرصفية ،لكن بعد التقدم التكنولوجي
اهلائل يف اآلونة األخرية حدثت تغريات جذرية يف طريق التعامالت املالية بني
املؤسسات واألفراد ،بعد أن ظهرت عمالت إلكرتونية افرتاضية مشفرة عىل
الشبكة العنكبوتية ،فقد حظيت برواج واسع بني األفـــراد واملؤسسات بيعا
ورشاء.
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أهمية الدراسة:
تتجىل أمهية هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

 حداثة املوضوع املراد إلقاء نظرة فقهية اقتصادية عليه ،فهو يعترب من النوازلالتي حتتاج إىل تأصيل ومعرفة احلكم الرشعي هلا.
 االنتشار الواسع الذي حظيت به العمالت املشفرة يف التعامالت املالية ممايستدعي معرفة ماهية وحقيقة تلك النقود.
 توضيح صورة هذه العمالت ومعرفة اآلثار االقتصادية الناجتة عن إصدارهاوتداوهلا عىل الصعيدين العاملي واملحيل.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما اآلثار االقتصادية من جراء التعامل بالعمالت االفرتاضية ؟ وما السبل التي
سلكتها اجلهات املختصة ملعاجلة ما يكتنف هذه العمالت من غموض وبعد عن
رقابة السلطات املركزية ؟

منهج الدراسة:
سيستخدم الباحث املنهج التحلييل للوقوف عىل اآلثار االقتصادية املرتتبة عىل
استخدام هذه العمالت يف كافة األصعدة ،ثم بعد ذلك سيسري الباحث يف هذا
البحث عىل املنهج االستقرائي لتتبع األقوال يف الظاهرة حملة الدراسة مع إنزال
احلكم الرشعي هلا ،ثم سريجح الباحث القول الذي يراه موافقا للنصوص
الرشعية واألصول الفقهية واملصالح املعتربة.

الدراسات السابقة:
 - 1األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت اإللكرتونية
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الدكتور :عبد اهلل حممد عبد الوهاب العقيل اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
بحث منشور عىل الشبكة.

 - 3النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتـصادية ،إعــداد/
الدكتور :عبداهلل سليامن عبدالعزيز الباحوث ،بحث حمكم يف املجلة العلمية
لالقتصاد والتجارة بجامعة عني شمس ،عدد( )1يناير 2017م.

 - 4العمالت االفرتاضية إشكاليتها وآثارها عىل االقتصاد املحيل والعاملي،
إعداد /الدكتور :أمحد دهشان – جامعة الزقازيق – مقدم إىل كلية الرشيعة بجامعة
الشارقة سنة 2019م.
 - 5أثر العمالت االفرتاضية يف السياسة املالية والنقدية للبنوك املركزية ،إعداد /
د :عبد العزيز شويش عبداحلميد و م :إبراهيم حممد أمحد – جامعة تكريت -مقدم
إىل كلية الرشيعة جامعة الشارقة 2019م.

 - 6زكاة العمالت االفــرتاضـية معاجلاهتا الفقـهية وآثارها االقتصــادية،
إعــداد /د :إبراهيم عبداحلليم عبادة ،وأ .مساعد راشد اجلمهور – جامعة
الريموك -مقدم إىل كلية الرشيعة جامعة الشارقة 2019م.

اإلضافات العلمية للدراسات السابقة:
بعضا منها ركز فقط عىل اجلانب الفقهي
األمر الالفت للنظر يف هذه الدراسات ،أن ً
للتعامالت بالعمالت املشفرة وأغفل اجلانب االقتصادي الذي له تأثري ملحوظ
من جراء استخدام تلك العمالت ،واجلانب اآلخر من الدراسات صب اهتاممه
عىل اآلثار االقتصادية دون التطرق للتأصيل الرشعي للعمالت االفرتاضية ،مما
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 - 2التأصيل الفقهي للعمالت االفرتاضية ،إعداد /الدكتور عبداهلل رايض
الشمري – جامعة حائل – اململكة العربية السعودية ،بحث مقدم إىل كلية الرشيعة
بجامعة الشارقة سنة 2019م.
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يستدعي أن تكون لدراستنا ميزة عن تلك الدراسات يف تناوهلا للعمالت املشفرة
بالدراسة والتحليل باعتبار هذه العمالت وسيلة من وسائل الوفاء بااللتزامات،
مع التعرض ألهم اآلثار االقتصادية النامجة عنها عىل الصعيد الدويل واملحيل.

خطة الدراسة:
اشتملت الدراسة عىل املقدمة والتمهيد ومبحثني وخامتة عىل النحو التايل:

املقدمة.

التمهيد :العمالت املشفرة (مفهومها ،نشأهتا وتطورها ،أنواعها).

املبحث األول :اآلثار االقتصادية للعمالت املشفرة ،وفيه أربعة مطالب.

املطلب األول :آثارها عىل السياسة النقدية

املطلب الثاين :أثر العمالت املشفرة عىل النظام املايل

املطلب الثالث :أثرها عىل نظام املدفوعات وأسعار الرصف ،والتبادل التجاري
الدويل
املطلب الرابع :فوائد ومزايا العمالت املشفرة عىل االقتصاد والفرد.

املبحث الثاين :التأصيل الفقهي للعمالت املشفرة واألحكام الرشعية املتعلقة هبا،
وفيه أربعة مطالب.
املطلب األول :حترير حمل النزاع.

املطلب الثاين :التكييف الفقهي للعمالت املشفرة

املطلب الثالث :احلكم الرشعي للعمالت املشفرة

املطلب الرابع :األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت املشفرة
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التمهيد :العمالت المشفرة (مفهومها ،نشأتها وتطورها ،أنواعها).

ً
أول :مفهوم العمالت المشفرة.
 - 1التعريف اللغوي:

 - 2العريف االصطالحي:
تعددت التعريفات املوضحة للعمالت املشفرة أو -االفرتاضية -كام يطلق عليها
أيضا ،فمن ضمن تلك التعريفات:
 هي وحدات افرتاضية تشفريية المركزية ،منتجة بواسطة برامج عىل الشبكة،يتم تداوهلا بني أعضاء جمتمع افرتايض باعتبارها عملة (((.

 وقيل هي عبارة عن عملة إلكرتونية يمكن أن تشبه العمالت التي تصدرهاالدول من حيث العمل ولكنها رقمية إلكرتونية بشكل كامل ،وهي أرقام عىل
الشاشة وليس هلا وجود يمكن مالمسته باليد ،تعمل بنظام «الند للند» ويتم إدارهتا
من قبل مستخدميها دون سلطة مركزية أو وسطاء ،يتم تداوهلا عرب االنرتنت (((.

 -وعىل الصعيد الدويل ينظر صندوق النقد الدويل العملة املشفرة عىل أهنا :متثيل

((( املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،مكتبة الرشوق الدولية ،الطبعة الرابعة2018 ،م .628/2،املوسوعة الفقهية الكويتية ،الطبعة الثانية
 1427هـ.428/41 ،
((( صالح الدوه جي ،مقدمة يف التشفري ،منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية 2016م.
((( النقد االفرتايض ،بتكوين أنموذجا ،إبراهيم أمحد حممد ،ورقة بحثية ملركز التميز يف فقه املعامالت املعارصة ،ص.13 :
((( ،عبد اهلل حممد العقيل ،األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية (د.ت) ص.12 :
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ال ُعمالت :مجع عملة بضم العني وكرسها ،وهي أجرة العمل ،ما يعطى للعامل
عىل عمله من نقد ،وغريه ثم صارت تُطلق عرفا يف العرص احلديث عىل كل ما
ُيتخذ ثمنا ُت َق َّيم به األشياء سواء أكان من النقدين أم من غريمها(((.
أما َ
املش َّفرة فهو من التشفري الذي يراد به يف املصطلح املعارص :حتويل البيانات من
شكل قابل للقراءة إىل شكل ال يمكن قراءته إال بعد فك ذلك التشفري ،ما يعني
أنه ال يمكن اخرتاق تلك البيانات أو تزورها(((.
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رقمي للقيمة صادرة عن مطورين خاصني ومقومة يف وحدة احلساب اخلاص
هبم(((.

 كام عرفها البنك الدويل بأهنا :متثيل رقمي للقيمة ومقومة يف وحدهتم اخلاصةمن احلساب ،تعتمد عىل تقنيات علم التشفري(((.

يف ضوء ما تقدم يمكن تعريف العمالت املشفرة عىل أهنا :عملة رقمية افرتاضية،
منتجة عرب برامج حاسوبية ،وال ختضع للسيطرة أو التحكم من جانب بنك مركزي
أو أي إدارة رسمية دولية ،يتم استخدامها عن طريق االنرتنت يف عمليات الرشاء
والبيع ،أو حتويلها إىل عمالت أخرى ،وال ترتبط بسعر رصف معني أو سلعة
معينة ،ويتم حتديد قيمتها عن طريق قوى العرض والطلب بشكل أساس ،وتلقى
ً
قبول اختيار ًيا لدى املتعاملني هبا (((.

ً
ثانيا :نشأة وتطور العمالت المشفرة

(((

ال يمكن احلديث عن العمالت املشفرة دون احلديث عن عملة «بتكوين» التي
تعترب أوىل حمطات ظهور العمالت االفرتاضية ،وهي أكثرها شهرة ونفوذا،
ويرجع ظهورها نتيجة ورقة بحثية حتت عنوان (البتكوين :نظام عملة الند للند
اإللكرتونية) عام 2008م ،قام بنرشها رجل جمهول اهلوية ،استعمل اس ًام مستعار ًا
هو «ساتويش ناكاموتو»  Satoshi Nakamotoيقال إنه يعيش يف اليابان ،نرش هذه
الورقة عىل موقع خاص أسسه هلا ّبي فيه طريقة عمل عملة «بتكوين» ومحايتها
من التزييف واإلنفاق املزدوج ،وعرفها بأهنا نظام نقدي جديد للدفع االلكرتوين،
(5)IMF steff discussion note:virtual currencies and beyond:initial considerations, January 2016.
كل (6) World bank group ( H. natarajan S.krause and H.grandtein) distributed leger technology Blockchain, 2017fintech no , Washington DC،
.ذلك نقال عن دراسة قامت هبا دائرة اإلرشاف والرقابة عىل نظام املدفوعات الوطني بالبنك املركزي األردين2020،م ،ص 18

((( انظر :بتكوين والعمالت الرقمية :النشأة،االستخدامات ،اآلثار ،عبدالرمحن الفرهود ،ورقة بحثية الكويت  2018م .وانظر :تعريفات العملة
االفرتاضية وطريقة عملها ،سامي السويلم ،ورقة بحثية مقدمة إىل مركز متيز البحثي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 2018م .انظر :عبداهلل
سليامن الباحوث ،النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية بحث حمكم يف املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة بجامعة عني شمس،
عدد( )1يناير 2017م
((( العقيل عبداهلل ،األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية ص%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9 10 :
 86%8A%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AE- %D8%A8%D9تاريخ االطالع ،2020/12/19 :يف عام  2008تم إنشاء املوقع
الرسمي للبتكون ،https://bitcoin.org :ثم تم نرش الورقة البيضاء لعملة البتكوين عىل الرابط عىل نفس املوقع.
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يعتمد يف التعامالت املالية عىل مبدأ «الند للند» وهو مصطلح تقني يعني التعامل
املبارش بني مستخدم وآخر دون وجود وسيط ،وأن اهلدف من هذه العملة هو
تغري نظام االقتصاد العاملي بنفس الطريقة التي غري هبا االنرتنت أساليب النرش
يف العامل.

البتكوين عملة شهدت تقلبات شديدة من االرتفاع واهلبوط ،فقد بلغت قيمتها
خالل أعوام قليلة من حوايل  25سنتا إىل أكثر من  17ألف دوالر ،حيث تضاعفت
قيمتها عدة أضعاف عام  2017حتى اقرتبت إىل حاجز  20ألف دوالر للوحدة
الواحدة من العام نفسه ،قبل أن تشهد هبوطا حادا هناية عام  2017وبداية عام
 ،2018ويف يومنا هذا شهدت ارتفاعا حادا لتصل ألول مرة إىل أعىل قيمة هلا منذ
إنشائها بسعر ( ((() 26,814.41دوالر أمريكي يف شهر ديسمرب لعام .2020
وتتجزأ البتكوين إىل وحدات أقلها:

 مليل بتكوين ( )mBitcoinوتساوي  0.001جزء ًا من عملة بتكوين. -مايكرو بتكوين ( )uBitcoinوتساوي  0.000001جزءا من عملة بتكوين.

 -ساتويش ( )Satoshiوتساوي  0.00000001جزءا من عملة بتكوين(.((1

ً
ثالثا :أنواع العمالت المشفرة

هناك العديد من العمالت االفرتاضية املشفرة التي صدرت من شبكة االنرتنت
(((  /https://www.blockchain.comتاريخ االطالع.2020/12/28 :
( ((1أمحد خزان ،دراسة حالة العمالت االفرتاضية البتكوين نموذجا ،،رسالة ماجستري ،معهد العلوم اإلسالمية اجلزائر ،ص.90 :
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ويف عام  2009بدأ فعليا يف إنتاج أول عملة بتكوين عن طرق التعدين وقام بأول
عملية حتويل الند للند ،وقام أيضا بتسعريها بالدوالر األمريكي ،وكانت أول
قيمة بتكوين صغرية جدا حيث كان  1دوالر =  ،BTC 1309.03أي  1بتكوين
يبلغ  0.001دوالر ،ويف عام  2010أسس سوق ًا إلكرتونية لرصف عملة البتكوين
بالعمالت األخرى ،وبدأ العمل هبا منذ ذلك التاريخ إىل يومنا هذا.
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خالل السنوات املاضية ،ومعظمها مبنية عىل مبدأ عملة بتكوين ومستمدة منها
والفروق بينها غالبا يسرية ،ويوجد عدد حمدود منها يمكن وصفها بالرئيسة بناء
عىل عدد املتعاملني هبا واتساع نطاق املواقع التي تقبلها ،وعدد األماكن

التي يمكن من خالهلا استبدال العملة االفرتاضية بالورقية ،ويمكن عرض
بعضها عرب الشكل التايل:
نسبة ارتفاعها

القيمة السوقية

سعر العملة
مقابل الدوالر

رمز العملة

الرقم

الشكل ( :)1أسعار العمالت املشفرة لتاريخ  ،2020/12/28املصدر :موقع ./https://www.blockchain.com
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 - 1إنتاج البتكوين وآلية العمل(:((1
الذهب يتم التنقيب عنه ألنه يشء ثمني لكن ازدادت صعوبة احلصول عليه
بالطرق البسيطة بسبب أن أكرب كمية منه توجد يف أعامق االرض ،لذلك ترصف
الرشكات ماليني الدوالرات عىل أجهزة التنقيب وعىل العامل يف املناجم.

فتعدين بتكوين يعني أن يكون لديك بتكوين يف حمفظتك وتريد إرساله إىل حمفظة
شخص آخر فإن خوارزم بتكوين تقوم بتشفري العملية بشكل معقد وترسلها إىل
أجهزة أشخاص آخرين (ا ُمل َعدِّ نني) ملحاولة فك هذه الشيفرة من أجل إمتامها
وللمحافظة عىل أمن وسالمة العملية ومقابل هذه املراقبة التي يقومون هبا يتم
مكافئتهم ب بتكوين  ,وهذا ما يسمى بالتعدين.
فهي عملية رقابية إلكرتونية تقوم هبا أجهزة املعدنني عىل عمليات حتويل عملة
بتكوين من الند للند ،فيقوم املعدّ ن بالتحقق من شيئني:

 التوقيع االلكرتوين الذي أعدته برجمة بتكوين للتأكد من املرسل واملستقبل. عدم سبق إنفاق هذه العملة إنفاقا مزدوجا ،وذلك بالدخول إىل ما يسمىبسلسلة الكتل «بلوكشني  ،»blockchainوهو عبارة عن سجل إلكرتوين موحد
حيتوي عىل سلسلة من كتل معلومات تتضمن مجيع التحويالت السليمة لعملة
بتكوين يف العامل منذ إنشائها وبداية تداوهلا ،فتقوم عملية التعدين بمطابقة عملية
التحويل بالسجالت ملعرفة ما إذا تم تكرارها أم ال ،وهي تقنية تكفل الشفافية
والرسعة والثقة يف النقل.
( ((1ينظر :خزان أمحد ،دارسة حالة العمالت االفرتاضية البتكوين نموذجا ،ص،93 :
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بتكوين نفس اليشء حيث إن من يقوم بتعدينه فهو بالرضورة يرغب يف احلصول
عىل يشء ثمني لكن نفس احلالة مع الذهب إن بتكوين هو اآلخر ازدادت صعوبة
احلصول عليه من خالل التعدين بأجهزة بسيطة لذلك بدأ املستثمرون الكبار
برصف آالف الدوالرات يف األجهزة لتعدين بتكوين.

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر
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 - 2تداول عملة البتكوين(:((1
يلزم لكال الطرفني املتداولني لعملة البتكوين أن يمتلكا حمفظة إلكرتونية
( )E-Walletبمنزلة احلساب البنكي ،ليتم هبا حفظ العمالت الرقمية واستقباهلا
أو حتوهلا ،واملحفظة عبارة عن برنامج إلكرتوين حيتوي عىل مفتاحني:
 - 1المفتاح العام ( )Public Keyيعد بمنزلة رقم احلساب يف احلسابات العادية،
وهو عبارة عن جمموعة من أرقام وحروف ،ففي حال رغبة صاحب املحفظة
للمرسل فيقوم ِ
ِ
الستقبال العمالت فإنه يعطي املفتاح العام
املرسل من خالل
حمفظته اإللكرتونية بإدخال املفتاح العام للمستقبل وإرسال املبلغ املطلوب من
العمالت.

الشكل رقم ( :)2املفتاح العام ،وهو عنوان املحفظة الذي بموجبه يتم استقبال العمالت من قبل املتعاملني
مصدر :موقع /https://www.blockchain.com
( ((1العقيل عبداهلل األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية ص.46 :
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 - 2المفتاح الخاص ( :)Private Keyوهو بمثابة الرقم الرسي يف احلسابات
البنكية ،فعندما يقوم ِ
املرسل بتحويل العملة إىل حمفظة املستقبِل ال يتمكن املستقبِل
من رصف هذه العمالت إال بإدخال املفتاح اخلاص ،ولذا إذا متكن أحد من
الوصول إىل املفتاح اخلاص ألي حمفظة فإنه بإمكانه رسقة حمتوياهتا من العمالت.
ال ُعمالت ا ُملشفّرة اآلثار
االقتصادية واحلكم الرشعي

الشكل رقم ( :)3املفتاح اخلاص ،الرقم الرسي ملحفظة عملة البتكوين.
مصدر :موقع /https://www.blockchain.com
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المبحث األول :اآلثار االقتصادية للعمالت المشفرة

االنتشار الواسع للعمالت املشفرة يف التجارة اإللكرتونية أكسبها دورا ملموسا
يف التبادل التجاري ،حتى صارت واقعا يفرض نفسه يف الساحة العاملية؛ نتيجة
لكثرة استخداماهتا من قبل املتعاملني مما جعلها عملة ذات أثر اقتصادي ،يف هذا
املبحث سيتطرق الباحث آلثار هذه العمالت اإلجيابية والسلبية عىل االقتصاد
العاملي واملحيل.

المطلب األول :آثارها على السياسة النقدية

(((1

ً
أوال :العمالت المشفرة وعرض النقود

ال تقترص مهام السياسة النقدية عىل النقود املصدرة فقط من قبل البنك املركزي،
بل تتعدى ذلك لتشمل النقود االئتامنية (املرصفية املتولدة) من اجلهاز املرصيف
بعملية خلق النقود ،ومنح االئتامن واستخدام احلسابات اجلارية والسحب عليها
بالصكوك.

والعمالت املشفرة باعتبارها نقود إلكرتونية دولية ذات طابع عاملي سيكون هلا
أثر (مستقال) عىل النظام النقدي العاملي.
وبناء عىل ذلك افرتض االقتصاديون ثالث حاالت لتعامل البنك املركزي مع
العمالت املشفرة وتأثريها عىل النظام النقدي(:((1

 - 1الحالة األولى :تعامل البنك املركزي مع تلك العمالت عىل أهنا جزء من
عرض النقد بمفهومه الواسع (النقد  +الودائع اجلارية  +الودائع الثابتة والتوفري
 +صناديق سوق النقد  +اتفاقية إعادة الرشاء) ،ففي هذه احلالة جيب عىل البنك
( ((1تعرف السياسة النقدية بأهنا :جمموعة اإلجراءات واألنظمة واللوائح والتعليامت التي يستخدمها البنك املركزي إلدارة النقد واالئتامن والتأثري عىل
حجم السيولة يف االقتصاد ،ينظر :فايز حبيب إبراهيم ،مبادئ االقتصاد الكيل ،الطبعة السادسة 2011م ،ص .445
( ((1الشويش عبداحلميد ،أمحد ابراهيم ،أثر العمالت االفرتاضية يف السياسة النقدية للبنوك املركزية ،ورقة بحثية مقدمة جلامعة الشارقة 2019م،
.788 – 787
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املركزي أن يعمل للحصول عىل إحصائية كافية عن مقدار العمالت االفرتاضية
يف التداول وكيفية استخدامها ومن ثم إضافتها إىل عرض النقد واختاذ اإلجراءات
الالزمة يف ضوء ذلك.

 - 2الحالة الثانية :وهي أكثر واقعية،وتتطلب القيام بإجراءات قانونية واقتصادية
وتنظيمية من قبل الدولة والبنك املركزي والسلطات األخرى ،مع وجود تعاون
دويل للسيطرة عىل العمالت املشفرة وتنظيمها حتى تكون جزءا من النظام
النقدي املحيل والعاملي ،ففي هذه احلالة سيكون الوضع مواتيا للبنك املركزي
ليامرس سياسته النقدية عىل الوجه الذي يراه مناسبا وفق أهدافه.
 - 3الحالة الثالثة :وهي أكثر صعوبة فيام إذا انترشت تلك العمالت دون وجود
إمكانية للسيطرة عليها ،حيث بسطت سيطرهتا دون ضوابط وآليات كافية
من اجلهات املعنية لضبط التعامل هبا ،عندئذ سيفقد البنك املركزي السيطرة
عىل االقتصاد الوطني وعىل النظام النقدي واالئتامين ،إذ ستكون السيطرة عىل
املؤسسات الكربى التي تصدر هذه العمالت،مما يعنى ظهور اقتصاد جديد.

ً
ثانيا :العمالت المشفرة بين التضخم واالنكماش

(((1

يف حال ارتفاع قيمة الوحدة الواحدة من العمالت املشفرة بسبب ندرهتا أو
الطلب عليها ينتج عنه ارتفاع قيمة العملة وانخفاض األسعار مع زيادة رغبة
( ((1التضخم :هو مفهوم ُيستخدم لإلشارة إىل احلالة االقتصاد ّية ،والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع واخلدمات ،مع حدوث انخفاض يف
القدرة الرشائ ّية املرتبطة بسعر رصف العملة .ينظرEdited .2016-12-inflation accounting”, Business Dictionary, Retrieved 31“ :
االنكامش :هو انخفاض يف مستوى أسعار السلع واخلدمات ،ينظرRobert J, Barro and Vittorio Grilli (1994), European Macroeconomics, chap. :
8, p. 142
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إال أنه لن يكون للبنك املركزي أي أثر عىل العملة املشفرة يف هذه احلالة لكوهنا
غري واقعة حتت سلطته ،وأن أغلب العملة تكون مع أطراف خارجة عن سيطرته،
لذا فاإلجراءات املتبعة للبنك املركزي تؤثر فقط عىل املكونات األخرى دون
العمالت املشفرة.
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األفراد يف االحتفاظ بالنقود مما خيفض امليل نحو االستهالك واالستثامر معا ،مما
يؤدي إىل حالة انكامش حاد يف االقتصاد ،هذا إذا كان إصدار العملة مقصور عىل
دولة بعينها ،أما مع كون تلك العمالت عاملية القبول مع وجود عمالت أخرى
بجانبها غري افرتاضية ،قد ينتج عن هذه احلالة مشكلة التضخم املتمثلة يف زيادة
عدد الوحدات من العمالت االفرتاضية مع انخفاض الطلب عليها ،مما يؤدي إىل
انخفاض قيمتها ،وبالتايل إىل ارتفاع السلع واخلدمات ،وهذا كله ينتج عنه عدم
االستقرار املستمر يف االقتصاد(.((1

المطلب الثاني :أثر العمالت المشفرة على النظام المالي.
ً
أوال :أثرها على االئتمان.
التعامل يف العمالت املشفرة يتم وفق مبدأ الند للند؛ أي أنه يتم بني األطراف
مبارشة دون احلاجة إىل وسيط مايل ،مما يعني أن دور الوساطة املالية قد يتضاءل
أو ينتهي إذا ما استمرت تلك العمالت بالرواج وكثر تداوهلا بني الناس ،مما
جيعل دور اجلهاز املرصيف قارصا ،ومن ثم سيؤثر عىل االئتامن بشكل كبري وهذا
يستدعي من املصارف أن تبادر بإصدار عملتها االفرتاضية اخلاصة ملواكبة هذا
التطور والتكيف معه(.((1

ً
ثانيا :أثرها على النظام الضريبي

نظرا لصعوبة تتبع ومراقبة الصفقات والتبادالت التجارية التي تتم عن طريق
الشبكة العنكبوتية وبني األطراف (الند للند) من غري وساطة مالية ،قد ينجم عنه
فرص التهرب الرضيبي واجلمركي مما يؤثر سلبا عىل حجم اإليرادات الرضيبية
املتوقعة ،ويعمق ظاهرة االقتصاد اخلفي(.((1
( ((1دهشان أمحد ،العمالت االفرتاضية إشكاليتها وآثارها عىل االقتصاد املحيل والعاملي2019 ،م ،ص.842 :
( ((1الشويش عبداحلميد ،أثر العمالت االفرتاضية يف السياسة النقدية للبنوك املركزية ،ص.789 :
( ((1الباحوث عبداهلل ،النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،ص.53 :
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ً
ثالثا:غسيل األموال.

العمالت املشفرة تعترب الطريقة األسهل للتحويالت الدولية ،وال تكشف عن
هويات مستخدميها ،قفد يستغلها أصحاب املشاريع غري املرشوعة لتبييض
أمواهلم ،حيث بدأت تنترش تلك املامرسات عىل نطاق واسع يف اآلونة األخرية،
فإن جتار األسلحة أو املخدرات أو جتار البرش سيستفيدون من ميزات تلك
العمالت بشكل كبري كوهنا تسري بنظام ال مركزي إلرسال األموال واستقباهلا،
وبالرسعة الفائقة ،عىل عكس طريقة البنوك التقليدية(.((1

وقد رصح مدير «اليوروبول»«،روب وينوريت» بأن  4,1إىل  5,5مليار يورو من
األموال غري املرشوعة يتم تبييضها سنويا بواسطة العمالت الرقمية .ومع ازياد
تداول ومتابعة املستثمرين الصغار للعمالت الرقمية  -بتكوين  -فإن القائمني
باألعامل غري املرشوعة باتوا يتجهون نحو عمالت رقمية أخرى ،حيث تعترب
عملة «مونريو» األبرز يف هذا املجال مؤخرا .فقد تم إنشاؤها عام  2014وتتيح
إمكانية أداء عمليات تشفري عىل مستوى عال حلامية عناوين اإلرسال واالستقبال،
مشريا إىل أهنا باتت تستخدم بدرجة أكرب من –بتكوين -يف الفعاليات املالية غري
القانونية حيث متتلك نظاما أكثر تعقيدا من العمالت الرقمية األخرى(.((2

( ((1أحالم ،بو عبديل و محزة عمي سعيد ،العمالت االفرتاضية :الفرص والتحديات (د.ط) 2009،ص.804 :

( ،5-billion-laundered-using-cryptocurrency-https://bitcoinist.com/europol-claims-5 ((2تاريخ االطالع2020/12/31 :
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وعليه بإمكان السلطات جعل تقنية ( )blockchainحتت الرقابة وفرض رضائب
عىل أرباح تداول العمالت املشفرة ،إال أن ذلك قد يصعب ضبطه ،إذ بإمكان
الشخص الواحد أن يمتلك أكثر من حساب لتلك العمالت ،وال يكشف
للسلطات سوى حساب واحد فقط ،ويتداول العمالت فيام بينها ،فال تستطيع
السلطات فرض رضائب سوى عىل احلساب املعلن.
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المطلب الثالث :أثرها على نظام المدفوعات وأسعار الصرف ،والتبادل
التجاري الدولي.
ً
أوال :أثرها على نظام المدفوعات وأسعار الصرف.
العمالت املشفرة غري مستقرة نظرا الختالف وجهة املتعاملني هبا وتباين الطلب
عليها باختالف توقعات أخبار األسواق فيها ،مما يؤدي إىل عدم استقرار أسعارها،
ما ينتج عنه من ضياع أموال كثري من املتعاملني ،مع ربح أطراف قليلة دون إنتاج
حقيقي.
ومن املتوقع مع نمو التجارة اإللكرتونية وشيوع النقود االفرتاضية أن تصبح أداة
رئيسة لتسوية املدفوعات ،فإن حجم تلك النقود يف االقتصاد سيتعذر حتديده،
وذلك لعدم خضوع هذه النقود إلرشاف مبارش من قبل السلطات النقدية ,مما يؤثر
سلبا يف األجل الطويل عىل آلية سري نظم املدفوعات ،ويؤثر بالتبعية عىل استقرار
األسواق املالية ،ومن اجلدير بالذكر أن حركة سعر رصف العمالت االفرتاضية
غري مرتبط بأي عملة دولية أخرى أو سلعة وإنام معيارها الوحيد هو القبول العام
لألفراد (.((2

ً
ثانيا :أثرها على التبادل التجاري العالمي.

لقد أسهم التقدم التقني بشكل ملحوظ يف تنشيط التبادل التجاري الدويل مما زاد
يف حركة املنتجات واخلدمات ورسعة احلصول عليها إضافة إىل التسهيالت املالية
والنقدية يف ذلك ،ولذا فإن العمالت املشفرة قد تؤثر بشكل جوهري يف هذا
املجال إذا ما تم اعتبارها وحدة نقدية قانونية يف إبراء الذمم.
إال أنه حتى اآلن ال يزال حجم التبادل التجاري بالعمالت الرقمية حمدودا جدا
نظرا ملحدودية القاعدة النقدية لتلك العمالت ،وعدم موافقة اجلهات الرسمية يف

( ((2دهشان أمحد ،،العمالت االفرتاضية إشكاليتها وآثارها عىل االقتصاد املحيل والعاملي ،ص .843
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غالب دول العامل عىل اعتبارها وحدة إبراء قانونية(.((2

لكن مع التقدم العلمي والتقني الذي يزيد من حركة التجارة ورسعتها ،فمن
املتوقع أن تقوم العمالت املشفرة مستقبال بدور مهم يف التبادل التجاري الدويل.

المطلب الرابع :فوائد ومزايا العمالت المشفرة على االقتصاد والفرد.

ً
أوال :الفوائد على المستوى االقتصادي (:((2
 - 1انخفاض تكلفة الحركات :وذلك لغياب الوسطاء يف املعامالت التي تتم
من خالل العمالت املشفرة بخالف وسائل الدفع األخرى ،كام يمكن أن يعزى
ذلك إىل غياب االمتثال للمتطلبات التنظيمية وإن كان من شأهنا احلفاظ عىل
سالمة وسائل الدفع ،وبالرغم من انخفاض تكلفة املعامالت بالعمالت املشفرة
إال أن امل َعدِّ نني هلا قد يلجؤون مستقبال إىل فرض رسوما مرتفعة عىل املعامالت
مقابل عمليات التحقق والتوثق منها ،كذلك مع قيام معظم التجار الذين يقبلون
العمالت املشفرة بشكل عام بتحويلها إىل عمالت رسمية مما يزيد من تكلفة تلك
العمالت.
 - 2سرعة معالجة الحركات :حيث تتم بشكل أرسع من املعامالت التي تتم
بالعمالت النقدية ،فعىل سبيل املثال تستغرق العمليات التي تتم من خالهلا
«بتكوين» من ( )60 - 10دقيقة باستخدام تقنية  ،blockchainكام أن املدفوعات
( ((2الباحوث عبداهلل ،النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،ص.54 :
( ((2دراسة بعنوان «العمالت املشفرة» قامت هبا دائرة اإلرشاف والرقابة عىل نظام املدفوعات الوطني بالبنك املركزي األردين ،2020،ص.36-35 :
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رغم كل التحديات االقتصادية التي ُوجهت إىل العمالت املشفرة إال أهنا التزال
تتمتع ببعض املزايا التي متنحها قبوال واسعا لدى كثري من املتعاملني ،ما جعلها
حمل اهتامم ثلة من املحللني االقتصاديني باعتبارها عملة مؤثرة إجيابا عىل املستوى
االقتصادي والفردي لدى املجتمعات ،من تلك املزايا:
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العدد ()16

بواسطة العمالت املشفرة تتوافر عىل مدار الساعة بعكس وسائل الدفع التقليدية،
حيث إن هذه اخلاصية دفعت بعض الدول نحو توفري عمليات التسوية عىل مدار
الساعة وطيلة أيام األسبوع.

ً
ثانيا :الفوائد على مستوى األفراد

 - 1محاية البيانات الشخصية :ال تتطلب معامالت الدفع بواسطة تلك العمالت
توفري بيانات شخصية أو بيانات حسابية ،بخالف بيانات بطاقة الدفع التقليدية،
مما يؤدي إىل إزالة احتاملية رسقة بيانات اهلوية.
 - 2التدخل املحدود من قبل اجلهات احلكومية :حيث يعتقد البعض أن النظام
القائم عىل سلطة البنك املركزي الذي له تأثري عىل عرض النقود ليس نظاما مثاليا.
 - 3غياب الوسطاء :ال يوجد وسطاء يف معامالت العمالت املشفرة ،وهذا بدوره
ينعكس إجيابيا عىل تكلفة املعاملة التي تتم باستخدام هذه العملة.

 - 4سهولة الوصول :يمكن للجميع الوصول إىل العمالت املشفرة والتعامل
معها ،حيث تم تصميمها لالستخدام يف معامالت ذات تكلفة منخفضة ،وبدون
رسوم ،األمر الذي يزيد من شعبية هذه العمالت لدى العموم ،حيث متكن الناس
من إجراء املعامالت من خالل األجهزة املحمولة يف أي مكان وزمان.

المبحث الثاني :التأصيل الفقهي للعمالت المشفرة
واألحكام الشرعية المتعلقة بها
سنتناول يف هذا املبحث التأصيل الفقهي للعمالت املشفرة واألحكام الفقهية
املتعلقة هبا لتتضح صورة احلكم أمام املتعاملني هبا أو الرشوط الواجب توافرها
قبل القيام بأي معامالت تتعلق هبا.
86
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المطلب األول :تحرير محل النزاع.

 - 1اإلمجاع عىل حتريم العمالت االفرتاضية التي يتم استخدامها خصيصا يف جمال
اإلباحية أو رشاء املواد اإلباحية ،وكذا التي تستخدم يف جتارة املخدرات واملواد
املمنوعة رشعا.
 - 2العمالت املغطاة :كعملة الون جرام والفاراد حيث خلت من اجلهالة (جهالة
املصدر ،وجهالة املتعامل ،وجهالة املاهية).
 - 3ال يتناول احلكم أنواع العمالت التي لدهيا خاصية التداول احلرصي ،مثل
عملة «الريبل  »Ryplleالتي ال يستطيع األشخاص تداوهلا ،ألهنا خمصصة للتداول
بني البنوك املصدرة هلا.
 - 4كذلك العمالت االفرتاضية احلكومية التي تصدرها احلكومات كعملة «عابر»
بني اإلمارات والسعودية للتعامل الرقمي بني البلدين ،وعملة «»Em cashالتي
تصدرها حكومة ديب ،وعملة «إستوكوين» التي تصدرها إستونيا ،فكل هذه
العمالت ال تدخل يف حمل النزاع النتفاء علة التحريم عنها فتبقى عىل األصل.
 - 5ال يدخل حتت هذا احلكم العمالت اخلالية من األوصاف املؤثرة يف التحريم –
عند القائلني به -وبالتايل فهي باقية عىل األصل وهو اإلباحة(.((2
فجميع هذه األنواع ال تدخل حتت حمل النزاع ألهنا إما متفق عىل حتريمها أو
متفق عىل جوازها ,وإنام اخلالف يف العمالت االفرتاضية التي َخلت عنها السامت
السابقة ومل تتضح صورهتا الرشعية من حيث اجلواز واملنع.
( ((2أبو حسني أسامة ،احلكم الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية ،بحث مقدم إىل كلية الرشيعة بالشارقة2019 ،م ،ص125-124 :
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قبل احلديث عن احلكم الرشعي للعمالت املشفرة البد من حترير حمل االختالف
واالتفاق يف املسألة حتى ال يتم إدخال ما ليس يف احلكم يف القضية املتنازع عليها،
ليكون احلكم الرشعي جليا وموافقا ملحله ،وهذا يستدعي بيان أنواع العمالت
االفرتاضية التي ينطبق عليها احلكم يف التكييف الفقهي الذي نحن بصدده والتي
ال ينطبق عليها أو خارجة عن حمل النزاع ،وذلك عىل النحو التايل:
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المطلب الثاني :التكييف الفقهي للعمالت المشفرة

اليزال اخلالف بني الفقهاء سيد املوقف يف التأصيل الرشعي لكل ما له تعلق بنظام
النقدين (الذهب والفضة) ،ويف هذا املوقف نحاول استعراض اجتهادات الفقهاء
يف التكييف الفقهي لكل ما ينطبق عليه نظم النقدين و تطبيق ذلك عىل العمالت
املشفرة ،ومناقشتها للوصول إىل الرأي الذي يتوافق مع األدلة واملقاصد الرشعية.

ً
أول :العمالت المشفرة نقود نائبة أي ممثلة لقيم عمالت سيادية

(((2

يرى أصحاب هذا االجتاه أن العمالت املشفرة صيغة غري مادية للنقود الورقية.
جيب عن ذلك بأهنا ليست كذلك ألهنا ال تصدر عن رقابة مركزية وال ختضع
ُأ َ

لتنظيمه ،وال تعرب عن قيمة عملة سيادية ،ومصدرها جهات خاصة هدفها الربح
إما من أصل اإلصدار أو من عمالت التحويل ،أما النقود الرقمية التي حتاول
املصارف املركزية اآلن إصدارها كخطوة ملواجهة التحدي الذي فرضته العمالت
االفرتاضية املشفرة عليها ،فيمكن أن تصنف وفق هذا التكييف فتأخذ حكم
النقود الورقية اإللزامية؛ ألهنا جمرد شكل آخر غري فيزيائي هلا(.((2

ً
ثانيا :العمالت المشفرة سلعة
ألن ما عدا األثامن يعد سلعة ،كام قال ابن قدامة «العروض مجع عرض وهو
األثامن من املال عىل اختالف أنواعه من النبات واحليوان وسائر األموال»(.((2
و
أجيب عن ذلك بام ييل(:((2
َ

 - 1أن جهة اإلصدار وتطوير هذه الربجميات أرادت هلا أن تكون عملة للتبادل يف
البيع والرشاء وغري ذلك ولذا ال جيوز اعتبارها سلعة.
( ((2منري ماهر وآخرون ،التوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية البتكوين نموذجا ،بحث مقدم ملجلة بيت املشورة قطر ،عدد(2018 )8م،
ص.265 :
( ((2املرجع نفسه ،ص.266 :
( ((2ابن قدامة املقديس ،املغني مكتبة القاهرة( ،د.ط)1388 ،هـ 1968 -م.335/2 ،
( ((2أبو حسني أسامة ،احلكم الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية ،ص.119 :
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 - 2ليس هلا قيمة يف ذاهتا بخالف السلعة.

ً
ثالثا :العملة االفتراضية أداة ائتمان

وهي لست كذلك ألهنا ليست دينا عىل مصدرها ،إذ ال يمكن الرجوع عليه
بالقيمة ،وال يوجد جهة تكفلها جلهة املصدر (.((2

ً
رابعا :العمالت االفتراضية أداة تبادل (.((3
وال خالف أيضا أهنا ليست كذلك ألنه ال يمكن إلغاء قيمة هذه النقود لصالح
اجلهة املستفيدة (.((3

ً
خامسا :العمالت المشفرة وسيلة دفع ونوع جديد من النقود قائم بذاته
وهذا التكييف هو األقوى احتامال؛ نظرا إلمكانية تلك العمالت القيام بوظائف
النقود جزئيا بشكلها احلايل ،وبخاصة إذا استطاعت اجلهات الرسمية حوكمتها
ووافقت عىل عدد حمدود منها ،وتم تدارك العيوب التقنية التي حتملها وأقرت
احلكومات وجودها يف األسواق كام أقرت الدول توليد النقود من البنوك
التجارية .وهذا ما رجحه بعض الباحثني( ((3نظرا لعدم انطباقها عىل أي من
األوصاف السابقة.

( ((2خزان أمحد ،األحكام الفقهية للرصف اإللكرتوين ،رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة الشهيد محه خلرض ،اجلزائر  ،2018ص115 :
( ((3هناك فرق بني أدوات الدفع وأدوات التبادل :فالدفع النهائي ال يتم بعده أي مطالبة قانونية ،بخالف أدوات الدفع التي تؤدي إىل متام العملية ؛
لكنها تتطلب عملية إضافية من قبل مصدرهيا تتمثل يف الدفع النهائي ،فالشيك وبطاقة االئتامن مثال التعد أدوات دفع هنائي ،وإنام جمرد أدوات تبادل،
انظر :طارق حممد محزة ،النقود اإللكرتونية ،ص.244 :
( ((3اليحيى بندر ،العمالت االفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية ،ورقة مقدمة إىل جامعة الشارقة2019 ،م ،ص.240 :
( ((3منري ماهر وآخرون ،التوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية البتكوين نموذجا ،ص.267 :

89

ال ُعمالت ا ُملشفّرة اآلثار
االقتصادية واحلكم الرشعي

تعارف الناس عىل أهنا عملة وتداوهلم هلا بالبيع والرشاء ،وأهنا وسيلة للتبادل
التجاري ،وهذا عرف خاص يؤخذ به.
 - 3أهنا قابلة للتجزئة فمثال بتكوين الواحد يساوي  100مليون ساتويش ،وعليه
يمكن أن يكون ثمنا لألعيان عىل تفاوت بخالف السلع والتي يصعب جتزئتها.
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المطلب الثالث :الحكم الشرعي للعمالت المشفرة

لقد كان للتكييف الفقهي أثر يف توضيح احلكم عىل العمالت املشفرة ،فمن رأى
أهنا تؤدي وظائف النقود ولو جزئيا أفتى بجواز التعامل هبا وتداوهلا استنادا إىل
إنزال أحكام العمالت التقليدية عليها ،ومن مل ير أن هذه الصفة ال تصدق عليها
ذهب إىل عدم اعتبارها نقدا وبالتايل مل جيز التعامل هبا ،وهناك فريق وسط بني
هذين الرأيني من أهل العلم األفاضل ،توقفوا يف إنزال احلكم عىل العمالت
املشفرة ،حيث مل يثبتوا هلا صفة املالية ومل ينفوا عنها صفة النقدية ،بل توقفوا لعدم
اتضاح تلك العمالت ،وإنام حتتاج إىل مزيد من البحث والرتيث ،وأنه مع مرور
الزمن سيتضح كل الغموض حوهلا.
فآراء العلامء يف املسألة ثالثة أقوال:طرفان ووسط ،ويف هذا املبحث سنتناول مجيع
هذه األقوال مع أدلتها ومناقشتها للوصول إىل الرأي الذي يظهر لنا ترجيحه
 - 1القول األول :عدم جواز التعامل هبا ،وهو االجتاه الغالب للعلامء املعارصين
وإليه ذهبت بعض الفتاوى الصادرة من مؤسسات رسمية مثل دار االفتاء املرصية
والفلسطينية وغريها (.((3
أ -أدلة القول األول :وأساسه ما ييل(:((3

ً
أول :الغرر واجلهالة والقامر ،جهالة مصدرها ،جهالة مستقبلها ،غياب جهة
اإلصدار ،أو اجلهة الضامنة عدم وجود اعرتاف من البنوك املركزية أو الدول التي
تقف وراءها حتى تلتزم بدفع قيمتها وتصبح مثل النقود اإللزامية.

( ((3دار اإلفتاء الفلسطينية ،حكم التعامل بالعملة اإللكرتونية البتكوين ،من الرابط:
php?id=307

http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.

ودار اإلفتاء املرصية ،تداول عملة البتكوين والتعامل هبا ،من الرابطalifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx - http://dar :

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف اإلمارات العربية املتحدة ،حكم التعامل بالبتكوين ،من الرابط:

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/

،FatwaDetail.aspx?did=89

عبد اهلل املطلق ،ماحكم التعامل مع العملة الرقمية البتكوين ،من الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=R99xlFnw- 48 :

وعيل القره داغي ،احلكم الرشعي للعمالت الرقمية االلكرتونية ،من الرابطBitcoin/05/http://iefpedia.com/arab/wp content/uploads/2018 - ::

- ali.quradaghi.pdf

( ((3بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشٔان مرشوعية البتكوين ،الرقم( )2018/1بتاريخ 2018/1/1م.
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ثال ًثا :أهنا ليست ماال متقوما رشعا ،ليست نقدا وال سلعة ،لعدم الوجود املادي هلا
وكوهنا عملة ومهية وال أساس هلا.

راب ًعا :التحريم باعتبار األحوط ،وهو ما ذهب إليه البعض ملا تشتمل عليه
العمالت املشفرة من أمور مشتبهة تنايف التعامالت الرشعية يف نظرهم.

وبنا ًء عىل ذلك كله ال جيوز التعامل بالعمالت املشفرة بيعا ورشا ًء وامتالكا كوهنا
مل تستوف اخلصائص النقدية من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي.

ب -مناقشة أدلة أصحاب القول األول :متت مناقشة أدلتهم بعدة مناقشات من
أمهها ما ييل(:((3
ً
أول :قوهلم بأن التقلبات يف هذه النقود وعدم استقرارها يؤثر يف كفاءهتا ،كام هو
حال أكثر العمالت االئتامنية واألسهم وال يؤثر يف جوهر الثمنية.

جياب عن هذا :بأن هذا القول غري مسلم ألن التغري ال يؤثر يف الثمنية إذا كان تغريا
يسريا أو معتادا ،أما إذا كان فاحشا فإنه يؤثر ،ألن الفلوس إذا كسدت فقدت
خاصيتها الثمينة وبطل التعامل هبا ألن هذا التغري يعد فاحشا.

ثان ًيا :االستعامالت غري القانونية أمر عارض ال يؤثر يف احلكم الكيل كام أن
هذا قد حيدث يف العمالت االئتامنية املعارصة حيث إهنا عرضة للتزوير ،وهذه
االستعامالت قابلة لالنحسار وليست سببا كافيا للقول باملنع.
( ((3أمحد إبراهيم ،النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي حلكومة ديب  ،2018ص.36 35- :

91

ال ُعمالت ا ُملشفّرة اآلثار
االقتصادية واحلكم الرشعي

ثان ًيا :الذريعة إىل ممنوع ،لكثرة املضاربات ألهنا حولت النقد إىل سلعة يتاجر
فيها وال يتاجر هبا ،وعدم االستقرار النسبي يف القيمة ،بسبب التقلبات احلادة
يف أسعارها ،وغلبة وشيوع املضاربات واملجازفات يف أسواقها ،وخماطر رسقة
املحافظ اإللكرتونية ،وكثرة االستعامالت غري القانونية ،وما تتسبب يف ذلك من
مشكالت وحماذير من التالعب باقتصاد الدول وضياع أموال األفراد.
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وجياب عن هذا :بأن هذا القول مقبول ،ألن االستعامالت ال تؤثر إذا كان يمكن
التغلب عىل أرضارها أو ضبطها أو كشف آثارها ،وهذا موجود يف النقود الورقية
فيمكن بيان املزيف منها عن طريق املختصني ،أو اآلالت املعارصة ،أو ما يوضع
فيها من عالمات تكشف تزييفها للعامة ،أما النقود االفرتاضية فال يمكن ضبط
التزوير فيها أو االستعامالت غري املرشوعة؛ نظرا ألن الفضاء الذي تستخدم فيه
هو العامل كله وهذا يصعب ضبطه فينبغي أن متنع هلذا السبب سدا للذريعة.

ثال ًثا :جهالة املصدر ،وكذا غياب جهات التنظيم والرقابة احلكومية ،ينبغي أال
تؤثر يف احلكم الكيل؛ ألن قوانني العملة معلن عنها ومعروفة للمتعاملني من
خالل التطبيقات اخلاصة بالعمالت املشفرة ( ،)blockchainوالثقة التي متنحها
احلكومات للعمالت املعارصة تم تعويضها بتقنية  blockchainالتي متنح الثقة
بطبيعتها للمتعاملني هبا.
وجياب عن هذا :بأنه غري صحيح ألن اجلهالة تؤثر يف عقود املعاوضات السيام
إذا ترتب عليها رضر بأحد األطراف ،والقول بأن الثقة احلكومية يمكن أن تتوافر
عن طريق تقنية ( )blockchainغري مسلم ألن هذه التقنية نفسها يسهل اخرتاقها
والعبث هبا أو التغيري فيها فال أمان هلا أيضا(.((3
 - 2القول الثاين :جواز التعامل هبا ،حيث يرى إباحة النقود االفرتاضية ورضورة
إفساح املجال هلا وعدم التضييق عليها ،ويعتد هذا القول باملالية ،والنقدية،
والثمنية للعمالت املشفرة(.((3
أ -أدلة القائلني باجلواز :يستندون إىل أدلة أساسها ما ييل:
األول :البقاء عىل أصل اإلباحة؛ فاألصل يف األشياء اإلباحة واألصل يف
املعامالت اجلديدة عدم احلظر وهذه معاملة جديدة تعود عىل الناس باملنفعة
والتيسري فيستصحب دليل اإلباحة ونقول باجلواز.

( ((3أمحد إبراهيم ،النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية ،ص.37 :
( ((3بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشٔان مرشوعية البتكوين ،ص ،25-24 :العقيل عبداهلل األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية ص .47
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الثاين :أن هذه العمالت االفرتاضية قامت بوظائف النقود يف اجلملة رغم عدم
إصدارها عن جهة حكومية ،وال يوجد حد اقتصادي أو رشعي للنقود يمنع من
ذلك.

الرابع :أهنا توفر قيمة مستمدة من األسواق وليست من األشخاص وتتمتع بقبول
هلا يف أسواق االنرتنت ،وارتفاعها وانخفاضها ليس مربرا ملنعها؛ ألن هذا التغري
ناتج عن حالة األسواق ،بل هي أشبه بالذهب يف االرتفاع واالنخفاض وفقا
حلركة السوق.

اخلامس :القول بأهنا عملة ومهية غري مسلم؛ ألن األرصدة البنكية أشد ومهية
من هذه العمالت االفرتاضية وكثري من العمالت املعارصة تطبع دون وجود أي
غطاء من الذهب ،فهي جمرد أوراق ال يتوفر هلا غطاء ويتم التعامل هبا بناء عىل
تعارف الناس؛ ولذا فام قبله الناس من هذه العمالت وتعارفوا عليه وثبتت له
منفعة تبادلية ورواج نسبي ك ( )Bitcoinمثال فينبغي أن يأخذ نفس احلكم وهو
اجلواز حيث إنه مل تصدر إىل اآلن فتوى متنع التعامل بالنقود الورقية التي ال غطاء
هلا.
السادس :العامل اآلن يعاين حالة هائلة من التضخم نتيجة توسع الدول يف طباعة
النقود دون غطاء مما جيعل اهنيار املنظومة النقدية يف العامل احتامال واردا بنسبة ما،
وذلك يستوجب وجود بدائل وربام تكون االفرتاضية بديال مناسبا للخروج من
األزمة واحتاملية االهنيار النقدي (.((3
ب -مناقشة أدلة القول الثاين :ويناقش ما تقدم بأنه غري مسلم ملا ييل:

ً
أول -القول بأهنا تستمد قيمتها من السوق وليس من األشخاص قول يف غري حمله
( ((3بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.23 :
( ((3أمحد إبراهيم ،النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية ،ص.37 :
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الثالث :البتكوين مال متقوم رشعا بحكم ما آلت إليه يف الواقع من أنه ُيتملك هبا
غريه من العمالت والسلع واخلدمات (.((3
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ألن القيمة ينبغي أن تكون حقيقية ومعرتفا هبا ،والقياس عىل الذهب قياس مع
الفارق؛ ألن الذهب حيمل قيمته يف ذاته ولن يفقد حامله كل يشء لو انخفضت
قيمته ألنه خمزن للقيمة يف حد ذاته ويمكن االستفادة به عىل أي حال ،أما هذه
العمالت فال حتمل قيمة يف ذاهتا حتى تقاس عىل الذهب ،والقيمة التي اكتسبتها
من األسواق قيمة ومهية؛ ألهنا عرضة للضياع يف أي وقت ،كام أن التقلبات احلادة
يف سوق هذه العمالت ليس سببه السوق فقط بل سببه األساس هو ضعف البنية
التحتية هلذه العمالت ،وعدم وجود جهة مركزية تنظم إصدارها وترشف عليه
وحتميها عند األزمات (.((4
ثان ًيا -القول بأن األرصدة البنكية أشد ومهية من العمالت املشفرة غري مسلم
أيضا؛ ألن هذه األرصدة –وإن كانت ال توجد تغطية ذهبية هلا -إال أنه توجد هلا
أصول استثامرية أو عقارية و أنظمة مستقرة ومعروفة ُت َقوي مركزها وتزيدها ثقة،
فال يصلح القياس عىل األوراق النقدية التي تطبع دون غطاء معدين ألهنا وإن
فقدت الغطاء املعدين لكن هلا أغطية أخرى ،فال يصح قياس ماال يتمتع بأي غطاء
عىل ما يتمتع بأغطية.
ثال ًثا -القول بأن العامل يعاين مشاكل من التضخم ومعرض الهنيار النظام النقدي
الورقي قول صحيح ،لكن عالج هذا التخوف ال يكون بزيادة املشكلة عن طريق
السامح لألفراد بإنتاج النقود ،بل نقول عىل العامل أن ال يتوسع يف اإلصدار النقدي
ويسهم يف التضخم طباعة أوراق ال حتمل قيمة حقيقية ،وأن تقوم الدول باملتابعة
الدقيقة لعمليات اإلصدار النقدي وأن تعود للتعامالت احلقيقية ،والسامح هبذه
اهنيارا.
النقود سيزيد املشكلة تعقيدا ويزيد العامل
ً
راب ًعا -القول بأن البنوك واحلكومات هتاجم البتكوين والعمالت االفرتاضية
ألهنا هتدد مستقبلهم غري صحيح؛ بل متنعها خلطورهتا عىل االقتصاد لكوهنا
جتعل االقتصاد اقتصادا ومهيا وليس حقيقيا ،وعندما يتحول االقتصاد والعملة
( ((4الباحوث عبداهلل ،النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،ص.49 :
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وكذا الشيخ يوسف الشبييل( ،((4قال :هذا النوع من التعامالت يعتمد عىل
التقنية ...واليزال خيوفه كثري من الغموض من حيث احلصول عليه وتداوله ومل
يثبت يشء يمكن أن نستند إليه كآلية عمل واضحة بحيث نتأكد من انتفاء الغرر
وأي تعامل حمرم هبا ...ولعدم الوضوح فإين أتوقف عن الفتوى فيها ال باحلل وال
التحريم.

الدكتور أمحد عبد العزيز احلداد( ،((4قال :وينبغي العلم بأن كثري من هيئات
الفتوى الرشعية يف البالد اإلسالمية قد حرمت التعامل بالبتكوين لدالئل متكاثرة
ساقتها ،ولعل املتصفح للشبكات جيد ذلك ،إال أننا يف دائرة الشؤون اإلسالمية
نرجئ اجلزم بذلك ملزيد من البحث والتحقيق.
الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان :أفاد بأهنا من النوازل املستجدة وال تعرتهيا
القامر أو الربا ولكنه نصح بالرتيث قبل التعامل هبا(.((4
الدكتور عبدالستار أبو غدة يف بحثه املقدم إىل مؤمتر الدوحة الرابع يناير2018 /م،
( ((4أمحد إبراهيم ،النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية ،ص.39-38 :
( ،https://www.youtube.com/watch?v=QAQPbww ((4تاريخ االطالع2020/12/27 :
( ،https://www.youtube.com/watch?v=KxikLcHuVt0 ((4تاريخ االطالع2020/12/27 :
( ،1.1069583-09-02-https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018 ((4تاريخ االطالع2020/12/27 :
( ،https://www.youtube.com/watch?v=L4QVRA9U21w ((4تاريخ االطالع.2020/12/27 :
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إىل مسائل ومهية فهذا مؤرش عىل اهنيار النظام النقدي بالكامل ،واهنيار النقد
اهنيار للسياسة وضياع لألمة والشعوب ،ولذا فليست التحذيرات حلامية املصالح
اخلاصة بل حلامية املصالح العامة للشعوب والدول(.((4
 - 3القول الثالث :التوقف ،حيث يرى أصحاب هذا القول أن العمالت املشفرة
نازلة من النوازل حتتاج إىل تريث يف إنزال احلكم قبل اتضاح الرؤية حوهلا ،فمن
هؤالء :الشيخ صالح املنجد (،((4حيث قال :هي نازلة من النوازل ومثل هذه
القضايا الكبار حتتاج إىل فتاوى مجاعية من املجامع الفقهية وجلان االفتاء وباحثي
الدراسات العليا ،ويشارك يف توضيح الرؤية خرباء التقنية واالقتصاديون الذين
يعينون أهل العلم يف ذلك.
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حيث أشار إىل التحفظ وأن القضية بحاجة ملزيد من البحث والرتيث (.((4
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ذي الرقم .)24/8 237
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي،
املنعقد يف دورته الرابعة والعرشين بديب ،خالل الفرتة من 09 – 07 :ربيع أول
1441هـ ،املوافق 06 – 04 :نوفمرب 2019م.
وبعد اطالعه عىل التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية :للعمالت اإللكرتونية،
التي عقدها املجمع بجدة خالل الفرتة من  11-10حمرم 1441هـ املوافق 10-9
سبتمرب 2019م ،واستامعه إىل املناقشات التي دارت حوله.
قرر ما ييل:

ً
أوال :المفهوم وآليات التعامل والمخاطر:
 - 1حيث إن مفهوم العمالت اإللكرتونية عام يشمل بطاقات االئتامن ،وبطاقات
مسبقة الدفع ،والشيكات اإللكرتونية وغريها ،وبناء عىل ذلك انتهت املناقشات
إىل استعامل مصطلح العمالت الرقمية املرمزة (املشفرة) ،ومن أشهر هذه
العمالت :البتكوين ،واإلثري يوم ،والريبل رغم ما بينها من فروق ،مما يميز هذه
العمالت أهنا أرقام مشفرة ،وليس هلا كيان مادي ملموس ،أو وجود فيزيائي،
ويتم تداوهلا بني أطراف التعامل بدون وسيط .ويطلق عىل هذا التعامل نظام
الند للند .وتصنف حسب األبحاث املقدمة إىل ثالثة أنواع :األول :عمالت
( )coinsوتصدق عىل البتكوين ،الثاين :بدائل العمالت ( )altcoinsمثل الاليت
كوين ،والبتكوين كاش ،اإلثري يوم والريبل ،الثالث :القسائم ( )tokensوهي
أصول قابلة لالستبدال والتداول بالسلع والعمالت املشفرة .ومن أبرز سامت
النوع األول الالمركزية ،وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة ترشف عىل
إصدارها خال ًفا لألنواع األخرى .وأغلب العمالت الرقمية املشفرة تستند إىل
( ((4أبو غدة عبد الستار ،النقود الرقمية – الرؤية الرشعية واآلثار االقتصادية ،بحث مقدم إىل مؤمتر الدوحة الرابع يناير2018 /م ،ص.25 :
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تقنية سلسلة الكتل ( ،)block chainوهذه التقنية هي التي تنتج العملة وحتتفظ
بالسجل الكامل للتعامالت بالعملة .ومن سامت البتكوين وجود جدل حول
شخصية املصدر.

 - 3قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام احلصول عىل الرتاخيص الالزمة من
اجلهات املعنية إلنشاء املنصات اإللكرتونية ووضعت ضوابط للمتعاملني يف تلك
املنصات وأبرزها التسجيل بإبراز اهلوية للمتعامل.

 - 4ورغم انتشار هذه العمالت يف العديد من البالد يف آالف املحال التجارية
فض ً
ال عن استبدال العمالت الوطنية هبا ،وقبوهلا من بعض اجلهات احلكومية،
فإن العديد من الدراسات تشري إىل خماطر تكتنف التعامل بالعمالت الرقمية
املعامه (املشفرة) بصفة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية.
ً
ثانيا :الحكم الشرعي:

 - 1من خالل األبحاث املعروضة واملناقشات التي دارت تبني أن ثمة قضايا مؤثرة
يف احلكم الرشعي ال تزال حمل نظر منها:
املعمه (املشفرة) املرمزة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل
 - 1.1ماهية العملة ّ
مايل استثامري أم أصل رقمي؟
 - 2.2هل العملة املشفرة متقومة ومتمولة رش ًعا؟
نظرا ملا سبق وملا يكتنف هذه العمالت من خماطر عظيمة وعدم استقرار
ثالث ًاً :
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 - 2يتم التعامل بالعمالت الرقمية املشفرة من خالل املنصات اإللكرتونية
املتاحة عىل اإلنرتنت بشكل مبارش او من خالل سامرسة .وهناك رسوم تدفع
لتلك املنصات ،وجيب أن يكون لكل متعامل حمفظة إلكرتونية خاصة عىل جهاز
احلاسوب اخلاص به ،توثق ملكيته للعمالت الرقمية املشفرة التي يملكها وإمكانية
الترصف فيها .ومن أبرز ما يميز التعامل من املنصات واملحافظ اإللكرتونية هو
إمكانية التعامل هبا بأسامء مستعارة وهو ما يطلق عليه الغفلية)anonymity( .
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التعامل هبا؛ فإن املجلس يويص بمزيد من البحث والدراسة للقضايا املؤثرة يف
احلكم(.((4
الترجيح بين هذه األقوال:

والذي يظهر  -واهلل أعلم – أن العمالت املشفرة يعرتهيا كثري من الغموض
الذي يوجب الرتيث يف بت احلكم فيها بشكلها احلايل ،قبل تنقيتها من شوائب
رشعية واقتصادية ونظامية ،مع اعتامد أنظمة قوية حلاميتها ،مع العلم بأهنا نقدٌ قائم
بذاته ،تقوم بوظائف النقود جزئيا ،وجتري عليها األحكام الرشعية نظرا لتوافر
علة الرواج والثمنية فيها ،مع األخذ باالعتبار أنه يف قابل األيام البد من وجود
عملة الكرتونية؛ لذا جيب التفكري مليا يف إمكانية تنقية نظام وآلية عمل العمالت
املشفرة مما يشوهبا من خمالفات رشعية ,كام فعل علامؤنا املعارصون بالنسبة لصيغ
التمويل يف املصارف اإلسالمية مثل املرابحة لآلمر بالرشاء ،واإلجارة املنتهية
بالتمليك وغريها(.((4
المطلب الرابع :األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت المشفرة
ً
أول :حكم تعدين(إنتاج) العمالت المشفرة:

احلكم عىل التعدين والبحث عن العملة فرع عن مسألتني؛ األوىل حكم هذه
العمالت املشفرة ،فإذا كانت حراما فهو حرام ،وإذا كانت حالال ،فينظر يف
املسألة الثانية وهي :طريقة عملية التعدين ،فإذا كانت عادلة ال يشوهبا غرر أو
غش وخداع وليست قامرا أو تشبه القامر فهي جائزة(.((4

ً
ثانيا :جريان الربا في العمالت االفتراضية:

تتحقق علة الربا يف العملة اإللكرتونية عىل القول بأن العلة يف الذهب والفضة
( ((4موقع املجمع ،https://www.iifa-aifi.org/ar/5192.html :تاريخ االطالع.2021/02/12 :
( ((4الشيخ غسان ،التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية-بتكوين نموذجا ،بحث مقدم إىل كلية الرشيعة بالشارقة2019،م ،ص.42 :
( ((4العقيل عبداهلل ،األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية ،ص ،41 :والكبييس حممد ،العمالت املشفرة واملعامة ماهيتها ...ص.630 :
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هي مطلق الثمنية؛ ما دامت علة حتريم الربا يف النقدين كوهنام رؤوس األموال
وقيم املتلفات ،وتقرر مبدئيا أن النقود الرقمية هي أثامن إن حصل العرف الغالب

املوجب لالستقرار ،أو تم اعتامدها بقرار من السلطة ،وصالحيتها عادة ورشعا

لالنتفاع هبا ،واتصافها بقدر من الثبات واالستقرار يف حالة االختيار والسعة ،مع
علة حتريم النقدين متعدية إليها كذلك (.((5

وعليه فالربا جتري يف هذه العمالت بعلة الثمنية ،فيشرتط لبيعها بجنسها التامثل
والتقابض ،وبام أن العملة اإللكرتونية غري حمسوسة فيستحيل أن يكون التقابض
فيها حسيا حقيقيا بل التقابض فيها حكمي(.((5

ً
ثالثا :الزكاة في العمالت المشفرة:

بعد حتقق مالية العمالت املشفرة ولو جزئيا فإن الزكاة واجبة فيها لدخوهلا يف
ِ ِ
ِ ِ
املح ُروم﴾ [الذاريات ،]19 :وكام ثبت
﴿و ِف أ ُم َوالم َح ٌق لل َسائ ِل َو ْ
عموم قوله َ
جريان الربا فيها محاية ملال الفقري من األخذ ظلام فتثبت الزكاة فيها أيضا محاية
حلق الفقري من املنع ظلام(.((5

ً
رابعا :ثبوت أحكام الصرف على العمالت االفتراضية:
بناء عىل ما سبق من أحكام من ثبوت علة الثمنية يف العمالت املشفرة وجريان
الربا فيها ،مع وجوب الزكاة فيها،كذلك تنطبق عليها أحكام الرصف ،كام قرره

الفقهاء املعارصون يف انطباق أحكام الرصف عىل النقود الورقية(.((5

( ((5مؤمتر أيويف السادس عرش ،التقريرات املالية يف تعليل األموال الربوية 9-8،أبريل 2018م بالبحرين  ,ص.40 :
( ((5أمحد إبراهيم ،النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية ،ص.45 :
( ((5أبو غدة عبدالستار ،النقود الرقمية الرؤية الرشعية واآلثار االقتصادية ،ص ،21العقيل عبداهلل ،املرجع سابق ،32 :أمحد إبراهيم ،املرجع نفسه،
ص .50
( ((5قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  )3/9(21بشأن النقود الورقية وتغيري قيمة العملة.
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الخاتمة:
النتائج:
.

.
.

.
.
.
.
.
.

1العمالت املشفرة عمالت رقمية افرتاضية منتجة عرب برامج حاسوبية ،وال ختضع
للسيطرة من قبل السلطات النقدية ،وحتدد قيمتها من قوى العرض والطلب،
وتلقى قبوال اختياريا من املتعاملني هبا.
2يؤثر التعامل هبا عىل السياسة النقدية للدولة يف جمال عرض النقود ،حيث ال يمكن
التحكم بإصدارها ،مما يفقد البنك املركزي سيطرته عىل االقتصاد الوطني والنظام
النقدي واالئتامين.
3انتشارها عامليا مع وجود عمالت أخرى بجانبها غري افرتاضية ينتج عنه مشكلة
التضخم املتمثل يف زيادة الوحدات من العمالت الشفرة مع انخفاض الطلب
عليها ،مما يؤدي إىل انخفاض قيمتها وبالتايل ارتفاع السلع واخلدمات ،ما يعني
عدم االستقرار يف االقتصاد الوطني.
4التعامل هبا وفق مبدأ الند للند دون احلاجة إىل الوساطة املالية ينتج عنه ضآلة أو
انتهاء دور الوساطة املالية ،ما س ُينهي دور االئتامن يف اقتصاد الدولة.
5سيكون التهرب الرضيبي أمرا سهال يف ظل التعامالت احلالية بالعمالت املشفرة
ما مل تتخذ السلطات إجراءات رقابية عىل تلك العمالت.
6عدم استقرار تلك العمالت وانتشارها يف العامل لتسوية املدفوعات جيعل من
الصعب حتديد حجم تلك التعامالت ،مما يؤثر سلبا عىل آلية سري نظم املدفوعات
وعدم استقرار األسواق املالية.
7العمالت املشفرة تتمتع بمزايا جتعلها عملة تلقى قبوال يف أنحاء العامل من حيث
انخفاض تكلفة احلركات يف التعامل هبا ،مع رسعة معاجلة الصفقة ،ومحاية بيانات
األشخاص املتعاملني ،وعدم وجود قيود عليها من السلطات.
8تم اعتبار العمالت املشفرة من حيث التكييف الفقهي عىل أهنا وسيلة دفع ونوع
جديد من النقود قائم بذاته ،نظرا لقيامها بمهام النقود ولو جزئيا بشكلها احلايل.
9يرتجح القول بالتحفظ يف َبت احلكم عىل العمالت املشفرة بشكلها احلايل؛ نظرا
لكثرة الغموض حوهلا.
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	10.جتري عليها أحكام الربا لعلة الثمنية ،وأن الزكاة واجبة فيها ،كام ال جيوز رصفها
بجنسها إال مع التامثل والتقابض ،وأما رصفها بغري جنسها من العمالت فال
يشرتط إال التقابض.

1 .وجوب تعميق الدراسات الرشعية واالقتصادية والقانونية والتقنية املتعلقة
بالتعامل مع العمالت املشفرة إلجياد سبل تسمح باالستفادة من تلك
العمالت يف التعامالت اليومية دون خماطر قد تنجم عن ذلك.
2 .الرتيث يف بت احلكم بالتحريم يف مثل هذه النوازل قبل اتضاح الغموض
الذي يعرتي التعامل بالعمالت املشفرة من الناحية االقتصادية والتقنية
والقانونية ،نظرا حلداثة املوضوع ،وكونه يف مرحلة التطور ،مع االعتبار أنه يف
املستقبل قد يصري رضورة من الرضوريات وواقع ًا يفرض نفسه عىل الساحة
العاملية.
3 .العناية بالتقنيات املالية وباألخص تقنية  blockchainملا هلا من أمهية ،وإجياد
احللول املناسبة لتتوافق مع املالية اإلسالمية كوهنا نازلة من النوازل العرصية.
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wa anwā’uhā wa āthāruhā al-Iqtisādiyyah, refereed research in

the Scientific Journal of Economics and Commerce at ‘Ain Shams
University, issue (1) January 2017.
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research paper presented to the University of Sharjah 2019.
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الملخص:

تشرتك النظريات االقتصادية اإلسالمية والوضعية يف اعتبار أن حتقيق التنمية
االقتصادية من أهم مميزات االقتصاد الناجح واملزدهر ألهنا تؤثر يف اإلنتاج
واالستهالك والتوزيع والتبادل وامللكية واألسواق واالستثامر ،ويف كيفية حتقق
النمو االقتصادي ،ولكنها ختتلف يف املنهج الذي تعتمده كل نظرية لتحقيقها،
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فاالقتصاد اإلسالمي يستمد نظرياته لتحقيق التنمية االقتصادية من مبادئ
الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها ،يف حني أن النظريات االقتصادية الوضعية تنبني
عىل فلسفة القانون الطبيعي.
هيتم البحث بدراسة االختالف بني أهداف التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي
اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي ،وقد خلص إىل أن التنمية االقتصادية يف
االقتصاد اإلسالمي تسعى إىل االرتقاء بحياة االنسان نحو األفضل دون تقديس
للامدة عىل حساب القيم ،يف حني تنبني أهداف التنمية االقتصادية يف االقتصاد
الوضعي عىل تطوير ما بيد اإلنسان دون اعتبار اجلوانب النفسية واالجتامعية.
الكلمات المفتاحية :التنمية االقتصادية ،الفكر االقتصادي اإلسالمي ،الفكر
االقتصادي الوضعي.
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Abstract

Islamic and conventional economic theories share the view that achieving
economic development is one of the most important features of a successful and

prosperous economy, because it affects production, consumption, distribution,
exchange, ownership, markets and investment, and how economic growth is

achieved. But they differ in the approach that each theory adopts to achieve
economic developpement. Islamic economics derives its theories to achieve
economic development from the principles and purposes of Islamic Sharia,

Whereas, the conventional economic theories are based on the philosophy of
natural law.

The research is concerned with studying the difference between the objectives
of economic development in Islamic and conventional economic thought,

and it has concluded that economic development in Islamic economics

seeks to improve human life for the better, while the objectives of economic
development in conventional theories are based on developing material
aspects without considering the psychological and social aspects.
Keywords:

Economic

Developement,

Conventional Economic Thought.
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مقدمة

هتتم التنمية االقتصادية بدراسة أسباب التّخلف وسبل اخلروج منه باتّباع
اسرتاتيجيات وسياسات مع ّينة هتدف إىل دراسة الرتابط بني البنى االقتصادية

والسياسية واالجتامعية وكيفية تغيريها بام يسمح بإحداث حتسينات مستمرة يف

مستوى املعيشة والقضاء عىل اجلهل والتخلف ،ومن ذلك أصبح حتقيق التنمية
االقتصادية يقف عىل رأس كل القضايا احلياتية للناس يف خمتلف بلدان العامل،

والنقطة الرئيسية التي تتمحور حوهلا الدراسات التنموية ،وهاجسا تسعى

النظريات االقتصادية إىل حتقيقه ،وذلك لعظم نطاقها وشموليتها.

ومن جهة االقتصاد اإلسالمي ،فاإلسالم ال يامنع من االنفتاح عىل أشكال

التقدم واالستفادة من وسائله وأدواته ،وال تقف عنايته بالشأن االقتصادي عند

الرتغيب يف صالحه والدعوة القوية إىل ازدهاره ،وإنام تتجاوز ذلك إىل وضع

القواعد واألصول واملبادئ احلاكمة ،بل إىل وضع بعض األساليب والسياسات
واألدوات ،وسن الترشيعات واألحكام املناسبة لصالحه بنظرة خمتلفة عن

نظريات االقتصاد الوضعي ،ذلك الختالف املبادئ التي يقوم عليها كل نظام،

وهو ما أدى إىل تباين يف التصورات املتعلقة بأهداف التنمية االقتصادية يف كل
فكر ،وهو ما يسعى هذا البحث إىل إبرازه.

أهمية البحث:

تربز أمهية البحث من خالل العنارص التالية:

احلاجة إىل حتسن املؤرشات االقتصادية يف اقتصاديات الدول املتقدمةوالتي يف طور النمو.

السعي إىل حتقيق الرفاه االقتصادي واالجتامعي والعيش الكريم جلميعأفراد املجتمع.

احلاجة إىل إجياد حلول جدية وعميقة هتدف إىل احلد من الفقر واخلصاصة112
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يف مناطق كثرية يف العامل.
مل تثبت نظريات املدارس الفكرية االقتصادية الوضعية نجاعتها يف حتقيقالعيش الكريم والرفاه للمجتمعات املعارصة مما يستدعي رضورة البحث
عن بديل حيقق ما فشلت هذه النظريات يف حتقيقه.
ندرة الدراسات املعارصة التي هتتم بدراسة التنمية االقتصادية كام تناولتهاالرشيعة اإلسالمية.

مشكلة البحث:

أهداف البحث:

أساسا إىل حتديد خصائص التنمية االقتصادية وأهدافها من منظور
يسعى البحث ً
الفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي.
كام هيدف البحث أيضا يف فروعه إىل تقديم مفهوم التنمية االقتصادية يف االقتصادي
اإلسالمي ،واالقتصاد الوضعي مع ذكر أهم الفروق بينهام ،وكذلك حتديد الفرق
بني التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي ،واملؤرشات التي يعتمدها كل فكر
للجزم بحصول تنمية اقتصادية من عدمه.
113
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بام أن نظرية االقتصاد اإلسالمي يف حتقيق التنمية االقتصادية ختتلف عن نظريات
نظرا الختالف األسس التي يستمد منها كل فكر
املدارس االقتصادية الوضعية ً
اقتصادي مبادئه ،فإن اإلشكالية املحورية التي يطرحها هذا البحث هي حتديد
أهداف التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر االقتصادي
الوضعي.
وملقاربة هذه اإلشكالية الرئيسية ال بد من اإلجابة عن إشكاليات فرعية تتمثل يف:
ماهي خصائص التنمية االقتصادية يف اإلسالم؟ماهي أهداف التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي اإلسالمي؟-ماهي أهداف التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي الوضعي؟
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حدود البحث:

من أبرز حدود هذا البحث:
االقتصار عىل الدراسة النظرية لتحديد أهداف التنمية االقتصادية بنيالفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي.
تقترص هذه الدراسة عىل بيان دور مقاصد الرشيعة الرضورية يف حتقيقالتنمية االقتصادية دون املقاصد احلاجية والتحسينية.

منهج البحث:

يتبع البحث املنهج الوصفي الذي يعتمد عىل دراسة الظواهر أو املشكالت
ٍ
ٍ
علمية ،ومن ثم الوصول إىل تفسريات
بطريقة
العلمية من خالل القيام بالوصف
منطقية هلا دالئل وبراهني متنح القدرة عىل وضع أطر حمددة للمشكلة تستخدم يف
حتديد نتائج البحث.

الدراسات السابقة:

ٍ
متعددة نذكر منها:
غطت دراسات سابقة موضوع البحث من جوانب
بحث «الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية»ملحمد عمر شابرا مستشار البحوث باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بجدة ،أبرز فيه مكونات الفالح اإلنساين
انطال ًقا من مقاصد الرشيعة اإلسالمية بام فيها حفظ النفس البرشية ،والدين،
والعقل ،والنسل ،واملال ،حيث أن مجيع هذه املكونات يعتمد بعضها عىل
بعض ويدعم بعضها بعضا ليحرز التقدم وحيقق الرفاه للجميع.
ورقة بحثية مقدمة من الدكتور مصيطفى عبد اللطيف والدكتور عبد الرمحانسانية واملوسومة بـ «انطالق التنمية بني النظريات الوضعية ومنهج االقتصاد
اإلسالمي» خالل امللتقى الدويل األول حول «االقتصاد اإلسالمي :الواقع
ورهانات املستقبل» سنة  ،2011وفيها توصل الباحثان إىل أن السبيل الصحيح
114
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هيكلة البحث التفصيلية:

املبحث األول :خصائص التنمية االقتصادية
املبحث الثاين :أهداف التنمية االقتصادية يف اإلسالم
املبحث الثالث :أسس التنمية االقتصادية يف االقتصاد الوضعي
115
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للتنمية إنام يكون بأسلوب مرن شامل يتخذ السياسات التنموية املالئمة
لواقع البلدان املتخلفة عىل ضوء من واقعها وجتارهبا املاضية دون وصفات
ٍ
بنظرة
جاهزة واجبة االتباع .وأن هنج االقتصاد اإلسالمي يف التنمية يتسم
ٍ
متميزة يف خصوصيتها يف الطرح الوضعي ،حيث أهنا مقاربة شمولية متوازنة
تضع منطلقات التنمية وآلياهتا يف املسار الصحيح الذي يتالءم وحتقيق سعادة
اإلنسان واملجتمع يف آن واحد دون نظرة تشاؤمية إىل املوارد وال تقديس
للامدة عىل حساب الروح ،وال الربح عىل حساب القيم.
بحث «دور مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية» للدكتورأمحد الربابعة والدكتور حممد الربابعة ،نرش يف املجلة األردنية للدراسات
اإلسالمية جملد  ،10عدد 2014 ،2م ،خلص فيه الباحثان إىل الدعوة إىل
رضورة العناية بمقاصد الرشيعة وتنزيلها عىل الواقع إلجياد احللول املناسبة
ملتطلبات احلياة املعارصة ولتحقيق التقدم والرقي.
وتعترب هذه البحوث هامة حيث أهنا متكنت من إثبات عالقة مقاصد الرشيعة
اإلسالمية بتحقيق التنمية االقتصادية والرقي باملجتمع واألفراد ،ولكنها مل
تتطرق إىل احلديث عن أهداف التنمية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي
واالقتصاد الوضعي بتفصيل جيعل القارئ يتبني ملاذا تعترب نظرة اإلسالم
للتنمية نظرة شاملة وهو ما سيسعى هذا البحث إلثباته من خالل احلديث
عن خصائص التنمية االقتصادية وأهدافها يف اإلسالم وأسسها يف االقتصاد
الوضعي.
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المبحث األول :خصائص التنمية االقتصادية
هيتم هذا املبحث بدراسة خصائص التنمية االقتصادية من حيث املفهوم ،والفرق
بينها وبني النمو االقتصادي ،والنشأة ،وذلك من خالل البدء ً
أول بتقديم مفهوم
واصطالحا ،وثان ًيا حتديد أهم الفروق اجلارية بينها وبني
التنمية االقتصادية لغ ًة
ً
النمو االقتصادي ،وثال ًثا تقديم مفهوم التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي
اإلسالمي ،وراب ًعا تقديم نبذة عن نشأهتا.

ً
أول :مفهوم التنمية االقتصادية

أ) لغة :التنمية ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻤﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻲﺸﺀ ﺗﻌﲏ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﺎﻤﺀ ﻓﻴﻪ.

(((

ب) اصطالح ًا:

كانت التوجهات األوىل لتحديد مفهوم التنمية االقتصادية متيل إىل حرصها يف
مفهوم النمو االقتصادي وهو اجلهد املبذول لالرتفاع بالدخل الفردي احلقيقي
ارتفا ًعا تراكم ًيا عن طريق استخدام املوارد البرشية والطبيعية املتاحة استخدا ًما
أكفأ وأشمل بغرض رفع الدخل القومي بمعدل أكرب من معدل تزايد السكان(((.

ثم تطورت النظرة إىل التنمية االقتصادية لتشمل إشباع احلاجات األساسية
ألفراد املجتمع مثل الغذاء والصحة والسكن وغريها إىل جانب احلاجات املعنوية
مثل حتقيق الذات باإلنتاج وحرية التعبري والشعور بالكرامة واألمن((( ،ومن ثم
ٍ
وطنية
فإن التنمية االقتصادية هي عملي ٌة جمتمعي ٌة واعي ٌة دائم ٌة موجه ٌة وفق إرادة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اقتصادية تسمح بتحقيق
تغريات
هيكلية وإحداث
حتوالت
مستقلة من أجل إجياد
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مستمر لنوعية احلياة
وحتسني
مطرد لقدرات املجتمع يف مجيع املجاالت،
تصاعد
ٍ
ٍ
اقتصادية يف حمور أو ُبعد واحد دون بقية املحاور
تنمية
فيه((( ،فال يمكن حدوث
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،ج ،15ص341
((( أمحد ،فؤاد عبد املنعم ،السياسة الرشعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقاهتا ،منشورات البنك اإلسالمي للتنمية ،ط ،2001 ،1ص51
((( العسل ،إبراهيم ،التنمية يف اإلسالم :مفاهيم ،مناهج وتطبيقات ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،ط ،2بريوت ،1996 ،ص14
((( عبد الرمحن ،أسامة ،تنمية التخلف وإدارة التنمية :إدارة التنمية يف الوطن العريب والنظام العاملي اجلديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
 ،1997ص16/15
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ٍ
ٍ
اقتصادية مع وجود ختلف إداري أو سيايس أو
تنمية
واألبعاد ،وال يمكن تصور
ثقايف(((.

ونخلص من ذلك إىل أن التنمية االقتصادية هي عملي ٌة تغيريي ٌة شامل ٌة لكل جوانب
ٍ
معني ،من أجل نقله إىل وض ٍع اقتصادي أفضل ،مما
احلياة االقتصادية يف جمتم ٍع
ينعكس إجيا ْب ًا عىل مستوى حياة األفراد بتأمني حاجاهتم من السلع واخلدمات،
وهي ختتلف عن النمو االقتصادي يف عدة أوجه.

ً
ثانيا :الفرق بين التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي

أ) من حيث المدلول:

يشري النمو االقتصادي إىل جمرد الزيادة الكمية يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واجتامعية ،واملفهوم
اقتصادية
هيكلية
تغريات
الذي ال يرتبط بالرضورة بحدوث

((( مصطيفى ،عبد اللطيف ،وبن سانية ،عبد الرمحن ،انطالق التنمية بني النظريات الوضعية ومنهج االقتصاد اإلسالمي ،امللتقى الدويل األول حول
االقتصاد اإلسالمي :الواقع...ورهانات املستقبل ،فيفري  ،2011ص4
((( األهدن ،فرهاد حممد عيل ،التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي ،مؤسسة دار التعاون للطباعة والنرش ،ط1994 ،1م ،ص56
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تارخيي ًا بقي مفهوم التنمية االقتصادية و مفهوم النمو االقتصادي مرتادفني حتى
هناية احلرب العاملية الثانية التي متخض عنها انقسام العامل إىل دول صناعية متقدمة
وأخرى زراعية أو منجمية متخلفة ،توجد بينهام هوة سحيقة تعكس فروقات
شاسعة يف خمتلف املتغريات االقتصادية (الدخل القومي ،الطلب الكيل ،التضخم،
الدخل الفردي ،معدالت الزيادة السكانية ،مستويات اإلنتاج واإلنتاجية،)..
ٍ
ٍ
جديرة بالدراسة
ظاهرة
وهذه اهلوة هي التي لفتت أنظار االقتصاديني إىل دراسة
والتنظري هي «ظاهرة التخلف االقتصادي واالجتامعي» ،ومنذ ذلك احلني ظهرت
نظريات للنمو تعنى خاصة باملشكالت االقتصادية اخلاصة بالدول املتقدمة،
ونظريات للتنمية ترتكز عىل مشكالت اقتصاديات الدول الفقرية((( .فأصبح لكل
ٌ
ٍ
خاص به يميزه عن
مدلول
مصطلح من املصطلحني «النمو والتنمية االقتصادية»
ٌ
اآلخر ،ويتضح هذا خاصة من خالل تقديم أهم الفروق بينهام:

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()16

العكيس للنمو االقتصادي هو الركود أو الكساد االقتصادي(((.

أما التنمية االقتصادية فهي ظاهر ٌة مركب ٌة من أهم عنارصها النمو االقتصادي الذي
ٍ
تغيري يف املتغريات االقتصادية األخرى مثل نسب الفقر
يكون مقرتنًا بحدوث
والبطالة التي تؤثر مبارشة يف اجلوانب االجتامعية والسياسية والثقافية والعالقات
اخلارجية ،لذلك يمكن القول إن التنمية االقتصادية متثل تلك التغريات العميقة
يف اهلياكل االقتصادية والسياسية واالجتامعية للدولة ،ويف العالقات التي تربطها
بالنظام االقتصادي الدويل التي تؤدي إىل حتقيق زيادات تراكمية قابلة لالستمرار
ٍ
تغريات أخرى
يف الدخل الفردي احلقيقي عرب فرتة ممتدة من الزمن ،إىل جانب
ٍ
اقتصادية ،إضافة إىل أن املفهوم العكيس للتنمية االقتصادية هو التخلف
غري
االقتصادي(((.

ب) من حيث ظروف التحقق:

تباطؤ يف عملية التنمية
من املمكن أن يتحقق نمو اقتصادي رسيع بينام حيدث
ٌ
االقتصادية ،وذلك بسبب عدم اكتامل التحوالت اجلوهرية التي تواكب عملية
التنمية االقتصادية أو تسبقها يف املجاالت التكنولوجية واالجتامعية واملؤسسية
والثقافية والسياسية واالقتصادية ،والتي تعمل عىل انطالق الطاقات البرشية
والقدرات اإلبداعية للناس ،وتساعد عىل أن يكتسب املجتمع قدرات جديدة
علمية وتكنولوجية وإدارية متكنه من مواصلة التقدم عىل كل اجلبهات(((.

كام يمكن أن حيدث نمو اقتصادي رسيع وال حتدث تنمي ٌة اقتصادي ٌة عندما ينشأ
ٍ
توازن بني تطور االقتصاد واحتياجات املجتمع املتمثلة يف تزايد االختالالت
عدم
يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية ،مثل تزايد اخللل يف التوزع القطاعي للناتج
القومي اإلمجايل بتزايد نصيب اخلدمات والتوزيع عىل حساب نصيب القطاعات
السلعية ،أو خلل يف التوزيع اإلقليمي لإلنتاج واخلدمات ويف توزيع الدخول
(7) Gaffar, Jean Luc, la croissance économique, Armand Colin éditeur, Paris, P 59
(8) Aventur, Jacques, Introduction au développement économique, Collection premier cycle 1998, p 15

((( األهدن ،فرهاد حممد عيل ،التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي ،مرجع سابق ،ص66
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والثروات بني الطبقات والرشائح االجتامعية املختلفة ويف سوق العمل بانتشار
البطالة من جراء االختيار اليسء للتكنولوجيا(.((1

ت) من حيث عالقة التبعية مع الخارج:

ال تتحقق التنمية االقتصادية عندما يرتفع متوسط الدخل الفردي احلقيقي
ٍ
ٍ
رسيعة ألنه يكون مصحو ًبا بزيادة درجة التبعية االقتصادية للخارج،
بمعدالت
ذلك ألهنا تتطلب فك الروابط مع هذا النظام والتحرر من إسار التبعية له وزيادة
درجة االعتامد عىل الذات يف سعي املجتمع لتحقيق أهدافه املختلفة(.((1

ٍ
بدرجة أكرب
النمو االقتصادي هو عملي ٌة تلقائي ٌة يقل فيها تدخل اإلنسان ويتمتع
من العفوية أو التلقائية من التنمية االقتصادية ،يف حني أن التنمية االقتصادية هي
عملي ٌة خمطط ٌة ومتتابع ٌة ال تتم إال بالقصدية(.((1

ومن ثم فاملقصود باملفهوم الواسع للتنمية االقتصادية ليس التقليل من شأن النمو
عنرص
االقتصادي أو اعتباره هد ًفا ثانو ًيا من أهدافها ،بل النمو االقتصادي هو
ٌ
أسايس من عنارصها ال تتحقق التنمية االقتصادية إال به ،مع رضورة اقرتانه
ٌ
بتحسن يف مستويات معيشة األفراد.

ً
ثالثا :مفهوم التنمية االقتصادية في االقتصاد اإلسالمي:

تتميز املقاربة اإلسالمية للتنمية االقتصادية بوجوب أن تكون التنمية شامل ًة
ومتوازن ًة ومتعددة األبعاد تسمح بتحقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتامعية
يف آن واحد( ،((1إذ هي سلسل ٌة من األنشطة االقتصادية حتدث زياد ًة يف إنتاج
ٍ
ٍ
بنيوية حتدث
تغريات
االقتصاد كله ،وينظر إليها عىل أهنا عملي ٌة حركي ٌة تستدعي
( ((1نفس املرجع السابق
( ((1أمني ،جالل ،كشف األقنعة عن نظريات التنمية االقتصادية ،دار اهلالل ،ط1951 ،1م ،ص193/192
( ((1نفس املرجع السابق ص193/192
( ((1ابراهيمي ،عبد احلميد ،العدالة االجتامعية والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت ،1997 ،ص178
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ث) من حيث كيفية التحقق:
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ومستمرا يف مستوى أداء االقتصاد الفعيل الذي يقاس يف العادة
حتسينًا جوهر ًيا
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طويلة نسب ًيا ،ويكمن جوهره يف
زمنية
لفرتة
حقيقية ،ويمتد
فردية
بمقاييس
متكني أفراد املجتمع من التحكم الواعي بمحيطهم االقتصادي بام يكون من شأنه
أيضا إشباع احلاجات
حتسني نوعية احلياة وحتقيق الفالح اإلنساين فمن الرضوري ً
أيضا (.((1
الروحية وغري املادية الستدامة التنمية االقتصادية عىل املدى األطول ً

ومن ثم يمكن أن نستشف أن االقتصاد اإلسالمي يتفق مع االقتصاد الوضعي
من حيث إن التنمية االقتصادية فيهام تتميز بكوهنا مفهو ًما واس ًعا وعملية شاملة
معقدة تتداخل فيها عدة جوانب متفاعلة ،هتدف إىل حتقيق سعادة اإلنسان
ورفاهيته ،وتقدم املجتمع يف خمتلف النواحي ،ولكن ذلك ال يقتيض أهنام متفقان
من حيث املشكلة االقتصادية ،واملنهج ،والترشيع.

أ) من حيث المشكلة االقتصادية:

تتمثل مشكلة التنمية االقتصادية يف االقتصاد الوضعي يف نقص املوارد أو بخل
الطبيعة ،وهي ختتلف عن املشكلة االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي ألن اهلل
قد سخر املوارد لإلنسان لينعم هبا وليحقق الرخاء االقتصادي ،ويظهر ذلك يف
ِ
ِ
ِ
الس َم ِء َما ًء َف َأ ْخ َر َج بِ ِه
الس َم َوات َو ْالَ ْر َض َو َأ َنز َل م َن َّ
قوله تعاىل {اللَُّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
ِمن ال َّثمر ِ
ات ِر ْز ًقا َّلك ُْم َو َس َّخ َر َلك ُُم ا ْل ُف ْل َك لِت َْج ِر َي ِف ا ْل َب ْح ِر بِ َأ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر َلك ُُم
َ ََ
ْالَ ْنَ َار}(.((1

ولكن املشكلة االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي تكمن يف ظلم اإلنسان لنفسه
{وإِن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َت اللَِّ
وكفرانه هبذه النعم التي وهبها اهلل له ،ومن ذلك قوله تعاىل َ
وها إِ َّن ْ ِ
نس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار}( ((1وهذه اآليات تقر أن اهلل قد وفر لإلنسان
َل ُ ْت ُص َ
ال َ
املوارد الكافية لسد حاجته املادية ،ولكن اإلنسان هو الذي ضيع عىل نفسه هذه

( ((1خورشيد ،أمحد ،مقال التنمية االقتصادية يف إطار إسالمي ،جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،م ،2ع ،2ص ،75/53ص ،15ترمجة رفيق يونس
املرصي
( ((1سورة إبراهيم ()32
( ((1سورة إبراهيم ()34
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الفرصة التي منحها اهلل له وذلك بظلمه لنفسه وكفرانه بالنعمة اإلهلية .ويتجسد
ظلم اإلنسان عىل الصعيد االقتصادي يف سوء التوزيع ،كام يتجسد كفرانه للنعمة
يف إمهاله الستثامر الطبيعة وموقفه السلبي منها.

ب) من حيث المنهج:

ت) من حيث التشريع:

تنطلق نظرية التنمية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي من الترشيع اإلسالمي
الذي ينص عىل أن املوارد كلها مسخرة خلدمة اإلنسان ،ورضورة التزامه يف ضوء
تسخري املوارد له بالعمل عىل أن يتحرر املجتمع أفرا ًدا وجمموع ًة من أسس احلاجة،
وأن يضمن إشباع الكفاية للفرد يف املجتمع ،وذلك من خالل ناتج عمله ،أو مما
توفره له مؤسسات املجتمع إن مل تسعفه طاقة عمله ودخله( ،((1عىل خالف التنمية
االقتصادية يف االقتصاد الوضعي فإهنا تعتمد عىل القوانني الوضعية التي هتدف
إىل تنمية املوارد املادية لإلنسان دون مراعاة اجلوانب الروحية.
وليس معنى ذلك زهد اإلسالم يف الرخاء االقتصادي الذي متحورت حوله
عملية التنمية االقتصادية يف املصطلح االقتصادي املعارص ،ولكنه حرص منه عىل
أن املطلوب هو طيب احلياة الذي يتجاوز احلدود املادية االقتصادية حمتويا كافة
جوانب احلياة االجتامعية والسياسية والثقافية(.((1

ومن ثم فإن عامد التنمية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي هو اإلنسان بكل

( ((1طشطوش ،هايل ،مقال التنمية االقتصادية يف اإلسالم ،موقع موسوعة االقتصاد اإلسالمي ،2010/03/31 ،ص17-15
( ((1دنيا ،شوقي أمحد ،التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مرجع سابق ،ص42
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استمدت نظريات التنمية االقتصادية يف االقتصاد الوضعي أسسها وقواعدها
من أفكار االقتصاديني من خالل حتليلهم للواقع وحماولة إجياد احللول املناسبة،
خال ًفا لنظريات التنمية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي التي جتمع بني الواقع
ً
ً
تعويل.
وحتليل ،ومبادئ وأصول الترشيع اإلسالمي
رصدً ا
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مقوماته الروحية والفكرية والوجدانية واملالية ،أي أنه لكي تتحقق عملية التنمية
ال بد أن تبدأ من اإلنسان لتنتهي ألجله(.((1

واإلنسان املقصود يف املنهج اإلسالمي هو اإلنسان العادي كام خلقة اهلل بفطرته
وقوته وضعفه ،وليس الذي يتخيله االقتصاد التقليدي أو خملوق املادة( ،((2فإذا
كانت غاية النظام اإلسالمي هي عبادة اهلل تعاىل باملعنى الواسع ،فإن هدف النظام
االقتصادي يف اإلسالم هو إعامر األرض ،ويف هذا السياق يكون األساس املادي
احليوي للمرشوع احلضاري اإلسالمي هو إعامر اإلنسان لألرض حسب مقتىض
االستخالف.

ً
رابعا :نشأة االهتمام بالتنمية االقتصادية:

سبق اإلسالم كل ٍ
فكر اقتصادي يف االهتامم بقضية التنمية االقتصادية منذ
أربعة عرش قرن ًا فاهلل تعاىل يقول{ :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلم َل ِئك َِة إِنِّ ج ِ
اع ٌل ِف ْالَ ْر ِ
ض
َ
َ ُّ
َ
َ
ِ
نش َأكُم ِّم َن َْال ْر ِ
{ه َو َأ َ
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َيها}( ،((2أي
َخ ِلي َف ًة}( ،((2ويقول سبحانه ُ
ض َو ْ
كلف اإلنسان بعامرة األرض واستغالهلا( ،((2كام سخر له ما يف الساموات وما يف
{و َس َّخ َر َلكُم
األرض ليعمر الدنيا وحيييها ،وينعم بخرياهتا ،وذلك يف قوله تعاىل َ
ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِ
ض َجِي ًعا ِّمنْ ُه}(.((2
َّ َ َ
َّ

وبلغ حرص اإلسالم عىل التنمية االقتصادية وتعمري الدنيا أن قال الرسول صىل
اهلل عليه وسلم« :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة ،فإن استطاع أال تقوم
حتى يغرسها فليغرسها»( ،((2وال أدل عىل احلث عىل االستثامر من هذا احلديث
عظيم عىل اغتنام آخر فرصة من احلياة يف سبيل
الكريم ،السيام أن فيه ترغي ًبا
ً

( ((1نفس املرجع السابق
( ((2يتم استخالص قوانني اقتصادية عامة عن طريق النظر إىل ودراسة فرد أو شخص معني هو الرجل االقتصادي الذي خيضع فقط للدوافع
االقتصادية البحتة وليس هناك أي دوافع أخرى خيضع إليها أو تؤثر فيه ،والذي يسعى إىل حتقيق أكرب نفع أو لذة ممكنة عن طريق بذل أدنى جمهود ممكن/
أنظر فرهاد ،حممد عيل ،التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي ،مؤسسة دار التعاون للطباعة والنرش ،ط ،1ص42
( ((2سورة البقرة ()30
( ((2سورة هود ()61
( ((2ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،مؤسسة قرطبة ،أول طبعة مقابلة عىل النسخة األزهرية2000 ،م ،ج ،7ص450
( ((2سورة اجلاثية ()13
( ((2البخاري ،حممد بن إسامعيل ،األدب املفرد ،املطبعة السلفية ومكتبتها ،باب اصطناع املال ،حديث رقم  ،479ص126
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زرع ما ينتفع به الناس لتحقيق الرخاء والعيش الكريم( ،((2فكل تعاليم اإلسالم
جاءت حاث ًة عىل العمل واإلنتاج ،وجعل السعي للرزق والتعمري والتنمية من
أفضل رضوب العبادة.

نستخلص مما سبق بيانه يف هذا املبحث أن خصائص التنمية االقتصادية ختتلف
بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي مما يؤدي إىل اختالف يف أهدافها يف
كل ٍ
فكر اقتصادي.

( ((2املناوي ،عبد الرؤوف ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،دار املعرفة1972 ،م ،ط ،2ج ،3ص30
( ((2دنيا ،شوقي أمحد ،اإلسالم والتنمية االقتصادية ،دار الفكر العريب ،ط1979 ،1م ،ص6
( ((2رحايل ،عجيلة ،بوخالفة ،رفيقة ،التنمية من مفهوم تنمية االقتصاد إىل مفهوم تنمية البرش ،جملة دراسات يف التنمية واملجتمع2016/06/22 ،م،
ص2
( ((2دنيا ،أمحد شوقي ،التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،كلية التجارة جامعة األزهر ،مؤسسة الرسالة،
ط ،1979 ،1ص55
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كام أنه يالحظ عند دراسة أوىل مؤلفات املفكرين املسلمني أهنم قد سبقوا الغرب
يف تناول قضايا التنمية االقتصادية ،حيث إن أوىل املؤلفات العاملية يف جمال التنمية
االقتصادية هي لكتاب مسلمني ،ونخص بالذكر كتاب «مقدمة ابن خلدون»
الذي عالج قضية التنمية االقتصادية سنة  784هجري حتت عنوان «احلضارة
وكيفية حتقيقها» ،وكذلك الفقيه االقتصادي «أمحد الدجلي» يف كتابه «الفالكة
واملفلوكون» أي الفقر والفقراء سنة  1322هجري ،باح ًثا يف قضية الفقر أي أهم
ٍ
وعمق ٍ
ٍ
ٍ
نادر بحسب
وإحاطة
بتفصيل
إشكاليات نقص التنمية االقتصادية وذلك
زمانه(.((2
ويف املقابل مل هيتم الفكر االقتصادي الوضعي بموضوع التنمية االقتصادية إال
ٍ
اختالل يف القوى االقتصادية
حدي ًثا بعد احلرب العاملية الثانية وما خلفته من
ٍ
ٍ
متخلفة ،ومن هنا أصبح
متقدمة اقتصاد ًيا ،وأخرى
قسمت دول العامل إىل دول
(((2
موضوع التنمية االقتصادية من املواضيع التي لقيت اهتام ًما من الباحثني
خاصة مع استفحال مظاهر الفقر وضعف األداء االقتصادي ،واختالل مؤرشات
(((2
التوازن الكلية ،واتساع الفجوة بني الدول النامية واالقتصاديات املتطورة.
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المبحث الثاني :أهداف التنمية االقتصادية في اإلسالم
متثل معرفة مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف املجال االقتصادي القاعدة العملية
التي يتأسس عليها البناء العام هلذا االقتصاد سواء من حيث التأصيل والتقعيد،
أو التقويم والتنظري ،فهي تعرب عن اخلطوط العريضة لوضـع اخلطـط التنمويـة
والسياسـات العامـة للامليـة العامـة وطـرق اإلنفـاق املبنيـة علـى حاجات
األفراد(.((3

ً
أول :مقصد حفظ الدين وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية:

املقصود بحفظ الدين املحافظة عىل دين املسلم من كل ما يمكن أن يفسد اعتقاده
وعمله الالحق بالدين ،أما بالنسبة إىل عموم األمة فيقصد بحفظ الدين دفع كل
(((3
ما من شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية.

يف املجال االقتصادي تعترب العقيدة العامل املسيطر عىل سائر العوامل والعنارص،
إذ متثل القاعدة األساسية التي تتحكم يف اهليكل السيايس واالجتامعي
واالقتصادي ،ومعنى ذلك أن العقيدة التي يؤمن هبا املجتمع املمثلة يف جمموعة
من املبادئ واألصول التي يعتقدها املجتمع اعتقا ًدا ال يقبل الشك هي الكفيلة
(((3
بإمداد النظم املختلفة بالتوجيهات التي تسري عليها.

ومن تلك األنظمة تنبع العنارص االقتصادية فيظهر املنظم واملدير والعامل متأثرين
بالطابع العقائدي الذي حيدد دور اإلنسان يف احلياة ومسؤوليته جتاهها ثم يدعوه
ً
جاعل من ذلك فريض ًة ديني ًة ،وليست فقط
إىل أن حيقق الرخاء االقتصادي النافع
(((3
مصلح ًة دنيوي ًة ،بل إن صالح عقيدة اإلنسان نفسها متوقفة عىل ذلك.
واإليامن هو جوهر العقيدة اإلسالمية ومن مستلزماته أن يوقن اإلنسان بأن اهلل

( ((3فرهاد ،حممد عيل ،التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي ،مرجع سابق ،ص 12
( ((3ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية2004،م ،ج ،3ص236
( ((3دنيا ،شوقي أمحد ،اإلسالم والتنمية االقتصادية :دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مرجع سابق ،ص109
( ((3نفس املرجع السابق
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دائم بالرقابة الدقيقة ،ومن ثم
حييط به وبأقواله وسلوكه ونياته ،مما يفرز
شعورا ً
ً
فعليه أن يلتزم بتنفيذ تعليامت اهلل الساعية إىل حتقيق قدر ممكن من العمران والتقدم
االقتصادي عىل األرض(.((3

ً
ثانيا :مقصد حفظ النفس وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية:

نقصد بحفظ النفوس حفظ األرواح من التلف أفرا ًدا وعمو ًما ،ألن العامل مكون
من عدد من األفراد ،لكل نفس خصائصها ،وليس املراد حفظها بالقصاص ،بل
هو أضعف أنواع حفظ النفوس ألنه تدارك بعد الفوات ،وإنام األهم حفظها من
التلف قبل وقوعه مثل مقاومة األمراض السارية(.((3

فالقرآن الكريم يساوي بني قتل فرد واحد عىل غري وجه حق برصف النظر عن
مسلم أو غري مسلم بقتل الناس مجي ًعا ،وإنقاذ حياة فرد واحد بإنقاذ حياة
كونه
ً
ِ
ِ ِ
س ِائ َيل َأ َّن ُه َمن
الناس مجي ًعا ومن ذلك قوله تعاىل {م ْن َأ ْج ِل َٰذل َك َك َت ْبنَا َع َ ٰل َبني إ ْ َ
ِ
س َأو َفس ٍ
اد ِف ْالَ ْر ِ
اها َفك ََأن ََّم
َّاس َجي ًعا َو َم ْن َأ ْح َي َ
ض َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ ْ َ
َّاس َجِي ًعا}( .((3وقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قوله يف خطبته يف
َأ ْح َيا الن َ
( ((3الفنجري ،حممد شوقي ،الوجيز يف االقتصاد اإلسالمي ،دار الرشوق ،ط1994 ،1م ،ص16
( ((3سورة فاطر ()18
( ((3نفس املرجع السابق ،ص23
( ((3ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص236
( ((3سورة املائدة ()32

125

أهداف التنمية االقتصادية بني الفكر االقتصادي
اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي

ومن مكونات العقيدة اإلسالمية حتمل املسؤولية الفردية املطلقة ،فإن كان
{و َل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َر ٰى}(،((3
اإلسالم ال يعرتف باملسؤولية املعلقة لقوله تعاىل َ
فإنه يوجب أيض ًا املسؤولية اجلامعية ،فاجلامعة مسؤولة عن ترصفات بعضها
بعض ًا ،ومن ثم فهي مطالبة برتشيد كل سلوك أفرادها والرضب عىل يد املنحرف
وغريه ،فكل ما يعرتف بصالحه العقل السليم والعرف السوي جيب عىل اجلامعة
أن تأمر به ،وكل ما هو منكر بمنطق الرشد والسداد جيب أن تنهى عنه وال تكتفي
بمجرد اجتنابه(.((3
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حجة الوداع «فإن اهلل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم
هذا ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا»(.((3

تعد تقوية النفس البرشية أحد أهم أهداف الرشيعة اإلسالمية ،ولتحقيق ذلك ال
بد من حتديد حاجات البرش األساسية ليس فقط لرفع مستوى تنميتهم وفالحهم
يف كافة جماالت احلياة بام يف ذلك املجال االقتصادي ،وإنام لتمكينهم أيض ًا من أداء
دور االستخالف عىل األرض بفاعلية(.((4
ٍ
عيب روحي ما مل تتعرض
فالطبيعة اإلنسانية سليمة بالفطرة خالي ٌة من أي

لإلفساد ،ومن واجب البرش احلفاظ عىل طبيعتهم احلقيقية ،إضافة إىل ذلك فإن
اخلالق قد خص البرش بالكرامة والرشف بغض النظر عن العرق واللون واجلنس
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم}(.((4
والعمر ،إذ يقول القرآن الكريم َ
ٍ
تعايش سلمي فيام بينهم ،مع قدر كبري من قبول اآلخر
ومن ثم ال بد من ضامن

واالهتامم املتبادل ،وذلك لتعزيز الفالح اإلنساين الشامل من خالل االستخدام
الناجح األمثل جلميع املوارد التي استأمنهم عليها اخلالق سبحانه وتعاىل ،ذلك أن
شيوع األمن واالستقرار يف املجتمع يوفر ً
مالئم لتحقيق التنمية االقتصادية،
مناخا ً
وعدم هجرة العقول البرشية إىل اخلارج بح ًثا عن األمن وبقائهم يف أوطاهنم،
ومن ثم إسهامهم يف حتقيق التنمية االقتصادية ،كام يسهم يف انخفاض اإلنفاق
احلكومي عىل األمن والقضاء ،ومن ثم توجيه هذه النفقات إىل دفع عجلة التنمية
(((4
االقتصادية.

وال معنى ملفاهيم الكرامة اإلنسانية واحرتام الذات واملساواة االجتامعية ما مل
تستند إىل العدالة االجتامعية واالقتصادية التي ال تتحقق دون مراعاة مجلة من
القيم وقواعد السلوك مثل األمانة واإلنصاف واالنضباط والوعي واالعتامد

( ((3البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،دار ابن كثري ،كتاب احلج ،باب اخلطبة أيام منى ،حديث رقم  ،1742ط2002 ،1م ،ص419
( ((4شابرا ،حممد عمر ،بحث الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء مقاصد الرشيعة ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ص17
( ((4سورة اإلرساء ()70
( ((4الربابعة ،أمحد حسن ،والربابعة ،عدنان حممد ،دور مقاصد الرشيعة يف حتقيق التنمية االقتصادية ،املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج
 ،10ع  ،2014 ،2ص38
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عىل النفس لتحقيق العالقات الودية بني الناس وتشجيعهم عىل أداء التزاماهتم
ومساعدة بعضهم بعض ًا وتاليش العداوة بينهم ،وسوف يؤدي ذلك إىل زيادة
يف رأس املال االجتامعي الرضوري لزيادة الكفاية ودفع مسرية التنمية والفالح
اإلنساين( ،((4وسوف يسهم أيض ًا يف حتفيز األفراد عىل بذل أقىص اجلهد يف العمل
واإلنتاج بدالً من االهتامم بقضايا الثأر واالعتداء عىل اآلخرين.

ً
ثالثا :مقصد حفظ العقل وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية

فالعقل هو الذي عليه مدار التكليف ،وبه امتياز اإلنسان عن سائر احليوانات،
ٍ
ومسلمة ،ورشع حتريم املسكرات
فرشع اهلل حلفظه وجوب التعليم عىل كل مسل ٍم
واملخدرات ورشع العقوبة عىل مرتكبها ،فبسالمة العقل من كل املفاسد يصبح
قادرا عىل التفكري والتمحيص واإلبداع ويسعى إىل حتقيق الرفاه والتنمية،
اإلنسان ً
فالعقل السليم هو حمور حتقيق التنمية االقتصادية(.((4

كام حث اإلسالم عىل كل ما يؤدي إىل تنمية العقل وزيادة قدراته وإنجازاته،
{و ُقل َّر ِّب ِز ْد ِن
ويف مقدمة ذلك حثه عىل العلم والتعلم ،ومن ذلك قوله تعاىل َ

( ((4شابرا ،حممد عمر ،بحث الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء مقاصد الرشيعة ،مرجع سابق ،ص17
( ((4الغزايل ،أيب حامد ،إحياء علوم الدين ،دار ابن حزم ،ط2005 ،1م ،ص 83
( ((4ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص 238
( ((4عطية ،مجال الدين ،مقاصد علم االقتصاد اإلسالمي ،قضايا إسالمية معارصة ،جملة املسلم املعارص ،مؤسسة املسلم املعارص ،عدد ،8ص175
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ٍ
ٍ
مستمرة لتحسني
تزكية
العقل هو السمة املميزة للجنس البرشي وهو حيتاج إىل
مستوى املعرفة والقدرة التقنية لدى الفرد واملجتمع مع ًا ،ودعم التنمية والفالح
اإلنساين ،فالعقل هو منبع العلم ومطلعه وأساسه ،والعلم جيري منه جمرى الثمر
من الشجر ،فهو وسيلة السعادة يف الدنيا واآلخرة( ،((4واملراد بحفظ العقل هو
عظيم بعدم انضباط الترصف
حفظ عقول الناس من أن يشوهبا خلل حيدث فسا ًدا ً
يفيض إىل فساد جزئي ،وأما يف عقول اجلامعات وعموم األمة فأعظم ،إذ يؤدي إىل
(((4
تفيش املفسدات.
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ون َوا َّل ِذي َن َل َي ْع َل ُم َ
أيضا { ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ون}(،((4
ِع ْل ًم}( ،((4وقوله تعاىل ً
فاهتامم اإلسالم بحفظ العقل يؤدي إىل إعداد الفرد املسلم إعدا ًدا جيدً ا بحيث
تزيد كفاءته وإنتاجيته وابتكاراته مما يسهم يف دفع التنمية االقتصادية.

ً
رابعا :مقصد حفظ النسل وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية:

املراد بحفظ النسل هو حفظ األنساب أي حفظ النسل من التعطيل ،ألن النسل
هو خلفة أفراد النوع فلو تعطل يؤول تعطيله إىل اضمحالل النوع وانتقاصه وهبذا
املعنى ال شبهة يف عده من الكليات ألنه يعادل حفظ النفوس فيجب أن حتفظ
ذكور األمة من االختصاء مث ً
ال وأن حتفظ اإلناث من قطع أعضاء الرحم التي هبا
الوالدة ومن تفيش إفساد احلمل يف وقت العلوق وقطع الثدي ،فإنه يكثر املوتان
يف األطفال بعرس اإلرضاع الصناعي عىل كثري من النساء ومن ذلك انقطاع النسل
وتاليش األمة التي ستعمل عىل حتقيق التنمية(.((4
فرأس املال البرشي يعترب من أهم العوامل املساعدة عىل حتقيق التنمية االقتصادية،
ذلك ألنه يتكون من جمموعة من األفراد الذين اكتسبوا من التجارب العملية
التقنية واملهنية املتنوعة ،مهارات تسهم يف حتسني جودة العمل واإلنتاجية ،ومن
(((5
ثم زيادة اإلنتاج وحتقيق التنمية االقتصادية.

ً
خامسا :مقصد حفظ المال وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية:

ِ
والسعي
يقصد بحفظ املال صيانته ،وحفظه من التلف ،والضياع ،والنقصانَّ ،
يف نامئه ،وزيادته ،ويف سبيل حتقيق ذلك َح ّثت الرشيعة اإلسالمية عىل العمل،
والسعي يف سبيل الرزق(.((5
َّ

وليتمكن املكلف من حتقيق حفظ املال جيب عليه فهم قاعدتني أساسيتني

( ((4سورة طه ()114
( ((4سورة الزمر ()9
( ((4ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص239

(50) Tchouassi Gérard, Capital humain et croissance économique, une modélisation VAR avec cointégration, 2017, université de yaoundé, p3

( ((5ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص239
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واتباعهام ،أوهلام أن املال هو مال اهلل ،ويرى بعض الكتاب أن هذه القاعدة هي
أصل األصول يف االقتصاد اإلسالمي ،واملقصود باملال هو مصادر الثروة،
ومغزى القاعدة أن الفرد طاملا آمن بمبدأ أن املالك احلقيقي لكل يشء هو اهلل،
فعليه أن ينفذ تعليامته يف هذا املجال ،حيث إنه بمثابة الوكيل وعليه أن حيقق ما
(((5
يريده املوكل انطال ًقا من فكرة الوكالة وإال سلبت منه.

ومن ثم حتقيق التنمية االقتصادية ،حيث ال تتحقق لإلنسان هذه املنفعة املرجوة
إال عن طريق بذل اجلهد والعمل عىل أحسن وجه ،وبذلك تتحول مصادر الثروة
(((5
إىل ثروة قابلة لالستفادة.

إضافة إىل ذلك يدعو االقتصاد اإلسالمي إىل رضورة ترشيد اإلنفاق ،وحيث عىل
حتقيق الفائض االقتصادي الذي يمثل الفارق بني اإلنتاج واالستهالك ،وهو وإن
مل يرد ذكره بلفظه يف الترشيع اإلسالمي فإنه عرب عنه بمصطلحات أخرى حتمل
نفس املضمون ومن تلك املصطلحات العفو والفضل(.((5

( ((5دنيا ،شوقي أمحد ،اإلسالم والتنمية االقتصادية :دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مرجع سابق ،ص180
( ((5نفس املرجع السابق ،ص ،181وبن زغيبة ،عز الدين ،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية ،مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث ،ط،1
2001م ،ص 60
( ((5الصدر ،حممد باقر ،اقتصادنا ،دار الفكر ،بريوت ،ط1979 ،3م ،ج ،2ص449
( ((5دنيا ،شوقي أمحد ،اإلسالم والتنمية االقتصادية :دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مرجع سابق ،ص203
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والقاعدة الثانية أن مال اهلل خللق اهلل أي أن كل ما يف األرض خلق من أجل
اإلنسان ،ومصادر الثروة مجيعها خلقت لإلنسان ،فاألصل أن كل إنسان له احلق
يف أن يتناول ما يعيش به من اخلريات التي خلقها اهلل ،ومغزى هذه القاعدة أن كافة
أفراد املجتمع مسؤولون عن هتيئة موارد الثروة لالستخدام ،أي عليهم مسؤولية
اإلنتاج ،فكل فرد يامرس مسؤولياته التي ختوهلا له إمكانياته ومواهبه من ناحية،
ومن ناحية أخرى من حق مجيع األفراد االستهالك واالستفادة من املنتجات سواء
نبع هذا احلق من اإلسهام املبارش يف اإلنتاج أو من االشرتاك يف مصادر الثروة عند
(((5
عدم القدرة عىل اإلسهام فيها.
فقد خلق املال من أجل حتقيق أقىص ٍ
ٍ
ممكن من االستفادة االقتصادية منه،
قدر
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فقد ورد لفظ العفو يف القرآن مرتني ،األوىل رصحية يف املجال االقتصادي يقول
{و َي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُي ِنف ُق َ
ون ُق ِل ا ْل َع ْف َو}( ،((5والثانية تبع ًا ملا ذهب إليه بعض علامء
تعاىل َ
ِ
التفسري يف قوله تعاىل ُ ِ
ال ِ
ني}(.((5
اه ِل َ
{خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْرف َو َأ ْع ِر ْض َع ِن ْ َ

وتفيد مراجع التفسري ومعاجم اللغة أن لفظ العفو يعني ما زاد عىل النفقة
اخلاصة وما ال يرهق أخذه( ،((5ومعنى هذا وجود مستوى معييش لكل فرد تب ًعا
عفوا
لقيم املجتمع املحكوم باملبادئ اإلسالمية وما زاد عىل ذلك من دخله يعترب ً
ٍ
استثامرية لتحقيق التنمية
يكون وعا ًء لالستقطاع املايل الذي يوجه يف مشاريع
االقتصادية(.((5

ويستدل بعض الكتاب املسلمني املحدثني هبذه اآلية عىل أن حتقيق الفائض
االقتصادي واستخدامه ليس ً
عمل اختيار ًيا ،وإنام هي مسؤولية احلاكم ،فاألمر
موجه إليه بقوله تعاىل «خذ»(.((6

وأما مصطلح الفضل فقد ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم «من كان معه فضل
ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له ،ومن كان له فضل من زاد فليعد به عىل من ال
زاد له»( ،((6وقال أبو سعيد اخلذري راوي احلديث :ومازال الرسول صىل اهلل عليه
ٍ
وسلم يذكر أصنا ًفا من األموال حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا يف
فضل(.((6
وهذا ما يدل أن يف االقتصاد اإلسالمي مصطلحات حتمل مضمون الفائض
(((6
االقتصادي الذي به يتحقق النمو والتنمية االقتصادية.
واملقصد الرشعي يف األموال كلها مخسة ٍ
أمور وهي رواجها ووضوحها وحفظها

( ((5سورة البقرة ()291
( ((5سورة األعراف ()199
( ((5ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع ،ط ،1ص ،77
والفريوزآبادي ،جمد الدين ،القاموس املحيط ،مؤسسة الرسالة ،ط2005 ،8م ،باب الواو ،فصل العني ،ص1313
( ((5دنيا ،شوقي أمحد ،اإلسالم والتنمية االقتصادية :دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مرجع سابق ،ص204
( ((6عبده ،عيسى ،وضع الربا يف البناء االقتصادي ،دار االعتصام ،ط1977 ،2م ،ص87
( ((6النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،دار طيبة2006 ،م ،كتاب اللقطة ،باب استحباب املؤاساة بفضول املال ،حديث رقم ،1728
ص827
( ((6النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،دار طيبة2006،م ،كتاب اللقطة ،باب استحباب املؤاساة بفضول املال ،حديث رقم ،1728
ص ،827وحطيبة ،الطيب أمحد ،رشح رياض الصاحلني ،املكتب اإلسالمي ،ط1995 ،1م ،ج ،40ص9
( ((6دنيا ،شوقي أمحد ،اإلسالم والتنمية االقتصادية :دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مرجع سابق ،ص205
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وثبات األموال يكون بتقريرها ألصحاهبا بوجه ال خطر فيه وال منازعة وعىل هذا
(((6
تنبني أحكام صحة العقود.
ومن ثم يتضح لنا أن اإلسالم قد بني مجيع مكونات الفالح اإلنساين ،بام فيها
بعضا،
النفس البرشية ،والدين ،والعقل ،والنسل ،واملال ،ومجيعها يدعم بعضها ً
وبإحراز التقدم يف ضامن إثراء كل هذه املكونات ،يصبح من املمكن حتقيق الفالح
البرشي ،إذ العناية بالتنمية االقتصادية وجتاهل سائر املتطلبات لتحقيق الرؤية
اإلسالمية قد متكِّن العامل اإلسالمي من حتقيق معدل نمو أعىل يف املدى القصري،
لكنها ال تضمن لنا استدامة ذلك النمو يف املدى الطويل بسبب زيادة عدم املساواة،
والتفكك األرسي ،وجنوح األحداث ،واجلريمة ،واالضطرابات االجتامعية،
وهذا االنحدار قد ينتقل تدرجي ًيا إىل كل قطاعات السياسة واملجتمع واالقتصاد
عرب آلية «عموم السببية» التي حتدث عنها ابن خلدون يف مقدمته ،ويؤدي يف آخر
املطاف إىل مزيد من تدهور األوضاع(.((6
( ((6سورة النساء ()29
( ((6ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص 470
( ((6نفس املرجع السابق ،ص 487 - 484
( ((6شابرا ،حممد عمر ،الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص 45-44
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وثباهتا والعدل فيها:
فالرواج يمثل دوران املال بني أيدي أكثر ما يمكن من الناس بوجه حق وهو
مقصد رشعي عظيم دل عىل الرتغيب يف املعاملة باملال ومرشوعية التوثق يف
انتقال األموال من يد إىل أخرى.
وأما وضوح األموال فبإبعادها عن الرضر والتعرض للخصومات بقدر اإلمكان
ولذلك رشع اإلشهاد والرهن يف التداين.
وأما حفظ األموال فأصله قوله تعاىلَ { :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َل ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلكُم َب ْينَكُم
ُون ِ َت َار ًة َعن ت ََر ٍ
بِا ْل َباطِ ِل إِ َّل َأن َتك َ
اض ِّمنك ُْم}( ((6وهو تنويه بحفظ املال وعظم
املعتدي عليه ،وإذا كان هذا شأن حفظ مال األفراد فإن حفظ مال األمة أجل
(((6
وأعظم.
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واضح يف التنمية االقتصادية من
ودور
كبري
ٌ
ٌ
ومن ثم يكون ملقاصد الرشيعة ٌ
أثر ٌ
خالل مراعاة أولوية املقاصد الرضورية وخاصة مقصد حفظ املال الذي جيب
مراعاته يف وضع الربامج واخلطط التنموية والسياسات االقتصادية واملالية
املناسبة.
وإذا أرادت الدولة تبني سياسة حترير االقتصاد مثالً ،ولكنها الحظت أن هذه
السياسة تنتهك بعض املقاصد السابقة وال حتقق التكافل وإعانة الفقراء ،فعليها
العودة إىل فقه املقاصد األصلية ،ألن إحياء فقه املقاصد هو ٌ
رضوري لتجديد
عمل
ٌ
هذه السياسة وغريها ،وتقوية دورها ومكانتها وتوجيهها(.((6

وإذا كـان هـدف االقتصـاد اإلسـالمي هـو حتقيـق متـام الكفايـة وحتقيـق
التنميـة االقتصـادية إلقامة جمتمع القوة والقـدوة ،فـإن وسـائله وإجراءاتـه يف
هـذا السـبيل تتمثل يف زيادة معدل النمو االقتصادي يف حدود إنتاج الطيبات التي
حيتاج إليها ،ورفـع الكفـاءة االقتصـادية سـواء يف جمـال الكفـاءة التخصصـية مـن
حيـث اسـتخدام عناصـر اإلنتــاج ،أو يف جمــال الكفـــاءة الفنيــة بمتابعـــة
التطــور التكنولـــوجي واألســاليب احلديثـــة يف اإلنتـاج ،والسعي أيض ًا
إىل حتقيق العدالـة يف توزيـع الـدخل عن طريق أداء الزكـــاة والصـــدقات
عمومـــا ،وحتـــريم االكتنـــاز ،واحلـــث علـــى اإلنفـــاق ،وحتـــريم
الـــربا واالحتكار ،وتدخل الدولة يف بعض احلاالت ،وحتسني الظروف البيئـــية
(((6
وتوفري قــدر من االستقرار واألمن االقتصادي واالستقالل.

بنا ًء عىل ما سبق يتضح لنا أن اإلطار الفكري العقدي للنظـام االقتصـادي
اإلسالمي املبـني علـى مقاصـد الشـريعة ،هو املدخل الرئيس لفهم هذا النظام،
ودراسته ،ومعرفة كيفية عمله.
وتعترب الرؤية اإلسالمية لتحقيق التنمية االقتصادية رؤي ًة شمولي ًة ألهنا تشمل
النواحي الروحية واملادية لتحقيق مصلحة الفرد واجلامعة ،وهي بذلك ليست

( ((6القرة داغي ،عيل ،مقاصد الرشيعة يف االقتصاد ،موسوعة االقتصاد اإلسالمي2010 ،م ،ص18
( ((6منصور ،أمحد إبراهيم ،عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة أطروحات دكتوراه ،ص291
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مسؤولية الفرد والقطاع اخلاص فحسب ،بل هي مسؤولية مجاعية تقع نتائجها
اإلمجالية الكلية عىل عاتق املجتمع.

المبحث الثالث :أسس التنمية االقتصادية في االقتصاد الوضعي

ً
أول :التسلسل الزمني لالهتمام بالتنمية االقتصادية في مختلف المدارس
االقتصادية الوضعية
أ) التنمية االقتصادية في المدرسة الكالسيكية:

يعترب «« »Adam Smithآدم سميث» من أهم أنصار املدرسة الكالسيكية التي
حتم إىل زيادة
كانت ترى أن تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل سيؤدي ً
اإلنتاج ،ومن ثم تعظيم أرباح املنتجني وزيادة دخوهلم النقدية فيطلبون املزيد من
توظيف عنارص اإلنتاج ومن ضمنها عنرص العمل فتزداد قيمة األجور املدفوعة
وتسود حالة عامة من االطمئنان للمستقبل ،فيزداد السكان وتتحقق بذلك التنمية
االقتصادية يف األجل القصري(.((7

ب) التنمية االقتصادية في المدرسة االشتراكية:

يعتمد النظام االقتصادي يف النظرية االشرتاكية عىل متلك الدولة ألدوات
اإلنتاج وعنارصه ،وقد مر تاريخ هذا الفكر االقتصادي بمرحلتني أوهلام مرحلة

( ((7زينه ،حسني ،بحث يف أسباب وطبيعة ثروة األمم آلدم سميث ،معهد الدراسات االسرتاتيجية ،ط2007 ،1م ،ج ،1ص33
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متالحقة
زمنية
متواصل عرب مراحل
بشكل
تبلورت نظريات التنمية االقتصادية
ضمن التطور الطبيعي الداخيل للنظرية االقتصادية الوضعية وكذلك التطور
ٍ
مدرسة مميزاهتا وخصائصها تبع ًا للطبيعة
يف النسق االجتامعي ،فكان لكل
اإليديولوجية التي أحاطت بمفكري كل منها ،ومن أمهها:

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()16

االشرتاكية اخليالية والتي كان أنصارها يسعون إىل تكوين دولة تكون فيها مجيع
األموال مملوكة عىل الشياع ،ويوزع فيها الناتج الكيل بالتساوي بني أفراد املجتمع،
والثانية هي مرحلة االشرتاكية املاركسية نسبة إىل «« »Karl Marxكارل ماركس»
الذي انتهى إىل أن النظام الرأساميل سيقىض عليه وستحل حمله االشرتاكية(.((7

ً
عامل أساس ًيا لتوليد الثروة وحتقيق التنمية
اعتربت املدرسة االشرتاكية العمل
االقتصادية ،ومل هتتم بجانب الطلب عىل السلع واخلدمات ،وال بدور النقابات
واالحتادات املهنية ،إضافة إىل أهنا مل تقدم نظري ًة مستقل ًة كامل ًة عن النمو االقتصادي
أو التنمية االقتصادية وجعلت حتققها مرتب ًطا بتجدد اإلنتاج وتوسعته(.((7

ت) التنمية االقتصادية في المدرسة الكينيزية:

سميت هذه النظرية بالكينزية نسبة إىل مؤلف «النظرية العامة يف التشغيل والفائدة
والنقود» ،االقتصادي «جون ماينرد كينز» «.((7(»Johan Maynard Keynes

تتبنى نظرية التنمية االقتصادية يف املدرسة الكينزية عدة فروض أمهها عدم بلوغ
حالة التشغيل الكامل ،ورضورة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية لضامن حتقيق
عدالة توزيع الدخول بني األفراد ،وتقديم اخلدمات وإنشاء مرشوعات استثامرية
وختفيض سعر الفائدة ،وأن يكون العرض تابع ًا للطلب ،وأن يكون سعر الفائدة
عند أدنى حد حتى يتساوى مع الكفاءة احلدية لرأس املال ،وأن يتساوى األجر
مع اإلنتاجية احلدية للعمل(.((7

وعىل ضوء هذه الفروض تتحقق عملية التنمية االقتصادية يف الدول الرأساملية
بتساوي قيمة ما ينتج مع قيمة الدخول املتولدة من هذا اإلنتاج خالل فرتة ما ،أي
كي تبيع منشأة كل ما أنتجت جيب عىل األفراد أن ينفقوا كل ما حصلوا عليه فتظل

(71) Jacques Ellul, 2012, La pensée marxiste, la table ronde Paris 2003,2012 pour la présente édition, Paris, Cours professé à l’institut d’études
politiques de Bordeaux de 1947 à 1979, , P143 et 146/ 160
(72) S.de Brunhoff, F.Chesnais, G.Duménil, M.Husson, D.Lévy, La finance Capitaliste Séminaire d’études marxistes, presses universitaire de
France, Suzanne de Brunhoff, p17
(73) Keynes, John Maynard, The General Theory of employment interest and money, the royal economic society
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األرباح عند مستواها العايل ،ويكون لدى املنشأة الرغبة يف مزيد اإلنتاج ومن ثم
حتقيق الرخاء والتنمية االقتصادية(.((7

غري أنه يف الواقع ال حيدث هذا متا ًما ،فعندما تتحول األرصدة من رجال األعامل
نظرا إىل إمكان
إىل األفراد خالل عملية اإلنتاج ،ال تعود هذه التدفقات كاملة ً
االدخار أو دفع الرضائب أو اإلنفاق عىل السلع األجنبية(.((7

هذا ،وإن النموذج الكينزي للتنمية االقتصادية هيتم ً
أول باملجتمعات الرأساملية
املتقدمة ،خال ًفا لالقتصاديات الرأساملية املتخلفة ،فإهنا تعاين من مشكالت أخرى
خمتلفة عن الفروض الكينزية ،مما حرم نموذج كينز من شمول التطبيق(.((7
ٍ
نظريات
يندرج حتت لواء نظرية التنمية االقتصادية يف املدرسة النيوكينزية عدة
وهي نظرية الدفعة القوية ،ونظرية النمو املتوازن ،ونظرية النمو غري املتوازن،
ونظرية النمو التلقائي.
تعترب نظرية الدفعة القوية أن التصنيع هو الوسيلة الوحيدة للخروج من حالة
التخلف ،وأن التدرج يف دفع عجالت التنمية االقتصادية ال جيدي يف ختليص
البالد من التخلف ،وتنرصف إىل أنه جيب تكريس حد أدنى من املوارد االستثامرية
لعملية التنمية االقتصادية قبل أن يتمكن االقتصاد القومي من االنطالق يف مرحلة
النمو الذايت(.((7

أما نظرية النمو املتوازن فتعترب أن التنمية االقتصادية بالبالد املتخلفة جيب أن
تعتمد عىل إنشاء وتوسيع السوق الداخلية بعد أن فقدت التجارة اخلارجية
فاعليتها يف النمو لضعف اقتصاد البلدان املتخلفة(.((7

(75) Keynes, John Maynard, The General Theory of employment interest and money, the royal economic society

ترمجة عيداروس ،إهلام ،النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود ،دار العني للنرش ،ط2010 ،1م ،ص.150
( ((7مصطيفى ،عبد اللطيف ،وسانية ،عبد الرمحان ،دراسات يف التنمية االقتصادية ،مرجع سابق ،ص66

(77) Nguyen Thi, Thanh Thao, La relation entre le développement et la croissanc économique : cas du Vietnam, mémoire présentée comme
exigence partielle de la maitrise en administration des affaires, université du Québec à Montréal, décembre 2005, p14
(78) Bazilier,Rémi, Les théories contemporaines du développement, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ecole d’économie de la Sorbonne,
P153
(79) Assidon, Elsa, Les théories économiques du développement, La découverte, 2002, p 45
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يف حني تعترب نظرية النمو غري املتوازن أن العقبة الرئيسة التي تواجه عملية التنمية
االقتصادية يف البالد املتخلفة ال تكمن يف ضيق نطاق السوق املحلية وإنام يف
ضعف املقدرة عىل اختاذ قرارات التنمية
خصوصا قرارات االستثامر(.((8
ً
ٍ
ٍ
ٍ
اسرتاتيجية
صناعات
قطاعات أو
وتؤكد أن الدفعة القوية جيب أن ترتكز يف
ٍ
ٍ
استثامرات أخرى ً
بدل من تشتيتها عىل
حاسم يف حتفيز
أثر
ٌ
حمدودة ،يكون هلا ٌ
ٍ
ٍ
جبهات
كثرية تتفاوت يف درجة أمهيتها خاصة مع ندرة املوارد التمويلية(.((8
وتعترب نظرية النمو التلقائي أن كل حاالت النمو يف الدول األوروبية متت عىل
األساس التلقائي أو التدرجيي أو املرحيل وبنا ًء عىل فلسفة حرية قوى السوق
وذاتيتها يف حتقيق النمو والتنمية االقتصادية دونام أي تدخل حكومي مبارش(.((8

بعد عرض أهم النظريات االقتصادية الوضعية اخلاصة بالتنمية االقتصادية يمكن
أن نستخلص أن هذه النظريات بوصفها مدارس اقتصادية ليست يف الواقع إال
ٍ
نظرية جاءت إال
أفكارا إنساني ًة نسبية الصحة ال ختلو من اخلطأ والنقص ،فام من
ً
زمانية ومكانيةٍ
ٍ
كل ،كام أهنا مرتبط ٌة بظروفٍ
وهدمت النظرية السابقة هلا جز ًءا أو ً
ٍ
معينة لذلك فشلت يف تقديم ولو نظري ٌة واحد ٌة صاحل ٌة للتطبيق يف كل األزمنة،
إضافة إىل أن اهلدف الظاهر منها هو حتقيق التنمية االقتصادية ،ولكنها يف احلقيقة
سعت كلها إىل انتقاد ما سبقها والدفاع عام تؤمن به وتراه األصلح واألصح ،مما
ٍ
فكرا
يعني أن الفكر اإلنساين الذي يقف وراء كل مدرسة من هذه املدارس مل يكن ً
جمر ًدا أو حمايدً ا ،فكان من األجدر اجتنابه نسب ًيا وليس اتباعه كل ًيا(.((8
إضافة إىل ذلك سعت املدارس االقتصادية الوضعية إىل حتقيق الرخاء االقتصادي،
لكنها مل تنجح يف ذلك فتتالت األزمات وفرتات الركود مع بقاء هاجس الوصول
إىل أعىل مستويات الرفاهية قائام ،ألن الرتكيز كان خاصة عىل تنمية ما بيد اإلنسان

(80) Blasco, Elies furio, Cahiers d’économie politique, Histoire de la pensée et théories, n°4, du développement économique au développement
de la connaissance une étude comparative des ouvrages de Albert O.Hirschman, editeur : L’Harmattan, p89/ 109
(81) Hirschman, Albert, Stratégie du Développement économique, traduit e l’anglais par François Pons, Paris, Edition ouvruière, 1964, p264

( ((8فرهاد ،حممد عيل ،التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي ،مرجع سابق ،ص 59
( ((8نفس املرجع السابق
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وليس تنمية نفسه(.((8

ومن ثم تسبب هذا املفهوم املادي للتنمية االقتصادية يف ٍ
كثري من املتاعب واألوزار
مما جعل عدد ًا من علامء الغرب حيذرون من مغبة االنصياع وراء هذه النظريات،
حتى أهنم أرصوا عىل رضورة إحداث ٍ
تغيري جذري يف مفهوم التنمية االقتصادية
وأبعادها وأهدافها ووسائلها ،بل واقرتب بعضهم من املفهوم اإلسالمي للتنمية
مؤكد ًا أن املستهدف من عملية التنمية االقتصادية ال ينبغي أن يكون هو التكاثر
املادي فقط ،بل هو حياة أفضل( ،((8كام أن القول بتحقق التنمية االقتصادية من
ٍ
ٍ
معينة.
مؤرشات
عدمه جيب أن يكون باالعتامد عىل
ٍ
ٍ
ٍ
ألداء حمدّ ٍد
ظاهرة مع ّي ٍنة أو
كمي أو نوعي يستخدم لقياس
املؤش عن
يعب ّ
مقياس ّ
ّ
خالل فرتة زمنية مع ّينة(.((8

ويعترب مؤرش دخل الفرد ومؤرش نصيب الفرد من الناتج الداخيل من أهم
املؤرشات املعتمدة لقياس التنمية االقتصادية.

أ) مؤشر دخل الفرد:

يالحظ الدارس للفكر االقتصادي أن دخل الفرد يف املتوسط عاد ًة ما يكون املعيار
الذي حيتكم إليه يف التمييز بني التقدم والتخلف االقتصادي ،ويمكن احلصول
عليه بقسمة الدخل القومي عىل عدد أفراد املجتمع ،ومع أن هذا املقياس ال
ٍ
كثرية ،إال أن خرباء التنمية يعتربونه مع إدخال حتسينات عليه
خيلص من نواقص
(((8
أفضل معيار تقاس به التنمية االقتصادية.

( ((8منصور ،أمحد إبراهيم ،عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية رؤية إسالمية مقارنة :سلسلة أطروحات دكتوراه ،مركز دراسات الوحدة العربية،
ص289
( ((8دوبو ،رينيه ،إنسانية اإلنسان ،تعريب نبيل صبحي الطول ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،1ص229
( ((8احلامص ،يمن حممد احلافظ ،مفهـوم مؤرشات النوع االجتامعي وانواعها معاييـر وخطوات إعدادهــا ،املحارضة الثالثة ،ص 2
( ((8دنيا ،شوقي أمحد ،التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مرجع سابق ،ص49
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ب) مؤشر نصيب الفرد من الناتج الداخلي:

يعترب مؤرش نصيب الفرد من الناتج الداخيل من أهم املؤرشات التي تعتمد يف
قياس التنمية االقتصادية رغم أنه حمل انتقاد من زوايا متعددة.
فمن ناحية الدخل والرفاهية ،فإن الرفاهة االجتامعية ال تتوقف عىل عوامل مادية
(((8
فقط ،وإنام ترتبط بعوامل غري مادية ال تقاس يف الناتج القومي اإلمجايل.

إضافة إىل ذلك يقيس الناتج القومي اإلمجايل الزيادة يف الناتج بغض النظر عام
ٍ
ٍ
ٍ
ومستمرة يف مقدرة املجتمع عىل اإلنتاج ،وإىل
حقيقية
زيادة
إذا كانت راجع ًة إىل
توسع فعيل دائ ٍم يف الفرص املتاحة أمام أفراده لتحسني مستويات حياهتم ،أو
ٍ
ٍ
(((8
عارضة مثل تقلبات التجارة الدولية أو أسباب أخرى.
بظروف
كانت مرتبط ًة
ومن ناحية املقارنات بني الدول ،فإن استخدام نصيب الفرد من الناتج الداخيل
يثري عدة مشاكل عند مقارنة األداء التنموي لدولة ما بأداء غريها من الدول،
نظرا إىل أن أسعار رصف
فاملقارنات الدولية للناتج تشوهبا أوجه من القصور ً
(((9
العمالت ال تعرب عن القوة الرشائية النسبية.

ومن ناحية التوزيع خيفي مؤرش نصيب الفرد من الناتج الداخيل كيفية توزيع
الناتج عىل خمتلف الفئات االجتامعية وكذلك توزيعه إقليم ًيا وقطاع ًيا(.((9
ولكن رغم هذه االنتقادات مازال مؤرش نصيب الفرد من الناتج الداخيل من أكثر
املؤرشات التي يستعان هبا يف قياس مستوى النمو االقتصادي ٍ
لبلد ٍ
معني.

ت) مؤشر التنمية االقتصادية من منظور االقتصاد اإلسالمي:

ال يعتد االقتصاد اإلسالمي بمؤرش نصيب الفرد من الناتج الداخيل ،وال يعتربه
كاف ًيا للقول إذا كانت هناك تنمية اقتصادية أم ال مهام كان مرتف ًعا ،ويقدم مقياسه

( ((8العيسوي ،إبراهيم ،التنمية يف عامل متغري :دراسة يف مفهوم التنمية ومؤرشاهتا ،مرجع سابق ،ص105/104

(89) Folster, S. and Henrekson, M. (1997), “Growth and the public sector: a critique of the critics”, The Research Institute of Industrial
Economics, Working Paper No. 492

( ((9نفس املرجع السابق

(91) Poot, J. (2000), “A synthesis of empirical research on the impact of government on long-run growth”, Growth and Change, Vol. 31, pp.
516 - 546.

138

العدد ()16

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

اخلاص وهو الدخل احلقيقي لكل فرد يف املجتمع ،ومعنى ذلك أنه كي نتعرف إىل
ٍ
ٍ
شامل جلميع أفراد املجتمع ،ولدخل
حرص
حدوث تنمية أم ال ،ال بد من إجراء
كل فرد منهم يف صورته احلقيقية املمثلة يف السلع واخلدمات التي يمكن للفرد
(((9
احلصول عليها بدخله النقدي.
فالتعامل هنا هو تعامل مع الواقع الفعيل ،وليس مع عمليات حسابية ،فاملطلوب
هو دخل كل فرد يف املجتمع يف صورته احلقيقة ،وهذه هي اخلطوة األوىل لتحديد
هل هناك تنمية اقتصادية أم ال؟
وأما اخلطوة الثانية فتتمثل يف رضورة توفري حد الكفاية لكل فرد باعتباره حدً ا
الكفاية بأنه توفري القوام من العيش( ((9أي ما تستقيم به حياة الفرد ويصلح أمره،

ويكون ذلك بإشباع احتياجاته التي جتعله يعيش يف مستوى املعيشة السائد دون
فجوة واسعة تفصل بينه وبني غريه ،وذلك يف قوله صىل اهلل عليه وسلم« :إِ َّن
ا َْلس َأ َل َة َل َ ِ
حا َل ًة َف َح َّل ْت َل ُه ا َْل ْس َأ َل ُة َحتَّى ُي ِصي َب َها
ت ُّل إِ َّل ِلَ َح ِد َث َل َث ٍةَ :ر ُج ٍل َ َت َّم َل َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
يب
َاح ْت َما َل ُهَ ،ف َح َّل ْت َل ُه ا َْل ْس َأ َل ُة َحتَّى ُيص َ
اجت َ
ور ُج ٍل َأ َصا َب ْت ُه َجائ َح ٌة ْ
ثم ُي ْمس َكَ ،
ول َث َل َث ٌة ِمن َذ ِوي ِْ
ِق َوا ًما ِم ْن َع ْي ٍ
ور ُج ٍل َأ َصا َب ْت ُه َفا َق ٌة َحتَّى َي ُق َ
ال َجى ِم ْن َق ْو ِم ِه:
ْ
شَ ،

َل َقدْ َأ َصا َب ْت ُف َلنًا َفا َق ٌةَ ،ف َح َّل ْت َل ُه ا َْل ْس َأ َل ُة»

(((9

وخيتلف حد الكفاية باختالف الساعات واحلاالت( ،((9وقد أخذ اإلسالم يف
اعتباره هذا االختالف وقدم أمثلة لبعض البنود التي يشملها حد الكفاية من
حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم « من وىل لنا عم ً
ال وليس له منزل فليأخذ
منزالً وليست له زوجة فليأخذ زوجة ،وليس له خادم فليأخذ خادم ًا وليست له
دابة فليأخذ دابة»( ،((9فاالحتياجات التي ال بد من إشباعها حسب هذا احلديث

( ((9العيسوي ،إبراهيم ،التنمية يف عامل متغري :دراسة يف مفهوم التنمية ومؤرشاهتا ،مرجع سابق ،ص107/106
( ((9بن سالم ،أبو عبيد القاسم ،األموال ،دار اهلدى النبوي للنرش والتوزيع ،مرص 2007م ،ط ،1مج ،1ص329
( ((9صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب من حتل له املسألة ،حديث رقم  ،1044ص460
( ((9الشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي ،املوافقات ،املطبعة السلفية1920 ،م ،ج ،1ص104
( ((9سنن أيب داود ،كتاب الصوم ،باب اخلراج والفيء واإلمارة ،حديث رقم  ،2945ج ،8ص566
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السكن والزواج واخلدم والتنقل وذلك باإلضافة إىل احتياجات الطعام والثياب
ً
أول ،وعىل الدولة أن تكفل ذلك ملوظفيها وينطبق احلكم أيض ًا عىل من ال عمل له
(((9
لعجز ،وذلك لتحقق نفس احلكمة وهي احتياج احلياة اإلنسانية إليها.

واملالحظ أن احلديث قد اقترص عىل ذكر أسامء احلاجات ومل يتدخل ليفصل أبعاد
ٍ
حاجة حيث إن ذلك خيتلف باختالف الظروف واألزمنة واألمكنة ،ومن
كل
ذلك فإن بنود حد الكفاية يتوقف حتديدها تفصيل ًيا عىل الظروف التي حتيط بكل
(((9
حالة.

ومن ثم فاإلسالم يضع للتنمية االقتصادية هد ًفا اقتصاد ًيا هو توفري حد الكفاية
وعىل املجتمع أن يبذل جهده لتحقيقه خاص ًة وأنه تارخي ًيا أثبت نجاعته يف حتسني
أحوال املسلمني.

ففي زمن عمر بن اخلطاب حتقق املقياس اإلسالمي حلد الكفاية عىل أرض
الواقع ،وهناك عدة شواهد تدل عىل ذلك منها أن معاذ بن جبل مل يزل باجلند،
إذ بعثه الرسول صىل اهلل عليه وسلم إىل اليمن حتى مات النبي وأبو بكر ،ثم قدم
عىل عمر فرده عىل ما كان عليه ،فبعث إليه معاذ بثلث زكاة الناس فـأنكر عمر
وقال :مل أبعثك جاب ًيا وال ً
آخذا جزي ًة ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فرتدها
عىل فقرائهم ،قال معاذ :ما بعثت إليك بيشء وأنا أجد أحدً ا يأخذ مني ،فلام كان
العام القادم بعث إليه بشطر الزكاة ،فرتاج ًعا بمثل ذلك ،فلام كان العام الثالث
بعث إليه هبا كلها ،فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك ،فقال معاذ :ما وجدت
أحدً ا يأخذ مني شيئ ًا(.((9
ومدلول هذا اخلرب أنه يف غضون ثالثة أعوا ٍم مل يعد يوجد عىل مستوى إقلي ٍم مثل
اليمن فرد يقل دخله عن الكفاية ،بدليل أنه مل يأخذ أحدٌ من أهل اليمن من الزكاة
ألهنا ال خترج من بلدة إال بعد كفاية أهلها وال خيرج إال ما فضل عنها(.((10

( ((9الرسخيس ،شمس الدين ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت 1989م ،ط ،1ج ،3ص18
( ((9دنيا ،أمحد شوقي ،التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مرجع سابق ،ص50
( ((9القاسم ،أبو عبيد ،األموال ،مرجع سابق ،ص784
( ((10ابن قدامة ،موفق الدين ،املغني ،دار عامل الكتب للطباعة والنرش ،الرياض 1997م ،ط ،3ج ،4كتاب الزكاة ،باب زكاة الدين والصدقة ،ص 310
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كام حقق املنهج اإلسالمي أهدافه فعل ًيا يف عهد عمر بن عبد العزيز حيث إنه كان
خيرج بالصدقات عىل الناس فال يوجد من يقبلها لغناهم( ،((10فكان يعطي للمدين
ٍ
من غري ٍ
رسف ويقيض عنه ،ويزوج الشباب ويمول العاملني يف األرايض
سفه وال
ويدفع عنهم اجلزية ،ومع ذلك يبقى فائض يف بيت املال ،وهو ما يدل عىل مستوى
الرفاه الذي حققته الدولة اإلسالمية حتى فاض املال عن حاجات املسلمني،
وأسلفوا منه أهل الذمة وفيه أيض ًا رمح ٌة باألجانب ورعاي ٌة ملصاحلهم(.((10
ٍ
بمورد مايل
وال يمكن اعتبار هذه الواقعة بعيد ًة عن جمال البحث بام أهنا تتعلق

( ((10السباعي ،مصطفى ،اشرتاكية اإلسالم ،الدار القومية للطباعة والنرش ،سلسلة اخرتنا لك رقم  ،113ط ،1ص226
( ((10القاسم ،أبو عبيد ،األموال ،مرجع سابق ،ص357
( ((10دنيا ،شوقي أمحد ،اإلسالم والتنمية االقتصادية :دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،دار الفكر العريب ،ط1979 ،1م ،ص104
( ((10نفس املرجع السابق ،ص115
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يدفعه األغنياء إىل الفقراء ً
ممثل يف الزكاة ،كام ال جيب أن ننسبها إىل جمال الضامن
االجتامعي فقط دون جمال التنمية االقتصادية ،فهي يف صميم التنمية االقتصادية،
وذلك ألنه إذا كانت حصيلة الزكاة تغطي احتياجات الفقراء ثم تفيض عنهم،
مهم يسهم يف مزيد اإلنتاج وحتقق
فمعنى ذلك أن درجة الكفاية قد بلغت حدً ا ً
التنمية االقتصادية(.((10
ومن ثم نالحظ نجاح املنهج اإلسالمي يف حتقيق الرخاء االقتصادي ،فالتاريخ
أثبت أن مقياس التنمية يف هذا املنهج وهو حتقيق حد الكفاية قد طبق يف املايض،
فمن باب أوىل أن يطبق يف العرص احلارض وقد تقدمت وسائل املعرفة واالتصال
واالحصائيات املختلفة.
فليس من املتعذر أن تقوم الدولة بضامن مستوى للمعيشة يوفر لألفراد إشباع
احتياجاهتم األساسية ،فهذا يتطلب أن يقع إحصاء األفراد ودخوهلم من
أجل حرص من ال يكفي دخله إلشباع احتياجاته ،إنام التعذر احلقيقي هو يف
توفري األموال التي تغطي تلك االحتياجات وهنا ال ينسب القصور إىل املنهج
اإلسالمي ،وإنام األصح أن ينسب إىل سلوكنا االقتصادي( ((10القائم عىل مبادئ
وقواعد النظام االقتصادي الوضعي.
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الخاتمة

توصل البحث إىل نتائج وتوصيات كالتايل:

النتائج:
.

.

.
.
.
.
.
.

1لئن اشرتك االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يف كون اهلدف الرئييس
الذي ترمي إليه التنمية االقتصادية هو مكافحة الفقر واحلرمان وحتقيق العيش
الكريم والرفاهية للفرد واملجتمع ،فإن الفحص املفاهيمي ملسألة التنمية
االقتصادية يربز اختال ًفا يف املرجعيات واألهداف.
2املرجعية األساسية يف بناء النظرية االقتصادية اإلسالمية تقوم عىل مبادئ الرشيعة
اإلسالمية ومقاصدها ،وتتميز بمقاربة شمولية متوازنة ،تضع منطلقات التنمية
وآلياهتا يف املسار الذي يتالءم وحتقيق سعادة اإلنسان واملجتمع يف آن واحد،
دون تقديس للامدة عىل حساب القيم.
3العناية بمقاصد الرشيعة اإلسالمية وتنزيلها عىل الواقع يعد رضور ًة ملح ًة إلجياد
احللول املناسبة ملتطلبات احلياة املعارصة وإجياد احللول املناسبة يف إطار ضوابط
القرآن الكريم والسنة النبوية.
4يربز دور مقصد حفظ الدين يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل االلتزام
األخالقي ومراعاة القيم اإلنسانية.
5يظهر أثر مقصد حفظ النفس يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل محاية النفس
خطرا عليها ،وأيضا رضورة املحافظة عىل
البرشية من كل ما يمكن أن يشكل ً
بقاء األدمغة لنفع أوطاهنم.
6يظهر دور مقصد حفظ النسل يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل حرص
اإلسالم عىل االهتامم بالعامل البرشي العنرص العامل الفاعل يف اإلنتاج
واالستثامر.
7تربز أمهية حفظ العقل يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل السعي إىل تنميته
وزيادة قدراته وتطويرها.
8يسهم مقصد حفظ املال بتحريم إرسافه وتبذيره وإتالفه يف حتقيق التنمية
االقتصادية.
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9 .تعترب الرؤية اإلسالمية لتحقيق التنمية االقتصادية رؤي ًة شمولي ًة ألهنا تشمل
النواحي الروحية واملادية لتحقيق مصلحة الفرد واجلامعة ،وهي بذلك ليست
مسؤولية الفرد والقطاع اخلاص فحسب ،بل هي مسؤولي ٌة مجاعي ٌة تقع نتائجها
اإلمجالية الكلية عىل عاتق املجتمع.
أفكارا
	10.نظريات التنمية االقتصادية يف االقتصاد الوضعي ليست يف الواقع إال
ً
إنساني ًة نسبية الصحة ال ختلو من اخلطأ والنقص ،اهلدف الظاهر منها هو حتقيق
التنمية االقتصادية ،ولكنها يف احلقيقة سعت كلها إىل الرتكيز عىل تنمية ما بيد
اإلنسان وليس تنمية نفسه تسبب هذا املفهوم املادي للتنمية االقتصادية يف كثري
من املتاعب واألوزار وتتايل األزمات.

أويص يف خامتة هذا البحث بام ييل:
1 .رضورة تفعيل دور مقاصد الرشيعة اإلسالمية لتحقيق الرفاه االقتصادي
واالجتامعي لألفراد واملجتمع.
2 .جيب عىل الدول اإلسالمية أال تنبهر بكل ما تقدمه نظريات االقتصاد
الوضعي ،ألن التاريخ أثبت عدم نجاعتها وهو ما تعرب عنه األزمات
االقتصادية املتعاقبة ،وعليها أن تستند إىل مبادئ االقتصاد اإلسالمي
ومقاصد الرشيعة اإلسالمية املستنبطة من النصوص ملواجهة ما تعاين منه
ٍ
ٍ
وأزمات اقتصادية.
اجتامعية
اإلنسانية من مشاكل
3 .دعوة الباحثني إىل تكثيف البحوث املتعلقة بدراسة كل مقصد من مقاصد
الرشيعة اإلسالمية وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية.

143

أهداف التنمية االقتصادية بني الفكر االقتصادي
اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي

التوصيات:

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

المراجع باللغة العربية:

العدد ()16

1 .ابراهيمي ،عبد احلميد ،العدالة االجتامعية والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي،
مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت.1997 ،
2 .ابن تيمية ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،دار عامل الفوائد
للنرش والتوزيع ،ط.1
3 .ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية2004،م.
4 .ابن قدامة ،موفق الدين ،املغني ،دار عامل الكتب للطباعة والنرش ،الرياض،
ط1997 ،3م.
5 .ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،مؤسسة قرطبة ،أول
طبعة مقابلة عىل النسخة األزهرية2000 ،م.
6 .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر.
7 .أمحد ،فؤاد عبد املنعم ،السياسة الرشعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية
وتطبيقاهتا ،منشورات البنك اإلسالمي للتنمية ،ط2001 ،1
8 .البخاري ،حممد بن إسامعيل ،األدب املفرد ،املطبعة السلفية ومكتبتها،
1375هـ.
9 .البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،دار ابن كثري ،ط2002 ،1م
	10.بدران ،أمحد جابر ،التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة ،النارش أمحد جابر
بدران ،ط ،1القاهرة2014 ،م.
	11.بن زغيبة ،عز الدين ،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية ،مركز
مجعة املاجد للثقافة والرتاث ،ط2001 ،1م.
	12.حسن نافعة ،جمموعة من الباحثني  ،16أسس التحديث والتنمية العربية يف
زمن العوملة ،املؤسسة العبية للدراسات والنرش ،ط2009 ،1م.
	13.حطيبة ،الطيب أمحد ،رشح رياض الصاحلني ،املكتب اإلسالمي ،ط،1
1995م.
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	14.احلامص ،يمن حممد احلافظ ،مفهـوم مؤرشات النوع االجتامعي وأنواعها
ومعاييـر وخطوات إعدادهــا ،املحارضة الثالثة.
	15.خورشيد ،أمحد ،مقال التنمية االقتصادية يف إطار إسالمي ،ترمجة رفيق
يونس املرصي ،جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،م ،2ع.2
	16.دنيا ،أمحد شوقي ،اإلسالم والتنمية االقتصادية ،دار الفكر العريب ،ط،1
1979م.
	17.دنيا ،أمحد شوقي ،التنمية االقتصادية :دراسة مقارنة بني االقتصاد
اإلسالمي والوضعي ،كلية التجارة جامعة األزهر ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
1979م.
	18.دوبو ،رينيه ،إنسانية اإلنسان ،تعريب نبيل صبحي الطول ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط.1
	19.الربايعة ،أمحد حسن ،وعدنان حممد الربابعة ،دور مقاصد الرشيعة يف
حتقيق التنمية االقتصادية ،املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج
 ،10ع .2014 ،2
	20.رحايل ،عجيلة ،بوخالفة ،رفيقة ،التنمية من مفهوم تنمية االقتصاد إىل
مفهوم تنمية البرش ،جملة دراسات يف التنمية واملجتمع.
	21.زينه ،حسني ،بحث يف أسباب وطبيعة ثروة األمم آلدم سميث ،معهد
الدراسات االسرتاتيجية ،ط2007 ،1م.
	22.السباعي ،مصطفى ،اشرتاكية اإلسالم ،الدار القومية للطباعة والنرش،
سلسلة اخرتنا لك رقم  ،113ط.1
	23.الرسخيس ،شمس الدين ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت 1989م ،ط.1
	24.السيوطي ،جالل الدين ،سنن النسائي برشح احلافظ جالل الدين السيوطي
وحاشية اإلمام السندي ،ط1994 ،3م.
	25.شابرا ،حممد عمر ،بحث الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء مقاصد الرشيعة،
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب.
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	26.الشاطبي ،إبراهيم بن موسى ،املوافقات ،املطبعة السلفية1920 ،م.
	27.رشر ،فريدريك ،نظرة جديدة إىل النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار
التكنولوجي ،تعريب عىل أبو عمشة ،مكتبة العبيكة.
	28.الصدر ،حممد باقر ،اقتصادنا ،دار الفكر ،بريوت ،ط1979 ،3م.
	29.طشطوش ،هايل ،مقال التنمية االقتصادية يف اإلسالم ،موقع موسوعة
االقتصاد اإلسالمي.
	30.الطاموى ،سليامن حممد ،عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة
احلديثة ،دار الفكر العريب ،ط ،1القاهرة1969 ،م.
	31.عبد الرمحان ،أسامة ،تنمية التخلف وإدارة التنمية :إدارة التنمية يف الوطن
العريب والنظام العاملي اجلديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
.1997

	32.عبده عيسى ،وضع الربا يف البناء االقتصادي ،دار االعتصام ،ط1977 ،2م
	33.العسل ،إبراهيم ،التنمية يف اإلسالم :مفاهيم ،مناهج وتطبيقات ،املؤسسة
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translated by Rafiq Younis al-Masry, Journal of Islamic Economics
Research, Issue 2, Vol.2.
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al-Risālah Foundation, Beirut, 1st ed.
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Islāmiyyah

Mu’āṣirah,
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الملخص

هيدف البحث إىل إدارة االسرتاتيجية التنافسية بني رشكات التكنولوجيا املالية

(الناشئة والعمالقة) من جهة ،والقطاع املرصيف اإلسالمي من جهة أخرى .تطرق
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البحث إىل توضيح نشأة رشكات التكنولوجيا املالية وأثرها عىل طبيعة العالقة
التنافسية مع القطاع املرصيف ،ثم تناول إدارة االسرتاتيجية التنافسية ،عرب حتليل
نقاط القوة والضعف بني اجلهات املالية ،ليبني البحث بعدها أن االنطالقة احلقيقية
لرشكات التكنولوجيا املالية بدأت مع ظهور الرشكات الناشئة عام  ،2010تبعها
انطالق جمموعة من رشكات التكنولوجيا املالية اإلسالمية يف خمتلف أنحاء العامل،
وقد اتسمت العالقة التنافسية بني اجلهات املالية بالتفاوت ،حيث تشكل رشكات
مبارشا عىل القطاع املرصيف ،يف حني متيل الرشكات
التكنولوجيا العمالقة هتديدً ا
ً
الناشئة العتامد نموذج قائم عىل التعاون والتشارك املتبادل ،يف املقابل يتبع القطاع
املرصيف اإلسالمي يف سوق املنافسة الرقمية ثالث اسرتاتيجيات رئيسية ،وهي:
االسرتاتيجية القائمة عىل نموذج من الرشاكة املحدودة ،واالسرتاتيجية القائمة
عىل نموذج من االنفتاح املطلق ،واالسرتاتيجية القائمة عىل نموذج من االبتكار
املغلق؛ وقد أظهرت الدراسة أن النامذج القائمة عىل التعاون واملشاركة متثل
االسرتاتيجية التنافسية األنسب حال ًيا للقطاع املرصيف اإلسالمي يف مواجهة
تداعيات التحول الرقمي.
الكلمات المفتاحية :رشكات التكنولوجيا املالية ،الرشكات الناشئة ،الرشكات
العمالقة ،الفنتك ،اإلدارة التنافسية ،البنوك اإلسالمية ،اإلدارة االسرتاتيجية،
االسرتاتيجية التنافسية.
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Abstract

The research aims to manage the competitive strategy between financial

technology companies (Startups and Big Tech) on the one hand, and the

Islamic banking sector on the other. The research dealt with clarifying the
emergence of financial technology companies and their impact on the nature

of the competitive relationship with the banking sector, then it addressed
the management of the competitive strategy, by analyzing the strengths and

weaknesses between the financial authorities. The research then shows that
the real launch of financial technology companies began with the emergence
of start-ups in 2010, followed by the launch of a group of Islamic start-ups

companies in various parts of the world, and the competitive relationship
between financial institutions has been characterized by unevenness, with

BigTch companies posing a direct threat to the banking sector, while Startups
companies tend to adopt a model based on collaboration and mutual sharing.
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On the other hand, the Islamic banking sector in the digital competition
market follows three main strategies: A strategy based on a model of limited
partnership, A strategy based on a model of absolute openness 3- A strategy
based on a closed model of innovation. The study showed that models based

on cooperation and partnership currently represent the most appropriate

competitive strategy for the Islamic banking sector in facing the repercussions
of digital transformation.

Keywords: Financial Technology Companies, Startups, BigTech, Fintech,
Competitive Management, Islamic Banks, Strategic Management, Competitive
Strategy.
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تعترب التكنولوجيا املالية مصدر هتديد وقلق كبري للصناعة املالية بام فيها القطاع
املرصيف .تواجه املصارف حال ًيا جمموعة واسعة من اخلدمات واملنتجات املالية التي
تقدمها جهات مالية ناشئة وخارجة عن إدارة القطاع املرصيف وسيطرته ،يطلق
عىل هذه اجلهات ب (رشكات التكنولوجيا املالية) وتعترب املنافس األكرب يف جمال
تقديم املنتجات واخلدمات الرقمية((( .تستجيب البنوك بشكل عام لالضطراب
الرقمي من خالل تكييف نامذج أعامهلا باجلمع بني اخلدمات املبتكرة والتقليدية
لتصبح أكثر رقمية((( .أعربت البنوك اإلسالمية عن تأثرها لظهور جهات جديدة
تقدم خدمات مالية تعتمد عىل التكنولوجيا ،فاملنافسة مل تعد تقترص عىل اجلهات
التقليدية يف السوق ،بل توسعت لتشمل ً
كل من رشكات التكنولوجيا العمالقة
ورشكات التكنولوجيا املالية الناشئة((( .ويف نفس الوقت رصح عدد منها بأهنا مل
مبارشا عىل خدماهتا املرصفية ،كام أبدت تلك املصارف رضاها جتاه
تلمس هتديدً ا
ً
ظهور رشكات التكنولوجيا املالية عىل ساحة اخلدمات املالية ،معترب ًة ذلك بوابة
للتعاون يف جمال تقديم اخلدمات املالية بصورة أكثر شمولية((( ،وبني هذا وذلك
تقع جدوى هذا التعاون من عدمه ،األمر الذي يتطلب وجود إدارة اسرتاتيجية
واعية هلذه التطورات ،يمكن من خالهلا دراسة تأثري ظهور رشكات التكنولوجيا
املالية عىل القطاع املرصيف اإلسالمي ،ومقارنة مكامن القوة والضعف لدى ٍ
كل
منهام ،وتعترب اإلدارة التنافسية إحدى ركائز اإلدارة االسرتاتيجية املنظمة ،وتتم
عملية إدارة التنافس من خالل اتباع اخلطوات التالية :حتليل التنافس ،حتديد
املوقف التنافيس ،اسرتاتيجيات التنافس ،حتقيق ميزة تنافسية متواصلة ،وهو ما
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سيتم اتباعه يف الدراسة الح ًقا.

مشكلة البحث وأسئلتها:

يواجه القطاع املرصيف اإلسالمي حال ًيا هتديدات ناشئة عن ظهور جهات مالية
غري مرصفية قائمة عىل التكنولوجيا املالية((( .تو ِّلد هذه املنافسة مسؤولية كبرية
لدى القطاع يف طبيعة وكيفية حتديد عالقاهتا التنافسية وإدارهتا ،إذ أن البعض
لتوسع العمل املرصيف وحتسينه،
يرى يف رشكات التكنولوجيا املالية فرصة كبرية َ
يف حني يرى البعض اآلخر منها هتديدً ا قد يؤدي إىل اختفاء عدد من املصارف
يف السنوات القليلة القادمة((( .وهو ما أوجد لدى الباحث رضورة تناول إدارة
التنافسية لرشكات التكنولوجيا املالية يف القطاع املرصيف اإلسالمي ،وذلك من
خالل تتبع نشأة رشكات التكنولوجيا املالية ودوافع ظهورها والتحديات التي
تواجهها ،إىل جانب عالقتها وتأثريها التنافيس عىل القطاع املرصيف اإلسالمي.
ثم الرتكيز عىل حتليل وإدارة اإلمكانات لطريف املنافسة للخروج بميزة تنافسية
للقطاع املرصيف اإلسالمي .وذلك عرب األسئلة الرئيسة اآلتية:
1 .ما تأثري ظهور رشكات التكنولوجيا املالية عىل طبيعة العالقة التنافسية مع
القطاع املرصيف اإلسالمي؟
2 .ما هي اإلمكانات التنافسية يف كل من رشكات التكنولوجيا املالية والقطاع
املرصيف اإلسالمي؟
3 .ما هي اإلدارة التنافسية األنسب للقطاع املرصيف اإلسالمي يف مواجهة
تأثري رشكات التكنولوجيا املالية عىل البيئة التنافسية؟

أهداف البحث:

1 .توضيح نشأة وتأثري رشكات التكنولوجيا املالية عىل طبيعة العالقة التنافسية
مع القطاع املرصيف اإلسالمي.
(5) ibid, Page 6.

((( املصدر نفسه ،ص  – 82ص 83
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2 .حتليل وإدارة اإلمكانات واالسرتاتيجيات التنافسية لكل من القطاع
املرصيف اإلسالمي ورشكات التكنولوجيا املالية.

أهمية البحث:

منهجية البحث:

تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل ،حيث يتعلق اجلانب الوصفي بتتبع نشأة
رشكات التكنولوجيا املالية ودوافع ظهورها ،وأثرها عىل طبيعة العالقة التنافسية
159
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التطور والتحول اجلذري الذي سيشهده القطاع املرصيف من خالل تبنيهذه التكنولوجيا وما سيكون هلا من تداعيات عىل مدخالت الصناعة
املرصفية وخمرجاهتا ،يظهر احلاجة لقياس وتتبع املزايا والعيوب،
واإلجيابيات والسلبيات ،واخلصائص املشكالت ،التي تتولد من جراء
التكنولوجيا املالية يف القطاع املرصيف.
مصلحة البنوك يف إرشاك نفسها واالنخراط يف عملية التطور التكنولوجييوفر هلا مكانة اسرتاتيجية يف املشهد املتنامي ،ويتيح هلا إمكانية العمل مع
رشكات التكنولوجيا املالية واحتضان أعامهلا ويف الوقت نفسه اختاذ عالمة
جتارية خاصة هبا عىل اخلدمات واملنتجات اجلديدة.
دعم الصناعة املالية واملرصفية اإلسالمية باسرتاتيجيات متنوعة ملواجهةدخول رشكات التكنولوجيا املالية ،وتسهيل عمليات التحول الرقمي
للعديد من املصارف التي من املمكن أن تواجه حتديات متنوعة ،وعىل
رأسها عبئ تكلفة التحول التكنولوجي املادية واللوجستية.
التباين الكبري يف اسرتاتيجيات التعامل مع تقنيات وخدمات التكنولوجيااملالية يف القطاع املرصيف اإلسالمي ،وتفاوت تطبيق نامذج األعامل التي
ترغب البنوك يف اعتامدها ،خيلق بشكل عام تفاوت يف قدرات وخدمات
القطاع املرصيف ويؤدي إىل ضعف من الناحية التطبيقية.
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مع القطاع املرصيف اإلسالمي ،أ ّما اجلانب التحلييل فانصب حول البيئة التنافسية
من خالل حتليل اإلمكانات القائمة عىل املقارنة بني نقاط القوة والضعف لكل من
القطاع املرصيف اإلسالمي ورشكات التكنولوجيا املالية ،وحتديد موقف تنافيس
للوصول إىل إدارة اسرتاتيجية يمكن من خالهلا حتقيق ميزة تنافسية للقطاع
املرصيف ٍ
اإلسالمي ،وقد كان ذلك بالرجوع للمصادر الثانوية بشكل رئيس من
األدبيات العلمية ذات العالقة من األبحاث والكتب والتقارير واالستبيانات
واملقاالت باللغتني العربية واإلنجليزية.

الدراسات السابقة:

ترجع الدراسات السابقة يف املوضوع إىل وقت ليس بالبعيد؛ بدأ مع ظهور رشكات
التكنولوجيا املالية عام  ،2010وعىل الرغم من وجود عدد من الدراسات التي هلا
عالقة بوجه من الوجوه ،فإن اجلانب املتعلق بإدارة االسرتاتيجية التنافسية بني
القطاع املرصيف اإلسالمي ورشكات التكنولوجيا املالية نادرة وقليلة .ومن أمثلة
الدراسات السابقة التي استفاد منها الباحث يف دراسته:

-(Dinar Standard & The Dubai Islamic Economy Development Centre,
Islamic fintech report, 2018, A preview current landscape & path
forward)(7).

تناولت الدراسة نظرة عامة عىل التكنولوجيا املالية اإلسالمية من حيث :النشأة
والتطور ،والبيئة التي تعمل هبا ،إىل جانب تناوهلا ألهم تطبيقات التقنيات املالية
واملرصفية اإلسالمية ،واهلدف من الدراسة هو بيان واقع التكنولوجيا املالية
اإلسالمية ومدى نموها ودرجة اإلقبال عليها ،وأبرز القطاعات التي نشطت
هبا التقنيات املالية ،وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك دور مهم للتعاون بني
الرشكات الناشئة ومؤسسات التمويل اإلسالمي الراسخة ،كام تعترب حالة البنوك
التي تعمل مع رشكات التكنولوجيا املالية لترسيع االبتكار أقوى بكثري لتحسني

(7) Dinar Standard & The Dubai Islamic Economy Development Centre, Islamic fintech report 2018: A preview current landscape & path
forward. : UAE. 2018

160

العدد ()16

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

عروض خدماهتا ،وأن التأخر يف تطبيق التكنولوجيا املالية قد فقدان املرصف لكل
أو جزء من وظيفته ،واستبداهلا بوظائف أخرى ثانوية.
( -المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ،االستبيان العالمي

للمصرفيين اإلسالميين ،2020 ،ما بعد التحول الرقمي «التكنولوجيا المالية
وتجربة العمالء»)(((.

- (Vives, X., Digital Disruption in Banking and its Impact on Competition.
Annual Review of Financial Economics, 2019. 11: p. 243 - 272)(9).

تناولت الدراسة االضطراب التكنولوجي يف القطاع املرصيف ،ومدى تأثريه عىل
املنافسة ،وقدرته عىل زيادة الكفاءة ورفاهية العمالء ،وقد هدفت الدراسة إىل
حتليل االسرتاتيجيات املحتملة للجهات املالية ،ودور التنظيم ،وقد خلصت
الدراسة إىل أنه ورغم احتدام املنافسة بني اجلهات املالية وزيادهتا مع دخول العبني
انفتاحا وتعاون ،كام
جدد ،إال أنه عىل املدى الطويل ستتسم الصناعة بصور أكثر
ً
وحاسم يف طبيعة وشكل الصناعة املالية
دورا ها ًما
ً
ستلعب اللوائح التنظيمية ً

((( املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمي ،االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني  : 2020ما بعد التحول الرقمي« :التكنولوجيا املالية
وجتربة العمالء» :CIBAFI .البحرين ،يونيو .2020
(9) Vives, X., Digital Disruption in Banking and its Impact on Competition. Annual Review of Financial Economics, 2019. 11: p. 243 - 272.
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تناولت الدراسة مؤرشات الثقة وكشاف املخاطر ملجموعة واسعة من البنوك
اإلسالمية والقائمني عليها ،باعتبار التكنولوجيا املالية التحدي األكرب الذي
تواجهه الصناعة املالية اإلسالمية ،وقد هدفت إىل إجراء دراسة موضوعية حول
مسائل ما بعد التحول الرقمي يف القطاع املرصيف اإلسالمي وجتربة العمالء،
وخلصت الدراسة رضورة توجه البنوك اإلسالمية إىل ما بعد التحول الرقمي
البسيط ،إىل حتول أكثر عم ًقا ورقمي ًة لتحسني املزايا التنافسية يف السوق مع
نظرياهتا ،إذ البد أن تقدم البنوك جمموعة كاملة من اخلدمات واألنشطة ،سوا ًء
بمفردها أو عن طريق حتالف ورشاكات مع جهات أخرى.
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ً
مستقبل.

- (Bourdon, C., Analysis of the FinTech ecosystem: what regulatory and
corporate responses could foster the innovation whilst not threatening

the financial stability and the consumers’ interests?, in Llm International
Business Law. 2017, Tilburg University: Netherlands)(10).

تناولت الدراسة مناقشة املتطلبات اجلديدة التي جيب تطبيقها يف القطاع املايل
الستقبال التكنولوجيا املالية وتبنيها ،وقد هدفت الدراسة ملناقشة اإلسرتاتيجيات
التنافسية املتاحة للقطاع املرصيف يف لتبني التكنولوجيا املالية ،وقد خلصت الدراسة
تسهل
إىل أن الرشاكة بني قطاع التكنولوجيا الناشئة والقطاع املرصيف التقليدي ّ
متطلبات مواكبة التطورات املالية وتساعد عىل البقاء يف نطاق النمو املتسارع من
خالل التفاعل مع الرشكات الناشئة وإنشاء رشاكة فاعلة معها.

خطة البحث:

ينقسم البحث إىل إطار منهجي ومبحثني ونتائج وتوصيات ،نتناول يف املبحث
األول :نشأة رشكات التكنولوجيا املالية ودوافع ظهورها ،وتأثريها عىل طبيعة
العالقة التنافسية مع القطاع املرصيف اإلسالمي ،ويف املبحث الثاين :إدارة
اسرتاتيجية التنافس من خالل مقارنة اإلمكانات التنافسية بني القطاع املرصيف
اإلسالمي ورشكات التكنولوجيا املالية .ييل ذلك النتائج والتوصيات.

المبحث األول :شركات التكنولوجيا المالية وأثرها
على العالقة التنافسية مع القطاع المصرفي اإلسالمي
كان القطاع املرصيف اإلسالمي منذ فرتة ليست بالبعيدة يتمتع بدرجة كبرية من
«احتكار» املوارد املالية للعمالء ذوي الدوافع اإلسالمية .يف حني أن هذا الوضع
(10) Bourdon, C., Analysis of the FinTech ecosystem: what regulatory and corporate responses could foster the innovation whilst not threatening
the financial stability and the consumers’ interests ?, in LLM INTERNATIONAL BUSINESS LAW. Tilburg University: Netherlands، 2017.
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بات يتغري بشكل كبري .حال ًيا ،يواجه القطاع املرصيف اإلسالمي إىل جانب املنافسة
الكبرية من جانب القطاع التقليدي الذي بات يتمتع بإمكانية فتح نوافذ إسالمية
واستخدام تقنيات الصريفة اإلسالمية ،تداعيات ظهور جهات مالية خارج
القطاع املرصيف برمته ،إذ أن املنافسة مل تعد تقترص يف تقديم اخلدمات واملنتجات
املالية عىل البنوك فقط ،بل توسعت لتصل آلالف اجلهات غري املرصفية ،وهو
ما يدل عىل اتساع نطاق املنافسة واحتدامها ،مما سبب مصدر قلق وهتديد كبري
للبنوك.

المطلب األول :شركات التكنولوجيا المالية :النشأة ،ودوافع الظهور

( ((1بدأت هذه الرشكات عىل خلفية عاملني أساسيني :املستوى املتخلف للخدمات املرصفية واملالية ،واالنتشار الرسيع للهواتف املحمولة .فقد
أشارت الدراسات إل أن املتحصلني عىل اخلدمات املالية الرسمية أو شبه الرسمية يف إفريقيا مل تتجاوز  % 20مقارنة مع ب  % 60من األرس اآلسيوية.
ومن اجلدير بالذكر أن خدمة ال  M-Pesaقد تطورت وسعت بشكل كبري وشملت العديد من الدول ،خاصة يف القارة اإلفريقية .للمزيد يراجع الرابط
اآليت :
KPMG. Financial Services in Africa. 2013; Available from: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/201512//ventures-kpmg-FinTech-fs.html
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ً
أول :النشأة :تعود نشأة اخلدمات املالية الرقمية غري املرصفية إىل أوائل القرن
الواحد والعرشين ،حيث كانت البداية من خالل رشكات التكنولوجيا الكربى
( ،)BigTechهبدف تسهيل العمليات املالية من خالل منصاهتا عىل شبكة
اإلنرتنت ،وبالتعاون مع املؤسسات املالية التقليدية .بعد ذلك انتقلت بعض
الرشكات التجارية املتوسطة لتقديم خدمات دفع إلكرتونية خاصة هبا ،ومنفصلة
عن القطاع املرصيف ،ونذكر منها عىل وجه اخلصوص ،رشكة االتصاالت الكينية
التي قدمت وسائل الدفع والتمويل املص ّغر من خالل خدمة ( ،)M-Pesaيف عام
 ،((1( 2007باعتبارها البداية النطالق جيل جديد من مقدمي خدمات التكنولوجيا
املالية غري البنكية .وما لبثت هذه التطورات بالنمو إىل أن وصلت لعام  ،2008مع
بداية األزمة املالية العاملية آنذاك ،فقد تكشفت مالمح جلهات وخدمات مالية
جديدة مرتبطة بظهور اجليل اجلديد من التكنولوجيا املالية ،يطلق عليها رشكات
التكنولوجيا املالية الناشئة ( ،)FinTech Startupيف واقع احلال يمكن اعتبار
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الظهور الفعيل هلذه الرشكات يف عام .((1( 2010
ً
ثانيا :شركات التكنولوجيا المالية اإلسالمية :تعترب رشكات التكنولوجيا املالية

اإلسالمية أحد أهم األطراف املؤثرة واملتأثرة بالوضع القائم .بدأت هذه
الرشكات الناشئة ظهورها يف عام  ،2010يظهر تقرير صادر يف عام  2018عن
واقع التكنولوجيا املالية اإلسالمية أمهية هذا املجال بالنسبة لالقتصاد اإلسالمي،
حيث ذكر التقرير أن هناك  93رشكة إسالمية ناشئة حول العامل ترتكز يف كل من
إندونيسيا ( )31تليها الواليات املتحدة األمريكية ( )12ثم اإلمارات العربية
املتحدة ( )11ثم اململكة املتحدة ( )10ثم ماليزيا ( )7وغريها ( )22رشكة إسالمية
ناشئة حول العامل(.((1

صغريا عىل الصعيد اإلسالمي ،إال أن التقارير
ورغم أن حجم اإلقبال ما زال
ً
شهدت مستويات مرتفعة جدً ا من اإلقبال واالهتامم يف هذا املجال ،إضافة
للعديد من اخلطط الرامية لبداية تطوير الصناعة املالية اإلسالمية وبناء قاعدة
مرصفية متطورة لتقديم أحدث احللول املرصفية .وتشمل السامت األساسية
لرشكات التكنولوجيا املالية يف التمويل اإلسالمي والتي تتميز هبا عن رشكات
التكنولوجيا التقليدية ،ما ييل(:((1

¦حظر االستثامر يف أعامل غري متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،بام يف
ذلك املرشوبات الكحولية واملواد الغذائية املحرمة وصناعة الرتفيه للبالغني
واألدوات ذات االستدانة العالية ،إلخ.
¦عقود التكافل (التأمني املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية).
¦الصكوك (السندات اإلسالمية).
¦اهليئة االستشارية الرشعية ،والتي تبت يف خدمات التكنولوجيا املالية
(12) Zavolokina, L., M. Dolata, and G. Schwabe, FinTech – What’s in a Name?, Pp 12- 13.
(13) Dinar Standard & The Dubai Islamic Economy Development Centre, Islamic fintech report 2018: A preview current landscape & path
forward, pp 6.
(14) Haque, F., FINTECH 2020: Technological Innovations in the Financial Services industry. CFA: Pakistan، 2020.
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ومدى موافقتها ألحكام الرشيعة اإلسالمية.

ً
ثالثا :أسباب نمو وانتشار شركات التكنولوجيا المالية :تعود أسباب نمو وانتشار
رشكات التكنولوجيا املالية يف اآلونة األخرية إىل عدد من األسباب التطورية،
نذكر منها(:((1

( ((1باالعتامد عىل املراجع اآلتية:

- Varga, D., Fintech, the new era of financial services. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 2017. 48 (11): p. 22 - 32.
- Gomber, P., J.-A. Koch, and M. Siering, Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. Journal of Business
Economics, 2017. 87(5): p. 537 - 580.

( ((1ديمريجوتش-كونت ،آسيل وكالبر ،ليورا وسينجر ،دروثي وأنصار ،سنية وهيس ،جيك ،قاعدة بيانات املؤرش العاملي للشمول املايل : 2017
قياس مستوى الشمول املاا وثورة التكنولوجيا املالية .جمموعة البنك الدوا ،واشنطن .2018 ،
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املنتجات واحللول اجلديدة التي تقدمها رشكات التكنولوجيا املالية تلبياحتياجات العمالء التي مل يسبق أو مل يتم معاجلتها بشكل ٍ
كاف من قبل
مقدمي اخلدمات املالية احلاليني ،ومثال عىل ذلك إدخال تقنية قارئ
البطاقات للهواتف واألجهزة اللوحية الذكية ،التي تتيح الفرصة لكل
من التجار والباعة سوا ًء أكانوا ثابتني أم متجولني من إجراء تعامالهتم
املالية بمرونة ،كام توفر للعمالء واملستهلكني ميزة قبول بطاقاهتم النقدية
واالئتامنية بسهولة ،إضافة لسياسة الشمول املايل التي و ّفرهتا املنصات
الرقمية لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة بام يف ذلك من مشاريع اجتامعية
وابداعية ،أثبتت شعبيتها يف العديد من املناطق.
ثلث البالغني حول العامل ال يمتلكون حسا ًبا مرصف ًيا( ،((1يف وقت حيتمعىل الناس فيه استخدام بعض أشكال اخلدمات املالية بني احلني واآلخر،
وقد دعم ذلك توسيع نطاق شبكة اإلنرتنت ،وانتشار األجهزة املحمولة
إىل نسبة تصل ألكثر من ثلثي البرش ،كون ذلك كله حلقة الوصل بني
االستفادة من اخلدمات املالية وعدم امتالك حساب مرصيف.
النمو املتسارع للتجارة اإللكرتونية وتضاعف حجمها بمرات عدة خاللالسنوات القليلة املاضية ،دعم ذلك وجهة النظر التي تركز عىل إنشاء
رشكات خدمات مالية رقمية ،مما ساهم يف ضخ االستثامرات اهلائلة يف
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سوق رشكات التكنولوجيا املالية ليتضاعف االستثامر يف هذا القطاع
عىل مستوى العامل بنسبة  % 201عام  ،2014مقارنة ب  % 63من إمجايل
استثامرات رأس املال االستثامري(.((1
اخللفية التقنية التي تتمتع هبا هذه الرشكات أكثر مالئمة نسبي ًا لتقديماخلدمات يف بيئة أصبحت مبتكرة ومتغرية للغاية ،فالتغريات والتطورات
يف جمال تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات أصبحت رسيعة وديناميكية
للغاية ،مما يتطلب وجود رشكات ومؤسسات مبتكرة ومرنة يف هذا املجال.
إضاف ًة لنامذج األعامل اجلديدة التي ابتكرهتا رشكات التكنولوجيا املالية من
خالل تطبيق التقنيات اجلديدة يف بيع املنتجات واخلدمات ،والتي أثبتت
فرصا جتارية مربحة.
سهولة استخدامها وتوفريها ً

المطلب الثاني :أثر شركات التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي اإلسالمي

يف تقرير صادر عام 2017والذي يضم  1308مؤسسات تقليدية ورشكات ناشئة
رصح من خالله  % 88من املشاركني بأهنم قلقون من
ومسؤولني تنفيذينيّ ،
تعرض جزء من أعامهلم للخطر من قبل رشكات التكنولوجيا املالية ،بينــام أبدا
 % 82منهم رغبتهم يف زيادة رشاكاهتم مع رشكات التكنولوجيا املالية خالل
األعوام الثالث القادمة( .((1عىل الصعيد اإلسالمي ،أعربت البنوك اإلسالمية
عن تأثرها لظهور جهات جديدة تقدم خدمات مالية تعتمد عىل التكنولوجيا،
فاملنافسة مل تعد تقترص عىل اجلهات التقليدية يف السوق ،بل توسعت لتشمل كل
من رشكات التكنولوجيا العمالقة ورشكات التكنولوجيا املالية الناشئة(.((1
مبارشا عىل خدماهتا
ويف نفس الوقت رصحت معظم البنوك بأهنا مل تلمس هتديدً ا
ً
املرصفية ،كام أبدت تلك املصارف رضاها جتاه ظهور رشكات التكنولوجيا املالية
(17) Skan, J., J. Dickerson, and S. Masood, The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined? Accenture. 2015.
(18) PwC, Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services. 2017.

( ((1املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني لعام  : 2019االستدامة وحمركات النمو والتحديات
التنظيمية ،ص  - 38ص 40
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عىل ساحة اخلدمات املالية ،معترب ًة ذلك بوابة للتعاون يف جمال تقديم اخلدمات
املالية بصورة أكثر شمولية(.((2
الشكل ( :)1حجم التهديدات التي تشكلها رشكات التكنولوجيا املالية عىل
القطاع املرصيف اإلسالمي.

يتضح من اجلدول السابق بأن التهديد األكرب للقطاع املرصيف اإلسالمي يأيت عرب
رشكات التكنولوجيا الكربى ،والتي تعترب واجهة عاملية جلذب العمالء عرب ما
متتلكه من جمموعة من التطبيقات التجارية واالجتامعية التي باتت حاجة رضورية
ملجتمعاتنا ،ويف نفس الوقت يصعب االستغناء عنها .يف حني أن الرشكات الناشئة
ما زالت حتاول أن تثبت وجودها كرشكات مالية يمكن الوثوق هبا والتعامل
جراء التنامي املتزايد
معها .ورغم ما يواجهه القطاع املرصيف من حتديات وخماطر ّ
( ((2املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمي ،االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني  : 2020ما بعد التحول الرقمي« :التكنولوجيا
املالية وجتربة العمالء» ،ص  – 82ص 83
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رسم توضيحي من إعداد الباحث باالعتامد عىل املرجع اآليت :املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية االستبيان العاملي
للمرصفيني اإلسالميني  :2020ما بعد التحول الرقمي« :التكنولوجيا املالية وجتربة العمالء» :CIBAFI .البحرين ،يونيو .2020
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جلهات مالية تكنولوج ّيةّ ،إل أن العديد من املصارف تأمل يف احلصول عىل
خربات وخدماهتا الرقمية يف ذات املجال.

المطلـب الثالـث :إعادة رسـم اإلطـار العـام للعالقة التنافسـية مـع القطاع
المصرفي اإلسلامي

ً
أول :العالقة بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا الكبرى :متتلك رشكات
التكنولوجيا الكربى ( )BigTechيف كثري من األحيان كل من التكنولوجيا احلديثة
واألموال املناسبة لتطبيق أحدث االبتكارات املالية ،مما قد يمنحها ميزة تنافسية
قوية .قد يكون التأثري التنافيس لرشكات التكنولوجيا املالية الكربى ،أكرب من
تأثري رشكات التكنولوجيا املالية الناشئة .إذ متتلك الرشكات الكربى عاد ًة شبكة
ضخمة من العمالء وتتمتع بالسمعة والثقة ،كام يمكن هلذه الرشكات يف كثري من
احلاالت استخدام بيانات العمالء اخلاصة التي تم إنشاؤها من خالل خدمات
أخرى ،مثل وسائل التواصل االجتامعي للمساعدة يف تكييف عروضها لتناسب
تفضيالت العمالء الفردية ،إضافة المتالكها مراكز مالية قوية وإمكانية وصوهلا
إىل رأس املال منخفض التكلفة ،مما يساعدها يف حتقيق النجاح برسعة كبرية يف
اخلدمات املالية( .((2وبالرغم من ذلك فهي ما تزال تفتقر إىل اخلربة يف التنظيم
وإدارة املخاطر ،ومسألة عدم الوصول إىل دعم البنك املركزي دون ترخيص
مرصيف ،التي تتمتع هبا البنوك( .((2وهو ما جيعلها بحاجة حقيقية إىل خربة ودعم
البنوك يف كثري من األحيان .يف حني قد تلجأ يف أحيان أخرى إىل تكثيف نشاطها
يف املناطق ذات القطاع املصـــريف األقـــل تنافسية والقواعد التنظيمية األقل
رصامة.
(21) The Financial Stability Board (FSB), FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial
stability implications. 14 February 2019.
(22) Vives, X., Digital Disruption in Banking and its Impact on Competition. (2), page 15.
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ً
ثانيا :العالقة بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة :يف أغلب
األحيان تتجه العالقة بني اجلهات التقليدية والناشئة( )Startupsلتكون تكاملية
وتعاونية إىل حد كبري يف طبيعتها .فمن ناحية ،تساعد املؤسسات املالية التقليدية
رشكات التكنولوجيا املالية الناشئة يف سلك طريق النجاح بينام التزال صغرية
نسب ًيا ،وتوفر هلا إمكانية الوصول إىل قاعدة عمالء البنك الضخمة ،وتزيد من
ثقة العمالء باستخدام نامذج أعامهلا الناشئة ،باإلضافة لدعمها يف ختطي متطلبات
االمتثال والتنظيم ونموذج العمل ،كوهنا ال تتحمل بعض القيود املالية(.((2
يف املقابل ،تعمل رشكات التكنولوجيا املالية الناشئة باألساس خارج النطاق
التنظيمي احلايل ،فهي أكثر مرونة ،ومستعدة الختاذ خيارات قد تكون حمفوفة
باملخاطر( .((2لذا ستساعد البنوك من خالل تقنياهتا املبتكرة يف زيادة قاعدة
العمالء وتطوير تقديم اخلدمات مالية بصورة شاملة ،كتمويل املشاريع الصغرية
واملتوسطة وهو ما يعطيها –البنوك املشاركة -م ّيزة تنافسية إضافية عن نظرياهتا.

( ((2فيل ،جوناس و بستاين ،إليا س ،وفيصل ،طارق ،وجيورجيتي ،إدواردو ،التكنولوجيا املالية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا :توجهات قطاع
اخلدمات املالية .خمترب ومضة لألبحاث بوابة بيفورت للدفع اإللكرتوين2016 ،
(24) Philippon, T., The fintech opportunity. National Bureau of Economic Research، 2016.
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لذلك فإنه من الواضح أن هناك عالقة تكاملية جتمع القطاع املرصيف اإلسالمي
برشكات التكنولوجيا املالية ،وهذه العالقة عبارة عن فائدة مقدمة وحاجة مطلوبة
بني الطرفني ،إذ يملك كل منهام ما جيعل من الطرف اآلخر يف حاجة للتعاون.
وهو ما سنقوم بتحليله وتوضيحه يف املبحث الثاين.
ً
ثالثا :إعادة رسم المشهد العام للعالقة التنافسية بين الجهات المالية :أثبتت
التطورات األخرية أن القطاعات املالية بصدد إنشاء طرق خمتلفة اختال ًفا
جوهر ًيا لعرض اخلدمات املالية وصناعتها .باختصار ،يمكن القول أن رشكات
التكنولوجيا املالية تؤثر عىل القطاع املرصيف اإلسالمي من جوانب عدة :فمن
ناحية تطوير اخلدمات ،نجحت رشكات التكنولوجيا املالية من خالل اجلمع بني
التقنيات اجلديدة واخلدمات املالية بتقديم أنواع جديدة من نامذج األعامل املبتكرة
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واملناسبة القتصاد املشاركة( ،((2من خالل بناء رشاكات اسرتاتيجية قائمة عىل
توفري خدمات وفرص مالية أكثر ،ويف نفس الوقت زيادة متكني ورضا أصحاب
املشاريع والعمل .أ ّما من ناحية هوامش الربحية ،قد تنتزع رشكات التكنولوجيا
املالية فرص العمل من شاغليها احلاليني ،من خالل مبدأ ( :)B2Cوتعني
حذف الوسيط ،بحيث تبيع رشكات التكنولوجيا املالية منتجاهتا وخدماهتا
مبارشة للعمالء ،وبذلك تضع نفسها كبدائل أكثر مرونة وديناميكية من القطاع
التقليدي( .((2كام أن البعض يرى أن ظهور العبني جدد عىل الساحة املالية ،ال
يستدعي الذعر واخلوف ،إذ أن ذلك ال يعطي صورة دقيقة للعالقة بني مبتكري
التكنولوجيا املالية والبنوك ،فالعديد من مقدمي خدمات التكنولوجيا املالية يرون
أن البنوك هي حجر الزاوية الذي تقوم عليها اقتصاديات العامل(.((2

عىل اجلانب اآلخر ،فإن املزيد من البنوك سوف تتوقف عن حماولة أن تكون
بمثابة كل يشء يف عامل اخلدمات املالية ،حيث تتجه تطلعاهتم نحو مزيد من
التخصص والتم ّيز يف اخلدمات املرصفية ،وتركيزهم سوف يزداد نحو الرسعة
كأحد أهم العنارص االسرتاتيجية ،مع توفري املزيد من الدعم واالستثامر يف قطاع
املوارد البرشية و اهليكل التنظيمي والتشغييل ،وقد ساعد يف ذلك التطورات
املالية الرقمية عرب ظهور جهات مالية غري مرصفية عديدة نتيجة الرغبة اجلاحمة
يف االبتكار واهلروب من سطوة القطاع املرصيف ،إىل جانب القوانني والترشيعات
التنظيمية التي أصبحت مضنية لرشحية كبرية من رواد األعامل ،إذ أن الصناعة
املالية احلديثة باألساس تعتمد عىل ابتكار وتطوير التكنولوجيا ،وعىل هذا النحو
فإن القطاع املرصيف اإلسالمي يواجه هتديدات تكنولوج ّية ،خارجية وداخلية،
كتلك املوجودة يف صناعة التكنولوجيا التقليدية ،ومع تزايد انتشار التكنولوجيا
انتشارا وتطور ًا خالل
املالية وتطورها ،ستزداد التهديدات للقطاعات املالية
ً
(25) Bourdon, C., Analysis of the FinTech ecosystem: what regulatory and corporate responses could foster the innovation whilst not
threatening the financial stability and the consumers’ interests ?, page 30.

 يقصد بمصطلح اقتصاد املشاركة أو االقتصاد التشاركي :النظم االقتصادية سوا ًء أكانت مادية أم برشية القائمة عىل التشارك بني أكثر من مرشوع،هبدف تقليل التكلفة ،وزيادة الكفاءة واالستدامة.
(26) PwC, Blurred lines: How fintech is shaping the financial world? , in Global FinTech Report 2016. London.، 2016.
(27) Chishti, S. and J. Barberis, The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries. 2016.
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السنوات القليلة القادمة .إضاف ًة إىل أن املشهد العام للصناعة املرصفية سيكون
ملي ًئا بالرشاكات والتعاون مع رشكات التكنولوجيا املالية هبدف إجياد مصادر
جديدة من اإليرادات .وهو املنهج األكثر شيو ًعا لدى القطاع املرصيف اإلسالمي
وسنأيت عىل ذكره الح ًقا.

المبحث الثاني :إدارة االستراتيجية التنافسية للقطاع المصرفي اإلسالمي

المطلب األول :تحليل اإلمكانات التنافسية بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية

ُيعد دخول منافسني جدد إىل الصناعة بشكل عام أحد العوامل الرئيسية املؤثرة
عىل القوى التنافسية بني املؤسسات املالية( ،((2ويتسبب دخول أطراف جديدة إىل
الصناعة يف حتفيز قدرة إنتاج جديدة ،والرغبة يف احلصول عىل موطئ قدم آمن يف
السوق ،باإلضافة إىل خلق مصادر قيمة يتم التنافس عليها .وتعتمد مدى خطورة
التهديدات التنافسية للدخول يف سوق ما عىل فئتني من العوامل :حدود الدخول
أو قيودها ،وردود الفعل املتوقعة من جانب الرشكات صاحبة املكانة املستقرة يف
( ((2محاد ،طارق عبدالعال ،إدا رة املخاطر )أفراد  -إدارات  -رشكات  -بنوك( ،د.ط) ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية2008 ،
( ((2تتكون حالة التنافس بشكل عام يف الصناعة من مخس قوى تنافسية ،هي - 1 :إمكانية دخول منافسني جدد - 2 .التنافس بني البائعني يف الصناعة.
 - 3حماوالت الرشكات املنافسة يف سوق الصناعة جلذب املستهلكني لرشاء منتجاهتم البديلة- 4 .الصغوط التنافسية التي تتبع من املورد املتعاون مع
البائع أو املساومة معه- 5 .الضغوط التنافسية التي تتبع من تعاون البائعني واملشرتين سو ًيا واملساومة من أجل احلصول عىل املزايا.

171

إدارة االسرتاتيجية التنافسية بني رشكات
التكنولوجيا املالية والقطاع املرصيف اإلسالمي

كبريا من حيث زيادة نسبة املنافسة والتنافس
تأثريا ً
أحدثت التكنولوجيا الرقمية ً
عىل األسواق ،وهو ما دفع القطاع املرصيف للتوجه نحو نموذج من النظام األسايس
الذي يركز عىل العمالء .تعترب اإلدارة التنافسية إحدى ركائز اإلدارة االسرتاتيجية
املنظمة ،ويمكن تعريفها عىل أهنا :العمليات التي تقوم من خالهلا املؤسسة بوضع
منهجية تستطيع من خالهلا حتليل وضع التنافس واملنافسني ،وحتديد موقف
للمؤسسة ،وتعيني اسرتاتيجية ،هبدف حتقيق ميزة تنافسية منتظمة( .((2من خالل
هذا التعريف سيتم اتباع اخلطوات التالية ،والتي تصب يف مصلحة حتقيق ميزة
تنافسية متواصلة للقطاع املرصيف اإلسالمي.
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السوق  -القطاع املرصيف -للدخول اجلديد(.((3
من أهم الطرق لتحديد مدى قوة احتفاظ القطاع املرصيف بميزاته التنافسية ،هي
إجراء مقارنة لنقاط القوة والضعف يف القطاع مقارنة باجلهة املنافسة .لذا سيقوم
الباحث بعمل حتليل ،للمقارنة بني نقاط القوة والضعف التي لدى القطاع املرصيف
ورشكات التكنولوجيا املالية ،باعتبارها أوىل اخلطوات نحو حتقيق م ّيزة تنافسية.

ً
أول :اإلمكانات التنافسية للبنوك مقارنة بشركات التكنولوجيا المالية

اجلدول ( :)1مقارنة بني نقاط القوة لدى البنوك مقابل نقاط الضعف لدى
رشكات التكنولوجيا املالية(.((3

( )30تومسو ن ،آرثر أيه وسرتيكالند ،أيه جي ،اإلدارة اإلسرتاتيجية :املفاهيم واحلاالت العملية ،ط  ،1بريوت  -لبنان :مكتبة لبنان نارشو ن.2006 ،

( )31من اعداد الباحث باالعتامد عىل املراجع التالية :
- Vives, X., Digital Disruption in Banking and its Impact on Competition,11, page 15 - 23.
- Haque, F., FINTECH 2020: Technological Innovations in the Financial Services industry, Page 6.
- Nisar, S. and U. Farooq, Financial intermediation, fintech and Sharī ‘ah compliance, in Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice.
2019. p. 64 - 75.
- The disruption of banking. , The Economist Intelligence Unit. 2015.
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ً
ثانيا :اإلمكانات التنافسية لشركات التكنولوجيا المالية مقارنة بالبنوك

اجلدول ( :)2مقارنة بني نقاط القوة لدى رشكات التكنولوجيا املالية مقابل نقاط
الضعف لدى البنوك(.((3

( ((3مرجع سابق.
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يظهر يف اجلدولني التباين الواضح يف كل من رشكات التكنولوجيا املالية والقطاع
املرصيف اإلسالمي ،ففي الوقت الذي تتميز به رشكات التكنولوجيا املالية
باخلدمات املالية املتطورة واخلربة التكنولوج ّية ،فهي تفتقر يف الوقت نفسه إىل
رأس املال املناسب واخلربة اإلدارية والرشعية ،واملهارات املالية الالزمة ،باإلضافة
الفتقادها لقاعدة العمالء؛ عىل عكس القطاع التقليدي الذي يمتلك كل ما سبق
يف حني يفتقر للجاهزية من الناحية التكنولوج ّية .وعليه فقد يكون التعاون بني
كل من القطاعني فرصة لكليهام ،خاصة وأن املنافسة يف سوق التقنيات املالية
تستعر ،والفائز من يستطيع حجز مقعد أويل يف املنافسة.
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المطلب الثاني :تحديد الموقف التنافسي في مجال التكنولوجيا المالية

يمتلك االضطراب الرقمي بشكل عام القدرة عىل تقليص دور وأمهية البنوك
احلالية ،ويف نفس الوقت مساعدهتا عىل إنشاء خدمات أفضل وأرسع وأرخص
مما جيعلها جز ًءا أساس ًيا من احلياة اليومية للمؤسسات واألفراد .جلعل التأثري
تقر البنوك بحاجتها إىل التخلص من الرتاخي املؤسيس واالعرتاف بأن
إجياب ًياّ ،
جمرد اجتياز موجات االبتكار والتنظيم وانتظار ارتفاع أسعار الفائدة لن حيميها
من التقادم( .((3يف هذا الصدد تم استعراض امليول العامة للجهات الرئيسية التي
تتشارك يف إجياد ميزة تنافسية فيام بينها:
ً
أول :موقف القطاع المصرفي تجاه شركات التكنولوجيا المالية :تشري التقارير إىل
مدى اقتناع املؤسسات املالية بتطبيق التكنولوجيا املالية داخل أقسامها املختلفة،
ذكر تقرير ُأجري عام  2019حول رشكات التكنولوجيا املالية ،رأى فيه  % 85من
البنوك واملؤسسات املالية األخرى أن أمهية الرشاكة واالندماج مع التكنولوجيا
املالية مهمة جدً ا السرتاتيجياهتم التجارية الشاملة .يظهر ذلك من خالل التوجه
اجلاد نحو التعاون ،فقد ذكر التقرير نفسه أنه قد تم إنجاز أكثر من  1375صفقة
من عمليات االندماج والرشاكة بني عامي  ،2018-2010مع ما يقرب بنمو يف
الصفقات أكثر بخمس مرات يف عام  2018مقارنة بام كانت عليه  ،2010وارتفاع
مطرد بحجم الصفقات عىل مر السنوات السابقة(.((3

ً
ثانيا :موقف شركات التكنولوجيا المالية تجاه القطاع المصرفي :قد يفتقر القطاع
املرصيف إىل االبتكار ،إال أن رشكات التكنولوجيا املالية وخاصة الناشئة تفتقر إىل
الثقة لذلك يدرك املسؤولني يف رشكات التكنولوجيا املالية كمية التحديات التي
يواجهوهنا يف سوق اخلدمات املرصفية لألفراد .حتتم هذه التحديات عىل رشكات
التكنولوجيا املالية امليل لكسب الدعم من القطاع املرصيف والتعاون معه ،لذلك

(33) Skan, J., J. Dickerson, and S. Masood, The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined?, page 3.
(34) Mergermarket, Fintech m&a: Acquiring a competitive edge in financial services., Ropes & Gray. 2019.
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تلجأ معظمها إىل التعاون مع املؤسسات املالية الكربى ،عىل سبيل املثال :تتعاون
 % 88من رشكات التكنولوجيا املالية الناشئة يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا مع املؤسسات الكربى يف سبيل احلصول عىل موقع مناسب يضمن هلا
البقاء والنجاح(.((3

ختلق احلاجة بني األطراف التقليدية املتمثلة بالقطاع املرصيف واجلهات الناشئة،

حاجة للبحث عن احللول التي يمكن من خالهلا حتقيق الفائدة املرجوة بأقل

التكاليف .كام أن رغبة املرشفني واملسؤولني عن الصناعة املالية يف حتقيق
األهداف االقتصادية الكاملة تساهم يف هتيئة البيئة والظروف املناسبة التي تصب

يف دعم املواقف التي تتامشى مع الرؤى واألهداف العامة ،مثل األهداف املتعلقة
باالستقرار والشمول املايل .لذلك البد من إجياد اسرتاتيجيه تنافسية مناسبة لدمج
احللول املالية املبتكرة.

تتجه أنظار الصناعة املرصفية اإلسالمية نحو أمهية إجياد إطار عمل وبيئة تنافسية
تتعلق بالتكنولوجيا املالية ،وتديرها بطريقة تساعد القطاع عىل حتديد خدماته،
ويف نفس الوقت محايتها .عىل العموم ،تتخذ البنوك حال ًيا ثالث اسرتاتيجيات
رئيسية للمنافسة وتبني االبتكار ،وذلك من خالل :إما بناء رشاكات باالعتامد

عىل خربة وذكاء رشكات التكنولوجيا املالية ،أو عن طريق االعتامد عىل نموذج
من االبتكار املفتوح ،أو بالتوجه إىل بناء اسرتاتيجية تطوير خاصة هبم (االبتكار
املغلق)(.((3

( ((3فيل ،جوناس ،و بستاين ،إلياس ،وفيصل ،طارق ،وجيورجيتي ،إدواردو ،التكنولوجيا املالية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا :توجهات قطاع
اخلدمات املالية ،ص 24

(36) Bourdon, C., Analysis of the FinTech ecosystem: what regulatory and corporate responses could foster the innovation whilst not
threatening the financial stability and the consumers’ interests ?, Pp 34- 35.
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المطلب الثالث :االستراتيجيات التنافسية لدمج حلول التكنولوجيا المالية
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ً
أول :بناء شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية( :((3وتشمل هذه االسرتاتيجية
جمموعة من النامذج ،مثل :التعاون ،الرشاء ،املشاركة ،االستثامر ،االحتضان/
الترسيع( .((3تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل افرتاض أن البنوك تفتقر إىل املواهب
الالزمة لدعم االبتكار ،لذلك يسعون لتبني عالقة مبنية عىل «املصلحة املتبادلة»
مع جهات خارجية( .((3حيث ينمو سوق اخلدمات املالية القابل للتوجيه من خالل
التحالفات التكميلية بني خمتلف الالعبني .يتمثل التحدي الكبري لالعبني احلاليني
يف قدرة ثقافتهم التنظيمية عىل تبني هنج تعاوين مع املبتكرين اجلدد والرشكات
الناشئة .يعترب نموذج خمترب االبتكار ( ،)FinTech Innovation Labالذي جيمع
عدة بنوك للتعاون وتقديم التوجيه للرشكات الناشئة لدعم أعامهلم(ً ،((4
مثال
واضحا لتطبيق نموذج الرشاكة والتعاون املتبادل.
ً
ً
ثانيا :االبتكار المفتوح :يتجاوز هذا النموذج التعاون البسيط إىل االعتامد عىل
نموذج من التعاون الداخيل واخلارجي وتبادل املعرفة واألفكارُ ،ي َتجم هذا
النموذج عىل أنه عملية املشاركة يف حلول التكنولوجيا ،ورأس املال املعريف،
واملوارد ،من مصادر خارجية يف وقت مبكر من عملية االبتكار ،وغال ًبا ما يتضمن
ذلك مشاركة املنظم (البنك) ،األصول واخلربة وامللكية الفكرية ،مع املبتكرين
اخلارجيني ،للمساعدة يف توليد أفكار جديدة وتغيري الثقافة التنظيمية وحتديد
وجذب مهارات جديدة واكتشاف جماالت جديدة للنمو .ويستلزم هذا اخليار
خطوتني رئيسيتني:

 - 1تبادل املعرفة/األفكار واخلربة الفنية بني أصحاب املصلحة يف نفس النظام
البيئي.
 - 2تنفيذ األفكار/الدراية باملرشوع .ومن األمثلة عىل ذلك تضمني واجهة برجمة
( ((3تتميز هذه االسرتاتيجية بأهنا تسمح للبنوك يف أن تكون جز ًءا من الثورة الرقمية وتتجنب املنافسة  -املهددة  -يف التعاون مع الرشكات الناشئة
للفنتك وبناء تعاون مثمر يف جماالت معينة مثل جتربة العمالء واملنتجات والكفاءة واألما ن.
( ((3مارمور ،فنتيك :االبتكارات املالية التقنية ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،يونيو .2019
39) A Currencycloud, Banks and the FinTech Challenge: How disruption has been a catalyst for collaboration and innovation.
40) Skan, J., J. Dickerson, and S. Masood, The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined?, page 9.
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التطبيقات املفتوحة ( )APIاخلاصة بالبنوك ،لألطراف الثالثة للوصول إىل مجيع
جماالت النظام املرصيف ،وتفكيك اخلدمات ذات الصلة ،وبناء خدمات جديدة
استنا ًدا إىل النظام األسايس للبنك لتسهيل االبتكار(.((4
ً
ثالثا :االبتكار المغلق :من خالل هذه اسرتاتيجية تتجه البنوك العتامدها عىل
مواردها اخلاصة يف االبتكار ،بإجرائها أبحاث وتطويرات خاصة هبا ،ومن األمثلة
عىل ذلك تطوير أدوات وصناديق استثامرية خاصة ،إلنشاء وترسيع الرشكات
الناشئة خاصتها ،ومع ذلك فاالستثامر يف املشاريع الناشئة يولد خماطر أعىل بكثري
من االستثامر يف األعامل التجارية القائمة.
الشكل ( :)2االسرتاتيجيات التي يتم اتباعها من قبل البنوك اإلسالمية للتطوير
والتفاعل مع حلول التكنولوجيا املالية.
إدارة االسرتاتيجية التنافسية بني رشكات
التكنولوجيا املالية والقطاع املرصيف اإلسالمي

رسم توضيحي من إعداد الباحث باالعتامد عىل املرجع اآليت :املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية االستبيان العاملي
للمرصفيني اإلسالميني  : 2020ما بعد التحول الرقمي« :التكنولوجيا املالية وجتربة العمالء» :CIBAFI ,البحرين ،يونيو .2020
(41) ibid, Page 8.
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يوضح الشكل السابق النامذج املتفرعة عن االسرتاتيجيات الثالث الرئيسية،
والتي يتم اتباعها من قبل البنوك اإلسالمية للتطوير والتفاعل مع حلول
التكنولوجيا املالية .يعترب النهج األكثر اتبا ًعا لدى البنوك اإلسالمية هو رشاء
خدمات من رشكات التكنولوجيا املالية ،يأيت بعدها مبارش ًة التطوير الداخيل ،ثم
إقامة رشاكات مع رشكات تكنولوجيا مالية.
من الواضح أن التكنولوجيا املالية ستقلل من احلاجة إىل الوسطاء املاليني
تسهل
(الرشكات املالية املتخصصة ،البنوك وغري البنوك عىل حد سواء ،التي ّ
املعامالت بني طرفني أو أكثر)؛ كام ستدفع الوسطاء إىل تغيري هياكلهم الداخلية
(ربام ستؤدي إىل عمليات اندماج ورشاكات وعمليات استحواذ ،وغريها)؛
أو من خالل إفساح املجال لدخول وسطاء ماليني جدد واستبداهلم بالوسطاء
القديمني .ستؤدي هذه االسرتاتيجيات إىل إحداث حد فاصل يف حياة املصارف،
األمر الذي قد يفرض عىل القطاع املرصيف اختاذ إجراءات وقائية واستباقية تتعلق
باسرتاتيجية التعامل مع املرحلة املقبلة بأسلوب حساس ومدروس للغاية .قد
يكون نموذج الرشاكة مع رشكات التكنولوجيا املالية امل ّيزة التنافسية األنسب
حال ًيا للقطاع املرصيف اإلسالمي ،يعود السبب يف ذلك إىل أن املواجهة الفردية
للسوق التنافيس أكرب من أن تواجهه املصارف لوحدها .لذلك فإن املشاركة ألداء
أجزاء من أنشطة التمويل تعطي معنى اسرتاتيج ًيا أكثر جدوى وف ّعالية ،وبتكلفة
أقل ،وتقلل من تعرض القطاع ملخاطر تكنولوج ّية نوع ّية ،باإلضافة إىل مساعدة
املصارف بالرتكيز عىل أعامهلا اجلوهرية األساسية ،والقيام هبا بشكل أفضل.

المطلب الرابع :تحقيق ميزة تنافسية متواصلة

يقصد بامليزة التنافسية للبنوك :هي امليزة التي تسمح للمصارف بالتعامل مع
خمتلف األسواق املرصفية والتفاعل مع عنارص البيئة التي حتيط هبا بصورة أفضل
تعب عن مدى قدرة البنك يف القيام
من منافسيها .بمعنى آخر فإن امليزة التنافسية ّ
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( ((4حممد ،محو وحممد ،زيدان ،إدارة التكنولوجيا املرصفية من أجل حتسني تنافسية البنوك ،مع اإلشارة إل البنوك اجلزائرية .األكاديمية للدراسات
االجتامعية واإلنسانية ،العدد (96 - 85 ،2016 ،)16
(43) Iqbal, M., A. Aḥmad, and T. Khan, Challenges facing Islamic banking. Vol. 1. 1998: Islamic Research and Training Institute Jeddah.

( ((4تومسو ن ،آرثر أيه ،وسرتيكالند ،أيه جي ،اإلدارة اإلسرتاتيجية :املفاهيم واحلاالت العملية ،ج  ،5ص 183
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بأدائه ،بطريقة يعجز منافسيه عن القيام بمثلها .حيث تضم القدرة التنافسية
للبنوك جمموعة من املهارات واإلمكانات واملوارد والتكنولوجيا التي تستطيع من
خالهلا اإلدارة توظيفها واستثامرها لتحقيق قيم ومنافع للعمالء أكثر مما حيققه هلم
املنافسون اآلخرون ،وإلجياد حالة من التم ّيز واالختالف عن بقية املنافسني(.((4
ومع ذلك ،فقد أدت اخلدمات املرصفية املتطورة إىل جانب التصاعد التكنولوجي
لتغيري طريقة تقديم املنتجات واخلدمات املرصفية وجعلها أكثر عوملة وشمولية.
بمعنى زيادة الرتابط االقتصادي بني البلدان يف مجيع أنحاء العامل ،من خالل زيادة
حجم وتنوع املعامالت عرب احلدود بواسطة السلع واخلدمات وتدفقات رأس
وأيضا من خالل نرش التكنولوجيا بشكل أرسع وأكثر
انتشارا(((4؛
املال الدوليةً ،
ً
فرصا وحتديات إضافية أمام البنوك اإلسالمية .كام أن االستجابة
وهذا ما سيفرض ً
للتحول يف اخلدمات املرصفية اإلسالمية الرقمية غري متجانس بشكل عام ،حيث
يستكشف الالعبون احلاليون (البنوك) عدة خيارات من التعاون والتنافس مع
الالعبني اجلدد (رشكات التكنولوجيا املالية) .لذا جيد القطاع املرصيف اإلسالمي
نفسه يف الوقت احلايل مدفوع إىل االنغامس يف سباقني تنافسيني هامني ،مها(:((4
1.السباق العاملي إلنشاء تواجد ملموس يف العديد من األسواق املالية
املختلفة.
2.السباق التكنولوجي لالستفادة من الثورة الصناعية اجلديدة ،من أجل بناء
موارد قوية وإمكانات انتاجية وخدمية كفيلة باملنافسة؛ للحصول عىل ميزة
تنافسية متكن القطاع املرصيف من املحافظة عىل حصته السوقية أو زيادهتا
مع الوقت.
سيجعل تطوير التكنولوجيا املالية من التمويل اإلسالمي أكثر تنافسية من خالل
جذب املزيد من العمالء وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتقديم جمموعة
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واسعة من املنتجات ،سيؤدي ذلك إىل مواجهة التمويل التقليدي دون املساومة
عىل هوامش الربح .يمكن للبنوك أن تستفيد بشكل كبري من فتح واجهة برجمة
التطبيقات ( )APIداخل نظامها األسايس (اسرتاتيجية مفتوحة) ،كام يمكن هلا
مصدرا لالبتكارات والتمكني للتكنولوجيا املالية (اسرتاتيجية مغلقة)،
أن تصبح
ً
أو أن تأخذ بعض اخلدمات املبتكرة التي كانت تقدمها الرشكات األخرى ساب ًقا
(اسرتاتيجية رشاكة).
قد يكون من الصعب اختيار ميزة تنافسية معينة تفيد مجيع أعضاء القطاع املرصيف
اإلسالمي ،إال أنه يمكننا تسجيل بعض املالحظات ،منها(:((4
يتفوق القطاع املرصيف التقليدي عىل القطاع املرصيف اإلسالمي من حيثاستخدام اخلدمات املرصفية عرب اهلواتف الذكية؛
رغم النمو الكبري للصناعة املرصفية اإلسالمية ،إال أهنا ما تزال أصغرمن أن تستفيد أو تقود بفعالية موجات من التكنولوجيا املالية املضطربة
واملعقدة ،وذلك يعود لعدة أسباب ،منها :اإلقبال البطيء نسب ًيا يف تطبيق
نامذج التكنولوجيا املالية مقارن ًة بحجم اإلقبال واالستثامر العاملي؛
التخلف التكنولوجي والضعف التطبيقي الذي يواجهه العامل اإلسالمي ،خاصةوأن جل التقنيات واالبتكارات نشأت يف ظل الدول املشجعة عىل األنظمة
والنظريات املرصفية الربوية ،وهو ما يص ّعب من طبيعة وشكل املنافسة؛
التحديات املعارصة التي يشهدها العامل ،كاألزمات املالية التي أحدثتهاتبعات فايروس كورونا عىل االقتصاد العاملي ،واملخاطر الناشئة عن
استخدام التقنيات التكنولوج ّية وما يتعلق هبا من مسائل ختص األمن
أمرا يف غاية
السيرباين ،جيعل من مواجهة القطاع املرصيف اإلسالمي لذلك ً
الصعوبة؛
( ((4باالعتامد عىل املراجع التالية:

- Islamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, in Stability Report. 2020, IFSB: Kuala Lumpur, Malaysia.

 بودخيل ،حممد األمني ،وزيرمي ،نعيمة ،تطور األسواق الرقمية وثورة  Fintechالرقمية يف خدمة القطاع املايل»،اعتامد األسواق املالية اإلسالمية بنيالواقع والواجب :اإلمكانات واالستفادة منها» :إيفي :اسطنبول-تركيا ،2019 ،ص .54 - 33

180

العدد ()16

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

يمكن القول بأن اسرتاتيجية التعاون – وليست املنافسة فقط -أصبحت تعود
بفائدة كبرية عىل البنوك .فمن ناحية ،سيسمح ذلك بمزيد من تنويع املحافظ
االستثامرية ،وبالتايل تقليل املخاطر يف حاالت تقاسم األرباح واخلسائر ،وهو ما
سيؤدي إىل فتح الفرص أمام البنوك نحو مزيد من استجالب انامط ونامذج متويلية
أيضا يف فتح املزيد من البنوك والفروع
جديدة ،ومن املتوقع أن يساهم ذلك ً
اإلسالمية حول العامل .من ناحية أخرى ،البد للبنوك من االستعداد خلوض املزيد
من املنافسة الشديدة يف مواجهة القطاع املرصيف التقليدي (غري اإلسالمي) أو
أي جهات مالية أخرى ،لذلك حتتاج البنوك اإلسالمية إىل حتسني جودة خدماهتا
وتطوير منتجات مناسبة ،لتكون مستعدة من خالهلا حلجز مكانة عاملية قوية.
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بنا ًء عىل ذلك ،ال يمكن للبنوك اإلسالمية يف الوقت احلايل أن تبقى بمعزل عن
فقرة التحول ،البد من التوجه نحو نموذج من املشاركة ،فحتى أكرب الرشكات
وأقواها مال ًيا تلجأ إىل التحالفات والرشاكات ،باعتبارها رضورة ملحة يف بيئة
تشتد فيها ملنافسة وتع ُظم .البد من عقد حتالفات اسرتاتيجية بني البنوك ورشكات
التكنولوجيا املالية األخرى لتكوين مزايا خاصة هبا تساعد عىل جماراة التطورات
واالبتكارات املالية احلديثة ،يف بيئة تشتد هبا املنافسة وحتتدم .قد يكون التعاون
مع منافسني خارجيني ألداء أجزاء من أنشطة التمويل ذا معنى اسرتاتيجي أكثر
جدوى وف ّعالية .مما يساهم يف أداء النشاط املرصيف بشكل أفضل وبتكلفة أقل،
كام قد يقلل ذلك من تعرض املرصف ملخاطر تكنولوج ّية نوعية ،باإلضافة إىل
مساعدة املرصف بالرتكيز عىل أعامهلا اجلوهرية األساسية ،والقيام هبا بشكل
أفضل.
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الخاتمة
توصل البحث إىل النتائج والتوصيات التالية:

النتائج:
تعود نشأة اخلدمات املالية غري املرصفية إىل رشكات التكنولوجيا الكربى،وكانت هذه اخلدمات تقدم هبدف تسهيل العمليات املالية من خالل منصاهتا
اخلاصة ،ثم تطورت هذه األنشطة لتصل يف عام  2010إىل إطالق رشكات
متخصصة يف جمال اخلدمات املالية الرقمية يطلق عليها رشكات التكنولوجيا
املالية الناشئة.
أوجدت الصناعة املالية اإلسالمية موطئ قدم يف جمال رشكات التكنولوجيااملالية الناشئة منذ انطالقتها ،وقد أولتها أمهية بالغة ،حيث تشري التقارير واألرقام
عن إطالق رشكات تكنولوجيا مالية ناشئة يف خمتلف أنحاء العامل ،ضمن سامت
وضوابط رشعية تدعم اخلصوصية التي تتميز هبا املنتجات اإلسالمية.

تتفاوت العالقة بني القطاع املرصيف ورشكات التكنولوجيا املالية ،يمكن القولمبارشا عىل شكل منافسة ،مثل رشكات التكنولوجيا
بأن بعضها يشكل هتديدً ا
ً
الكربى ،يف حني متيل أخرى لتشكيل عالقات قائمة عىل التعاون واملشاركة
املتبادلة مثل رشكات التكنولوجيا املالية الناشئة.

يتخذ القطاع املرصيف اإلسالمي اسرتاتيجيات ثالث رئيسة للمنافسة يف سوقالتكنولوجيا الرقمية ،وهي :االسرتاتيجية القائمة عىل الرشاكة واملصالح
املشرتكة مع رشكات التكنولوجيا املالية ،واالسرتاتيجية القائمة عىل النموذج
املفتوح واالنتقال نحو مشاركة واسعة وعىل كافة األصعدة ،واالسرتاتيجية
القائمة عىل االبتكار املغلق وفيه يركز املرصف عىل ابتكار وتطوير موارده
اخلاصة.
يمكن اعتبار االسرتاتيجية القائمة عىل نموذج التعاون والرشاكة مع رشكاتالتكنولوجيا املالية امل ّيزة التنافسية األنسب حال ًيا للقطاع املرصيف اإلسالمي يف
مواجهة تداعيات التحول الرقمي.
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التوصيات:

مد جسور التواصل العلمي والبحثي بني التخصصات األكاديمية يف جمالالتمويل واالقتصاد اإلسالمي وبني اجلهات املختصة يف املجال العميل ،من
املتخصصني يف الصناعة املالية والقطاع املرصيف اإلسالمي إىل جانب اجلهات
الناشئة واملبتكرة ،لتكثيف اجلهود نحو هتيئة وتنظيم قطاع مايل رقمي آمن
ومتنوع ،يضمن لكافة األطراف مساحة من املشاركة.

رضورة قيام القطاع املرصيف اإلسالمي بالرتكيز عىل تطوير بنيته التحتية وهتيئتها،والرتكيز عىل اجلوانب التكنولوجية وإدارة خماطرها وتداعيات استخدامها،
باإلضافة إىل هتيئة وتزويد الكوادر العاملة باخلربات التكنولوجية وتسخريها
خلدمة اخلصوصية الرشعية التي حيتلها هبا القطاع املرصيف اإلسالمي.

اتباع املصارف اإلسالمية خطوات التخطيط االسرتاتيجي القائم عىل حتليلالبيئة الداخلية واخلارجية ،والرتكيز عىل مكامن القوة والضعف ،للوصول إىل
إدارة استباقية يستطيع من خالهلا املرصف جتاوز التحديات واملخاطر الناجتة عن
املنافسة يف جمال التكنولوجيا املالية.
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السعي اجلاد نحو إطالق مبادرات تعاونية بني القطاع املرصيف ورشكاتالتكنولوجيا املالية ،يتم من خالهلا تبادل األعامل حتت إرشاف ورقابة حكومية
صارمة ،تضمن نقلة نوعية آمنة لكافة األطراف وتكون خطوة أوىل مهمة يف
محاية املستهلكني من سوء االستخدام.
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استشراف األزمات المالية وأثره في تخطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال في المصارف اإلسالمية

«دراسة حالة المصارف اإلسالمية العاملة في األردن»
حسين محمد سمحان
أستاذ الصيرفة اإلسالمية بجامعة الزرقاء -األردن
Dr_husseinsamhan@yahoo.com

ّ
(سلم البحث للنشر في 2021/5 /23م ،واعتمد للنشر في 2021/ 6/26م)
https://doi.org/10.33001/M011020211589

هدف الباحث إىل بيان املفاهيم األساسية املتعلقة باسترشاف املستقبل (التنبؤ

باملستقبل) وحكمه الرشعي مع الرتكيز عىل هذه املفاهيم يف الفقه اإلسالمي،
وحتديد وجود أو عدم وجود إدارة متخصصة يف البنوك اإلسالمية للدراسات

هتتم باسترشاف األزمات املالية وتتابع مؤسسات البحث العاملية يف هذا املجال.

كذلك هدف الباحث إىل توضيح العالقة بني التنبؤ بأحداث مستقبلية وختطيط

أهم مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية .وقد استخدم الباحث
189

استرشاف األزمات املالية وأثره يف ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية

الملخص

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()16

املنهج الوصفي التحلييل لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة حيث تم إعداد استبانة
مكونة من ثالثة أقسام تم توزيعها عىل موظفي اإلدارة العليا يف املصارف اإلسالمية
العاملة يف األردن .وقد توصل الباحث إىل أن بعض املصارف اإلسالمية العاملة
يف األردن لدهيا إدارة خمتصة بالبحوث والدراسات من ضمن اهتامماهتا استرشاف
األزمات املالية واقرتاح اخلطط للتعامل معها إال أن بعض هذه املصارف تكتفي
بتشكيل جلان للقيام هبذه املهمة بسبب ارتفاع تكلفة إنشاء مثل هذه الدائرة،
كام توصل الباحث إىل وجود أثر السترشاف األزمات املالية عىل التخطيط يف
املصارف اإلسالمية مثل ختطيط الودائع واالستثامر والتمويل .وأوىص الباحث
يف هناية البحث برضورة إجياد إدارة متخصصة يف املصارف اإلسالمية مهمتها
الدراسات والبحوث بشكل عام ويعهد إليها مهمة استرشاف األزمات املحلية
والعاملية واقرتاح اخلطط بشكل علمي يمكّن إدارة املرصف من اختاذ القرارات
الالزمة لتجنب املشاكل واغتنام الفرص النامجة عن مثل هذه األزمات.
الكلمات المفتاحية :استرشاف ،تنبؤ ،ختطيط مايل ،األزمة املالية ،املصارف
اإلسالمية.
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Predicting Financial Crisis and its Impact on Planning and
Utilization of Crucial Sources of Funds at Islamic Banks
“Case Study of Islamic Banks in Jordan”
Hussein Muhammad Samhan

Professor of Islamic Banking – Zarqa University, Jordan

Dr_husseinsamhan@yahoo.com

Abstract

The researcher aims to explain the basic concepts related to prediction

(forecasting), and its Shari’ah ruling while focusing on them through the

lenses of Islamic Jurisprudence, and to identify the presence of a specialized
department in banks to study the financial crises and follow up the developments

therein across the world. The researcher also aimed to clarify the relationship
between forecasting future events and planning the most important sources

and uses of funds in Islamic banks. The researcher used the descriptive
and analytical approach to answer the study’s questions, as a questionnaire

consisting of three sections distributed to the senior management employees
استرشاف األزمات املالية وأثره يف ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية

in Islamic banks operating in Jordan.The researcher concluded that some
Islamic banks in Jordan have a department specialized in research and studies
that is concerned with forecasting financial crises. On the other hand, some of

these banks suffice to form committees to carry out this task due to the high
cost involved in establishing a specialized department, and the researcher has

also concluded that there is an effect of predicting financial crises on planning
in Islamic banks (such as planning deposits, investment and financing). The

researcher recommended the necessity of finding a specialized department in
Islamic banks with the mission of studies and research in general, in addition

to predicting local and global crises to enable the administration to take the
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necessary decisions to avoid problems and seize the opportunities resulting
from such crises.

Keywords: Foreseeing, Forecasting, Financial Planning, Financial Crisis,
Islamic Banks.
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المقدمة

كثري من علامء االقتصاد واملالية يتوقعون أزمة مالية عاملية خالل الفرتات القادمة،
وهذا أفزع العامل بسبب ما عاناه خالل األزمة املالية العاملية (2008م) من مشاكل
مالية أدت إىل اهنيار مؤسسات ضخمة وزيادة الفقر واجلهل وأمراض اجتامعية
كثرية.
تأثرا
تأثرت بالد املسلمني بتلك األزمة رغم أن املصارف اإلسالمية كانت أقل ً
بكثري من املؤسسات التي تتعامل بالربا وبيع الدين وغريه من األدوات املالية
املحرمة ،وهذا أثار تساؤالت حول كيفية التقليل من اآلثار السلبية ملثل هذه
ّ
ً
مستقبل ،ومما اتفق عليه اجلميع يف التخطيط للتعامل مع آثار األزمة هو
األزمات
رضورة التنبؤ هبا من أجل االستعداد هلا.
هل يعرتف اإلسالم باسترشاف املستقبل بشكل عام وما يتعلق بالتنبؤ باألزمات
حيرم ذلك من باب حتريم الكهانة والتنجيم؟
املالية بشكل خاص؟ أم أن اإلسالم ّ
وهل تقوم املصارف اإلسالمية باسترشاف املستقبل بأساليب علمية ومن خالل
دوائر متخصصة؟ وهل يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف هذه املصارف؟ لذا جاء هذا البحث لبيان األحكام
الرشعية املتعلقة باسترشاف األزمات املالية العاملية واإلجابة عىل هذه األسئلة.
تتمثل أمهية هذا البحث يف طرحه موضو ًعا جديدً ا وحدي ًثا مل ُيبحث من قبل بمثل
هذ املنهجية ،وهذا املوضوع هو البحث يف مسائل التنبؤ باألزمات املالية وكيف
يؤثر عىل ختطيط املصارف اإلسالمية ألهم مصادر األموال املتمثلة يف الودائع
واستثامرها ،حيث أصبح التغري يف األمور املالية واالقتصادية من أهم التحديات
التي تواجه املصارف اإلسالمية ،األمر الذي جيعل املشاكل املالية من النوازل التي
ال بد من إشباعها بح ًثا والتصدي هلا بام خيدم أهداف املصارف اإلسالمية.
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هدف البحث:

هيدف البحث بشكل أساس إىل بيان أثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط
أهم مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية باإلضافة إىل حتقيق
األهداف الفرعية التالية:
بيان املفاهيم األساسية املتعلقة باسترشاف املستقبل أو التنبؤ باملستقبل معالرتكيز عىل هذه املفاهيم يف الفقه اإلسالمي.
حتديد وجود إدارة متخصصة يف البنوك اإلسالمية للدراسات هتتمباسترشاف األزمات املالية وتتابع مؤسسات البحث العاملية يف هذا املجال.
توضيح العالقة بني التنبؤ بأحداث مستقبلية وختطيط أهم مصادرواستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية.

مشكلة البحث وتساؤالته:

تعترب مسالة التنبؤ باألزمات املالية من أهم املهام اإلدارية احلديثة يف املؤسسات
الربحية ،حيث تؤثر هذه األزمات يف أرباح هذه املؤسسات بشكل واضح ،بل
وقد تؤثر عىل حياة املؤسسة بشكل عام ،وقد وجدنا مؤسسات كبرية أفلست
بسبب مثل هذه األزمات .ولألثر املهم السترشاف هذه األزمات يف ختطيط
موارد املؤسسة واستثامراهتا ومعاجلة هذه املشكلة يف املصارف اإلسالمية عىل
وجه اخلصوص جاء هذا البحث للمسامهة يف وصف واقع هذه املصارف ووضع
التوصيات التي قد تساهم يف حل هذه املشكلة التي تواجهها املؤسسات التجارية
بشكل عام واملصارف اإلسالمية بشكل خاص.
لذا ترتكز مشكلة البحث يف اإلجابة عىل السؤال الرئييس التايل :ما هو أثر
استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر واستخدامات األموال يف
املصارف اإلسالمية؟.
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
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ما هو احلكم الرشعي السترشاف األزمات املالية العاملية؟هل يوجد إدارة خمتصة يف املصارف اإلسالمية مهمتها استرشاف األزماتاملالية أو متابعة اجلهات املحلية والعاملية التي تقوم هبذه املهمة ورفع تقارير
إلدارة املرصف أوال بأول؟
هل يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط الودائع يف املصارفاإلسالمية؟
هل يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط عمليات االستثامر يفاملصارف اإلسالمية؟
هل يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط عمليات التمويل يفاملصارف اإلسالمية؟

فرضيات البحث:
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 :H01ال يوجد إدارة خمتصة يف املصارف اإلسالمية مهمتها استرشاف األزمات
املالية أو متابعة اجلهات املحلية والعاملية التي تقوم هبذه املهمة ورفع تقارير إلدارة
املرصف ً
أول بأول؟
 :H02ال يوجد أثر السترشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية .ويتفرع عنها الفرضيات التالية:
 :H02aال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط الودائع يف املصارف
اإلسالمية.
 :H02bال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط عمليات االستثامر يف
املصارف اإلسالمية.
 :H02cال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط عمليات التمويل يف
املصارف اإلسالمية.
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منهج البحث:

سيتم االعتامد يف هذه الدراسة عىل املنهج االستقرائي التحلييل لإلجابة عىل
السؤال األول من أسئلة البحث ،بينام سيتم استخدام املنهج الوصفي التحلييل
باستخدام أسلوب االستبيان املوجه إىل العاملني يف اإلدارة العليا يف املصارف
اإلسالمية األردنية كأداة إحصائية لتحليلها باستخدام برنامج ( )SPSSالختبار
الفرضيات وحتديد وجود أو عدم وجود أثر السترشاف األزمات املالية عىل
ختطيط أهم مصادر األموال واستخداماهتا يف املصارف اإلسالمية.

مجتمع الدراسة:

يتكون جمتمع هذه الدراسة من العاملني يف اإلدارة العليا يف املصارف اإلسالمية
العاملة يف األردن خالل العام ( ،)2019وسيتم أخذ عينة عشوائية تبلغ ( )60فر ًدا
من جمتمع الدراسة.

الدراسات السابقة:

مل أجد دراسات تبحث يف موضوع هذا البحث – حسب ما تناهى إليه علمي
وبحثي-حتى اآلن ،إال إنني وجدت الدراسات التالية التي تفيدنا أثناء البحث يف
هذه املشكلة ،ومن هذه الدراسات:
 دراسة فهمي إسالم (2004م) ،بعنوان «استرشاف املستقبل يف القران والسنة»(((:هدف الباحث إىل تأكيد وجود استرشاف للمستقبل يف القرآن والسنة وإىل بيان
أمهية استرشاف املستقبل يف حياة اإلنسان ،حيث قام بالتأصيل الرشعي ملسألة
وبي أن مسألة املستقبل قضية يشارك فيها اجلميع إال أن
استرشاف املستقبلّ ،
أكثر الناس ال يويل هذه املسألة – عىل أمهيتها – االهتامم املناسب ،كام بني أن التنبؤ
باملستقبل القريب أو البعيد أصبح من الفنون والعلوم املستقلة التي تؤثر يف الدول
واجلامعات.
((( إسالم ،فهمي ،استرشاف املستقبل يف القران والسنة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اإليامن ،كلية الرشيعة والقانون ،صنعاء 2004م.
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((( عبد العظيم ،جمدي ،فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية ،ماليزيا2015 ،م.
((( الوايف ،آسيا ،ضوابط املصارف اإلسالمية للوقاية من األزمات املالية العاملية ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة باتنة  ،1اجلزائر.2019 ،
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 دراسة مجدي عبد العظيم إبراهيم (2015م) بعنوان «فقه التوقع في الفقهاإلسالمي»(((:
هدف الباحث إىل دراسة التوقع يف الفقه اإلسالمي من خالل طرح مشكلة
ضعف التخطيط املستقبيل يف املجال الفقهي وما ينتج عنه من حتديات تؤثر يف
تقدم األمة وتطورها ملواجهة أحداث املستقبل ،كام هدف الباحث إىل بيان حقيقة
فقه التوقع وتأصيله من خالل تغطيته لقاعدة سد الذرائع ومبدأ اعتبار املآالت
واسترشاف املستقبل وإيضاح حكمه الرشعي .وقد توصل الباحث إىل أن فقه
التوقع فقه أصيل معرب عنه يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه (صىل اهلل عليه وسلم)
وفقه الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وأن هذا الفقه يتطلب اإلملام بالقواعد الفقهية
والعلوم اإلنسانية.
 دراسة آسيا الوافي ( )2019بعنوان ضوابط المصارف اإلسالمية للوقاية مناألزمات المالية العالمية(((:
هدفت الدراسة إىل إبراز فعالية املصارف اإلسالمية مقارنة بنظريهتا التقليدية
ودراسة أسسها وضوابطها الرشعية يف مقاومة األزمات املالية والوقاية منها.
حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل للوصول إىل أهداف الدراسة.
وتوصلت الباحثة إىل عدد من النتائج أمهها أن املصارف اإلسالمية ليست ببعيدة
عن التأثر باألزمات املالية خاصة عندما تقرتب أدواهتا من العمل املرصيف التقليدي
إال أهنا تبقى أكثر استقرارا وأقل تأثرا من املصارف التقليدية بسبب بعدها عن بيع
الديون والربا والتزامها بأخالقيات العمل املرصيف .وأوصت الباحثة يف هناية
الدراسة بعدد من التوصيات أمهها وجوب النظر إىل نظم اإلنذار املبكر ،عىل أهنا
أداة واحدة من بني العديد من األدوات لتحليل املخاطر الداخلية واخلارجية،
واستخدامها جيب أن يكون جز ًءا من حتليل أوسع نطا ًقا إضافة إىل رضورة تأقلم
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املصارف اإلسالمية مع الواقع وتطبيق أساليب وإجراءات فعالة للسيطرة عىل
املخاطر التي تتالءم وطبيعة نشاطها.
 دراسة العرابي مصطفى وعبدوس عبدالعزيز ( )2011بعنوان انعكاسات األزمةالمالية العالمية على المصارف اإلسالمية ((( :
هدفت الدراسة للتعرف عىل مدى تأثر املصارف اإلسالمية باألزمة املالية العاملية
التي حدثت عام  ،2008وقد اتبع الباحثان املنهج االستقرائي التحلييل للتوصل
إىل نتائج الدراسة .وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها أن املصارف
اإلسالمية مل تكن بمنأى عن تداعيات األزمة املالية فقد تأثرت عىل غرار نظريهتا
التقليدية إال أن تأثرها كان أقل من خالل عدة أوجه بطريقة مبارشة وغري مبارشة،
وأوصت الدراسة برضورة العمل عىل دمج املصارف الصغرية لالستفادة من مزايا
االقتصاديات الكبرية وزيادة مساحة متويل اقتناء األصول والسلع الرأساملية،
وتقليل املبالغ املوجهة لتمويل رأس املال العامل.

المبحث األول :التنبؤ المالي
يعرف التنبؤ املايل بأنه أسلوب علمي منظم ُيستخدم للتعرف عىل الوضع املايل
ّ
املستقبيل ملؤسسة أو دولة ما أو حتى الوضع املايل املستقبيل يف العامل وذلك
باستخدام أدوات علمية وخربات علمية وعملية مرتاكمة تستقرئ األحداث
املالية السابقة واحلالية يف سبيل حتقيق هذا اهلدف((( .ومن أهم الطرق الرياضية
املستخدمة يف التنبؤ املايل(((:

((( عبدوس ،عبد العزيز ،والعرايب ،مصطفى ،انعكاسات األزمة املالية العاملية عىل املصارف اإلسالمية امللتقى الدويل :االقتصاد اإلسالمي :الواقع
والرهانات ،جامعة غرداية  ،اجلزائر 24--23 ،فرباير. 2011 ،
((( انظر :ليسرت ،هيتجر ،وسريج ،ماتولتش ،ترمجة امحد حامد حجاج ،املحاسبة اإلدارية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،دار املريخ للنرش ،ط،1
 1988م.Besley and Brigham, Essential of Managerial Finance, South-Western: Thomas Learning, 12th Edition, U.S.A 2000 .
(6) Besely and Brigham, Principles of Finance, South-Western: Thomas Learning, 2nd Edition, U.S.A 2003. Bodie,Kane and Marcos , Essential
Of Investment , Mc Graw- Hill, 4th, Edition , U.S.A 2002.
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 .1االرتباط واالنحدار
واالرتباط هو عالقة بني متغريين يمثل كل متغري ظاهرة معينة فإن تغريت إحدى
الظاهرتني يف اجتاه معني فالثانية تتغري يف اجتاه األوىل أو يف اجتاه معاكس لألوىل(((.
ويقاس االرتباط بني متغريين بمقياس كمي يعرف بمعامل االرتباط.
 .2االنحدار الخطي البسيط        
هتدف دراسة االنحدار التنبؤ بقيمة متغري ( )Yبمعرفة متغري آخر ( )Xويعرف
املتغري األول باملتغري التابع ويرمز له  Yويقاس دون خطأ يف حني يعرف املتغري
اآلخر باملتغري املستقل ويرمز له  ،Xويتم ذلك من خالل حل معادلة اخلط املستقيم
الذي يمثل العالقة بني املتغريين وهي.)Y= α+βX( :
وتستخدم هذه الطريقة عند وجود عالقة سببية بني متغريين.
ّ
 .3طريقة الحد األعلى واألدنى:

 .4السالسل الزمنية
السلسلة الزمنية عبارة عن عدد من القيم ملتغري واحد أو عدد من املتغريات خالل
((( العتوم ،شفيق :مقدمة فــي األساليب اإلحصائية ،عامن – األردن ،مطبعة التاج ،الطبعة األوىل 1985،م.

(8) Besley and Brigham, Essential of Managerial Finance, South-Western: Thomas Learning, 12th Edition, U.S.A 2000.
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هذه من الطرق السهلة يف التنبؤ وتستخدم كثريا يف تقدير التكاليف وحتليلها
إىل شقيها الثابت واملتغري ،كام يمكن استخدامها يف التنبؤ باملبيعات من خالل
مستويات النشاط.
تقوم فكرة هذه الطريقة عىل االعتامد عىل البيانات التارخيية يف احلصول عىل أعىل
مستوى نشاط وأدنى مستوى نشاط والتكاليف ملقابلة لكل منهام ،ثم ننسب
الفرق بني تكاليف املستوى األعىل واألدنى إىل الفرق بني املستوى األعىل واألدنى
للنشاط ليتحدد معدل التغري .ويمكن استخدام معدل التغري (ميل اخلط املستقيم)
يف إجياد الرقم الثابت يف معادلة االنحدار(((.
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فرتة زمنية معينة مرتبة ترتيبا تصاعديا ويعرب عنها رياضيا بمعادلة اخلط املستقيم
الذي خيرتق أكرب عدد من قيم املتغري التابع (املبيعات ً
مثل) أثناء الفرتة الزمنية
(املتغري املستقل) .وتصلح هذه الطريقة للتنبؤ باألوضاع املالية املستقبلية.
 .5نظام اإلنذار المبكر:
نظام اإلنذار املبكر هو «تلك األداة القادرة عىل توقع حدوث األزمات من خالل
تقييم ملف املخاطر االقتصادية واالجتامعية والسياسية والبيئية والضغوط
السكانية وغريها لبلد ما ،حيث يشمل أسس نظرية وجمموعة من اإلجراءات
العلمية املتسلسلة واملتناسقة ،التي يتم من خالهلا حتديد املخاطر اإلمجالية يف جمال
ما لبلد ما ،لتوفري املعلومات املناسبة ملتخذي القرارات والتي تفيد مسب ًقا يف توقع
حدوث األزمة يف البلد املعني ،(((».وترتكز دقة نتائجه عىل نوعية ودرجة تردد
البيانات حول حالة املخاطرة ،ولنظم اإلنذار املبكر مخسة أبعاد هي :متغريات
النظام ،فرتة العينة ،بلدان العينة ،إىل جانب تعريف األزمة وطريقة تطبيق هذا
النظام ،وكل نظام لإلنذار املبكر هو مزيج من هذه األبعاد اخلمسة ،وطريقة
تطبيقها.

المبحث الثاني :مفهوم االستشراف المالي
االسترشاف لغة هو االنتصاب ،وأرشف اليشء أي عال وارتفع ،واسترشف
اليشء أي وضع يده عىل حاجبه حتى يستبني اليشء أو يستوضحه(.((1
واالسترشاف يف اصطالح املتخصصني يف العلوم املختلفة خيتلف باختالف
اهلدف منه إال أهنم مجي ًعا يتفقون عىل أنه توقع حدوث يشء ما يف املستقبل ،فهو
(((1
جهد علمي منظم يدرس املايض واحلارض ليتوقع املستقبل.
((( أوكيل ،نسيمة ،األزمات املالية وإمكانية التوقي منها والتخفيف من آثارها (مع دراسة حالة جنوب رشق آسيا) ،أطروحة دكتوراه غري منشورة،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،2008-2007 ،ص .340
( ((1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ج ،9ص171
( ((1أنظر :فايه ،فاروق وعبد الفتاح ،امحد ،الدراسات املستقبلية ،منظور تربوي ،عامن ،دار املسرية ،د.ط ،2003 ،ص .17والدجاين ،أمحد صدقي،
عن املستقبل برؤية مؤمنة مسلمة ،عامن ،دار البشري للطباعة ،ط1والنرش ،200،ص.15
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ويمكن القول أن االسترشاف نظـرة فاحصة عىل املستقبل باالعتامد عىل جتارب
املايض ونتائج الواقع املعارص ومؤرشات التطلع املستقبيل ،وبالتايل فهو عملية
علمية أساسها التخطيط وتستهدف حشـد الطاقات وتوفري اإلمكانات الالزمة
وترشيد استخدامها ملواجهة أعباء املستقبل وحتقيق الغايات املرجوة واملتوقعة
فيه(.((1
وبناء عليه يمكننا تعريف االسترشاف املايل بانه :استخدام األساليب العلمية
للتنبؤ بأحداث مالية مستقبلية عىل مستوى املنشآت أو االقتصاد املحيل أو العاملي،
ويعرب عنه علامء املالية بمصطلح التنبؤ املايل.
وبالتايل فإن استرشاف األزمات املالية العاملية يعني التنبؤ باألزمات املالية العاملية
وهو استخدام األساليب العلمية يف حتليل مايض وحارض األداء املايل العاملي
لتوقع حدوث أزمة مالية عاملية يف املستقبل.

المبحث الثالث :األزمات المالية العالمية

( ((1خصاونة ،عامد عبد الكريم ،وقـــــزق ،خضــر إبراهيـــم ،السنن اإلهلية يف القرآن الكريم ودورها يف استرشاف املستقبل ،جملة املنارة ،املجلد
 ،15العدد2009، 2م ،ص.212
( ((1الفيومي ،أمحد ،املصباح املنري ،بريوت ،املكتبة العلمية ،د.ت ،ص.117
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األزمة يف اللغة تعني الشدة والقحط ويقال أزم علينا الدهر ،أي اشتد وقل خريه
أو أزمت عليهم السنة أي اشتد قحطها(.((1
أما يف اصطالح السياسيني واالقتصاديني فاألزمة خلل ناتج عن متغريات خمتلفة
غري مستقرة يؤدي إىل انعكاسات ألوضاع يصعب التحكم فيها.
وعليه يمكن تعريف األزمة املالية العاملية بأهنا خلل ناتج عن جتاوزات ذات أثر
سلبي يف االقتصاد العاملي (ربا ،خداع ،ضعف أخالقي ،احتكار... ،الخ) يؤدي
إىل خلل بني األصول احلقيقية واألصول املالية فتحدث اهنيارات مالية عاملية مما
يزيد من الفقر والبطالة واألمراض االجتامعية املختلفة.
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حدثت العديد من األزمات املالية خالل املئة سنة األخرية ،وعادة كانت تعزى
أسباب هذه األزمات إىل عدد من األمور مجيعها تؤول اىل سبب أسايس هو الربا،
فالطمع وبيع الديون وعدم التزام املاليني بأخالقيات املهنة وغريها من األسباب
يمكن إرجاعها إىل تفيش الربا يف االقتصاد املعارص ،وهو أمر يطول رشحه ليس
هذا موضعه.
ومن املالحظ أيضا أن األزمات املالية تتشابه أسباهبا واملدة الزمنية بينها ،حيث
إن املدة الزمنية بني األزمات املالية السابقة خالل القرن األخري كانت تقري ًبا عرش
سنوات يف معظم األحيان .فأزمة الكساد العظيم حدثت سنة 1929م عندما
اهنارت أسعار األسهم والسندات يف بورصة وول سرتيت بسبب انخفاض أرباح
الرشكات ،ثم أزمة التضخم بعد احلرب العاملية الثانية سنة  1945فأزمة البورصة
األمريكية سنة  1963وأزمة أسعار البرتول  1973فأزمة االثنني األسود عام 1987
وأزمة نمور آسيا (دول جنوب رشق آسيا) 1997م وأزمة البورصات اخلليجية
أخريا األزمة املالية العاملية سنة .2008
سنة  2006ثم ً
ال أحد ينكر اآلثار السلبية احلادة لألزمات املالية العاملية عىل االقتصاد واملجتمع
اإلنساين ككل ال عىل جمتمع بعينه فحسب ،وقد عانى العامل من آثار األزمة املالية
العاملية التي انفجرت يف سبتمرب من عام  ،2008فقد حدثت الكثري من االهنيارات
املالية يف العامل وانخفضت مؤرشات البورصات العاملية ،واهنارت أسعار
العقارات ،وما إىل ذلك ،مما أدى إىل ركود االقتصاد العاملي وازدياد معدالت
البطالة وانخفاض معدالت النمو .وقد قدر البنك الدويل خسارة أسواق رأس
املال يف ذلك الوقت بأكثر من ثالثني تريليون دوالر كام خرست أسواق العقارات
يف نفس العام أكثر من  30تريليون دوالر ،وتكاليف اإلنقاذ عام  2009جتاوزت الـ
 20تريليون دوالر .كام أن سوء توزيع الدخل يزداد يف ظل األزمات املالية العاملية،
إذ تشري األرقام إىل أن أغنى  % 20من سكان العامل يتمتعون بحصة من الدخل
العاملي تبلغ  86ضعفا عن أل  % 20األفقر .وقد أشار تقـرير التنمية البشــرية
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أن  % 40من سكان العامل يعيشون بأقل من دوالرين يف اليوم وأن هنـــاك
أكــثر من  2 .1مليار نسمة يف العامل يعيشون عىل أقل من دوالر باليوم .وتؤكد
اإلحصاءات أن  % 10يف العامل ينفقون  % 54من الدخل العاملي .وهناك 200
شخص فقط لدهيم  1000مليار دوالر يف حني  582مليون شخص يف أقل البلدان
نموا وجمموعها  43بلدا دخلهم  146مليار دوالر ،وما تؤكده اإلحصاءات أيضا
أن  % 20من دول العامل تستحوذ عىل  % 88من الناتج اإلمجايل يف العــامل وعـىل
 % 85من التجارة الدولية(.((1
هذا كله يؤدي إىل زيادة الفقر واجلوع واألمراض االجتامعية يف العامل مما جيعل من
الرضورة بمكان معاجلة هذه األسباب ومن أمهها االلتزام بنظام اقتصادي عادل
حيل حمل النظام الرأساميل ،ولكن هذا ال يعني جتاهل واقع أن االقتصاد السائد
اآلن هو الرأساميل وبالتايل ال بد من التعامل مع نتائجه وعالجها ،حتى لو كان
هذا العالج يبقى عالجا لألعراض ال للمرض نفسه ،ومن ذلك طبعا التعامل مع
األزمات املالية العاملية هبدف تقليل حدة آثارها السلبية وهذا بالرضورة يتطلب
التنبؤ هبا للتمكن من اإلعداد للتعامل معها.

يرتبط التخطيط املايل ارتبا ًطا وثي ًقا بالتنبؤ املايل حيث يعتمد التخطيط املايل عىل
نتائج التنبؤ املايل ،فالتخطيط املايل هو وظيفة إدارية تتضمن برامج تساعد عىل
إدارة مصادر األموال واستخداماهتا بطريقة ف ّعالة تساهم يف حتقيق األهداف
احلالية واملستقبلية وذلك بناء عىل توقع األحداث املالية املستقبلية ذات العالقة،
واخلطة املالية عبارة عن وثيقة حتدد ما جيب القيام به يف اجلانب املايل خالل فرتة
مستقبلية حمددة ،وكلام كان توقع األوضاع املالية دقيقا ًكلام كانت اخلطط ناجحة
( ((1عبابنة ،يوسف عبد اهلل ،األزمة املالية املعارصة ،عامل الكتب ،األردن ،2010 ،ص.136-127:
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المبحث الرابع :التخطيط المالي
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وتساهم يف حتقيق األهداف املرجوة للجهة املخططة(.((1
ويعرف التخطيط يف علم املالية عىل مستوى املنشاة أو املؤسسة بأنه :العملية التي
يتم من خالهلا تنسيق موارد املؤسسة مع الفرص املتاحة هلا يف السوق الذي تعمل
(((1
فيه لتحقيق أهدافها املرسومة.
وعرف باحثون يف الفقه اإلسالمي التخطيط يف اإلسالم بأنه «عملية التفكري
والتدبري واالجتهاد من قبل الفرد الواعي أو اجلامعة يف األخذ باألسباب املرشوعة
واالستفادة من دروس املايض واحلارض لوضع التدابري الالزمة ملواجهة املستقبل،
مع التوكل عىل اهلل فيام قدر من نتائج لتحقيق أهداف تتفق مع مقاصد الرشيعة
اإلسالمية ،ألن الرشيعة ما جاءت إال ملصالح العباد ،فحسبام كانت املصلحة فثم
رشع اهلل»(.((1

المبحث الخامس :حكم استشراف األزمات المالية وضوابطه الشرعية:
واالسترشاف املستقبيل أو التوقع أو التنبؤ العلمي ألحداث مستقبلية حمتملة
لتحقيق مصلحة فردية أو مجاعية إنام هو من قبيل حسن التدبري الذي حث عليه
ِ
اس َت َط ْعتُم
ديننا احلنيف ،ومن األدلة عىل ذلك :قول اهلل عز وجل { َو َأعدُّ وا َلُم َّما ْ
من ُقو ٍة و ِمن رب ِ
آخ ِري َن ِمن ُد ِ ِ
اط ْ
الَ ْي ِل ت ُْر ِه ُب َ
ون بِ ِه عَدُ َّو اللَِّ َوعَدُ َّوك ُْم َو َ
ون ْم َل
ِّ َ
ِّ َّ َ
ٍ
ِ
ِ
شء ِف َسبِ ِ
ف إِ َل ْيك ُْم َو َأنت ُْم َل
يل اللَِّ ُي َو َّ
َت ْع َل ُم َ
ونُ ُم اللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْم ۚ َو َما تُنف ُقوا من َ ْ
ُت ْظ َل ُم َ
ون}( ،((1وهذا يعني أن التخطيط يف بعض األحيان يكون واج ًبا إذا ارتبطت
به املصالح اإلسرتاتيجية وأمن املسلمني وأماهنم ،واإلعداد هنا يشمل التخطيط
ودراسة حتركات العدو وتوقعها املبني عىل احلنكة والفراسة والدراسة والعلم،
(15) Beasley and Brigham, Essential of Managerial Finance, South-Western: Thomas Learning, 12th Edition, U.S.A 2000.

( ((1انظر :حافظ ،حممد عيل ،التخطيط للرتبية والتعليم ،القاهرة ،الدار القومية للتأليف والنرش ،ط ،1965 ،1ص .11وعبد الفتاح ،حممد سعيد،
إدارة االعامل ،االسكندرية ،املكتب املرصي احلديث للطباعة والنرش ،1971 ،ص.83
( ((1حممد ،خريي عبد الفتاح ،استرشاف املستقبل يف الفكر اإلسالمي ،2011 ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة عني شمس ،قسم الفلسفة.
( ((1سورة األنفال ،اآلية.60 :
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( ((1رواه أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مسند عبد اهلل بن مسعود ،رقم( .302/7،)4269املحقق :شعيب االرناؤوط وعادل مرشد وأخرون :
إرشاف د .عبداهلل الرتكي ،السعودية ،مؤسسة الرسالة ،ط .2001 ، 1
( ((2رواه أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ،مسند أنس بن مالك ،رقم( ،296/20، )12981واللفظ له ،والبخاري ،حممد بن اسامعيل ،يف األدب
املفرد ( ،)168/1قال شعيب االرناؤوط وآخرون :إسناده صحيح عىل رشط مسلم ،أنظر مسند اإلمام أمحد بن حنبل ( ) 296 / 20
( ((2اخلطيب،حممد عبد الفتاح ،االئتامن عىل املستقبل يف السنة النبوية ،ندوة احلديث واسترشاف املستقبل ،جامعة االمارات2011 ،م.
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وقوله صىل اهلل عليه وسلم« :ما عال من اقتصد»( ،((1أي ما افتقر من اقتصد ،وفيه
معنى لتخطيط املوارد وعدم اإلرساف هبا حال ًيا ليبقى غن ًيا يف املستقبل.
وال خيتلف كثري من املعارصين يف رضورة استرشاف املستقبل باألساليب العلمية
املدروسة بام حيقق مصالح املسلمني والعامل ،ويقول أحد الباحثني ما يلخص
رأي هؤالء املعارصين :إن املسلم من املنظور احلضاري اإلسالمي ،ليس مطال ًبا
أيضا! ولعل يف
باسترشاف املستقبل رؤية وختطي ًطا فقط ،بل هو مؤمتن عليه ً
ِ
السا َع ُة َوبِ َي ِد َأ َح ِدك ُْم َف ِسي َل ٌة فإن
حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم« :إِن َقا َمت َّ
خري دليل عىل الشعور باملسؤولية جتاه
اس َت َط َ
ْ
اع أال َي ُقو َم حتى َي ْغ ِر َس َها َف ْل َي ْف َع ْل»(َ ((2
(((2
حركة املستقبل».
إ ًذا مسألة استرشاف املستقبل ال تدخل يف باب الكهانة والتنجيم والدجل وادعاء
العلم بالغيب  ...الخ ،بل هي عملية مرشوعة يف ديننا احلنيف كام بينا ،وال بد من
توفر ضوابط هلذه العملية لتتحقق الفائدة املرجوة منها ،ومن خالل الدراسات
السابقة التي حتدثت عن االسترشاف يمكننا استنتاج األسس العلمية والضوابط
الرشعية السترشاف األزمات املالية واملتمثلة بام ييل:
1 .االستناد إىل األساليب العلمية يف التنبؤ باألحداث املالية :فاألصل هنا
أن نعتمد عىل األساليب العلمية التي سبق بياهنا للتنبؤ باألحداث املالية
املتوقعة خالل املستقبل القريب أو املتوسط ،وهذا يمكن من التخطيط
العلمي السليم للتعامل مع هذه األحداث بام يضمن استغالهلا لصالح
اإلنسانية بشكل عام وللمسلمني بشكل خاص أحسن استغالل وحتقيق
أكرب فائدة ممكنة أو تقليل اآلثار السلبية لألحداث املالية املتوقعة إىل احلد
األدنى.
2 .االستفادة من التقدم التكنولوجي الذي يزيد مستوى دقة األساليب
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املستخدمة يف التنبؤ املايل :جيب استغالل التكنولوجيا املتاحة لتطبيق
األساليب العلمية املذكورة مما يزيد من كفاءة هذا االستخدام ويقلل اخلطأ
إىل أدنى حد ممكن ،فكلام زادت دقة التوقعات زادت كفاءة التخطيط
والتعامل العقالين مع األحداث املالية املتوقعة.
3 .تكليف املختصني باالقتصاد وباإلدارة املالية والتحليل املايل واإلحصاء
لتنفيذ دراسات التنبؤ املايل :االعتامد عىل املتخصصني يف املجال االقتصادي
واملايل يؤدي إىل التنبؤ املدروس والعلمي لألحداث املالية املستقبلية ،فعلامء
االقتصاد واملالية واإلحصاء هم األكثر قدرة عىل استخدام األساليب
العلمية والتكنولوجية املتخصصة السترشاف األحداث املالية خاصة وأن
خربهتم العلمية والعملية وفراستهم يف هذا املجال تساعد يف دقة التوقعات
املستقبلية بعيدً ا عن التخريص والتهريج.
4 .مراعاة الثابت واملتغري يف الرشيعة اإلسالمية ((2(:ويف حالة استرشاف
األحداث املستقبلية نتعامل مع متغريات بالنسبة للرشيعة اإلسالمية ألهنا
تتطور وتتغري بتطور وتغري املكان والزمان وهي متجددة بتجدد حاجات
اإلنسان ،بينام الثوابت يف الرشيعة اإلسالمية ال تتغري بتغري الزمان واملكان
ويف هذه احلالة ال جيوز االختالف يف التعامل مع هذه الثوابت أو االصطدام
معها عند استرشاف املستقبل أو التخطيط له.
5 .مراعاة فقه الواقع واملقاصد واملآالت السترشاف املستقبل ((2(:ال بد أن
ينطلق استرشاف املستقبل من الواقع الذي تعيشه اإلنسانية بشكل عام
واألمة اإلسالمية بشكل خاص لضامن حتقيق مقاصد الرشيعة ومنها حفظ
املال ،وهذا حيتاجه الفقهاء إلصدار الفتوى ،وباب سد الذرائع من أصدق
األمثلة عىل ذلك.
وقد توصل أكثر من باحث يف فقه استرشاف املستقبل إىل أن احلكم الرشعي
( ((2جمدي عبد العظيم ،فقه التوقع يف الفقه االسالمي ،مرجع سابق
( ((2جمدي عبد العظيم ،فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق
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حمظورا
السترشاف املستقبل مباح إذا كانت وسيلته رشعية أو غري حمرمة ويكون
ً
(((2
إذا كانت وسيلته حمرمة.

المبحث السادس :تأثير األزمات المالية على المصارف اإلسالمية
بحلول الربع األخري من العام  2008بدأت بوادر األزمة املالية العاملية ،وعانت
املصارف اإلسالمية كغريها من املصارف من التداعيات السلبية واإلجيابية هلذه
األزمة ،ومن أهم هذه التداعيات(:((2
 .1اآلثار اإليجابية:

( ((2قشوع ،عبد الرمحن ،استرشاف املستقبل يف األحاديث النبوية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية2005 ،م.
( ((2عبدوس عبد العزيز ،العرايب مصطفى انعكاسات األزمة املالية العاملية عىل املصارف اإلسالمية امللتقى الدويل :االقتصاد اإلسالمي :الواقع
والرهانات ،جامعة غرداية ،اجلزائر24--23 ،فرباير  2011ص5
( ((2فرحان ،حسن ثابت ”،أثر األزمة املالية العاملية احلالية عىل أداء املصارف اإلسالمية والتنمية« ،مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية :الواقع..
وحتديات املستقبل” ،صنعاء ،اجلمهورية اليمنية 21-20،مارس.2010 ،
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االعرتاف العاملي بصالحية النظام املرصيف اإلسالمي وصالبته يف مواجهة
األزمات املالية العاملية مما أدى إىل زيادة االهتامم هبذه املصارف واألسس التي
تغي نظرة اجلهات
تستند إليها يف أعامهلا حتى من غري املسلمني ،حيث لوحظ ّ
اإلرشافية هلذه املصارف ومراعاهتا لطبيعة أعامهلا  ،فقد قال وزير املالية الربيطاين يف
مؤمتر املرصفية اإلسالمية الذي عقد يف لندن عام 2009م( ،إن املرصفية اإلسالمية
تعلمنا كيف جيب أن تكون عليه املرصفية العاملية)( ،((2ومن أهم األمثلة عىل ذلك
اعرتاف هذه اجلهات بمعايري املحاسبة اإلسالمية والرشعية ومطالبة املصارف
اإلسالمية االلتزام هبذه املعايري واملوافقة بينها وبني املعايري الدولية ،إضافة إىل
زيادة ودائع املصارف اإلسالمية ونمو استثامراهتا نتيجة حتول كثري من العمالء
للمصارف اإلسالمية بسبب االنتكاسات التي تعرضت هلا املرصفية التقليدية
خالل األزمة ،حيث بلغ معدل نمو أصول املصارف اإلسالمية يف هناية عام
2008م ( )% 24واستثامراهتا بنسبة ( )% 23وودائعها بنسبة ( )% 26وقد أشارت
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مؤسسة (آرنست اند يونغ) إىل أن الصريفة اإلسالمية متثل جز ًءا من احلل لألزمة
تأثرا باألزمة العاملية(.((2
املالية العاملية وليس احلل بأكمله  ،وهي األقل ً
 .2اآلثار السلبية:

أدت األزمة املالية العاملية عام  2008إىل تراجع معدل العائد عىل حقوق مالك
املصارف اإلسالمية وهتاوي معدل العائد العام عىل حقوق املسامهني للبنوك
اإلسالمية بنحو  % 5.33من  % 13.8يف عام  2006إىل  % 6.55يف عام 2008
( ،((2كام تراجعت استثامرات املصارف اإلسالمية املختلفة خاصة تلك القائمة عىل
البيوع اآلجلة نتيجة التباطؤ االقتصادي عام  2009حيث تراجع االقتصاد العاملي
بنسبة  % 6يف الربع الرابع من  2008والربع األول من  2009حسب ما جاء يف
تقرير صندوق النقد الدويل( .((2وال ننسى أن أزمة الرهن العقاري كانت إحدى
رشارات تلك األزمة املالية مما يعني تراجع قيمة أصول املصارف اإلسالمية
الستثامراته الكبرية يف هذا املجال الذي تقتضيه طبيعة عملها.

المبحث السابع :اآلثار المتوقعة لألزمات المالية المستقبلية على تخطيط
أهم مصادر األموال واستخداماتها في المصارف اإلسالمية:

تنبع أمهية استرشاف األزمات املالية بالنسبة للمصارف االسالمية – نظر ًيا  -من
خالل تأثري هذه األزمات املتوقع عىل مصادر واستخدامات األموال يف املصارف
اإلسالمية ،وهلذا فإن التنبؤ هبذه األزمات مطلب رشعي كام أسلفنا بالنسبة للدول
اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية كاملصارف اإلسالمية وغريها ،وفيام ييل
سنستعرض أهم املصادر التي يمكن أن تتأثر باألزمات املالية من الناحية النظرية
( ((2نفس املرجع
( ((2عبدوس ،عبد العزيز ،العرايب مصطفى ،انعكاسات األزمة املالية العاملية عىل املصارف اإلسالمية امللتقى الدويل :االقتصاد اإلسالمي :الواقع
والرهانات ،جامعة غرداية ،اجلزائر24--23 ،فرباير ،2011 ،ص.7
( ((2صندوق النقد الدويل“ ،التقرير السنوي  :2009مكافحة األزمة الراهنة» ،صhttp://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/ar/2009/pdf/ .17
19/05/ar09_ara.pdf2010
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( ((3املغريب ،عبد احلميد ،اإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية ،البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة
العربية السعودية ،بحث رقم  ،66ط ،2004 ،1ص.122
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ونتأكد من واقعية تأثرها بعد اختبار فرضيات هذه الدراسة:
 .1تخطيط الودائع :تعترب الودائع املرصفية اإلسالمية بأنواعها أهم مصدر لألموال
عىل اإلطالق يف املصارف اإلسالمية حيث تشكل احلسابات االئتامنيـة % 10
تقري ًبا من جمموع مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية بينام تشكل احلسابات
االستثامرية بأنواعها  % 70تقري ًبا من جمموع هذه املصادر(.((3
ال بد للمصارف اإلسالمية من الناحية النظرية التخطيط اجليد هلذا املصدر يف ظل
توقع حدوث أزمات مالية عاملية أو حملية ،ويشمل هذا التخطيط:
األساليب التي جيب اتباعها للمحافظة عىل نفس معدل الودائع أوزيادته ،وتشمل هذه األساليب التطوير التكنولوجي والبطاقات املرصفية
والتطبيقات اإللكرتونية واخلدمات املتميزة خاصة انتشار الرصاف اآليل
والفروع إضافة إىل اتباع أساليب تسويقية متطورة ترافقها إجياد والء
خلدمات املرصف من خالل تعزيز الصورة الذهنية للمرصف وخدماته
لدى العمالء مع الرتكيز عىل السمعة وااللتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية.
املحافظة عىل نفس املستوى أو زيادته من معدل العائد عىل استثامر أصحابمبارشا بالتخطيط
حسابات االستثامر بأنواعها ،وهذا يرتبط ارتبا ًطا
ً
لعمليات التمويل واالستثامر بشكل جيد .ويمكن للمرصف اإلسالمي
التخطيط لذلك من خالل احتياطي توزيعات األرباح.
زيادة ختفيض تركز الودائع من خالل دراسة الرتكز احلايل للودائع وفرصختفيضه للتقليل من أثر أي أزمة مالية قد تقع يف املستقبل.
 .2تخطيط االستثمار والتمويل :يعترب ختطيط االستثامر والتمويل يف املرتبة الثانية
أساسا
من األمهية بعد ختطيط الودائع إن مل يكن يف نفس املرتبة وذلك ألنه يشكل ً
مهم يف الدورة النقدية للمرصف  ،فاالستثامر والتمويل الناجح يعني استقرار
ً
التدفقات النقدية واملحافظة عىل معدالت العائد عىل حقوق أصحاب حسابات
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االستثامر واملسامهني مما يساهم يف استقرار الودائع كام أسلفنا واملحافظة عىل
استقرار األسعار السوقية ألسهم املرصف يف السوق املايل ،كام يؤدي إىل جذب
املزيد من الودائع ويسهل حصول البنك عىل األموال عن طريق زيادة رأس املال
عند احلاجة  .ومن الناحية النظرية جيب أن يشمل ختطيط التمويل واالستثامر
اجلوانب التالية:
التخطيط لالستثمار في العقارات :فاملعروف أن هذا النوع من االستثامراتتأثرا باألزمات املالية ،لذا ال بد من اختاذ إجراءات حالية تتعلق
هو األكثر ً
هبذا النوع من االستثامر يف حال توقع أزمة مالية عاملية أو حملية مثل التخلص
فورا من بعض هذه االستثامرات أو تغيري أساليب استغالهلا أو التعاقد عىل
تأجريه ملدة طويلة ...الخ.
التخطيط لالستثمارات في األوراق المالية :حيث إن استثامرات املرصفاإلسالمي يف الصكوك اإلسالمية أو األسهم العادية يتأثر بطبيعة االستثامر
الذي تعكسه هذه األوراقً ،
فمثل يف حالة حدوث أزمات مالية يتوقع أن
يكون أداء األسهم التي متثل قطاع العقارات والصناعات الثقيلة أقل من
أداء األسهم التي متثل قطاع املواد التموينية واملخابز واملواد األساسية ً
مثل،
وكذلك فصكوك املرابحة لن تتأثر بنفس مستوى تأثر صكوك املشاركة
عند حدوث أزمات مالية عاملية.
التخطيط للتمويل :حيث يتوقع تأثر أدوات التمويل باألزمات املالية منحيث الكم والنوع ،فيتم التخطيط لزيادة التمويل يف بعض القطاعات التي
يتوقع أن يكون أداؤها جيدً ا يف ظل األزمات املالية مثل قطاعات السلع
األساسية وختفيضه يف القطاعات التي تتأثر سل ًبا بشكل مؤثر يف قطاعات
السلع الكاملية ،كام جيب التخطيط ألنواع التمويل أيضا ألن نوع األداة يتأثر
بنسب متفاوتة يف حال حدوث أزمات ماليةً .
فمثل متويل اإلجارة املنتهية
بالتمليك يكون أقل تأثرا من متويل املرابحة يف األزمات املالية حيث يمكن
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إدارة خماطره بشكل أسهل من إدارة خماطر املرابحة فيام يتعلق بالتعامل مع
املتأخرات وتعثر العمالء يف ظل األزمات املالية.
اختبار الفرضيات:

اإلجابة
الوزن

موافق بشدة
5

موافق
4

حمايد
3

غري موافق
2

غري موافق بشدة
1

هـذا وقـد قـام الباحث بإجـراء فحص جرونباخ ألفا الــذي يوضـح معامـل
الثبات لكـل سؤال مـن أسئلـة االستبانة وواقعية االستبانة ،حيـث كانت
النتيجــة مقبولـة إحصائيـا فقد بلغـت .% 95.5
الفرضية األولى  :H01ال يوجد إدارة خمتصة يف املصارف اإلسالمية مهمتها
استرشاف األزمات املالية أو متابعة اجلهات املحلية والعاملية التي تقوم هبذه املهمة
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لقـد استخدم الباحث املنهج الوصفي إلثبات أو نفي فرضيات الدراسة ،حيث
تم تقسيم هذه االستبانة إىل ثالثة أقسام يتعلق كل قسم بجزء حمدد من فرضيات
الدراسة ،وتم توزيع هذه االستبانة عىل ستني موظ ًفا من العاملني يف اإلدارة العليا
يف البنوك اإلسالمية العاملة يف األردن وعددها أربعة ،حيث قام الباحث بتسليم
االستبانة باليد أو باإليميل للموظفني وتم استعادة ثالثة وأربعون استبانة أي ما
نسبته  % 73من االستبانات املوزعة ،وقد كان مجيع املستجيبني من الذكور حيث
بلغت نسبتهم  % 100من املستجيبني بينام بلغت نسبة احلاصلني عىل الشهادة
اجلامعية األوىل (البكالوريوس) من هؤالء  % 81.4والباقي دراسات عليا بنسبة
 ،% 18.6وبلغت نسبة األفراد املستجيبني الذين ترتاوح أعامرهم من  25اىل 30
سنة  % 46.5ومن  31اىل  45سنة  % 20.9ومن  46اىل  55سنة  .% 32.6وتركزت
خربة نسبة املستجيبني يف الفرتة التي تزيد عن  16سنة .% 34.9
تم إعطاء األوزان إلجابات أفراد العينة حسب اجلدول التايل (مقياس ليكرت
اخلاميس):
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ورفع تقارير إلدارة املرصف أوال بأول؟
تم توجيه السؤال التايل ألفراد العينة :هل يوجد يف مرصفكم إدارة خمتصة
بالبحوث والدراسات تشمل أعامهلا التنبؤ باألزمات املالية املحلية أو العاملية أو
متابعة املؤسسات العاملية والتقارير الدولية املتعلقة بالتنبؤ باألزمات املالية املحلية
أو العاملية؟
ويف حالة اإلجابة بالنفي طلب الباحث منهم بيان األسباب .وكانت إجابات
أفراد العينة كام ييل:
االجابة

العدد

النسبة

نعم

24

%55.8

ال

19

%44.2

وبذلك يتبني وجود هذه الدائرة يف بعض املصارف اإلسالمية العاملة يف األردن،
بينام مل توجد بشكل إدارة مستقلة يف مصارف إسالمية أخرى  ،وقد برر املستجيبون
عدم وجود دائرة كهذه يف مرصفهم بوجود جلان دائمة متخصصة للقيام بمهام هذه
الدائرة أو بإجياد مثل هذه اللجان خاصة جلان إدارة األزمات عند حدوث األزمة
دون االهتامم باسترشاف هذه األزمات  ،وأمجع هؤالء أن سبب عدم وجود إدارة
خمتصة واالكتفاء باللجان هو التكلفة املرتفعة نسب ًيا هلذه اإلدارة مقرتنة باملنفعة
التي تعود عىل املرصف خاصة وأن حجم هذه املصارف ال يتحمل إنشاء إدارة
متخصصة السترشاف األزمات املالية والقيام بالبحوث والدراسات.
الفرضية الثانية  :H02ال يوجد أثر السترشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم
مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية.
تم اختبار هذه الفرضية من خالل مجيع أسئلة االستبانة يف مجيع األقسام واملكونة
ً
سؤال حيث كانت نتيجة االختبار كام ييل:
من ثالثني
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One-Sample Statistics
Std. Error
Mean

Std. Deviation

Mean

N

2.42863

15.92556

116.2558

43

h02

One-Sample Test
Test Value = 90
95% Confidence Interval of
the Difference
Upper

Lower

31.1570

21.3546

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

26.25581

.000

df
42

t
10.811

h02

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  116.25وهو أكرب من املتوسط العام جلميع
األسئلة ب  26.25وهذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة  % 95مما يعني
رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود أثر السترشاف
األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر واستخدامات األموال يف املصارف
اإلسالمية.

One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.85269

5.59148

44.7907

43
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الفرضية الفرعية األولى  :H02aال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط
الودائع يف املصارف اإلسالمية.
تم اختبار هذه الفرضية من خالل القسم األول من أسئلة االستبانة التي بلغ
ً
سؤال حيث كانت نتيجة االختبار كام ييل:
عددها أحد عرش
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One-Sample Test
Test Value = 33
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

13.5115

10.0699

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

t

11.79070

.000

42

13.828

h02a

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  44.79وهو أكرب من املتوسط العام جلميع
األسئلة ب  11.79وهذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة  % 95مما يعني
رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود أثر السترشاف
األزمات املالية عىل ختطيط الودائع يف املصارف اإلسالمية.
الفرضية الفرعية الثانية  :H02bال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط
عمليات االستثامر يف املصارف اإلسالمية.
تم اختبار هذه الفرضية من خالل القسم الثاين من أسئلة االستبانة التي بلغ
ً
سؤال حيث كانت نتيجة االختبار كام ييل:
عددها أحد عرش
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

1.14941

7.53721

41.0000

43

h02b

One-Sample Test
Test Value = 33
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

10.3196

5.6804

Mean
Difference
8.00000

Sig.
)(2-tailed

df

t

.000

42

6.960

h02b

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  41وهو أكرب من املتوسط العام جلميع األسئلة ب
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 8وهذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة  % 95مما يعني رفض الفرضية
العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود أثر السترشاف األزمات املالية
عىل ختطيط عمليات االستثامر يف املصارف اإلسالمية.
الفرضية الفرعية الثالثة  :H02cال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط
عمليات التمويل يف املصارف اإلسالمية.
تم اختبار هذه الفرضية من خالل القسم الثالث من أسئلة االستبانة التي بلغ
عددها ثامنية أسئلة حيث كانت نتيجة االختبار كام ييل:
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.60667

3.97821

30.4651

43

h02c

One-Sample Test
Test Value = 24
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

7.6894

5.2408

Mean
Difference
6.46512

Sig.
)(2-tailed

df

t

.000

42

10.657

h02c
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بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  30.47وهو أكرب من املتوسط العام جلميع
األسئلة ب  6.47وهذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة  % 95مما يعني
رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود أثر السترشاف
األزمات املالية عىل ختطيط عمليات التمويل يف املصارف اإلسالمية.
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الخاتمة:
توصل الباحث يف هناية هذا البحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات كالتايل:

النتائج :
1 .هتتم املصارف اإلسالمية ومنها املصارف اإلسالمية العاملة يف األردن بمسالة
التنبؤ املايل ويوجد يف بعضها إدارة خمتصة بالبحوث والدراسات تشمل أعامهلا
التنبؤ باألزمات املالية املحلية أو العاملية أو متابعة املؤسسات العاملية والتقارير
الدولية املتعلقة بالتنبؤ باألزمات املالية املحلية أو العاملية ،بينام يوجد يف املصارف
األخرى جلان هتتم هبذه األعامل دون إنشاء إدارة مستقلة عىل أمهيتها بسبب
ارتفاع التكلفة نسب ًيا خاصة يف املصارف صغرية احلجم.
2 .يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر واستخدامات األموال
يف املصارف اإلسالمية من خالل تأثري ذلك عىل ختطيط العمليات املتعلقة
بالودائع والتمويل واالستثامر.

3 .أن حكم مسالة التنبؤ باألزمات املالية العاملية تقع ضمن حكم استرشاف
املستقبل وهي مباحة رش ًعا إذا كانت الوسائل املستخدمة يف ذلك مباحة ،وعليه
فإن التنبؤ باألحداث املالية املستقبلية ومنها التنبؤ باألزمات املالية بأسلوب
علمي – كام بينا – مباح رش ًعا ،وحكمه حكم العلوم الرضورية األخرى كعلم
الطب والفلك واهلندسة وغريها فهو من فروض الكفاية ،بل يصبح واج ًبا يف
حق من كلفه ويل األمر بذلك أو من كانت وظيفته تتطلب ذلك ملا يف ذلك من
درء للمفاسد وجلب ملصلحة املسلمني وغريهم.

4 .أن اإلسالم مل يغفل مسألة استرشاف املستقبل والتخطيط له ،واألدلة من القران
والسنة وسرية الصحابة رضوان اهلل عليهم تؤكد ذلك .وقد استخدم الفقهاء
مصطلحات وأساليب تؤكد ذلك أيضا مثل فقه التوقع واملآالت وما شاهبه.
5 .استرشاف األزمات املالية ال بد وأن يقوم عىل دراسة مستفيضة ودقيقة للاميض
ووعي باحلارض وإملام بعلوم التنبؤ املايل وأدواته وأن ينضبط بضوابط علمية
ورشعية بينتها يف متن البحث .وهذا االسترشاف هبذه الضوابط يمكن من
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التخطيط الفعال للتعامل مع آثار األزمات املالية العاملية والتخفيف من حدة
آثارها السلبية.

التوصيات:
بناء عىل نتائج البحث يويص الباحث بام ييل:

1 .زيادة االهتامم بإنشاء إدارة أو جلان يف املصارف اإلسالمية توكل إليها مهمة
الدراسات واألبحاث املتعلقة باسترشاف األزمات املالية املحلية والعاملية
واقرتاح اخلطط للتعامل مع هذه األزمات لضامن استقرار الودائع وتدفقها من
جهة وضامن نجاح عمليات التمويل واالستثامر وتوجيهها بشكل يتناسب مع
املخاطر املتوقعة يف حال حدوث أزمات مالية حملية أو عاملية.

2 .إنشاء مراكز بحثية متخصصة يف بالد املسلمني للتنبؤ باألزمات املالية العاملية
واألحداث املالية املستقبلية بشكل عام عىل غرار املراكز العلمية املتخصصة
برصد الزالزل واألعاصري والتنبؤات اجلوية ..الخ.
3 .نرش الوعي املرصيف اإلسالمي فيام يتعلق بفقه املعامالت وتشجيع الباحثني عىل
القيام ببحوث تظهر بأسلوب علمي رصني اآلثار املستقبلية لعدم االنضباط
بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف األسواق املالية.
4 .تشجيع اجلامعات واملعاهد األكاديمية عىل إنشاء ختصصات علمية إلعداد
خرجيني متمكنني من استرشاف األحداث املالية املستقبلية بشكل خاص.
استرشاف األزمات املالية وأثره يف ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية

هذا واهلل تعاىل أعلم وأحكم.
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San’ā, al-Īmān University, College of Sharia and Law, 2004 AD.
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8. al-Ḥākim, M. A. (1986), “Al-Mustadrak ‘ala Saḥiḥayn”, Beirut: Dār al
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•

The customary practices of people may play an important role in
identifying the Shariah objectives behind its financial rules, and they
may also reshape the Shariah rules based on the identified objectives.

•

The Shariah texts forbidding the deferment of counter values in financial
transactions aim to avoid uncertainty in contracts and to cut the way
to circumvent Riba or manipulate the price of commodities through
excessive speculation.

•

The identified Shariah objectives of the provisions relating to the
postponement of counter values suggest that it is possible to tolerate
fixing the exchange rate in future money exchanges for hedging purposes,
excusing delay in spot currency contracts and excluding crafted gold or
silver from the rules applicable to ribawi commodities. However, this
is circumscribed with conditions that eliminate the damage associated
with postponing counter values in those financial transactions.

Finally, the paper urges the Shariah scholars to collaborate with the Muslim
economists and financial experts to restudy Islamic financial law on Maqasidi
basis, so that the wisdom of the Shariah in this particular branch of law
becomes clear and evident. This should help standardize Islamic financial law,
achieve better commitment to the law and reap the benefits this law came to
realize for people.
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drops from consideration the need to sell old gold for cash before buying
new gold when wanting to exchange old gold for new gold. The formality of
selling old gold for cash and then buying new gold for cash does not achieve
a known Shariah objective, nor is it of any benefit.
However, this position cannot be challenged by the Hadīth where the Prophet,
peace be upon him, instructed one of the Companions, who exchanged low
quality dates with high quality dates, to sell the low quality for dirhams first
and then to buy the good quality with those dirhams: “sell al-jam’a (low
quality dates) with dirhams then buy janib (high quality dates) with dirhams”.
Making analogy to this case [both gold and dates are ribawi commodities,
which subjects them to the same Riba rules] is incorrect, because selling low
quality dates for money and then using the same money to buy the good quality
dates attains an actual Shariah objective, unlike selling old gold for money and
then using the money to buy new gold. This objective is to refer to the market
to know the value of the low and good quality dates. Barter could lead to
ghabn (disadvantage) for one of the parties, which is overcome by referring to
the market and conducting two separate contracts: sale followed by purchase.
Overcoming ghabn is required especially when selling ribawi money, which is
basically essential money that people should have access to without incurring
ghabn or gharar. In barter exchange, there is no reference to the market price,
as it is based on the extent of the need of the owner of one item for the other
item, and the other party could profiteer from this need. Selling old gold for
cash and then buying new gold with cash from the first sale does not achieve
any apparent Shariah objective; since the price of the gold metal is the same,
used or unused, and both are exchanged at the gold market rate known to both
parties.

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

Conclusion
The above discussions show clearly that some contemporary Fiqh opinions
related to the issue of postponement of the two counter values should be
revisited. They should consider the relevant Shariah objectives since failure to
do so may yield inconsistent stands of Fiqh issues and sometimes unnecessary
stringency or disregarding of Shariah rules.
•

The paper also reaches the following important primary results:
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by extension - from being a ribawi commodity, albeit with the following
conditions:
1. Gold that is crafted is bought in order to use it for that purpose. If
jewelry is sold, for example, not to be used as jewelry, but to mint it or
to store it, the rules of riba apply to it.
2. The uses of crafted gold must be permissible (halal), not impermissible
(haram) such as jewelry for men, or eating and drinking from utensils
made of gold or silver (i.e., this position should not lead to impermissible
uses).
3. That is does not become a means/legal-trick (hila) to loan with riba, by
buying crafted gold on a deferred basis with the aim of selling it on a
spot basis for a lower price to gain liquidity.
4. That crafted gold is not sold with the aim of it being melted because
by not considering its crafted form it returns to being considered as
gold-ore and the rules of riba apply to it. This is because its state of
being crafted removes it from being considered a ribawi commodity
[according to this opinion], and if it is no longer considered as being
crafted it returns it to its original ruling. For example, people may sell
their used gold to a gold-smith for cash and the gold-smith buys it
from them without considering its particular form - as though he buys
gold-ore. Here it is necessary to pay the price so that both values are
delivered spot.
The default position regarding these conditions is to return to the original
ruling of gold being subject to the rules of riba. Not subjecting gold to the
rules of riba due to being crafted is a specific case. If this state is not achieved,
gold returns to its original ruling.
It is obvious from the above conditions that the matter is tied to the intention of
the contracting parties. It is not possible to generalize it to cover all conditions
and people. Rather, the ruling of this issue differs from one circumstance to
another depending on the intention and purpose of contracting parties, or one
of them. Hence, the ruling is diyani (a matter of halal and haram between man
and God).
This position achieves the benefit of allowing crafted gold to be bought on
instalments if a person needs to, such as for a wedding dowry. Besides, it
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According to rules of gold (and silver), if gold jewelry is sold on instalments
the sale is invalid. If old gold is traded for new gold of a different amount, as is
commonly done, the transaction is also invalid. As for the first case, it fails on
the condition of immediate exchange (taqabud) in the sale of gold for gold (riba
al-nasia) since currencies also share the same rules of gold. As for the second
case, it fails on the condition of similarity in amount in the sale of gold for
gold (riba al-fadl). These two conditions are meant to prevent circumventing
the prohibition on riba of a loan in the metal that is the genus of prices (jins
al-athman) which has strong pricing attribute, even if it is no longer used for
pricing. When spot gold is sold for a greater amount deferred, like 20g spot
gold for 25g deferred gold, the sale contains in essence riba of a loan. The two
conditions are also meant to block the means to price speculation in a metal as
economically important and significant as gold or silver.
However, if gold is jewelry and bought and sold for being used as jewelry,
some jurists, such as Ibn al-Qayyim, holds that it no longer is a ribawi
commodity, such that riba of gold only occurs when gold is used for pricing.
If it is not used for pricing but rather as jewelry, the rules of riba do not apply,
according to this opinion.

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

Ibn al-Qayyim’s opinion deserves attention and further consideration. Goldcrafting is a human effort that increases the value of the gold. The value of
this effort could be worth the same price of the actual gold or even more in
some cases. This additional factor to the gold (craftsmanship) may increase
the price of gold significantly and take gold out of circulation as a currency
and thus, removes gold jewelry outside the realm of riba.(20)

In fact, beside jewelry and ornaments, gold could be crafted for other reasons
such as making electronic chips and medical accessories. One of these items
could be sold for multiple times the actual price of gold, because of its artistic
medical or historical value. It then becomes unsuitable to be treated in the
same way as a gold currency in regards to buying it for cash and prohibiting
instalment payments of its price, or trading it for gold. The rules of riba aim
to protect the ‘origin of prices’ from volatility and being manipulated. These
uses take gold out of its pricing function, even if it is only temporarily in some
cases.
By considering the objectives of the rules of riba in the case of gold, the
researcher is of the opinion that gold-craft (siyagha) removes gold - and silver
(20) Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muaqqi’in, 2/160.
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silver, or anything else that is fit for currency in our present day, some of
the modern-day applications of selling currencies and converting them may
require permitting constructive delivery (qabd hukmi), i.e. not actually
receiving them in-hand. Examples include bank depositing the counter-value
of the other currency in the client’s account, taking the counter value through
a payable check, and receiving the price of gold or silver when sold by a credit
card. The current applications of currency sales may also necessitate excusing
delay if an unforeseeable delay occurs in the international transactions due to
having holidays in the country of one of the two contracting parties, or due a
difference in time zones.
However, based on the above view on the rationale of conditioning the
immediate delivery (taqabud) in the sale of currencies, and the juristic stands
of on the prohibition being only to block the means towards riba, i.e. not a
consequential sin in itself, then there could be nothing wrong with delaying
delivery of one of the values in the exchange of non-deferred currencies, as
long as there is need for it. This is so unless or until scholars or economists
may identify a considerable wisdom or need to necessitate the immediate
delivery (taqabud) in these transactions.
The same can be argued for buying gold or silver or replacing old for new
from the same seller, as in the following discussion.
C) Application 3: Trading off gold/silver and selling it in instalments

Gold comes in three main forms: i) gold-ore - its natural state before being
minted; ii) minted gold: when it is minted into a currency (such as a dinar);
and iii) crafted gold, such as jewelry for embellishment. The texts referring
to riba in gold do not differentiate between its different forms. The jurists’
rulings encompass all forms of gold, and the reason for riba in gold indicates
the inclusion of all forms of gold, because to them the effective cause (‘illa) is
having in gold the ‘essential attribute of pricing’ (jawhariyya al-thamaniyya).
Had they deemed the ‘illa pricing (al-thamaniyya), gold-ore and jewellery
would have been exempted. However, they identified the ‘illa as ‘the essential
attribute of pricing’ so much so to include gold-ore and jewelry.(19) Even when
gold is not used as currency its metal is suitable for that purpose, hence gold
processes the essential attribute of pricing, and the same applies to silver.
(19) See Ibn al-Humam, Fateh Al-Qadeer, Beirut: Dar Ihya’ al-Thurath al-Arabi, n.d, 5/149; Al-Dasuqi, Hashiyat al-Dasuqi, Cairo: Dar Iyah
al-Kutub al-Arabia, n.d, 3/41; Ibn Qudama, Al-Mughni, 4/136.
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‘Abbas, that they only considered riba in an increment for deferment.(18)
Regardless of these opinions and positions, it is clear that a new wisdom has
appeared in our time for prohibiting deferring counter-values when selling
types of ribawi money with each other, such as currencies. The wisdom of
the prohibition is to prevent price speculation and gambling that occurs in
contemporary financial markets as mentioned, so the prohibition is to block
the means to this end.
Based on the aforementioned, since the prohibition of not having immediate
delivery (taqabud), with no increment, is meant only to block some means to
unlawful ends (tahreem thara’i), and that it is a small sin in itself according
to some scholars, such as al-Mawardi, then it is possible to consider allowing
a future currency contract only between two hedging parties, such as Islamic
banks.
There is no need to use an ill-reputed transaction such as tawarruq to achieve
the same result, or to apply the mechanism of mutual promises as this does not
solve anything as discussed above, especial that those two devices open the
door for price speculation as elaborated earlier.
Permitting a currency contract between hedging parties is less risky than
giving a general permission to mutual promises on future money exchange
or to a tawarruq-based deferred currency exchange. These techniques involve
Shariah cautions such as possibly leading to price speculation on the currency,
which is a matter that has dangerous economic consequences, and is a
considerable reason for prohibiting the deferment of counter-values in our
time.

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

B) Application 2: Excusing delay in spot currency contracts
An issue that relates to the issue of immediate delivery (taqabud) in currency
exchange is the issue of delay occurring in spot currency contracts, where
there is no actual intention of deferment of the transaction. Although the
Shariah texts are clear on the condition of immediate delivery (taqabud) in
counter-values in currency exchange, such as selling gold for gold or for
(18) Ibn Qudama, Al-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr, n.d, 4/134. However, in contrast to this stand attributable to Ibn Abbas, Al-Hakim reports
the story of Abi Sa’id with Ibn ‘Abbas, where Ibn ‘Abbas changes his opinion stating: “May Allah reward you with paradise O Abu Sa’id. You
reminded me of an issue that I had forgotten. I ask Allah for forgiveness and repent
longer deemed
this transaction permissible. Al-Baihaqi also reported something similar. See Al-Hakim, Al-Mustadrak, 5/43; Al-Baihaqi, Al-Sunan, Makka
al-Mukarrama: Maktabat Dar al-Baz, 1414H, 5/286, Hadith No. 10289.

to Him”. Hence, Ibn ‘Abbas no
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exchange explicitly rather than trying to circumvent the prohibition by using
these highly controversial contracts. Such contract (tawarruq) adds noting
to the Islamic banking industry but unnecessary complexity and cost, and it
harms the image of the Shariah and the reputation of Islamic banking.
Possibly the most acceptable solution, if there is a real need for financial
institutions to hedge against price changes of currencies, is to allow for
them explicitly what has been allowed implicitly. That would be better than
using detrimental circumventions that are unsound and open to categorically
unlawful uses. Especially given that the Shariah rulings of transactions have
effective causes that can be rationally understood as discussed, yet these
circumventions do not have rational meanings, as they do not lead to any
intrinsic benefit but rather lead to greater impermissibility.
From another perspective, there appears to be no Shariah reason for the
prohibition of a deferred currency contract if the aim is genuinely hedging,
unless the aim is just to block the means to a possible intend of speculation.
By contrast, the rationale of the other deferments in currency exchange is all
clear as highlighted. If one of the two counter values is paid spot while the
other is deferred, or if both are deferred but with a difference in time periods,
then the prohibition is to prevent circumventing riba of loans by increasing the
deferred value. If both counter-values are deferred together for a single time
period while the aim is price speculation on the future price of the currency,
then this is gambling.
This inability to rationalize the prohibition a deferred currency contract where
there is no suspicion of riba or gambling comes in line with what al-Mawardi
said generally about riba: “As for riba due to a delay or deferment without
an increment, it is small sin, because it amounts to an invalid contract [for
failure to meet the formality requirements of the contract], and they [the
jurists] clarified that [involving in] invalid contracts incur small sins only”.
(Al-Bujairami, 1987)(16).
Ibn Qayyim also indicates to this meaning in general by saying that real riba
that is prohibited is riba that is an increment due to a deferment. (Ibn alQayyim, 1973, 2/154)(17). It is also reported that some of the companions of
the Prophet (pbuh), such as Ibn Abbas, Usamah Bin Zayd, Zayd Bin Arqam
and Abdullah bin Zubayr, though commonly known as attributable only to Ibn

(16) Al-Bujairimi, Sulaiman, Hashiya al-Bujairimi, Beirut: Dar al-Ma’rifa, 1987, 2/15.

(17) Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al’Alameen, Beirut: Dar al-jeel, 1973, 2/154.
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(taradi) in contracts - between both parties when forming a contract. This is
a condition in the Hadith: “sale is based on mutual consent”.(14) The party
bound by the promise may not be agreeable to the contract when the future
time comes. Probably if he was given a choice of not entering it, he would not,
while his consent before that is of no consideration, because mutual consent is
a condition while initiating the contract as stated in the Hadith. The consent in
khiyar al-shart or the choice that accompanies ‘urbun sale, occurs during the
contract, not before it, so even none of these is an exception.
In addition, a mutual promise that is binding on one party in a currency
exchange contract makes the mutual promise closer to being a contract. No
jurist allowed this among those who permitted a mutual promise on currency
exchange. In fact, it makes the mutual promise the same as a contract if there
is a benefit for the party that is not bound to execute the currency exchange.
In sum, the suggestion of a mutual promise on currency exchange contracts
as a legitimate solution to the problem of hedging in deferred currency is not
a practical solution. This position in general leads to falling into prohibitions.
Besides, the resolution that permits it in the (AAOIFI) Shariah Standards does
not condition it with the aim of hedging, which opens the door for using it for
price speculation also, which is definitely unacceptable as discussed above.

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

As for relying on tawarruq sale to enable hedging the price of the deferred
currency, apart from the permissibility or otherwise of tawarruq,(15) it is costly
and opens the door to being used for price speculation as well. This is what in
practice occurs in financial markets, as observers know. Financial derivatives
depend on tawarruq-based structures for price speculation on currency
exchange.

In addition, the tawarruq contract is simply a formality that makes no
sense. When it is used for this purpose, it leads to a binding deferred
currency exchange for both parties. If biding deferred currency exchange is
impermissible in the Shariah as discussed, the Islamic banks that use tawarruq
and similar contracts for deferred currency exchange are actually committing
this prohibition. However, if to these banks the aim of hedging in currency
exchange is legitimate, and tawarruq is used only as a means to achieve this
permissible aim, then it is better for these banks to execute deferred currency
(14) Reported by Ibn Hibban in his ‘Sahih’, (Beirut: Al-Risala, 1993, No. 307); Ibn Majah in his Sunan (Beirut: Dar al-Fikr, n.d, Book 12,
No. 2185).
(15) Tawarruq has been ruled as unlawful by the Fiqh Academy (resolution No.19/5 in its 19th session which was held in Sharjah in April 2009)
since it involves a contrivance to Riba.
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of formalistic contract structure that leads in the end to mutual obligations to
exchange two currencies in the future at a pre-determined price. The tawarruq
contract is most commonly used for this purpose.

Before looking at the alternative arrangement based on tawarruq we turn to an
important matter that is related to mutual promises on currency: the prohibition
of this mutual promise (which is the subject of this contract) if it is meat to
achieve something prohibited. While the act of exchanging one currency for
another that is done at one time in the future is permissible in its essence,
being obliged to do it in the future is prohibited. For this reason the jurists
allowing mutual promises upon currency exchange in the future conditioned it
with being non-binding. If the act of the exchange were prohibited in itself, the
jurists would never have allowed the mutual non-binding promises to execute
it, as promising to do an impermissible act is impermissible, similar to the
promise between a lender and a borrower for the latter to give to the former an
increment upon the original amount of debt. Thus, the jurist would never allow
a binding promise to execute currency exchange in the future, simply because
future currency exchange is impermissible. In fact, the Shafi’is allowed the
promise to execute currency exchange only because it is a part of the nature
of promise not to be binding. If it was binding in itself or was made as such,
they would never allow it.(13)
On this basis, the statement absolutely permitting mutual promises on currency
in Islamic banking practice, as the Standard does, is incorrect, even if it is not
binding on either parties. This is because the act of currency exchange based
on a mutual promise could be impermissible at its core, such as if two parties
promise a deferred exchange of ten dirhams after a month for twenty riyals
paid after two months despite the dirham and the riyal being similar in value.
This exchange, upon which the mutual promise is made, contains riba due
to an increment in the deferred value, which is impermissible, making the
mutual promise upon it impermissible too. If, however, the mutual promise
is on the exchange of two currencies at one deferred time, then since such act
of exchange is permissible in itself, i.e. exchanging ten dirhams for twenty
riyals at one time, then having a mutual promise to do the same should be also
permissible.
Another issue is that a promise that is binding on only one party, which the
Standard permits, is not acceptable under analysis, because it negates an
essential condition (from the conditions) of sale, which is mutual consent
(13) Ibn Hazm, M.A, Al- Muhalla, Beirut: Dar Al-A’faq Al-Jadidah, n.d, 2/513.
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transaction with the other party that is bound by the promise. However, it is
natural that with this right the bank wishing to hedge will withdraw from the
agreement on the currency exchange, and conduct a currency exchange in
the market if it finds a more suitable currency rate. On the other hand, it will
choose to implement the currency exchange agreement with this party only
in case the market rate on the execution day is better for it than the fixed rate
in the mutual promise. However, in reality, will there be any party willing
to oblige itself to a currency exchange price without the other party being
equally obliged!
In truth, whoever enters into a future currency contract is either a speculator
on the prices or a hedger. At the contract’s essence, parties may enter into an
agreement on a deferred currency for hedging purposes if they have mutual
obligations; both require the currency of the other party and fear an increase
in its price in the market. When the aim is to speculate on prices, both parties
have contrary expectations - one expects the price to increase while the other
expects it to decrease.

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

The party (the client) that enters into a mutual promise on the currency
exchange with the Islamic bank seeking to hedge is himself seeking either to
hedge or to speculate. Since obliging both parties is unacceptable according to
the Standard (AAOIFI), the agreement will not serve his (the client’s) either
purpose, due to not obliging the other party (the bank). Hence, the agreement
to execute future currency exchange on mutual promise basis, but with
obligating one party only, is impractical, as the non-obliged party will enforce
the agreement only if it serves its own interest, depriving thus the other party
of the change to achieve his purpose in hedging or speculating.
Therefore, a mutual promise on a currency that is only binding on one party
is not a practical solution because the second party that gives a promise to the
Islamic bank does not benefit at all, as with this one-sided promise, he cannot
hedge or speculate. As a result, the Islamic bank will not be able to find a client
that will be willing to give it a binding promise, so that the bank can hedge
against unfavorable change in the currency exchange rate. The alternative to
this impractical solution is to have an agreement between two Islamic banks to
support each other by the assisting bank giving a binding promise of currency
exchange to the other bank to provide it with the currency it needs. However,
by looking at the current practice, this assistance is rare, as the majority of
Islamic financial institutions in reality use instead an alternative arrangement
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contract. For example, if the price of a dinar equates to 10 dirhams,
while 10 dinars spot are sold (loaned) for 120 dirhams deferred for a
month, the seller (lender) gains 20 dirhams.
- Secondly, to prevent speculation on currencies through their deferred
sale, as speculation on currencies may badly hit the economy. Speculation
on currency leads to instability of the currency value, which may affect
the three economic functions of money as a store of value, a means of
exchange and a unit of account. It may also lead to a sharp decline in
the currency value in a way that severely hits the economy, as occurred
in the Asian Crisis back in 1997. Thus, the Shariah is strict in selling
money for money, and to curb speculation it conditions its sale for other
money on a spot basis.
- Is a mutual promise on a future currency exchange a sound and
acceptable alternative to a deferred currency contract?
Fiqh Academy passed a resolution prohibiting deferred currency sale and
prohibiting mutual promises on a currency without distinguishing between
binding and non-binding mutual promises.

However, some Shariah standards(11) issued on sale of currency prohibit a
binding promise between two contracting parties but permit a binding promise
by one party only. These standards do not differentiate between whether the
aim of currency sale is for price speculation or for hedging purposes. The
standard passed by AAOIFI states: “a mutual promise in trading currencies is
prohibited if it is binding on both parties, even if it is to hedge against the risk
of change in value. As for a promise from one party, it is permissible, even if
it is binding.” (12)
The question here is whether the ruling of this standard is practical and sound,
and whether there is any practical difference between a promise that is binding
on one party and a promise that is binding on both parties?
The bank that seeks to hedge, according to what the standard states, needs to
find someone who can give it a binding promise of paying the desired currency
for a specific price, without the bank being obliged to implement this currency
exchange, in order to avoid binding both parties. In other words, according
to the standard, the bank that wants to hedge must have a right to leave the
(11) Some financial institutions issued recently Shariah standards in an attempt to streamline the Islamic finance industry.
(12) AAOIFI Shariah Standard No.1 (2/9/A).
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values in transactions but with the aforementioned conditions, then the
following transactions are perceived to benefit from such stand.
A) Application 1: Fixing the currency exchange rate for hedging purposes
Deferring the counter-values in currency exchange contracts, just as in other
ribawi monies, comes under the direct prohibition in the Hadith of ‘Ubada Bin
al-Samit: “[when exchanging] Gold for gold, silver for silver, wheat for wheat,
barley for barley, dates for dates, and salt for salt – [it has to be] equal for
equal, hand to hand [payment to be made on the spot]. If those commodities
differ, sell as you wish provided that payment is made on the spot”. On the
other hand, deferring other non-ribawi money comes under the prohibition of
selling deferred for deferred (bay’ kali’ bil kali’), which has been discussed
above. The objective perceived for prohibition in both cases, the ribawi and
non-ribawi monies - is to free the transaction of gharar and to block the means
to price speculation. This objective is even more evident particularly in the
sale of currencies, because of their importance to the stability of the economy,
so they should be surrounded with various rulings to ensure their protection
against possible manipulation by speculators.

However, fixing the price of currency for hedging purposes has become a
commercial need in our time, especially in the view of the currencies price
fluctuations and their possible dependence on other currencies, such as the
dollar and the euro in international trade. As Islamic banks play the role of a
commodity trader, they needs to fix the price of currencies to cover their future
financial liabilities.(9) The Islamic banks may also need to fix the price of a
currency in advance for their own mutual payment obligations.

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

The Shariah texts prohibit fixing the price of currency beforehand in a binding
exchange agreement, because the texts on sale of currencies are explicit in
conditioning taking delivery (taqabudh) of the two counter value. Although the
currencies were gold and silver at the time, but these texts relate to currencies
in general and not particularly to these two metals: gold and silver.(10) Hence,
taking immediate delivery (taqabudh) in sale of currencies is necessary.
The economic wisdom in conditioning taking immediate delivery (taqabudh)
in currencies in general is perceived in two things:
- Firstly, to block the means to circumvent riba of loans through a currency
(9) Such as in Murabaha LC, especially the USANCE LC where the bank has the option to delay payment of the price for some time.
(10) For more details on this issue, see Abozaid, Abdulazeem, Fiqh al-Riba, Beirut: Al-Risala Publishing House, 2004, p.325.
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If it is permissible to rent an asset that is not specific (ghayr mu’ayyan) but
specified on the basis of description (mawsf fi al-thimma), and not owned by
the lessor but he is likely able to deliver it, then it is also possible to permit the
sale of something non-specific but clarified by description and is likely to be
delivered. This is especially so given that ijarah is a kind of sale as the jurists
deem it ‘sale of usufruct’ (bay’ al-manafi’), and ijarah is not different from
sale in this regard. The usufruct does not exist at the time when the contract
is signed just as a sale item is non-existent at the time when the contract is
signed.
In addition, the contemporary application of istisna’ contract contains a delay
in both counter-values in a contract that is binding on both parties from the
moment it is signed. OIC Fiqh Academy permits such istisna’, while it is
obvious that it involves delay of both counter-values (OIC Fiqh Academy
Resolution No. 65/1992). One of the common applications of such istisna’ is
sale of real estate properties before or during their construction.

Thus, if we accept the aforementioned Hanbali ijtihad (in ijara) and the
contemporary ijtihad that istisna’ contract is binding from the moment it is
signed, and we also acknowledge the general need nowadays for a hedging
and the absence of excessive gharar in modern-day transactions due to the
guarantees of it being implemented, then we should also accept deferment of
counter-values in a sale contract. This is as long as its execution is guaranteed
and the aim of the contract is hedging, not price speculation.
In fact, the prohibition of gharar is connected to the amount of its harm and
whether or not it is greater than the need for it, which is why a small amount
of gharar is excused. If a need has been identified in a contract that contains
gharar, and it is not used as a means towards speculation, and it may not
lead to animosity and argumentation between the contracting parties, then it
is possible to tolerate it. Ibn Taymiyah states: “the harm of gharar is less than
that of riba, which is why leniency is given to it [i.e., gharar] when the need for
it arises, such as selling property ‘jumlatan’ [i.e. without specification of what
it contains]... or selling pregnant or milking animals [at a higher price despite
the uncertainty of the pregnancy or the milk].(8)
4. Contemporary applications of deferring the counter-values in transactions
If to adopt the above conclusion, i.e. acceptability of deferring both counter
(8) Ibn Taymiyah, A, Al-Qawaid al-Nuraniyah, Riyadh: Dar Ibn Jawzi, n.d, p. 172.
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However, if the aim of the contract is hedging, then the two contracting
parties would execute the contract to fix the price of the commodity that
will be effectively exchanged on the agreed future date. Herein the buyer is
driven by his concern about the commodity’s price rising in the future and
wants to fix its price, while the seller is worried that the price may fall in the
future and also wants to fix the price. In this situation, there is no speculation/
gambling (qimar), although there is excessive gharar due to the deferment of
both counter-values as one or both parties may fail to deliver the agreed value.
In this regards, the Shariah exempts deferring the payment of the price to
meet a need, as people may not be unable to pay the price in cash. The Shariah
also excuses gharar in deferring the sale item in a salam contract to meet a
need as people are in need of cash to finance the costs of production, not to
mention that salam contract in essence facilitates production, which benefits
the economy. Hence, the needs of people are met by deferring the payment of
the price in the deferred payment sale and are also met by deferring delivery of
the sale item, as in salam. Thus, the Shariah excuses gharar that accompanies
deferring one of the counter-values, in view of it being a public need.

As for deferring the two counter values, no genuine need existed to justify
it, especially that the gharar (gharar jahala) involved therein would be then
double sided and excessive. There was no general need for this in the past,
while in our time with financial transactions getting more complex, there is a
need amongst manufacturers and traders to ensure that resources continue to
be supplied for their industry or trade with a pre-determined price. Hence, the
need has arisen for deferring both counter-values for sake of hedging, while
the gharar emerging from the possibility of the two parties not fulfilling their
contractual obligations may be significantly minimized nowadays, especially
if the transaction is conducted in organized financial markets that guarantee
the implementation and fulfilment of contractual obligations.
Moreover, there are some juristic reasoning (ijtihad) that allow a delay of both
counter-values in some financial transactions. Hanbalis, for instance, do not
condition in some ijarah contracts, where the leased asset is only described in
the contract and delivered in the future, immediate payment of rent.(5) Hence,
such ijarah contains deferment of both counter-values.(6) In certain cases of
istisna’ some Hanafis also permit a delay in both counter-values.(7)
(5) Al-Bahuti, M, Sharh Muntaha Al-Iradat, Beirut: Dar al-Fikr, n.d. 2/252.
(6) Contrary to the Hanbalis, the majority of Fiqh schools invalidate such contact due to deferment of both counter values. Ibn Rushd, M. A.,
Bidayat al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid”, Beirut: Dar al-Fikr., 2014, 2/182.
(7) Ibn Abideen, M.A., Radd al Muhtar ‘ala al Durr al Mukhtar (Hashiya Ibn Abideen)”, Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1998,
4/170.
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as well as the possible increment in one of the two values (the higher price in
the deferred-price sale, and the lesser price in salam), because the benefits of
these contracts are greater than their harms. In contrast, the economic harms
that occurs due to direct transactions in cash with increase in the deferred
value (riba of a loan) are incomparable with the little harm that could occur in
the Salam or the deferred payment sale.
This is in respect of deferring one value. As for deferring both counter-values,
it is an issue that requires focused discussion, as follows.
3. Textual prohibition of deferment of counter values
The prohibition of selling deferred consideration for a deferred consideration
is mentioned in the Hadith: “The Prophet, peace be upon him, prohibited
selling al-kali’ bi al-kali’ (deferred for deferred)”.(3) Much has been said about
the authenticity of this Hadith, although the jurists were unanimous about
adopting the prohibition of such a sale.(4)
It seems that the reason for the prohibition of deferring both counter-values
relates to gharar with its two possible meanings, speculation (qimar) or lack
of knowledge (jahala), and not due riba, as long as the time period of both
deferred counter-values is the same. Speculation/gambling (qimar) occurs
when the two contracting parties speculate about the future price of the
commodity without the aim of a real exchange. The transaction ends in paying
the difference, and not in actually delivering the sold commodity. This is what
is known in our time as ‘futures’, where the aim is speculating on prices and
not hedging against unexpected changes in the future price of the commodity.
Traders sell a commodity of specified genus, type, amount, price and time of
delivery in organized financial markets. At the appointed time they look at
the market price; if it is lower than the agreed price, the seller profits, and the
buyer pays the difference; the sale does not conclude with actual exchange
of the commodity and its price, but with paying the difference. Hence, the
contracting parties are akin to gamblers on the future price and are not really
transacting in reality.
(3) The Hadith has been reported by Al-Hakim in his Mustadrak, (Beirut: Dar al Ma’rifa, 1986, 2/57) describing it as in accordance with Muslim’s conditions, and by Al-Darqutni in his Sunan, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyya, 1996, 3/60, Hadith No. 269).
(4) Al-Shawkani states: “Al-Hakim considered it sound on the conditions of Muslim, but followed up by saying that Musa Ibn ‘Ubayda alRabthi was alone [in reporting it], as al-Darqutni and Ibn ‘Uday also said. According to Ahmed: “the narration is not sound for me, and I do
not know this Hadith”. He also said: “this Hadith is not sound, but the people held a consensus that it is not permitted to sell a debt for a debt.
Al-Shafi’i said: “scholars of Hadith have doubts over its authenticity”. (Al-Shawkani, M.A, Nail al-Awtar, Beirut: Dar al-Fikr, n.d., 2/56).
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to money exchanges. However, the practical applications of topic treated
in this paper go beyond money exchanges to include other transactions in
Islamic finance, but the limited scope of paper excludes those transactions
from discussion.
2. Fiqh background

In principle, deferment of values in a commutative contract may be in one or
both of the counter values; if it is in one then it is related to gharar, as well
as riba if the counter-values are of the same genus and the postponed value is
higher than the spot value. If the deferment is in both counter-values for the
same period, the issue relates only to gharar.

As for deferring one of the counter-values only, either the commodity is sold
on a deferred basis for an immediate cash payment - which is salam, or the
commodity is sold on a spot basis for a deferred payment. Both involve gharar
given the possibility of the debtor failing to deliver the cash or commodity
that he is obliged to do. In addition, both are susceptible to an increase in
one of the two values in exchange for time. The Shariah has permitted such a
contractual arrangement despite its resemblance to the increase that are seen
in riba, where money is increased in exchange of time.

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

This is because sale with a deferred price or deferred delivery (salam) may
meet a general need, and they are genuine sales. The buyer who buys on a
deferred payment basis is in need of the commodity and does not seek cash
(like in tawarruq)(1). Similarly, the seller in salam needs cash only to produce
the sale item. In addition, salam facilitates production and provides economic
and social benefits; both the buyer and seller benefit, as well as the society. On
the other hands, selling on a deferred payment basis meets a general need also,
as many people do not have the cash to buy on the spot. However, although
the Shariah permits buying on a deferred payment basis, the Shariah does not
encourage incurring debt to buy non-essential items.(2)
Hence, sale contracts on a deferred price or deferred delivery (salam)
basis meet a general need recognized by the Shariah and therefore they are
permitted. The gharar that is contained within these two contracts is excused
(1) Tawarruq refers to buying a commodity from one party on credit and selling it to a different party for cash as a means to obtain cash. The
practice that involves collusion between the concerned parties was ruled as unlawful by the Fiqh Academy (resolution No.19/5 in its 19th session which was held in Sharjah in April 2009) since it involves a contrivance to Riba.
(2) The Shariah in general does encourage people to incur unnecessary debts; this is evident in view of the numerous Shariah texts that discourage people from borrowing, the most evident of which being the Prophet’s refraining from praying the Janaza prayer on a one who passed away
before repaying his debt. (See Al-Bukhari, M.I, Sahih al-Bukhari, Damascus: Dar al-Ulum, Hadith, (n.d), No. 2289.
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1. Introduction
Deferment of the two considerations in a sale, i.e. selling something on the
basis of description (mawsuf fi thimmah) for a deferred price is an important
issue that has numerous contemporary applications, especially in Islamic
banking. However, this sale is known as impermissible in the Shariah as will
be discussed soon, and the prohibition relates to two reasons: gharar, due to
the possibility of failure to deliver the deferred value in the future; and riba if
there is an increment for the counter-value being deferred. This necessitates an
analytical detailed study from both Fiqh and Maqasid perspective.
Methodology: To treat the above matters, the paper employs a qualitative
research methodology that adopts textual and fiqh comparative analysis
approaches. The methodology also incorporates a macro perspective for
treating the subject by analyzing the issues being examined from the perspective
of Maqasid al-Shariah in consideration of existing market practices and needs.
Significance & Literature Review: In fact, although the paper addresses
an issue that has been addressed before, it acquires significance and value
by setting the basis for what constitutes a valid sale of values that are both
deferred as well as by showing areas of conflict and inconsistency in some of
the contemporary stands on the matter, necessitating thus a review of these
stances. Among the available studies on the issue of deferment of both counter
values are:
• “The Implications Resulting from Deferment of Counter Values” (in
Arabic) by M. Ra’fat Uthmān; a PhD dissertation in 426p published in
2006.
• “Deferment of Counter Values in Commutative Contracts” (in Arabic)
by Yasser al-Nashmī; a PhD dissertation in 656p published in 2011.
• “Sale of Debt for Debt and Deferment of Counter Values” (in Arabic)
by Yusuf Ṣālih Mahmūd; an article published in 2019.
All of the above studies provide significant details pertaining to the issue in
question but overlook its Maqasid aspects in the way that should influence the
Shariah rulings of the contemporary applications, and hence the important of
this study.
Structure of the Paper: The paper comprises this introduction, analysis of the
prohibition and then a discussion of three contemporary applications relating
240
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تعاون بني علامء الرشيعة واالقتصاديني يف مراجعة املعامالت املالية املعارصة بام
وينّب خمالفة أحكامها.
حيقق مقاصد الرشيعة يف األحكام ُ

الكلمات المفتاحية :مقاصد الرشيعة ،التمويل اإلسالمي ،ربا البيع ،الغرر،
الوعد ،تأجيل البدلني ،عقود الرصف.
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العدد ()16

التحليل المقاصدي لمسألة تأجيل البدلين في المعاوضات
وأثره في الحكم على عقود الصرف
عبد العظيم أبو زيد
أستاذ مشارك في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة -قطر
ّ
(سلم البحث للنشر في 2021/1 /11م ،واعتمد للنشر في 2021/ 3/25م)
https://doi.org/10.33001/M011020211590

الملخص

ِ
بعض النصوص الرشعية التي تنهى عن تأجيل البدلني يف املعاوضات
وجدت ُ
فوقفت عندها اآلراء الفقهية املعارصة يف بعض التطبيقات وقوف ًا ظاهري ًا
املالية،
ْ
دون تعليل ،ففرقت يف احلكم بني حاالت متامثلة دون قيام ما يستدعي التفريق
بينهام يف احلكم ،وجتاوزت يف بعض احلاالت هذا التحريم بالداللة عىل مسالك غري
مبارشة تؤدي إىل ذات النتيجة من حدوث تأجيل العوضني .يأيت هذا البحث ليحقق
يف غايات الرشيعة من أصل النهي عن تأجيل العوضني ،ثم ل ُيح ّقق يف التطبيقات
املعارصة التي يقع فيها موجب النهي يف تأجيل العوضني يف عقود الرصف بخاصة،
فيفصل يف هذه التطبيقات وحيدد املقبول منها وغريها بنا ًء عىل حتليل مقاصد النهي
ّ
ِ
يف أصل املسألة من وجه ،وعىل مدى احلاجة إىل التطبيق املعارص هلا ،وبيان اآلثار
اإلجيابية أو السلبية لذلك التطبيق .وقد توصل البحث إىل إمكان تصحيح بعض
املعامالت التي تتضمن تأجيل العوضني ،ولكن برشوط ،بينام ال يمكن تصحيح
بعضها اآلخر بالنظر إىل مفاسدها املرتبطة بالربا والغرر .وأوىص البحث برضورة
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Abstract
Shariah texts forbid deferment of both counter values in the commutative
transactions. However, it is obvious that contemporary juristic opinions
abide by this prohibition without appreciating its Shariah objectives. This
is evident as some of these opinions unjustifiably differentiate between
similar applications, or they violate the prohibition by allowing stratagems
that eventually lead to having both values deferred. The paper comes to
analyze the Shariah objectives of the prohibition of such transactions, and
then to investigate the contemporary applications that relate to this prohibition
particularly to money exchanges. Based on the identified Shariah objectives,
and based on the extent of the contemporary need to these applications, the
paper goes then to use that as criteria to determine the acceptable and the
unacceptable applications of money exchange, indicating their positive or
negative effects. The study primarily indicates that while some transactions
pertaining to the point of discussion can with conditions be validated in view
of various considerations, the Shariah for riba and gharar reasons cannot
condone some other transactions. The paper recommends that the Shariah
scholars collaborate with the Muslim economists and financial experts to
reexamine the excising structures of Islamic financial law on Maqasid basis,
in order to remove unnecessary rigidity and achieve genuine observance of the
applicable Shariah rules.
Keywords: Shariah objectives, Islamic finance, Riba of sale, Gharar, W’ad,
deferment of counter values, money exchange.
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IsDBI study(84)), this could be a good starting point for an in-depth analysis.
• There may be consensus on the wording of ethical principles such as
respect for human autonomy, prevention of harm, and fairness, and on
requirements for trustworthy AI such as privacy and data governance,
diversity and non-discrimination, environmental and societal wellbeing, and accountability.
• But subtle or even fundamental differences in the interpretation,
importance, and implications for policies might become apparent when
it comes to the substance of these terms.(85) These differences will be
found within the West, the West and the Islamic world, and within
individual countries between advocates of ethical AI and proponents of
widely unrestricted use of data.(86)
“Codes of ethics are embedded within far wider questions of value, values
which may not be explicitly included in the codes themselves, but which
are assumed or referenced within wider societal values and norms within
which the codes are nested”(87) such as cultural, ideological, or religious value
systems. AI will be deployed in more and more domains, and there seems
to be a growing demand for ethical guidance and competition for leadership
in ethical AI. For the time being, the Islamic perspective is not very well
articulated.

(84) See IsDBI 2021, 12 (table 1) and 21-22.
(85) “[T]here is no clear, agreed set of ethical standards within the tech industry. This has resulted in conceptual incoherence, particularly
because the norms identified in any given “ethics code” have not typically been rooted in any explicit vision of the kind of political community
which those norms are intended to nurture and maintain.” Yeung, Howes and Pogrebna 2020, 101. The lamented incoherence could motivate
tech-savvy Sharīʿah scholars (or Sharīʿah-savvy technologists) to develop a consistent “AI ethics from an Islamic perspective”.
(86) For example, governments in some Muslim countries may have to reconsider whether prevalent American business models – which are
based on weak data privacy laws – can be reconciled with Islamic perspectives on fairness and social justice.
(87) Boddington 2020, 139.
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constraints programmed into it. Second, AI weighs inputs in a given ethical
framework to choose an action. At the highest level, AI makes ethical
judgments and defends the reasoning.”(77) When Sharīʿah scholars form an
opinion on these issues, they should overcome the view that AI models are just
neutral tools like a hammer and ethical issues only follow from the intentions
of the human being who wields the hammer. “[M]odels derived directly from
data via machine learning are different. They are … often so complex and
opaque that even their designers cannot anticipate how they will behave in
many situations.” (78)
Dealing with ethical issues in AI began in an anecdotal manner. However, in
recent years AI ethics(79) began to emerge as a (sub)discipline of applied or
practical ethics (such as bioethics, medical ethics, or ethics of public policy).(80)
Furthermore, it has attracted the interest of regulators and legislators and
intergovernmental institutions who started initiatives to put insights and
principles of ethical AI into practice with particular attention paid to the
finance industry. Prominent examples are the EU’s proposed AI Act and the
policy considerations in a recent OECD study.(81)

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

The EU as an international body aims at global leadership in the debate on
values, ethics, and AI. The AI HLEG has articulated the ambitious goal “to
make ethics a core pillar for developing a unique approach to AI, one that
aims to benefit, empower and protect both individual human flourishing
and the common good of society. We believe that this will enable Europe to
position itself as a global leader in cutting-edge AI worthy of our individual
and collective trust.”(82) This global aim should trigger an international debate
that would benefit from a response from an Islamic perspective. There may
be differences regarding the underlying values as well as the application of AI
in particular fields.(83) Since ethical AI in finance is highly relevant both for
the West (e.g. the EU and OECD) and the Muslim world (as indicated by the
(77) Ashraf et al. 2021, 21. As the study does not focus on AI ethics, it does not elaborate further on how AI makes ethical judgements and
defends the reasoning.
(78) Kearns and Roth 2019, 7.
(79) “‘AI ethics’ is now used to encapsulate a multiplicity of value-based, societal concerns associated with the use of AI applications across an
increasingly extensive and diverse range of social and economic activities.” Yeung, Howes, and Pogrebna 2020, 78.
(80) See Leben 2019, Kearns and Roth 2019, Coeckelbergh 2020.
(81) See OECD 2021, 56-58. This study mentions roughly the same topics that have already been addressed in the context of the proposed AI
Act, including disclosure, transparency and interpretability, and human primacy in decision making.
(82) High-Level Expert Group on Artificial Intelligence 2019, 5.
(83) Considering that the majority of Muslim countries constitute a significant portion of the developing countries of the global South, a debate
on AI principles can also lead to political controversies. It has been criticised that AI principles of institutions such as the World Economic
Forum or the OECD fail to protect the people of the South and expose them to a “commodification of citizens” and “data colonialism”; see
Arun 2020; see also Ashraf et al. 2021, 21-22.
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To avoid discrimination in areas where it has been observed, laws and
regulations can prohibit the use of sensitive data for decisions (e.g. on
employment or financing). However, prohibited sensitive data correlate with
so many other variables in a big data pool that they can be proxied with high
accuracy. Therefore, some regulators restrict or ban the use of autonomous AI
models in life-altering or high-risk areas.
A widely accepted fundamental principle for AI systems is fairness in the
treatment of affected individuals or groups. This requires the translation of
fairness criteria from the verbal into the formal language of statistics to integrate
them into the optimisation algorithms of AI models. The operationalisation
of fairness needs people who have expertise and authority in ethics (such as
ethicists or Sharīʿah scholars) and sufficient knowledge of statistics and AI
algorithms - either by themselves or in a team with technical experts.

Programmers define the response function and the restrictions for the
optimisation of an AI model, but the optimisation process often takes place
in a black box and remains opaque for outside observers. It “is no longer
transparent how the AI comes to its decision, and humans cannot fully explain
the decision. They know how their system works, in general, but cannot
explain a particular decision.”(74) Many people who use AI do not know what
it is doing and what effects it has. This “is a problem for responsibility and
hence a serious ethical problem.”(75) Ethicists argue that the explanation of
decisions of AI systems is “a moral requirement. Explainability is a necessary
condition for responsible and accountable behavior and decisions.”(76) This
implies that unexplainable (results of) black-box models produced by neural
networks should not be deployed by private companies and public bodies that
claim to meet ethical standards for decisions that could be life-altering.
The European Commission has taken up such concerns and warnings. It intends
to introduce legal provisions regarding the transparency and interpretability of
high-risk AI systems (article 13 of the proposed AI Act) with potentially farreaching implications for the use of AI models of the machine learning black
box type
The concerns raised by ethicists also apply, among others, to Islamic financial
institutions and FinTechs that deploy opaque AI models. The IsDBI study
briefly touches on the ethical dimension of AI models. “First, AI has ethical
(74) Coeckelbergh 2020, 49%.
(75) Ibid., 49%.
(76) Ibid., 52%.
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discourse on technology ethics (in particular AI ethics) and the evolution of
moral sentiments in Muslim societies.

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

3. Conclusion: Towards Ethical AI

AI is based on statistics and uses data as an input for the creation of models
that allow predictions for individual cases. Data are abstractions that reduce
the highly complex reality to a manageable dimension. Abstractions – and
hence data – serve a particular purpose for which they have been structured
and selected. Since selection is linked to a purpose or objective, data sets are
not value-neutral. The choice of some and the neglect of other data for the
creation of an AI model is a conscious decision for which human beings are
responsible. “An ethical use of AI requires that data are collected, processed,
and shared in a way that respects the privacy of individuals and their right to
know what happens to their data, to access their data, to object to the collection
or processing of their data, and to know that their data are being collected and
processed and (if applicable) that they are then subject to a decision made
by an AI.”(72) Some jurisdictions, notably the EU, have added a “right to be
forgotten”.(73)
Data capture some and ignore other dimensions of reality. Engineers of AI
models have to decide which data to use for the training and calibration of
models. The selected data sets can have many kinds of flaws and biases. For
example, the training data may not be representative of the population to which
the AI model will be applied, or they are too old to capture recent behavioural
changes (e.g. due to Covid-19). The biases may go unnoticed by the engineers
or the model users, but biased input will generate biased output. Furthermore,
new faults and still unobserved biases can emerge when unrelated data sets
from big data pools are combined in AI models. Biased model outputs can
be discriminatory and violate principles of fairness and justice concerning
individuals or groups (defined, for example, by gender, ethnicity, religion,
age, or disability). Biases are not always obvious, and a systematic check for
biases should be good practice before an AI model is deployed. In the EU,
the proposed AI Act goes beyond good practice recommendations. It details
rather strict criteria regarding the data quality and governance for high-risk AI
systems (article 10) and stipulates comprehensive record-keeping (article 12).
(72) Coeckelbergh 2020, 40%. “AI may lead to new forms of manipulation, surveillance, and totalitarianism, not necessarily in the form of
authoritarian politics but in a more hidden and highly effective way: by changing the economy in a way that turns us all into smartphone cattle
milked for our data.” Ibid., 42%.
(73) Article 17 GDPR gives data subjects the right to obtain the erasure of personal data when, among others, the data are no longer necessary
for the purpose for which they were collected or the consent to their processing is withdrawn.
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disregarded a red traffic light.(70) From the decisions in the different
scenarios nine preferences for sparing other groups (such as passengers/
pedestrians, males/females, elderly/young people, more/fewer people)
have been deduced. The strongest preferences include sparing humans
over animals and more over fewer lives. For a more differentiated
analysis, three regional clusters (Western, Eastern, Southern) were
identified with similar preferences of the players within each cluster
but significantly different preferences between clusters. For example,
players from countries in the Western cluster had a much stronger
preference for inaction (i.e. to stay on course) than the players in the
Eastern and particularly the Southern cluster.
The Harvard/MIT study identified preferences that are in apparent conflict
with the verdict of guideline 9 of the German Ethics Commission: “In the
event of unavoidable accident situations, any distinction based on personal
features (age, gender, physical, or mental constitution) is strictly prohibited.”
However, in many countries, players preferred the young over the old and
(especially in countries of the Southern cluster) female over male. This means
that people’s moral sentiments can be in conflict with guidelines (or maybe
even laws or regulations) based on sophisticated but abstract ethical reasoning.
The Eastern cluster comprises 28 jurisdictions, of which 14 are member
countries of the OIC: Iran, Pakistan, Jordan, Palestine, Oman, United Arab
Emirates, Egypt, Lebanon, Brunei, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Indonesia,
Malaysia.(71) The differences between the Western, Eastern, and Southern
groups of countries are considerable. One component of an explanation
could be religious differences between the clusters. A closer examination
of the raw data could be worthwhile but is beyond the scope of this paper.
Nevertheless, the findings suggest, as a general conclusion, that religion is
an essential source of moral sentiments, but not the only one – especially not
in modernising societies where people are exposed to evolving technologies
while religious authorities draw their inspirations from historical texts and
cases. Many examples can be found in the secularising societies of the Western
world. It is time to assess the impact of Sharīʿah authorities on the global
(70) Critics of the Moral Machine (e.g. McDermid 2019) argue that the researchers grossly overestimated the capacities of the (weak) artificial
intelligence of a self-driving car: Its AI will never be able to recognise all the specificities that have been loaded into the descriptions of the
dilemmas (scenarios) for which a decision has to be taken (for example, the age or social status of passengers and pedestrians). Although this
critique is technically correct, it does not address the main purpose of the thought experiment, which is to better understand how citizens want
self-driving cars to behave in dilemma situations.
(71) The other 14 countries are Nepal, Armenia, Macedonia, India, Mauritius, Andorra, Cambodia, Japan, Macau, China, South Korea, Taiwan,
Thailand, Hong Kong.

256

 م ـ دولة قطــر2021 أكتوبر

)16( العدد

The contradicting modes of operation have fundamentally different
implications for individual technology users and society at large. Therefore,
programming individually and socially acceptable decision rules for dilemma
situations cannot be left to programmers alone. The deployment of morally
charged technologies requires a thorough multidisciplinary ethical debate.
For Muslim countries, participation of Sharīʿah scholars with a deeper
understanding of the relevant technologies seems desirable.

The German Ethics Commission could not produce a set of unambiguous and
implementable behavioural rules for autonomous vehicles. People may have
different preferences for how autonomous vehicles should behave in moral
dilemma situations. To assess the individual and social acceptance of laws and
regulations of operational modes of self-driving cars, it would be conducive
to know more about people’s ethical preferences. The following are two
examples of studies that have addressed this question.

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

• A survey in Texas asked students and faculty of a faith-based private
university about their preferences for the operational mode of selfdriving cars primarily.(68) The researchers added the ‘random setting’
as a fourth mode by which the altruistic, egoistic, or impartial mode is
randomly selected by the car. They found that more than three-quarters
of the 284 respondents identified the impartial mode as the most moral
of the four alternatives. Being asked whether they would buy a selfdriving car that requires the driver to choose the operational mode, the
majority of the respondents would not be comfortable with this feature.
• A group of researchers from Harvard and MIT created a kind of
online game (the “Moral Machine experiment”) “for collecting largescale data on how citizens would want autonomous vehicles to solve
moral dilemmas in the context of unavoidable accidents. The Moral
Machine attracted worldwide attention, and allowed us to collect 39.61
million decisions from 233 countries, dependencies, or territories”.(69)
The players are confronted with different specifications of the moral
dilemma (accident scenarios) and have to decide whether the car shall
stay on course (which would save the passengers) or swerve (which
would save the pedestrians). The scenarios differed, among others,
by the number of pedestrians and passengers, their age, gender, and
social status, and whether the pedestrians crossed the street legally or
(68) Stephen and Jones 2020.
(69) Awad et al. 2018. The Moral Machine is accessible at https://www.moralmachine.net (as of 28 August 2021).
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guidelines, and ethical discussions continue.
Principles are essential but not sufficient for a judgement on the moral quality
of a life-and-death decision. The concrete alternatives in a specific dilemma
situation have to be taken into consideration. A massive database with different
(historical or engineered) crash scenarios can be built, but it is virtually
impossible to anticipate every possible constellation for a dilemma situation.
Furthermore, the available sensor technology and processing capacities of the
AI of self-driving cars may not be able to identify the programmed scenarios
clearly and timely. Therefore, the behavioural guidelines programmed into the
control software must be more general.(64)
The bottom line of the ethical principles will be deciding who will be saved
and who will be killed - either the passengers or third parties. Concerning
the outcome, the self-driving car’s software can operate basically in three
alternative modes:
• an altruistic mode that will save third parties,

• an egoistic mode that will save the passengers,

• an impartial mode that gives equal importance to third parties and
passengers and decides by the number of lives saved.
There are different options for who sets the mode for the car. It could be
(1) the government that prescribes, for example, the altruistic mode,(65) or (2)
the manufacturer of the car who programs the egoistic mode, assuming that
customers would not be willing to buy a car that gives the survival of third
parties priority over the passengers.(66) A third alternative has been proposed:
to let the driver decide on the operational mode. The driver would have to
select one of the three modes before starting the vehicle, and that mode cannot
be changed during the trip.(67) This alternative (which was not considered by
the German Ethics Commission) should be appealing in a society where the
personal freedom of choice has a high value.
(64) This is considered in the guidelines 8 and 9 of the German Ethics Code for Automated and Connected Driving; see Ethics Commission
2017 and Lütge 2017.
(65) The government could be inspired by a sentence in the Guideline 9: “Those parties involved in the generation of mobility risks must not
sacrifice non-involved parties.” Lütgte (2017) clarifies that this “implies that it cannot be a general rule for software code to unconditionally
save the driver. However, the driver’s well-being cannot be put at last, either.” This points more towards the impartial mode. An even stronger
argument against the altruistic mode is given in the explanation of guideline 9 by the Ethics Commission itself: “No obligations of solidarity
must be imposed on individuals requiring them to sacrifice themselves for others, even if this is the only way to save other people” (2017, p.
18).
(66) Guideline 12 of the German Ethics Code calls for transparency: “The public is entitled to be informed about new technologies and their
deployment in a sufficiently differentiated manner.”
(67) Contissa, Lagioia, and Sartor 2017.
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business but deploy black-box technologies for decisions on loan applications
could be certified as Sharīʿah-compliant from an ethical point of view:
black-box decision models are not neutral tools. They may be used (e.g., by
FinTechs) with the best of all intentions, but ethical issues still arise because
of the inherent lack of interpretability of nonlinear nonmonotonic response
functions.
2.5. Autonomous Vehicles

The purpose of an autonomous vehicle is to transport passengers from A to B
without interventions by the passenger. Traditional vehicles for transportation
without passenger intervention are, for example, taxis and busses. Self-driving
cars will be an additional option in the future. To be transported from A to B
without own interventions is an intention that does not raise ethical issues. If
technology is ethically neutral, there is no reason to raise ethical objections
against the use of autonomous vehicles from an Islamic perspective.(62)

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

However, the assumption of neutrality of technology has been challenged in
the West. A transport system composed of a vehicle and a driver can get into
situations where he or she must solve a moral dilemma. A widely discussed
dilemma is structured as follows: a car’s brakes fail, and if it stays on course,
pedestrians crossing the street would be killed. Swerving would be possible
but crash the vehicle into a wall and kill the passengers. The driver must
take the moral decision on whom to save and whom to give up. In traditional
vehicles, the moral decision is taken by the driver, who is a human being.
In an autonomous vehicle, the driver is a machine. Thus, technology has to
make a decision classified as moral when taken by a human being. It may be
too strong to say that the machine acts morally, but it is safe to say that the
machine’s decision must consider ethical principles. These principles have to
be embedded in the programming of the autonomous vehicle.
The German government appointed an Ethics Commission on Automated and
Connected Driving to develop such principles. The commission produced
an Ethics Code with 20 ethical guidelines(63) that shall give orientation to
producers and, in particular, programmers of self-driving vehicles as well as
legislators and regulators. The common normative ground was humanistic
and liberal principles. Nevertheless, there was no complete consensus on all
(62) Legal issues such as the tortious liability of autonomous cars, respectively, their manufacturers/programmers and owners/users have been
discussed from an Islamic perspective, e.g. Olalekan 2018.
(63) Ethics Commission 2017, 7: “Its members are drawn from the fields of philosophy, jurisprudence, social sciences, technology impact
assessment, the automotive industry and software development”. See also Lütge 2017.
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proportionality between changes in the value of input and output
variables. Most machine learning algorithms generate nonlinear
functions (for a better fit to nonlinear data). Still, as long as a function
is monotonic, the changes of an input variable will always go in only
one direction. Models with nonlinear monotonic response functions are
less determined but still directional so that they are “fairly interpretable
and potentially suitable for use in regulated applications.”(59)
• However, the response functions generated by most machine learning
algorithms are nonlinear and nonmonotonic. “This class of functions is
the most difficult to interpret, as they can change in a positive and negative
direction and at a varying rate for any change in an input variable.”(60)
Models based on deep learning algorithms that autonomously adjust
response functions in reaction to the continuous inflow of data in an
unpredictable and unobservable way are uninterpretable.
Life-altering decisions of high-risk AI systems in areas such as finance,
employment, healthcare, or parole should be based on algorithmic models
with high or at least medium interpretability. It seems that many CSMs
of FinTechs have difficulties meeting the interpretability requirement.
Interpretability can be achieved “by restricting the complexity of the machine
learning model (intrinsic) or by applying methods that analyse the model
after training (post hoc).”(61) If this is impossible, then life-altering decisions
in areas such as finance, employment, or healthcare should not be taken by
non-interpretable algorithmic models. The scope of permissible prediction/
decision models would effectively be limited in these areas, but without a ban
of the technologies as such.
Regardless of the legal framework, secular ethics considers it a matter of
fairness that people have a right to get substantive reasons for an adverse
action and challenge model-based decisions in critical (life-altering or highrisk) areas. Contributions from an Islamic perspective could enrich the
debates. It could be clarified whether general fairness criteria of the West are
compatible with Islamic concepts of fairness or justice. Another Sharīʿah topic
is whether the degree of uncertainty of nonlinear and nonmonotonic response
functions in decision models violates the prohibition of gharar. A more general
question is whether FinTechs that apply Islamic contracts in their financing
(59) Hall and Gill 2019, 15.
(60) Ibid., 16.
(61) Molnar 2020, 25.
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action relied on information obtained from third parties, the consumer has
the right to request the information from them. The ECOA and FCRA use
broad definitions, including banks, credit bureaus, and FinTechs that operate
as marketplace lenders or data aggregators (who provide data services for
consumer reports and credit scorings).(52) In the EU, articles 13 to 15 of the
GDPR grant consumers equal or even stronger information rights.
As the laws of the US do not require FinTechs to disclose their prediction
model in detail, trade secrets are preserved. Still, FinTechs have to open their
black box wide enough to let each applicant know why the credit application
was rejected and how he or she might be able to improve the probability of
a positive decision.(53) In the EU, the proposed AI Act requires that high-risk
AI systems must be “sufficiently transparent to enable users to interpret the
system’s output” (article 13(1)).
Explaining the reasons for a negative action or the interpretation of an AI
system’s output and its oversight requires knowledge of the deployed decision
model,(54) particularly an understanding of the link between the input data and
the output of the model, technically called the ‘response function’. There is
a relationship between the linearity(55) and monotonicity(56) of the response
function and the interpretability of a model.
• The degree of interpretability of models with linear and monotonic
functions is high.(57) Humans “could go through each step of the
algorithm and check if each step is reasonable to them.”(58)

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

• The degree of interpretability of models with nonlinear and monotonic
functions is medium. Nonlinearity means that there is no clear
(52) „Some fintech products are designed to avoid consumer protection laws while others claim that existing rules do not apply to them. …
Products that claim not to be a loan may be designed to avoid credit laws. Companies that collect and distribute information about consumers
may not follow the Fair Credit Reporting Act. Some regulators are rushing to exempt new products from consumer protection laws through
regulatory ‘sandboxes’.” Saunders 2019, 4.
(53) “People do not expect explanations that cover the actual and complete list of causes of an event. We are used to selecting one or two
causes from a variety of possible causes as THE explanation.” Molnar 2020, 37. For insight from philosophy, cognitive and social sciences for
appropriate explanations of models based on AI see Miller 2018.
(54) However: “We do not need to completely understand exactly how a machine-learning algorithm works any more than we need to completely understand the physics of torque to regulate bicycle riding in traffic.” Bryson 2020, 8.
(55) Linearity means that the relation between input and output is linear, i.e. an increase of the input value will lead to a proportionate increase
of the output value.
(56) Monotonicity means that the relation between input and output is always in one (positive or negative) direction. For example, an increase
in the input value will always result in either an increasing or a decreasing output value and no flipping from increasing in some to decreasing
in other situations (and back). A monotonic function has no turning points.
(57) “[F]or a change in any given input variable … the output of the response function changes at a defined rate, in only one direction, and
at a magnitude represented by a readily available coefficient.” Hall and Gill 2019, 15. For example, linear regression algorithms fall into this
category. Decision trees are another example for machine learning models with a high interpretability.
(58) Shen 2020.

261

)16( العدد

 م ـ دولة قطــر2021 أكتوبر

examination of the underlying model.
When unintuitive data become crucial for the decision of a CSM model on a
loan application, they are most probably indicators for a group membership.
Big data tools create “a system of ‘creditworthiness by association’ in which
consumers’ familial, religious, social, and other affiliations determine their
eligibility for an affordable loan. These tools may furthermore obscure
discriminatory and subjective lending policies behind a single ‘objective’ score.
Such discriminatory scoring may not be intentional; instead, sophisticated
algorithms may combine facially neutral data points and treat them as proxies
for immutable characteristics such as race or gender, thereby circumventing
existing non-discrimination laws and systematically denying credit access to
certain groups.”(50)
Discriminatory or biased scoring implies an unfair treatment of people, which
is a feature of the scoring technology (applied in the context for which it was
developed). This technology is not ethically neutral and should be judged by
ethical standards comparable to those applied to human decision-makers.
2.4. Model Interpretability
A person whose credit application has been rejected may feel being mistreated.
People negatively affected by a model-based decision in potentially lifealtering contexts must have a right to challenge the decision. To enable
people to challenge adverse decisions, it is a matter of fairness to give them
substantive reasons why the adverse decision was taken. The mere reference
to the output of an algorithmic model is not sufficient – especially not when
the output refers to or is based on unintuitive data with no apparent causal
relationship to the matter of decision.
In several countries, consumer protection laws give consumers in areas
such as finance or employment a right to learn why an application (for a
loan, insurance, or job) has been rejected. For example, the Equal Credit
Opportunity Act (ECOA) and the Fair Credit Reporting Act (FCRA) give
consumers and businesses in the US the right to receive a notice of the
reasons for an adverse action, such as the decline of a credit application.(51)
The notice shall disclose the specific reasons for the rejection. If the adverse
(50) Hurley and Adebayo 2016, 149. “[S]ome data may not appear correlated with race or national origin when used alone but may be highly
correlated with prohibited characteristics when evaluated in conjunction with other fields.” Evans 2017, 5.
(51) Both laws were enacted in the 1970s. See with details Ammermann 2013; on gaps and inadequacies of these laws see Hurley and Adebayo
2016, 183-195.
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The ethical quality becomes even more apparent when differences in false
positives emerge between groups of applicants that are defined by a ‘sensitive’
differentiator such as gender, ethnicity, or religion. Issues of discrimination
and fairness immediately pop up, and a spontaneous reaction would be a
call for the equalisation of the false positive ratios. However, there is a high
probability that the false positive/negative trade-off implies that equalised false
positive ratios produce unequal false negative ratios between the groups. This
would shift a possible discrimination from wealth protection to opportunities
for wealth creation.
Without further details, the example shows that AI is not value-neutral but
inextricably enmeshed in ethically loaded decisions. This triggers a host
of questions such as the following: is the equalisation of false positives an
appropriate fairness criterion, or should it be the equalisation of false negatives,
and how could this criterion be operationalised?(47) Can decisions that have to
meet fairness criteria be left to autonomous AI systems, or should a human
operator always have the final say?(48) If the latter applies, does this mean that
only interpretable models (see 2.4. below) will be allowed in specified areas?
2.3. Unintuitive Data
Consumers can learn about CSMs and the thousands of data points they
process. Many of these data points may look unrelated to creditworthiness (=
unintuitive data). Unintuitive data play a role in prediction models based on
machine learning (ML) algorithms and big data: the algorithm decides on their
relevance, and unintuitive data can be relevant if correlated with the target
variable. Their inclusion improves the model’s predictive quality.(49)

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

This formal argument does not explain how unintuitive data are causally
linked to creditworthiness. It may well be that causality cannot be identified
for a single unintuitive variable in isolation. However, in combination with
other input variables, unintuitive data may detect behavioural patterns that
are statistically relevant and enhance the quality of predictions. Explanations
for such ‘hidden causalities’ require a deeper understanding and closer
(47) On fairness criteria and AI see Mehrabi et al. 2019, Binns 2020.
(48) The proposed AI Act of the EU is quite restrictive in this regard: article 14 requires that high-risk AI systems shall be effectively overseen
by natural persons. The individual overseeing the system should, among others, “fully understand the capacities and limitations” of the system,
be able “to override or reverse the output” and to “interrupt the system through a ‘stop’ button or a similar procedure”.
(49) “Analysts built their regression models on hypotheses of what they believed mattered and how … Machine learning models are particularly good at determining which of many possible variables will work best and recognizing that some things don’t matter and others, perhaps
surprisingly, do. … In this way, machine learning enables predictions based on unanticipated correlations” Agrawal, Gans, and Goldfarb 2018,
15%.
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higher price for them and may lead credit issuers to make inaccurate decisions
that result in declining credit to a potentially valuable customer or issuing
credit to a riskier customer than intended.”(44) Even with thousands of data
points, prediction errors can never be ruled out. Suppose a CSM predicts
whether an applicant will meet the future payment obligations and decides
autonomously on accepting or rejecting a loan application. The model can
make two types of errors:
• accept an application and give credit to a borrower who later defaults
(= false positive error),
• reject an application of a person who would have met all payment
obligations (= false negative error).
There is a fundamental difference between these types of possible errors.
While the false positives can be observed, false negatives are counterfactual
and thus unobservable and unmeasurable (except in experimental settings).(45)
Suppose that experiments with the CSM have shown a trade-off between false
positives and false negatives. A decrease of false positives leads to an increase
of false negatives, given that the terms for the financing (cost and tenure,
collateral) do not change.(46) As only the percentage of false positives can be
measured, the numerical value for the trade-off cannot be calculated. Yet, it is
safe to say that a specified level of false positives implies some level of false
negatives, and a decrease of the false positives most probably increases the
level of false negatives. In a more substantive wording: measures to reduce
the level of credit defaults (to increase the protection of existing wealth of
the lenders) will increase the level of lost opportunities for the generation of
new wealth by borrowers. When the CSM is based on machine learning (see
below para 2.4), its operator will set the target level of false positives. The
AI makes the necessary adjustments of parameters on its own, i.e. it will be
‘responsible’ for the level of false negatives. The AI co-determines the relation
between wealth protection and lost opportunities for wealth creation. This can
be understood as the participation of the AI in an intrinsically ethical decision.
(44) FTC 2012b, 1.
(45) “Determining whether an action causes an outcome requires two predictions: first, what outcome will happen after the action is taken, and
second, what outcome would have happened had a different action been taken. But that’s impossible. You will never have data on the action
not taken.” Agrawal, Gans, and Goldfarb 2018, 25%.
(46) The intuitive rationale is that a reduction of false positives (i.e. of the overall default rate) results from a tightening of the creditworthiness
requirements. Fewer loan applicants will meet the tighter requirements and the number of declined applications increases. Suppose the candidates for a false negative decision are randomly distributed among all applicants, and their number is independent of the tightness of the credit
scoring criteria (as the criteria do not capture all factors that can cause the failure or success of a borrower). Then the increase in the number of
declined applicants increases most probably the number of declined false negative candidates.
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their market entry was widely hailed as a significant push towards financial
inclusion. The authors of the IsDBI study are optimistic about CSMs: “The
adoption of AI results in an objective, better-informed faster (backed by data),
more accurate credit risk assessment of credit-worthy MSMEs [micro, small,
and medium enterprises] lacking credit history.”(42)

However, the IsDBI study also points out that many conventional FinTech
lending platforms “offer a short-term loan on a predatory interest rate, more
often as a consumption loan. Furthermore, AI is mostly about debt creation and
credit extension, leading to higher indebtedness in society faster in the name
of financial inclusion in developing countries and efficiency enhancement
in developed countries. There is a need to critically review such platforms’
practices to avoid the financialization of fringe borrowers.”(43) FinTechs that
observe Islamic finance principles should be immune to this critique. Their use
of CSMs does not only serve a legitimate purpose (to protect the capital of the
financier) but has the additional social benefit of financial inclusion. Hence,
Islamic finance scholars who consider technologies as ethically neutral do not
see any reasons to scrutinise the underlying technology of CSMs for ethical
issues.

In contrast, consumer protection and data privacy advocates in secular societies
drew attention to ethical issues that are not only related to the application
of CSMs but inherent in the CSM technologies themselves, ranging from
unavoidable prediction errors and fairness dilemmas to unintuitive data
and uninterpretable models (all detailed below). The discussion about such
inherent deficits of AI models in general and CSM in particular has led to a
more cautious attitude in Europe. The proposed European AI Act (annex III(5)
b) classifies AI systems for the evaluation of the creditworthiness of natural
persons and the calculation of a credit score as high-risk.

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

2.2. Prediction Errors and Fairness
Personal data used to determine eligibility for credit, insurance, employment,
and other similar purposes can be incorrect or incomplete. “Errors in consumer
reports … can cause consumers to be denied credit or other benefits or pay a
(42) Ashraf et al. 2021, XII. The study also notes that the adoption of AI “brings challenges related to … possible consequences of the adoption
of AI regarding fairness that is discrimination among borrowers, data privacy and security.” Ibid., XII.
(43) Ibid., XII and 22. As a possible solution, the IsDBI study suggests to expand the scope of AI models: “There is a need to develop such AI
models that can help MSMEs build capital while financiers reap the benefit of their investment. This requires a paradigm shift from risk transfer
to risk sharing, from assessing creditworthiness to business worthiness” (p. 22), i.e. “to assess the experience, business acumen, entrepreneurial
traits, and ability to network. In such a situation, a psychometric analysis, network analysis, credit screening (financial management history),
and business worthiness of microenterprise can be used to avoid adverse selection” (p. 35). This concept has not yet been tested in practice.
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regulation in jurisdictions where it does not yet exist, (2) urge opaque firms to
become more transparent and give affected people an opportunity to inspect,
correct, and complete the personal data used for processing, and (3) give
the public the general advice to shun firms with opaque data sources and
procedures. It is questionable whether FinTechs with opaque data practices
can be certified as Sharīʿah-compliant.(38) The lack of transparency and opacity
of FinTechs is only briefly mentioned in the IsDBI study, and the issue of
Sharīʿah-compliance is not discussed.
2. Ethical Issues in Models
“Among many other applications, machine learning is used today to make
life-altering decisions about employment, bail, parole, and lending.”(39) The
proposed AI Act classifies AI systems applied for life-altering decisions as
“high-risk” (article 6). Annex III specifies areas in which AI systems are
considered high-risk, including (but not restricted to) biometric identification,
access to educational and vocational training institutions, filtering job
applications, evaluation of job performance, and access to and enjoyment of
essential private and public services.(40) High-risk AI systems have to comply
with several provisions summarised below.
2.1. Credit Scoring Models as High-Risk AI Systems
Ethical and (potentially) Sharīʿah issues of high-risk AI systems can be
exemplified by credit scoring models (CSMs). CSMs assess the capacity of
loan applicants to meet future payment obligations to minimise the financier’s
risk of capital loss. “The credit-scoring industry has experienced a recent
explosion of start-ups that take an ‘all data is credit data’ approach, combining
conventional credit information with thousands of data points mined from
consumers’ offline and online activities.”(41) CSMs that FinTechs developed
are meanwhile also applied by incumbent banks. CSMs can be used for
decision support or – as autonomous CSMs – decision making without human
intervention.
When FinTechs introduced CSMs that did not rely on banking data and credit
histories but used big data and AI to provide credit to thin-file borrowers,
(38) “If users did not know how their scores been calculated and even cannot complain about the unfair scores, the fairness of credit reporting
can be questionable.” Chang and Lin 2019, 351-352.
(39) Hall and Gill 2019, 6.
(40) For more details and the full list of high-risk AI systems see annex III in European Commission 2021b.
(41) Hurley and Adebayo 2016, 148.
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1.4. Verification of Big Data by Small People?
FinTechs can combine data from different sources – e.g. cash flow data from
Open Banking, lifestyle data from social media, and geodemographic data
on the socio-economic environment - as inputs for their proprietary financial
services and decision models. “Big-data scoring tools may now base credit
decisions on where people shop, the purchases they make, their online social
media networks, and various other factors that are not intuitively related to
creditworthiness.”(36)
Data transparency laws or regulations give applicants the right to learn from
the financial service provider what data have been collected and how they
have been handled. The information rights alone do not restrict FinTechs in the
scope of the information they may use for their credit scoring; prohibited data
excluded. Loan applicants may have to consent to the collection and processing
of personal information from crime registers, social media, e-commerce,
telecommunication and utility providers, and other sources when they sign
the financing application. Particularly for unbanked applicants with no credit
histories (‘thin-file applicants), the consent to the use of non-traditional data is
a take-it-or-leave-it decision. In jurisdictions where transparency laws do not
exist, it is left to the firms’ discretion to disclose to consumers the data basis
of their decisions. FinTechs very often remain opaque about the automatically
processed data.

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

Where transparency laws and data protection rights exist, the data subjects
must be put in a position to verify the information sourced from third parties.
The challenge for data subjects is that the volume of processed information
might be so large that it is factually impossible to validate all data within a
reasonable time. When a data subject detects inaccuracies in his or her personal
data,(37) he or she must have a right to rectification. Article 16 of the GDPR
grants this right but goes further by also giving “the right to have incomplete
personal data completed”.
Since Islamic contract law attaches great importance to transparency and
unambiguousness, opaqueness in (pre-)contractual relations should raise at
least ethical (if not legal) concerns. If Sharīʿah authorities consider data opacity
reprehensible, they could (1) lobby for a transparency (and dispute settlement)
(36) Hurley and Adebayo 2016, 148.
(37) The Federal Trade Commission (FTC) of the US conducted a study of the accuracy and completeness of consumer credit reports. The
overall finding was that 21% of nearly 3,000 reviewed credit reports had material errors that had to be corrected after a dispute process. The
correction had an impact on the credit score in 13% of the cases; see FTC 2012.

267

)16( العدد

 م ـ دولة قطــر2021 أكتوبر

others, census data, public registers, satellite and Google Street View images,
crime statistics, etc., which are publicly available with sufficient geographic
granularity, i.e. for small areas, for instance, defined by a zip code. Big data
algorithms process the collected geodemographic data to identify local clusters
(neighbourhoods)(34) of people with similar features such as lifestyle, housing
conditions, car ownership, or social class correlated with, for example,
disposable income, wealth, etc. or the probability of (un)employment.
Given that migrants from one country often live together and people with
a common religion congregate in neighbourhoods, geodemographic clusters
can become de facto proxies for prohibited data such as ethnicity or religion.
The purpose of using geodemographic data is to find out more about a loan
applicant’s creditworthiness beyond what can be seen from the personal data
submitted by a loan application. This ‘more’ will have a weight in the final
decision because the inclusion of the geodemographic data into the decision
model improves its predictive accuracy. If this were not the case, the data
would be ignored. Suppose it is highly probable that the geodemographic
data are in substance proxies for variables that must not be considered in the
decision making. In that case, their use in life-altering decisions raises ethical
and legal questions.
From an Islamic perspective, a first question could be whether considering
geodemographic data in a decision about an application for a loan, a job, etc.,
is like spying on the applicant or a breach of privacy. Even if this is answered
negatively, a second question is about the morality of using variables in decision
making that are proxies for data banned by law and whether the answer would
be different for a country with no law to ban prohibited data. Given the concept
of brotherhood in Islam, anti-discrimination measures should be welcomed
from a Sharīʿah perspective. If this is so, the use of data that are possible entry
points for discrimination should be thoroughly reviewed. This requires some
statistical expertise of those authorities that certify the Sharīʿah-compliance of
FinTechs who operate decision models based on big and geodemographic data.(35)
(34) As an xample for a socio-ethnic clustering of neighbourhoods in London see Singleton and Longley 2015.
(35) The IsDBI study refers to the use of a number of ethically questionable techniques by FinTechs without any critical comments: Several
FinTechs “are using different types of data extracted from mobile phones to feed their behavioral analysis algorithms to predict users’ lifestyles,
social networking, and economic activity. … [Some FinTechs evaluate] call detail records such as the number of calls/text messages made/
received, the total duration of incoming/outgoing calls, number and duration of calls sorted by time of day and daily number call sorted by
duration. Mobile phone data also shows location movements, which can be used to infer the users’ weekly and monthly cycle of the previously
visited locations, such as a salaried income and settled house and family. More complex models have recently started analyzing the categories
of apps on a loan applicant’s phone and the patterns of the phone’s calendar, internet browsing history, or mobile wallet transactions.” Ashraf et
al. 2021, 13-14. “[C]ompanies working on models to predict creditworthiness have developed AI models … [that] extract features from facial
expressions to calculate a trustworthiness judgment rate that predicts the trustworthiness of the applicant’s face collected after the imaging session … The attributed trustworthiness judgment rate will then be included in the overall creditworthiness score.” Ibid., 15.
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In recent years, Open Banking and the GDPR can be seen as first or preparatory
steps for revising the current monetisation practices with the long-term
perspective of giving the effective ownership of personal data (back) to the
people (data subjects). Strategies for effective monetisation of personal data
by the data subjects are still in an early stage of development. One approach
requires collective action and a platform organisation to tackle scale issues,
network effects, and prohibitive switching costs in (un)competitive markets.(29)
Another approach focuses on open, decentralised blockchain architecture and
non-fungible tokens that contain people’s social identity.(30) The tokens make
the social identity portable and eliminate switching costs.
Open Banking regulations and data privacy laws of the GDPR type can
have far-reaching implications for business models of (Islamic) FinTechs
and data brokers if data subjects become less ‘generous’ in consenting to the
exploitation of their data. In any case, competition within the (conventional
and Islamic) financial industry will be intensified by revisions of the legal and
regulatory framework.(31)
1.3. Proxies for Prohibited Data

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

Article 9(1) of the GDPR prohibits the processing(32) of certain types of
data (‘prohibited data’): “Processing of personal data revealing racial or
ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade
union membership, and the processing of genetic data, biometric data for
the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health
or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation shall be
prohibited.”
Restrictions in the processing of prohibited data have reinforced the interest
in a type of data – geodemographic data – that can be used for profiling
without people’s consent because they are not collected from them but.
“Geodemographic systems estimate the most probable characteristics of
people based on the pooled profile of all people living in a small area near
a particular address.”(33) Sources for geodemographic profiling are, among
(29) For a summary of (1) some implementations of Personal Information Management Services (PIMS) that enable people to accrue and trade
data about themselves and (2) a selection of Personal Data Projects by telcos, social networks, governments and digital agencies see Mobile
Ecosystem Forum and Juniper Research 2016. For a theoretical analysis see Bataineh, Mizouni, Bentahar, and El Barachi 2020.
(30) “You should own your digital identity - which could include everything from your date of birth to your friend networks to your purchasing
history - and you should be free to lend parts of that identity out to services as you see fit.” Johnson 2018.
(31) The IsDBI study does not refer to these – possibly game-changing – revisions of the legal and regulatory framework.
(32) Article 4(2) GDPR gives a wide definition of processing that includes, among others, the collection, storage, structuring, and disclosure
of personal data.
(33) https://en.wikipedia.org/wiki/Geodemography.
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over cyberassets such as personal data”(23)). Financial institutions and other
data-collecting businesses, mainly social media platforms and e-commerce
ventures, store collected customer data in databases with a closed architecture.(24)
The operators of the databases act like the owners of the collected data and
monetise them: Businesses of all branches of industry are willing to pay
significant amounts for access to collected personal data for use in marketing
campaigns, product customisation, brand development, etc. Collected
personal data have become valuable assets for which a multi-billion market
has emerged.(25) Personal data are treated as a kind of commodity (‘data as
the new oil’)(26), and the authors of the IsDBI study criticise the treatment of
big data as a natural resource. This, however, is not substantiated by Sharīʿah
specifics of ownership but by the (disputable) argument that “[t]roughout
human history, the privatization of natural resources – oil, coal, natural gas,
forests and timber, minerals – have created large monopolies and contributed
to massive wealth creation for a privileged few. A natural outcome of this is
gross and ever-increasing economic inequalities. The idea of a monopoly is
alien to Islamic economic ethics.”(27)
Personal data are an immaterial commodity that has some odd features. For
example, personal data are inseparable from the person (= data subject) and
can be used (with or without monetary compensation) by different users,
i.e. multiple times without being depleted. Not the data subjects but the data
collecting business (e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Google, Amazon)
monetise personal data – often without authorisation by the data subjects.(28)
The monetisation by data collectors is like a lease or sale of usufruct of their
database. It would be interesting to learn how the advertising-based business
model of social media, search engines and e-commerce is assessed from a
Sharīʿah perspective (legally as well as ethically). For example, it is unclear
how Sharīʿah rules of ownership and nominate exchange contracts should be
applied when Muslims want to monetise their personal ‘data assets’.
(23) Bryson 2020, 18.
(24) “A closed architecture like Facebook’s or Twitter’s puts all the information about its users - their handles, their likes and photos, the map
of connections they have to other individuals on the network - into a private database that is maintained by the company.” Johnson 2018.
(25) Data brokers collect information about consumers from all kinds of public and non-public sources (from official registers and social
media profiles to loyalty programmes and cookies on websites) and create individual profiles that are sold to businesses and other users such
as NGOs or political parties, for targeted marketing, fundraising or election campaigns, respectively. The size of the data brokering industry is
estimated at USD 200 bn (WebFX Team 2020). Thirani and Gupta 2017 reported that the EU Commission expected the value of personalised
data to reach EUR 1 trillion by 2020.
(26) This catchy phrase does not pay due attention to specific qualities of data as pointed out by French, Carr, and Lowery 2020, 2.
(27) Ashraf et al. 2021, 21.
(28) A kind of authorisation became obligatory in Europe only recently after the GDPR entered into force in 2018.
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Nevertheless, it seems to be a consensus that Sharīʿah supports personal data
protection. What is less clear is the appropriate design of a data protection
law – from the definition of personal data to data flow restrictions and the
(limitation of) intervention rights of governments and freedom of information
rights of citizens towards the state. The IsDBI study mentions data protection
and privacy concerns several times but does no add a specific Sharīʿah
dimension to the conventional arguments.(18)
1.2. Data Ownership
One set of personal data is of great interest for businesses in the financial
industry, namely financial transaction data (bank transfer, credit card
payments, use of ATMs, payment services, etc.). In the past, information
about bank customers’ financial transactions was effectively ‘owned’ by the
bank and generally not shared with other (competing) financial firms.(19) The
government of the UK took a game-changing decision when it mandated the
UK’s nine largest banks to install an Open Banking Application Programming
Interface (API) by January 2018.(20) Through this API, other (licensed
and regulated) financial service providers get access to current accounts’
transaction data when the account holders allow access. The objectives of
Open Banking are the intensification of competition in retail banking and the
support of newcomers (FinTechs) that can provide cheaper and better services
to bank customers and small and medium-sized enterprises (SMEs).(21)

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

On a more fundamental level, privacy and data protection legislation and
Open Banking initiatives in the UK and elsewhere(22) are manifestations of
a rethinking of personal data ownership (or the “individual’s sovereignty
(18) A specific Islamic perspective is expounded only with respect to the Sharīʿah-compliant financing techniques in general and Islamic social
finance in particular (which is in line with the focus of the IsDBI study). Other than that, the study provides only a rather general statement on
the normative basis of an Islamic system: “Islam promotes markets based on moral principles: seeking mutual gain and win-win outcomes that
make the two parties of trade better-off. The same principle prevents gambling and interest-based finance that tends to be a win-lose situation
and thus morally damaging. Islamic finance emphasizes respect of property rights, social and economic justice, observance of the rights about
earnings and distribution of wealth, governance, mutual agreements etc. The sanctity of contracts and ethics in business conduct would be
inculcated at the individual level and enforced by society and law.” Ashraf et al 2021, 26.
(19) An exception were notifications about loan defaults which were submitted to credit bureaus and shared within the banking industry.
(20) Open banking initiatives for sharing transaction data with approved third parties have also been launched in other jurisdictions such
as the EU (https://www.openbankingeurope.eu/), New Zealand (https://www.moneyhub.co.nz/open-banking.html), or Nigeria (https://www.
openbanking.ng/). For a global survey on open banking see: The Paypers 2020.
(21) By the end of 2020, 79 account providers (banks, building societies and payment companies) and 215 third party providers of account
information and payment initiation services participate in the UK’s Open Banking system, all regulated by the Financial Conduct Authority,
https://www.openbanking.org.uk/about-us/latest-news/obie-highlights-december-2020/.
(22) Legal initiatives similar to the GDPR have also been launched in a (relatively small) number of Muslim countries; see the reports especially on the UAE, Qatar, and Bahrain in Manda and Eskhita 2019; less stringent personal data protection laws are reported for Indonesia,
Saudi Arabia, and Malaysia.
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personal data” (article 1(2)). This is understood to mean that data privacy is a
basic human right.(13) Article 4(1) gives a wide definition of personal data as
“any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data
subject’)”.(14) The European Commission explains that “[d]ifferent pieces
of information, which collected together can lead to the identification of a
particular person, also constitute personal data. Personal data that has been deidentified, encrypted or pseudonymised but can be used to re-identify a person
remains personal data and falls within the scope of the GDPR.”

It is expected that other countries will follow the European example such that
“[d]ata privacy will soon be a human right around the world. California, India,
Singapore and Japan have led the way, with other countries actively pursuing
the idea.”(15)
The EU has translated the human right of data privacy into an elaborate data
regulation system with, among others, the obligation of the data operator to ask
the data subject for consent to the processing of personal data and restrictions
on data transfers to recipients located in jurisdictions outside the EU where the
level of protection is not considered adequate. When assessing the adequacy,
the EU Commission shall take account of, for example, the rule of law, respect
for human rights, the access of public authorities to personal data, and data
protection rules (article 45(2)).(16)
The high importance that Sharīʿah attaches to the protection of privacy raises
the obvious question of whether data privacy can have a similar elevated
status in an Islamic context as it has in a secular legal and regulatory system.
Data protection could be justified from a Sharīʿah perspective. Still, a cursory
look at data protection laws of a few other Muslim countries does not indicate
that personal data protection is justified by reference to Sharīʿah principles.(17)
(13) See Vincent 2018. However, the recital number 4 of the GDPR (European Union 2016) points out: “The processing of personal data should
be designed to serve mankind. The right to the protection of personal data is not an absolute right; it must be considered in relation to its function in society and be balanced against other fundamental rights, in accordance with the principle of proportionality.”
(14) Article 4(1) also gives a wide definition of an identifiable natural person as “one who can be identified, directly or indirectly, in particular
by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person”. Different pieces of information, which
collected together can lead to the identification of a particular person, also constitute personal data..
(15) Raval 2019.
(16) The list of countries for which the EU Commission (2017) has made adequacy decisions is rather short: Andorra, Argentina, Faeroe Islands, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, New Zealand, Switzerland, and Uruguay plus private entities in Canada falling under the scope of
the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act and companies in the US abiding by the binding Privacy Shield
principles. However, the European Court of Justice (2020) declared the Privacy Shield invalid on 16 July 2020.
(17) See Caruana and Cannataci 2007, Guseyva 2020. Even the government of the Islamic Republic of Pakistan did not refer to Islamic principles when drafting the Pakistani Data Protection Law in the early 2000s. “[T]he main objective of the draft … is not to enshrine the principles
of Islam on privacy, but to satisfy the requirements of EU Directive 95/46 … with the hope of ensuring that data will be allowed to flow freely
between the EU and Pakistan, thus making Pakistan an attractive market for outsourcing.” Hayat 2007, 146. The EU directive 95/46 was the
predecessor of the GDPR and comprised restrictions of personal data flows.
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of the Muslim world. It can be illuminating to study how consensus has
been reached in the EU despite the many divergencies at the outset.
• Third, secular and Islamic values differ in their origin, but there are many
similarities when it comes to operationalisation and implementation.
Most (if not all) issues that have to be tackled in Europe will also
pop up in the Muslim world and should be addressed from an Islamic
perspective.
• Finally, the aim of the EU to become the global leader in the development
of ethical AI might be seen as a challenge in other parts of the world.
It could induce Muslim scholars and scientists to devise an ethical AI
regime from an Islamic perspective (similar or radically different).
While the EU can serve as a reference for the emergence of a legal and
regulatory AI regime with an explicit ethical underpinning, initiatives from a
Sharīʿah perspective are still in a more fragmented early stage. In addition to a
few individual contributions, the Islamic Development Bank Institute (IsDBI)
has recently launched a study on AI and Islamic finance.(12) Because its focus
is on the role of AI for financial inclusion, it touches only upon ethical issues
of AI with relevance for finance. It does not intend to develop a general and
comprehensive AI regime from an Islamic perspective. Nevertheless, this
study reflects the ‘state of the thinking’ in a leading global Islamic institution.
It shall be used as a reference for the Islamic view on finance-related ethical
data and AI issues.
1. Ethical Issues with Data
The processing of data is at the core of the global digital transformation.
Personal data are of particular significance for the transformation of economies
and societies. Their processing is not a value-neutral technical procedure but
may pose ethical challenges related to, for example, privacy, commercial
exploitation, discrimination, and unfair treatment.
Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

1.1 Personal Data and Human Rights

The GDPR (article 1(1)) “lays down rules relating to the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and rules relating to
the free movement of personal data”. It “protects fundamental rights and
freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of
(12) Ashraf et al. 2021.
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the “indivisible, universal values of human dignity, freedom,
equality and solidarity” and “the principles of democracy and
the rule of law” as the normative basis of the fundamental
rights outlined in the Charter. Article 8 covers the protection of
personal data.(6) To give this fundamental right a more concrete
shape and legal underpinning, the EU started working on a
“General Data Protection Regulation (GDPR)” in 2012. It was
adopted in 2016 and became effective in 2018.(7) The GDPR
shall be supplemented by a “Regulation laying down harmonised
rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)”, for
which the European Commission released a proposal in 2021.(8)
The AI Act supports the rather ambitious “objective of the Union
being a global leader in the development of secure, trustworthy
and ethical artificial intelligence”.(9) Another international body
concerned with values-based AI principles is the OECD(10), but
“the EU was closely involved in developing the OECD’s ethical
principles for AI”.(11)
The structural similarities between the emerging AI regime of the EU and a
Sharīʿah-based system suggest that it might be worthwhile to take a closer
look at the European developments.
• First, there are initiatives towards regulating AI in several countries,
but they are often merely technical and not embedded in an elaborate
normative framework.
• Second, an AI regime for the EU must be acceptable to 27 member
states with different interpretations of the common values, disparate
political agendas, various legal systems, divergent economic interests,
heterogeneous levels of technical and socio-economic development,
and so forth. Diversity in many respects is also a characteristic feature
(6) “1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her. 2. Such data must be processed fairly for specified
purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of
access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified. 3. Compliance with these rules shall be subject
to control by an independent authority.”
(7) European Union 2016.
(8) European Commission 2021a. Important annexes have been compiled in a separate document, see European Commission 2021b. The
European Parliament and the 27 member states as well various stakeholders such as lobby groups, civil society organisations, political parties,
and industry bodies will articulate their views on the proposal, and it will take months if not years before a final version will enter into force.
(9) European Commission 2021a, 1-2.
(10) See https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/.
(11) European Commission 2020, 8. In contrast to the EU, the OECD as an intergovernmental organisation has no legislative power. Out of 38
members of the OECD (https://www.oecd.org/about/) only Turkey is a Muslim country.
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Introduction

Ethical issues related to AI and its application in different contexts have
attracted much attention from data and social scientists, philosophers, lawyers,
human rights activists, regulators, and policymakers in the West.(1) Many of
these issues could or should also be addressed from a Sharīʿah perspective. As
the Sharīʿah is a comprehensive legal and moral code, a Sharīʿah perspective
implicates a systemic dimension: laws, regulations and behavioural guidances
should be derived from or consistent with the norms and values of the
Islamic worldview. A structurally similar approach can be perceived in the
evolution of a legal and political governance system for personal data and
AI in the European Union in the 2000s. From (rather abstract) common
values fundamental rights and responsibilities are derived, then specified, and
subsequently ‘translated’ into legal acts, regulations, and guidance.

The Emerging Data Governance and AI Regime of the European Union

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

In 2018, the European Commission released a communication
on “Artificial Intelligence for Europe” that underlines that new
technologies are based on values. “The EU must … ensure
that AI is developed and applied in an appropriate framework
which promotes innovation and respects the Union’s values(2)
and fundamental rights as well as ethical principles such as
accountability and transparency. The EU is also well placed to
lead this debate on the global stage.”(3) A High-Level Expert
Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) was set up to submit
“Ethics Guidelines for Trustworthy AI” in 2019(4). Before, the
three governing bodies of the EU – the European Parliament, the
Council of the European Union, and the European Commission
– had jointly released the “Charter of Fundamental Rights
of the European Union” in 2000.(5) The preamble mentions
(1) Many issues that are presented here from an ethical perspective have also be analysed from a legal perspective, for example the issues of
fairness, (non-)discrimination, or accountability; see Ebers and Navas 2020, Ebers and Gamito 2021, Barfield 2021.
(2) These values are laid down in article 2 of the Treaty on European Union (so-called Maastricht Treaty): “The Union is founded on the
values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice,
solidarity and equality between women and men prevail.” European Union 1992.
(3) European Commission 2018.
(4) High-Level Expert Group on Artificial Intelligence 2019.
(5) European Union 2000.
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االصطناعي :قضايا أخالقية وسلوكية و شرعية
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(سلم البحث للنشر في 2021/2 /22م ،واعتمد للنشر في 2021/ 3/12م)
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الملخص:
إن التطبيقات املتسارعة للتكنولوجيا الرقمية ستشكل مستقبل االقتصاد العاملي بعد
أزمة كوفيد  19يف كال القطاعني العام واخلاص ،وذلك بالتزامن مع مشاركة نشطة
من قبل اجلهات التنظيمية والترشيعية .يف السنوات األخرية ،أصبحت املخاوف
بروزا وربام قد تؤدي إىل احلد من انتشار نامذج التعلم اآليل يف بيئة
األخالقية أكثر ً
األعامل التي تتعامل مع العمالء بشكل مبارش بام يف ذلك اخلدمات املالية .ال يزال
بروز نظرة إسالمية واسعة النطاق هبذا اخلصوص يف بداية الظهور .إن هذا البحث
يلفت النظر إىل القضايا األخالقية املدجمة يف البيانات ونامذج القرارات املستقلة.
يمكن إثراء هذا النقاش يف الغرب من خالل إسهامات أكثر من منظور إسالمي.
الكلمات المفتاحية :تسييل البيانات الشخصية ،أخالقيات البيانات الضخمة،
التصنيف اجليوديموغرايف ،أخالقيات الذكاء االصطناعي.
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Digital Transformation of the World Economy
by AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns
Volker Nienhaus
Emeritus Professor of Economics, University of Bochum, Germany
volker.nienhaus@gmx.net

Abstract:
The digital future of the world economy in the post-Covid-19 era will be
shaped by an accelerated deployment of digital technologies in the private
and public sectors with more active involvement of regulators and legislators.
In recent years, ethical concerns have become more prominent and may
limit machine learning models’ deployment in consumer-facing businesses,
including financial services. A widely shared Islamic perspective is still to
emerge. The paper draws attention to ethical issues embedded in data and
autonomous decision models. This debate in the West could be enriched by
more contributions from an Islamic perspective.

Digital Transformation of the World Economy by
AI: Some Moral, Ethical and Sharīʿah Concerns

Keywords: Personal Data Monetisation, Big Data Ethics, Geodemographic
profiling, Ethical AI
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most important (results) and (recommendations).
e. List of sources, references and annexes.
7.
The citation method should be applied as follows:
a. Researches in English language shall use (MLA) methodology for in text and bibliographic
citations.
b. Researches in Arabic Language shall adopt the below methodology for citing the sources and
references:
1.
The sources and references in the footnote for the first time are mentioned as follows:
(Author’s nickname, first name, source material, place of publication, publisher, edition
number, publication date, volume and page)
2.
The source and reference are mentioned when recurred in the next foot note directly (ibid.,
volume and page) and when mentioned in another place of the research (the author’s
nickname, name of the source, the volume and the page).
8.
If the reference is lacking some data, the abbreviations shall be as follows:
Without the place of publication: (N.P). Without the name of the publisher (N.p)
a. Without edition number: (n.e) Without publication date: (n.d)
b. The Qur’anic aayath should be written, not to be copied from some electronic source, name of the
Surah and number of the Aayath shall be mentioned in footnote.
b. While quoting the source of Hadith of messenger peace be upon him, the complete description of
Hadith verification, in terms of the chapter, section and the number of Hadith shall be mentioned.
d. While quoting something from internet, the last retrieval date shall be mentioned.
e. Footnotes are placed at the bottom of each page with sequential numbering from the beginning
of the research to the end.
f. Graphics, data, tables, etc., to be placed as follows:
1.
Graphs and illustrations are included in the text, in black and white colours, numbered
sequentially, and their titles and annotations are written at the bottom.
2.
The tables are listed in the text, given serial numbers and their titles written on the top while
explanatory notes written below the table.
g. The sources and references of the research shall be indexed at the end of the research as per the
alphabetic order with a distinction between Arabic and English resources.
h. Upon the acceptance of research, the researcher shall translate the Arabic resources at the end of
the research in English language (Roman script)

Third: Research Submission Procedures
-

-

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

2.

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

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

Second: Specific Publishing Conditions:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

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