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عن المجلة..

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

الرؤية..

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

الرسالة..

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

األهداف..

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

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

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

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

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

رسالتنا:

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

قيمنا:

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

أهدافنا:

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

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

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

ً
ثالثا :سير البحوث

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

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:

إن الناظر يف نصوص الرشيعة اإلسالمية وقواعدها جيد أهنا توجه إىل رضورة ربط العلم

مؤثرا عىل الفرد واملجتمع؛ ومن
بالعمل ،وتعترب أن اخلروج عن هذا اإلطار يشكل انحرا ًفا ً

جانب آخر فإن البيئة وتفاعالهتا متثل ً
مهم يف تشكيل العلوم واملعارف وفهم احلقائق،
عامل ً
كام أهنا تعترب املرسح املثايل للتفكري الناقد ،فصناعة املعرفة ماهي إال امتزاج بني العلوم

وتطبيقاهتا؛ ومن هنا ندرك ارتباط تطور علوم االقتصاد اإلسالمي بظهور أوىل مؤسساته
التطبيقية احلديثة وهي املصارف اإلسالمية ،حيث شكلت هذه النواة منطلق البحوث
والدراسات لوضع الفرضيات واقرتاح النظريات وتقييم التطبيقات ،حتى تزامحت علوم

االقتصاد اإلسالمي عىل هذه املؤسسة مما يستدعي توسيع البيئة التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي
لتشمل مؤسسات الوقف والزكاة وغريها من التطبيقات املتعلقة بنظام االقتصاد اإلسالمي.

لقد حرصت «جملة بيت املشورة» عىل املسامهة يف تطوير علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي

من خالل تركيزها عىل البحوث املتعلقة هبذا املجال املهم ،واهتاممها بالدراسات املتعلقة
باجلوانب التطبيقية ملؤسساته ،مع االلتزام بالتطوير املوضوعي واملهني بسعيها لتوسيع دائرة
والقراء ،واالرتقاء بمعايري
النرش ضمن أهم قواعد البيانات العاملية ،وإتاحة حمتواها للباحثني
ّ

الضبط العلمي بإرشاف كوكبة من السادة أعضاء اهليئة االستشارية وأعضاء هيئة التحرير

الذين رشفت هبم املجلة.

ويرسنا أن نقدم لكم العدد الثاين عرش من «جملة بيت املشورة» ،والذي تضمن بح ًثا حول

األسس الرشعية واألمهية االقتصادية لتنظيم الدولة للزكاة ،ودراس ًة لتجربة ماليزيا يف تطوير
ٍ
دراسة ملعوقات التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف
مؤسسة الوقف ،باإلضافة إىل
اجلزائر ،كام ضم العدد دراس ًة لواقع التمويل اإلسالمي يف اليابان ،وبح ًثا حول االقتصاد

الرقمي ودوره يف حتقيق النمو الشامل.

والستمرار تطوير جملتكم فإننا نثمن اقرتاحاتكم وآرائكم املثمرة لتحقيق رسالتنا يف نرش

املعرفة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
23
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أنيس القزي
باحث دكتوراه في جامعة الزيتونة -تونس

ختام بن جديدية
محاضرة في المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات -تونس

ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/3 /25م ،واعتمد للنشر في 2019/ 8/29م)

الملخص
تتميز الزكاة بخصائص مثل االستمرارية والدوام ووجوب األداء ،مما يؤهلها

لتكون مور ًدا له تأثري إجيايب عىل ميزان ّية الدولة من جهة املوارد التي توفرها
والنفقات التي يمكن أن تسهم يف تغطيتها ،ويكون ّ
لتول الدولة شأن جبايتها

وتوزيعها عدّ ة آثار اقتصادية خاصة بالنسبة مليزان ّية الدولة.

هيتم البحث بتنظيم الدّ ولة للزكاة وأسسها الرشعية ،ويطرح إشكالية اجلدوى
ّ

االقتصادية هلذا التنظيم بالنسبة للموازنة العامة اعتام ًدا عىل املنهج التحلييل .بعد
دراسة  وحتليل األدلة الرشعية اخلاصة ّ
بتول الدولة تنظيم الزكاة ،مع العناية
27
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بالرأي الراجح بشأن األموال الظاهرة واألموال الباطنة واملسائل الفقه ّية املرتتبة
عنها ،خلص البحث إىل اعتامد موازنة مندجمة للزكاة يف املوازنة العامة للدولة
إذا كان تطبيق ّ
تول الدولة تنظيم الزكاة يف بدايته.لكن عندما تكون التجربة قد
مترست فمن األجدى رشع ًّيا واقتصاد ًّيا اعتامد موازنة مستقلة للزكاة.

الكلمات المفتاحية :الزكاة ،الدولة ،املوازنة العامة
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 األسس الرشعية: تنظيم الدولة للزكاة
واألمهية االقتصادية يف املوازنة العامة

 م ـ دولة قطــر2020 أبريل
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Zakat Regulation by State: Shari’ah Bases and Economic
Significance in Budget
Anis Guezzi
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Khitam Bin Jadidiah

Lecturer at Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises ISCAE - Tunisia

Abstract
Zakat is a religious obligation characterized by the continuity and the annual
periodicity. This enables it to be an important resource of the State budget
and also to contribute to finance some of its social expenditures. Thereby, the
State intervention to collect and distribute Zakat has several economic effects.
This research focuses on the legal basis of the State regulation of zakat and
investigates its economic efficiency for the State budget using an analytical
approach.
After analyzing the Shari’ah requirement rules of the State’s intervention
in organizing the Zakat notably for the apparent and internal funds and
the Shari’ah issues arising from this intervention, we highlight that at the
beginning, it is better to adopt an integrated Zakat budget in the State one.
However, with more experience, it becomes more rationale to establish an
independent budget for Zakat for both Shari’ah and economic view.
Keywords: Zakat, State, Budget

29

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

مقدمة

إن اإلسالم دين شامل ،ن ّظم عالقة اإلنسان بر ّبه عن طريق العبادات ،ون ّظم
عالقته باآلخرين عن طريق املعامالت ومن ضمنها النظام االقتصادي الذي
يمثل ً
عامل من عوامل نجاح الدولة وهنضتها.
من هذا املنطلق تبدو أمهية الزكاة ،التي ً
مهيتها املتمثلة يف كوهنا شعرية
فضل عن أ ّ
دين ّية وركنًا من أركان اإلسالم ،تعد أداة اقتصاد ّية تسهم يف حتقيق األهداف
االقتصاد ّية واالجتامع ّية مثل النّمو واحلدّ من الفقر واالستقرار والعدالة
التوزيعية ،وذلك من خالل دورها يف عالج املشكالت االقتصاد ّية ،وتوفري موارد
تطور اقتصاد ّيات الدول املسلمة.
مال ّية ّ
ويف املقابل يدرك املتأ ّمل للزكاة ّأنا ال يمكن أن حتقق مقصودها من األهداف
أصلتها الرشيعة
االقتصاد ّية واالجتامع ّية إالّ من خالل تفعيل سلطة الدّ ولة التي ّ
اإلسالم ّية((( وهبذا تصبح الزكاة مور ًدا مال ًّيا متجدّ ًدا ،متك ّف ً
ل بتغطية بعض النفقات
للضامن االجتامعي.
مها يف إرساء نظام ف ّعال ّ
االجتامعية املناطة بالدولة ومسا ً

أهمية البحث

مهية البحث من خالل العنارص التالية :
تربز أ ّ
تعطيل دور الدّ ولة يف شؤون الزكاة يف عدّ ة بلدان عرب ّية إسالم ّية ،الذيأ ّدى إىل ضعف حصيلة الزكاة ،مما يربز احلاجة إىل البحث يف تأصيل
السلطة الرشع ّية للدولة يف شؤون الزكاة يف العرص احلايل.
احلاجة إىل إعادة البحث يف األسس الرشع ّية الستعامل الزكاة كأداةللسياسة املالية ،بام أن معظم الدراسات تربز كفاءة الزكاة يف حتقيق
أهداف السياسة املال ّية االقتصاد ّية واالجتامعية(((.
السياسة
-ندرة الدراسات املعارصة التي تعنى بدراسة العالقة بني ّ

((( قحف ،منذر ،النامذج املؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية،البنك اإلسالمي للتنمية ،1995 ،ص .215
((( الزحييل ،حممد ،تقويم التطبيقات املعارصة للزكاة ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية ،عدد ،2007 ،2ص.8
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مشكلة البحث

بام أن ّ
أثرا مال ًّيا ينعكس عىل املوازنة
تدخل الدولة يف تطبيق فريضة الزكاة حيدث ً
العامة للدولة ويتيح هلا معاجلة مشكالت اقتصادية فإن اإلشكالية التي يطرحها
ّ
التدخل يف تطبيق فريضة الزكاة حم ّق ًقا ألكرب جدوى
هذا البحث :كيف يكون هذا
اقتصادية مع االلتزام بالضوابط الرشعية؟
ويمكن إبراز معامل اإلشكال ّية من خالل األسئلة الفرع ّية التالية:
ماهي الدّ وافع االقتصادية ّلتول الدولة تنظيم الزكاة؟
ماهي األسس والضوابط الرشع ّية لتنظيم الدولة للزكاة؟كيف يكون هذا التّدخل حمق ًقا ألعىل جدوى اقتصاد ّية ممكنة ،هل منخالل  موازنة مستقلة أو مندجمة الزكاة يف املوازنة العامة للدولة؟

أهداف البحث

هيدف هذا البحث إىل :
إبراز اجلوانب التّأصيلية لسلطة الدولة يف تطبيق الزكاة من خالل دراسةوحتليل وتقويم األدلة الرشعية بخصوص تويل الدولة تنظيم الزكاة
مع الرتكيز عىل آراء الفقهاء واجتهادات املعارصين والرأي املرجح
والضوابط الرشعية يف التعامل مع املسائل املستجدّ ة أثناء
من ناحيةّ ،
ممارسة الدولة لسلطة اجلباية والتوزيع من ناحية أخرى.
دراسة األثر االقتصادي ّلتول الدولة تنظيم الزكاة عىل املوازنة العامة،
وتب ًعا لذلك عىل موارد ونفقات الدولة ،من حيث مسامهة الزكاة يف
توفري وحترير جزء من املوارد ،ومتويل نفقات مع ّينة ،وتقويم دورها يف
معاجلة الواقع االقتصادي للدول اإلسالمية عن طريق السياسة املالية.
دراسة العالقة بني موازنة الزكاة واملوازنة العامة للدولة لتحقيق أعىل31
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الشعية املال ّية للدولة املسلمة وواقعها االقتصادي.
ّ
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جدوى اقتصادية ممكنة ،وهنا تكمن اإلضافة العلمية هلذا البحث.

حدود البحث

من أبرز حدود هذا البحث:
االقتصار عىل الدراسة النّظرية لألثر االقتصادي ّلتول الدولة تنظيم
الزكاة عىل املوازنة العامة.
عرض األسس والضوابط الرشعية دون الرتكيز عىل نقاش زكاة كلاألموال التي جتب فيها الزكاة.

منهج البحث

يعتمد هذا البحث عىل املنهج التحلييل من أجل استخراج الضوابط لتنظيم الدولة
للزكاة،كام يعتمد عىل املنهج االستقرائي الستخالص القواعد الفنية ملوازنة الزكاة
واألثر االقتصادي لتويل الدولة تنظيم الزكاة عىل مواردها ونفقاهتا.

الدراسات السابقة

غطت دراسات سابقة جوانب خمتلفة من املوضوع منها:
 ورقة بحثية للدكتور منذر قحف « »Effect of zakat on government budgetقدمهايف املؤمتر العاملي الرابع للزكاة املنعقد بالسنيغال سنة  ،1995وقد تناولت آثار الزكاة
عىل املوازنة العا ّمة مميز ًة بني اآلثار املبارشة و اآلثار الغري املبارشة ،وقد أشار
الكاتب إىل أثر اإلحالل املبارش حيث متول حصيلة الزكاة بنو ًدا معينة من امليزانية،
مما يقلل من نفقات الدولة بمبلغ معادل ويوفر إيرادات إضافية للدولة .أما اآلثار
الغري املبارشة فهي متر عرب اإلنتاجية وفرض الرضائب ،االستهالك واالستثامر
الكيل ،مستوى التشغيل ،واستخدام الزكاة أداة لتنفيذ السياسة االقتصادية
للدولة .خال ًفا لورقة الدكتور منذر قحف فإن هذا البحث يتناول اآلثار املبارشة
عىل  املوازنة العا ّمة فقط ،ويركز عىل العالقة بني املوزانة العامة وموازنة الزكاة من
32
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هيكلة البحث التفصيلية

املبحث األول  :أسس تنظيم الدولة للزكاة وضوابطه.
املبحث الثاين :مسائل فقهية مرتتبة عن تويل الدولة تنظيم الزكاة.
املبحث الثالث :تنظيم موازنة الزكاة واملوازنة العامة للدولة واجلدوى االقتصادية.

((( بن جاليل ،بو عالم و العلمي حممد ،االطار املؤسيس للزكاة :أبعاده ومضامينه ،البنك االسالمي للتنمية،ط2001/2م.
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وجهة نظر اجلدوى االقتصادية مع مراعاة الرشيعة اإلسالمية.
 كتاب «اإلطار املؤسيس للزكاة أبعاده ومضامينه»((( الذي نرشه البنك اإلسالميللتنمية ،والذي تضمن يف طياته عدّ ة بحوث تناولت بالدرس والتقويم النامذج
التطبيقية املعارصة للزكاة ،وقد أفادنا منه خاص ًة دراسات عبد اهلل عمر ،وحممد
أكرم خان ،ومنذر قحف ،ففي إطار نموذج توزيع الزكاة يف حالة اإللزام بدفعها
للدولة ،م ّيز عبد اهلل عمر بني توزيع من خالل امليزانية العامة والتوزيع من خالل
هيئات الزكاة املتخصصة ،غري أن هذا البحث ال يقترص عىل التوزيع بل هيتم
أيضا باجلباية أي مجع الزكاة ،متويل نفقات الدولة من الزكاة…أما حممد أكرم
ً
خان فقد ّبي الضوابط الرشعية الشاملة والضوابط الرشعية يف التوزيع مالح ًظا
ينص عىل حتصيل الزكاة بصفة إلزامية ال توجد ضوابط
أنه إذا كان القانون ال ّ
رشعية لتقدير أو فرض الزكاة وينحرص جمال الضوابط الرشعية يف توزيع الزكاة.
كام ناقش منذر قحف خمتلف جتارب التوزيع من خالل ميزانية الدولة ،أو من
خالل هيئات الزكاة املختصة يف عدد من الدول االسالمية ،لكن دون االهتامم
بالكفاءة االقتصادية لكل نموذج.
 بحث الدكتور عبد العزيز بن سعيد بن عبد اهلل الكثريي بعنوان «والية الدولةعىل الزكاة وأثرها يف تنمية االقتصاد اإلسالمي» املقدم ملنتدى فقه االقتصاد
اإلسالمي لسنة  ،2017الذي اهتم باجلوانب التأصيلية لسلطة الدولة يف نوازل
الزكاة يف جانب اجلباية ويف جانب اإلنفاق مع ذكر أثرها عىل التنمية االقتصادية
عمو ًما دون التعرض إىل بيان أثر ذلك عىل املوازنة العامة للدولة.
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المبحث األول:أسس تنظيم الدولة للزكاة وضوابطه
خيتص هذا املبحث بدراسة وحتليل وتقويم األدلة الرشعية اخلاصة بتويل الدولة
ّ
الراجح بشأن
تنظيم الزكاة مع العناية بآراء الفقهاء واجتهادات املعارصين والرأي ّ
األموال الظاهرة واألموال الباطنة ملا هلا من آثار عىل حصيلة الزكاة ،وتب ًعا لذلك
أيضا لتطور مفهوم األموال الظاهرة واألموال
عىل موارد ونفقات الدولة،
ونظرا ً
ً
الباطنة .لكن يف البداية نعرف الزكاة ونعرض أمهيتها بالنسبة إىل الدولة وخاص ًة
ميزانية الدولة.

ً
أول :الزكاة وأهميتها المالية بالنسبة إلى الدولة
اصطالحا باختالف وجهة نظر الفقهاء إليها
أ -التعريف :خيتلف تعريف الزكاة
ً
فمنهم من نظر إليها من وجهة املال الذي خترج منه الزكاة ،ومنهم من نظر إليها
من وجهة فعل املزكي نفسه((( .فالزكاة تطلق عىل احلصة املقدرة من املال التي
فرضها اهلل للمستحقني،كام تطلق عىل نفس إخراج هذه احلصة(((.
وتُعرف الزكاة بأهنا حق واجب ،مقدّ ر خمصوص ،من مال خمصوص ،يرصف
ألصناف خمصوصة برشائط خمصوصة.
مت ّثل الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وهي واجبة بالقرآن والسنة
الزكاة عىل ّ
كل مسلم حر مالك
واإلمجاع والعقل .أمجع الفقهاء عىل وجوب ّ
للنصاب ملكًا تا ًما ،وحال عليه احلول((( .ووجوب الزكاة عىل املسلم ثابت أ ًّيا
كان حمل إقامته ،وهي َدي ٌن يف عنقه حتى وإن كان يف بلد غري إسالمي ،كام أمجع
الفقهاء عىل ّ
أن الزكاة ال تسقط بموت رب املال ،فهي َدي ٌن متع ّلق باملال ،إذا مات
صاحبه يقوم ورثته بسداد ذلك املال ،ويكون متقدّ ًما عىل سائر الديون حتى إن مل
((( ابن نجيم ،البحر الرائق ،)2016/2( ،ابن عابدين ،ر ّد املحتار عىل الدر املختار ،)256/2 ( ،الدسوقي:حاشية الدسوقي.)430/1 ( ،
((( الزخمرشي ،الفائق يف غريب احلديث ،مصطفى البايب احللبي ،ط ،2ج،1ص.536
((( احلريري ،عبد الرمحن ،كتاب الفقه عىل املذاهب االربعة ،اهليئة العامة لشؤون املطابع االمريية ،القاهرة 1387 ،هـ  1967/م ،ط.561 ،6
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ّ
ّ
المالية لفريضة الزكاة  :تربز هذه األمه ّية يف دعم الدولة يف سياستها
األهميةب
االقتصادية من حيث املوارد والتمويالت من عدة جوانب نذكر منها:
فرضا من فروض األعيان يتع ّلق وجوهبا بأموال
 وجوب أداء الزكاة :تعدّ الزكاة ًاألشخاص التي بلغت نصا ًبا يف عدّ ة أنواع من األموال((( ،فنطاقها يتسع ليشمل
حيق ألي دولة أن تع ّطلها أو تلغيها أو تعفي بعض
األفراد واألرس والرشكات .فال ّ
املواطنني من إخراجها ،فهي مورد مستمر دائم.
 وفرة حصيلة الزكاة :تتميز الزكاة مقارنة ببقية الفرائض املالية بوفرة احلصيلةخاصة إذا كان مستوى العيش مرتف ًعا يف بلد معني ،وهذا راجع إىل الصبغة
التهرب األدائي ،وقلة عدد
التع ّبدية للزكاة التي يفرتض أن تؤدي إىل ضعف نسبة ّ
أيضا
حماوالت الغش والتدليس التي تعاين منها اجلباية املعارصة .وتفرس الوفرة ً
بضعف نسبة الضغط اخلاص هبذه الفريضة ،فالنصاب املطلوب يف مجيع األموال
التي جتب فيها الزكاة مقدّ ر بنسبة مع ّينة ترتاوح بني  2.5%و % 5و % 10ويشرتك يف
إخراجها مجيع املالكني للنصاب من أفراد الشعب(.((1
تتكرر جبايتها
 الدورية واالستمرارية تعدّ ّالزكاة من اإليرادات الدورية التي ّ
سنو ًّيا أوموسم ًّيا الشرتاط الفقهاء حوالن احلول فيها أو عند حصادها .فتتميز
باالستمرارية والدوام مما يؤهلها لتكون مور ًدا له تأثري إجيايب عىل ميزان ّية الدولة
من جهة املوارد التي توفرها والنفقات التي يمكن أن تسهم يف تغطيتها( .((1عند
دراسته لباكستان ،قدر منذر قحف( ((1أن  ٪ 87.5من الزكاة التي يتم مجعها يمكن
((( الشافعي ،األم ،دار الشعب ،القاهرة 1388 ،هـ1968 ،م ،املج ّلد الثاين ،ص.13
((( القرضاوي يوسف ،فقه الزكاة ،مكتبة رحاب ،اجلزائر ،ط1988 ،2م ،ج  ،1ص.161-128
(((الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج  ،2ص .15
( ((1أبو الفتوح ،سعيد ،احلرية االقتصادية ،ص.133
( ((1املجدوب ،أمحد ،السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد الرأساميل ،دار الفكر العريب ،ص .183

(12)-Kahf-Monzer :Effect of zakat on government budget ,IIUM Journal of Economics & management 5,No.1 (1997):6785-
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ِ
يوص بذلك(((.
من رشوط املال الذي جتب فيه الزكاة :امللك التام ،والنامء ،بولوغ النصاب،
(((
والفضل عن احلوائج األصلية ،وحوالن احلول.
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إنفاقها عىل الفقراء مما حيسن جودة السلع واخلدمات املقدمة للفقراء وحيسن
نوعية حياهتم.

ت  -أهمية تولي الدولة تنظيم الزكاة :من بني مؤيدات أمهية تدخل الدولة يف
تنظيم الزكاة:
 إشكاليات اإلخراج الفردي للزكاة  :مقارن ًة بتنظيم الزكاة من طرف الدولة،تشكو الزكاة الفردية -أي اإلخراج الفردي للزكاة -من قلة اجلدوى يف حتقيق
أهداف الزكاة بسبب حمدود ّية األثر التنموي للزكاة ،حيث إن الصدقات الفردية
قصريا يف الزمن وحمدو ًدا يف
توزع عىل عديد األفراد ،ممّا جيعل أمدها التّنموي
ّ
ً
الكفاية خالف ًا للعمل املؤسسايت املنظم(.((1كام ال يمكن تنزيل مصارف الزكاة
يف واقعها إالّ
بمؤسسات منظمة ذات قدرة عالية من الكفاية والتنظيم ،وذات
ّ
وسائل علم ّية متكّن من اإلحصاء والتدقيق وتوفري املعلومات.
 امتناع عدد من املطالبني بأدائها عند غياب الصفة اإللزام ّية ،و يف ّظل غياب
أيضا حيدّ د العالقة بني دافعي الزكاة واجلهة القائمة عىل
نظام ترشيعي متكامل ً
جبايتها من ناحية ،وحيدّ د مصارفها من جهة ثانية ،مما يتسبب يف انعدام الثقة يف
السياسة العا ّمة لإلنفاق ،واخلوف من إنفاقها يف غري مصارفها(.((1
ّ
 -دمج الزكاة يف املوازنة العامة يمكّن الدولة من احلدّ من الفقر(.((1

ً
ثانيا :األسس والضوابط الشرعية لتولي الدولة زكاة األموال الظاهرة
قسم الفقهاء األموال التي جتب فيها الزكاة إىل ظاهرة و باطنة( ،((1فالظاهرة تشمل
ّ
ما ال يمكن إخفاؤه كالزرع والثامر واملوايش ،أما الباطنة فهي ما أمكن إخفاؤه من
الذهب والفضة وعروض التجارة( ،((1وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء يف تعريف
( ((1اخلويل ،الباهي ،الثروة يف ّ
ظل اإلسالم ،دار بو سالمة ،تونس ،ط ،1980 ،1ص.112
( ((1الكثريي عبد العزيز «والية الدولة عىل الزكاة وأثرها يف تنمية االقتصاد اإلسالمي» منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي لسنة  ،2017ص.27

(15)-Kahf, Monzer :Effect of zakat on government budget ,IIUM Journal of Economics & management 5,No.1 (1997):6785-

( ((1الكثريي ،والية الدولة عىل الزكاة وأثرها يف تنمية االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.44
( ((1املاوردي ،عيل بن حممد حبيب البرصي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1983 ،ص.99
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( ((1الكاساين :مرجع سابق ،ج  ،2ص .35
( ((1املودودي ،أبو األعىل ،فتاوى الزكاة ترمجة رضوان أمحد الفالحي ،جدة املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز،
 1405هـ  1985 /م ،ص .51
( ((2القرضاوي ،يوسف ،فقه الزكاة ،مرجع سابق ،ج  ،2ص .765
( ((2ابن املنذر ،اإلمجاع ،ص .46
(((2ابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،2ص.5
(((2الدسوقي ،الرشح الكبري بحاشية الدسوقي ،ج ،1ص.503
( ((2املرتىض ،أمحد بن حييى،رشح األزهار وحواشيه،ج ،1ص.527
( ((2يوسف القرضاوي :فقه الزكاة ،مرجع سابق ،ص .727
 ((2(26سورة التوبة ،اآلية .103( -((2ابن قدامة ،املغني ،باب زكاة الدين ،دار عامل الكتب للطباعة ،الرياض ،ج ،4ص.264 – 263
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األموال الظاهرة ،أ ّما عند احلنفية فعروض التجارة إذا كانت يف مواضعها فهي
باطنة وإذا مرت عىل العارش -أي املوظف الذي جعله عمر بن اخلطاب عىل
عرف الفقهاء املعارصون األموال
املعابر بني بلد وبلد -فهي ظاهرة( .((1وقد ّ
الظاهرة عند تقسيم أموال الزكاة ،بأهنا األموال التي يمكن للحكومة تفتيشها
وإحصاؤها( ،((1وهي التي يمكن لغري مالكها معرفتها وإحصاؤها(.((2
اتفق الفقهاء عىل مرشوعية تويل الدولة شؤون زكاة األموال الظاهرة يف حال
قيام املكلفني بدفعها إىل الدولة باختيارهم ،وقد نقل ابن منذر هذا االمجاع بقوله:
«أمجع أهل العلم عىل أن الزكاة كانت تدفع إىل رسول اهلل عليه وس ّلم وعامله وإىل
من أمر بدفعها إليه»( .((2ويف املقابل اختلف الفقهاء يف وجوب تويل الدولة حتصيل
األموال الظاهرة ،حيث ذهب مجهور الفقهاء وأكثر العلامء وهم احلنفية(((2واملالك
ية(((2والزيدية(((2والشعبي واألوزاعي( ((2إىل أن زكاة األموال الظاهرة من شؤون
الدولة ومهامها ،وخالف اإلمام الشافعي اجلمهور حيث يسجل له قوالن يف زكاة
األموال الظاهرة:
قول الشافعي القديم :جيب دفع الزكاة إىل احلاكم ،فإن ّفرقها املزكي بنفسه لزمه
﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
ال ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
الضامن لقول اهلل تعاىل ُ
ِّيهم ِ َبا ﴾(.((2
ْ َْ
ّ
استدل اإلمام الشافعي بام روي عن عثامن ريض اهلل عنه أنه قال« :هذا شهر
وقد
ّ
ّ
زكاتكم فمن كان عنده دين فليقض دينه
استدل بالقياس
وليزك بقية ماله»( .((2كام
عىل اخلراج واجلزية عىل اعتبار أن مال الزكاة حيق للحاكم املطالبة بدفعه ،ومتى
طالب بذلك وجب الدفع.
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يفرق املزكّي الزكاة بنفسه،
قول الشافعي اجلديد :أجاز الشافعي يف جديد رأيه أن ّ
(((2
كام أجاز دفعها للحاكم ،وذكر أن األفضلية أن تدفع للحاكم مطلقا.

وذهب احلنابلة إىل أنه جيب عىل املزكّي أن يتوىل بنفسه تفرقة زكاة األموال الظاهرة
للسلطان بل
ليتحقق من وصوهلا إىل مستح ّقيها ،وهذا ال يعني عدم جواز دفعها ّ
(((2
جوزوا ذلك ،فالواجب يتمثل يف اإلخراج وليس الدفع إىل اإلمام.
ّ
واملستخلص حول وجوب ّ
تول الدولة شؤون زكاة املال الظاهر أن «الفقهاء اتفقوا
تقري ًبا -عىل أن والية جبايته و تفريقه عىل مستحقيه لويل األمر يف املسلمني،وليس من شأن األفراد ،وال يرتك لذممهم وضامئرهم وتقديرهم الشخيص «(،((3
ويقوم هذا الرأي عىل أدلة من القرآن والسنّة القول ّية والسنة العملية واإلمجاع.
ِ
َّاه ْم ِف األَ ْر ِ
* من األد ّلة القرآنية نذكر قوله ّ
ض َأ َقا ُموا
جل يف عاله﴿:ا َّلذي َن إِن َّم َّكن ُ
وف ونوا َع ِن ا ُْلنك َِر ولَِّ َع ِ
الزكَا َة و َأمروا بِا َْلعر ِ
اق َب ُة األُ ُم ِ
ور﴾(،((3
الصال َة َوآت َُوا َّ
َ
َ ََْ
َّ
ُْ
َ َُ
ويف هذه اآلية داللة عىل مسؤولية الدولة يف مجع الزكاة وتفريقها عىل مصارفها
الرشعية.
* من السنة القولية نذكر احلديث الوارد عن بريدة بن عامر بن احلصيب ريض
اهلل عنه قال صىل اهلل عليه وسلم« :ما منع قوم الزكاة إالّ ابتالهم اهلل بالسنني»(.((3
ويف هذا داللة عىل أن منع الزكاة يرتتب عليه عقوبة عا ّمة عىل األمة مم ّا جيعل لويل
قهرا بسلطان الرشع وقوة الدولة تفاد ًيا لوقوع العقوبة العامة
األمر سلطة أخذها ً
عىل األمة.
*من السنة الفعلية (العملية) نذكر ما رواه جرير بن عبد اهلل قال :جاء ناس من
أناسا من املصدقني يأتوننا
األعراب إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقالوا :إن ً
فيظلموننا فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :أرضوا مصدقيكم( ،»((3قال
( ((2النووي ،حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف ،املجموع رشح املهذب ،املطبعة االمريية ،دون تاريخ ،ج ،5ص .104
( ((2ابن قدامة ،املصدر نفسه ،ج ،2ص .641
( ((3القرضاوي ،فقه الزكاة ،مرجع سابق ،ج ،2ص .758
( ((3سورة احلج ،اآلية .41
( ((3رواه الطرياين يف املعجم األوسط ،حديث رقم ..6966
( ((3مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم،كتاب الزكاة ،باب إرضاء السعاة ،حديث رقم .989
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ّ
استدل الفقهاء باإلمجاع عىل مرشوع ّية والية الدولة عىل زكاة األموال الظاهرة
كام
يف حال طلبها ،كام ّأنم أمجعوا عىل سلطة الدولة يف أخذ الزكاة ممن منعها ولو
قرسا وهلا تعزيره( ،((3وقد نقل ابن منذر هذا االمجاع بقوله« :أمجع أهل العلم
ً
عىل ّ
أن الزكاة كانت تدفع إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وس ّلم وعامله وإىل من أمر
بدفعها إليه»(.((4

ً
ثالثا  :األسس والضوابط الشرعية لتولي الدولة زكاة األموال الباطنة
اتفق الفقهاء عىل جواز قيام املكلفني بدفع زكاة أمواهلم الباطنة إىل الدولة
باختيارهم ،وعىل وجوب جباية زكاة األموال الباطنة إذا اتسم املكلفون بالتهاون
يف أدائها ،وعىل وجوب دفع زكاة األموال الباطنة إىل الدولة يف حال طلبتها منهم؛
كام اتفق الفقهاء عىل أن الدولة إذا مل تطلب زكاة األموال الباطنة مل يسقط أداؤها
( ((3النووي ،أبو زكرياء حيي بن رشف ،رشح النووي عيل صحيح مسلم ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب 1392 ،ه ،ج ،7ص.73
( ((3البيهقي ،أمحد ابن احلسني ،سنن البيهقي الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط ،2003 ،3باب ال يأخذ الساعي فوق ما جيب وال ماخض ًا إال
أن يتطوع ،رقم  ،7279ج ،4ص.162
( ((3البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،رقم ،7309ج ،4ص.171
( ((3البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،رقم  ،7659ج ،4ص.265
( ((3ابن القيم ،زاد املعاد.472/2 ،
( ((3املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.277
( ((4ابن املنذر ،اإلمجاع ،ص.46
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اإلمام النووي رمحه اهلل« :املصدقون هم السعاة العاملون عىل الصدقات»ّ ،
ويدل
احلديث عىل بعثه صىل اهلل عليه وسلم السعاة واجلباة جلباية الزكاة وتوزيعها(.((3
وهذا أبرز دليل عىل والية الدولة يف تنظيم شؤون الزكاة ،ومن أمثلة ذلك ما ييل:
روى البيهقي عن أيب بن كعب قال« :بعثني صىل اهلل عليه وسلم مصد ًقا»(،((3
وروي عن رجل من أشجع أن حممد بن مسلمة األنصاري كان يأتيهم مصد ًقا(،((3
وروي عن قيس بن سعد بن عبادة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعثه ساع ًيا(،((3
وذكر ابن إسحاق مجاعة آخرين بعثهم النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل قبائل وأقاليم
أخرى(.((3
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عن املكلفني بأدائها بل تبقى يف أعناقهم وجتب عليهم( .((4ويف املقابل اختلف
الفقهاء يف حكم تدخل الدولة يف حتصيل األموال الباطنة عىل مذهبني :مذهب
القائلني بمسؤولية املزكّي عىل زكاة أمواله الباطنة ،ومذهب القائلني بوالية الدولة
عىل مجع األموال الباطنة.

ّ
أ -المذهب ّ
األول :مذهب القائلين بمسؤولية المزكي على زكاة أمواله الباطنة

ذهب احلنفية( ((4والشافعية( ((4واحلنابلة( ((4وغريهم إىل اإلقرار بمسؤولية صاحب
الزكاة عن إخراج زكاة األموال الباطنة بنفسه إىل املستحقني مبارشة وتفصيل هذا
املذهب يربز من خالل األقوال التالية:
*احلنفية :قال أبو يوسف يف اخلراج« :وأم ّا املال الباطن الذي يكون يف املرص ،فقد
قال عا ّمة مشاخينا ّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم طالب بزكاته ،وأبا بكر وعمر
حرجا عىل
طالبا ،وعثامن طالب زمانًا ،وملا كثرت أموال الناس ورأى أن يف تتبعها ً
فوض األداء إىل أرباهبا»(.((4
رضرا بأرباب األموالّ ،
األمة ،ويف تفتيشها ً
*الشافعية :قال املاوردي يف األحكام السلطانية« :ليس لوايل الصدقات نظر يف
زكاة املال الباطن وأربابه أحق بإخراج زكاته منه ،إالّ أن يبذهلا أرباب األموال
طو ًعا ،فيقبلها منهم ،ويكون يف تفريقها عونًا هلم ،ونظره خمتص بزكاة األموال
الظاهرة ،يؤمر أرباب األموال بدفعها إليه(.((4
*احلنابلة:قال ابن قدامة يف املغني « يستحب لإلنسان أن ييل تفرقة الزكاة بنفسه
ليكون عىل يقني من وصوهلا إىل مستحقها ،سواء أكانت من األموال الظاهرة
أو الباطنة ».قال اإلمام أمحد »:أحب إ ّىل أن خيرجها وإن دفعها إىل السلطان فهو
جائز»(.((4
( ((4القرضاوي ،فقه الزكاة ،مرجع سابق ،ج ،2ص.772
( ((4أبو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم ،اخلراج ،دار احلداثة ،بريوت ،1990 ،ص.197
( 43 ((4املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.99
( ((4قدامة ،املغني ،مرجع سابق ،ج ،2ص.260
( ((4أبو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم ،اخلراج ،الكتاب األول من جم ّلد الرتاث االقتصادي اإلسالمي ،دار احلداثة ،بريوت ،1990 ،ص.197
( ((4املاوردي :األحكام السلطانية ،ص.99
( ((4ابن قدامة :املغني،مرجع سابق ،ج ،2ص .260
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* الدليل من السنة الفعلية ( العملية) :بعث السعاة واجلباة الثابت بالسنة املتواترة
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم حمله زكاة الزروع والثامر وهبيمة األنعام ،ومل يرد
نقل متواتر أنه بعث عامله ألخذ زكاة النقدين وعروض التجارة(.((4
نظرا التساع رقعة اخلالفة اإلسالمية وتنامي املوارد
*الدليل من فعل الصحايبً :
املالية للدولة ،اكتفى عثامن بن عفان يف عهده بجباية األموال الظاهرة وترك
األموال الباطنة ألصحاهبا يؤدوهنا بأنفسهم ومرجع اجتهاده ثقته بأمانة الناس
وتوفريا لنفقات اجلباية والتوزيع التي ترتفع عندما تتوىل الدولة
ودينهم من ناحية
ً
جباية األموال الباطنة بام أهنا صعبة التحصيل والتفتيش(.((4
*الدليل من مقاصد الرشيعةّ :
إن الدولة نائبة بحكم الوالية العا ّمة عن صاحب
الزكاة فتربأ ذمة املزكي بدفعها إليها ،إالّ ّ
أن رصفها بنفسه إىل مستحقيها فيه فوائد
منها أن التوزيع الفردي للزكاة يسد حاجة األقارب اجلريان فيجمع املزكي بني
أجر الزكاة والصلة(.((5

ب -المذهب الثاني :مذهب القائلين بوالية الدولة على جمع زكاة األموال
الباطنة

أقر املالكية واإلمام األوزاعي وهو قول اإلمامية والزيدية بوالية الدولة يف مجع
ّ
زكاة األموال الباطنة والظاهرة عىل حدّ السواء(.((5
ّ
وحمل اخلالف بني االموال الظاهرة والباطنة عند املالكية طريقة التحصيل ،ففي
األنعام واحلرث يبعث العامل إلحصائها عىل مالكيها وأخذ زكاهتا من املال
مبارشة ،أ ّما بالنسبة لألموال النقدية فال يبعث أحدً ا حييص ويقبض ،ولكن ينتظر
(((4الكاساين ،بدائع الصنائع،ج  ،2ص.44
(((4املصدر نفسه ،ج ،2ص.7
( ((5القرضاوي ،فقه الزكاة ،مرجع سابق ،ج  ،2ص .774
( ((5الزحييل ،وهبة ،الفقه االسالمي وأدلته.1972/3 ،
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جميء أرباب املال إليه بزكاة أمواهلم ،ويرتك إحصاء تلك األموال ،وحتديد مقدار
الزكاة للمطالبني بأدائها(.((5
﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
ال ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
الدليل من القرآن :قوله تعاىلُ :ِّيهم
ْ َْ
ِ َبا ﴾( ،((5ووجه الداللة أن اخلطاب يف اآلية الكريمة للنبي صىل اهلل عليه وسلم
بصفته قائدً ا ول ًيا لألمر ّ
فدل ذلك عىل وجوب مطالبة الدولة هبا دون متييز بني
الباطن منها والظاهر.

الدليل من السنة :قال عيل ريض اهلل عنه ،قال صىل اهلل عليه وسلم“ :قد عفوتمها “(.((5
مها در ً
لكم عن اخليل والرقيق ،فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعني در ً
ويف احلديث ترصيح ّ
بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يتوىل جباية زكاة دراهم
الفضة.

الدليل من فعل الصحابة :رغم تنامي وظائف الدولة ،مل يفوض عمر بن اخلطابسلطة الترصف يف شؤون زكاة األموال الباطنة إىل مالكيها ،بل تم تنظيم شؤون
الزكاة ضمن سجالت(.((5
ً
وعمل هبذه األدلة ذهب فريق من الفقهاء املعارصين إىل القول باختصاص
الدولة يف شؤون زكاة األموال الباطنة جباي ًة وتوزي ًعا ،نذكر منهم الدكتور يوسف

القرضاوي الذي اعترب أن موقف املقرين بسلطة األفراد يف أداء زكاة أمواهلم الباطنة
مبني عىل إحساهنم الظن يف مسارعة أصحاب املال يف أداء الزكاة بدافع اإليامن،
ولو وضعوا يف اعتبارهم متغريات الزمان واملكان ،وأن الكثري من أصحاب
األموال سيتهربون من إيتاء الزكاة ،ويتحايلون للتنقيص من مقدارها بسبب
حبهم للامل ،لوجب تدخل الدولة الكامل يف شؤون الزكاة جباي ًة وتوزي ًعا(.((5
ويف نفس السياق اعترب الشيخ حممد أبو زهرة أن زكاة املال تنظيم اجتامعي ،وأن

( ((5األشقر ،حممد سليامن وآخرون ،أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة ،دار النفائس للنرش والتوزيع ،2004،ص.110
(((5سورة التوبة ،اآلية .103
( ((5ابن حنبل ،أمحد ،مسند امحد ،مسند عيل بن أيب طالب ،مؤسسة الرسالة،رقم ،711ج،2ص.118
(((5أبو عبيد ،األموال ،ص.531
( ((5القرضاوي ،فقه الزكاة ،ج ،2ص .782
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ت  -موازنة وترجيح الباحث:

من خالل مقاربة نقدية آلراء الفقهاء ،نرجح الرأي املقر بسلطة الدولة يف جباية
أموال الزكاة الظاهرة والباطنة ،وممّا يؤيد ما رجحناه باإلضافة إىل ما سبق من
أدلة:

 ّنظرا لغياب
تغي عن ذي قبل ً
إن مفهوم األموال الباطنة يف عرصنا احلارض قد ّ
معايري موضوع ّية تساعد عىل التفرقة بني األموال الظاهرة والباطنة نتيجة تغري
ونظرا لتطور النظم املحاسبية ،أصبح يعرف رصيد
طبيعة األنشطة وحجمها،
ً
األموال املدخرة واملودعة يف املصارف ،وأصبحت معرفة عروض التجارة يسرية
نتيجة تعدد الواجبات املحاسبية التي يتحملها التاجر ،كواجب مسك حماسبة،
حول النقود وعروض
وواجب القيام بعملية جرد سنوي ،وإعداد موازنة ،مما ّ
التجارة وما يف حكمها من األموال الباطنة إىل الظاهرة(.((5
 أصبحت األسهم واحلصص من األوراق املالية التي تتداول يف أسواق املالوالبورصات التي تنرش يوم ًيا أسعارها عند الفتح واإلقفال معلومة ،كام يكون
حجم التداول معلنًا.

 الدول املسلمة يف أمس احلاجة إىل احلصيلة املتأتية من الزكاة ،سواء تعلق األمربزكاة األموال الظاهرة أو الباطنة ،لذا فاملتعني اعتبار النامء وحده علة موجبة لوالية
الدولة يف جباية الزكاة ورصفها ،واملالحظ يف العرص الراهن أن أكثر األموال نام ًء
ً
أموال باطنة ،لذلك ال
قديم
واستثامرا
ً
ورواجا هي ما اعتربت يف تصنيف الفقهاء ً
ً
( ((5شحاتة ،حسن حسني ،فقه التطبيق اإللزامي للزكاة عىل مستوى الدولة ،بحث مقدم للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب1428 ،ه ،ص.7
( -((5املصدر نفسه ،ص.9
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الرضورة تدعو إليه يف هذا الزمن املعارص ،وأن الدولة وأعواهنا هم الذين جيمعوهنا
وهم الذين يوزعوهناّ ،
ألن الزكاة كانت حلامية اجلامعة من الفقر وأرضاره ومحاية
املدينة اإلسالمية الفاضلة من غارات األعداء من الداخل واخلارج ،فيتوىل مجعها
من يتوىل هذه احلامية(.((5
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يستقيم اليوم رفع والية الدولة عن زكاة هذه األموال التي أصبحت من أقوى
املمتلكات التي تتشكل منها رؤوس األموال أي من أكثر األموال التي تدر زكاهتا
إيرادات مليزانية الدولة (.((5
نستخلص مما سبق بيانه يف هذا املبحث أن الوضع الرشعي األصيل للزكاة أن
تتوىل الدولة مسؤولية تطبيقها مج ًعا وإنفا ًقا ،مما يدفعنا إىل البحث عن حكم
املسائل املرتتبة عن هذا التطبيق.

المبحث الثاني  :مسائل فقهية مترتبة عن تولي الدولة تنظيم الزكاة
لضامن حتقيق مقاصد الزكاة ،االقتصادية واالجتامعية ،اعترب علامء االقتصاد
اإلسالمي الزكاة أفضل معالج هلذه األزمات عرب إمكانية إخراج القيمة أو
العني فيها ،والتعجيل أو التأخري يف جبايتها( ،((6كام اعتربوا الزكاة من روافد
توفري املوارد الالزمة للتمويل املحيل للتنمية ،وللقضاء عىل الفوارق التنموية
بني اجلهات ،ولتكريس التضامن اجلهوي بني أقاليم البلد الواحد وبني البلدان
اإلسالمية وذلك عرب آلية نقل الزكاة إىل غري بلد املال( .((6وأمام تنامي وظائف
الدولة و نفقاهتا االجتامعية وجد عدد من العلامء احلل يف اجلمع بني الرضيبة
والزكاة ويف استثامر أموال صندوق الزكاة( .((6سنبحث يف التأصيل الفقهي ألهم
احللول املقرتحة وقد ركزنا عىل دراسة ثالث مسائل لعالقتها الوثيقة بميزانية
الدولة :مسألة دفع القيمة يف زكاة األموال (ميزانية الدولة عاد ًة ما تعد بالقيمة
النقدية للعملة املحلية( ،املبادرة بالزكاة) قد تعرتي ميزانية الدولة اخالالت بني
املوارد والنفقات يف سنوات معينة) ،رصف الدولة ألموال الزكاة يف صنف أو
أكثر من مصارف الزكاة الثامنية (بحسب أهداف السياسة املالية).
( ((5شحاتة ،شوقي إسامعيل ،تنظيم وحماسبة الزكاة يف التطبيق املعارص ،الزهرة لإلعالم العريب ،1988 ،ص 18و.19
( ((6املجدوب ،أمحد ،السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد الرأساميل ،مرجع سابق ،ص.186
( ((6البعيل ،عبد احلميد حممود ،اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة املالية والنقدية ،دار السالم ،القاهرة ،1991،ص.115-109
( ((6صاحلي ،صالح ،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي ،دار الفجر ،القاهرة ،2006 ،ص .115-19
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اختلف الفقهاء يف مسألة إخراج القيمة يف الزكاة عىل أقوال ،فمنهم من منع إخراج
القيمة ،ومنهم من أجاز األمر مع الكراهة ،ومنهم من أجازه بال كراهة ،ومنهم
من أجازه يف صور ومنعه يف صور.

ومرد االختالف يف املسألة يتمثل يف اختالف النظرة إىل حقيقة الزكاة ،فالذين
ّ
وجل حتّموا عىل املالك إخراج
عز
نظروا إليها عىل أهنا عبادة وقربة إىل اهلل ّ
(((6
النص ،ومل جييزوا له إخراج القيمة ،وهذا موقف الشافعي
العني التي جاء هبا ّ
والظاهرية (((6وأمحد يف املشهور عنه (((6وبعض املالكية(.((6

جوزوا إخراج
أ ّما الذين نظروا إىل الزكاة عىل ّأنا فريضة مالية عىل املكلف ،فقد ّ
القيمة وهذا موقف احلنفية( ((6ومن وافقهم من املالكية( ((6واحلنابلة(.((6

أ-أدلة مجيزي دفع القيمة في زكاة األموال

﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
ال ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
*الدليل من القرآن :قوله تعاىلُ :
ِّيهم
ْ َْ
ِ َبا ﴾( ،((7تنصيص رصيح عىل ّ
أن املأخوذ مال ،والقيمة مال ،فاللفظ الوارد يف
اآلية وارد عىل سبيل العموم واللفظ مطلق وال يقيد قوله صىل اهلل عليه وسلم «يف
كل أربعني شاة شاة» (.((7

* الدليل من فعل الصحابة:قد ثبت أخذ القيمة يف الزكاة عن مجاعة من الصحابة
يف عرص النبي صىل اهلل عليه وسلم( ،((7فقد ثبت عن معاذ أنه قال ألهل اليمن:
«ائتوين بعرض ثياب مخسني أو لبس آخذه منكم مكان الصدقة ،فإنّه أهون عليكم
( ((6الشريازي ،املهذب،دار الكتب العلمية ،1 ،ص 151
( ((6ابن حزم ،املحىل ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،6ص.137
( ((6ابن قدامة ،املغني ج ،4ص.295
( ((6ابن العريب ،أحكام القران ،ج ،2ص.119
(((6الكاساين ،بدائع الصنائع،ج ،2ص.111
( ((6التنوخي ،ابن ناجي ،رشح الرسالة،ج ،1ص.340
( ((6ابن قدامة ،املغني ،ج ،3ص.65
( ((7التوبة ،اآلية .103
(((7الرسخيس ،املبسوط ،دار السعادة ،مرص 1331 ،هـ ،ج  ،2ص.157
( ((7دردور ،إلياس ،حمارضات يف مقاصد الرشيعة ،دار ابن حزم ،لبنان ،ط  2015 ،1م ،ص.229
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وخري للمهاجرين باملدينة»(.((7

ب  -أدلة مانعي دفع القيمة في زكاة األموال

ِ
َّاه ْم ِف األَ ْر ِ
الصال َة
* الدليل من القرآن :قوله تعاىل﴿ا َّلذي َن إِن َّم َّكن ُ
ض َأ َقا ُموا َّ
وف ونوا َع ِن ا ُْلنك َِر ولَِّ َع ِ
الزكَا َة و َأمروا بِا َْلعر ِ
اق َب ُة األُ ُم ِ
ور ﴾( ((7أمر اهلل يف
َوآت َُوا َّ
َ
َ ََْ
ُْ
َ َُ
أمرا ً
جممل ،وجاءت السنة ففصلت ما أمجله القرآن ،وبينت
هذه اآلية بإيتاء الزكاة ً
املقادير املطلوبة كقوله صىل اهلل عليه وسلم « :يف كل أربعني شاة شاة»( ،((7فتكون
الزكاة ح ًقا للفقري بام تضمنه النص أي بِالعني(.((7
*الدليل من السنة القولية :روى أبو داود وابن ماجة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
قال ملعاذ حني بعثه إىل اليمن« :خذ احلب من احلب ،والشاة من الغنم ،والبعري من
اإلبل ،والبقر من البقر» وهو نص جيب الوقوف عنده ،فال جيوز جتاوزه إىل أخذ
القيمة(.((7
* األدلة من املقاصد الرشعية:
 التكليف واالبتالء يف ترشيع الزكاة ليس يف نقص املال فحسب ،بل متامالتكليف يف قطع العالقة بني القلب وبني ذلك اجلزء من عني املال ،ولذلك وجب
إخراج ذلك اجلزء بعينه(.((7

عز ّ
وجل ،وبام ّ
أن حاجات
الزكاة وجبت لسد حاجة الفقريوشكرا لنعمة اهلل ّ
ً
الفقري متنوعة وجب التنوع يف الواجب ،وحيصل شكر النعمة من العبد بإخراجه
من عني املال ال من قيمته(.((7

ت -موازنة وترجيح:
(((7البيهقي ،السنن الكربى ،رقم ،7373ج  ،4ص.190
( ((7احلج ،اآلية .41
( ((7البيهقي ،السنن الكربى ،رقم ،7252ج  ،4ص.147
( ((7القرضاوي ،فقه الزكاة ،ط ،26ص.762
( ((7املصدر نفسه ،ص.763
( ((7ابن العريب ،أحكام القرآن،ج ،8ص.945
( ((7ابن قدامة ،املغني ،ج ،3ص.65
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ونرجح بدورنا جواز إخراج القيمة يف الزكاة ألنه األكفأ يف حتقيق مقاصد الزكاة
االقتصادية واالجتامعية ،فتوفري حدّ الكفاية للفقري عىل مستوى االقتصاد اجلزئي
يستوجب محاية املقدرة الرشائ ّية للفقري ولصاحب املال يف نفس الوقت؛ وبتبني
رأي احلنفية يف املسألة يمكن للدولة أن جتعل من الزكاة أداة حتقق االستقرار
االقتصادي وتقاوم من خالهلا التضخم والركود(.((8

ً
ثانيا :مسألة المبادرة بالزكاة ،تقديمها و تأخيرها
أ-المبادرة بالزكاة:
ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل وجوب الزكاة عىل الفور
وسندهم يف ذلك أن األمر يف العموم يقتيض الفورية ،خاصة إذا كانت العبادة
كالصالة والصوم(.((8
متكررة فال جيوز تأخريها إىل وقت وجوب مثلها ّ

وقد خالف احلنفي ُة اجلمهور فالقول املشهور عندهم أهنا جتب وجو ًبا موس ًعا،
فاألمر بأدائها مطلق ،فال يتعني زمان بأدائها دون زمان آخر ،وال يتعني مكان
بأدائها دون مكان آخر(.((8

أ ّما الكرخي فقد وافق اجلمهور وخالف أئمة مذهبه ،وقوله ّ
إن الزكاة واجبه عىل
الفورّ ،
ألن األمر عىل وجه العموم وإن كان ال يقتيض الفور ّية ،فاألمر بالرصف
للفقري معه قرينة الفور ،ألنه يدفع احلاجة واحلاجة معجلة ،إذا كانت الزكاة ستنقل

( ((8سليامن ،جمدي عبد الفتاح ،عالج التضخم والركود االقتصادي يف اإلسالم ،دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة ،2002 ،ص-104
.205
( ((8ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق ،ج ،2ص.684
( ((8الدبويس ،تأسيس النظر ،دار ابن زيدون ،بريوت ،مكتبة الكليات األزهرية ،مرص ،ص.101
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لقد قام باملوازنة والرتجيح بني أدلة الفريقني علامء معارصون عىل غرار الدكتور
يوسف القرضاوي والدكتور إلياس دردور َ
اللذين تبني هلام رجحان موقف
احلنفية يف املسألة ،وحجتهم يف ذلك أن احلاجة واملصلحة يف العرص احلايل تقتيض
جواز أخذ القيمة ما مل يكن يف ذلك رضر بالفقراء وأرباب املال.
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من موضع الوجوب إىل فقري أشد حاجة لتصل إىل مستحقيها عند احلول(.((8

وإذا كانت الفور ّية واجبة يف الزكاة حسب قول اجلمهور ،فاملبادرة إىل إخراجها
نظرا لطبيعتها كفريضة مالية ،املبادرة
حممودة ككل الصاحلات ،بل تعترب أكثر محدً ا ً
الشح وهوى النفس(((8؛ وإذا كانت املبادرة إىل إخراجها
فيها حتمي املكلف من غلبة ّ
أمرا حممو ًدا فان مطالبة الدولة بتعجيلها وتقديمها عن موعدها تستوجب
تعترب ً
البحث عن حكمها.
ب – تقديم الزكاة

ب 1-آراء الفقهاء يف املسألة:
فصل الفقهاء يف هذه املسألة ،باعتبار طبيعة األموال الزكوية يشرتط هلا احلول
لقد ّ
أم ال يشرتط؛ أ ّما القسم األول كاملاشية السائمة والنقود وعروض التجارة فأكثر
الفقهاء عىل جواز تقديم الزكاة قبل حلول احلول إذا بلغت األموال النصاب،
والتعجيل جائز حلولني أو أكثر ،أ ّما إذا مل تبلغ األموال النصاب فال جيوز التقديم،
وهبذا قال الشافعي ،وأبو حنفية ،وأمحد ،وسعيد بن جبري ،والزهري ،واألوزاعي،
وأبو عبيد ،وقال مالك ال جيوز تقديم الزكاة قبل حلول احلول ،سواء قدمها
قبل ملك النصاب أو بعده( ،((8وجيوز التقديم عند املالكية بال كراهة ،إذا كانت
الزكاة ستنقل من موضع الوجوب إىل فقري أشد حاجة لتصل إىل مستحقيها عند
احلول(.((8
واحتج املانعون للتعجيل ّ
بأن احلول يعترب رش ًطا للزكاة كالنصاب ،فال جيوز إذن
تقديم الزكاة عىل احلول كام ال جيوز تقديمها قبل ملك النصاب؛ ويف املقابل استدل
املجيزون لتعجيل الزكاة بام روى أبو داود وغريه عن عيل ّ
أن العباس سأل رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف تعجيل صدقته قبل أن ّ
حتل فرخص له يف ذلك( ،((8كام
( ((8الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،1ص.503
( ((8الشوكاين ،نيل األوطار ،ج  ،4ص .148
( ((8ابن رشد ،بداية املجتهد ،ج ،1ص.266
( ((8الدسوقي ،حاشية الدسوقي،مرجع سابق ،ج ،1ص.503
(((8الشوكاين ،نيل األوطار ،مرجع سابق ،ج ،4ص.159
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أ ّما األموال التي ال يشرتط فيها حول كالزروع والثامر والركاز ،فاجلمهور مع
عدم جواز تعجيل الزكاة فيها ،وأجاز بعض الشافعية تعجيل العرش(.((8
ب –2موازنة وترجيح

بعد عرض أقوال الفقهاء يف مسألة تعجيل الزكاة نرجح مذهب القائلني بجواز
تعجيل الزكاة ،خاصة وأن واقع اقتصاد الدول املسلمة من حيث تبعيتها للمنظامت
املالية العاملية مثل صندوق النقد الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية ،والبنك الدويل،
وتأثرها باألزمات املالية والعاملية ،جيعلها يف أمس احلاجة إىل حل تعجيل الزكاة
لتكون أداة ملقاومة التضخم الذي يفتك بالفقراء من املسلمني ،ويف هذا السياق
تدفعنا مسألة الركود االقتصادي التي اقرتح علامء االقتصاد اإلسالمي تأخري
جباية الزكاة ملعاجلتها( ،((9إىل البحث يف جوازها من عدمه.
ت:تأخير الزكاة
اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز لويل األمر تأخري أخذ الزكاة من أرباهبا ملصلحة معتربة
تقتيض ذلك أو حلاجة داعية ،ومستندهم يف ذلك تأخري عمر بن اخلطاب أخذ
الزكاة عام الرمادة الذي عاش فيه الناس املجاعة ،ويف السنة املقبلة ملا حتسنت
الوضعية االقتصادية نتيجة نزول املطر أمر بأخذ الزكاة لسنتني(((9؛ أ ّما تأخري
يسريا،
الزكاة بغري عذر ولغري حاجة فال جيوز،كام ال جيوز التأخري إالّ إذا كان
ً
وال جيوز كذلك بقاؤها عند رب املال وكلام جاءه مستحق أعطاه منها عىل مدار
( ((8ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق ،ج ،2ص.630
(((8النووي ،املجموع ،ج ،2ص.224
( ((9أبو الفتوح ،نجاح عبد العليم ،السياسة النقدية ونظرية النقود يف االقتصاد االسالمي ،عامل الكتب احلديث للنرش،األردن،ط ،1ص.74
(((9الرميل ،هناية املحتاج ،ج ،2ص .134ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق ،ج ،2ص .685الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،1ص.500
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أيضا بأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم استلف صدقة العباس عامني،
استدلوا ً
واستدلوا بالقياس ّ
بأن هذا تعجيل للامل وجد سبب وجوبه قبل وجوبه وذلك
جائز ،كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله ،وكأداء كفارة اليمني بعد احللف
وقبل احلنث(.((8
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العام(.((9

وجيدر بنا التذكري يف ختام البحث يف هذه املسألة ّ
أن الزكاة باتفاق الفقهاء ال تسقط
بالتقادم( ،((9ومستندهم يف ذلك أهنا حق أوجبه اهلل للفقراء واملساكني وسائر
املستحقني ،ومن هذا يقتيض عدم سقوط هذا احلق بمرور عام أو أربع سنوات
كام حددت القوانني الوضعية للرضائب .وهذه املسألة بالذات اعتربها كل من
قارن الزكاة بالرضائب العرصية ً
جمال تتفوق وتتميز فيه الزكاة كمورد مايل داعم
للموازنة العامة للدولة ال يسقط بالتقادم(.((9

ً
ثالثا :صرف الدولة ألموال الزكاة في صنف أو أكثر من مصارف الزكاة الثمانية

اختلفت اآلراء الفقهية حول جواز رصف الزكاة يف صنف أو أكثر من مصارف
الزكاة الثامنية بني قابل للتخصيص وموجب للتعميم.

أ  -املجيزون للتخصيص :ذهب اإلمام مالك ،وأبو حنفية ،وأمحد ،إىل أنه جيوز
لإلمام أن يرصف الزكاة يف صنف واحد ،أو أكثر من صنف واحد ،واملرجع يف
قراره إىل احلاجة(((9؛ واستدل القائلون باجلواز باآليت:
اآلية القرآنية ذكرت املصارف الثامنية لبيان األصناف الذين جيوز الدفع إليهادون غريها ،ال لإللزام بتعميم التوزيع عىل األصناف الثامنية.

السنة القولية :قوله صىل اهلل عليه وسلم ملعاذ“ :فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهمصدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم”( ،((9فذكر صنف واحد من
األصناف الثامنية دليل عىل جواز ختصيص مرصف من املصارف الثامنية بالرصف.

السنة العملية :ثبت ّأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ملا كانت تأتيه أموال الزكاة،
رصفها أكثر من مرة يف صنف واحد سواء كان للفقراء ،أو للمؤلفة قلوهبم(.((9
( ((9القرضاوي ،فقه الزكاة ،مرجع سابق ،ج ،2ص.730-729
( ((9النووري ،املجموع ،ج5ص ،337ابن حزم ،املحىل ج6ص  ،78ابن قدامة ،املغني ج2ص.679
( ((9شحاتة ،حسن حسني ،التكامل والتوافيق بني نظامي للزكاة والرضائب يف جمتمع معارص ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ص.4
( ((9ابن رشد ،بداية املجتهد ،مرجع سابق ،ج ،1ص .201ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق ،ج ،2ص.669
( ((9البخاري ،صحيح البخاري ،باب وجوب الزكاة ،دار طوق النجاة1422،هـ ،رقم،1395ج،2ص .104
( ((9أبو عبيد ،األموال ،مرجع سابق ،ص.581
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واستدل القائلون بعدم جواز التخصيص بام روي عن زياد ين احلارث العدائي
قال :أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فبايعته ،فأتى رجل فقال :أعطني
من الصدقة ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمّ :
“إن اهلل مل يرض بحكم وال
غريه يف الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثامنية أجزاء فإن كنت من تلك
األجزاء أعطيتك”( ،((9وقد ذكر ابن رشد ّ
أن حمل االختالف بني الفريقني معارضة
اللفظ للمعنى ،فإن اللفظ يقتىض القسمة بينهم مجيعا واملعنى يقتيض أن ذكر مجيع
املصارف يف اآلية إنام ورد لتمييز اجلنس ال لترشيكهم يف الصدقة(.((10
ت-موازنة وترجيح  :نرجح الرأي الذي جييز للدولة أن ترصف الزكاة يف صنف
أو أكثر إن دعت احلاجة أو املصلحة إىل ذلك ّ
ألن هذا الرأي يتفق مع مقاصد
الرشع ،والدولة عليها أن تراعي املصلحة وشدة احلاجة وأن ترتب األولويات
بحسب الظروف السائدة ،وهبذا أخذ جملس اإلفتاء الرشعي بالسودان( ،((10كام
يربر ترجيحنا بأن التخصيص جيعل من الزكاة أداة للسياسة املالية تتسم باملرونة
حتدد الدولة مصارفها حسب األهداف االقتصادية واالجتامعية.

( ((9النووي ،املجموع ،مرجع سابق ،ج،6ص.185
( ((9أبو داود ،السنن ،باب من يعطي من الصدقة ،وحد الغنى،املكتبة العرصية،بريوت،رقم  ،1630ج،2ص.117
( ((10ابن رشد ،بداية املجتهد ،مرجع سابق،ج،2ص.37
( ((10العامل ،يوسف حامد ،بحث إلزامية الزكاة وتطبيقها من ويل األمر واملسائل املرتتبة عىل ذلك ،الندوة األوىل لقضايا الزكاة املعارصة بالكويت،
1988م.
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المبحث الثالث :تنظيم موازنة الزكاة والموازنة العامة للدولة والجدوى االقتصادية
املوازنة العامة هي الصيغة الترشيعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة املالية
وإيراداهتا ،ويقررها الربملان يف قانون املوازنة ،الذي يعرب عن أهداف احلكومة
بأنا جمموعة جداول
االقتصادية واملالية( .((10حماسبي ًا ،تعرف املوازنة العا ّمة ّ
ألرقام حسابية ،تتع ّلق باالعتامدات املخصصة واملتو ّقع إنفاقها يف األغراض التي
رصدت من أجلها ،وجداول لإليرادات العا ّمة املتوقع احلصول عليها(( ((10انظر:
املالحق ،جدول  1بنود املوازنة العامة).أما موازنة الزكاة فقد عرفها أحد العلامء
املعارصين بأهنا قائمة بموارد ومصارف الزكاة التقديرية بالنسبة لفرتة مقبلة(.((10
تتضمن تقدير املوارد املمكن أو املوجب
ويعتربها الباحث وثيقة قانونية و ترتيبية
ّ
استخالصها أو تعبئتها من الزكاة واملصارف املزمع توزيعها عليها بعنوان ّ
كل فرتة
يتم إعدادها واإلذن هبا وفقا لألهداف املرسومة يف خمططات التنمية االقتصاد ّية
مع مراعاة املقاصد الرشعة للزكاة )انظر :املالحق ،جدول  2نموذج املوازنة
الفرعية للزكاة).
اختلف تصور العالقة بني موازنة الزكاة واملوازنة العامة للدولة باختالف النظر
إىل مبادئ املوازنة العامة ،فمن الباحثني من اختار حمافظة الدولة عىل مبدأ الوحدة
ورجح إعداد موازنة أحادية للدولة( ،((10يف حني ذهب فريق آخر إىل تغليب مبدأ
ّ
التخصيص ،وأقروا مبدأ تعدد امليزانية عرب إعداد موازنة عامة أساسية للدولة
وموازنة مستقلة للزكاة( .((10فكيف يكون تدخل الدولة يف تنظيم الزكاة حمق ًقا
ألعىل جدوى اقتصادية ،أي حمق ًقا لألهداف املرجوة منه ويكون متواف ًقا مع
مقاصد الزكاة املتمثلة يف حتقيق الكفاية للفقري وسد حاجياته ،وإقامة املصالح
العا ّمة لألمة .هل من خالل موازنة مستقلة ،أو مندجمة للزكاة يف املوازنة العامة
( ((10بعيل ،حممد الصغري ،و أبو العال يرسي ،املالية العامة ،اإليرادات العا ّمة ،املوازنة العامة ،دار العلوم ،عنابة ،اجلزائر ،2003 ،ص.15
( ((10لعامرة ،مجال ،مداخل املوازنة العامة ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد الثاين ،جوان  ،2002ص.130
( ((10العمر ،فؤاد عبد اهلل ،نحو تطبيق معارص لفريضة الزكاة ،دار السالسل للطباعة والنرش والتوزيع ،الكويت ،1984 ،ص.7
( ((10خالف ،عبد الوهاب ،السياسة الرشعية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،1987/1407 ،3ص.134
( ((10الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والضامن االجتامعي ،اهليئة العامة للكتاب ،مرص ،ط ،1990 ،3ص.89
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يعرض هذا املبحث مزايا و عيوب االستقالل واالندماج ثم مؤيدات النموذج
األمثل.

ً
أول :موازنة زكاة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة والجدوى االقتصادية

ذهب القائلون بتخصيص موازنة مستقلة للزكاة عىل غرار أيب عبيد وأيب يوسف
والشيخ حممد الغزايل والدكتور حممد شوقي الفنجري إىل تغليب مبدأ التخصيص
عىل مبدأ وحدة املوازنة ،وذلك بإعداد موازنة مستقلة للزكاة ،ويرتتب عىل هذا
التخصيص عدم جواز خلط موارد الزكاة مع املوارد األخرى للدولة ،وعدم
جواز الرصف منها عىل مصارف خارجة عن نطاق املصارف الرشعية ،إذ تواجه
الدولة التزاماهتا املذكورة بالرضائب ال الزكاة( .((10فقد كتب أبو يوسف إىل أمري
املؤمنني هارون الرشيد أول ما كتبه له يف الزكاة....»:وال توليها عامل اخلراجّ ،
فإن
حال الصدقة ال ينبغي أن يدخل يف مال اخلراج ،ألن اخلراج يفء جلميع املسلمني،
والصدقات ملن سمى اللّ عز وجل يف كتابه»(.((10

ويرى بعض املعارصين( ((10أن مؤسسة الزكاة هلا شخصية معنوية اعتبارية،
ووحدة حماسبية مستقلة وقائمة بذاهتا بمواردها ومصارفها الثامنية ،ويقتيض
التطبيق العميل هلذا الرأي سلطة مستقلة للزكاة عن الدولة حتول دون اختالط
موازنتها مع املوازنة العامة للدولة ،عىل أن ترتبط بالدولة ارتبا ًطا إدار ًيا حتى
تكون هلا صفة الرسمية( .((11ومن الدول التي أخذت بمبدأ استقاللية موازنة
الزكاة نذكر السودان ،فقد أنشأت ديوان الزكاة ليعمل عىل تأكيد سلطات الدولة
يف مجع وإدارة الزكاة وتوزيعها عىل مستحقيها ،وهي هيئة مستقلة ،هلا موازنة
( ((10الفنجري ،املصدر نفسه ،ص.90
(((10أبو يوسف ،اخلراج ،مرجع سابق ،ص.196
( ((10شحاتة ،شوقي اسامعيل ،تنظيم وحماسبة الزكاة يف التطبيق املعارص ،الزهراء لإلعالم العريب ،القاهرة ،ط ،1988 ،2ص.319
( ((11النبهان ،حممد فاروق ،االجتاه اجلامعي يف الترشيع االقتصادي اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1985 ،3ص.293
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مستقلة بمقتىض الفصل اخلامس من قانون ديوان الزكاة السوداين(.((11

المزايا:

-1االنضباط الرشعي :من حيث صون أموال الزكاة مج ًعا ورص ًفا ،مما حيقق
أهداف الزكاة املنشودة(((11بفضل السياج املحاسبي املتني واملنفصل متا ًما عن
املوازنة العامة للدولة ،خاص ًة حفظ موارد الزكاة من الترسب إىل غري مصارفها
الرشعية .هذا يمكن من احرتام الضوابط الرشعية الشاملة من جهة ،واخلطوط
(((11
اإلرشادية التفصيلية بالنسبة لتوزيع الزكاة من جهة أخرى.

-2التمويل املحيل للتنمية :املوازنة املستقلة للزكاة تتيح اعتامد موازنة مركزية
وموازنات فرع ّية خاصة بكل إقليم أو جهة( ((11مما يسهم يف التطور والتوازن
اجلهوي وعدم استئثار املركز باملوارد عىل حساب جهات أخرى .وتتحقق العدالة
أيضا عن طريق حتويالت من موازنة فرعية إىل أخرى يف صورة حدوث
اجلهو ّية ً
عجز يف سد حاجة إقليم معني ،وهبذا يتحقق املقصد االقتصادي من إقرار مبدأ
التخصيص اجلغرايف الذي جيعل من الزكاة أداة ملجاهبة أزمة التمويل املحيل
للتنمية(.((11

 - 3الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد :املوازنة املستقلة للزكاة تسمح
بالتعدد عىل املستوى األفقي بتخصيص إيرادات معينة ملصارف حمددة( ،((11مما
يضفي أكثر نجاعة وكفاءة اقتصادية يف ختصيص املوارد الزكو ّية.

 - 4احلوكمة الرشيدة :االنضباط للمبادئ الفنية ملوازنة الزكاة ،أي القواعد
واألسس التي حتكم خمتلف عملياهتا ،من اإلعداد إىل التنفيذ ،يضمن حوكمة

(« ((11قانون الزكاة لسنة  »2001الصادر  2001 /6/23واملتعلق بديوان الزكاة يف السودان.
( ((11شحاتة ،تنظيم وحماسبة الزكاة يف التطبيق املعارص ،مرجع سابق ،ص.23
( ((11خان ،حممد أكرم ،دراسة مقارنة لنظم الزكاة:الضوابط الرشعية واإلدارية و املالية» الذي تضمنه كتاب االطار املؤسيس للزكاة :أبعاده ومضامينه،
البنك االسالمي للتنمية ،ط.2001 ،2
( ((11اللحياين ،املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.367
( ((11حممد ،فقه االقتصاد العام ،مرجع سابق ،ص.458
( ((11البعيل ،عبد احلميد ،الزكاة والرضيبة ،أبحاث وأعامل الندوة الرابعة لقضايا الزكاة املعارصة ،بيت الزكاة ،الكويت1414 ،هـ ،ص.507

54

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

مبدأ عدم التخصيص املعتمد يف إعداد املوازنة العامة للدولة ،والذي بمقتضاه
ال جيوز ختصيص موارد معينة إىل أوجه رصف حمدّ دة .ثان ًيا ،خال ًفا ملبدأ التوازن
يف املوازنة العا ّمة للدولة بني جانبي اإليرادات والنفقات ،فإن مبدأ التوازن ليس
هد ًفا تسعى الدولة لتحقيقه يف موازنة الزكاة ،أو قيدً ا تسعى لعدم جتاوزه ،وذلك
راجع إىل حقيقة الزكاة ،فمن جانب اإليراد جيب حتصيل الزكاة سواء كان هناك
مستحقون للزكاة أم مل يكن ،وإيرادات الزكاة تتصف باالستمرار ّية والتجدد من
منطلق وجوهبا يف املال من حيث املبدأ( .((11أ ّما من جانب النفقات ،فهي حمدّ دة
املصارف اتسعت أم ضاقت املوازنة (.((12

 -6جتنب هيمنة الطابع السيايس يف املوارد واملصارف الزكوية :تتجىل هيمنة
الطابع السيايس عىل عمل املوازنة العامة للدولة من خالل وجود قرارات
سياسية تفرض اإلنفاق عىل مشاريع معينة العتبارات سياسية ال صلة هلا بالتنمية
هنوضا
دليل عىل أن أصحاب القرار يامرسون نفوذهم خلدمة مصاحلهم وليس
ً
باملصلحة العامة( .((12كام ّ
أن التغيري املستمر للحكومات وعدم ثبات املسؤولني يف
جوا من االرتباك يف سياقات العمل( .((12يف هذا
الوظائف العليا يف اإلدارة حيدث ً
السياق ،يتضح أن خصائص ميزان ّية الزكاة املستق ّلة حتيد اجلانب السيايس الذي
يربك الفعالية االقتصادية واالجتامعية .

( ((11منارصة ،أثر الزكاة عىل املوازنة العامة يف جمتمع معارص ،مرجع سابق ،ص.100
(((11زكريا ،املالية العا ّمة اإلسالم ّية ،مرجع سابق ،ص.483
( ((11منارصة ،أثر الزكاة عىل املوازنة العامة يف جمتمع معارص ،ص.102
( ((12الغزايل ،حممد ،اإلسالم واألوضاع االقتصاد ّية ،دار القلم ،دمشق ،2000 / 1421 ،ص.171
( ((12بدوي ،مريفت ،دور الدولة يف قطاع السلع العامة واخلدمات االجتامعية ،ندوة دور الدولة يف التنمية االقتصادية العربية اجلديدة ،حترير :طاهر
محدي كنعان ،وقائع الندوة املنعقدة بالكويت سنة  ،1997ص.143
( ((12جعفر ،املوازنة العامة للدولة ،مصدر سابق ،ص.879
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العيوب

-1اِرتِفاع الرضائب :ختصيص ميزانية مستقلة للزكاة قد تؤدي إىل فرض رضائب
أكثر (شيوع البدائل املالية األخرى اجلبائية كالرضائب والرسوم) من خيار اعتامد
موازنة مندجمة للزكاة (أحادية) ،فكلام زاد توظيف الرضائب نقص االستهالك
واالستثامر ،وتب ًعا هلذا يتقلص النمو بحسب نظرية مضاعف الكينزي ((12(.دون
والتهرب الرضيبي الذي يؤثر عىل
الضغط اجلبائي و شيوع الغش
أن ننسى زيادة ّ
ّ
موارد الدولة املال ّية.
-2اِرتِفاع التكلفة :تكلفة إدارة موازنة مستقلة تكون أكرب من إذا كانت مندجمة،

مما يزيد يف سهم العاملني عليها ،ويؤثر عىل نصيب الفئات املستحقة االخرى.
مث ً
ال ّبي منذر قحف( ((12أن رواتب العاملني يف إدارة الزكاة والنفقات اإلدارية يف
اليمن ،ماليزيا ،السودان ،السعودية ،وباكستان يتم متوهلا من امليزانية العامة وليس
من حصيلة الزكاة.

ً
ثانيا :موازنة زكاة مندمجة في الموازنة العامة للدولة والجدوى االقتصادية

اختار القائلون بإعداد موازنة عامة أحادية للدولة عىل غرار الشيخ عبد الوهاب
خالف والدكتور منذر قحف حمافظة الدولة عىل مبدأ وحدة موازنتها العامة
وعدم ختصيص موازنة مستقلة للزكاة ،واختلفوا بعد ذلك يف كيفية معاملة
إيرادات الزكاة ونفقاهتا ،ويمكن أن نم ّيز بني وجهتي النظر من حيث اختالط
موارد الزكاة باإليرادات العامة للدولة.

 القائلون باختالط موارد الزكاة باإليرادات العامة :يرى أصحاب هذا الرأيعىل غرار الشيخ عبد الوهاب خالف مجع موارد الزكاة ببقية اإليرادات العامة

( ((12مضاعف كينز يعني أن ازدياد حجم الدخل ال ينتج عنه ازدياد يف حجم اإلنفاق بنفس املعدل ،أن أي تغيري يف حجم اإلنفاق يف االقتصاد ينتج
عنه معدل تغيري أكرب عىل اإلنتاج اإلمجايل النهائي.
( ((12قحف ،منذر ،بحث «النامذج التطبيقية املؤسسية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يف البلدان االسالمية» ،الذي تضمنه كتاب االطار املؤسيس للزكاة:
أبعاده ومضامينه ،البنك االسالمي للتنمية ،ط.2001 ،2

56

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

 القائلون بعدم اختالط موارد الزكاة باإليرادات العامة :يرى أصحاب هذا الرأيعىل غرار الدكتور منذر قحف عدم خلط موارد الزكاة باإليرادات العامة للدولة،
مغلبني مبدأ ختصيص حصيلة الزكاة مع املحافظة عىل مبدأ وحدة املوازنة .ومن
البلدان التي سارت عىل هذا الدرب اململكة العربية السعودية( ،((12حيث حافظت
عىل وحدة املوازنة العامة للدولة ،فحصيلة الزكاة تسجل ضمن بنود خاصة ،وال
ختتلط باإليرادات األخرى للدولة ،وتنفق عىل بنود خاصة تشمل مصارف الزكاة
وطب ًقا لذلك ال يتم إفراد الزكاة بموازنة مستقلة.
ومن وجهة نظرنا نرجح ما ذهب إليه الفريق الثاين القائل بعدم خلط موارد الزكاة
باإليرادات العامة ألنه أحفظ حلقوق مستحقي الزكاة ،وأنجع يف حتقيق املقاصد
الرشعية.

المزايا :

 -1تنفيذ السياسة املالية للدولة :عندما تكون موازنة الزكاة مندجمة يف املوازنة
العامة للدولة تصبح الزكاة أداة من أدوات السياسة املالية للدولة ،تسهم يف متويل
املساعدات االجتامعية ،واستغالل املوارد األخرى للدولة يف متويل نفقات عا ّمة
ٍ
عندئذ ،يتم إعداد املصارف املزمع توزيعها بعنوان ّ
كل فرتة وف ًقا لألهداف
أخرى.
املرسومة يف خمططات التنمية االقتصاد ّية ،مع مراعاة املقاصد الرشعية للزكاة ،وبام
ّ
أن السياسة املالية تسعى إىل حتقيق العدالة االجتامعية واخلدمات لذوي الدخول
الضعيفة ،يعترب التوزيع الفعال للزكاة أدا ًة للحد من الفقر و حتقيق العدالة
( ((12خالف ،السياسة الرشعية ،مرجع سابق ،ص.184
(((12قحف ،منذر ،ص.215
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للدولة ،فال يوجد تباين بني مصارف الصدقات املحددة يف القرآن يف سورة التوبة
وغريها من أوجه اإلنفاق العام ،واملراد بالرصف يف سبيل اهلل الرصف للمصلحة
العامة ،فتكون مجيع املوارد مشرتكة يف أن يرصف منها للمصلحة العامة ،أما بقية
املصارف التي ذكرت يف اآلية إنام ذكرت لفتًا للنظر إليها وتنبيها لرعايتها(.((12
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االجتامعية.

 -2متويل جزء من عجز املوازنة العامة للدولة :إذا وظفت موارد الزكاة لتمويل
الضامن االجتامعي فإن هذا حيد من عجز املوازنة العامة للدولة .هذا يربز دور
القطاع الثالث يف االقتصاد اإلسالمي بالنسبة للقطاع العام والقطاع اخلاص،
حيث أجاز الفقهاء تقديم الزكاة قبل حلول احلول متى حتقق سبب وجوب
الزكاة وهو النصاب الكامل ،كام أجازوا تأخري وقت إخراج الزكاة حلاجة أو
مصلحة معتربة تقتيض ذلك( .((12اتساع وشمول األموال التي جتب فيها الزكاة
يظهر قدرة هذه الفريضة املالية عىل توفري موارد مالية ها ّمة تسهم يف مقاومة أزمة
املالية العموم ّية ،وهو ما رجحه أغلب العلامء املعارصين لكونه األصلح واألنفع
للدولة حتى تتمكن من توفري إيرادات أوسع متكنها من حتقيق مقاصد الزكاة(.((12

-3تصحيح مسار إعادة توزيع الدخل :يف ظل عجز بعض الدول عن حتقيق
العدالة يف إعادة توزيع الدخل بسبب هيمنة الطابع السيايس عىل عمل املوازنة
بسبب انخراط األثرياء ورجال األعامل يف األحزاب السياسية مما جعلهم مؤثرين
يف قوانني املالية بشكل يمنع مرور اإلصالحات العامة التي تكرس مبدأ العدالة،
فإن موارد الزكاة تسهم يف إعادة توزيع الثروة ومنع تركيزها.

 -4التكامل بني الزكاة واملوازنة العامة للدولة :من جهة ترتبط إيرادات الزكاة
ارتبا ًطا وثي ًقا بالنشاط االقتصادي القائم يف املجتمع خالل فرتة معينة ،وغال ًبا
ما تقتطع الزكاة كجزء من ذلك الناتج السنوي للنشاط االقتصادي ،وتتجدد
هذه احلصيلة سنو ًيا مع دورة النشاط االقتصادي يف ّ
كل عام( .((12ومن جهة
أخرى تتأثر املوازنة العامة للدولة بالنشاط االقتصادي مما يؤكد العالقة الطردية
بني إيرادات الزكاة وإيرادات املوازنة ،ومن بني أوجه التكامل نذكر أن الفقهاء
( ((12بيومي ،زكريا حممد ،املالية العا ّمة اإلسالم ّية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1971 ،ص.481
( ((12قحف ،منذر ،املواد العلمية لربنامج التدريب عىل تطبيق الزكاة يف املجتمع اإلسالمي املعارص ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،2015 ،ص.94 – 93
( ((12طاهر ،عبد اهلل ،حصيلة الزكاة وتنمية املجتمع ،اقتصاديات الزكاة ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،1997 ،ص.547
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العيوب

-1عدم اِستغالل الزكاة يف التنمية االقتصادية :عمو ًما العالقة بني املوازنة
وخمطط التنمية بالدول اإلسالمية تتصف بضعف التنسيق بني إجراءات إعداد
املوازنة وإجراءات إعداد املخطط التنموي وعدم تقيد أهداف املوازنة باألهداف
االسرتاتيجية املضبوطة يف خمطط التنمية( .((13يف هذا السياق ،و بسبب االدماج
تغيب عن الترصف يف املوارد الزكوية فلسفة كاملة للتخطيط ،وهي ما يسمى
بمنوال التنمية ،وقد يصبح إنفاق احلصيلة الزكوية غري منضبط باألهداف
االقتصادية واالجتامعية عىل غرار ما يتسم به االنفاق(((13يف املوازنات العامة يف
الدول اإلسالمية ،حتديدً ا ،النفقات تكون غري موجهة للقاعدة االقتصادية املنتجة
بقدر ما كانت موجهة لالنفاق االستهالكي(.((13
 -2اِعتبار الزكاة بديل ًة عن الرضائب :استقر رأي اجلمهور عىل عدم جواز

احتساب الزكاة من الرضيبة سواء كانت عادلة أم جائرة( ،((13والعلة يف ذلك جتنب
سيادة الرضيبة وانقراض الزكاة الناتج عن خصم ما دفع من رضائب للدولة من
مقدار الزكاة املستحقة الواجبة ،بل هناك من الفقهاء املعارصين من اعترب جواز

(((13ابن حزم ،املحيل ،حتقيق :أمحد شاكر ،الطباعة املنريية ،مرص 1349 ،ه ،ج  ،6ص.156
( ((13جعفر ،جميد ،املوازنة العامة للدولة ،مفهومها وأساليب إعدادها واجتاهاهتا احلديثة ،دار الكتب للطباعة والنرش ،بغداد ،1999 ،ص-785
.786
( ((13عبد اخلرض ،عصام ،دور املوازنة العامة يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول العربية ،مرجع سابق ،ص.32
( ((13عبد الرمحن ،املورد الواحد واالجتاه االنفاقي الواحد ،مصدر سابق ،ص.70
(((13اهليتمي ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،ج ،1ص ،149ابن عابدين ،حاشية رد املحتار ،ج ،2ص ،42عليش ،فتح العيل املالك ج،1ص،139
رضا ،فتاوى الشيخ حممد رشيد رضا ،ج ،1ص229
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اتفقوا عىل جواز فرض رضائب إضافية مع الزكاة عىل األغنياء ،وذلك إذا ما
نزلت بديار املسلمني حاجة ،أو إذا كانت الزكاة ال تكفي ملقابلة نفقات الدولة
املتعلقة بالدفاع وحتقيق األمن ،ولقد بنى فقهاء اإلسالم رأهيم هذا عىل قاعدة
وجوب حتمل الرضر األدنى لدفع رضر أعىل وأشدّ  ،ولقد نقل ابن حزم اتفاق
مجهور الصحابة والتابعني عىل وجوب حق يف املال سوى الزكاة (.((13
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حكم باإلعدام عىل هذه الفريضة الدينية( .((13لذلك
احتساب الزكاة من الرضيبة ً
رأى الفقهاء ،بأن الرضائب ال تغني عن الزكاة عىل اإلطالق فاملسلم ال يستطيع
بأي حال من األحوال أن يتذرع بعدم دفع الزكاة ألنه دفع رضائب للحكومة،
سواء كانت أكثر أو أقل من مقدار الزكاة التي كان جيب عليه أداؤها (.((13
 -3االرضار بمصالح املسلمني :عندما تكون الدولة حممولة بجزء من
نفقاهتا ذات الصبغة االجتامعية واالقتصادية لتمويل دعم املواد الغذائية أو
بعض املرافق  العمومية من حصيلة الزكاة ،فإنه ينتفع هبا املسلم وغري املسلم املقيم
يف البلد ،غري أن املسلم فقط الذي تتوفر فيه الرشوط مطالب بدفع الزكاة .باإلضافة
هلذا فإن الرشكات املسلمة التي تدفع الزكاة تتحمل مصاريف تكون الرشكات
األجنبية غري املسلمة معفاة من هذه النفقات ،فتقل القدرة التنافسية للرشكات
املسلمة ،وهذا قد يرض بمصالح املسلمني.

ً
ثالثا  -موازنة وترجيح

لإلجابة عىل التساؤل :هل تدخل الدولة يف تنظيم الزكاة يكون حمق ًقا ألعىل
جدوى اقتصادية ممكنة من خالل موازنة مستقلة للزكاة أو مندجمة يف املوازنة
العامة للدولة؟ وبنا ًء عىل ما تقدم من مزايا وعيوب لكل احتامل فإننا نرجح:
 اعتامد موازنة مندجمة للزكاة يف املوازنة العامة للدولة ،وذلك بتخصيص بنودخاصة بالزكاة ضمن املوازنة العامة ،مع التأكيد عىل عدم خلط موارد الزكاة
باإليرادات العامة إذا كان تطبيق تدخل الدولة يف الزكاة يف بدايته ،وذلك
ألن اعتياد املجتمعات اإلسالمية املعارصة عىل نظام الرضائب بعد ختيل الدّ ولة
لفرتة طويلة عن تطبيق نظام الزكاة وتغيري العادات يتطلب التدرج يف التطبيق
اإللزامي للزكاة عىل مستوى الدولة ،والذي يتأكد اعتامده خاصة بالنسبة للدول

( ((13القرضاوي ،فقه الزكاة ،مرجع سابق ج  ،2ص.1119
(((13ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج  ،3ص .35
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( ((13القانون عدد  17-84املتعلق باملالية العمومية باجلزائر وأمر  2جانفي1959املتعلق بامليزانية بفرنسا.
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التي تبنت ترشيعات مالية وضعية عىل غرار الترشيع املايل العمومي التونيس أو
أيضا
الترشيع املايل اجلزائري املقتبسني من الترشيع املايل الفرنيس(.((13كام يفرس ً
اعتامد موازنة مندجمة للزكاة برضورة إعطاء مهلة لألفراد والرشكات لالستعداد
للتطبيق اإللزامي للزكاة ،وذلك لتجنب اخللل الذي قد يصيب النظام املايل
واالقتصادي للدولة.
 ولكن عندما تكون التجربة قد مترست فإنه من األجدى اقتصاد ًيا أن يتم اعتامدموازنة مستقلة للزكاة ،حيث يتم خاصة جتاوز ارتفاع التكلفة وحتقيق كفاءة يف
ختصيص املوارد ،وهذا يسهم يف حتقيق االنضباط الرشعي والتمويل املحيل
للتنمية واحلوكمة الرشيدة ،وجتنب هيمنة الطابع السيايس يف املوارد واملصارف
الزكوية ،ويسمح باستغالل الزكاة يف التنمية االقتصادية.
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أبرز النتائج
الرغم من األمهية البالغة للزكاة باعتبارها مور ًدا مال ًيا يتّصف بالدور ّية
عىل ّمهم للدولة
واالستمرار ،وأمهية احلصيلة مم ّا جيعلها مور ًدا ورافدً ا مال ًيا ً
املسلمةّ ،إل ّ
أن املوازنات السنوية لكثري من الدول املسلمة ختلو من ذكر
نظام الزكاة.
رشعية والية الدولة عىل شؤون الزكاة ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاعأيضا دلت املقاصد الرشعية .يمتدّ نطاق سلطة الدولة يف تنظيم
وعليها ً
الزكاة ليشمل األموال الظاهرة والباطنة ،خاصة وأن أغلب األموال
الزكوية اليوم أصبحت ظاهرة ،يسهل تفتيشها وإحصاؤها.
الرشعي املحصل (املوارد
الزكوي
تتأثر اجلدوى االقتصادية بالنّصابّ
ّ
املالية) واملصارف أي األوجه التي ترصف فيها الزكاة (محاية هذه املوارد
بضامن توزيعها عىل مستحقيها).
يمكن للزكاة متويل التحويالت االجتامعية التي تعترب مصار ًفا للزكاة،وتغطية النفقات اخلاصة باالعتامدات املالية ألغراض اجتامعية ،و متويل
نفقات التنمية من أجل توفري مقومات العيش الكريم للمسلم ،ومحاية
االقتصاد من اهلزات واألزمات التي هتدد استقراره.وقد رجح البحث
اعتامد موازنة مندجمة للزكاة يف املوازنة العامة للدولة إذا كان تطبيق تدخل
الدولة يف الزكاة يف بدايته ،لكن عندما تكون التجربة قد مترست من
األجدى رشع ًيا واقتصاد ًيا اعتامد موازنة مستقلة للزكاة.
عىل املستوى اإلجرائي ،جيب س ّن نظام قانوين يلزم األفراد وغريهم بدفعمهم
الزكاة إىل الدولة ،ويلزم الدولة بدفعها إىل مستحقيها ،يكون ضامنًا ً
احلق ألصحابه باعتبار السلطة كافلة هلذا احلق(.((13
إليصال ّ
( ((13عبد اهلل ،عثامن حسني ،الزكاة الضامن االجتامعي اإلسالمي ،ط ،1مرص دار الوفاء ،1989 ،ص .41
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املاوردي ،األحكام السلطانية ،دار احلديث ،القاهرة.ابن العريب ،أحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1424 ،3هـ -2003م.
ابن املنذر ،اإلمجاع ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الدعوة ،اإلسكندرية،ط .1981 ،3
ابن اهلامم ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد ،فتح القدير ،مرص ،سنة1316هـ.
ابن حنبل ،أمحد أبو عبد اهلل ،املسند ،ت شعيب األرنووط وعادل مرشدوأخرون ،مؤسسة الرسالة2001 ،م.
ابن عابدين ،حممد أمني ،حاشية رد املحتار ،دار الفكر ،بريوت ،ط،21386هـ.
ابن قدامة ،املغني ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.ابن نجيم احلنفي ،البحر الرائق ،رشح كنز الدقائق ،املطبعة العلمية،القاهرة1311 ،هـ.
أبو الفتوح ،سعيد ،احلرية االقتصادية ،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع،املنصورة ،الطبعة األوىل1408 ،هـ 1988 -م.
أبو عبيد ،األموال ،حتقيق :خليل حممد هراس ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،1.1981

البخاري ،حممد بن إسامعيل،الصحيح،ت حممد زهري ،دار طوقالنجاة،ط1422 ،1هـ.
البعيل ،عبد احلميد حممود ،اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة املاليةوالنقدية ،دار السالم ،القاهرة.1991،
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احلريري ،عبد الرمحن ،كتاب الفقه عىل املذاهب االربعة ،اهليئة العامةلشؤون املطابع األمريية ،القاهرة ،ط  1387 ،6هـ  1967 -م.
اخلويل ،الباهي ،الثروة يف ّظل اإلسالم ،دار بوسالمة ،تونس ،ط.1980 ،1
الدّ سوقي ،شمس الدّ ين حممد عرفة ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري،دار الفكر ،بريوت.
الزحييل ،حممد ،تقويم التطبيقات املعارصة للزكاة ،جملة جامعة الشارقةللعلوم الرشعية واإلنسانية ،عدد.2007 ،2
الزحييل ،وهبه ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،دمشق ،ط1409 ،3هـ 1989م. الزخمرشي ،الفائق يف غريب احلديث ،مصطفى البايب احللبي ،ط.2السباعي ،مصطفى ،اشرتاكية اإلسالم ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،ط،2.1960
السجستاين ،أبو داود سليامن بن األشعث،السنن،املكتبة العرصية،بريوت.السيوطي ،مصطفى بن سعد ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى،املكتب اإلسالمي ،دمشق ،ط1380 ،1هـ.
الشافعي ،األم ،دار الشعب ،القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.الرشبيني ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين الفاظاملنهاج ،دار الكتب العلمية ،ط1415 1هـ 1997 -م.
العامل ،يوسف حامد ،بحث إلزامية الزكاة وتطبيقها من ويل األمر واملسائلاملرتتبة عىل ذلك ،الندوة األوىل لقضايا الزكاة املعارصة ،الكويت1988 ،م.
العسقالين ،أبو الفضل ،فتح الباري ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ.الغزايل ،أبو حامد ،شفاء العليل ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،ط 1390 ،1هـ .1971الغزايل ،حممد ،اإلسالم واألوضاع االقتصاد ّية ،دار القلم ،دمشق،64
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1421هـ.
الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والضامن االجتامعي ،اهليئة العامةللكتاب ،مرص ،ط.1990 ،3
القرضاوي ،يوسف ،فقه الزكاة ،مؤسسة الرسالة ،ط1393 ،2هـ1973 -م.الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،دار الكتب العلمية ،بريوت.الكثريي ،عبد العزيز بن سعيد بن عبد اهلل ،والية الدولة عىل الزكاة وأثرهايف تنمية االقتصاد اإلسالمي ،قدم يف منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي،
ديب2017،م.
اللحياين ،سعد بن محدان ،املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي ،البنكاإلسالمي للتنمية ،جدة.1997،
املاوردي ،عيل بن حممد حبيب ،األحكام السلطانية والواليات الدينية،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.1983 ،
املجدوب ،أمحد ،السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة معاالقتصاد الرأساميل ،دار الفكر العريب.
املحجوب ،رفعت ،املال ّية العا ّمة ،دار النهضة العربية.1971،املرصي ،رفيق يونس ،بحوث يف الزكاة ،دار املكتبي ،دمشق-1420 ،.2000
املودودي ،أبو األعىل ،فتاوى الزكاة ،ترمجة :رضوان أمحد الفالحي ،املركزالعاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة،
1405هـ 1985 -م.
النبهان ،حممد فاروق ،االجتاه اجلامعي يف الترشيع االقتصادي اإلسالمي،مؤسسة الرسالة ،بريوت.1985 ،
النووي ،حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف ،املجموع رشح املهذب،املطبعة األمريية.
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بدوي ،مريفت ،دور الدولة يف قطاع السلع العامة واخلدمات االجتامعية،ندوة دور الدولة يف التنمية االقتصادية العربية اجلديدة ،حترير :طاهر محدي
كنعان ،الكويت.1997 ،
بن جاليل ،بو عالم ،وحممد العلمي ،اإلطار املؤسيس للزكاة :أبعادهومضامينه ،البنك االسالمي للتنمية ،جدة ،ط2001 ،2م.
بيومي ،زكريا حممد ،املالية العا ّمة اإلسالم ّية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،.1971
بيومي ،حممد زكرياء ،املالية العا ّمة اإلسالمية دراسة مقارنة بني مبادئاملالية العامة يف الدولة اإلسالمية والدولة احلديثة ،دار النهضة ،القاهرة،
.1979
جعفر،جميد ،املوازنة العامة للدولة مفهومها وأساليب إعدادها واجتاهاهتااحلديثة ،دار الكتب للطباعة والنرش بغداد.1999 ،
خالف ،عبد الوهاب ،السياسة الرشعية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،31407هـ 1987 -م.
خلف ،فليح حسن ،مدخل إىل املال ّية العا ّمة ،عامل الكتب احلديث للنرشوالتوزيع ،عامن.2007 ،
دردور ،إلياس ،حمارضات يف مقاصد الرشيعة ،دار ابن حزم ،لبنان ،ط ،1.2015
سابق ،سيد ،فقه السنة ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1377 ،3هـ 1958 -م.سليامن ،جمدي عبد الفتاح ،عالج التضخم والركود االقتصادي يفاإلسالم ،دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة.2002 ،
شحاتة ،حسن حسني ،فقه التطبيق اإللزامي للزكاة عىل مستوى الدولة،بحث مقدم للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك االسالمي
للتنمية ،سلسلة جمموعة عمل مكافحة الفقر.
66
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شحاتة ،شوقي إسامعيل ،تنظيم وحماسبة الزكاة يف التطبيق املعارص ،الزهراءلإلعالم العريب ،القاهرة ،ط.1988 ،2
شحاتة ،شوقي ،التطبيق املعارص للزكاة ،دار الرشوق ،جدة1397 ،هـ-1977م.
شهاب ،جمدي حممود ،االقتصاد املايل :نظرية مالية الدّ ولة ،دار اجلامعة،بريوت.
صاحلي ،صالح ،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي ،دارالفجر ،القاهرة.2006 ،
طاهر ،عبد اهلل ،حصيلة الزكاة وتنمية املجتمع ،اقتصاديات الزكاة ،البنكاإلسالمي للتنمية ،جدة.1997 ،
عبد اخلرض ،عصام ،دور املوازنة العامة يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدولالعربية ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة.2015 ،45 ،
عبد الرمحن ،أسامة ،املورد الواحد واالجتاه االنفاقي الواحد ،مركزدراسات الوحدة العربية،بريوت.1988،
عبد اهلل ،عثامن حسني ،الزكاة الضامن االجتامعي اإلسالمي ،دار الوفاءللطباعة والنرش والتوزيع ،مرص ،ط.1989 ،1
قحف ،منذر ،املواد العلمية لربنامج التدريب عىل تطبيق الزكاة يف املجتمعاإلسالمي املعارص ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي
للتنمية.2015 ،
قحف ،منذر ،النامذج املؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يفالبلدان واملجتمعات اإلسالمية ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة.1995 ،
حممد سليامن األشقر وآخرون ،أبحاث فقهية يف قضايا الزكاةاملعارصة ،دارالنفائس للنرش والتوزيع.2004،
-حممد عثامن شبري ،أبحاث الندوة العاملية الرابعة لقضايا الزكاة املعارصة،
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.1994 ،البحرين
.1990 ،1  ط، فقه االقتصاد العام، يوسف كامل،حممد جامعة، أثر الزكاة عىل املوازنة العامة يف جمتمع معارص،عزوز
ّ ،منارصة.2007-2006 ، اجلزائر،احلاج خلرض باتنة
.هـ1349 ، مرص،الطباعة املنريية، أمحد شاكر: حتقيق، املحيل،ابن حزم.هـ1386 ،2 ط، بريوت، دار الفكر، ر ّد املحتار عىل الدر املختار،ابن عابدين، الكتاب األول من جم ّلد الرتاث االقتصادي اإلسالمي، اخلراج،أبو يوسف.1990 ، بريوت،دار احلداثة
.م2003،بريوت،دارالكتبالعلمية،السننالكربى،أمحدبناحلسني،البيهقي مكتبة الكليات، بريوت، دار ابن زيدون، تأسيس النظر،الدبويس. مرص،األزهرية
.هـ1331 ، مرص، دار السعادة، املبسوط،الرسخيس.هـ1405 ، بريوت، دار الفكر، املغني، ابن قدامة،املقديس-

Kahf, Monzer, Effect of zakat on government budget ,IIUM Journal of Economics &
Management 5, No.1 (1997).

Translation of Arabic References :
-

Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniya, Dar al-Hadith, Cairo.

-

Ibn al-Arabi, Ahkam Al-Qur’an, Dar A l-Kutub Al-‘Ilmiyah, Beirut, Editon 3, 1424

-

Ibn al-Mundhir, Al-Ijma’, Reviewer: Fouad Abdel Moneim Ahmed, Dar al-Da’wa,

-

Ibn al-Humam, Kamal al-Din Mohammed bin Abdul Wahid, Fath Al-Qadeer- Egypt,

-

Ibn Hanbal, Ahmad Abu Abdullah, Musnad, Reviewer : Shoaib Arnout and Adel

-

Ibn Abdeen, Mohammed Amin, Hashiyath Radd Al-Muhtar, Dar al-Fikr, Beirut, Edition

H - 2003.
Alexandria, Edition 3, 1981.
1316 H
Murshed and others, Muassath Al-Risalah, 2001.
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2, 1386H.
-

Ibn Qudaamah, Al-Mughni, Cairo Library, 1388 H - 1968.

-

Ibn Najim Hanafi, Al-Bahr Al-Raiq, Sharh Kanz Al-Daqaiq, Al-Tab’ah Al-‘Ilmiyah,

-

Abu Al-Fotouh, Sayeed, Al-Hurriyah Al-Iqtesaadiyah, Dar Al-Wafa Li Al-Tiba’ah Wa

Cairo, 1311 H.
Al-Nashr Wa Al-Touzee’, Al-Mansoura, first edition, 1408 H-1988.

-

Abu Obeid, Al-Amwaal, Reviewer: Khalil Mohammed Harras, Dar al-Fikr, Beirut, i

-

Al-Bukhari, Mohammed bin Ismail, Al-Saheeh, Reviewer Mohammed Zuhair, Dar

-

Al-Ba’ali, Abdul Hamid Mahmoud, Iqtesadiyath Al-Zakat wa Ei’tebaraat Al-Siyasiyah

-

Al-Hariri, Abdul Rahman, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah, Al-Hay’ath

-

Al-Khouli, Al-Bahi, Al-Sarwah fi Dhil Al-Islam, Dar Bou Salama, Tunisia, First

-

Al-Dessouki, Shamseddine Mohamed Arafa, Hashiyath Al-Dessouki ‘Ala Al-Sharh Al-

-

Al-Zuhaili, Mohammed, Taqweem Al-Tatbeeqath Al-Mu’asirah Li Al-Zakath,

1, 1981.
Turuq Al-Najath, First Edition, 1422 H.
Al-Maaliyah wa Al-Naqdiyah, Dar El Salam, Cairo, 1991.
Al’Ammah Li Shu’oon Al-Matabi’ Al-Ameeriyah, Cairo, Edition 6, 1387 H-1967.
Edition, 1980.
Kabeer, Dar Al Fikr, Beirut.

University of Sharjah Journal of Forensic and Human Sciences, Issue No. 2,
-

2007.

Al-Zuhaili, Wahba, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Dar Al-Fikr, Damascus, Third
Edition, 1409 H-1989.
Al-Zamakhshari, Al-Faiq fi Gharib Al-Hadeeth, Mustafa Babi Halabi, Edition 2.

-

Al-Sibai, Mustafa, Ishtirakiyath Al-Islam, Al-Hay’ath Al-Ammah li Qusoor Al-

-

Al-Sijistani, Abu Dawood Suleiman ibn al-Ash’ath, Sunan, Al-Maktabath Al-‘Asriyah,

-

Al-Suyuti, Mustafa bin Saad, Matalib Uli Al-Nuha fi Sharhi Ghayath Al-Muntaha, Al-

-

Al-Shafei, Al-Umm, Dar al-Shaab, Cairo, 1388 H - 1968.

-

Thaqafah, 2nd edition, 1960.
Beirut.
Maktabath Al-Islami, Damascus, First Edition, 1380 H.
Al-Sherbini, Mohammed bin Ahmed Al-Khatib, Mughni Al-Muhtaj fi M’arifath Ma’ani
Alfaz Al-Minhaj, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, First Edition, 1415 H-1997.
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-

Al-‘Alim, Yousef Hamed, Bahs Ilzamiyath Al-Zakath wa Tatbiquha Min Wali Al-Amr
Wa Al-Masail Al-Mutarattibah ‘Ala Zalik, the first symposium on contemporary Zakat
issues, Kuwait, 1988.

-

Al-Asqalani, Abul Fadl, Fath Al-Bari, Dar Al-Marefa, Beirut, 1379.

-

Al-Ghazali, Abu Hamed, Shifa Al-Alil, Al-Irshad Printing Press, Baghdad, First

-

Ghazali, Mohammed, Al-Islam wa Al-Auza’ Al-Iqtesaadiyah, Dar Al-Qalam,

-

Al-Finjari, Mohammed Shawqi, Al-Islam Wa Al-Daman Al-Ijtema’i, Al-Hay’ah Al-

-

Al-Qaradawi, Yusuf, Fiqh Al-Zakath, Muassasath Al-Risalah, Edition 2, 1393 H-1973.

-

Edition, 1390 H - 1971.
Damascus, 1421 H.
Ammah Li Al-Kitab, Egypt, Edition 3, 1990.
Al-Kassani, Bada’i Al-Sanayea fi Tarteeb Al-Sharai’e, Dar Al-Kutb Al-Ilmiya, Beirut.
Alkathiri, Abdul Aziz bin Saeed bin Abdullah, Wilayath Al-Doula ‘Ala Al-Zakath wa
Atharuha fi Tanmiyath Al-Iqtesaad Al-Islami, presented at the Fiqh Forum of Islamic
Economics, Dubai, 2017.

-

Al-Lehyani, Saad Bin Hamdan, Al-Muwazanth Al-Ammah fi Al-Iqtesaad Al-Islami,

-

Al-Mawardi, Ali bin Mohammed Habib, Al-Ahkam Al-Sultaniyah Wa Al-Wilayath Al-

-

Al-majdoub, Ahmed, Al-Siyasah Al-Maliyah fi Al-Iqtesaad Al-Islami Dirasath

-

Al-Mahjoub, Refaat, Al-Maliyah Al-‘Ammah, Dar Al-Nahzah Al-‘Arabiyah, 1971.

-

Islamic Development Bank, Jeddah, 1997.
Deeniyah, Diwan Al-Matbuath Al-Jamae’iyah, Algeria, 1983.
Muqabilah Ma’ Al-Iqtesaad Al-Ras Al-Maali, Dar Al-Fikr Al-Arabi
Al-Misri, Rafik Younis, Buhoos fi Al-Zakath, Dar Al-Maktabi, Damascus, 14202000-.
Al-Mawdudi, Abu Al-A’la, Fatawaa Al-Zakath, Translation: Radwan Ahmed Al-Falahi,
International Center for Islamic Economics Research, King Abdulaziz University,
Jeddah, 1405H-1985.

-

Al-Nabhan, Mohammed Farouk, Al-Ittejah Al-Jama’ai fi Al-Tashree’ Al-Iqtesaad Al-

-

Al-Nawawi, Mohiuddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, Al-Majmoo’ Sharh Al-

-

Badawi, Mervat, Dour Al-Dowla fi Qit’a Al-Sila’ Al-‘Ammah wa Al-Khadamath Al-

Islami, Muassasath Al-Risalah, Beirut, 1985.
Muhazzab, Al-Matba’ah Al-Ameeriyah.
Ijtemaiyah, symposium of the role of the state in the new Arab economic development,
edited by: Taher Hamdi Kan’aan, Kuwait, 1997.
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-

Bin Jalali, Bou Allam, and Mohammed Alilmi, Al-Itaar Al-Muassasi Li Al-Zakath,

-

Bayoumi, Zakaria Mohamed, Al-Maaliyah Al-‘Aammah Al-Islamiyah, Dar Al-Nahzah

-

Bayoumi, Mohamed Zakaria, Al-Maliyah Al-‘Aammah Al-Islamiyah wa Al-Doulah

-

Jafar, Majeed, Al-Muwazanah Al-‘Aammah Li Al-Doula Mafhoomuha wa Asaaleeb

Islamic Development Bank, Jeddah, Edition 2, 2001.
Al-Arabiyah, Cairo, 1971.
Al-Hadeethah, Dar Al-Nahda, Cairo, 1979.
I’adaadiha wa Ittejahatiha Al-Hadeesa, Dar Al-Kutub Li Al-Tiba’ah wa Al-Nashr,
Baghdad, 1999.

-

Khallaf, Abdul Wahab, Al-Siyasah Al-Shar’aiyah, Mu’assasath Al-Risalah, Beirut,

-

Khalaf, Falih Hassan, Madkhal Ila Al-Maliyah Al-‘Aammah, ‘Aalam Al-Kutub Al-

-

Dardour, Elias, Muhazaraath fi Maqasid Al-Shari’ah, Dar Ibn Hazm, Lebanon, First

-

Sabiq, Sayyed, Fiqh Al-Sunnah, Maktabath Wahbath, Cairo, Edition 3, 1377 H-1958.

Edition 3, 1407 H-1987.
Hadith li Al-Nashr Wa Al-Touzee’, Amman, 2007.
Edition, 2015.

-

Soliman, Magdi Abdel Fattah, ‘Ilaj Al-Tazakhkhum Wa Al-Rukood Al-Iqtesaadi fi Al-

-

Shehata, Hassan Hussein, Fiqh Al-Tatbeeq Al-Ilzaami li Al-Zakath ‘Ala Mustawa Al-

Islam, Dar Gharib Li Al-Nashr Wa Al-Tiba’ah Wa Al-Touzee’, Cairo, 2002.
Doulath, research submitted to the Islamic Research and Training Institute, Islamic
Development Bank, series of working group poverty alevation.

-

Shehata, Shawky Ismail, Tanzeem wa Muhasabath Al-Zakath fi Al-Tatbeeq Al-Mu’asir,
Zahra for Arab Media, Cairo, 2nd edition, 1988.
Shehata, Shawky, Al-Tatbeeq Al-Mu’asir Li Al-Zakath, Dar Al-Shorouk, Jeddah,
1397H-1977.
Shihab, Magdi Mahmoud, Al-Iqtesaad Al-Maali : Nazariyah Maliyah Al-Doulah, Dar
Al Jamea, Beirut.
Salehi, Saleh, Al-Manhaj Al-Tanmawi Al-Badeel fi Al-Iqtesaad Al-Islami, Dar Al Fajr,
Cairo, 2006.
Taher, Abdullah, Zakath Wa Tanmiyath Al-Mujtama’, iqtesaadiyath
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المالحق
جدول ( )1بنود املوازنة العامة(حسب القانون التونيس)
نفقات امليزانية
نفقات العنوان ّ
األول

موارد امليزانية
موارد العنوان األول
الجزء األول :المداخيل الجبائية االعتيادية.
الصنف األول :األداءات املبارشة االعتيادية.
الصنف الثاين :األداءاتواملعاليم غري املبارشة
االعتيادية.

الجزء األول :نفقات التصرف
القسم األول :التأجري العمومي.
القسم الثاين :وسائل املصالح.
القسم الثالث :التدخل العمومي.
القسم الرابع :نفقات الترصف الطارئة.
الجزء الثاني :فوائد الدين
القسم اخلامس :فوائد الدين العمومي.

الجزء الثاني :المداخيل غير الجبائية االعتيادية.
الصنف الثالث :املداخيل املالية االعتيادية.
الصنف الرابع :مداخيل أمالك الدولة االعتيادية.
موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث :المداخيل غير اعتيادية.
الصنف اخلامس :مداخيل اسرتجاع أصل القروض.
الصنف السادس :مداخيل غري اعتيادية أخرى.
الجزء الرابع :موارد االقتراض الخارجي.
الصنف السابع :موارد االقرتاض الداخيل.
الصنف الثامن :موارد االقرتاض اخلارجي.
الصنف التاسع :موارد االقرتاض اخلارجي املوظفة.

نفقات العنوان الثاني
اجلزء الثالث :نفقات التنمية.
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سامي الصالحات
مؤسس المعهد الدولي للوقف اإلسالمي -ماليزيا
ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/10 /29م ،واعتمد للنشر في 2019/ 11/17م)

الملخص
تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن دور البيئة اخلارجية لقطاع األوقاف يف
املجتمعات والدول ،ودورها يف تطوير ملف األوقاف ،ال سيام وأن الوقف ينمو
ويزدهر ويتطور كنتيجة طردية للنمو الذي حيدث يف البيئة اخلارجية ألي مؤسسة

عاملة يف املجتمع والدولة ،واملؤسسة الوقفية واحدة من هذه املؤسسات ،ونقصد

بالبيئة اخلارجية جمموعة الظروف والعوامل التي تؤثر يف بنية املؤسسة وتطورها.

واحلقيقة املجردة أن أي مؤسسة تعمل يف بيئة اجتامعية أو اقتصادية سوف تتأثر

وتؤثر ،نتيجة طبيعية حلقيقة أن االجتامع يولد االحتكاك والتفاعل وقد ينتج عنه
أيض ًا التنازع والشقاق ،وال يمكن بحال من األحوال أن تعمل املؤسسة الوقفية
بمعزل عن البيئة املحيطة هبا ،فهي متتص املدخالت منها ،وتصدر هلا املخرجات،
75
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دور البيئة الخارجية في تطوير الوقف في المجتمعات
ً
ماليزيا نموذجا
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وهكذا يف عملية تفاعل مستمر.

وأمهية استدامة املؤسسة الوقفية وتأثريها املتواصل يف املجتمع املحيل أو الدولة
بصورة أوسع يقاس بقدرهتا عىل التفاعل الناجح مع البيئة ،وكيفية توظيف
مفرداهتا يف خدمة أجندة املؤسسة الوقفية ،واقتناص الترشيعات والقوانني
لصاحلها ،ال سيام إذا نجحت يف جتاوز البيئة اخلارجية اخلاصة هبا [ ،كتعاملها
مع املحاكم الرشعية ودائرة العقارات واألرايض والشؤون اإلسالمية ...وغريها
من أصحاب املصالح اخلاصة هبا أو تلك التي تتقاسم فيها املؤسسات املشرتكة
نفس جمال العمل] ،إىل الوصول إىل البيئة اخلارجية العامة لكل املؤسسات ،وهذه
البيئة هي من يقود التغيري يف البيئة االجتامعية والسياسية والقانونية واالقتصادية
وغريها يف الدولة ،وهذا هو التحدي الذي ترنو إليه أي مؤسسة وقفية.

الكلمات المفتاحية :الوقف ،البيئة اخلارجية ،ماليزيا.

76

 م ـ دولة قطــر2020 أبريل

)12( العدد

Role of External Ambiance in the Development of
Endowmens in the Societies: Malaysian Model
Sami Al-Salahat

دور البيئة اخلارجية يف تطوير الوقف
 ماليزيا نموذج ًا- يف املجتمعات

Founder of Intenrational Institute of Islamic Waqf - Malaysia

Abstract:
This study seeks to reveal the role of the external environment of the Awqaf
sector in societies and countries, this role is being studied considering that the
endowment sector grows, flourishes and develops in a direct relationship with
the growth that occurs in the external environment of any working institution in
any given society. By external environment, we mean the range of conditions
and factors that affect the structure of the institution and its development.
In fact, any institution operating in a social or economic environment will
affect and be affected, a natural consequence of the principle that the meeting
and gathering generates interaction and may also result in conflict, this also
applies with no exception to Awqaf institution that can’t work in isolation
from the surrounding environment, they interact in the form of inputs and
outputs in a continuous format.
The importance of the sustainability of the Awqaf institution and its continued
impact on the community or the state is broadly measured by its ability to
successfully interact with the environment, and the use of its components in
the service of the Awqaf’s agenda, besides the use of legislation and laws in its
favor, especially if it succeeds in overcoming its external environment, [such
as dealing with the courts. Legitimacy, the Department of Real Estate, Lands,
and Islamic Affairs… and other interests wither individual or shared between
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institutions of the same field of work], all the way to access the general external
environment of all institutions.
It is this environment (the external) that drives the change in the social,
political, legal, economic, and others in the state, and this is the challenge that
any Awqaf institution aspires to.
Keywords: Endowmens, External Ambiance, Malaysia.
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المقدمة
احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد بن عبد
اهلل ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

فإذا كانت األوقاف علم وفن جيدر بالقائمني عليه أن يدرسوه بطريقة حسنة،

لعرضه عىل فئات املجتمع املختلفة بوضوح وعناية ،كي يتم تقبله والتفاعل معه
بشكل إجيايب ،كان ال بد من دراسة العنارص اخلارجية التي حتكم كل جمتمع عىل
حدة ،فإدارة األوقاف واستثامرها يف رشق آسيا ،ليس كام هي احلال يف أفريقيا،
أو القارة األمريكية ،أو املجتمع العريب ،وإن كانت أركانه هي ذاهتا ،ولكن
اخلصوصية املجتمعية حتتم عىل القائمني عىل املؤسسة الوقفية أن يفهموا البيئة

وعنارصها ،ويتعايشوا معها إذ كانوا راغبني بتطوير بنية املؤسسة الوقفية يف

جمتمعاهتم.

هذا التعايش هو واجب ملصلحة الوقف كي ينمو بطريقة متدرجة باملجتمع ،ولن
ينمو إال بفهم عنارص البيئة املحيطة باملؤسسة الوقفية ،وهذا األمر خيتلف من جمتمع
آلخر ،كام يقول الفقهاء »:املصلحة ختتلف باختالف األعصار واألمصار»(((.

((( الدسوقي ،حممد عرفة،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.455/5 ،)1996 ،1
((( القرايف ،أمحد بن إدريس،الذخرية يف فروع املالكية( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.417/8 ،)2001 ،1
((( الرحيباين،مصطفى السيوطي ،مطالب أوىل النهى يف رشح غاية املنتهى ( ،دمشق ،املكتب اإلسالمي ،ط.ت.376/4 ،).
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الوقف «وهو من خواص اإلسالم»((( ،قائم يف كل جمتمع إسالمي منذ عرص
الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،ويتطور بناء عىل تفاعل املجتمع بكافة فئاته
وتشكيالته االجتامعية معه ،وهذا ما جيعل املؤسسة الوقفية ملزمة بفهم طبيعة
الوقف أوالً ،وكيفية ولوجه يف التنمية االجتامعية واالقتصادية باملجتمع ثاني ًا،
وعىل وصف اإلمام القرايف 684هـ من املالكية عند كالمه عن األوقاف ،إذ يقول
عنها »:كثرية الفروع خمتلطة الرشوط ،متباينة املقاصد ،فينبغي لكاتبها أن يكون
حسن الترصف يف وقائعها ،عارف ًا بفروعها وقواعدها»(((.
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وهذا يفرس لنا ظاهرة األوقاف املعطلة املنترشة يف خمتلف املجتمعات اإلسالمية،
أحد األسباب التي يمكن إدراكها من هذه الظاهرة ،فشل املؤسسة الوقفية أو
النظارة عليها يف التكيف مع عنارص البيئة اخلارجية ،فيؤدي األمر يف هنايته إىل
تعطل املبادرة أو املرشوع الوقفي ،ما جيعل الوقف عبارة عن كيان قائم بدون
فعالية ،ومع مرور الوقت ،يتم التعرض له ،أو استغالله يف غري ما وضع له ،ويف
بعض األحيان يتم رسقته وبيعه بسبب تركه بدون عناية أو متابعة إدارية ،واألمر
يمكن أن يقاس عىل العديد من ممتلكات األوقاف يف دول العامل اإلسالمي.

من هنا ،كانت هذه الدراسة حتاول تلمس أبعاد وأثر عنارص البيئة اخلارجية عىل
تطور املؤسسة الوقفية أو فشلها ،وقد تم اختيار جتربة دولة مسلمة يمكن قياس
مدى تفاعل مؤسساهتا الوقفية مع عنارص البيئة اخلارجية ،كي نكشف عن أمهية
هذا التفاعل وأثره عىل واقع املؤسسة الوقفية يف املجتمع.

مشكلة الدراسة
يمكن القول إن مشكلة الدراسة تتعلق بمدى استفادة نظام الوقف من الترشيعات
والقوانني ،والتسهيالت اإلدارية واملالية يف تسجيل األوقاف ،فض ً
ال عن مسامهة
املؤسسات املالية يف االستثامر يف قطاع الوقف ،ما أسهم يف تطويره ونموه بطريقة
نموذجية.

الدراسة تتناول موضوع ًا حديث ًا له تواصل عميل ومنهجي مع واقع األوقاف
يف دولة إسالمية تسعى لالستفادة من صناعة املالية اإلسالمية ،وتطور القوانني
اخلاصة بقطاع األوقاف وطرق االستثامر املتعددة لتنمية املمتلكات الوقفية داخل
املجتمع املاليزي ،ويمكن رسم اإلشكالية من خالل هذه املعامل ،وهي:
هل هناك عالقة ما بني عنارص البيئة اخلارجية و تطور مؤسسة األوقاف؟

حتديد أهم املجاالت التي يمكن أن يتم التطوير فيها ،ويكون له األثر يف
80
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أنظمة مؤسسة األوقاف.

أثر البيئة اخلارجية عىل عمل املؤسسة الوقفية مع التحديات والعوائق التي
تواجهها.

المنهجية

إن املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج التحلييل الوصفي
 Descriptive Approachلظاهرة الوقف يف جمتمع إسالمي يتفاعل إجيابي ًا مع واقع
التطور االقتصادي واملايل واالسثامري من خالل تبني املجتمع ملعايري االقتصاد
اإلسالمي ومعامله ،واهتامم املؤسسات املالية بالنهوض بقطاع األوقاف وتقديم
الدعم املمكن له.

Analytical

الدراسة ستدعم اجلانب النظري باجلانب التطبيقي من خالل لغة األرقام واألعامل
الواقعة عملي ًا يف كافة املجاالت التي ستتعرض هلا الدراسة.

أهمية البحث
لقد أسهم نظام الوقف اإلسالمي يف تطوير املجتمعات اإلسالمية ،وشكل هلا
مورد ًا مالي ًا صار بالتدريج مورد ًا أساسي ًا من موارد الدولة ،وشكلت التجربة
املاليزية نموذج ًا للمسلمني يف رشق آسيا ،بل لدول العامل اإلسالمي ،ال سيام
بعدما اعتمدت احلكومة املاليزية نظام االقتصاد اإلسالمي كنظام يمكن االعتامد
عليه يف املنحى االقتصادي واملايل لتعامالت الدولة ،وانعكس ذلك إجياب ًا عىل
كافة النظم االقتصادية واالجتامعية داخل الدولة ،ومنها نظام الوقف يف الواليات
املاليزية.

الفكرة التي نرغب ببحثها ،كيف يمكن أن تكون التجربة املاليزية يف إدارة
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بيان نامذج ملؤسسات مالية أو وقفية استفادت من هذه البيئة يف التعامل مع
املمتلكات الوقفية.
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األوقاف واستثامراهتا نموذج ًا لغريها ،أو كيف نحاكي التجربة املاليزية من خالل
االستفادة من عنارص البيئة اخلارجية للمؤسسة الوقفية ،ودورها يف تطوير قطاع
األوقاف.

فالدراسة تسعى إىل هذا ،إبراز عنارص البيئة اخلارجية ،واعتامد خصوصية كل
جتربة وقفية يف كل دولة ،مع العمل عىل تعميم ما يمكن االستفادة منه من
معامل املرونة واملحاكاة والقدرة عىل التطبيق ،وتأسيس جتارب وقفية ناجحة يف
املجتمعات اإلسالمية ،وتعزيز املجال االجتامعي واالقتصادي ،وحتقيق أكرب قدر
من التكافل االجتامعي بني أفراد املجتمع االسالمي.
من هنا تأيت أمهية بحث البيئة اخلارجية وأثرها عىل قطاع األوقاف من حيث:

تعزيز االستفادة من كافة الفرص القائمة يف البيئة اخلارجية لتطوير املؤسسة
الوقفية.
تأسيس أسلوب ونظام لدراسة البيئة اخلارجية وكيفية االستفادة منها بأكرب
قدر من اإلجيابية ،وجتنب أي احتكاك سلبي يؤثر عىل بنية املؤسسة الوقفية.
تؤصل لواقع يعزز األداء اإلداري واملايل واالستثامري األفضل للمؤسسة
الوقفية.
العمل عىل اإلنسجام االجتامعي واالقتصادي يف املجتمع ليكون الوقف
جزء ًا من البنية الفكرية والثقافية.

األهداف
تتمحور أهداف البحث يف النقاط التالية:

ضبط عنارص البيئة اخلارجية اخلاصة والعامة ألي مؤسسة وقفية ترنو
للتطوير واإلنسجام.
82
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تشكيل إدارة وقفية تستفيد من العنارص اخلارجية هلا ،وتعمل عىل تاليف اي
دور سلبي يتعارض مع عنارصها.

حتقيق الرشاكات اإلسرتاتيجية والرئيسية مع املؤسسات ذات صلة بعمل
األوقاف لتحقيق أهداف التنمية يف املجتمع.

فروض الدراسة
هناك العديد من األسباب التي دعت الباحث لتناول الدراسة ،من أمهها:

خلو املكتبة الوقفية من دراسات ميدانية ُمعمقة يف هذا اجلانب ،ترصد
عنارص البيئة اخلارجية وأثرها عىل تطور املؤسسة الوقفية.
مدى املسامهة التي ُيمكن أن تقدمها هذه الدراسة يف سد ثغرات مؤسسية
يف قطاع األوقاف.
فشل بعض املبادرات واملشاريع الوقفية بسبب عدم اإلحاطة بعنارص البيئة
اخلارجية بطريقة صحيحة.
التطور املؤسيس الرسيع حيتم عىل مؤسسة األوقاف القدرة عىل الضبط
والتكيف املؤسيس مع عنارص البيئة اخلارجية.

الدراسات السابقة
تعترب الدراسات املتعلقة بدراسة البيئة اخلارجية وأثرها عىل واقع املؤسسة الوقفية
ضئيل ،وإن كان هناك دراسات عززت الدراسة امليدانية لبيان نموذج بدون
التعمق يف عنارص هذه البيئة ،ويمكن إمجال أبرز هذه الدراسات بالتايل:
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صياغة املشاريع واملبادرات االجتامعية بناء عىل فهم إدارة املؤسسة الوقفية
لثقافة املجتمع وقدرته عىل التفاعل معها.
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دراسة باللغة اإلنجليزية((( ،بعنوان املؤسسة الوقفية واستثامراهتا ،فقط
تعرض الباحثون لواقع االستثامرات يف الواليات املتحدة ،وتوسعوا يف
املشاريع وأثر البيئة اخلارجية يف نجاح أو فشل بعضها ،واستطردوا يف ذكر
األمثلة يف عدة مؤسسات وقفية ،وكان الرتكيز عىل اجلانب االستثامري.

دراسة عن التوجهات اجلديدة للعمل اخلريي باململكة العربية السعودية(((،
وهي دراسة تتحدث عن التطوع يف املجتمع السعودي ،وحاولت بيان
أثر هذا عىل البيئة اخلارجية ،ولكنها مل تبني عنارص البيئة اخلارجية ،وإن
كانت قد تعرضت للعوائق وبعض املشكالت ،ويف حني آخر ،بحثت عن
التطلعات ،ولكنها مل ترسم اإلطار لدور البيئة اخلارجية يف هذا املوضوع.

دراسة ندوة التجارب الوقفية يف املغرب العريب((( ،عندما ناقشوا قضايا
األوقاف الفقهية بثوا وأشاروا من خالل مراجعاهتم ومناقشاهتم املنهجية
بعض املعايري اإلدارية واملالية ،والتي سامهت بصورة أولية يف ضبط
العمليات الوقفية.

دراسة ملجموعة من الباحثني ،األوقاف اإلسالمية واملسيحية يف القدس(((،
والتي عرضت صورة عن وقفيات مقدسية بصورة من التحليل والتوثيق
التارخيي ،وقد أشارت بصورة غري مبارشة إىل أثر البيئة اخلارجية عىل
تطور وفشل بعض الوقفيات ،بدون أن تقوم بحرص هذه العنارص بصورة
واضحة.

(4) Lawrence Kochard, Foundation & Endowment Investing, (New Jersey, John Wiley, 2008).

((( انظر :التوجهات اجلديدة للعمل اخلريي باململكة العربية السعودية (الرياض ،مؤسسة ابن مبارك خلدمة املجتمع.)2014 ،
((( انظر :ندوة التجارب الوقفية يف املغرب العريب( ،الرباط ،وزارة األوقاف املغربية.)2001 ،
((( انظر :جمموعة من الباحثني ،األوقاف اإلسالمية واملسيحية يف القدس( ،عامن ،منتدى الفكر العريب.)2014 ،
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المبحث األول :مدخل حول أثر البيئة الخارجية الخاصة
والعامة على األداء الوقفي المؤسسي

فاملؤسسة ال يمكن هلا أن تضع خطة إسرتاتيجية هلا بدون دراسة البيئة اخلارجية
كام تنظم بيئتها الداخلية ،وعنارص كل من البيئة الداخلية واخلارجية جيب أن
تكون واضحة متاما لقيادة املؤسسة عند وضع اخلطة اإلسرتاتيجية والتشغيلية كام
هو موضح أدناه.

((( التعريف املختار ملصطلح الوقف ،هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،انظر بتوسع :املوسوعة الفقهية( ،الكويت ،وزارة األوقاف،)2012 ،
 ،108/44الصالحات ،سامي ،األوقاف بني األصالة واملعارصة( ،بريوت ،الدار العربية للعلوم ،ط ،)2014 ،1ص.15
((( قارن مع :الصالحات،سامي ،اإلعالم الوقفي( ،الكويت ،األمانة العامة لألوقاف ،ط ،)2006 ،1ص.69
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املؤسسة الوقفية((( ،هي عبارة عن ُمن ّظمة أسست من أجل تنظيم عمل نظام
الوقف وخدماته يف املجتمع ،وتستهدف عدة فئات اجتامعية لغرض حتقيق تنمية
اجتامعية واقتصادية((( .املؤسسة الوقفية كباقي املؤسسات العاملة يف املجتمعات
اإلسالمية ،سواء أكانت مؤسسة وقفية حكومية [وزارة] ،أو مؤسسة وقفية
خاصة تابعة لألفراد أو العائالت أو املؤسسات وغريها ،هي باملحصلة مؤسسة
ختضع للترشيعات والقوانني املعمول هبا يف املجتمعات والدول ،وهي متأثرة
ومؤثرة حسب نفوذها ،وقدرهتا عىل االحتكاك والتفاعل مع البيئة اخلارجية هلا.
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والذي يعني عىل هذا ،وجود عدة منهجيات يمكن أن يستفاد منها ،ومنها منهجية
حتليل تم استعامهلا يف أكثر من جمال ،وتسمى بـ  ،PESTخمصصة لتحليل متغريات
البيئة العامة املتمثلة باملتغريات السياسية ،والقانونية ،واالقتصادية ،واالجتامعية
والثقافية ،واملتغريات التقنية.
هذه املتغريات تشكل العوامل اإلسرتاتيجية للمؤسسة كي يتم اختاذ القرارات،
ألن هناك مصفوفة لكيفية اختاذ القرار( ،((1ويمكن االستفادة منها يف الكشف عن
رسعة هذه املتغريات وأثرها يف القرار املؤسيس للمنظمة ،وفيام ييل شكل هذه
املنهجية(.((1

( ((1انظر :روبرتا سنو ،اختاذ القرارات احلرجة ،الدليل العميل للمنظامت غري الربحية( ،جدة ،مركز بناء الطاقات1436 ،هـ) ،ص.94

( PEST ((1تشري لألحرف األوىل للعوامل األساسية املؤثرة عىل االقتصاد الكيل للدول ،وهي السياسة  Politicsاالقتصاد  ،Economicsاملجتمع Social

التقنية  ،Technologyوتم إضافة معيارين آخرين وصار املصطلح  PESTELومها البيئة Environmentوالقوانني  ،.Lawوهذه املنهجية تساعد املؤسسة عىل
كشف أوضح للبيئة اخلارجية للمؤسسة الوقفية .انظر بتوسع:
Rashain Nerdynaut, The PESTLE Analysis, (Nerdynaut, Edtition 1, 2017) JOSEPH KIM-KEUNG HO, Formulation of a Systemic PEST
.)Analysis for Strategic Analysis, (See: citeseerx.ist.psu.edu
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ولكن هذه املنهجية ،يمكن أن تعزز لنا الفرضية بصورة أدق وأوضح ،نتعرف عىل
بعض املفردات اهلامة يف هذا املبحث ،ال سيام البيئة اخلارجية والتي يمكن تقسميها
إىل بيئة عامة ،وبيئة خاصة ،وبناء عليه يمكن قياس اإلطار العام للدراسة.

ً
أوال :البيئة الخارجية العامة للمؤسسة الوقفية

البيئة كام يعرفها روبنز هي «مجيع العوامل واملتغريات الواقعة خارج حدود
املنظمة» ،أما هاويل فيقول هي «مجيع الظواهر خارج املنظمة ،وتؤثر أو لدهيا
إمكانيات التأثري عىل املنظمة»(.((1
وهذه العوامل واملتغريات هي من يساعد عىل دعم القيم واألخالقيات داخل
املؤسسة ،والتي يمكن متثيلها بالقوانني والقواعد التنظيمية واملؤسسية ،ومواثيق
العمل للمجاالت املهنية ،ويعد تواجد السلوك االخالقي يف املؤسسات أمرا هام ًا
لكوهنا املادة التي تعمل عىل متاسك املؤسسات داخل املجتمع(.((1
وهنا جيب التنويه أن القيم واألخالقيات ال تتغري نظري ًا ،ولكن الذي قد يتغري
باملؤسسة تطوير اللوائح واإلرشادات القائمة عىل القيم واألخالقيات.
تنقسم البيئة إىل ثالثة مستويات هي(:((1
٭البيئة اجلزئية ،وهي متثل املنظمة نفسها (البيئة الداخلية) ،وتضم رسالة
املنظمة وأهدافها وثقافتها والعاملني هبا واملوارد والسياسات والتقنيات
وعمليات اإلنتاج واملنتجات واخلدمات.
٭البيئة الوسيطة ،وهي البيئة التي تربط املنظمة بالبيئة الكلية ،مثل املوردين

( ((1إسامعيل ،عصام ،إدارة املنظمة ،الواقع واألهداف والطموحاتً ،
نقال عن [ ،]guelma.yoo7.com/t2568-topicمنشور يف مارس  ،2013قارن مع:
Russell Schutt, Organization in a Changing Environment, Unionization of Welfare Employees, (USA, University of New York Press, 1986),

Steffen Bauer, A World Environment Organization, (See: books.google.jo), Ted Trzyna, World Directory of Environmental Organizations,
.)(USA, International Center for the Environment and Public Policy, Sixth Edition, 2001

( ((1قارن مع إنعام زويلف ،دور التحليل االسرتاتيجي ألبعاد بيئة التحكم املؤسيس يف استمرارية املنظمة وجتنب األزمات املالية ،مرجع سابق.
( ((1انظر ،.Russell Schutt, Organization in a Changing Environment, P20 :وقارن مع عصام إسامعيل ،مرجع سابق.

87

دور البيئة اخلارجية يف تطوير الوقف
يف املجتمعات  -ماليزيا نموذج ًا

فقد تكون هبذه العنارص واملتغريات البيئية خارج مؤسسة األوقاف ،تتصل بالبيئة
اخلارجية العامة أو بالبيئة اخلارجية اخلاصة ،ومها:
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واملوزعني ومكاتب التوظيف....
٭البيئة الكلية ،وتضم ثامنية نظم هي :النظام الثقايف ،السيايس ،االقتصادي،
التنافيس ،التقني ،القوى العاملة ،املستهلكني ،نظام البيئة املادية.

وهبذا املفهوم ،تتأثر املؤسسة الوقفية عموم ًا بمكونات البيئة العامة ،ويبدأ هذا
التأثر منذ تأسيسها إىل أن تتطور أو حتى يتم انتهاء غرضها ،ومنذ التأسيس إىل
الشكل النهائي للمؤسسة الوقفية تعصف هبا حاالت متباينة ،وقد تكون متناقضة
يف بعض األحيان ،نظر ًا للعنارص التي تشكلها البيئة العامة والتغريات التي قد
حتدث فيها ،وقد يكون التأثري إجياب ًا أو سلب ًا ،ويبدأ هذا التأثر يف البنيان القانوين،
إذ ختضع املؤسسة الوقفية للدستور والترشيعات التي تضبط األوقاف ،فهناك
دولة تدعم الوقف بكافة الصور ،ودولة متنع أص ً
ال قيام أي شكل من أشكال
األوقاف يف الدولة.
ثم يأيت التأثر يف صورة ثانية يف البنيان التنظيمي للمؤسسة الوقفية ،وما هي آليات
والكيفية التي سوف تعتمدها املؤسسة يف اختاذ قرارهتا بناء عىل ما هو مسموح
فيه ،إذ قد تشرتط احلكومة إرشاك عدد من ممثليها يف جملس اإلدارة للمؤسسة
الوقفية ،وهذا ما يؤثر قطع ًا عىل تطور املؤسسة.

والشكل الثالث من تأثر األوقاف هبذه البيئة العامة كيفية رصف أمواهلا ،ففي
دولة تسمح وتفوض القيادة الوقفية الرصف بناء عىل رشط الواقف ،يف حني
تكون هناك دولة ال تسمح بالرصف خارج حدودها ،ولو اشرتط الواقف ذلك،
وهذا ما جيعل املؤسسة الوقفية تتقيد هبذه السياسات والقوانني.
وهذا جيعلنا نحدد أنواع البيئات التي تتعامل هبا املؤسسة الوقفية من خالل النقاط
اآلتية(:((1

 .1بيئة عالية الغموض ،وهي بيئة حتتوي عىل عنارص بيئية كثرية ومتنوعة ،وهي

( ((1انظر :القزاز ،أمحد ،إدارة البيئة اخلارجية للمنظمة [ ،مرجع سابق] ،القايض ،حممد ،السلوك التنظيمي( ،عامن ،األكاديميون للنرش ،ط،)2015 ،1
ص.342
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عنارص أيض ًا متغرية بصفة مستمرة ،وهذا يستدعي من املؤسسة الوقفية التحقق
الدائم من بياناهتا ،كي تتأكد من سلوك تلك العنارص ،والقدرة عىل التنبوء بأي
تغريات قد حتدث وتؤثر سلب ًا عليها ،فإذا فشلت يف إدراك بيانات وسلوك التغيري
يف هذه البيئة فقد تفشل ولن تستمر.

 .3بيئة عالية الثبات ،هذه البيئة تشمل عنارص قليلة ،ولكنها عنارص ثابتة بصفة
شبه مستمرة وإذا وقع هبا تغري يكون ببطء شديد ،وهذا ال يلزم املؤسسة الوقفية
تتبع املعلومات والبيانات املرتبطة بعنارص البيئة ،فنسبة التأكد يف سلوك عنارص
هذه البيئة عالية جد ًا.

 .4بيئة متوسطة الثبات ،حتتوي عىل عنارص بيئية كثرية ومتنوعة ،ولكنها ثابتة
بصورة دائمة ،أو تغريها يتم ببطء شديد كام يف البيئة السابقة.
هذه األنواع ترسم قدرة املؤسسة عىل النمو والتقدم واالستمرارية ،وهذا يلزمها
التنبه إىل املعلومات والبيانات املرتبطة بعنارص البيئة ،وقدرهتا عىل التأكد من
سلوك هذه العنارص واسترشاف التعامل مع العوامل البيئية بصورة صحيحة.
وبام أن املؤسسة الوقفية هلا حدودها ومعاملها التي متيزها عن غريها من املؤسسات
العاملة يف املجتمع أو الدولة ،فهي معرضة ألن تتفاعل مع عنارص البيئة ،من
خالل ما يسمى بــوحدات الوصل أو الربط ،فاألوقاف تتواصل مع عمالئها
كمؤسسات كمحاكم رشعية أو مصارف ومؤسسات مالية ،أو أفراد كموردين
أو مستأجرين أو واقفني أو موقوف هلم وهذا يتم من خالل وحدات الربط التي
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 .2بيئة متوسطة الغموض ،وهي بيئة حتتوي عىل عنارص بيئية قليلة ،لكنها متغرية
كام يف النوع األول ،والفرق بني هذه البيئة والبيئة يف النوع األول يكمن يف عدد
عنارص البيئة ،ما يستدعي من املؤسسة الوقفية أيض ًا متابعة حركة التغيري فيها ،وإن
كانت أقل من األوىل ،ويلزم املؤسسة تتبع املعلومات والبيانات املرتبطة بعنارص
هذه بيئة ،ألن درجات الثبات والتغري يف هذه البيئة عالية كام يف األوىل.
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تؤسس روابـط بني املؤسسة الوقفية والبيئة العامة التي تعيش فيها.

هذه الروابط متر يف نامذج خمتلفة ومتعددة مثل نموذج االنسحاب ،النموذج
اإلنتقائي ،نموذج التكيف ،نموذج الفعل التكيف ،وغريها(.((1
وأكثر املؤسسات الوقفية نجاح ًا ،هي تلك التي ختتار هيك ً
ال تنظيمي ًا يتالئم مع
ظروف وعنارص البيئة ،ويعزز هلا اإلستقرار والثبات ،ويبعد عنها االضطراب.
فاإلنسجام ما بني البيئة الداخلية للمؤسسة الوقفية والبيئة اخلارجية هلا يعزز من
استمرارها ،وتفادهيا عنارص التغيري.

وهذه األنواع من البيئات املتنوعة ختضع بشكل واضح لعوامل رئيسية تؤثر يف
تطور مؤسسة الوقف ،ويمكن تلخيصها بالتايل(:((1
ً
أوال :من أبرز العوامل اخلارجية التي تؤثر يف مؤسسات الوقف ،النظام االقتصادي
الذي تتبعه الدولة ،فهل هو نظام اقتصادي خاضع لعوامل السوق احلرة أو نظام
اقتصادي تسيطر عليه الدولة أو خليط منهام ،واملؤرشات االقتصادية يف املجتمع،
مثل نسبة البطالة ،أو القوة الرشائية ،ونسبة التضخم ،ومعدالت دخل الفرد،
وهذا يشكل بصورة أساسية إطار األوقاف فيها.
وبام أن املؤسسة الوقفية ترنو إىل التعامل مع املستثمرين واملتربعني «الواقفني»،
وتنظر إىل القوة الرشائية للجمهور الذين يتربعون هلا ،أو البحث عن حتقيق
عائد مناسب ملشاريعها االستثامرية ،أو البحث يف السوق املايل لتحقيق التنمية
واالستقرار االقتصادي .فهذا كله يعزز أمهية أن تلتفت املؤسسة الوقفية

( ((1وهذه النامذج هي باختصار :نموذج االنسحاب ،هو حماولة املنظمة عزل نفسها واالنسحاب من البيئة وإغالق حدودها ،فتقوم املنظمة بتطوير
وسائل تقي املنظمة من تدخالت البيئة يف عملياهتا ،مث ً
ال تكديس املواد اخلام ،أما نموذج النفاذ االنتقائي ،هذه االسرتاتيجية أكثر شيوع ًا من األوىل ،وفيها
ختتار املنظمة نظم الروابط مع البيئة ،فتسمح ألجزاء أساسية يف بيئة النشاط (التي هلا تأثري مبارش عىل العمليات الفنية األساسية) ،بالنفاذ إىل املنظمة ،فقط
يف احلاالت التي تتطلب موارد أو معلومات هامة أو حيوية .وهذه االسرتاتيجية تعطي اهتامم ًا ضئي ً
ال بباقي جوانب بيئة النشاط ،وال هتتم ببيئة النشاط
املحتملة .يف حني يعني نموذج التكيف ،وبموجب هذا النموذج تقوم املنظمة بتغيري نفسها للتكيف مع الظروف البيئية ،وتكمن اخلطورة يف استخدام
هذا النموذج يف أن البيئة تتغري باستمرار ،وإذ يتطلب من املنظمة أن تبقى يف تغيري مستمر ،وينشئ عن ذلك فقدان احلد األدنى من االستقرار .وأخري ًا،
فإن نموذج الفعل التكيف ،ويف هذا النموذج تتحول املنظمة إىل منظمة حتاول تأسيس بيئة مناسبة ألعامهلا ،وال تكون فقط متلقية للمؤثرات البيئية كام يف
النموذج السابق ،وال يقترص دور املنظمة عىل التكيف فقط ،ولكنها حتاول إجياد فرص وظروف مفضلة للمنظمة ( مثل اإلعالن إلقناع العمالء ،وبحوث
السوق ،وإبرام عقود طويلة األمد مع املوردين واملوزعني ،والدمج ،وغريها) ،ومن خماطر هذا النموذج أن يؤدي إىل االحتكار واهليمنة عىل السوق .انظر
بتوسع :القزاز ،أمحد ،إدارة البيئة اخلارجية للمنظمة [ ،مرجع سابق].
( ((1هناك عدة دراسات تناولت تأثري البيئة اخلارجية عىل واقع املؤسسات ،منها دراسة القزاز ،أمحد ،إدارة البيئة اخلارجية للمنظمةً ،
نقال عن موقع
مجعية التسويق املرصية ،انظر املوقع]www.eamd-org.eg[ :
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للمتغريات االقتصادية داخل الدولة.

بل يشكل هذا العامل أمهية ألنه يقود إىل صناعة القرار االستثامري يف املؤسسة
الوقفية(.((1

ويمكن اعتبار تقنية املعلومات واالتصاالت من أهم املوارد املعرفية للمؤسسة
الوقفية ،ومن أكثر العوامل املتسارعة يف بيئة املؤسسات يف املجتمع ،وهلا أثر
واضح عىل خمتلف أنشطتها القانونية واملحاسبية والتمويلية واالقتصادية« ،فض ً
ال
عن تطوير إجراءات الرقابة الداخلية وأساليب التدقيق»(.((1
ً
ثانيا :النظام السياسي للدولة ،وهذا ال يقل أمهية عن العامل األول ،ألنه سيؤثر يف
عملية اختاذ القرارات لألوقاف ،يف أي تغيري سيايس غري مناسب ،قد يشكل أكرب
خماطرة لعملية صنع القرار يف املؤسسة الوقفية كمثال عىل هذا العامل( ،((2وهذا
املجال مهم بكل ما فيه من سياسات وأنظمة احلكم.

وقد تتعرض مؤسسة الوقف إىل تغريات جذرية يف بعض الدول اإلسالمية،
وتأثرت سلب ًا كام يف اجلمهورية التونسية التي ألغت نظام الوقف ،وتم مصادرة
مجيع األمالك الوقفية ،ونوع ًا ما تأثر نظام األوقاف الذرية يف مرص وسوريا ،يف
حني أن نظام الوقف تطور بصورة واضحة يف بعض الدول اإلسالمية ،منها عىل
سبيل املثال تركيا وماليزيا والسعودية وقطر والكويت و املغرب وغريها من
الدول.

( ((1انظر :روبرتا سنو ،اختاذ القرارات احلرجة ،الدليل العميل للمنظامت غري الربحية ،ص.121
( ((1انظر :إنعام زويلف ،دور التحليل االسرتاتيجي ألبعاد بيئة التحكم املؤسيس يف استمرارية املنظمة وجتنب األزمات املاليةً ،
نقال عن موقع أبحاث
جامعة الزيتونة األردنية.]www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research[ ،
( ((2انظر :روبرتا سنو ،اختاذ القرارات احلرجة ،الدليل العميل للمنظامت غري الربحية ،ص.97
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ويشمل أيض ًا النظام االقتصادي واقع البنى التحتية والتقنيات املتاحة يف الدولة،
وهذه يف غاية األمهية ،حيث تشكل دع ًام يف تطور األصول والريع الوقفي،
ويسهل عمليات االستثامر الوقفية ،ويسهل اإلجراءات املالية ،وما يشكل هذا
بمجمله من إمكانيات تعزز األصول املالية لألوقاف.
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ً
ثالثا :النظام االجتماعي في الدولة ،وهذا يعزز املؤسسة الوقفية ،فهو نظام يرسم
دور الرتابط األرسي ،والثقافة االجتامعية والتقاليد والعادات ،وكلها تؤثر بال
شك يف تطور املؤسسة الوقفية.
ولو رضبنا عىل ذلك مثاالً ،أن جزء ًا كبري ًا من املصارف الوقفية خمصص لدعم
التكافل االجتامعي بني فئات املجتمع املختلفة ،فاملجتمعات التي تكثر فيها
األوقاف ،ستجد أن هناك ترابط اجتامعي واضح ،جزء منه بسبب املصارف
الوقفية التي تشد من التالحم االجتامعي.
ً
رابعا :التركيبة السكانية ،وهذا يرسم من خالل نسبة السكان األصليني والعاملة،
والتوزيع العمري واملهني هلذه الرتكيبة ،واملوارد البرشية يف املجتمع ،ونسبة
التعليم فيها ،ومتوسط عمر السكان ،ومدى تواجد املؤسسة الوقفية يف املناطق
السكانية املتنوعة ،واحلالة التعليمية للمتربعني مثالً ،والقدرات البرشية ال تقل
أمهية عن القدرات املالية يف أي جمتمع لنجاح املؤسسة.

هذه أبرز عوامل يمكن أن تشكل بيئة خارجية بالنسبة للمؤسسة الوقفية،
وهي بالعموم تشمل العوامل االقتصادية والسياسية والثقافية والديموغرافية»
السكانية» ،كام هو موضح يف املخطط التايل:
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هذه العوامل تؤثر قطع ًا عىل واقع املؤسسة الوقفية ،من خالل قوة حركتها يف
املجتمع ،ومن خالل التغريات التي قد تقع فيها ،وما يشكل هذا من تأثري
وانعكاس واضح عىل تطور بنية املؤسسة الوقفية ،فالعوامل االقتصادية قد
تكون قوية ومتثل تأثري ًا إجيابي ًا عىل واقع املؤسسة الوقفية ،ولكن يف حدوث أي
تغري سلبي عليها ،سينعكس هذا سلب ًا عىل واقع املؤسسة الوقفية ،فعىل سبيل
املثال األزمة املالية العاملية تؤثر سلب ًا عىل املناخ االقتصادي يف الدولة واملجتمع،
فينعكس عىل العقارات ،وبام أن املؤسسة الوقفية متلك سلسلة عقارات وقفية،
سوف تتأثر بالقيمة اإلجيارية هلا ،أو تقل القيمة الرشائية للعمالء الكبار الداعمني
للمؤسسة الوقفية ،فيقل الدعم املايل هلا من خالل النقد الوقفي.
فموقع املؤسسة الوقفية من عنرص البيئة اخلارجية ،وما يتبع ذلك من أي تغيري فيه،
سيؤثر سلب ًا أو إجياب ًا عىل املؤسسة الوقفية.
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ً
ثانيا :البيئة الخارجية الخاصة للمؤسسة الوقفية
وهذه البيئة تكون أكثر تأثري ًا وتأثر ًا باملؤسسة الوقفية ،بسبب أن املتغريات التي
فيها أكثر قرب ًا من املؤسسة الوقفية ،احلكومة ،املورودون ،املنافسون ،العمالء
كالواقفني أو املوقوف هلم ،كام يف املخطط التايل:

 .1الحكومة ،باعتبارها األكثر استثامر ًا يف هذا امللف إذا كانت هذه األوقاف عامة،
وبالتايل التأثر والتأثري ما بني األوقاف واحلكومة سيكون قوي ًا ووثيق ًا بسبب هذا
االعتبار ،وتقل النسبة إذا كانت هذه األوقاف خاصة ،باعتبار أن اإلرشاف يكون
معدوم ًا كام هو يف بعض البلدان اإلسالمية.

 .2الواقفون أو الموقوف لهم ،وهم من أكثر العنارص تأثر ًا وتأثري ًا يف املؤسسة
الوقفية ،فمنهم ما يشكل مرحلة أساسية من مراحل العمليات الرئيسية وهي
عملية االستقطاب ،وعنرص يشكل مرحلة ما تسمى بالرصف ،وهي مرحلة
رابعة ،فالواقفون عبارة عن معطيات تتحول أعامهلم ووثائقهم الوقفية واألمالك
94
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التي وقفت إىل إطار مدخالت للمؤسسة الوقفية ،واملوقوف هلم من يستفيد
من املخرجات التي توفرها هلم املؤسسة الوقفية بأفضل النتائج والنامذج التي
حيتاجون إليها.

 .4الموردون ،وهم من يزود املؤسسة بالعديد من املدخالت واملعطيات التي تؤثر
الحق ًا يف خدمات املؤسسة ،ما يستدعي رضورة أن تكون عىل درجة عالية من
اجلودة.

فمث ً
ال العقارات الوقفية تعتمد عىل بنية املواد التي يتم استخدامها يف إنشاء عقارات
وقفية ضمن مواصفات السوق التجاري ،فإذا مل يقدم املورودون جودة يف نوعية
اخلدمات التي تقدم للمؤسسة الوقفية ،سيؤثر ذلك عىل واقع مؤسسة الوقف.
ننتهي من هذا كله ،إىل أن املؤسسة الوقفية كغريها من املؤسسات سوف تكون
متأثرة أو مؤثرة  -إذا انسجمت مع البيئة اخلارجية ،وفهمت املتغريات بطريقة
رسيعة وذكية  -وهذا سينعكس عىل دورها يف التنمية االجتامعية واالقتصادية،
وهلذا نجد أكثر املؤسسات الوقفية الناجحة هي تلك التي تدرك كنه املجتمع
وعوامل التغيري فيه بطريقة رسيعة ،فتلحظ نموها وأثرها قويا بسبب اإلدراك ،ثم
اإلنسجام ،ثم التفاعل الدائم مع البيئة ،وهذا ما سنلحظه بصورة جلية يف الواقع
املاليزي.
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 .3المنافسون ،وهي املؤسسات التي تتنافس فيام بينها للحصول عىل األوقاف
اجلديدة ،سواء أكانت أوقاف خاصة أو عامة ،أو مؤسسات خريية أو إغاثية
تسعى للحصول عىل أوقاف جديدة ،أو إدارة أوقاف خاصة ،أو تقديم أي
خدمات لقطاع األوقاف ،فكلها تنافس املؤسسة الوقفية.
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المبحث الثاني :التجربة الماليزية في تطوير الوقف
من خالل دعم البيئة الخارجية لها
بعدما تعرفنا عىل البيئة اخلارجية ،بشقيها اخلاص والعام ،نحاول يف هذا املبحث
التعرف عىل جتربة ميدانية لبيئة وقفية ،وسوف نختار دولة ماليزيا( ،((2لعدة
أسباب أبرزها تفوقها النسبي يف جمال اإلدارة احلديثة إذا قورنت ببعض الدول
اإلسالمية ،ال سيام يف جمال اخلدمات االقتصادية واالجتامعية ،وتطورها امللحوظ
يف قطاع املالية اإلسالمية ،والتسهيالت واإلجراءات التي متتاز هبا يف املجال
اإلداري والقانوين ،ما انعكس بالرضورة عىل واقع املؤسسة الوقفية.

فض ً
ال عن ذلك كله ،أنه يأيت يف ظل حراك وقفي تشهده ماليزيا والعامل اإلسالمي،
فكان هذا االنسجام والتوافق ما بني الوقف وعنارص البيئة اخلارجية التي تقبلت
هذا النظام ،وهذه الثقافة الوقفية بكل ارتياح وتوافق ،ومل حيدث أن وقع اختالف
أو تصادم ،يف ظل وجود أعراق وديانات غري مسلمة تقارب نصف املجتمع
املاليزي.

كانت هناك مبادرات مميزة يف قطاع األوقاف يف دولة ماليزيا ،من خالل البحث
والكشف عن مفاصل احلركة الوقفية فيها من خالل األنشطة الرئيسية الظاهرة،
وال شك أن دولة ماليزيا مثلت نموذج ًا يمكن متابعته وحماكاته يف ظل الثورة
الوقفية التي تصاعدت خالل العقدين املاضيني.
يشكل املسلمون يف ماليزيا ما يقارب النصف ،وأغلبهم من اجلنس املالوي ،وقد

( ((2ماليزيا دولة إسالمية عىل شكل دولة احتادية ملكية دستورية تقع يف جنوب آسيا ،وعبارة عن ثالثة عرش والية احتادية ،بمساحة تصل
329.845كم ،2وعاصمتها هي كواملبور ،ويصل عدد السكان إىل أكثر من  35مليون نسمة ،وينقسم البلد إىل قسمني يفصل بينهام بحر الصني اجلنويب،
مها شبه اجلزيرة املاليزية ،أو ماليزيا الرشقية ،وحيدها كل من تايلند وأندونيسيا وسنغافورة وبروناي ،والسلطان [يانغ دى بريتوان أغونغ] فيها عبارة
عن ملك يتم انتخابه كل مخس سنوات ،ويرتاس احلكومة رئيس احلزب السيايس الذي يفوز باالنتخابات .استقلت ماليزيا يف  31أغسطس ،1957
وتشكلت كاحتاد ماليزي عام  ،1963لكن لألسف انفصلت عنها سنغافورة يف عام  .1965حافظت ماليزيا عىل توازن عرقي وسيايس دقيق ،مع نظام
حكم حياول اجلمع بني التنمية االقتصادية الشاملة والسياسات االقتصادية والسياسية التي تعزز املشاركة العادلة جلميع األعراق املشكلة للبالد ،وهم
كبريا يف ظل حكومة الدكتور مهاتري حممد ،وحتول االقتصاد من االقتصاد القائم عىل الزراعة
املاليو والصينني واهلنود ،وشهدت ماليزيا ً
نموا اقتصاد ًيا ً
إىل اقتصاد يرتكز عىل الصناعة الصناعية واإللكرتونية.انظر الصالحات ،سامي دور الوقف اإلسالمي يف جمال التعليم والثقافة ،دولة ماليزيا نموذج ًا،
(الكويت :األمانة العامة لألوقاف ،)2003 ،ص 19وما بعدها.
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استفادوا من التنوع العرقي يف االهتامم باهلوية اإلسالمية ونظم العمل والفكر،
ال سيام يف أنظمة املعامالت التي برزت فيها ماليزيا خالل الفرتة املاضية كأكثر
الدول اإلسالمية اهتامم ًا بالصريفة اإلسالمية ،ما أثر ًا إجياب ًا عىل واقع التعامل مع
املمتلكات الوقفية العامة واخلاصة.

ويف هذا املبحث سوف نتعرض ألهم التجارب الوقفية يف ماليزيا ،والبحث يف
أبرز املعامل واآلفاق التي ميزت ماليزيا يف هذا القطاع برشق آسيا ،وال شك أن
هذه املطالب ترسم اإلطار العام للتجربة املاليزية يف األوقاف ،إذ تتضمن احلديث
عن الوقف احلكومي ،حيث سنتحدث عن اإلرشاف والرقابة إلدارة األوقاف يف
مكتب رئيس الوزراء ،يف ظل ممارسة كل والية ماليزية ألعامل الوقف يف واليتها.
ثم نموذج عن وقف خاص ،وسوف نتعرض لوقف النور يف والية جوهوربارو،
ثم نلفت االنتباه إىل استثامر الوقف يف عدة مؤسسات مالية ماليزية ،ثم ننتقل
إىل الوقف التعليمي يف اجلامعات املاليزية من خالل نموذج جامعة التكنولوجيا
املاليزية املعروفة بـ  Universiti Teknologi Malaysiaواملشهورة  ،UTMثم نختم
بإطار تقنية معلومات ،والتجربة املاليزية يف هذا اإلطار.

( ((2إنعام زويلف ،دور التحليل االسرتاتيجي ألبعاد بيئة التحكم املؤسيس يف استمرارية املنظمة وجتنب األزمات املاليةً ،
نقال عن موقع أبحاث جامعة
الزيتونة األردنية.]www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research[ ،
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وقد أدركت املؤسسة الوقفية بامليزيا يف بواكري السنوات والعقود املاضية أمهية أن
يكون هلا إطاللة عىل البيئة املاليزية التي تنمو بصورة تدرجيية ،وتنمو معها معامل
صناعة املالية اإلسالمية ،فقامت بالتحليل االسرتاتيجي بمراقبة البيئة عرب زاويتني
حتدد األوىل» الفرص والتهديدات احلالية واملستقبلية ،وتقدر الثانية ما متلكه
املنظمة من جوانب قوة وضعف ،وينبغي أن يكون غرض املدراء من التحليل هو
تشخيص بيئات متعددة تؤدي املنظمة عملياهتا فيها ،فض ً
ال عن رضورة أن متكن
نتائج التحليل من إنشاء جوانب قوة الوحدة واستعداداهتا لتأمني ما جيب القيام
به ومتكينها من رؤية أية مشكالت مستقبلية»(.((2
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وهذا سيقود بالقطع للكشف عن األداء الوقفي يف ماليزيا يف ظل النظام الفدرايل
املتبع يف ماليزيا ،فهناك  13والية ،يف كل والية شؤون دينية تشمل [ احلج ،الزكاة،
الوقف] ،وهي تتبع رسمي ًا لسلطان الوالية ،ويرشف عليها جملس يسمى املجلس
الديني اإلسالمي.Majlis Agama Islam ،
يف املقابل هناك مكتب يتبع مكتب رئيس الوزراء ،ينسق أعامل األوقاف يف
الواليات يسمى بإدارة  JAWHARاختصار ًا ،ولكن عمله إرشايف تنسيقي ليس
إال ،يف ظل تعدد التجارب الوقفية يف خمتلف الواليات املاليزية.

وللوقوف عىل هذه التجربة ،سوف نقوم بتحديد معامل التجربة املاليزية من
خالل املجاالت والعوامل األكثر حضور ًا يف أي جمتمع ،وهي املجال السيايس
واالقتصادي واالجتامعي والتعليمي والصحي والتقني.

ً
أوال :المجال السياسي

دولة ماليزيا عبارة عن احتاد فيدرايل يتكون من  13والية( ،((2فاحلكومة املركزية
قوية تعمل وترشف مع وجود عميل للواليات التي تتمتع عملي ًا باستقالل ذايت.

( ((2يعود النظام السيايس املاليزي إىل عام 1877م عندما تم توقيع اتفاقية بانكور بني بريطانيا وسلطان برياك ،بوضع جملس استشاري يف الوالية
ليكون بمثابة مجعية ترشيعية ،وتم عمل ما يشابه هذا يف الواليات املاليزية األخرى ،استمر هذا األمر حتى عام 1948م عندما تم تشكيل احتاد املاليو
بموجب اتفاقية (احتاد املاليو) ،وكان التفاقية الوالية أمهية كبرية يف التنمية الدستورية يف ماليزيا ،فبموجبها قام احلكام بإعالن دساتريهم اخلاصة بناء
عىل نصيحة وموافقة رؤساء الواليات ،وتم متييز السلطة الترشيعية عن السلطة التنفيذية يف تلك الواليات عن طريق تأسيس هيئة ترشيعية تدعى جملس
الوالية فضال عن املجلس التنفيذي يف الوالية ،أما اتفاقية احتاد املاليو فقامت بتأسيس جملس احلكام مع رئيس منتخب ،ولكل والية جملس تنفيذي
خاص هبا فضال عن جملس الوالية للتعامل مع الشؤون التي ال ترتبط بشكل مبارش باالحتاد ،إذ فنظام احلكم فيها ملكي دستوري ،والسلطة الفعلية بيد
احلكومة املنتخبة ،فالسلطان يملك وال حيكم كام هو يف النظام الربيطاين ،وللوالية دور أسايس يف احلياة السياسية ،فاحلكومة املركزية قوية تعمل وترشف
مع وجود عميل للواليات التي تتمتع عملي ًا باستقالل ذايت ،وهلذا يتم اختيار ملك دستوري لالحتاد من بني حكام الواليات ملدة مخس سنوات بالتوايل،
فالنظام السيايس يعطي رئيس الوزراء [ من احلزب السيايس الذي يفوز باالنتخابات الترشيعية] بتشكيل احلكومة ،ومتارس السلطة التنفيذية من قبل
احلكومة االحتادية وحكومات الواليات .انظر الصالحات ،سامي ،دور الوقف اإلسالمي يف جمال التعليم والثقافة ،دولة ماليزيا نموذج ًا ،ص 20وما
بعدها.
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( ((2انظر بتوسع :الصالحات ،سامي دور الوقف اإلسالمي يف جمال التعليم والثقافة ،دولة ماليزيا نموذج ًا( ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف،
 ،)2003ص.24
( ((2قارن مع :حسن ،ذو الكفل ،استثامر أرايض الوقف كأداة لتطوير اقتصاد املسلمني يف ماليزياً ،
نقال عن أعامل كتاب مؤمتر ديب الدويل االستثامرات
الوقفية( ،ديب ،مؤسسة األوقاف ،ط ،)2008 ،1ص.116
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وباعتبار أن احلكومة تشكل السلطة التنفيذية ،فهي من يشكل إدارة األوقاف يف
ماليزيا ،ولكنها ترشف وال تدير ،ألن نظام األوقاف يف الواليات املاليزية يتبع
عملي ًا املجلس الديني املعني من قبل سلطان الوالية( ،((2وهذا يعني أن كل والية
تدير وقفها بذاهتا.
وهنا جيب توضيح أن الوقف داخل الواليات يف ماليزيا جيب أن يكون مسج ً
ال
باسم املجلس الديني يف هذه الوالية أو تلك ،ولن جتد وقف ًا بدون تسجيل ،العتبار
أن هذه شعرية دينية ،وبالتايل جيب أن يرشف عليها املجلس الديني ،الذي هو يتبع
عملي ًا لسلطان الوالية ،ويفوض السلطان املفتي يف هذه الوالية عىل تنظيم أعامل
الوقف من خالل ما يعرف باإلدارة الوقفية ،إىل جانب ملف احلج والزكاة داخل
الوالية(.((2
ومن باب تعزيز الثقافة الوقفية ،وإعطاء هامش أكرب للواقفني بحرية اختيار
أوقافهم ،أتاحت السلطات بامليزيا ألي واقف من داخل أو خارج ماليزيا أن
يسجل وقفا خاصا به ،بدون أن يتم تسجيله داخل الواليات املاليزية ،إذ أنه خيضع
إلرشاف املجلس الديني يف الواليات عليه ،والذي ينص عىل إلزامية املجلس
باإلرشاف عىل األوقاف كام يف الدستور فيام خيص عمل الواليات ،فخصصت
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احلكومة املاليزية مكان ًا يف املركز املايل هلا يف جزيرة لبوان  Labuanنظام ًا لتسجيل
الرشكات الوقفية ،فيمكن تسجيل وقف ،ويكون اإلرشاف عليه من قبل الواقف
نفسه ،أو الناظر الذي يسميه جملس اإلدارة(.((2
كل هذا يشري إىل اهتامم احلكومة املركزية بملف الوقف يف الدولة ،وتطويره يف
الواليات ،إذ قامت بتأسيس دائرة لضبط العمل الوقفي يف ماليزيا ككل ،اطلق
عليه اسم جوهر  ،JAWHARواملخصص ملتابعة كافة قضايا األوقاف يف الواليات
بدون أن يديرها بذاته ،وهي أشبه ما تكون بدائرة إرشاف ومتابعة وتقييم ليس
إال ،ففي عام  ،2004أعلن رئيس الوزراء املاليزي آنذاك عبداهلل بدوي تأسيس
إدارة األوقاف والزكاة واحلج تتبع مكتبه لتسهيل تنمية األوقاف يف عموم البالد،
ويف عام  ،2006تم ختصيص مبلغ  63مليون  $لتطوير أرايض الوقف يف عموم
(.((2
الواليات
واملخطط التايل يشري إىل دور هذه الدائرة يف املتابعة ،من خالل احرتام عمل الدستور،
والتفويض الكامل لكل والية عىل حدة أن تدير وقفها بدون الرجوع إىل احلكومة
املركزية إال يف حاالت النزاع واالختالف ،أو طلب االستشارة أو التمويل(.((2

( ((2انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو ..2019
( ((2سوهامي صالح ،تنمية الوقف يف ماليزياً ،
نقال عن أعامل كتاب مؤمتر ديب الدويل االستثامرات الوقفية( ،ديب ،مؤسسة األوقاف ،ط،)2008 ،1
ص.349
( ((2انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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هذا التفاوت يف التجارب الوقفية بني الواليات املاليزية ،يكشف مدى نشاط
الواليات املاليزية يف إدارة األوقاف واستثامراهتا ،فمث ً
ال تشكل والية جوهور
بارو ،ووالية سالنغور من أفضل الواليات أداء وحتقيق نتائج مميزة ،فيام تشكل
باقي الواليات املاليزية أداء متوسط ًا ،وبعضها أقل من املتوسط بسبب اإلدارات
التقليدية ،ما جعل مكتب تنسيق األوقاف املاليزي جوهر والتابع ملكتب رئيس
( ((2انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات.
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وال شك أن إدارة جوهر أسمهت يف نرش ثقافة الوقف يف املجتمع املاليزي بالرغم
من تفاوت النشاط الوقفي يف هذه الواليات املتعددة ،فمنها ما هو مميز وقادر
عىل التطوير ،ولعل جتربة والية سالنغور  Selangorووالية جوهوربارو Johor
 Baruمن أفضل التجارب الوقفية يف الواليات املاليزية عموم ًا ،وباقي الواليات
يمكن أهنا تعكس التجربة التقليدية كباقي الدول اإلسالمية ،ولعل اإلحصائيات
الصادرة عن جوهر تكشف عن هذا(ً ،((2
فضال عن زياراتنا هلذه املؤسسات.
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الوزراء يؤسس مؤسسة الوقف الوطنية  ،Yayasan National Waqfومهمتها تطوير
ملف الوقف النقدي يف الواليات من خالل التربع النقدي أو االستقطاعات
الشهرية.

كام سامهت احلكومة مؤخر ًا يف إعفاء املشاريع االستثامرية لألوقاف من الرضائب،
ما شجع املتربعني والواقفني عىل املشاركة يف هكذا مشاريع(.((3

ً
ثانيا :المجال االقتصادي

شهدت ماليزيا نموا اقتصاديا واضحا خالل عقد الثامنينات والتسعينيات،
وصارت أحد النمور األسيوية السبعة ،وكان لرئيس الوزراء مهاتري حممد دور ًا
يف هذا ،حيث حتولت ماليزيا من بلد زراعي اىل قوة صناعية عظيمة يف رشق
آسيا ،وصار لدهيا صناعة السيارات والصناعات اإللكرتونية ،ونشطت يف جمال
تصدير املنتوجات املاليزية ،باإلضافة إىل اهتاممها بصناعة السياحة التي تطورت،
وصارت تكسب ماليني الزوار.

يف ظل التطورات التي شهدها قطاع املالية اإلسالمية يف العقود املاضية،
استطاعت ماليزيا الرتبع عىل عرش صدارة الدول اإلسالمية يف جمال تأسيس بيئة
جاذبة للاملية اإلسالمية ،وتأسيس مناخ للباحثني واملهتمني هبا أكاديمي ًا ومهني ًا،
مما جعل ماليزيا بوابة واسعة وقادرة عىل إدارة حجم التعامالت املالية اإلسالمية
التي تزداد يف الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية ،من خالل االبتكار يف املنتوجات
املرصفية اإلسالمية.

ولقد أوضحت األرقام سيطرة ماليزيا عىل  51%من سوق الصكوك العاملي البالغ
حجمها  396مليار دوال ،ضمن اسرتاتيجيات وسياسات جعلتها تتصدر سوق
املالية اإلسالمي ،وهي(:((3

( ((3كام رصحت هبذا وكيل وزير األوقاف املاليزية عىل هامش املؤمتر العاملي لألوقاف ،انظر :جلسة االفتتاح:
.)Nov 2019 12-See; 7th Global Waqf Conference 2019, (Malaysia, Al Madinah International University, 11
( ((3قارن مع :اسرتاتيجيات جعلت ماليزيا تتصدر سوق املال اإلسالمي ،تقرير منشور بتاريخ  17أبريل ً ،2019
نقال عن املوقع [ .]islamonline.net
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دور فعال للقطاع الحكومي والخاص في تنمية قطاع المالية اإلسالمية،
فامليزيا متميزة عن العديد من الدول اإلسالمية يف قطاع اخلدمات ،فربطت
هذا القطاع يف املالية اإلسالمية ،من خالل وضع األطر والقوانني التنظيمية
هلذه املنظومة املالية ،وإنشاء نظم رقابية وتنظيمية لتسهيل وتطوير أداء سوق
املال اإلسالمي لغرض منح الثقة للمستثمرين ،وإرشاك القطاع اخلاص
يف هذا القطاع .فقامت املنظومة املالية اإلسالمية عىل القطاعني القطاع
احلكومي والقطاع اخلاص ،ما أعطاه دفعة قوية لألمام ،وكتجربة فريدة
يف العامل اإلسالمي ،حيث يتنافس القطاعني احلكومي واخلاص عىل جمال
حيوي هام يف الدولة ،وكانت للاملية اإلسالمية الدور الكبري يف انتعاش
االقتصاد والتقليل من نسبة البطالة بني الطبقات الفقرية ،وتعزيز الصكوك
االستثامرية للمشاريع الكبرية يف الدولة.
( ((3انظر بتوسع :موقع اجلامعة العاملية للاملية اإلسالمية [.]www.inceif.org
( ((3انظر بتوسع :موقع األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية واملالية اإلسالمية [.]www.isra.my
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نشر الوعي التعليمي بين الجمهور الماليزي حول المالية األسالمية،
وعمل امتيازات للمستثمرين كمؤسسات وأفراد ،وجعل املالية اإلسالمية
بدي ً
ال عن النظام املايل الربوي ال سيام يف جانب املخاطر ،والرتكيز عىل البعد
االجتامعي الواضح يف املالية اإلسالمية ،وتم هذا من خالل عدة وسائل
أمهها ،تأسيس جامعات خمصصة هلذا الشأن ،مثل اجلامعة العاملية للاملية
اإلسالمية  ،((3( The Global University for Islamic Finance، INCEIFالتي
تأسست بإرشاف البنك املركزي املاليزي الذي أدرك يف وقت مبكر أمهية
قطاع املالية اإلسالمية ،فأنشأ أيض ًا األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية
للاملية اإلسالمية International Shari’ah Research Academy for Islamic
ً ،((3( Finance ISRA
فضال عن املؤمترات والندوات والنقاشات اجلامعية
والربامج التلفزيونية واإلذاعية التي أسهمت يف دعم هذه االسرتاتيجية.
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دعم البحث والتطوير ،إذ قامت احلكومة املاليزية باالهتامم بدعم جانب
البحث والتطوير يف املالية اإلسالمية ،من خالل البنك املركزي املاليزي،
وقدمت مساعدات بحثية للجامعات من أجل مساعدهتا عىل تقديم
بحوث يف جمال املالية اإلسالمية ،بل وأيض ًا أسست احلكومة املاليزية مركز ًا
للبحوث يف جمال األوقاف(International Centre for WAQF Research ،((3
 ،ICWRعن طريق اجلامعة اإلسالمية العاملية ،كي تسهم هذه املراكز البحثية
يف حتريج باحثني يمكن أن يسهموا يف تطوير املنتوجات املالية اإلسالمية،
ومنها املنتوجات الوقفية.
ويمكن أن أضيف أيض ًا ،وجود مؤسسات مالية إسالمية عريقة ساهمت
في دعم هذا التوجه الحكومي ،وهذه املؤسسات أثبت قدرهتا عىل النمو
قبل أن تتوجه احلكومة نحو املالية اإلسالمية ،وما زالت هذه املؤسسات
قائمة ،وتسهم يف دعم التنمية املحلية واالقتصاد الوطني ،وهلا دور كام
سيأيت يف التنمية الوقفية ،كمؤسسة صندوق احلج ،هذه االسرتاتيجيات
جعلت ماليزيا ترتبع عىل القمة كأفضل دولة يف جمال املالية اإلسالمية يف
العامل ،وأثر ذلك إجيابي ًا عىل واقع األوقاف يف ماليزيا.

ومن جانب آخر هناك الطريقة التقليدية التي تدار فيها األوقاف يف بعض الواليات
املاليزية ،حيث مؤرش عدم تطوير أغلبية العقارات الوقفية بنسبة تقدر % 85.3
مقابل  % 11.35قد تم تطويرها % 3.3 ،جاري تطويرها ،وهذا يمثل  -مؤرش ًا
سلبي ًا عىل هذه اإلدارة التقليدية يف ظل بيئة خارجية تدعم أي حراك وقفي  -كام
يف املخطط التايل(:((3

( ((3انظر بتوسع :موقع مركز األبحاث الوقفية [.]www.iium.edu.my/centre/international-centre-for-waqf-research-icwr
( ((3انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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هلذا ،تم إرشاك عدة مؤسسات مالية قوية بامليزيا يف تطوير العقارات الوقفية ،من
ذلك صندوق احلج املاليزي وبنك إسالم ماليزيا وغريمها من املؤسسات املالية
االستثامرية.
أ .صندوق الحج Tabung Haji
من أكرب املبادرات االقتصادية واالجتامعية التي عكست التطور االقتصادي
يف ماليزيا هو صندوق احلج باللغة املاليزية بــ «تابوغ حجي  ،((3( »THالذي
تأسس عام  ،1963لغرض حفظ أموال احلجاج املاليزيني واستثامرها وتنميتها،
ومساعدهتم إذا جاء مواعيد أدائهم مناسك احلج ،ثم رسعان ما صار صندوق ًا
استثامري ًا احرتافي ًا ،وصار يملك عدة مؤسسات هامة يف الدولة ،منها بنك اسالم
ماليزيا ،ومؤسسة تكافل ماليزيا وغريمها.
صندوق احلج مجع عام 1963م أقل من  10أالف دوالر أمريكي ويف هناية السنة
املالية لعام  2018بلغت األصول املالية للصندوق ما يقارب  18مليار دوالر
أمريكي ،وهذا ما جعل احلجاج يشاركونه بمدخراهتم ،فهناك ما يقارب 9.3

( ((3انظر :موقع صندوق احلج املاليزي.]www.tabunghaji.gov.my[ ،
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مليون مودع يف صندوق احلج.

ومل حيرص الصندوق نفسه يف دائرة االستثامر املايل ،بل شارك أيضا يف تطوير األثر
االجتامعي لعمالئه ،فهو يدفع  100مليون دوالر لصالح تنمية حصص احلجاج
الذي يشاركون بمدخراهتم .هذه االحرتافية يف جمال االستثامر ،جعلت الصندوق
يقدم خدمات للمسلمني من خارج ماليزيا مثل احلجاج الصينيني ،وصارت دول
إسالمية تقتفي أثره يف االستثامر ،مثل األردن والبوسنة وأندونيسيا(.((3

هذا احلراك االستثامري للصندوق جعله يشارك يف بعض مشاريع األوقاف،
ويمول تطوير العقارات الوقفية املعطلة( ،((3ال سيام من خالل أحد أذرعه املالية
وهو بنك إسالم ماليزيا  ،Bank Islam Malaysiaالذي يدخل يف استثامرات طويلة
األجل مع قطاع األوقاف.
ب .بنك  Commerce International Merchant Bankersمختصره CIMB
تأسست املؤسسة املالية املعروفة بـ التجارة الدولية للتجار املرصفيني،
بعد منتصف عام  ،((3( 2003ويقدم خدمات مرصفية متنوعة ،باإلضافة خلدمات
ومنتجات إدارة األصول التي تتوافق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية ،ويعترب
خامس أكرب جمموعة مرصفية يف األسيان ،إذ يبلغ عدد موظفيه أكثر من 39000
موظف ،ولديه فروع تصل إىل أكثر من  800فرع يف ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة
وباقي دول أسيان ،ويبلغ إمجايل أصوله  549.7مليار رينجيت ماليزي ،ويدير
جمموع الصناديق تبلغ أصوهلا  87.4مليار رينجيت ،وجمموع صناديق املسامهني
تصل إىل  52.8مليار رينجيت.
CIMB

أبرز ما امتاز به البنك قدرته عىل االستثامر الناجح يف الصكوك االستثامرية ،حيث

( ((3انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
( ((3حسن ،ذو الكفل ،استثامر أرايض الوقف كأداة لتطوير اقتصاد املسلمني يف ماليزيا ،ص ،112ص.119
( ((3انظر :موقع صندوق احلج املاليزي.]www.cimb.com[ ،
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ومشاركة بنك  CIMBيف جمال التنمية االجتامعية باعتباره رائد ًا يف جمال املسؤولية
االجتامعية للرشكات ،اضطره إىل وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ مبادرات مسؤولية
الرشكات يف املجتمع األسيوي ،عل ًام أنه ليس مرصف ًا إسالمي ًا وإن كان له نافذة
رشعية.

وهذا ما جعل البنك يتعامل مع قطاع األوقاف ،هبدف تنشيط التنمية االجتامعية
ومكافحة الفقر ،وتوفري التعليم واملرافق اخلدمية كاحلدائق واملنتزهات ،وتعزيز
الصحة من خالل إنشاء صكوك استثامرية ،وتشكيل االستقطاعات الشهرية
بشكل تطوعي من ممتلكات األشخاص سواء أكانت نقدية أو عينية ،بإدارة
تبعد املخاطرة عىل أصول األوقاف ،إذا ،فقد استفاد قطاع األوقاف من البيئة
االقتصادية يف الدولة ،وبيئة االستثامر الداعمة من خالل املؤسسات املالية القوية،
مثل صندوق احلج ،أو بنك  CIMBفتعززت أصوله وريعه ،وللبنك جتارب يف
إنشاء صكوك استثامرية لصالح مشاريع وقفية كام فعل يف سنغافورة.

ً
ثالثا :المجال االجتماعي
هناك توجه يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص يف دعم جانب التنمية
االجتامعية ،لكننا سوف نحرص هذا يف جتربة مرصف إسالمي وهو بنك معامالت
 ((4( Bank Muamalat Malaysiaجتاه التنمية االجتامعية ،وتعامله مع ملف الوقف
( ((4انظر :موقع بنك معامالت املاليزي.]www.muamalat.com.my[ ،
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داخل هيكليته والذي تأسس عام 1999م كثاين بنك إسالمي بامليزيا ،يقدم كافة
اخلدمات واملعامالت واملنتجات املالية واملرصفية اإلسالمية.

لكن املرصف أخذ خطوة متقدمة عندما أعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالوقف،
والغرض منها شعوره باملسؤولة جتاه تطوير أموال األوقاف يف املجتمع املاليزي،
ال سيام وأن بعض املؤسسات الوقفية املاليزية ال متلك إدارة استثامرية كفؤة يمكن
أن تزيد من أصول وريع األوقاف ،فقام بإنشاء هذه اإلدارة لتحقيق تطلعات
املرصف نحو املسؤولية املجتمعية.

فاملرصف كام يرى رئيس جملس اإلدارة ملتزم بقيم الرعاية والنزاهة واالبتكار،
والغرض التمكني املجتمعي( ،((4هلذا قام املرصف بإنشاء إدارة الوقف االستثامرية
داخل بنك معامالت - ،وهذه من التجارب الفريدة يف العامل اإلسالمي -أن يقوم
مرصف استثامري باالهتامم باألوقاف ،بل وجيعل هلا إدارة خاصة داخل بنيته
التنظيمية ،رغم التحديات التي تواجه اإلدارة ،ولعل أبرزها الناحية القانونية يف
قوانني بعض الواليات املاليزية ،ألن املجلس الديني هو من يرشف ويدير أوقاف
الوالية ،لكن هذه اإلدارة تسعى ألن تكون ذراعا استثامريا لبعض األصول
الوقفية بالتنسيق مع املجلس الديني يف كل والية ،من خالل العمل عىل تطوير
الوقف النقدي ،من خالل األفراد واملؤسسات ،واستقطاعات شهرية من رواتب
املوظفني يف املرصف ،أو من خالل املسامهات من بطاقات االئتامن البنكية ،أو
تلقي بعض اهلبات من ودائع املنتجات ،أو عائدات األنشطة االستثامرية كام هو
مرفق يف الشكل التايل(:((4

( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات.،
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وطريقة العمل يف إدارة األوقاف يف بنك املعامالت هي أن يقوم املتربع أو الواقف
بفتح حساب يف بنك معامالت هلذا الوقف ،ثم حيول الوقف النقدي بشكل
شهري إىل حساب مؤسسة الوقف التي يرشف عليها املجلس الديني ،ثم يدير
الوقف جلنة اإلدارة املشرتكة بني البنك واملجلس الديني الذي يدير األوقاف
يف الوالية ،ثم يقسم العائد من األصول الوقفية حسب طلب الواقف ،كام هو
موضح يف الشكل التايل(:((4

( ((4املرجع السابق ،املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات.
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إذا ،فاملرصف يعمل عىل تطوير جانب الوقف النقدي ،أو يعمل عىل تطوير
العقارات الوقفية ،مثل متويل املشاريع الصغرية ،أو القرض احلسن ،أو األسهم
املشرتاة بغرض الوقف ،أو االستثامر لتوليد عوائد للتطوير املستمر لألوقاف ،أو
اقتناء املرصف أصوالً لتطوير العقارات الوقفية ،وقد أشار رئيس جملس إدارة
البنك إىل أن بعض عوائد األرباح للمرصف يتم حتويلها إلدارة الوقف يف املرصف
كي تتمكن من أداء رسالتها يف خدمة قطاع األوقاف ،ألنه يدخل يف النهاية حتت
بند املسؤولية االجتامعية للمرصف(.((4

إذ ًا ،فاهتامم املرصف بالوقف النقدي يعزز القدرة املالية للمؤسسة الوقفية يف
ماليزيا ،فهناك حسابات مرصفية يف البنك خمصصة للوقف ،تسجل فيه التربعات
واألوقاف النقدية ،وهذا يفيد املؤسسة الوقفية ،ويف املقابل يلبي رؤية املرصف
جتاه فكرة املسؤولية املجتمعية.

( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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هذه العملية الوقفية التي جتري من داخل رحم املرصف اإلسالمي تعزز إمكانية
حتقيق الرقابة والشفافية ملن شاء لالطالع عىل سري العمل يف املرصف عن طريق
موقع بنك معامالت ،فعىل سبيل املثال ال يطبق نظام الرضائب املستحقة عىل
الرشكات عىل أموال التربعات واألوقاف النقدية ،وهذا ما جيعل املرصف ُيساهم
أيض ًا يف بعض منتوجاته جتاه الوقف ،مث ً
ال استخدام  % 20من البطاقات املرصفية
لصالح مصارف األوقاف ،وجعل املرصف يقدم خدمات القرض احلسن
والتمويل متناهي الصغر للمشاريع للوقفية.

ً
رابعا :المجال التعليمي

بعدما استقلت ماليزيا عام 1957م ،وحتى عام 1963م مل تكن دولة مميزة بعد فرتة
االستعامر ،إال بعدما أدركت أمهية تطوير التعليم ،انتقلت من مرحلة التعليم
التقليدي الديني للمسلمني يف القرى واألرياف إىل مرحلة التعليم احلديث مع
(.((4
أمهية تطوير التعليم الديني
واقتنصت يف هذا الشأن التجربة اليابانية يف التعليم ،وصارت ميزانية التعليم من

(45) Rosnani Hashim, Educational Dualism in Malaysia, Implications for Theory and Practice, (Malaysia, Academic Art Services, Second
Eidtion, 2004), P70.

111

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

أكرب امليزانيات املعتمدة يف الدولة ،بل أكثر من ميزانية وزارة الدفاع ،ما أثر إجياب ًا
عىل املناهج وطرق التعليم داخل املجتمع املاليزي ،ولقد أسهم رئيس الوزراء
.
الدكتور مهاتري حممد يف هنضة التعليم ضمن رؤيته (2020((4

ولكن تعرضت ماليزيا لعدة أزمات مالية ،منها أزمة العملة األسيوية عام ،1998
ثم ما تال ذلك من فساد واضطرابات سياسية يف السنوات األخرية ،وبعد انتقال
احلكم من حتالف املنظمة املاليوية القومية املتحدة (أمنو) إىل املعارضة بقيادة
مهاتري نفسه ومساعده السابق أنور أبراهيم ،وقد أثر ذلك سلب ًا عىل الدعم
احلكومي مليزانيات التعليم ،ومنها ميزانيات اجلامعات والتعليم العايل.

لكن وللموضوعية بدأت بعض اجلامعات منذ أكثر من عقدين إنشاء صناديق
وقفية هلا ،لغرض االستدامة املالية ،ولعل التجارب املاليزية يف هذا الصدد
تتفاوت ،مع وجود اخلطط ،لكن « مامل تتحول اخلطط برسعة إىل عمل جاد ،فإهنا
»(.((4
تبقى جمرد نوايا حسنة
ولكن سوف نقترصها عىل جتربة جامعة التكنولوجيا املاليزية املعروفة بـ Universiti
 Teknologi Malaysiaواملشهورة  ،UTMمع وجود بعض التجارب الوقفية لبعض
اجلامعات مثل اجلامعة اإلسالمية العاملية ،وجامعة املاليا.
جامعة  UTMماليزية خمتصة يف جمال البحوث واهلندسة والعلوم والتكنولوجيا
تقع يف والية جوهور ،ولدهيا فرع يف العاصمة كواالملبور ،وتركز عىل مرحلة
الدراسات العليا الذي يشكل طلبتها ما نسبته  ٪ 56من عموم طلبة اجلامعة ،وهذه
النسبة تعترب من أعىل النسب اجلامعية يف ماليزيا.

أدركت اجلامعة رضورة التنمية املستدامة ،فذهبت إىل توسيع قاعدة االستقطاب
املايل من خالل ثالثة حماور رئيسية ،وهي(:((4
( ((4قارن مع :السياسة التعليمية يف ماليزيا ،منشور بتاريخ  22يناير ً ،2019
نقال عن [.]politicienmr.com
( ((4انظر :روبرتا سنو ،اختاذ القرارات احلرجة ،الدليل العميل للمنظامت غري الربحية ،ص.228
( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو  ،2019قارن بتوسع :مع
موقع الدعم واملنح يف اجلامعة.]utm.my/office-dvcdev/amd-2[ :
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األوقاف ،وهذا املحور تم بالتنسيق مع املجلس الديني يف والية
جوهوربارو ،حيث الوقف باعتباره رشيعة إسالمية جيب أن يكون ضمن
إرشاف املجلس ،وخيص فقط املسلمني.

خريجو الجامعة ،وهذا حمور ال يقل عن سابقيه أمهية ،حيث يكون للطلبة
اخلرجييني دور أسايس يف دعم اجلامعات باحلمالت اإلعالنية والتسويقية.

وهناك حمور يتم التنظيم له والتشاور مع اجلهات املعنية به يف الوالية ،مثل
استقطاب الزكاة في الوالية لتكون أحد روافد التعليم للطلبة الفقراء.

وخالل زيارة ميدانية متخصصة للجامعة تم الكشف عىل أن حجم صندوق
األوقاف يقارب  370مليون رنجيت ماليزي ،وهذا يعني أن حجم الصندوق
وقدرته عىل التطوير رسيعة جد ًا كام يف السياسات التي اعتمدها موضحة بالشكل
التايل(:((4

( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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 ،Endowmentوهو مسمى وإن كان معناه قريبا من األوقاف ،ولكنه جيمع
املسلم وغري املسلم ،وعليه تم إرشاك الصينيني كرجال األعامل وخرجيي
اجلامعة للمشاركة يف هذا الصندوق ،لتعزيز أصوله املالية ،واختيار نائب
الرئيس من الصينيني املاليزيني.
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ً
خامسا :المجال الصحي
مصارف الوقف عىل القطاع الصحي يف ماليزيا حمدودة ،ولكن هناك جتارب مميزة
يف هذا املجال ،خصوص ًا أنه ارتبط بالرصف من خالل نموذج استثامري دائم ،إذ
نجح هذا النموذج الذي خصص جزء ًا من أصوله يف بناء مفهوم الوقف اجلامعي،
أو الوقف التعاوين  Corporate Waqafبني املسلمني ،ما زاد من أصوله واستثامراته
يف وقت يسري ،إذ تبلغ األصول املالية ملجموعة جوهور بارور Johor Corporation
االستثامرية التي تأسست عام  1968بـ  22.891مليار رنجيت ماليزي ،وصار هلا
ً (.((5
اآلن  322رشكة ،و 61.872موظفا
وهي جمموعة استثامرية يملكها املسلمون يف والية جوهور بارو ،وهلا استثامرات

( ((5انظر:التقرير املايل للمجموعة [ ]Johor Corporationلعام .]www.jcorp.com.my/userfiles/file/JCorpAR18En.pdf[ .2018

114

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

كثرية ومتنوعة ،فهي متلك  1.465مطع ًام لسلسلة مطاعم  KFCالشهرية ،ووكيل
عنها يف عدة دول يف آسيا ،ففي عام  2018كان ريعه منها  4.6مليار رنجيت ماليزي.

ثم رسعان ما اهتم وقف النور الصحي باالستثامر مقابل الرصف عىل الصحة،
من خالل التنوع يف االستثامرات وتوزيع األصول ،وقوة إدارة رشكة أوقاف النور
ألصوهلا ،وتوزيع اهليكل التنظيمي حسب احتياج الوقف ،واخلضوع للحوكمة
والشفافية.
فأوقاف النور ترشف اليوم عىل أكثر من  24مركز وعيادة صحية داخل ماليزيا،
وهي مدرجة يف البورصة ،وتدير سلسلة من املستشفيات 18 ،يف ماليزيا ،وثالثة
ومؤخرا مستشفيني يف جدة باململكة العربية
يف إندونيسيا ،وواحد يف بنغالديش،
ً
السعودية ،وتتمتع  KPJبسمعة راسخة يف صناعة خدمات الرعاية الصحية،

( ((5تم ختصيصها بعد ذلك فقط إلدارة عيادة األوقاف وغسيل الكىل التابعة لرشكة جوهور مع أعامل مؤسسة  ،KPJ Healthcare Berhadوبعد ذلك
تم تغيري اسم الرشكة إىل مؤسسة أوقاف النور يف يوليو  2005ثم جمموعة وقف النور يف  18مايو 2009م ويف تسلسل تغيري االسم إشارة واضحة لدور
أوسع يف نطاق مسؤولية الرشكة ،انظر موقع وقف النور الصحي [ ،]www.wancorp.com.myأيض ًا قارن مع هذه الدراسة:

Norma Md Saad, Involvement Of Corporate Entities In Waqaf Management: Experiences Of Malaysia And Singapore, See (www.aessweb.
.)com
Asharaf Mohd Ramli2 Abdullaah Jalil3, Corporate Waqf Model And Its Distinctive Features: The Future Of Islamic Philanthropy1, (Malaysia,
.)Universiti Sains Islam Malaysia, See; (Comaif.files.wordpress.com

( ((5انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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ويف عام  ،2006تم حتويل  200مليون رنجيت من األصول الوقفية يف والية جوهور
بارو كي يتم استثامرها من خالل املجموعة االستثامرية ،ومن هنا جاءت فكرة
االهتامم بالوقف الصحي يف الوالية ،ومن هذه املجموعة االستثامرية للمسلمني
يف والية جوهور بارو ،تم تأسيس رشكة وقفية وهي رشكة أوقاف النور ،KPJ
وهي رشكة خاصة ذات مسؤولية حمدودة أسستها رشكة جوهور بغرض إدارة
أصول الرشكة وأسهمها ضمن املجموعة ،وكانت رشكة أوقاف النور تعمل
سابق ًا حتت إدارة مراكز وعيادات وقف النور ،ويعمل فيها  150موظف ًا ،وأكثر من
 600متطوع ( ،((5وكانت أصوهلا الوقفية عام  2006تقارب  34.3مليون ،$والريع
ال يتجاوز  1.2مليون  ،$ويف العام  2018صارت األصول تقدر بـ  203.5مليون،$
والريع يتجاوز  8.5مليون .((5($
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والرصف يتم عىل املسلم املاليزي وغري املسلم املاليزي ،فقط تم معاجلة
مليون مسلم ،مقابل  154ألف غري مسلم(.((5

1.605

والوقف الصحي هذا يعزز ما ذكرناه سابق ًا من أن الرتكيب السكاين له أثر عىل
واقع عمل املؤسسة الوقفية ،إذ يشكل املسلمون ما هو أكثر من النصف بقليل
من سكان ماليزيا ،والباقي يتشكل من الصينيني واهلنود ،واألغلب منهم غري
مسلمني ،ومع هذا فإن الوقف الصحي بامليزيا خيدم املسلم وغري املسلم ،ويعزز
معاين التسامح والتعايش بني مجيع سكان ماليزيا.
هذا الوقف الصحي يقوم بأمرين رئيسني :استثامر مع رشكاء أقوياء ،ورصف عىل
مرصف يطلبه املجتمع ،فصار وقف ًا ينمو ويتطور يف والية ماليزية من الواليات
التي أتاحت للوقف أن ينمو ويتطور بطريقة مميزة ،ويتم استقطاع  25%من أرباح
االستثامر لدعم املجلس الديني يف الوالية نظري توفريه أوقافا يراد استثامرها
بطريقة صحيحة(.((5

ً
سادسا :المجال التقني

امتازت ماليزيا يف العقود السابقة بالتحول التدرجيي لتكون مصدر ًا للعامل
اإلسالمي يف جمال تقنية املعلومات ،والرتكيز عىل هذه الصناعة عىل اعتبار أهنا
من أكثر الصناعات نشاط ًا وتفاعالً ،فقامت بإنشاء اجلامعات والكليات واملصانع
وغريها من املراكز لغرض تطوير جيل يمكن أن جيعل من الدولة مركز ًا هام ًا يف
رشق آسيا بتقديم اخلدمات والتسهيالت اإلجرائية للمستثمرين والصريفة املالية.

فاملؤسسات الوقفية استفادت من تقنية االتصاالت واملعلومات املطورة يف
الدولة ،فاملجلس الديني بوالية بيينانج ضبط املعلومات اجلغرافية ألصوله
(.((5
الوقفية يف عموم الوالية من خالل جامعة ماليزيا للعلوم عىل سبيل املثال
( ((5انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات.
( ((5انظر مقالة الوقف التعاوين يف ماليزيا ،وقف النور الصحي نموذج ًا [.]corporate-waqaf.blogspot.com
( ((5حسن،ذو الكفل استثامر أرايض الوقف كأداة لتطوير اقتصاد املسلمني يف ماليزيا ،ص.127
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وتعترب هذه التجربة مبتكرة يف قطاع األوقاف ،وحتتاج جهودا مؤسسية لغرض
تعزيز قطاع األوقاف يف العامل اإلسالمي ،يف ظل اإلدارة التقليدية والتي تم من
خالهلا خسارة الكثري من األصول الوقفية ،وتدين الريع الوقفي ،عىل الرغم من
األصول الكبرية لألوقاف يف العامل اإلسالمي.
ونجحت رشكة فنتريا يف رسم نموذج يربط األوقاف منذ التسجيل والرصف
بطريقة تسهل للمتربعني الكشف عن تربعاهتم وأوقافهم ،كام يف الشكل التايل(:((5

( ((5وقد ظهرت يف نوفمرب من عام  2008عملة ألكرتونية سميت بالـ  Bitcoinمشفرة ،ومبنية يف أساسها عىل تقنيات البلوك شني يف أول تطبيق هلا
كتكنولوجيا ستغري أسلوب عمل املصارف واملالية يف العامل ،مما يمهد إللغاء دور السلطة املركزية .وصار الرتكيز عىل مرجعية هذه العملة ،وهي ما يسمى
بـ البلوكشني ،وتعني تقنية لتخزين والتحقق من صحة وترخيص التعامالت الرقمية يف الشبكة املعلوماتية بقوة أمان عالية وال يمكن اخرتاقها ،وصارت
هذه التقنية كارس ًا ألي أنظمة حتكم ومركزية ال سيام يف جمال حتويل املبالغ ،واألمر ذاته يقاس عىل السجل العقاري ونقل امللكيات ألي عقار ،بحيث
تكون هذه التقنية ملغية لدور الدور الذي يتقاىض رسوم مقابل التسجيل.
( ((5رشكة فينتريا تأسست يف أكتوبر  2017كمنظمة تعتمد عىل تكنولوجيا املالية ،وتركز عىل تكنولوجيا سلسلة الكتل القادرة عىل املسامهة يف القضايا
االجتامعية وإجياد أنسب احللول هلا .وتعترب فينتريا أكرب منصة متويل مجاعي عىل مستوى العامل ،حيث أطلقت أول منصة وقفية أسمتها وقف تشني،
ويمكن القول إن من نتائج هذه املنصة وأمهها أهنا توفر وسيلة أكثر فاعلية جلمع األموال ،وإدارة الوقف ،كام إنه يمكن بالفعل استخدام التكنولوجيا
يف التمويل اجلامعي .ملزيد من املعلومات ،انظر موقعها عىل شبكة املعلومات [ ،]Finterra.orgاملعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات
امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
( ((5نتائج ورشة [األوقاف وتقنية البلوكشني] ،بتاريخ  24يوليو  ،2019انظر :ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا 26-22
يوليو .2019
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ومع ظهور تكنولوجيا بلوك شني  ،((5( Blockchainوهي عبارة عن دفرت رقمي،
نجحت رشكة فنتريا ( ،((5يف العمل عىل ربط هذه التقنية احلديثة بقطاع األوقاف
مبارشة ،من خالل تأسيس قسم متخصص ،ومجع جمموعة من اخلرباء لغرض
الوصول إىل أفضل النتائج واحللول يف تنفيذ هذه التقنية يف سبيل تطوير قطاع
األوقاف بالتعاون مع البنك املركزي ودائرة تنسيق األوقاف التابعة ملكتب رئيس
الوزراء املاليزي.
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وقد تشهد هذه التجربة التقنية نجاح ًا إذا استطاعت تذليل الصعوبات التي تواجه
قطاع األوقاف يف الدول ،واحلصول عىل تعاون من قطاع األوقاف احلكومي
يف الدول ،ما جيعل األوقاف تشهد نمو ًا واضح ًا ،ألن األرقام تثبت أن حجم
األوقاف يف العامل قد يزداد يف ظل نسبة احلالية واملقدرة بـ .((5( 60%

عىل الرغم من الصعوبات التي قد تواجه هذه التقنية يف تطبيقاهتا يف قطاع
األوقاف ،ال سيام يف قواعد البيانات التي ستكون خمزنة يف كل األجهزة املتصلة
للتحقق من صحة أي معاملة ،ألنه ال حتتاج ألي مركزية أو طرف ثالث يدير هذه
املعاملة ،وأن قوة النظام يف التشفري متنع أي تالعب ،وكام قلنا هي دفرت رقمي
يثبت أي معاملة عليه ،ومن الصعب تزورهيا ألنه باختصار قاعدة بياناهتا موزعة
عىل املشرتكني يف نفس التقنية ،مما يكشف أي تزوير مبارشة ،ولكن هذا لن يتحقق
يف قطاع األوقاف ما مل تتحقق الثقة بني األطراف.

عل ًام أن التقنية قد تساعد بصورة واضحة يف تدفق املعلومات والبيانات يف قطاع
( ((5انظر :ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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األوقاف بطريقة سلسة ،وتسهل الكشف عن أي رصف خمالف ملقاصد الواقف،
ألن كل املعلومات والبيانات ال سيام املالية ،خاضعة للحوكمة واملراقبة والتدقيق،
كام يف املخطط التايل(:((6

دور البيئة اخلارجية يف تطوير الوقف
يف املجتمعات  -ماليزيا نموذج ًا

ولعل أصعب القضايا التي تواجه هذه التقنية يف األوقاف هي أن معظم العاملني يف
املؤسسات الوقفية ال يدركون هذه التقنية ،وال يعرفون كيفية تطبيقها يف املؤسسة
وأصوهلا ،وهذا جيعلهم يتخوفون من الولوج فيها رسيعا ،وقد يعذر هلم هذا يف
ظل وجود آراء رشعية مل تعتمد هذه التقنية بعد ،بسبب عدم وضوح مجيع معاملها.

ويف الباب ،لقد أثبت لنا أن البيئة العامة للمؤسسة الوقفية بامليزيا سامهت بصورة
واضحة يف تنشيط عجلة الوقف يف املجتمع والدولة ،وصار هلا حضور واسع
يف خمتلف رشائح املجتمع ،بفضل دعم البيئة اخلارجية لفكرة « الوقف» ،كفكرة
هنضوية تسهم يف دعم تنمية املجتمعات.

( ((6انظر :ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،مرجع سابق.
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الخاتمة
بعدما تعرفنا عىل دور البيئة اخلارجية يف تطوير قطاع األوقاف يف املجتمعات،
توصلنا من خالهلا لعدة نتائج يمكن إمجاهلا بام ييل:
تعترب املؤسسة الوقفية كباقي املؤسسات يف املجتمع ،فهي تتأثر -وقد تؤثر
يف البيئة املحيطة اخلاصة ،كالعمالء مثل الواقفني أو املؤسسات ذات صلةمشرتكة مع املؤسسة الوقفية وغريها ،أو البيئة العامة ،والتي هي عبارة عن
جمموعة تغريات خارجية تشمل املجاالت األساسية كاملجال السيايس
واالقتصادي واالجتامعي والثقايف والتقني وغريها.

التجربة املاليزية شكلت نموذج ًا للتفاعل واالنسجام ما بني املؤسسة
الوقفية وبيئتها اخلارجية ،واستفادت وتفاعلت إجيابي ًا مع هنضة الدولة
والتي أصابت عدة جماالت رئيسية فيها ،ال سيام املجال االقتصادي والبيئة
االستثامرية والتقنية التي عززت من حضورها يف املجتمع املحيل.
الوضع السيايس وتركيبة احلكومة املركزية يف ماليزيا حفز نوع ًا ما العمل
الوقفي يف الواليات ،وباعتبار أن احلكومة تشكل السلطة التنفيذية ،فهي
ترشف عليها بدون الدخول يف إداراهتا ،ألن ملف األوقاف يف الواليات
يتبع عملي ًا املجلس الديني املعني من قبل سلطان الوالية ،وهذا ما جعل
األداء الوقفي يتباين يف الواليات الـ  ،13فاألفضل واليتي سالنغور
وجوهوربارو ،وباقي الواليات ما زالت متارس اإلدارة التقليدية يف
تفاوت واضح.
قامت احلكومة املركزية بتأسيس دائرة للوقف اطلق عليه اسم جوهر
 ،JAWHARثم أسست مؤسسة الوقف الوطنية ،ومهمتها تطوير ملف
الوقف النقدي يف الواليات.
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استفادت األوقاف من البيئة االقتصادية التي امتازت هبا ماليزيا خالل
العقود املاضية ،ال سيام عندما نجحت يف استقطاب صناعة املالية اإلسالمية،
وأثر ذلك إجيابي ًا عىل املؤسسة الوقفية ،ولعل جتارب صندوق احلج ،بنك
إسالم ماليزيا ،بنك معامالت ،أثر إجيابي ًا يف تطور األداء الوقفي.

التجربة الوقفية يف جمال التعليم بامليزيا تطورت ،ولكنها متباينة ،ولعل
األفضل من بني اجلامعات املاليزية جتربة جامعة التكولونجيا  UTMيف
جوهوربارو ،ثم جتارب متفرقة ومتفاوتة لبعض اجلامعات املاليزية.

استفادت املؤسسة الوقفية أيض ًا من تسهيالت البيئة اخلارجية للتقنيات
احلديثة يف فرتة مبكرة ،ولعل يف جتربة األوقاف والبلوك شني التي نشأت
يف البيئة املاليزية إضافة مميزة لقطاع األوقاف يف العامل اإلسالمي.

أما التوصيات التي قد يراها الباحث هنا ،فهي:

حماكاة التجارب الوقفية الناجحة ،والتي استطاعت التكيف مع عنارص
البيئة اخلارجية ،وأثمر ذلك عىل نتائج مميزة.
عمل مصفوفة عاملية يمكن أن تعمم عىل املؤسسات الوقفية لقياس األداء
املؤسيس من خالل التفاعل مع عنارص البيئة اخلارجية ،وما يمكن أن يؤدي
ذلك إليه عىل مستوى برامج عمل.
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سامهت بعض املؤسسات املالية من خالل دعمها لفكرة الوقف يف املجتمع
املاليزي يف زيادة الوعي ،والتأثري يف التنمية االجتامعية ،كام يف جتربة بنك
معامالت الذي أسس إدارة للوقف ،وجمموعة جوهوربارو االستثامرية من
خالل ذراعها وقف النور ،وبنك  CIMBالذي أسهم يف تأسيس صكوك
للمشاريع الوقفية.
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معوقات التمويل بصيغة المضاربة وسبل معالجتها في المصارف
اإلسالمية في الجزائر

باحث جامعة الجزائر ( 3الجزائر)

ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/10 /28م ،واعتمد للنشر في 2019/ 11/17م)

الملخص
يسعى هذا البحث إىل دراسة املعوقات التي دفعت بالبنوك اإلسالمية يف اجلزائر
تطرق البحث إىل
إىل جتنّب التمويل بصيغة املضاربة ،مع اقرتاح حلول ملعاجلتهاّ .
أهم العوائق املتمثلة يف
ثم إىل ّ
حقيقة املضاربة وصورها يف املصارف اإلسالمية ّ
التنظيامت الصادرة عن البنك املركزي واملتعلقة باالحتياطات القانونية ،ومعامل
ينص عىل تسقيف
تعرض إىل قانون النقد والقرض والذي ّ
السيولة النقدية ،كام ّ
ملكية البنوك للمنقوالت والعقارات ،وحتديد مسامهات البنوك يف الرشكات
واملؤسسات ،ل ُي ّبي بعد ذلك االزدواج الرضيبي يف القانون اجلبائي من خالل
الرسم عىل النشاط املهني والرضيبة عىل أرباح الرشكاتّ ،
وأن عدم وجود
نصوص خاصة باملضاربة يف القانون التجاري والقانون املدين هو فراغ قانوين
ُيشكّل حاجز ًا يف وجه البنوك اإلسالمية يف اجلزائر أمام التمويل هبذه الصيغة،
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وأوضح البحث العوائق املتعلقة بطبيعة عقد املضاربة وهي عدم جواز الضامن،
وإطالق يد املضارب ،وحتمل رب املال للخسارة دون املضارب ،ويف األخري
حاولت الدراسة االستفادة من بعض جتارب البنوك اإلسالمية يف معاجلة بعض
العقبات قد تساهم يف إزالة تلك العوائق أو تقليلها يف اجلزائر.

الكلمات المفتاحية :مضاربة ،متويل إسالمي ،بنوك إسالمية ،اجلزائر.
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Obstacles to the use of mudarabah financing in Islamic
banks in Algeria and their solutions
Djaouti samir

Academic researcher university of Algiers 3

Abstract
This paper seeks to study some obstacles that led Islamic banks in Algeria
معوقات التمويل بصيغة املضاربة وسبل
معاجلتها يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر

to avoid using mudarabah in finance. where it touched on the concept of
Mudarabah and its types, then to the most important regulatory obstacles,
namely the regulations issued by the central bank and related to the legal
reserves, and the liquidity ratio, It also referred to the money and loan law,
which provides for setting the ownership of banks and acquiring shares, then
double taxation was explained in the tax law through the professional activity
tax and corporate profits tax, also pointed out that the lack of specialized texts
on mudarabah in commercial law and civil law is a legal vacuum that is an
obstacle to the Islamic banks in Algeria, then explained the obstacles related
to the nature of the mudarabah contract, which is the Prohibition of warranty,
and investing capital without having any control in the management of the
venture. Finally the study attempted to propose practical solutions that would
contribute to removing or reducing these obstacles.
Keywords: Mudarabah, Islamic Finance, Islamic Banks, Algeria.
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مقدمة

ٍ
ٍ
قائمة عىل املداينة
متويالت
درج الباحثون عىل تقسيم متويالت البنوك اإلسالمية إىل
ٍ
ومتويالت قائمة عىل املشاركة يف الربح واخلسارة ،أ ّما التمويالت
أو املتاجرة،
القائمة عىل املداينة فهي قريب ٌة جدّ ًا ،من حيث الشكل واملضمون ،من القروض
التقليدية ،فهي تشرتك مع القروض التقليدية يف ثبات العائد ،ويف ضامن رأس
املال ،بخالف التمويالت القائمة عىل املشاركة والتي ليس فيها ال عائد ثابت وال
ضامن لرأس املال ،إالّ يف حال التعدي أو التقصري.

يف اجلزائر رغم صدور النظام  02/18املؤرخ يف  26صفر 1440هـ املوافق ل
ؤسس للعمل املرصيف اإلسالمي يف اجلزائر،
نوفمرب  ،2018والذي ُيعترب ّأول ٍّ
نص ُي ّ
إالّ أنّه أبقى عىل بعض الغموض املتعلق ببعض املنتجات املسامة يف هذا النظام،
ومن أبرزها ما يتعلق بالتمويل بصيغة املضاربة ،فمن الناحية العملية ،أغلب
التمويالت التي تقدمها املصارف اإلسالمية أو تقدّ مها البنوك التقليدية التي هلا
بعض املنتجات اإلسالمية ،تعتمد بالدرجة األوىل عىل صيغ التمويل القائمة عىل
ٍ
جمموعة من
املتاجرة ،وال تكاد تستعمل صيغة املضاربة ،يرجع ذلك أساس ًا إىل
مهها إشكاالت قانونية ونظامية ،وإشكاالت تتعلق بطبيعة عقد
اإلشكاالت أ ّ
املضاربة ،إضاف ًة إىل مشكلة املتعاملني.
04

أهمية الموضوع

تنبع أمهية البحث من أمهية التمويل يف املصارف اإلسالمية ،والتي تؤدي دور ًا
ًّ
مهم يف توفري املوارد املالية املناسبة ،والتي ال يمكن أن تؤدي الدور املنوط هبا
إالّ إذا تو ّفرت هلا البيئة املناسبة ،كام تظهر أمهيته من أمهية التمويل باملضاربة يف
املصارف اإلسالمية ،والتي جتتنبه املصارف اإلسالمية يف اجلزائر ،رغم املزايا التي
يقدّ مها هذا النوع من التمويل لالقتصاد الوطني وللمرصف وللزبون.
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مشكلة البحث
بنا ًء عىل ما تقدّ م يمكن طرح اإلشكالية التالية:

ما هي ّ
أهم العوائق التي ّأدت بالمصارف اإلسالمية في الجزائر ،لتهميش التمويل
بصيغة المضاربة ،وكيف يمكن تجاوزها؟
كام يمكننا معاجلة هذه اإلشكالية من خالل التطرق إىل النقاط الفرعية التالية:

 -مفهوم املضاربة الرشعية وأنواعها.

 -صور التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية.

 أهم العوائق التي تعيق التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائرومعاجلتها.

الهدف من الدراسة
مهها:
ترمي هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف أ ّ

 -حماولة فهم واقع التمويل باملضاربة لدى البنوك اإلسالمية اجلزائرية

 -حماولة إبراز أهم العوائق املتعلقة بالتمويل باملضاربة يف اجلزائر.

 -تطوير التمويل بصيغة املضاربة من خالل إزالة تلك العوائق.

منهج البحث
املنهج املتبع يف هذه الدراسة ،هو املنهج الوصفي التحلييل ،حيث يتعلق اجلانب
الوصفي بعرض ماهية املضاربة ،أ ّما اجلانب التحلييل فانصب حول حماولة ربط
عزوف البنوك اإلسالمية عن التمويل هبذه الصيغة مع العوائق والعراقيل العملية
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عند التنفيذ ،واقرتاح احللول.

الدراسات السابقة

ٍ
تطرق إىل املوضوع بنفس
بعد بذل ما استطعت من جهد يف البحث مل أجد من ّ
ٍ
ٍ
وبحوث هلا عالقة باملوضوع بوجه من
دراسات
اخلطة والنسق ،مع وجود
الوجوه ،وقد استفدت من تلك الدراسات كام هو مثبت يف هوامش البحث.
ورأيت ّأنا تنقسم إىل ثالث جمموعات:
 - 1جمموع ٌة من الدراسات اعتنت ببحث صيغة املضاربة لدى املصارف اإلسالمية
عموم ًا ،ومل تبحثه ضمن بيئة العمل البنكي يف اجلزائر.

 - 2جمموع ٌة من الدراسات اعتنت ببحث الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر ،لكنّها مل
موجهة لدراسة خصوصية التمويل بصيغة املضاربة.
تكن ّ
 - 3جمموع ٌة أخرى من الدراسات اعتنت ببحث صيغة املضاربة يف املصارف
اإلسالمية يف اجلزائر ،لكن اقترصت عىل الشق املتع ّلق بالودائع.

ومن أمثلة الدراسات السابقة:
- (Md. Habibur Rahman, 2018, Mudarabah and its Applications in
)Islamic Finance: An Analysis

ثم إىل تطبيقات التمويل
تطرق الباحث إىل مفهوم املضاربة ومرشوعيتها وأنواعها ّ
ّ
بصيغة املضاربة .خ ُلص الباحث يف األخري إىل ّ
أن التمويل بصيغة املضاربة حيتوي
عىل خماطر أكرب من التمويل بصيغة املشاركة ،والسبب يرجعه الباحث إىل ّ
أن البنك
أي دور يف املرشوع ،وكون إدارة املرشوع بني يدي املضارب يستوجب
ليس له ّ
الثقة العالية يف قدرته عىل إدارة األعامل.
 (السوسوة ،2017 ،إشكاالت المضاربة المشتركة وحلولها (دراسة فقهية134
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مقارنة).
تعرض البحث إىل جمموعة من اإلشكاالت الرشعية التي تعرتض عقد املضاربة
ّ
املشرتكة وهي دخول املرصف طرف ًا ثالث ًا يف املضاربة ،واستحقاقه جزء ًا من الربح
ومسألة خلط أموال املضاربة ،وحكم اقتسام الربح قبل التنضيض ومدى جواز
توقيت عقد املضاربة وهل ُيفسخ العقد بانسحاب أحد الرشكاء ومشكلة ضامن
البنك للودائع ،مب ّينا يف ذلك ك ّله أقوال العلامء مع الرتجيح.
( -الياسري ،2009 ،إشكاليات تطبيق عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية)

 (الجياللي ،2006 ،عقد المضاربة( ،القراض) ،في المصارف اإلسالمية بينالفقه اإلسالمي والتقنيات المصرفية ،محاولة التأسيس القتصاد مصرفي إسالمي)
أصل الكتاب رسالة ماجستري ،تقدّ م هبا الباحث لنيل درجة املاجستري من جامعة
اجلزائر سنة  ،1997هدف البحث إىل دراسة عقد املضاربة من الناحية النظرية يف
تطرق يف اجلزء الثاين إىل النظام القانوين لعقد املضاربة يف خمتلف
ثم ّ
جزئه األولّ ،
الدول العربية واإلسالمية.
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تدخل الدراسة ضمن متطلبات نيل درجة املاجستري يف العلوم االقتصادية بجامعة
الكوفة سنة  ،2009هدفت إىل التعرف عىل معوقات تطبيق عقد املضاربة يف البنوك
تطور عقد املضاربة من خالل مسامهات الفقهاء
اإلسالمية ،ومناقشة اجتاهات ّ
قسم الباحث املعوقات إىل
واملنظرين لتاليف إشكالياته الفقهية والعملية ،وقد ّ
ثالث جمموعات ،جمموع ٌة منها ترتبط بطبيعة عقد املضاربة ،وجمموع ٌة ثاني ٌة ترتبط
بطبيعة البنوك اإلسالمية ،واملجموعة الثالثة ترتبط بعالقة البنوك اإلسالمية
بالبنوك املركزية .كام اقرتح من أجل تقليل خماطر عقد املضاربة ،أن يكون البنك
ٍ
ٍ
ضامن ًا ألموال املودعني ،وأن ُيق ّيد َ
معينة وأن يقوم
جماالت
عمل املضارب يف
البنك بدور الرقيب عىل أعامل املضارب.
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خطة البحث

ُق ّسم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة ،وكانت اخلطة كاأليت:

ثم
املقدمةُ :ذكر فيها أمهية البحث ،وإشكاليته ،واهلدف منه ،واملنهجية املتبعةّ ،
خطته.
املبحث األول :مفهوم املضاربة ،وأنواعها ،وصورها يف البنوك اإلسالمية.

املبحث الثاين :واقع التمويل بصيغة املضاربة يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر
ومعوقات التطبيق.
املبحث الثالث :احللول املقرتحة لتطوير التمويل بصيغة املضاربة يف اجلزائر

اخلامتة :وفيها خالصة البحث والتوصيات.

المبحث األول :مفهوم المضاربة وأنواعها وصورها في المصارف اإلسالمية :
المطلب األول :مفهوم المضاربة وشروطها:
ً
أوال :مفهوم المضاربة:
 - 1تعريف المضاربة في اللغة :قال يف القاموس :ضارب له ّاتر يف ماله(((،
وجاء يف لسان العرب« :رضب يف األرض إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب...
رضب يف التجارة ويف األرض ويف سبيل اهلل وضاربه يف املال ،من املضاربة :وهي
القراض»(((.
ٍ
معان
واملضاربة عىل وزن مفاعله مشتق ٌة من الفعل رضب ،وتأيت عىل عدّ ة

منها:ض َب بمعنى سار وسافر ،وبمعنى كسب وطلب ،قال تعاىل«:وآخرون
َ َ
((( الفريوز آبادي ،حممد بن يعقوب .القاموس املحيط ،بريوت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة ،سنة  ،2005ص .108
((( ابن منظور ،مجال الدين حممد .لسان العرب ،بريوت ،لبنان ،دار صادر ،د.ط ،د.ت،ج  1ص .544
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يرضبون يف األرض يبتغون من فضل اهلل «سورة املز ّمل اآلية  ،20أهل العراق
ّ
فكأن
يقولون مضاربة ،وأهل احلجاز يقولون قراض وهو مشتق من القطع
صاحب املال اقتطع من ماله قطعة وس ّلمها إىل العامل ،واقتطع له قطعة من
الربح(((.

 - 3تعريف المضاربة في اصطالح االقتصاد اإلسالمي« :عقد من عقود
االستثامر يتم بموجبه املزج والتأليف بني عنرصين من عنارص اإلنتاج ،ومها
عنرص املال ،وعنرص العمل يف عملية استثامرية تتحقق فيها مصلحة املالّك والعامل
املضاربني»(((.فهي التالقي بني املال والعمل يف إحدى وسائل االستثامر الرئيسية
(((
يف االقتصاد اإلسالمي ملن يملك املال وملن يستطيع العمل فيه.
 - 4التعريف في اصطالح رجال األعمال :تُطلق لفظة املضاربة يف استعامل
االقتصاديني ورجال األعامل ،وال ُيقصد هبا املضاربة الرشعية التي سبق تعريفها،
وإنّام يقصدون هبا املخاطرة بالبيع والرشاء من أجل احلصول عىل ربح باالعتامد
(((
عىل تنبؤات مستقبلية حول األسعار.
((( الطيار ،عبد اهلل بن حممد .البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،دار الوطن ،الطبعة الثانية ،سنة  1414هـ،
ص .122وانظر :ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد .املغني ،بريوت ،لبنان ،در الفكر ،الطبعة األوىل ،سنة 1984م ،املجلد  ،5ص .134
((( الزحييل ،وهبة .الفقه اإلسالمي وأدلته ،دمشق ،سوريا ،دار الفكر ،الطبعة التاسعة ،سنة 2006م ،ج 5ص .3924
((( بن عامرة ،نوال صالح .املراجعة والرقابة يف املصارف اإلسالمية ،األردن ،دار وائل ،الطبعة األوىل ،سنة 2013م ،ص.47
((( الربواري ،شعبان حممد إسالم .بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي ،بريوت ،لبنان ،دار الفكر املعارص ،الطبعة األوىل ،سنة 2002م ،ص
.167
((( األمني ،حسن .املضاربة الرشعية وتطبيقاهتا احلديثة ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،د.ط ،سنة 1414
هـ ،ص .20
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 - 2تعريف المضاربة عند الفقهاء :أ ّما يف التعريف الفقهي فقد اختلف تعبري
صاحب رأس املال إىل صاحب العمل
الفقهاء ،وخالصة ما قيل :هي أن ُيس ّلم
ُ
ماالً ليعمل فيه ،ويكون الربح بينهام بحسب ما اتفقا عليه يف العقد ،واخلسارة
تكون عىل صاحب رأس املال ،أ ّما صاحب العمل فإنّام خيرس جهده ووقته((( ،ما
مل يكن تقصري منه أو تعدّ .
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ثانيا :مشروعيتها:

أمجع املسلمون عىل مرشوعية املضاربة ،قال ابن رشد رمحه اهلل »:وال خالف بني
فأقره اإلسالم»((( ،وقال
املسلمني يف جواز القراض ،وأنّه ممّا كان يف اجلاهلية ّ
ابن قدامة رمحه اهلل »:وأمجع أهل العلم عىل جواز املضاربة يف اجلملة ذكره ابن
(((
املنذر».

ثالثا :شروط المضاربة:
ال ختتلف رشوط عقد املضاربة عن غريها من الرشوط يف العقود األخرى وهي
أهلية املتعاقدين واملحل والصيغة ،وإنّام ختتلف بام يتعلق برأس املال والربح.

أ ّما رأس املال ف ُيشرتط فيه أن يكون:
 نقود ًا رائج ًة عند اجلمهور وال جيوز عندهم أن يكون عروض ًا كالعقارمثالً ،بنا ًء عىل طبيعة عقد املضاربة الذي هو عندهم من عقود املعاوضات
التي ال جيوز فيها اجلهل بالثمن واملنفعة ،وإنّام استُثني عقد املضاربة من
النص الذي ُروعي فيه الرفق بالناس ،فيجب أن جيوز فيه
ذلك ألجل ّ
بعضهم أن يكون رأس مال
مقدار ما أجازه الشارع ،وهو النقد.
وجوز ُ
ّ
أن املضاربة من عقود املشاركاتُّ ،
املضاربة عروض ًا ،بنا ًء عىل ّ
فكل ما جاز
(((1
أن يكون رأس مال يف عقد الرشكة ،جاز يف عقد املضاربة.
 معلوم املقدارّ ،ألن العلم بمقدار الربح ال يمكن إالّ بالعلم بمقدار رأس
(((1
املال.
(((1
 أن يكون حارض ًا ال دين ًا يف الذمة ،وهذا باتفاق العلامء.صاحب املال َ
املال للعامل حتى يعمل فيه ،وهذا قول اجلمهور،
 أن ُيس ّلمُ

((( ابن رشد ،حممد بن أمحد القرطبي .بداية املجتهد وهناية املقتصد ،بتحقيق عبد اهلل العبادي ،مرص ،دار السالم ،الطبعة الثالثة ،سنة 2006م ،ج 4
ص.1829
((( ابن قدامة ،املغني،ج 5ص .135
( ((1ابن قدامة ،املغني ،ج 5ص .136
( ((1الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج 5ص .3933
( ((1املرجع نفسه ،املجلد  ،5ص3933
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وأجاز احلنابلة اشرتاط صاحب املال بقاء يده عىل املال
ٍ
ٍ
مشاعة من الربح ،فال يصح
بنسبة
أما بالنسبة للربح :ف ُيشرتط فيه أن يكون معلوم ًا
أن يكون حمدد ًا كامئة ٍ
يتحم ُلها
دينار ،وال أن يكون حص ًة من رأس املال ،واخلسارة
ّ
تقصري أو تعدٍّ من املضارب بالعمل ،فإن
صاحب املال وحده إذا مل يكن هناك
ُ
ٌ
ً (((1
ٍ
تقصري أو تعدٍّ  ،يصري ضامنا.
كانت اخلسارة ناجتة عن
((1(.

ّ
أقسام
المطلب الثاني :أنواع المضاربة :يمكن تقسيم المضاربة إلى عدة
ٍ
(((1
بحسب االعتبارات اآلتية:

صاحب املال يدَ املضارب للعمل يف املال بام يراه
 مضاربة مطلقة :وهي أن ُيطلقُ
ٍ
ٍ
مكان وال ٍ
عمل
بزمان وال
ُم ّقق ًا للمصلحة مسرتشد ًا يف عمله بالعرف ،وال يق ّيده
وال من يتعامل معه ،بحيث يكون للمضارب بالعمل احلق يف أن يعمل يف ّ
كل ما

من شأنه تنمية املال.

 مضاربة مقيدة :وهي تلك املضاربة التي يضع صاحب املال فيها قيود ًا ورشوط ًاٍ
ٍ
ٍ
جتارة أو
مكان أو نوع
بزمان أو
يعمل يف إطارها املضارب بالعمل ،فيمكن التقييد
نحوها ،وعليه ينبغي عىل املضارب بالعمل أن يتق ّيد بالرشوط بام ال خيل بمقتىض
املضاربة من حتقيق الربح وجتنب اخلسارة.

ً
ثانيا :باعتبار التوقيت إلى:

وقت حمد ٌد تنتهي بعده كأن تكون مضاربة يف
 مضاربة مؤقتة :وهي التي هلا ٌٍ
ٍ
واحدة وينتهي العقد بعدها.
صفقة
( ((1املرجع نفسه ،املجلد  ،5ص3933
( ((1خالد ،موسى مبارك .صيغ التمويل اإلسالمي كبديل للتمويل التقليدي يف ظل األزمة املالية العاملية ،رسالة ماجستري ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر،
غ م ،سنة  ،2013ص 123
( ((1قحام ،منى .صيغ التمويل يف االقتصاد اإلسالمي دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري «وكالة البليدة» ،رسالة ماجستري ،جامعة املدية ،اجلزائر ،غ
م ،سنة  ،2009ص.70
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ٍ
واحدة أو ٍ
ٍ
ٍ
حمددة.
مدة
بصفقة
 -مضاربة دائمة :ومستمرة والتي ال تتعلق

ً
ثالثا :باعتبار أطراف العقد إلى:

صاحب املال شخص ًا واحد ًا،
 ثنائية :ويطلق عليها املضاربة اخلاصة ،ويكونُ
وصاحب العمل شخص ًا واحد ًا.
ُ

ٍ
أشخاص يف املال
 المضاربة المشتركة أو الجماعية :وهي أن يشرتك عدّ ةويشرتك آخرون يف العمل.

المطلب الثالث :صور عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية:

ّ
إن صورة املضاربة التي كانت منترش ًة يف القديم هي املضاربة يف اآلجال القصرية،
أ ّما يف الوقت احلديث ّ
تتم يف اآلجال الطويلة واملتوسطة
فإن املضاربة يمكن أن ّ
فض ً
التطور التكنولوجي وظهور املشاريع الكربى
ال عن القصرية؛ فمع ظهور
ّ
أصبح تطبيق املضاربة حيتاج إىل ٍ
وقت أكربّ ،
تتم حتى
ألن األصل يف املضاربة أن ّ
تسييل مجيع العروض (أي حتويل السلع إىل نقود)( .((1وعقد املضاربة يف املصارف
ٍ
صور:
اإلسالمية له ثالث

الصورة األولى :أن تتعدد فيها رؤوس األموال ويكون املضارب بالعمل طرف ًا
واحد ًا وهو املرصف اإلسالمي ،أي يقوم باستثامر األموال املودعة لديه يف
املضارب بالعمل واملودعون هم
احلسابات االستثامرية ،فيكون املرصف هو
ُ
أرباب املال ،فيستحق املرصف بذلك نسب ًة مشاع ًة من الربح ،أ ّما يف حال حدوث
ٍ
ٍ
تقصري من طرفه؛ وذلك
يتحمل املرصف شي ًئا إذا مل يكن هناك تعدٍّ أو
خسارة ،فال
ّ
ٍ
ٍ
ّ
أمانة وليست يد
ضامن(.((1
ألن يد عامل املضاربة عىل املال يدُ
(((1نارص ،سليامن .تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول جمموعة من البنوك اإلسالمية ،غرداية ،اجلزائر ،مجعية
الرتاث ،غرداية ،اجلزائر ،الطبعة األوىل ،سنة 2002م ،ص.85
( ((1للمزيد انظر بحث :السورسة ،عبد املجيد حممد ،إشكاالت املضاربة املشرتكة وحلوهلا (دراسة فقهية مقارنة) ،بحث منشور يف جملة بيت املشورة،
قطر ،العدد2017 ،7م.
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الصورة الثانية :تعدد املضاربني بالعمل ،وصاحب املال يكون طرف ًا واحد ًا،
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة
جلهات
متويالت
لـم يمنح املرصف اإلسالمي
وتتحقق هذه الصورة ّ
بنا ًء عىل عقد املضاربة ،فيكون املرصف يف هذه احلالة هو رب املال والزبائن هم
حق يف ٍ
نسبة من الربح م َت َف ٌق عليها ،أ ّما
املضاربني بالعمل( ،((1فيكون للمرصف ٌ
فيتحمل
خسائر ومل يكن هناك تعدٍّ أو تقصري من املضاربني بالعمل،
عند حدوث
ّ
َ
رب املال.
املرصف وحده
اخلسائر باعتبار أنّه ّ
َ

واملرصف اإلسالمي
وأصحاب العمل يف شكل متويالت،
شكل ودائع استثامر،
ُ
ُ
يكون إ ّما وسيط ًا بني الطرفني فقط من غري أن يساهم بأمواله فيكون وكي ً
ال عن
أصحاب الودائع ،وإ ّما أن ُيساهم بجزء يف عملية التمويل ،واختلف التخريج
الفقهي يف هذه الصورة لعالقة املرصف بالطرفني عىل عدة أقوال(.((2
لتطور العمل املرصيف اإلسالمي ،ظهرت جمموع ٌة من العقود املركبة
ونتيجة
ّ
املتعلقة باملضاربة منها:

المضاربة المنتهية بالتمليك :وهي تشبه املشاركة املنتهية بالتمليك ،إالّ ّ
أن
الرشيك يف املضاربة ال يشارك يف رأس املال ،وإنّام يشارك بعمله ،وحياول رشاء
حصة املرصف شيئا فشيئا من نصيبه من األرباح.
( ((1اهليتي ،عبد الرزاق رحيم جدي .املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،األردن ،دار أسامة ،الطبعة األوىل ،سنة 1998م ،ص .472
( ((1نارص ،تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول جمموعة من البنوك اإلسالمية ،ص .87
( ((2ملعرفة أقوال الفقهاء يف التخريج الفقهي لعالقة املرصف بالطرفني يمكن الرجوع إىل شبري ،حممد عثامن .املعامالت املالية املعارصة يف الفقه
اإلسالمي ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة السادسة ،سنة 2007م ،ص.345
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َ
األموال من
الصورة الثالثة :يف هذه الصورة يقوم املرصف بخلط العملية ،فيستلم
ثم يقوم بتمويل املرشوعات عىل أساس
املودعني عىل أساس أن يضارب فيهاّ ،
املضاربة أيض ًا مع أصحاب العمل ،ويف هذه الصورة يمكن أن يقوم بخلط أموال
ٍ
ربح ُق ِّسم
املودعني بجزء من أمواله اخلاصة ،ويعمل يف املالني مع ًا ،فإذا حت ّقق ٌ
ٍ
ُ
كمضارب وحص ًة
الناتج بني املضاربني ،فيستحق املرصف حص ًة من الربح
املال
ُ
أصحاب املال يف
أخرى كصاحب املال( .((1فتنشأ عالق ٌة بني ثالثة أطراف هم
ُ
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ٍ
ٍ
مرشوعات أو أنشط ًة تُدار عىل
مشاركة ُت ّثل
وثائق
صكوك المضاربة :وهي
ُ
(((2
ٍ
مضارب من الرشكاء أو من غريهم إلدارهتا.
أساس املضاربة ،بتعيني

المبحث الثاني :واقع التمويل بصيغة المضاربة في المصارف الجزائرية
ومعوقات التطبيق:
تستعمل املصارف اإلسالمية يف اجلزائر عقد املضاربة يف الشق املتعلق بجمع
الودائع ،أ ّما يف التمويالت واالستثامرات ،فال تكاد تتعامل بصيغة املضاربة ،بل
ّ
إن أغلب متويالهتا تعتمد عىل صيغ املداينة.

المطلب األول :واقع التمويل بصيغة المضاربة في المصارف الجزائرية:
يعمل يف اجلزائر بنكان إسالميان ،مها بنك الربكة اجلزائري ،ومرصف السالم
اجلزائر.

أوال :بنك البركة الجزائري:

(((2

تأسس بتاريخ  20آيار  1991يف رشكة مسامهة حمدودة وهذا بموجب املرسوم
ّ
 10/90املؤرخ يف  19رمضان 1410هـ املوافق لـ  14نيسان  1990املتعلق بالقرض
والنقد ،برأس مال اجتامعي  500مليون دينار جزائري مقسمة إىل  500.000سهم
قيمة السهم  1000دينار بنسبة مشاركة  % 50لكل من بنك الفالحة والتنمية
الريفية ود ّله الربكة السعودية ،بدأ يف مزاولة نشاطه يف شهر أيلول 1991م .يعترب
وأول بنك إسالمي يف
بنك الربكة ّأول بنك برأس مال خمتلط (عام وخاص)ّ ،
اجلزائر ،وهو خيضع كباقي البنوك للقوانني واللوائح الترشيعية وكل التنظيامت
املتعلقة بالعمل البنكي يف اجلزائر ،يف سنة  2017رفع البنك رأسامله إىل  15مليار
( ((2هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية ،معاير رقم ( ،)17البند  ،2/6/3سنة  ،2010ص .239
( www.albaraka-bank.com ((2تم االطالع بتاريخ 2019/10/30 :عىل الساعة 6 :مساءا
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دينار جزائري.
اجلدول رقم  :1نسبة متويالت بنك الربكة اجلزائري حسب صيغ التمويل
صيغة التمويل

التمويل بصيغة اإلجارة

التمويل بصيغة املساومة
التمويل بصيغة املرابحة

التمويل بصيغة االستصناع
التمويل بصيغة السلم
القرض احلسن

متويالت أخرى

% 50.64

% 48.67

% 45.79

% 28.30

% 24.42

% 20.79

% 8.74

%15.74

% 18.11

% 0.72

% 0.74

% 0.68

% 10.02

% 9.05

% 10.30

% 0.83

% 0.61

% 1.07

% 0.25

% 0.18

% 0.14

% 0.51

% 0.59

% 3.12

% 100

املجموع

% 100

% 100

املصدر :مصادر داخلية للبنك

ثم
يعتمد بنك الربكة اجلزائري يف متويالته عىل صيغة اإلجارة بالدرجة األوىلّ ،
عىل صيغتي املساومة واملرابحة ،وال وجود لعقد املضاربة ضمن متويالته ،سواء
كانت متويالت موجهة للمؤسسات ،أو املهنيني ،أو األفراد ،مع مالحظة ارتفا ٍع
ٍ
طفيف للتمويل بصيغة املشاركة يف سنة  2018والذي مل يتجاوز  % 1.10من جمموع
التمويالت.

ثانيا :مصرف السالم:

(((2

مرصف السالم –اجلزائر هو ٌ
بنك شمو ٌيل يعمل طبق ًا للقوانني اجلزائرية ،ووفق ًا
ٍ
تأسس بتاريخ 2006/06/08
كثمرة للتعاون اجلزائري
ألحكام الرشيعة اإلسالميةّ ،
وتم اعتام ُده من ِقبل بنك اجلزائر يف  ،2008/09/10ليبدأ مزاولة نشاطاته
اإلمارايتّ ،
بتاريخ  ،2008/10/20برأس ٍ
مال قدره 7.2مليار دينار ،يقرتح مرصف السالم-
تم االطالع بتاريخ  2019/10/30عىل الساعة  6مساءا
(ّ https://www.alsalamalgeria.com ((2
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التمويل بصيغة املشاركة

2016

2017

2018
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ٍ
ٍ
خدمات مبتكرة مما صاغته الصريفة املعارصة ،من بينها
منتجات و
اجلزائر جمموع َة
التمويل باملضاربة ،حيث ُيم ّثل التمويل بصيغتي املضاربة واملشاركة  % 11.06من
جمموع التمويالت لسنة .2017
اجلدول رقم  :2نسبة متويالت مرصف السالم -اجلزائر حسب صيغ التمويل
صيغة التمويل

البيوع اآلجلة ( مرابحة  /بيع بالتقسيط /إىل أجل )
التمويل بصيغة اإلجارة
التمويل بصيغة السلم

التمويل بصيغة االستصناع

التمويل بصيغة املشاركة  /املضاربة
املجموع

املصدر :مصادر داخلية ملرصف السالم اجلزائر

سنة 2017
% 40.72
% 17.28
% 28.43
% 2.52
% 11.06
% 100

)(24

ٍ
حاول مرصف السالم اجلزائر تطوير ٍ
خاص بالتمويل بصيغة املضاربة يف
منتج
اآلجال القصرية( ،((2ليكون ً
بديال رشعي ًا ملا تعمل به البنوك التقليدية من تسديد
الشيكات عىل املكشوف ،صورة العملية لدى البنوك التقليدية ،أن يتقدّ م للبنك
ٍ
ٌ
ٌ
معني ،ويف نفس الوقت يريد العميل ُالقيام
شيك للتحصيل بمبل ٍغ
عميل لديه
ٍ
ٍ
معينة (غالب ًا ما تكون صفق ًة جتاري ًة) ،لكن عاد ًة ما تستغرق عملية حتصيل
بعملية
ٍ
ُ
ويصم
التقليدي قرض ًا للعميل
البنك
الشيك مدّ ًة من الزمن ،فيقدّ م
بفائدةُ ،
ُ
ُ
املقرض والفوائدُ من مبلغ الشيك بعد حتصيله ،أ ّما صورهتا لدى مرصف
املبلغ َ
ٌ
شيك للتحصيل ،متوي ً
ال للعملية
املرصف للعميل الذي لديه
السالم ،أن ُيقدّ م
ُ
ويتحمل
التي يريد القيام هبا ،عىل أن يكون للمرصف نسبة من أرباح العملية،
ّ
اخلسارة إذا مل يكن هنالك تقصري وجماوزة من قبل العميل ،فيكون العميل مضاربا
( ((2مراسلة بالربيد اإللكرتوين مع السيد سمري رزاق مدير املراقبة املالية ملرصف السالم بتاريخ .2018/07/25 :ومل أمتكن من احلصول عىل
معلومات للسنوات  2016و.2018
( ((2جباييل ،سفيان .مدير جتاري بمرصف السالم ،مداخلة بعنوان « :تطوير صيغة املضاربة لتمويل عمليات قصرية األجل « ،الندوة اجلزائرية للتأمني
والتمويل اإلسالمي 24 ،و  25نوفمرب  ،2018تنظيم مؤسسة صايف واملجلس اإلسالمي األعىل ،قرص الثقافة ،اجلزائر.
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ويتم تسديد رأس مال املضاربة وربحها بعد حتصيل
بالعمل ،واملرصف ّ
رب املالّ .
الشيكات حتت احلساب إىل غاية تصفيتها يف آخر السنة املالية بناء عىل النتائج
اعتض عىل هذه الطريقة من الناحية الرشعية بالنظر يف
املالية الفعلية للعمليةُ .
مكانة الشيك يف العملية ،هل هو بمثابة الضامن أو ال ؟.

وربحها بعد حتصيل الشيكات يبقى حتت احلساب إىل غاية تصفيتها يف آخر السنة
املالية بنا ًء عىل النتائج املالية الفعلية للمؤسسة ،وقد أجاز املعيار الرشعي رقم 13
للمضاربة يف البند  8/8تسديد ما ظهر من الربح يف عقود األمانة حتت احلساب
ٍ
ٍ
حكمي رشط أن ُيصفى زياد ًة أو نقصان ًا أو انعدام ًا بالتنضيض احلقيقي
كتنضيض
للتحوط
عند إقفال املضاربة ،كام أجاز ذات املعيار يف بنده رقم  6أخذ الضامنات
ّ
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أجاب املرصف عىل هذا االعرتاض ّ
بأن  »:الصيغة ملتزمة بقاعدة اخلراج بالضامن
من حيث عدم اشرتاط ضامن رأسامل املضاربة وهو مبلغ الشيكات املسددة من
قبل املرصف عىل املضارب وهو ساحب الشيكات من غري رصيد ،أو اشرتاط
مبل ٍغ مقطو ٍع من الربح دون مشاركة صاحب املال وهو هنا املرصف يف الغنم و
التحوط
الغرم أي الربح و اخلسارة ،فمثل هذا الضامن هو املفسد للمضاربة ،أ ّما
ُّ
من املخاطر للتقليل منها والتحكم فيها واحلدّ منها بام تقتضيه قواعد احلذر مثل
انتقاء العمليات أو املشاريع املدروسة واملحاطة بالرشوط التي تطمئن صاحب
املال عن مآهلا ،فهو ليس فقط أمر ًا جائز ًا بل هو مطلوب ّ
ألن املرصف من جهته
يضارب بأموال أصحاب حسابات االستثامر فضال عن أموال املسامهني وإالّ عُدّ
مقرصا تقصريا يستوجب الضامن كام هو معلوم ،ومن االحتياطات اجلائزة تقييد
املضاربة يف املعامالت املالية التي يتوقع حتصيل مستحقاهتا للمؤسسة املضاربة
كوجود شيكات أو سفاتج أو وضعيات أشغال قيد التحصيل كام هو األمر يف
صيغتنا هذه ،فهذه الشيكات تُطمئن املضارب أي املرصف عىل ّ
أن إيرادات
املمولة كافي ٌة لتسديد املضاربة أص ً
ال و ربح ًا وهو ما ال يعني ضامن ًا مطلق ًا
املؤسسة َّ
ٍ
مدفوعة يبقى قائ ًام،كام ّ
ّ
أن تسديد املضاربة
ألن احتامل رجوع هذه الشيكات غري
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من حاالت التعدي أو التقصري وعليه يف حال ثبوت أحد األمرين يف العمليات
املمولة هبذه الصيغة حيق للمرصف تصفية املضاربة وفق احلساب التقديري املقدّ م
ّ
(((2
من املتعامل والذي ُحدِّ دت حص ُة املرصف من أرباح املؤسسة بنا ًء عليه».

المطلب الثانيّ :
أهم العقبات التي ّأدت بالبنوك اإلسالمية في الجزائر إلى
ّ
تجنب التمويل بالمضاربة:

يعترب عقد املضاربة من عقود األمان الذي ال يصح فيه الرهن أو الضامن إالّ يف
ٍ
ٍ
عالية ،غري ّ
أن بعض الباحثني
خماطر
حال التعدي أو التقصري ،لذلك فهو ذو
واخلرباء( ((2يرون ّ
أن قيام املصارف اإلسالمية بتوظيف األموال عىل أساس
املشاركة أو املضاربة أفضل من استخدامها وفق صيغ العائد الثابت مثل املرابحة
والسلم ،وذلك بسبب التشابه بني التمويل بصيغ املداينات مع التمويل الربوي
يف ثبات العائد وضامن رأس املال ،إالّ أن الواقع العميل للمصارف اإلسالمية
يبي أهنا تتجنّبها ملا حتتويه من خماطر( .((2أ ّما يف اجلزائر ،باإلضافة إىل املخاطر،
ّ
هناك مجل ٌة من العقبات التي تعرتض املصارف اإلسالمية عند تطبيقها للمضاربة
مهها:
الرشعية ،نذكر أ ّ

أوال :عقبات تنظيمية وقانونية:
 - 1البنك المركزي :تلجأ البنوك املركزية إىل تطبيق أساليب الرقابة الكمية عىل
أهم الوسائل التي تستخدمها:
البنوك التجارية ومن ّ
االحتياطي القانوني :بغرض محاية أموال املودعني واحلدّ من مقدرة البنوك
( ((2مراسلة بالربيد اإللكرتوين مع مرصف السالم بتاريخ.2018/11/26 :
( ((2صالح كامل ،حمارضة بعنوان »:تطور العمل املرصيف اإلسالمي ،مشاكل وآفاق» ،يف حفل تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية،
 ،1997/10/20جدّ ة ،اململكة العربية السعودية .وانظر :حمي الدين يعقوب أبو اهلالل ،تقييم أعامل البنوك اإلسالمية االستثامرية ،دراسة حتليلية
مقارنة ،األردن ،دار النفائس ،ط  ،1سنة  ،2012ص.232
( ((2طارق اهلل خان وحبيب أمحد ،إدارة املخاطر ،حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب ،د ط ،سنة 1424هـ ،ص .70
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التجارية عىل توليد النقود(ُ ،((2ي ِ
َ
ُ
البنوك التجارية باالحتفاظ
البنك املركزي
لزم
ٍ
ٍ
ٍ
معينة من الودائع يف شكل
بنسبة
رصيد دائ ٍم لديه( ،((3وتضطر املصارف اإلسالمية
ٍ
مرصيف ال يعرتف بخصوصية العمل املرصيف اإلسالمي إىل
التي تعمل يف ظل نظا ٍم
تغطية هذه النسبة من ودائع االستثامر والتي ُت ّثل أكرب ٍ
نسبة من جمموع الودائع(،((3
مهها:
فيؤدي ذلك إىل عدّ ة إشكاالت أ ّ

( ((2نارص ،سليامن .عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية ،غ م ،سنة  ،2005ص.190
( ((3سامح ،راشدي .آلية رقابة البنك املركزي عىل أعامل البنوك يف ظل املعايري الدولية  -دراسة حالة اجلزائر ،،-رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر،3
كلية العلوم االقتصادية ،غ م ،سنة  ،2011ص.83
( ((3الرشقاوي ،عائشة املالقي .البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه القانون والتطبيق ،الدار البيضاء ،املغرب ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل،سنة
 2000ص.135
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أ -ال تتمكن املصارف اإلسالمية من االستفادة من الفوائد التي يمنحها البنك
املركزي عىل االحتياطات ،وبالتايل فهي تُع ّطل جزء ًا من املال من غري احلصول عىل
عوائد عليه ،وتؤ ّدي إىل تقليص قدرات املرصف اإلسالمي عىل االستثامر وبالتايل
التأثري عىل مداخله وأرباحه .ففي اجلزائر رفع بنك اجلزائر معدّ ل االحتياطيات
اإلجبارية من  8باملائة إىل  10باملائة من خالل تعليمته رقم  2018/03املؤرخة يف
 31ماي  2018لريفعها مرة أخرى إىل  12باملائة من خالل التعليمة رقم 2019/01
املؤرخة يف فيفري  2019وكان رسيان مفعول هذه التعليمة ابتداء من  15فيفري
 ،2019فاحتجاز  12%من كل وديعة يؤدي إىل انخفاض العائد املتحقق من الودائع
وبالتايل ختفيض أرباح املودعني.
ب -وقوع املرصف اإلسالمي يف حمظور رشعي ،وهو تعطيل ٍ
جزء من أموال
املضاربة عن االستثامر ،كام أنّه ال جيوز للمرصف اإلسالمي أن يدفع أرباح ًا عىل
أموال جمم ٍ
ٍ
دة مل يتم استثامرها.
ّ
ٍ
ٍ
متوسط أو طويل
متويل
جـ  -متويل املشاريع بصيغة املضاربة غالب ًا ما يأخذ شكل
األجل ،وبالتايل جيب متويله بمصادر متوسطة أو طويلة األجل ،وهي ودائع
االستثامر باإلضافة إىل األموال اخلاصة للمرصف ،فاحتجاز نسبة  % 12من
مصادر التمويل يؤدي باملصارف إىل تفضيل التمويل بصيغ أخرى قصرية األجل
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مثل املرابحة والسلم.
السيولة النقدية :تفرض البنوك املركزية يف العادة عىل البنوك التجارية االحتفاظ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
موجودات
سائلة أو
نقدية
موجودات
معينة من السيولة لدهيا متمثلة يف
بنسبة
ٍ
ٍ
ٍ
نقدية بغرض مواجهة الطلب عىل السيولة أو متكّنها
سيولة
قابلة ألن ُت ّول إىل
ٍ
ٍ
القادمة ،إضاف ًة إىل استخدام البنك املركزي هلذه النسبة
للفرتات
من منح االئتامن
ٍ
كأداة من أدوات السياسة النقدية من أجل التحكّم يف حجم االئتامن( .((3يف
ينص النظام  04-11املؤرخ يف  24مايو  2011يف املادة  »:3جيب عىل البنوك
اجلزائرّ ،
واملؤسسات املالية أن حترتم نسب ًة بني جمموع األصول املتو ّفرة واملمكن حتقيقها
عىل املدى القصري ،والتزامات التمويل املستلمة من البنوك من جهة ،ومن جهة
أخرى ،بني جموع االستحقاقات حتت الطلب وعىل املدى القصري وااللتزامات
ثم جاءت تعليمة بنك
املقدمة ،وتُسمى هذه النسبة باملعامل األدنى للسيولة»ّ .
لتبي مكونات
اجلزائر رقم  2011-07املؤرخة يف  21ديسمرب  2011يف املادتني  4وّ 5
بسط ومقام املعامل األدنى للسيولة والذي يساوي عىل األقل  100باملائة.

وبالرغم من االختالف بني البنوك اإلسالمية والتقليدية يف مكونات جمموع
املتحصل عليها( ،البسط
األصول املتوفرة عىل املدى القصري وعمليات التمويل
ّ
يف معامل السيولة األدنى) ،ويف جمموع االلتزامات حتت الطلب وقصرية األجل
وااللتزامات املمنوحة( ،املقام يف معامل السيولة األدنى) ،إالّ ّ
أن البنك املركزي
فرق بني الودائع اجلارية والودائع االستثامرية يف احتساب املعامل
اجلزائري ال ُي ّ
األدنى للسيولة ،عىل الرغم من ّ
أن الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية
ٍ
مضمونة ،فأصحاهبا رشكا ٌء مع املرصف يف الربح ويتحملون اخلسارة عند
غري
ٍ
يتم السحب منها إالّ يف مواعيد
وقوعها ،واألصل فيها ّأنا
ٌ
ودائع غري جاهزة وال ّ
ٍ
حمددة تكون يف الغالب متوسطة أو طويلة األجل ،ممّا قد يؤثر بطريقة غري مبارشة
( ((3اليارسي ،إبراهيم جاسم جابر .إشكاليات تطبيق عقد املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،رسالة ماجستري ،جامعة الكوفة ،العراق ،غ م ،سنة
 ،2009ص.134
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عىل قدرة املرصف اإلسالمي عىل التمويل بصيغة املضاربة .كام تضطر املصارف
اإلسالمية يف اجلزائر عىل املحافظة عىل نسبة سيولة أكرب من البنوك التقليدية لـ:

يفرق بني الودائع
وهلذا ينبغي لبنك اجلزائر ،وخاصة بعد صدور نظام  18-02أن ّ
اجلارية ،والودائع االستثامرية ،يف احتساب االحتياطات القانونية ،كام ّفرق بينهام
نفس النظام يف املادة  9واملادة  10واملتعلق بنظام ضامن الودائع ،ويستثنى من
التعليمة  04-02املؤرخة يف  13ماي  2004الودائع االستثامرية ّ
بكل أشكاهلا.

كذلك النظام رقم  11-04املؤرخ يف  24ماي  2004وإىل التعليمة رقم ،2011 - 07
فرق بني الودائع اجلارية والودائع االستثامرية ،عىل
اخلاص بمعامل السيولة ال ُي ّ
ٍ
الرغم من ّ
مضمونة ،فأصحاهبا
أن الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية غري
رشكا ٌء مع املرصف يف الربح ويتحملون اخلسارة عند وقوعها ،واألصل فيها ّأنا
ودائع غري جاهزة ،وال يتم السحب منها إالّ يف مواعيد حمددة تكون يف الغالب
املكونة ملعامل
متوسطة أو طويلة األجل((3(،ولذا ينبغي ّأال تدخل يف العنارص
ّ
السيولة.
( ((3أبو زيد ،حممد عبد املنعم .املضاربة وتطبيقاهتا العملية يف املصارف اإلسالمية ،القاهرة ،مرص ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل،
سنة 1996م ،ص.74
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 عدم إمكانية احلصول عىل متويل من البنك املركزي اجلزائري عند احلاجة منغري فائدة.
 ال جيوز رشع ًا للبنوك اإلسالمية من إعادة اخلصم لدى البنك املركزي.تنص التعليمة رقم 2016/07
 عدم إمكانية اللجوء إىل تسهيالت القرض اهلاميشّ ،املؤرخة يف  2016/09/01يف املادة رقم  2عىل ّ
أن تسهيل القرض اهلاميش يمنحه بنك
اجلزائر للبنوك من أجل تزويدهم بحاجتهم من السيولة ملدة  24ساعة مقابل سعر
فائدة حمدد مسبقا.
 ال تتمكن املصارف اإلسالمية من االستفادة ممّا يقدّ مه سوق ما بني البنوك منتسهيالت بسبب التعامل بالفائدة.
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 - 2قانون النقد والقرض :قبل صدور نظام  18-02املؤرخ يف  4نوفمرب ،2018
كان هناك عدّ ة عقبات عملية تعرتض التمويل بصيغة املضاربة أو حتدّ من
تنافسيتها :مثل ما جاء يف األمر رقم  11/03املؤرخ يف  2003/08/26املتعلق بقانون
النقد والقرض يف املادة «:118جيب عىل البنوك أن تشارك يف متويل صندوق ضامن
يتعي عىل كل بنك أن يدفع
الودائع املرصفية بالعملة الوطنية ،ينشئه بنك اجلزائرّ .
إىل صندوق الضامن عالوة ضامن سنوية نسبتها واحد يف املائة ( )% 1عىل األكثر
من مبلغ ودائعه .حيدّ د املجلس كل سنة مبلغ العالوة املذكورة يف الفقرة السابقة.
ثم استثنى من ذلك النظا ُم
وحيدّ د مبلغ الضامن األقىص املمنوح إ ّياه كل مودعّ ،».
 18-02يف املادة 10
ودائع االستثامر.
َ

عرف
ومثل األمر رقم  11-03املؤرخ يف  2003/08/26يف املواد  67 ،66و 68الذي ّ
بأنا ...« :تلقي األموال من اجلمهور وعمليات
العمليات املرصفية يف املادة ّ 66
القرض ،وكذا وضع وسائل الدفع حتت ترصف الزبائن وإدارة هذه الوسائل»
ثم رشحت املادة  68عملية القرض بأنّه ...«:كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه
شخص ما أو يعد بوضع أموال حتت ترصف شخص آخر ،أو يأخذ بموجبه لصالح
الشخص اآلخر التزاما بالتوقيع كالضامن االحتياطي أو الكفالة أو الضامن».

تم االعرتاف رسمي ًا بالتمويل بصيغة املضاربة،
لكن بإصدار النظام ّ 18 - 02
نصت املادة  2منه »:يف مفهوم هذا النظام ،تُعدّ عمليات متعلقة بالصريفة
حيث ّ
التشاركية ،كل العمليات التي تقوم هبا املصارف واملؤسسات املالية التي تندرج
ضمن فئات العمليات املذكورة يف املواد  66إىل  ...69واملتمثلة يف عمليات تلقي
األموال وعمليات التمويل واالستثامر التي ال يرتتب عنها حتصيل أو تسديد
وختص هذه العمليات عىل اخلصوص فئات املنتجات اآلتية :املرابحة،
الفوائد.
ّ
املشاركة ،املضاربة ،اإلجارة ،االستصناع ،السلم »...فزال بذلك بعض الغموض
حول صيغ التمويل اإلسالمية عموما .وبالرغم من ذلك إالّ أنّه بقيت جوانب
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غري واضحة تتعلق ب:

ثم صدر النظام  02/14املؤرخ يف  16فرباير  2014واملتعلق باملخاطر الكربى
ّ
نص يف املادة ُ «:18يسمح للبنوك واملؤسسات املالية أن تأخذ
واملسامهات ،حيث ّ
ثم
مسامهات وفق ًا للرشوط واحلدود املنصوص عليها يف املواد من  19إىل  22أدناه»ّ ،
ّقرر يف املادة  19أنّه جيب أن ال تتجاوز املسامهة الواحدة  15%من األموال اخلاصة
القانونية ،وأن ال تتجاوز جمموع املسامهات  60%من األموال اخلاصة القانونية،
ليستثني ممّا سبق يف املادة  20املسامهات يف البنوك واملؤسسات املالية املتواجدة
ٍ
ٍ
خاضعة للقانون اجلزائري والتي تشكل
مؤسسات
باجلزائر ،واملسامهات يف
امتدادا للنشاط البنكي بام فيها مؤسسات الرتقية العقارية املنشأة من طرف البنوك
تسي خدمات ما بني
واملؤسسات املالية ،كام يستثني املسامهات يف املؤسسات التي ّ
البنوك ،وأيضا املسامهات التي منحها جملس النقد والقرض ترخيص ًا رصحي ًا.
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 ملكية البنوك اإلسالمية للمنقوالت والعقارات ،ومسامهات يف الرشكاتواملؤسسات ،جاء يف قانون النقد والقرض ما يتعارض يف الظاهر مع هذه الفكرة،
كام يعرتي هذا النص القانوين يشء من الغموض وعدم الوضوح يف التطبيق،
نص األمر رقم  11-03املؤرخ يف  26أوت  2003املتعلق بالنقد والقرض يف
حيث ّ
املادة «:74يمكن للبنوك واملؤسسات املالية أن تأخذ مسامهات وحتوزها ،وال
جيوز أن تتعدى هذه املسامهات بالنسبة للبنوك ،احلدود التي رسمها جملس النقد
والقرض» ،ومن املادة هذه ُيفهم ّ
أن مسامهات البنوك عموما جيب أن تكون حمدّ دة
بسقف ال جيوز ختطيه ،وهذا يتعارض رصاحة مع مبدأ التمويل بصيغة املضاربة،
إالّ إذا كان هذا التسقيف يتعلق بشق الودائع اجلارية والتي يضمنها البنك عىل ّ
كل
حال ،وأ ّما ما يتعلق بشق ودائع االستثامر ،والتي ال يضمنها البنك اإلسالمي إال
إذا ثبت منه تعدّ أو تقصري ،فإنّه غري مناسب ،إذ ّ
إن أساس املضاربة هو أن يدفع
ُ
املالك إىل العامل ماالًّ يتجر فيه.
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ٍ
يبقى مالحظة ّ
بسقوف من أمواهلا اخلاصة
أن بنك اجلزائر ربط مسامهات البنوك
ٍ
اعتبار للودائع االستثامرية التي ال يضمنها البنك ،رغم
القانونية فقط ،ومل يعط أي
ّ
أن التمويل باملضاربة قد يكون من الودائع االستثامرية ويكون ُ
البنك وكي ً
ال فقط،
ٍ
بجزء من ماله كام سبق
وقد يكون البنك مشارك ًا ألصحاب الودائع االستثامرية
بيانه يف صور التمويل باملضاربة .وهذا التسقيف ُيق ّلل من التمويل بالصيغ القائمة

عىل املشاركة يف الربح واخلسارة لدى املصارف اإلسالمية ومنها صيغة املضاربة،
ٍ
بنسبة
ويمكن ملجلس النقد والقرض أن ُيس ّقف مسامهات املصارف اإلسالمية
تتوافق مع قدر رأس مال املرصف إضاف ًة إىل ودائع االستثامر ّ
ألن ودائع االستثامر
أصحابا بمبدأ تقاسم األرباح واخلسائر.
ودائع يقبل
يف البنوك اإلسالمية هي
ٌ
ُ

 - 3القانون الجبائي :أهم ما ُيشكّل عقب ًة أمام التمويل باملضاربة يف القانون
اجلبائي اجلزائري:

رقم األعامل الذي خيضع
أ  -الرسم على النشاط المهني  :TAPيتحدّ د ُ
ِ
أساس جممو ِع الفوائد
للرسم عىل النشاط املهني يف البنوك العاملة يف اجلزائر عىل
والعموالت املت ََح َّصل عليها ،وقد حدّ ده قانون الرضائب والرسوم املامثلة يف املادة
تنص عىل أنّه  .% 2وحتى يتّضح ّ
أن هذا الرسم ُيشكّل عائق ًا من
رقم  222والتي ّ
عوائق التمويل بصيغة املضاربة نفرتض املثال التايل:
ٍ
 نفرتض ّرشاء من أجل البيع.
مول عملية
أن البنك اإلسالمي َّ
ِ
 نفرتض ّالنفقات واألعبا َء معدوم ٌة.
أن
ٍ
ٍ
 نفرتض ّواحدة.
صفقة
أن التمويل بصيغة املضاربة يف
 التمويل قيمته  100.000دج ،فيكون البنك اإلسالمي صاحب املالوالعميل املضارب بالعمل.
 ونفرتض ُّوزع األرباح مناصف ًة.
أن االتفاق بينهام عىل أن ت َّ
رضائب ورسو ٍم أخرى غري الرسم عىل النشاط
 نفرتض عدم وجودَ
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املهني.

ٍ

يقوم العميل برشاء بضاعة باملبلغ الذي استلمه من البنك اإلسالمي ب 100.000

ُ
دج ثم يقوم
العميل ببيعها ب  110.000دج ،يف هذه احلالة يستوجب دفع رس ٍم عىل
النشاط املهني والذي يساوي % 2من رقم األعامل أي  2.200دج .فتكون العملية
ح ّققت ربح ًا صافي ًا بـ  7.800دج نصيب البنك اإلسالمي  3.900دج.

منح قرض ب 100.000دج بمعدل فائدة مثال ب ( % 5من أجل تقريب الربح
والفائدة ،افرتضنا معدل فائدة  % 5لتقابل الربح الذي يستحقه البنك اإلسالمي
من عملية البيع).

تكون فائدة البنك التقليدي  5.000دج ،ويدفع رس ًام عىل النشاط املهني بـ  % 2أي
 100دج.
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مرة أخرى رس ًام عىل النشاط
عند تسجيل هذه العوائد يدفع البنك اإلسالمي ّ
املهني % 2من الربح أي مبلغ  78دج .فيكون قد دفع مبلغ  1.100دج ( ُيم ّثل حصته
من الرسم عىل النشاط املهني من عملية البيع)ُ ،يضاف إليها مبلغ  78دج ،فيكون
جمموع ما دفعه البنك من العملية كرس ٍم عىل النشاط املهني هو  1.178دج ،وإذا
حسبنا معدل الرسم بقسمة  1.178دج عىل الربح الذي يستحقه البنك من العملية
( 5.000دج يقابل الفائدة عند البنك التقليدي) نجده يدفع حقيـــقة نســـبة
 .% 23.56ولو أخذنا نفس العملية بنفس االفرتاضات السابقة ،لكن بقرض من
بنك تقليدي فالنتائج تكون كتايل:
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اجلدول رقم  :3مقارنة بني بنك إسالمي وبنك تقليدي يف الرسم عىل النشاط املهني
بنك اإلسالمي

املبالغ

بنك تقليدي

املبالغ

متويل رشاء بضاعة بصيغة املضاربة

 100.000دج

قرض

 100.000دج

بيع البضاعة

 110.000دج

الفائدة

 5.000دج

الرسم عىل النشاط املهني % 2

 2.200دج

الرسم عىل
النشاط املهني

 100دج

ربح العملية

 7.800دج

---

---

نصيب البنك من ربح العملية

 3.900دج

---

---

الرسم عىل النشاط املهني % 2

 78دج

---

---

الربح الصايف للبنك

 3.822دج

---

---

جمموع ما دفعه البنك من TAP

 1.178دج

---

---

نسبة جمموع ما دفعه البنك من
(TAPمقارنة بالفائدة يف البنك التقليدي)

% 23،56

---

---

%2

املصدر :من إعداد الباحث بناء عىل املثال املفرتض

ب  -الضريبة على أرباح الشركات  :IBSختضع أرباح البنوك كغريها من
الرشكات إىل رضيبة حدّ دها القانون اجلبائي اجلزائري يف املادة  150من قانون
يتبي وجه كون الرضيبة عىل
الرضائب املبارشة و الرسوم املامثلة بـ  .% 26وحتى ّ
أرباح الرشكات يف القانون اجلبائي اجلزائري من عوائق التمويل بصيغة املضاربة
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نأخذ املثال التايل الذي نفرتض فيه:

 التمويل بعقد املضاربة بقيمة 100.000دج ،وموضوع املضاربة هورشكة.
 االتفاق بني البنك اإلسالمي والعميل عىل ُّقسم مناصفة.
أن األرباح ت ّ
ِ
 ّأن
النفقات واألعبا َء معدوم ٌة.
 ال وجود لرضائب أخرى. ّأن الرشكة حققت أرباح ًا صافية يف النهاية السنة بقدر 10.000دج.

قرض ب  100.000دج بسعر فائدة  % 5أي فوائد ب  5.000دج تدفع عليها رضائب
عىل األرباح بـ  % 26أي  1.300دج فقط.
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عندما حتقق الرشكة (والتي هي رشكة مضاربة بني البنك اإلسالمي وا ُملضارب
بالعمل) ربح ًا صافي ًا قدره 10.000دج فهي تدفع  % 26رضيب ًة عىل أرباح الرشكات
قدرها  2.600دج .فيكون الربح الصايف بعد الرضيبة 7.400دج ،للبنك اإلسالمي
منها 3.700دج.
ٍ
ٍ
وعىل فرض ّ
أعامل أخرى فسيدفع عىل
متويالت أو
أي
أن البنك اإلسالمي ليس له ّ
هذه األرباح رضيب ًة ب  % 26أي  962دج ،فيكون البنك اإلسالمي قد دفع مبلغ
1.300دج وهو ما ُيم ِّثل حصته من الرضائب املدفوعة من قبل رشكة املضاربة،
إضاف ًة إىل مبلغ  962دج رضائب عىل أرباح البنك ،وبالتايل جمموع ما دفعه هو
 2.262دج والتي مت ّثل  % 45،25من األرباح املحققة .ولو أخذنا نفس العملية لدى
بنك تقليدي لكانت النتائج كالتايل:
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اجلدول رقم  :4مقارنة بني بنك إسالمي وبنك تقليدي يف الرضيبة عىل أرباح الرشكات
بنك إسالمي

املبالغ

بنك تقليدي

املبالغ

ربح رشكة املضاربة

 10.000،00دج

قرض

 100.000،00دج

الرضيبة عىل ربح الرشكات

 2.600،00دج

فوائد (الربح قبل
الرضيبة)

 5.000،00دج

الربح الصايف للرشكة

 7.400،00دج

IBS

 1.300،00دج

نصيب البنك اإلسالمي

 3.700،00دج

الربح الصايف

 3.700،00دج

الرضيبة عىل ربح الرشكات

 962،00دج

---

---

الربح الصايف للبنك اإلسالمي

 2.738،00دج

---

---

جمموع ما دفعه من IBS

 2.262،00دج

---

---

نسبة جمموع IBS

% 45،25

---

---

املصدر :من إعداد الباحث بناء عىل املثال املفرتض

 - 4القانون التجاري والقانون المدني:

جهة والعمل من ٍ
مبدأ التمويل بصيغة املضاربة هو أن يكون املال من ٍ
جهة أخرى،
عىل أن يكون الربح نسب ًة مشاع ًة بني الطرفني ،أ ّما اخلسارة فتكون عىل صاحب املال
إن مل يكن هناك تعدٍّ أو تقصري من العامل ،وعقد املضاربة من العقود غري املسامة يف
عزز هذا املبدأ يف القانون املدين اجلزائري يف املادة
الترشيع اجلزائري ،لكن جاء ما ُي ّ
«: 416الرشكة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر عىل
مال أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عمل أو ٍ
ٍ
نقد ،هبدف اقتسام
حصة من
مشرتك ،بتقديم
نشاط
املسامهة يف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مشرتكة .كام يتحملون
منفعة
هدف اقتصادي ذي
اقتصاد أو بلوغ
الربح أو حتقيق
تنجر عن ذلك» .وعليه يمكن للبنك اإلسالمي أن ُينشأ رشكة
اخلسائر التي قد ُّ
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ثانيا :عقبات متعلقة بالمتعاملين:

 يرى بعض مسؤويل بنك الربكة اجلزائريّ ،أن هتميش التمويل بصيغة املضاربة
يف البنك ،يرجع باألساس إىل غياب الوازع الديني لدى الكثري من املتعاملني،
( ((3فضيل ،نادية .القانون التجاري اجلزائري ،األعامل التجارية ،التاجر ،املحل التجاري ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة السادسة ،سنة
 ،2004ص .38
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اآلخر عامالً ،وجاء يف القانون
رب املال والطرف
مضاربة ،يكون املرصف هو ّ
ُ
التجاري يف املادة «: 567جيب االكتتاب بجميع احلصص من طرف الرشكاء
وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت احلصص عينية أو نقدية .وال جيوز أن ُت ّثل
احلصص بتقديم عمل ،ويذكر توزيع احلصص يف القانون األسايس .»...وبام ّ
أن
القانون املدين هو الرشيعة العامة ويشتمل عىل املبادئ والقواعد العامة التي البد
من الرجوع إليها عند انعدام النص يف القانون التجاري(((3وبحمل الكالم العام
يف نص املادة  416من القانون املدين عىل النص اخلاص الوارد يف املادة  567من
القانون التجاري يمكن القول ّ
أن النظام اجلزائري جييز أن تكون حصة الرشيك
عمال يقدّ مه ،ولكن ال يمكن أن تدخل هذه احلصة يف تكوين رأس املال .ومل ينص
القانون عىل مقدار العمل الذي يعترب حصة يف الرشكة ،وهلذا ُيرجع فيه إىل اتفاق
املتعاقدين.
حتمل املضارب بالعمل للخسارة إن حصلت؟ هذا
وهل جيوز قانون ًا اشرتاط عدم ّ
ما نصت عليه املادة  426من القانون املدين  ...«:وجيوز االتفاق عىل إعفاء الرشيك
الذي مل يقدّ م سوى عمله من كل مسامهة يف اخلسائر عىل رشط أالّ يكون قد ُقررت
له أجرة ثمن عمله».
وممّا سبق يتضح ّ
أن القانون املدين والقانون التجاري يف اجلزائر ليس فيهام ما
يدل عىل منع التمويل بصيغة املضاربة ،غري ّ
أن عدم وجود قوانني خاصة بعقد
املضاربة ،تن ّظم حقوق وواجبات كل طرف ،وحتدد العقوبات واجلزاءات عىل
املخالفُ ،يعترب من العقبات التي أ ّدت إىل هتميش التمويل هبذه الصيغة.
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ٍ
ٍ
أناس ليس لدهيم أخالق إنسانية
مضاربات رشعية مع
حيث ال يمكن تطبيق
وأن الكثري منهم ّجت ٌار مغامرون يسعون إىل الكسب ّ
فضال عن تربية إسالميةّ ،
بكل
الطرق سواء كانت مرشوعة أو ال ،والدليل عىل ذلك القضايا العديدة املطروحة
ٌ
مسؤول بأحد
يف قسم املنازعات بالبنك( ،((3وهو نفس الكالم الذي يقوله
املصارف اإلسالمية الكربى ...»:ال يمكن االعتامد عىل عنرص األمانة وااللتزام
األخالقي يف التعامل مع املتعاملني ،فقد اتضح ّ
أن أخالقيات وسلوك نسبة كبرية
من املتعاملني ليست عىل املستوى املطلوب واملالئم لطبيعة هذه الصيغة حتى
يأمن املرصف ويطمئن عىل وضع كامل ثقته يف هؤالء املتعاملني املضاربني ،األمر
(((3
الذي جعل عنرص املخاطرة يف مثل هذه العملية يصل إىل »% 100
أن الواقع العميل ُيظهر ّ
غري ّ
أن مشكلة عدم التزام املتعاملني وعدم أمانتهم،
وتعدّ هيم عىل حقوق البنك ،ال تقترص عىل صيغة املضاربة أو املشاركة ،كام ّأنا
ليست خاصة بالبنوك اإلسالمية ،بل ّ
إن من املتعاملني مع البنوك التقليدية من
هو أسوء حاالً ممّن يتعامل مع البنوك اإلسالمية ،وال يتو ّفر عىل الوازع الديني
وال عىل الرتبية اإلسالمية ونجده ُي ّ
وف بالتزاماته ،فليس غياب الوازع الديني هو
السبب الرئييس لكن يرجع ذلك فيام يظهر يل إىل اعتامد البنوك اإلسالمية عىل
نفس النهج املتبع من قبل البنوك التقليدية يف الرتكيز عىل مالءة العميل وجودة
ضامناته عىل حساب الدراسة اجليدة للعميل من حيث األمانة والكفاءة املهنية،
إضافة إىل عدم وجود قوانني خاصة بعقد املضاربة ،تن ّظم حقوق وواجبات كل
طرف ،وحتدد العقوبات واجلزاءات عىل املخالف ،وإىل طبيعة عقد املضاربة.

ً
ثالثا :عقبات متعلقة بطبيعة عقد المضاربة:

عقد املضاربة هو عقد رشعيّ ،بي الفق ُه اإلسالمي أركانه ورشوطه ،وأحكامه
( ((3اجلياليل ،عجة .عقد املضاربة ( القراض ) ،يف املصارف اإلسالمية ،بني الفقه اإلسالمي والتقنيات املرصفية ،حماولة التأسيس القتصاد مرصيف
إسالمي ،اجلزائر ،دار اخللدونية ،د ط ،سنة  ،2006ص .238
( ((3أبو زيد ،حممد عبد املنعم .نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،القاهرة ،مكتبة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،سنة
 ،2000ص .106
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عقبات عملي ٌة عند إرادة
واجلواز ،وإنّام تظهر
من حيث الصح ُة والفسا ُد ،واحلرم ُة
ٌ
ُ
تطويع هذه الصيغة لقواعد العمل البنكي املبني عىل القواعد البنكية التقليدية ،من
أهم مصادر اخلطر بالنسبة
ثم جتنّبها وإدارهتا ،فتظهر ّ
حيث مفهو ُم املخاطر ومن ّ
للبنك من(:((3
 - 1اخلسارة عىل رب املال :من العقبات الرئيسية يف استخدام التمويل باملضاربة
لدى البنوك اإلسالمية كون اخلسارة تقع عىل رب املال فقط ،حتى زعم بعضهم
ّ
أن املضارب يف حال اخلسارة ُيعامل كموظف ،ويف حال الربح ُيشارك يف الربح

عب عن جدية
صمم األمان يف العمل البنكي التقليدي ،حيث ُي ّ
 - 3الضامن :هو ّ
املتعامل ،ويستخدمه البنك للضغط عىل العميل يف حال ّ
تأخره عن السداد ،وإذا
( ((3النابليس ،سليم فيصل .التمويل اإلسالمي ،النظرية والتطبيق وإدارة املخاطر ،األردن ،دار وائل ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2018ص .320

(38) Shaikh, Salman Ahmed, A Critical Analysis of Mudarabah & a New Approach to Equity Financing in Islamic Finance, Journal of Islamic
Banking & Finance July-Sept 2011, No.3, Volume 28.

( ((3أبو اهلالل ،تقييم أعامل البنوك اإلسالمية االستثامرية دراسة حتليلية مقارنة ،ص .203

(40) Md. Habibur Rahman, Mudarabah and its Applications in Islamic Finance: An Analysis, Asian Journal of Research in Banking and
Finance Vol. 8, No. 6, June 2018, pp. 33-46

( ((4إرشيد ،حممود عبد الكريم .املدخل الشامل إىل معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2015ص
.97
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كام لو كان السبب الوحيد وراءه( ،((3لكن هذا الكالم ال يصح هبذا اإلطالق ،نعم
صحيح ّ
رب املال ،ولكن يف حال حدوثها خيرس املضارب وقته
أن اخلسارة تقع عىل ّ
وجهده ،وهو ما اتفق عليه الفقهاء رمحهم اهلل( .((3يرفع هذا الرشط من املخاطر
االئتامنية ،ويدفع البنوك اإلسالمية إىل جتنّب التمويل هبذه الصيغة ،وتفضيل
الصيغ األخرى ذات العائد الثابت مثل املرابحة واإلجارة.
 - 2إطالق يد العامل :يعترب بعض الباحثني ّ
أن التمويل عن طريق صيغة
املضاربة تعترب أكثر خطورة من التمويل بصيغ املشاركات األخرى بسبب إطالق
يد املضارب يف العمل( ،((4وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف انفراد املضارب
ٌ
بالعمل ،فذهب احلنفية واملالكية والشافعية ،إىل ّ
رشط
أن انفراد املضارب بالعمل
يف صحة املضاربة ،وخالف يف ذلك احلنابلة ،وأجازوا لرب املال مجيع الترصفات
التي جتوز للمضارب(.((4
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مل يلتزم العميل فإن البنك يستخدمه السرتداد أمواله( ،((4أ ّما يف البنوك اإلسالمية،
رب املال عىل املضارب ضامن رأس املال وأن يعيده كام ً
ال للمرصف
فإن اشرتط ُّ
يف حال وقوع خسارة ،أو يعيده مع حصة املرصف من الربح يف حال الربح ،فإنّه
رب املال عىل املضارب ضامنا
ال جيوز باتفاق مجهور العلامء( ،((4أ ّما إن اشرتط ُّ
للتحوط ال ُينفذه إالّ يف حال التعدي والتقصري ،فهذا ما أجازه املعيار الرشعي
ّ
رقم  13البند « :6جيوز لرب املال أخذ الضامنات الكافية واملناسبة من املضارب،
رب املال هذه الضامنات إالّ ثبت التعدي أو التقصري أو خمالفة
برشط أن ال ينفذ ّ
رشوط عقد املضاربة»(.((4

المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتطوير التمويل بصيغة المضاربة
في المصارف اإلسالمية في الجزائر:
المطلب األول :حلول العقبات التنظيمية والقانونية:
أ -بنك اجلزائر:

االحتياطي القانوين :يمكن لبنك اجلزائر ،وخاصة بعد صدور نظام
يفرق بني الودائع اجلارية ،والودائع االستثامرية ،يف احتساب االحتياطات
أن ّ
القانونية ،كام ّفرق بينهام نفس النظام يف املادة  9واملادة  10واملتعلق بنظام ضامن
الودائع ،ويستثنى من التعليمة  04-02املؤرخة يف  13ماي  2004الودائع االستثامرية
بكل أشكاهلا.
18-02

السيولة النقدية :بالرجوع إىل النظام رقم  11-04املؤرخ يف  24ماي  2004وإىل

( ((4خرضاوي ،نعيمة .إدارة املخاطر البنكية بني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ،حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك الربكة اجلزائري ،رسالة
ماجستري ،جامعة بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية ،غ م ،سنة  ،2009ص.23
( ((4بركة ،عامد عبد الرمحن .قضايا ومشكالت يف املصارف اإلسالمية وحلول مقرتحة ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2015ص.76
( ((4هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية ،سنة  ،2010ص .185
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فرق بني الودائع اجلارية
التعليمة رقم  ،2011 - 07عند احتساب معامل السيولة ال ُي ّ
والودائع االستثامرية كذلك ،عىل الرغم من ّ
أن الودائع االستثامرية يف املصارف
اإلسالمية غري مضمونة ،فأصحاهبا رشكاء مع املرصف يف الربح ويتحملون
اخلسارة عند وقوعها ،واألصل فيها ّأنا ودائع غري جاهزة وال يتم السحب منها
املكونة ملعامل السيولة.
إالّ يف مواعيد حمددة ولذا ينبغي أالّ تدخل يف العنارص ّ

ب -قانون النقد والقرض :ممّا ورد يف األمر رقم  11-03املؤرخ يف  26أوت 2003

ج -القانون اجلبائي :من أجل حتقيق العدالة بني البنوك التقليدية واملصارف
اإلسالمية يف الرضائب ،ينبغي أن تُعفى التمويالت بصيغة املضاربة من الرسم
عىل النشاط املهني ،وكام سبق بيانهّ ،
فإن املصارف اإلسالمية عند استعامهلا لصيغة
املضاربة يف التمويل ستدفع حصتها من الرسم عىل النشاط املهني املتو ّلد عن
عملية التمويل والتي هي فيها رشيك ،وكذلك األمر بالنسبة للرضيبة عىل أرباح
الرشكات ،حيث ّ
إن املصارف اإلسالمية تدفع الرضيبة عىل األرباح مرتني ،األوىل
عىل أرباح رشكة املضاربة والثانية عىل أرباحها هي.

د -القانون التجاري واملدين :يمكن سدّ الفراغ القانوين حول عقد املضاربة
يف الترشيع اجلزائري ،بإدراج فقرات ختص التمويل اإلسالمي ،ومنها عقد
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املتعلق بالنقد والقرض يف املادة «:74يمكن للبنوك واملؤسسات املالية أن تأخذ
مسامهات وحتوزها ،وال جيوز أن تتعدى هذه املسامهات بالنسبة للبنوك ،احلدود
التي رسمها جملس النقد والقرض» ،وهذا يقلل من التمويل بالصيغ القائمة عىل
املشاركة يف الربح واخلسارة لدى املصارف اإلسالمية ومنها صيغة املضاربة،
ويمكن ملجلس النقد والقرض أن ُيس ّقف مسامهات املصارف اإلسالمية بنسبة
تتوافق مع قدر رأس مال املرصف إضافة إىل ودائع االستثامر ّ
ألن ودائع االستثامر
يف البنوك اإلسالمية هي ودائع يقبل أصحاهبا بمبدأ تقاسم األرباح واخلسائر،
وهي من هذه الزاوية تُشبه أموال املسامهني.
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املضاربة ،بحيث ُينص فيها عىل رشوط عقد املضاربة ،وحقوق وواجبات كل
طرف ،مع التنصيص عىل قوانني ردعية عند املخالفة أو تعدي أحد األطراف،
ومعاجلة حاالت التقصري والتعدي.

المطلب الثاني :حلول العقبات المتعلقة بالمتعاملين:

ليس كل العمالء عىل درجة واحدة من حيث األمانة وااللتزام ،فمنهم املعروف
التجار ورجال األعامل من ذوي اخلربة والكفاءة ،يتمتع بالسمعة
املشهور من كبار ّ
احلسنة يف األوساط التجارية عىل املستوى الوطني أو الدويل ،وهذا الصنف غالبا
ٍ
ٍ
قروض من البنوك التقليدية ،اعتامد ًا
متويالت أو
ال جيد صعوبة يف احلصول عىل
ٍ
مشهور
وصنف غري
عىل مالءته وشهرته ،وهو كذلك يف املصارف اإلسالمية،
ٌ
ٍ
ولكن تعامل أو يتعامل مع املرصف اإلسالمي ،منذ ٍ
طويلة ،ومن خالل
فرتة
ِ
وصنف
املرصف بأمانته وبالتزامه ،فيتمكّن املرصف من متويله،
ب ُه
ٌ
ُ
مساره َخ ِ َ
ٍ
معروف عىل الصعيدين الوطني والدويل وال تعامل مع
غري
ثالث من املتعاملني ُ
ٍ
بحث يف
املرصف ،فهذا هو الصنف الذي يتطلب من املرصف اإلسالمي زيادة
سريته االئتامنية ،ودراس ُة شخصيته التجارية واألخالقية ،كام جيب عىل البنك أن
يراعي عدّ ة عوامل قبل املوافقة عىل التمويل بصيغة املضاربة مثل دراسة الطلب يف
السوق ،وتكاليف اإلنتاج ،واملنافسة ،والظروف االقتصادية والصناعية ،والدعم
التنظيمي والرافعة املالية لطالب التمويل .حيتاج حتليل كل هذه العوامل املع ّقدة
إىل مستوى ٍ
عال من اخلربة ،ليس فقط من جانب االقتصاد واألعامل والتمويل،
ولكن سنوات من اخلربة التمويلية لتقييم صحة اخلطة املالية املقرتحة للحد
ٍ
ٍ
ٍ
وخطر
سلبي
اختيار
من مسألة املعلومات غري املتامثلة التي يمكن أن تُؤدي إىل
ٍ
أخالقي(.((4
كام ينبغي للبنوك اإلسالمية أن ال تكتفي بالوثائق وامللفات الورقية ،بل االستعالم

(45) Aisyah Abdul-Rahman ,Shifa Mohd Nor, Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic banking, Malaysian Journal
of Society and Space 12 issue 2, 2016, pp. 39 – 46.
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ٍ
ٍ
علمية متكّن البنك
بطريقة
عن العميل من خالل املقابالت الشخصية التي تُعدّ
من معرفة مستوى الكفاءة الفنية واإلدارية واملالية ،واالعتامد عىل تزكية اآلخرين
له ممّن هو مشهود له بالدين واألمانة ورجاحة العقل ،إضاف ًة إىل الزيارة امليدانية
(((4
ملكان عمله.

المطلب الثالث :حلول العقبات المتعلقة بطبيعة عقد المضاربة:
 - 1مشكلة الخسارة على رب المال:

( ((4أبو زيد ،نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،ص .223
التحوط يف التمويل اإلسالمي ،اململكة العربية السعودية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،الطبعة األوىل،
( ((4السويلم ،سامي بن إبراهيم.
ّ
سنة  ،2007ص61

163

معوقات التمويل بصيغة املضاربة وسبل
معاجلتها يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر

اخلسارة من احلوادث املحتملة الوقوع ،وال خيلو عمل جتاري من احتامل وقوع
اخلسارة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية »:اخلطر خطران :خطر التجارة ،وهو أن
يشرتي السلعة يقصد أن يبيعها بربح ،ويتوكل عىل اهلل يف ذلك ،فهذا البدّ منه
(((4
يف التجارة ،...،وإن كان قد خيرس أحيان ًا ،فالتجارة ال تكون إالّ كذلك»،
فاحتامل وقوع اخلسارة يف املضاربة وار ٌد ،لكن ُيشرتط فيه أن يكون احتامالً
قليالً ،واألساليب املتبعة من طرف البنوك يف دراسة اجلدوى االقتصادية كفيل ٌة
بتمييز املرشوع الناجح من غريه .عىل ّ
تتحمل اخلسارة
أن املصارف اإلسالمية ال
ّ
حتول جزء ًا من املخاطر إىل املودعني.
لوحدها ،وإنّام ّ
يمكن للبنك اإلسالمي أن يضع ضمن بنود عقد التمويل حم ِّف ٍ
زات للمضارب
نص
تدفعه لالجتهاد أكثر من أجل حتقيق الربح وجتنّب اخلسارة ،من ذلك أن ُي ّ
يف العقد إن كان الربح املتحقق أكرب من الربح املتوقع يتنازل املرصف عنه
لصالح املضارب تربع ًا ،ومن املحفزات أيض ًا ما أفتت به اهليئة الرشعية يف رشكة
الراجحي املرصفية لالستثامر ،من جواز «أن يكون نصيب املضارب بجهده من
الربح متدرج ًا تصاعدي ًا بتصاعد أرباح املضاربة ،فمث ً
ال لو ربحت املضاربة عرش ًة
يف املائة صايف من رأس مال املضاربة ّ
فإن له ثالثني يف املائة من الربح ،وإن ربحت

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

املضاربة مخسة عرش يف املائة ّ
فإن له مخس ًة وثالثني يف املائة هكذا تصاعدي ًا».

(((4

 - 2مشكلة إطالق يد المضارب:

من أجل التقليل من مشكلة إطالق يد املضارب يف العمل ،عىل البنوك اإلسالمية
(((4
تفادي الدخول يف مضاربات مطلقة ،وتقترص عىل التمويل بمضاربات مق ّيدة،
بتجارة أو صفقة أو معاملة معينة ،وممّا يساعد عىل تقليل خماطر إطالق يد
املضارب إذا كانت العملية إنجاز مرشوع ،حتديد املدّ ة التي سينجز خالهلا
املرشوع ،و ُيطالب العميل بضامنات تكفل حسن تسيري العملية ،وااللتزام بعدم
اخلروج عن حدود االتفاق وهو ما تقوم به بعض البنوك اإلسالمية مثل بنك
(((5
التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين.
إن كان موضوع املضاربة عملية جتارية ،عىل البنوك اإلسالمية أن حتتفظ بالبضائع
والسلع يف خمازهنا ،وحتت مراقبتها ،وهذا ما قام به بنك فيصل اإلسالمي السوداين
(((5
من أجل التقليل من املخاطر النامجة عن الطرف الثاين.
خمرج عىل قول احلنابلة
كام يمكن االستفادة ممّا اقرتحه د .سامي السويلم وهو
ٌ
رمحهم اهلل ،الذين ال يشرتطون يف صحة عقد املضاربة تسليم رأس املال ،صورته
أن ُيربم املرصف اإلسالمي عقد التمويل بصيغة املضاربة من غري تسليم رأس
املال للمضارب ،فيقوم املضارب بإجراء العملية التجارية بضامن املرصف،
تم ذلك يدفع املرصف
ثم يبيعها للعمالء ،وإذا ّ
فيشرتي السلع إىل أجل قصري ّ
(((5
ثمن الرشاء للمورد ،ويستلم ثمن البيع ،ويعطي املضارب حصته من الربح.

 - 3مشكلة الضمان:

سبق أن املعيار الرشعي رقم

13

البند

6

الصادر عن هيئة املحاسبة واملراقبة

( ((4قرارات اهليئة الرشعية بمرصف الراجحي ،اململكة العربية السعودية ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2010ج 1ص.139
( ((4النابليس ،التمويل اإلسالمي ،ص .325
( ((5الرشقاوي ،البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه القانون والتطبيق ،ص .338
( ((5املرجع السابق ،ص .340
التحوط يف التمويل اإلسالمي ،ص .146
( ((5السويلم،
ّ
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( ((5الشبييل ،يوسف بن عبد اهلل .اخلدمات املرصفية االستثامرية يف املصارف اإلسالمية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة األوىل ،سنة  ،1431املجلد  ،2ص399
( ((5أبو زيد ،نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،ص .228
( ((5املرجع السابق ،ص .230
( ((5ابن قدامة ،املغني ،املجلد  ،5ص .76
( ((5نارص ،سليامن .مقال مشكلة الضامن واحللول الرشعية والعملية هلا ،جملة احلياة ،العدد السادس .2002
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رب املال الضامنات الكافية
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،يرى جواز أخذ ّ
واملناسبة من املضارب ،برشط أن ال ينفذها إالّ إذا ثبت التعدي أو التقصري،
أن املضارب يده يد ٍ
ومعلو ٌم ّ
أمان ،واألمني ال يضمن األمانة إالّ يف حال التعدي
أو التقصري ،لكن جيوز للبنك أن يطلب ضامن ًا يضمن له ما يضيع من ماله بتعدٍّ أو
ٍ
تقصري...« ،وعىل ذلك عامة أهل العلم ّ
أن الضامن ال يصح يف األمانات إالّ إذا
كان لضامن التعدي أو التفريط فيها ،أ ّما الضامن املطلق فال يصح»(.((5
والبنك اإلسالمي يتمكن من أخذ ضامنات شخصية (كفالة) من طرف مترب ٍع
يتك ّفل بالضامن يف حال التعدي والتقصري ،كام يمكن أن يأخذ ضامنات عينية
قص املضارب أو تعدى(.((5
(الرهن) ،برشط عدم اإلنفاذ إالّ إذا ّ
لكن هل جيوز ضامن ما مل جيب بعدُ ؟ أي بافرتاض وقوع (التعدي والتقصري)
ما مل يقع؟ ذهب مجهور أهل العلم إىل جوازه ،وخالف يف ذلك الشافعية رمحهم
اهلل( ،((5قال ابن قدامة رمحه اهلل ،...»:فظاهر كالم أمحد رمحه اهلل يدل عىل صحة
الضامن ،فإنّه قال قي رواية األثرم يف رجل يتقبل من الناس الثياب فقال له رجل:
ادفع إليه ثيابك وأنا ضامن فقال له :هو ضامن ملا دفعه إليه يعني إذا تعدى أو
تلف بفعله ،فعىل هذا إن تلف بغري تفريط منه وال فعله مل يلزم الضامن يشء ملا
ألنا مضمونة عىل من هي يف
ذكرنا .وإن تلف بفعله أو تفريط لزم ضامنه ذلك ّ
يده فلزم ضامنه كالغصوب والعواري ،وهذا يف احلقيقة ضامن ما مل جيب وقد ب ّينا
جوازه»(.((5
كام يقرتح د .سليامن نارص أن يتقدّ م املضارب إذا كان يملك أص ً
بتعه ٍد
ال أو عقار ًا ّ
يتعهدُ من خالله ببيع هذا األصل أو العقار لتعويض النقص أو اخلسارة التي قد
ّ
تقصريه أو تعديه ،ويكون هذا التعهد كتابي ًا ومسج ً
ال
حتدث يف رأس املال ،إذا ثبت
ُ
لدى مو ّث ٍق ،لتكون له القوة القانونية أمام املحاكم إذا اقتىض األمر ذلك(.((5
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الخاتمة:
كان اهلدف من الدراسة هو تسليط الضوء عىل أهم املعوقات التي تعرتض
التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر ،وقد توصلت الدراسة إىل:

 ّيفرق بني الودائع االستثامرية والودائع
أن البنك املركزي اجلزائري ال ّ
اجلارية ،يف احتساب ّ
كل من االحتياطات القانونية ،ومعامل السيولة.
 تسقيف مسامهات البنوك اجلزائرية يف الرشكات واملؤسسات ب % 15من أمواهلا اخلاصة القانونية يف املسامهة الواحدة ،و % 60ملجموع
املسامهات ،يشكّل عقبة أمام التمويل بصيغة املضاربة.
 االزدواج الرضيبي يف الرسم عىل النشاط املهني ،والرضيبة عىل األرباح،ُيعترب عائق ًا أمام التمويل باملضاربة.
 عدم وجود فقرات خاصة بالتمويل اإلسالمي ومنها عقد املضاربة،يف كل من القانون التجاري والقانون املدين ،هو فراغ قانوين ،يؤ ّدي إىل
التقليل وإمهال التعامل هبذه الصيغة.
 عدم األمانة يف التعامل والتعدي عىل حقوق البنك من طرف املتعاملني،دفع بالبنوك اإلسالمية إىل جتنّب التمويل بصيغة املضاربة.
أهم عوائق التمويل بصيغة املضاربة ،ما يتعلق بطبيعة عقد املضاربة،
 من ّمن كون اخلسارة يتحم ّلها رب املال ،وإطالق يد املضارب ،ومشكلة
الضامن.
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 إعفاء الودائع االستثامرية من االحتياطات القانونية. إعادة النظر يف طريقة حساب معامل السيولة لدى البنوك اإلسالمية،املكونة للمطلوبات.
واستثناء الودائع االستثامرية من العنارص ّ
 تسقيف مسامهات البنوك اإلسالمية بنسبة من أمواهلا اخلاصة إضافة إىلودائع االستثامر.
مرة واحدة ،عند
 معاجلة االزدواج الرضيبي باالقتصار عىل دفع الرضيبة ّالتمويل بصيغة املضاربة.
 إدراج نصوص قانونية خاصة باملضاربة يف القانون املدين والقانوننص فيها عىل رشوط عقد املضاربة ،وحقوق وواجبات كل
التجاري ُي ّ
طرف ،ومعاجلة حاالت التقصري والتعدي.
وملعاجلة العقبات املرتبطة باملتعاملني وبطبيعة عقد املضاربة يمكن للبنوك
اإلسالمية أن:
 تأخذ ضامنات عينية أو شخصية برشط عدم اإلنفاذ إالّ يف حال التعديأو التقصري.
 تُدرج ضمن بنود عقد التمويل حم ِّف ٍزات للمضارب تدفعه لالجتهاد أكثر
من أجل حتقيق الربح وجتنّب اخلسارة ،كتنازل املرصف عن الربح الزائد
املتحقق لصالح املضارب تربع ًا ،أو أن يكون نصيب املضارب بجهده من
الربح متدرج ًا تصاعدي ًا بتصاعد أرباح املضاربة.
 إن كان موضوع املضاربة صفقة جتارية يمكن للبنوك اإلسالمية االحتفاظبالسلع يف خمازهنا وحتت مراقبتها.
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التوصيات:

ال شك ّ
أن هناك العديد من اجلوانب التي هلا عالقة بمعوقات التمويل بصيغة
املضاربة يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر مل يتم التطرق إليها ،وقد تدعو احلاجة
إىل معاجلتها منها:
 املعاجلة املحاسبية للتمويل باملضاربة وفق النظام املحاسبي املعمول به يفالبنوك اجلزائرية.
 دراسة رشعية لطريقة توزيع األرباح يف حال التمويل بصيغة املضاربة يفاملصارف اإلسالمية اجلزائرية ،بني املرصف واملودعني واملستثمرين.
 آليات تطوير سندات املضاربة (القراض) يف اجلزائر. مجع ودراسة لتجارب التمويل بصيغة املضاربة يف املصارف اإلسالميةوتقييمها حتى تتمكن املؤسسات واملصارف اإلسالمية من االستفادة من
اخلربات السابقة.

المصادر والمراجع:

 األمني ،حسن .املضاربة الرشعية وتطبيقاهتا احلديثة ،جدة ،اململكة العربية السعودية،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،د.ط ،سنة  1414هـ
 أبو اهلالل ،حمي الدين يعقوب .تقييم أعامل البنوك اإلسالمية االستثامرية ،دراسةحتليلية مقارنة ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،سنة .2012
 أبو زيد ،حممد عبد املنعم .املضاربة وتطبيقاهتا العملية يف املصارف اإلسالمية،القاهرة ،مرص ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،سنة 1996م.
 أبو زيد ،حممد عبد املنعم .نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،القاهرة،مكتبة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،سنة .2000
 إرشيد ،حممود عبد الكريم .املدخل الشامل إىل معامالت وعمليات املصارفاإلسالمية ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،سنة .2015
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 ابن منظور ،مجال الدين حممد .لسان العرب ،بريوت ،لبنان ،دار صادر ،د.ط ،د.ت. ابن رشد القرطبي ،حممد بن أمحد .بداية املجتهد وهناية املقتصد ،بتحقيق عبد اهللالعبادي ،مرص ،دار السالم ،الطبعة الثالثة ،سنة 2006م.
 بن عامرة ،نوال صالح .املراجعة والرقابة يف املصارف اإلسالمية ،األردن ،دار وائل،الطبعة األوىل ،سنة 2013م.
 الربواري ،شعبان حممد إسالم .بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي ،بريوت،لبنان ،دار الفكر املعارص ،الطبعة األوىل ،سنة 2002م.
 بركة ،عامد عبد الرمحن .قضايا ومشكالت يف املصارف اإلسالمية وحلول مقرتحة،األردن ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،سنة .2015
 جباييل ،سفيان .مدير جتاري بمرصف السالم ،مداخلة بعنوان« :تطوير صيغة املضاربةلتمويل عمليات قصرية األجل» ،الندوة اجلزائرية للتأمني والتمويل اإلسالمي 24 ،و 25
نوفمرب  ،2018تنظيم مؤسسة صايف واملجلس اإلسالمي األعىل ،قرص الثقافة ،اجلزائر.
 اجلياليل ،عجة .عقد املضاربة (القراض) ،يف املصارف اإلسالمية ،بني الفقه اإلسالميوالتقنيات املرصفية ،حماولة التأسيس القتصاد مرصيف إسالمي ،اجلزائر ،دار اخللدونية،
د ط ،سنة .2006
 خرضاوي ،نعيمة .إدارة املخاطر البنكية بني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية،حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك الربكة اجلزائري ،رسالة ماجستري ،جامعة
بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية ،غ م ،سنة .2009
 خالد ،موسى مبارك .صيغ التمويل اإلسالمي كبديل للتمويل التقليدي يف ظلاألزمة املالية العاملية ،،رسالة ماجستري ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر ،غ م ،سنة .2013
 الزحييل ،وهبة .الفقه اإلسالمي وأدلته ،دمشق ،سوريا ،دار الفكر ،الطبعة التاسعة،سنة 2006م.
التحوط يف التمويل اإلسالمي ،اململكة العربية
 السويلم ،سامي بن إبراهيم.ّ
السعودية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،الطبعة األوىل ،سنة .2007
 سامح ،راشدي .آلية رقابة البنك املركزي عىل أعامل البنوك يف ظل املعايري الدولية –دراسة حالة اجلزائر  ،-رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،3كلية العلوم االقتصادية ،غ
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م ،سنة .2011
 الرشقاوي ،عائشة املالقي ،البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه القانون والتطبيق،الدار البيضاء ،املغرب ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل ،سنة .2000
 السورسة ،عبد املجيد حممد ،إشكاالت املضاربة املشرتكة وحلوهلا (دراسة فقهيةمقارنة) ،بحث منشور يف جملة بيت املشورة ،قطر ،العدد2017 ،7م.
 الشبييل ،يوسف بن عبد اهلل .اخلدمات املرصفية االستثامرية يف املصارف اإلسالميةوأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل ،سنة 1431هـ.
 شبري ،حممد عثامن .املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،األردن ،دارالنفائس ،الطبعة السادسة ،سنة 2007م.
 صالح كامل ،حمارضة بعنوان »:تطور العمل املرصيف اإلسالمي ،مشاكل وآفاق»،يف حفل تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية ،1997/10/20 ،جدّ ة،
اململكة العربية السعودية.
 الطيار ،عبد اهلل بن حممد .البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،الرياض ،اململكةالعربية السعودية ،دار الوطن ،الطبعة الثانية ،سنة  1414هـ.
 طارق اهلل خان وحبيب أمحد ،إدارة املخاطر ،حتليل قضايا يف الصناعة املاليةاإلسالمية ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،د
ط ،سنة 1424هـ.
 فضيل ،نادية .القانون التجاري اجلزائري ،األعامل التجارية ،التاجر ،املحل التجاري،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة السادسة ،سنة .2004
 الفريوز آبادي ،حممد بن يعقوب .القاموس املحيط ،بريوت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة،الطبعة الثامنة ،سنة .2005
 قحام ،منى .صيغ التمويل يف االقتصاد اإلسالمي دراسة حالة بنك الربكة اجلزائريوكالة البليدة ،-رسالة ماجستري ،جامعة املدية ،اجلزائر ،غ م ،سنة .2009 قرارات اهليئة الرشعية بمرصف الراجحي ،اململكة العربية السعودية ،دار كنوزإشبيليا ،الطبعة األوىل ،سنة .2010
 موفق الدين عبد اهلل بن أمحد .املغني ،بريوت ،لبنان ،در الفكر ،الطبعة األوىل ،سنة170
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1984م.
 النابليس ،سليم فيصل .التمويل اإلسالمي ،النظرية والتطبيق وإدارة املخاطر،األردن ،دار وائل ،الطبعة األوىل ،سنة .2018
 نارص ،سليامن .مقال مشكلة الضامن واحللول الرشعية والعملية هلا ،جملة احلياة،العدد السادس .2002
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ً
نموذجا
واقع التمويل اإلسالمي في اليابان :الصكوك
منير ماهر الشاطر
باحث في دراسات ما بعد الدكتوراه ،الجامعة العالمية اإلسالمية الماليزية

عمر عبد الرحيم المالح
وزارة التربية والتعليم األردنية

ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/10 /31م ،واعتمد للنشر في 2020/ 2/26م)

هيدف هذا البحث إىل بيان واقع وفرص وحتديات التمويل اإلسالمي يف اليابان
مع الرتكيز عىل جتربة الصكوك ،فقد شهدت اليابان حركة بحث وحتري عن
املالية اإلسالمية أعقبها دخول حمدود من قبل املؤسسات املالية اليابانية يف قطاع
التجزئة البنكي يف كل من ماليزيا وديب ،ومتثل هذا الدخول بطرح منتجات
مالية إسالمية كاملرابحة لآلمر بالرشاء واإلجارة املنتهية بالتمليك وغريها ،كام
تم إصدار صكوك خارج اليابان من قبل مؤسسات يابانية مالية عريقة ،أعقب
ذلك تعديالت قانونية لتسهيل إصدار الصكوك وجذب املستثمرين الراغبني
بالتعامل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية داخل اليابان ،إال أن هذه اخلطوات
الترشيعية األخرية مل تنجح يف تطوير هذه التجربة فيام بعد ،لذا فالبحث يسعى من
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خالل املنهج االستقرائي التحلييل إىل رصد الفرص والتحديات التي تواجه هذه
التجربة ومعرفة أسباب عدم تطورها بالرغم من التعديالت القانونية التي حدثت
الستيعاب وإزالة العوائق أمام الدخول يف هذا القطاع ،وقد توصل البحث إىل
عدة نتائج أمهها :وجود ضعف يف مستلزمات نجاح التجربة داخل اليابان لعدم
توافر متطلبات النجاح مثل ق ّلة عدد وضعف تأثري اجلالية املسلمة ،وضعف
املعرفة الرشعية ،وندرة الكفاءات يف جمال التمويل اإلسالمي هناك؛ كام أن عدم
شمولية التعديالت ملنتجات وخدمات القطاع املايل اإلسالمي كان له أثر مهم يف
عدم تطور التجربة ،إضافة إىل ذلك صعوبة دخول الصكوك عىل ّ
خط املنافسة مع
املنتجات التقليدية وخاصة السندات يف الوقت الذي تنشط فيه كثري من الدول
اإلسالمية يف التعامل بالسندات التقليدية مع اليابان دون إيالء جتربة الصكوك
كبريا ،يف حني يمكن تطوير التجربة خارج اليابان يف األمد القريب
اليابانية اهتام ًما ً
إن تم التسويق هلا بشكل ج ّيد وحصل تعاون مشرتك بني الدول اإلسالمية
كبريا لتنويع مصادر متويل
واليابان يف هذا الشأن؛
ً
خصوصا أن هناك اهتام ًما يابان ًيا ً
مشاريعها واستثامراهتا ،إضاف ًة إىل رغبتها بتطوير عالقاهتا االقتصادية مع الدول
اإلسالمية.
الكلمات المفتاحية :التمويل اإلسالمي يف اليابان ،الترشيعات املالية اليابانية،
الصكوك ،اليابان.
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Instance of Islamic Finance in Japan: Sukuk Case
Munir Mahir Al-Shatir

Doctorate research fellow, International Islamic University of Malaysia

Umar Abdur Raheem Al-Mallah
Jordanian Ministry of Education

Abstract
This research aims to explore Islamic finance opportunities and challenges
in Japan with special focus on sukuk. The past decade has witnessed an
investigation by Japan of Islamic finance products both in retail banking sector
and the wholesale market. Several Japanese financial institutions have started

:واقع التمويل اإلسالمي يف اليابان
نموذجا
الصكوك
ً

to offer Islamic finance products like Murabaha, Ijarah and others outside
Japan, Sukuk also were issued by a prominent Japanese institution with total
worth approximating half a billion US dollars. These steps were followed
by governmental legal amendments to facilitate Sukuk issuance inside the
country to attract investors and Islamic capital from Muslim communities,
but unfortunately those steps did not succeed to develop afterwards, this
paper pursues through an analytical and inductive approach to monitoring
the opportunities and challenges facing this experience and identifying the
reasons behind the lack of its development, despite the legal amendments that
were made to accommodate and remove obstacles to entry in this sector, the
research has reached several results, the most important of them are: There
is a lack of requirements for the success of this experience inside Japan such
as: Muslim population in Japan being very small and not influential, the weak
knowledge in Islamic finance and the scarcity of qualified people in the field
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of Islamic finance there, which had an impact on the difficulty of providing
Sharia compliance. The lack of a wide-range amendments that cover products
and services of the Islamic finance had an important impact on the lack of
development of the experience, in addition the difficulty for Islamic finance
products to be capable to compete traditional products, especially bonds,
whereas many Islamic countries are active in dealing in traditional bonds with
Japan without providing enough support to the Japanese Sukuk. In contrast,
the Japanese Sukuk experience can develop overseas in the near term if it
were marketed well, and received support and interest from Islamic countries,
especially with a large Japanese interest in diversifying funding, in addition
to Japanese desire to develop its economic relations with Islamic countries.
Keywords: Islamic Finance in Japan, Japanese Legislation, Sukuk, Japan.
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ظاهرا للعيان أن
نموا متسار ًعا عامل ًيا ،فقد بات
يشهد قطاع التمويل اإلسالمي ً
ً
النظام املايل التقليدي يزيد اهلوة بني الفقراء واألغنياء وال حيقق أهداف التنمية
نظرا للمشكالت البنيوية واهليكلية يف ذات النظام ،ومع تطلع دول العامل
املنشودة ً
لنظام مايل جديد يتالىف املشكالت احلالية فإن الواجب عىل جمتمع الصناعة املالية
اإلسالمية بشقيه األكاديمي واملهني أن يتعرف عىل اجلهود التوعوية املبذولة يف
تعميم جتربة التمويل اإلسالمي يف تلك البلدان وتصحيح األخطاء إن وجدت
مما يفتح الطريق أمام تطوير املالية اإلسالمية بشكل عام خاصة بعد اعرتاف
صندوق النقد الدويل بمبادئ التمويل اإلسالمي عام  ،((( 2018واليابان هي
إحدى أبرز الدول املؤثرة اقتصاديا يف العامل كام أهنا تعترب ضمن السبع الكبار
يف الشأن االقتصادي ،والالفت أهنا تتمتع بعالقات ممتازة مل تكدر مع العامل
اإلسالمي ،وقد شهدت اليابان يف العقد املنرصم بعض التطورات املتعلقة باملالية
اإلسالمية عىل صعيد البحث العلمي واملؤمترات والتعديالت القانونية يف الشأن
املايل بل وحصول إصدارات للمنتجات واألدوات املالية اإلسالمية من قبل
املؤسسات اليابانية ،إال أن العقلية الربوية وما حيوطها من قوانني وأنظمة وقوى
حتول كفء وفعال جتاه منتجات وأدوات
برشية ومؤسسات داعمة حتول دون ّ
التمويل اإلسالمي الصافية يف كثري من البلدان ،ويساعد يف هذا اخللل يف الوضع
الياباين تواصل املعنيني مع مراكز البحث الغربية ونظرهم إىل تطبيقات املؤسسات
العاملية األجنبية التي تتبنى آرا ًء متساهلة يف املالية اإلسالمية كالدول األوروبية
من أمثال املؤسسات الترشيعية يف بريطانيا ولوكسمبورج وفرنسا وغريها وتقليد
جتربتهم يف اجلانب التقنيني والذي سنتطرق له الح ًقا ،وقد وجه هلذه التجارب
انتقادات كثرية من الناحية النظرية والتطبيقية إذ أن تكييف العقود احلقيقي ينتهي
بام يؤدي إىل نفس النتيجة الربوية ،بل حتتاط هذه املؤسسات للوصول لنفس
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املؤدى برشوط تضمن ذلك((( واحليلولة دون إصالح هذه التجارب أو نقدها
وإيصال هذا النقد للمعنيني مما يساهم يف تكوين تصور خاطئ لدى املرشحني
اجلدد لدخول السوق املالية اإلسالمية ،وعدم تدارك هذا اخللل سيشكل عوائق
جتاه التصحيح املستقبيل هلذه األفهام املغلوطة ،ومن هنا فإن البحث يسعى
للتعريف بالنشاطات التي حدثت يف اليابان يف هذه اجلوانب والتوضيح للمهتمني
الواقع والفرص القائمة بعد بيان شامل ألوضاع املالية اإلسالمية وما حيوطها
نظرا لالهتامم األكرب
من متغريات .وقد كان للصكوك مزيد حظ من البحث ً
الذي أولته اليابان هلذا اجلانب؛ حيث تَعترب اليابان الصكوك منطقة االستكشاف
التجريبي املأمول تطويرها ونجاحها فيام يتعلق باملالية اإلسالمية عندهم ،وقد ب ّينا
يف هذا البحث أسباب الفشل اجلزئي للجهود التي قامت هبا احلكومة اليابانية
لتشجيع املستثمرين األجانب إلصدار صكوك داخل اليابان بشكل موضوعي،
مع بيان للفرص املتاحة يف الوقت الراهن مع إرشادات لتطوير التجربة بشكل
عام.

إشكالية البحث

اختذت اليابان جمموعة من اخلطوات اإلجيابية جتاه تقديم خدمات مالية إسالمية
واالستفادة منها بالرتكيز عىل قطاع التمويل األكرب (اجلملة) Wholesale
أقر جملس النواب الياباين تعديالت قانونية اقرتحتها احلكومة
 ،financingحيث ّ
تسمح بمامرسة اخلدمات املالية اإلسالمية خارج اليابان منذ عام 2008م وحدّ دت
ذلك باملرابحة لآلمر بالرشاء واإلجارة املنتهية بالتمليك فقط وبالفعل قام
بعض البنوك اليابانية بتقديم هذه اخلدمات يف كل من ماليزيا وديب وهناك نية
((( انظر الرشوط التي وضعها البنك املركزي الياباين ملوافقته عىل املنتجات املالية اإلسالمية يف توجيهاته وتعليامته الداخلية التي ينص فيها عىل رضورة
تكييف العقود اإلسالمية عىل أهنا مداينة تم ترحيل سائر خماطرها واالحتفاظ بمخاطر الدين والسداد فقط عىل الرابط التايل:
 ،japan/1175272/https://thelawreviews.co.uk/edition/the-islamic-finance-and-markets-review-edition-3وسنأيت عىل مزيد من التفصيل يف هذا
الصدد يف املبحث الثاين الذي يتناول الترشيعات القانونية.
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أسئلة البحث

 - 1ما واقع التمويل اإلسالمي يف اليابان؟

 - 2ما التعديالت القانونية التي أجريت يف نطاق املالية اإلسالمية؟
 - 3ما الفرص والتحديات التي تواجه جتربة الصكوك اليابانية؟

((( دراسة فوميكو أكياما ،ملاذا حان اآلن الوقت لتمويل إسالمي يف اليابان ،صادرة باللغة اليابانية عن معهد الدراسات الدولية للشؤون النقدية
( ،)IIFMطوكيو2012 ،م ،ص .2
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للتوسع((( ،ويف وقت الحق عام 2011م تم إجراء تعديالت لقانون تصكيك
األصول املالية وذلك للسامح بإصدار الصكوك داخل اليابان يف خطوة تلت
دخول بعض الرشكات اليابانية كأيون للخدمات االئتامنية ونومورا إلدارة
األصول وتويوتا إلدارة األصول يف سوق الصكوك ،وقد مر القانون بإجراءات
انتهت بالقيام بتعديالت وإصالحات وتسهيالت عىل قوانني الرضائب يف نفس
العام تفاد ًيا لالزدواج الرضيبي حيث ُأ ّقر يف القانون املعدّ ل أن تُعامل الصكوك
أقرت تسهيالت خاصة بالصكوك
كالسندات التقليدية لغايات الرضيبة ،كام َ
متعلقة باالستثامر اخلارجي وتشمل جوانب كالتسجيل ونقل امللكية وإعفاء
رضيبة عوائد أرباح الصكوك املنقولة للخارج وغري ذلك من احلوافز ،وتكمن
املشكلة أنه بالرغم من إجراء هذه اإلصالحات وبعد ميض ثامن سنوات عىل
تعديل القانون مل حتصل إصدارات ً
أصل عىل الرغم من إعالن احلكومة عن كافة
اإلجراءات والتشجيعات هلذا الغرض ،إضافة إىل ذلك مل تقم الرشكات اليابانية
التي قامت بإصدار صكوك يف ماليزيا بتكرار التجربة ،وهو ما يبطئ مسرية تطور
املالية اإلسالمية بشكل عام يف اليابان.
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أهداف البحث
 - 1التعريف بواقع التمويل اإلسالمي يف اليابان.

 - 2استكشاف الترشيعات القانونية التي تسمح بمامرسة جزء من خدمات املالية
اإلسالمية.

 - 3بيان الفرص والتحديات الداخلية واخلارجية لتطوير جتربة الصكوك اليابانية.

أهمية البحث
تكمن أمهية البحث يف األمور التالية:

يعترب هذا البحث أول دراسة عربية لواقع وفرص وحتديات التمويلاإلسالمي يف اليابان بحسب اطالع الباحثني ،وعليه فالدراسة تقدم جمموعة
من املعلومات املهمة للباحثني واملستثمرين واملهتمني.

تسهم الدراسة يف إثراء البحث عن فرص التمويل اإلسالمي وتوسعتها يفدول رشق آسيا التي تشهد نوعا من االهتامم هبذا النوع من التمويل ،وخاصة
بعد اعتامد صندوق النقد الدويل ملبادئ التمويل اإلسالمي.

تساعد الدراسة عىل رفد الصناعة املالية اإلسالمية واملستثمرين اخلارجينيباملعلومات الكافية الستكشاف فرص إصدار الصكوك داخل اليابان
والتسهيالت التي أجريت هلذا الغرض.

بحكم كون غالب املسلمني يف اليابان من أصول مهاجرة من دول إسالمية،فال بدّ أن يكون االهتامم بموضوع املالية اإلسالمية يف اليابان من قبل الباحثني
ووسائل اإلعالم يف الدول اإلسالمية داف ًعا هلم عىل العمل عىل اجياد السبل
للرتويج للاملية اإلسالمية يف بالدهم ،وهذه الدراسة يرجى منها أن تكون
خطوة يف هذا الصدد.
184
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منهجية البحث

استخدمنا املنهج االستقرائي الستقراء ومعرفة كافة التطورات املتعلقة باملالية
وباألخص الصكوك،
اإلسالمية يف اليابان وخط سري تطورها وأسباب ذلك
ّ
وكان ذلك بالرجوع إىل املصادر الثانوية بشكل رئييس من األدبيات العلمية ذات
العالقة من األبحاث والكتب والتقارير واملقاالت واألخبار باللغتني اإلنجليزية
واليابانية((( ،وقد تم الرجوع إىل األبحاث واملراجع اليابانية من ِقبل أحد الباحثني
والذي يتقن اللغة اليابانية مع الرجوع يف بعض األحيان إىل القواميس وخاصة
عند ترمجة بعض الكلامت الصعبة واملصطلحات االقتصادية.

الدراسات السابقة

((( حاول الباحثان االعتامد عىل املصادر األولية (البيانات النوعية) من خالل إجراء مقابالت مع مسؤويل الرشكات اليابانية التي أصدرت صكوكًا يف
ماليزيا والتعرف عىل أسباب عدم تكرار التجربة حتى اآلن؛ حيث قام أحد الباحثني أثناء تواجده يف كواالملبور بالتواصل مع أيون للخدمات االئتامنية
وبنك طوكيو ميتسوبييش ونومورا إلدارة األصول لعمل مقابلة أو احلصول عىل بيانات يف هذا الصدد إال أن مل يتم التجاوب معه بشأن ذلك باستثناء
رشكة نومورا التي وافقت عىل اإلجابة عن األسئلة وتقديم توضيحات عن طريق الربيد اإللكرتوين إال أهنام مل يتلقيا أي ر ّد حتى تاريخ إرسال البحث
وهو ما يشري إىل قلة االهتامم هبذا املوضوع.

(5) Nukaya, H. (2007). The Introduction of Islamic Finance in Japan: Possibilities and Issues, Institute for International Monetary Affairs
)(IIMA), (Vol. 27, pp. 1–7
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تعترب الدراسات التي تناولت موضوع اليابان وواقع التمويل اإلسالمي فيها
قليلة ونادرة؛ ويعود ذلك ألسباب منطقية منها قلة أعداد املسلمني هناك وضعف
تأثريهم وندرة الباحثني املتخصصني يف هذا املجال عندهم باإلضافة لعدم وجود
نشاط مرصيف إسالمي داخل اليابان ،أما بالنسبة للدراسات العربية فلم نجد أي
دراسة ذات عالقة ،أما باللغتني اإلنجليزية واليابانية وجدنا الدراسات اآلتية
ورتبناها حسب الدراسة األقدم تصاعديا كالتايل:
 - 1دراسة ِ
هيدكي نوكايا ،مقدمة يف التمويل اإلسالمي يف اليابان :فرص
وقضايا ،صادرة عن معهد الشؤون النقدية الدولية يف طوكيو(IIMA)، 2007م،
منشورة باإلنجليزية(((.
هدفت الدراسة لتوعية اليابانيني جتاه الفرص االستثامرية التي يمكنهم استغالهلا
من خالل إجراء إصالحات قانونية إلصدار الصكوك داخل وخارج اليابان،
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وحاولت الدراسة تقديم مقرتحات ألجل جلب األموال من الدول اخلليجية
واإلسالمية وتوسيع العمل إىل األسواق العاملية اإلسالمية والتي تتواءم مع
طلب املسلمني لالستثامر املتوافق مع مبادئ وأحكام الرشيعة اإلسالمية ،وأكدت
الدراسة عىل أن التمويل اإلسالمي يمتاز بالعاملية وأن التعامل به يتم عرب غري
املسلمني كام يتم مع املسلمني ،إال أن الدراسة مل تواكب التطورات التي حصلت
الحقا
عامي  2008و 2011م ،ويف دراستنا هذه استدراك وحتديث ومزيد توسع فيام
ّ
جرى بام يتعلق بالتمويل اإلسالمي داخل وخارج اليابان.
 - 2دراسة فوميكو أكياما ،ملاذا حان اآلن الوقت لتمويل إسالمي يف اليابان،
صادرة عن معهد الدراسات الدولية للشؤون النقدية( )IIMAيف طوكيو2012 ،م،
(((
منشورة باليابانية
تناولت الدراسة موضوع التغيريات القانونية والتعديالت الرضيبية التي أجريت
من قبل السلطات اليابانية لتسهيل إصدار الصكوك داخل اليابان ،كام وضحت
الدراسة هيكلية إصدار الصكوك داخل اليابان ،ووضحت الباحثة أن نقص
اخلربات يف الرقابة والتدقيق الرشعي واإلرشاف هو ٍ
حتد كبري إلصدار الصكوك
وتطور أوضاعها داخل اليابان.
 - 3دراسة بِدي ﭼونرت الكامن ،أنواع الصكوك وتاريخ إصدارات الرشكات
اليابانية هلا ،صادرة عن معهد نومورا ألسواق املال2015 ،م 20 ،صفحة ،منشورة
(((
باإلنجليزية
وضحت دراسة الكامن أسباب ودوافع املؤسسات املالية اليابانية لدخول سوق
الصكوك ،كام ب ّينت بشكل مقتضب جدً ا أسباب عدم وجود إصدارات لصكوك
داخل اليابان ،وأشار الباحث إىل أن املطابقة الرشعية تعترب من أبرز التحديات
التي تواجه إصدار الصكوك يف اليابان ،كام ذكر بشكل خمترص جدًّ ا أسباب عدم
دخول الصكوك إىل السوق اليابانية رغم التعديالت واإلصالحات القانونية
(6) Akiyama, F. (2012). Why now islamic finance in Japan. Institute for International Monetary Affairs.
)(7) Lackmann, B. G. (2015). Types of Sukuk (Islamic Bonds) and History of Japanese company Issuence. Nomura Journal of Capital Markets, 6(3

186

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

التي أجريت ،وسنقدم يف بحثنا هذا مزيد تفصيل حول آليات تطوير التمويل
اإلسالمي بشكل عام.
 - 4الدليل اإلرشادي آلسيان +3لسوق السندات ،صادر عن بنك التنمية
(((
اآلسيوي2016 ،م ،منشور باإلنجليزية
يعترب هذا الدليل من األدلة الشاملة لسوق السندات يف الدول اآلسيوية؛ حيث
منحى يركز عىل مجع املعلومات والبيانات وحتليلها أكثر من كونه
أنه ينحو ً
جمرد دليل إرشادي ،وقد تناول يف جزء مستقل منه جتربة الصكوك اإلسالمية
ّ
والتمويل اإلسالمي يف اليابان حتت عنوان «التمويل اإلسالمي يف اليابان» ،حيث
َّبي الدليل األوضاع القانونية إلصدار الصكوك واخلصائص الواجب تكوينها يف
إصدارات الصكوك القادمة مع توضيحات ملسائل العبء الرضيبي والتسهيالت
التي أجريت َّ
للتشجيع عىل إصدار الصكوك ،ويعترب التفصيل القانوين املتناول يف
هذا الدليل من أجود ما كتب يف الباب.

هتدف الدراسة إىل إعطاء نظرات جديدة عن أطر عمليات التمويل اإلسالمي
وكيفية استخدامه الستغالل الفرص املتاحة للتمويل اإلسالمي يف اليابان ملقي ًة
الضوء عىل مفاهيم التمويل اإلسالمي وحجم الصناعة املالية اإلسالمية ،وتؤكد
الباحثة عىل رضورة دخول اليابان لسوق التمويل اإلسالمي باعتبارها إحدى
أكرب أسواق املال يف املنطقة وملا هلا من مزايا أفضلية عىل السوق املاليزي من
حيث احلجم واالستقرار ،وتشري الدراسة إىل أن سياسة الفوائد الصفرية التي
اتبعتها اليابان جتعل منها قريبة إىل مفاهيم التمويل اإلسالمي ومشجعة له ،إال أن
(8) Asian Development Bank, ASEAN+3 BOND JAPAN, 2016 MARKET GUIDE. Asian Development Bank publications, Manilla-phillipines, 2017.
(9) Abu Bakar, N. A. (2017). Islamic Finance Operational Transaction Framework : a New Insight of Islamic Finance Implementation in Malaysia and Japan, journal of International Journal of Economics, Commerce and Management,volume V, issue 11, P.356-378.
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 - 5دراسة ناشريا أبو بكر ،إطار عمليات التمويل اإلسالمي :نظرات جديدة
يف تطبيق املالية اإلسالمية يف ماليزيا واليابان ،املجلة الدولية لالقتصاد والتجارة
(((
واإلدارة ،العدد  13 ،2017 ،11صفحة ،منشورة باإلنجليزية
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كثريا وتفتقد إىل الرتكيز ،وختلص الدراسة إىل
الدراسة ختلط يف حديثها عن ماليزيا ً
وجوب تسويق املرصفية املزدوجة يف اليابان دون أي ذكر للتحديات التي تواجه
التمويل اإلسالمي يف اليابان وكيفية استغالل املزايا التي تتمتع هبا اليابان لتطوير
هذا القطاع.
 - 6دراسة ياسوهارو أوغينو ،تطوير سوق الصكوك وحتدياته يف األسواق
اليابانية ،صادرة عن املعهد الدويل للشؤون النقدية ( IIMA، (2018م 14 ،صفحة،
(((1
منشورة باإلنجليزية
عرفت الدراسة بمفاهيم التمويل اإلسالمي وتناولت هياكل الصكوك الرئيسة،
ّ
كام بينت بشكل مقتضب التعديالت القانونية لتسهيل إصدار وتداول الصكوك
يف اليابان ،إضافة إىل أهنا وضحت اجتاهات نمو وتطور سوق الصكوك عامليا
عىل وجه العموم وعدد من الدول اإلسالمية ،وأشارت الدراسة إىل حتديات
إصدار الصكوك يف اليابان دون اقرتاح حلول لذلك ،كام أهنا توقعت أن البنوك
والرشكات اليابانية سيكون هلا استغالل نشط للصكوك هبدف إدارة أصوهلا
وتنويع مصادر متويلها.

 - 7دراسة نايوكي كاباتا وساتويش كاتو ،التمويل اإلسالمي يف اليابان ،جملة
مراجعات قانون التمويل اإلسالمي واألسواق املالية اإلسالمية2018 ،م7 ،
(((1
صفحات ،منشورة باإلنجليزية
تناولت الدراسة اإلطار القانوين لألعامل املالية يف اليابان ،مع رشح إمكانية
ممارسة األعامل املالية اإلسالمية يف قانون البنوك ،وقانون األسواق املالية ،وقانون
التأمني ،وقانون االستثامر والرضائب وغريها ،وقدمت الدراسة معلومات حول
ما جيوز ممارسته يف اليابان وما ال يمكن ممارسته موضح ًة األوضاع القانونية
التي سيتم التعامل فيها يف حال إن نوى أحد املستثمرين ممارسة األعامل املالية
(10) Ogino, Y. (2018). Developments of Sukuk (Islamic Bond) Market and Challenges of Japanese Market. Institute for International Monetary
Affairs, Vol. 0116, pp. 1–14. Retrieved from https://www.iima.or.jp/en/docs/newsletter/2018/NL2018No_2_e.pdf
(11) Kabata, N & Kato, S, Islamic Finance in Japan, Journal of Islamic finance and Markets review, edition 3, 2018 look at: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-islamic-finance-and-markets-review-edition-3/1175272/japan
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اإلسالمية هناك ،كام قدم الباحثان نظرات مستقبلية تتمثل يف عدم رؤية أي
تطور لقطاع التجزئة اإلسالمي يف اليابان مع إمكانية تطور كبرية لسوق التمويل
باجلملة وباألخص يف جمال االستثامر والصكوك وأن هناك توجهات مفتوحة
من قبل احلكومة للمامرسة مثل هذه األعامل ،ومل يتطرق الباحثان ملدى موافقة
اإلجراءات التي قامت هبا احلكومة ألحكام االمتثال الرشعي مكتفية بالنقل عن
وجهة نظر اليابانيني وما يسمح به القانون الياباين.

خطة البحث
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ينقسم البحث إىل إطار منهجي وثالثة مباحث ونتائج وتوصيات ،نتناول يف
املبحث األول :التعريف بواقع التمويل اإلسالمي يف اليابان ،ويف املبحث
الثاين :الترشيعات القانونية املتعلقة بمامرسة التمويل اإلسالمي ،ويف املبحث
الثالث :إصدار الصكوك داخل اليابان :الفرص والتحديات .ييل ذلك النتائج
والتوصيات.
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المبحث األول  :التعريف بواقع التمويل اإلسالمي في اليابان
يف هذا املبحث سنتناول يف املطلب األول :معلومات عامة عن اليابان واألوضاع
االقتصادية فيها ،ويف املطلب الثاين :واقع التمويل اإلسالمي داخل اليابان.

المطلب األول :تمهيد عن اليابان
توطئة حلديثنا عن التمويل اإلسالمي يف اليابان :الفرص والتحديات؛ سنعرض
إىل معلومات عامة مقتضبة عن البلد توطئ ًة للقارئ واملهتم لفهم املعلومات
الرئيسية حول البلد وأوضاعه.

ً
أول :معلومات عامة

ِ
يهون أو نِي ُّبون ومعناها مرشق الشمس أو أصل ومنبع
تسمى اليابان ،وباليابانية ن ُ
الشمس ،وهي بلد يف أقايص رشق آسيا تقع بني املحيط اهلادئ وبحر اليابان
الذي سمي باسمها ،وتتألف اليابان من جمموعة جزر تصل إىل حوايل ثالثة آالف
جزيرة صغرية باستثناء أربع رئيسة ،ومتتدّ من اجلنوب إىل الشامل كاآليت( :كيوشو،
شيكوكو ،هونشو ،هوكايدو) ،يف حني يبلغ عدد حمافظات اليابان  47حمافظة(.((1
إن نظام احلكم القديم يف اليابان هو اإلمرباطورية ،وتغريت أشكاله عرب الزمن
بحسب قوة العائلة احلاكمة ونفوذها يف اجليش ،ويف عام 1870م حتول النظام إىل
اإلمرباطورية الدستورية وال زال عىل ذلك حتى اآلن( ،((1واإلمرباطور احلايل
هو ناروهيتو ،ورئيس الوزراء هو شينزو أبه ،ويبلغ عدد سكان اليابان حسب
اإلحصاء الذي أجرته احلكومة عام 2015م حوايل  127مليون نسمة ( % 98.5منهم
يابانيون و % 1.5أجانب نصفهم كوريون وصينيون)( ،((1وهذا العدد يف اجلزر
اليابانية جيعلها إحدى أكثر الدول كثاف ًة سكاني ًة عىل وجه األرض بواقع 340
( ((1انظر موقع احلكومة اليابانيةhttps://www.kunaicho.go.jp/eindex.html :

(12) https://www.japan.go.jp/japan/

( ((1انظر موقع دائرة االحصاءات العامة اليابانيةhttp://www.stat.go.jp/english/data/kokusei/2015/final_en/final_en.html#Summary :
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نسمة /كم ،2كام أن اليابان تعترب من أعىل معدالت التعمري السكاين بمتوسط
عمري للسكان يبلغ  84.2سنة حسب تقديرات عام 2018م( ،((1ويعترب التحدي
األكرب لليابانيني هو التناقص السكاين الكبري الذي يواجههم حيث ُيتوقع أن
ينخفض عدد السكان بام يقارب  26مليون شخص يف منتصف القرن الواحد
والعرشين(.((1

ً
ثانيا :األوضاع االقتصادية

( ((1انظر قاعدة بيانات منظمة التنمية والتعاون التجاري OECD: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm

( ((1انظر قاعدة البيانات السابقة #https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POP_PROJ :
(17) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=JP
( ((1انظر قاعدة بيانات منظمة التنمية والتعاون التجاري OECD: https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE4
(19) OECD, OECD economic survey: Japan 2017, OECD Publishing, Paris.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-japan-2017_eco_surveys-jpn-2017-en
(20) http://datatopics.worldbank.org/jobs/country/japan
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تعترب اليابان ثالث أكرب دولة من حيث الناتج املحيل اإلمجايل الذي بلغ  6.2تريليون
دوالر لعام 2012م والذي نزل إىل  5.18ترليون يف شهر أكتوبر من عام 2019م(،((1
كام أن اليابان إحدى أبرز الدول املتقدمة وفق املعايري الدولية ،حيث حتتل املرتبة
الرابعة عامل ًيا من حيث حجم القوة الرشائية لعام  ،((1( 2018وهي ضمن قائمة
الدول اخلمس األُول من حيث االبتكار والتصنيع ،وهي إحدى أعضاء السبع
الكبار  ،G7ولليابانيني معدل دخل فردي مرتفع يبلغ قرابة  38ألف دوالر سنو ًيا
وفق تقديرات عام 2017م ،أما بالنسبة إىل عدد العاملني فقد وصل إىل  73.4مليون
عامل عام  ،2017وبمعدل بطالة منخفض نسب ًيا يصل إىل  % 3.4وفق تقديرات نفس
العام(( ،((1ويعمل  % 70من السكان يف قطاع اخلدمات ،و % 26يف قطاع الصناعة،
و % 4يف قطاع الزراعة)( .((2تعترب العملة املحلية (الني) إحدى العمالت الصعبة
املهمة ،وهي مصنفة من
واألكثر
استقرارا عامل ًيا ،كام أن اليابان من الدول املانحة ّ
ً
قبل وكالة ستاندر أند بور العاملية بـ (أ )+حمل ًيا وخارج ًيا بنظرة مستقبلية مستقرة،
كام متتلك اليابان  % 13.7من األصول املالية العاملية اخلاصة ،مما جيعل طوكيو
إحدى املراكز املالية اهلامة والرئيسة عامل ًيا ،كام أن  51رشكة يابانية هي من ضمن
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اخلمسامئة األكثر ثراء يف العامل .ومتتاز اليابان بكوهنا من أقل دول العامل من حيث
الرضائب عىل املستهلكني واألعىل من حيث فرض الرضائب عىل الرشكات ،إذا
تصل رضائب الرشكات إىل  ،% 36.8وتشتهر اليابان بصناعة وسائل املواصالت،
واحلديد الصلب ،وأشباه املوصالت ،واآلالت ،والبالستيك(.((2

ً
ثالثا :تاريخ وأوضاع المسلمين في اليابان

يعترب تاريخ اإلسالم يف اليابان تارخيًا حدي ًثا مقارنة بوجوده يف بلدان أخرى حول
العامل ،حيث حيتمل أن التواصل مع إندونيسيا وماليزيا والفلبني كان إحدى طرق
معرفتهم عن اإلسالم ،أما يف العرص احلديث فقد استقى اليابانيون معارفهم عن
اإلسالم واملسلمني عن طريق التبادل التجاري الذي حصل بني اليابان والدول
اإلسالمية ،أما أول اتصال رسمي بني اليابان واملسلمني فكان بزيارة شقيق
إمرباطور اليابان األمري كوماتسو هيتو للدولة العثامنية عام 1887م( ،((2تلت هذه
الزيارة بفرتة إرسال الدولة العثامنية عام 1890م بوفد مكون من ستامئة شخص
عىل متن فرقاطة حربية تدعى أرطغرل ،والتقى الوفد حينها بإمرباطور اليابان
آنذاك ماتسو هيتو ولكن السفينة حتطمت يف طريق العودة ومات من فيها وأنقد
البقية الذين كانت أعدادهم بالعرشات فقط ،ومحل اليابانيون من نجى منهم
ورجعوا هبم إىل اسطنبول ،وقام أحد الصحفيني ممن رافق الناجني يف طريق
عودهتم بجمع تربعات ألرس الضحايا ومكث بضع سنوات يف الدولة العثامنية
فتعرف عىل اإلسالم وأسلم هناك واسمه أوتشارو نودا (ويعرف أيضا باسمه
العريب «عبد احلليم») وهو أول من أسلم من اليابانيني يف حدود املعروف(،((2
ويف سنة 1906م 1326 /هـ عقد مؤمتر الديانات يف طوكيو والذي حرضه مندوبون
من بعض الدول اإلسالمية ،تلت هذا املؤمتر بسنتني أو ثالث زيارة عبد الرشيد
( ((2املرجع السابق
(22) Arik, Umut, A century of Turkish-Japanese Relations: A special partnership, published by The Japan-Turkey friendship Centenary Program Committee, Revised 2nd Edition, P.25.

( ((2املرجع السابق ص .35-27
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(24) Al-Samarrai, Salih Mahdi, The Message of Islam In Japan: Its History & Development, translated from Arabic by: Hasan, Usama, Islamic
)Centre of Japan Publications, Tokyo-Japan, 1999, p.8-13. (Arabic version not found

( ((2املرجع السابق ص .13
( ((2املرجع نفسه ص .17-15

(27) https://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/
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الفارين من اضطهاد
إبراهيم ،وهو داعية مسلم ترتي رويس ضمن جمموعة من ّ
الدولة الروسية للمسلمني ،وقد اجتهد عبد الرشيد إبراهيم يف الدعوة فأسلم عىل
يديه عدد من اليابانيني من بينهم كوتارو ياماؤكا ،وهو أول ياباين مسلم يؤدي
احلج ،وقد حصلت هجرة ملئات من مسلمي تركستان الرشقية منهم عبد
فريضة ّ
احلي قربان والذي كان له جهد كبري يف الدعوة لإلسالم هنالك( ،((2حلق ذلك
فتح مفوضية بالقسطنطينية أعقاب احلرب العاملية األوىل وإرسال مبعوث جلدة
لتوثيق العالقات بالعامل اإلسالمي ،والح ًقا تم تأسيس أول مسجد يف اليابان
يف مدينة كوبه عام 1935م ،تاله بناء مسجد طوكيو الكبري عام 1938هـ ،كالمها
بجهود ومتويل كبري من اجلاليات املسلمة هناك( ،((2كام حصلت موجات من
النزوح اإلسالمي إىل اليابان إ ّبان هروب املسلمني من الشيوعية يف الصني ،وقد
كان هناك نشاط دعوي مثمر لشخصيات يابانية وغري يابانية مثل( :ريوتيش ميتا
املعروف بـ احلاج عمر ميتا ،وعبد الرشيد أرشاد ،وحممد مجيل ،وشوقي فوتاكي،
وغريهم)(.((2
أما خالل الفرتة احلالية ،يبدو أن التواصل والعالقات بني الدول اإلسالمية
وخاصة مع تطور وسائل االتصال وتزايد أعداد الطالب واملتدربني املتبادلني
بني اليابان والعامل اإلسالمي له أثر يف نمو أعداد املسلمني يف اليابان إال انه ال
زال بطي ًئا ،حيث قدّ ر عدد املسلمني يف اليابان عام  2010بمئة ومخسة وثامنني أل ًفا
وفق إحصاءات تقديرية( ،((2كام ّ
أن معظمهم من أصول مهاجرة وخاصة من
إندونيسيا وماليزيا ،يف حني يقدّ ر عدد املسلمني من أصول يابانية بـ  % 10من
هذا العدد فقط ،الذي يعادل حوايل  % 0.2من سكان اليابان البالغ عددهم حوايل
ّ
ومصل وعدد
 127مليونًا ،ويتوفر للجالية اإلسالمية يف اليابان قرابة  200مسجد
من املراكز اإلسالمية وقد تزايد هذا العدد بعد عام 1982م حيث كانت التقديرات
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تشري إىل أن عدد اجلالية اإلسالمية آنذاك قرابة  30ألف مسلم فقط(.((2
أما بالنسبة للتعليم اإلسالمي فتوجد عدة مدارس صغرية منها ابتدائية وإعدادية
وأيضا رياض أطفال خاصة يف طوكيو( ،((2أما فيام يتعلق بصناعة احلالل فقد تم
ً
إنشاء احتاد لصناعة احلالل يف اليابان( ،((3والذي يتعدى نشاطه جمال األطعمة إىل
كل ما يلزم السائح املسلم من سلع وخدمات حتى أماكن املساجد واملصليات،
وينضوي يف عضوية هذا االحتاد أعضاء كثريون من معظم املحافظات اليابانية
منهم رشكات ومتاجر ومصانع ومواقع جتارة إلكرتونية ،وتوفر سلع وخدمات
متالئمة مع طبيعة وثقافة املسلمني إضافة إىل توفري دورات تدريبية للراغبني يف
دخول السوق ،كام يوفر االحتاد أدلة للسياح والزوار املسلمني لليابان بام يلزمهم
أثناء مكوثهم يف اليابان(.((3
وجتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد أية إشارات لتضييق السلطات عىل املسلمني يف
ممارسة شعائرهم الدينية ،ولعل هذا يعود لقلة أعداد املسلمني هناك حيث ال
يشتكي املسلمون عادة من تضييقات يف الدول التي يعتربون فيها أقلية غري ظاهرة
وتتغري األوضاع مع ازدياد عدد اجلالية املسلمة ومطالبتهم بمزيد من احلقوق مع
الزمن.

المطلب الثاني :واقع التمويل اإلسالمي في اليابان

ّ
إن دخول التمويل اإلسالمي إىل اليابان ال يزال يف مراحله األوىل وقيد الدراسة،
وبالرغم من أنه ال توجد فروع لبنوك إسالمية يف اليابان أو رشكات متويل إسالمية
أو صناديق استثامر إسالمية حتى اللحظة إال أن مشاهدة اجلهات اليابانية لإلقبال
العاملي عىل أدوات التمويل اإلسالمي وبعض اخلدمات املالية اإلسالمية املقبولة
(28) https://www.dailysabah.com/asia/2015/05/31/muslim-population-in-japan-increases-with-islamic-demands

( ((2منها مدرسة يواي اإلسالمية ومدرسة اقرأ اإلسالمية اإلعدادية يف طوكيو /https://www.yuaischooljapan.com/، http://iqra.jp :تم الدخول بتاريخ

.8/9/2019

( ((3تم إعداد تقرير مصور عن صاحبة فكرة ومؤسسة احتاد الطعام احلالل يف اليابان من قبل قناة اجلزيرة ،وهو موجود عىل حساهبا عىل يوتيوبhttps:// :

 www.youtube.com/watch?v=F_UesviduI8شوهد بتاريخ .8/9/2019

(31) http://www.halal.or.jp/ also look: https://muslim-guide.jp/about/
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عامل ًيا جعلها ختطو خطوة إىل األمام يف الداخل واخلارج عىل املستوى األكاديمي
وسنقسم حديثنا عن التمويل اإلسالمي يف اليابان إىل عدة
والقانوين والعميل،
ّ
أقسام ليتضح هذا التوجه وعمقه.

ً
أول :خدمات التجزئة التي تقدمها البنوك اليابانية خارج اليابان

كام أن بنك سوميموتو ميتسوي والذي له فروع ومكاتب يف كل من اإلمارات وقطر
والبحرين وإيران ومرص وتركيا وماليزيا وإندونيسيا يذكر يف موقعه الرسمي أنه
يقدم خدمات متويل إسالمية لتمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية واملواصالت
ورشاء الطائرات والسفن واإلقراض عىل مستوى الرشكات باإلضافة لتمويل
التجارات بطريقة إسالمية إال أنه مل يبني طبيعة هذه اخلدمات وطريقتها( ،((3وقد
( ((3راجع املوقع اإللكرتوين لوكالة اخلدمات املالية اليابانية للوقوف عىل التفصيالت املتعلقة بام خيص الصريفة اإلسالمية يف نرشة خاصة تم إصدارها
باللغة اليابانيةhttps://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20150401-3/01.pdf :

(33) https://www.bk.mufg.jp/malaysia/productsandservices/productsservices_islamic/index.html
(34) https://www.mufgemea.com/products-and-services/islamic-finance/shariah-supervisory-board/
(35) https://www.mufgemea.com/products-and-services/islamic-finance/
(36) https://www.smbcgroup.com/emea/products-services/islamic-finance/
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متثلت اخلطوة اخلارجية األوىل بطرح بنك طوكيو ميتسوبييش (أحد أبرز البنوك
اليابانية) ملنتجات مالية إسالمية عىل مستوى قطاع التجزئة وذلك بعد إجراء
تعديل عىل قانون البنوك الياباين عام 2008م( ،((3حيث بادر البنك بعد ذلك
مبارش ًة بطرح منتجات املرابحة لآلمر بالرشاء واإلجارة املنتهية بالتمليك وغريها
إىل قائمة خدماته التمويلية باإلضافة إلعالنه عن القيام بمهام الوكالة الرشعية
وقبول الودائع بالعمالت األجنبية وتوظيفها يف ودائع االستثامر التي توظف يف
حرصا وكان ذلك يف ماليزيا ،كام يذكر املوقع اإللكرتوين للبنك أنه
املرابحات
ً
أيضا منذ 2015م( ،((3وللبنك
يقدم خدمات مالية إسالمية لعمالئه الدوليني يف ديب ً
هيئة استشارات رشعية يف ماليزيا مكونة من مخسة أعضاء ويف ديب مكونة من ثالثة
أيضا أنه يقدم خدمات االستشارات املالية الرشعية
أعضاء( ،((3ويذكر املوقع ً
املختصة يف الصكوك من لندن(.((3
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انضم بنك ميزوهو هو اآلخر للبنكني السابقني بتقديم خدمات مالية إسالمية
تتمثل يف املرابحة لآلمر بالرشاء وودائع املرابحة التجارية يف لندن(.((3

ولدى جمموعة نومورا القابضة إلدارة األصول املالية رشكة يف ماليزيا تسمى
نومورا إلدارة األصول املالية اإلسالمية وهلا عمالء حمليون ومن «منطقة الرشق
أيضا ،وبحسب ما تذكر يف موقعها الرسمي فإهنا تدير صندوقني
األوسط» ً
استثامريني متوافقني مع الرشيعة اإلسالمية(.((3
كام أن هذه البنوك وغريها كبنك اليابان للتعاون الدويل  JICBوبنك اليابان
 Bank of Japanواحتاد املتداولني اليابانيني لألوراق املالية  ،JSDAقد أصبحوا من
ضمن األعضاء املراقبني يف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ( IFSB((3وهذا يبني
اهتاممهم يف املالية اإلسالمية بشكل عام.

ً
ثانيا :إصدارات الصكوك الخارجية

من األنشطة املالية اإلسالمية املبكرة والتي كانت خطوة نحو تعديل القوانني
املحلية إصدار صكوك خارج اليابان يف ماليزيا ،حيث كانت( ((4رشكة أيون
خلدمات اإلقراض أول من قام بإصدار صكوك خارج اليابان عام 2007م بقيمة
 400مليون رنجت ملدة  7سنوات بوساطة وإدارة كل من بنك CIMB investment
Bankو  BTMU Malaysiaو  ،Asean Bankers Malaysiaوالح ًقا يف عام 2008م
أيضا) بإصدار صكوك
قام بنك سوميموتو ميتسوي (أحد أبرز البنوك اليابانية ً
مشاركة أيضا بقيمة  1مليار رنجت ملدة  7سنوات بوساطة وإدارة بنكي BTMU
 Malaysiaو  ،CIMB investment Bankويف عام 2010م قامت جمموعة نومورا
القابضة بإصدار صكوك إجارة بقيمة  100مليون دوالر ملدة عامني وبعائد
 ،LIBOR + %1.6وأدرج الطرح يف بورصة ماليزيا وبضامن بيت التمويل الكويتي
(37) https://www.mizuhobank.com/uk/service/corp_invest_bk/financial_solutions/index.html
(38) https://www.nomura-asset.com.my/index.php/nomura-islamic-asset-management/about-us-niam
(39) https://www.ifsb.org/preess_full.php?id=485&submit=more, IFSB report 2019, page 7

(((4يرجع للموقع الرسمي لكل مؤسسة من هذه املؤسسات

 ،http://www.aeonfinancial.co.jp/corp/news/data/news070115.pdfوينظرhttps:// :

www.nomuraholdings.com/news/nr/holdings/20100706/20100706.pdf
newse0605.pdf

وينظر:
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يف ماليزيا ،والح ًقا هلذا قام بنك طوكيو متسوبييش عام 2014م بإصدار صكوك
وكالة بقيمة  25مليون دوالر ملدة عام بوساطة .((4(CIMB investment Bank

ً
ثالثا :إصدارات الصكوك الداخلية واإلجراءات القانونية

ً
رابعا :التعليم والتدريب والمؤتمرات في االقتصاد والتمويل اإلسالمي
التعليم األكاديمي :ال يوجد حال ًيا قسم أكاديمي يعنى بتعليم االقتصاد اإلسالمي
أو التمويل اإلسالمي ،كام أنه ال توجد مساقات دراسية مستقلة وفق استقرائنا
الذي تم عن طريق تصفح مجيع الربامج األكاديمية التي تطرحها اجلامعات
اليابانية املعتمدة ،ولكن يذكر موقع كلية االقتصاد يف جامعة واكاياما يف حمافظة
واكاياما أهنا أنشأت وحدة أبحاث متخصصة يف التمويل اإلسالمي مكونة من
(41) Lackmann, B. G. (2015). Types of Sukuk (Islamic Bonds) and History of Japanese company Issuances. Nomura Journal of Capital
Markets, 6(3), p.14
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حافزا للحكومة
كانت اإلصدارات التي قامت هبا املؤسسات املالية اليابانية
ً
اليابانية إلجراء تعديالت قانونية الستقطاب رؤوس األموال اإلسالمية
اخلارجية ،واقترصت هذه التعديالت عىل إجازة طرح الصكوك اقتدا ًء بمراكز
مالية عاملية كربيطانيا ولوكسمبورغ وسنغافورة وماليزيا وغريها التي أصدرت
واستقبلت إصدارات صكوك ضخمة ،وهذه التعامالت التي أكسبت املالية
اإلسالمية صفة العاملية تعترب إحدى العوامل التي شجعت اليابانيني للدخول يف
هذا املجال كتجربة أولية وذلك عام 2011م ،إال أن أي إصدار يف السوق املايل
الياباين مل حيدث حتى اآلن ،وهو ما سنتوسع يف طرحه الح ًقا ،وال شك أن أعداد
املسلمني الكبرية حول العامل والقوة االقتصادية لبعض الدول اإلسالمية تغري
اليابانيني الستقطاب من يطمح للتعامل باملعامالت اإلسالمية احلالل لتنويع
مصادر استقطاب األموال ،وكل هذه التطورات كانت إحدى عوامل هذا
التحفيز ،وسنأيت عىل مزيد تفصيل يف املباحث القادمة.
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مخسة من أعضاء اهليئة التدريسية يف الكلية واثنني من خارجها وذلك ابتدا ًء من
عام 2018م ،وال توجد أية معلومات عام تم نرشه من أبحاث من قبلهم حتى
اآلن(.((4

األبحاث والباحثون :توجد كتب وأبحاث وتقارير ورسائل جامعية ملتخصصني
يف االقتصاد تطرقوا ملوضوع االقتصاد اإلسالمي واملالية اإلسالمية مع تركيز عىل
األخرية ومثاهلا ما ذكرناه يف الدراسات السابقة لباحثني يابانيني ،ووفق استقراءنا
وبحثنا العام حول املوضوع وجدنا بعض املتخصصني اليابانيني يف جمال التمويل
اإلسالمي وهو الدكتور شينسوكه ناغاؤكا األستاذ يف قسم دراسات التعايش
السلمي يف كلية الدراسات العليا اآلسيوية واإلفريقية يف جامعة كيوتو وقد عمل
يف معهد البحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية كأستاذ زائر عام
أيضا أستاذ االقتصاد يف جامعة ريتسوميكان آسيا باسيفيك
2010م( ،((4وهناك ً
أيضا عدة
يف حمافظة أويتا جنوب اليابان األستاذ ياسويش سوزوكي والذي له ً
أيضا
أبحاث وكتب عن التمويل اإلسالمي والبنوك اإلسالمية( ،((4وهناك ً
األستاذ ايتسوأكي يوشيدا مدير وحدة الشؤون اخلارجية يف بنك اليابان للتعاون
الدويل وهو أستاذ يف كلية التجارة يف جامعة واسيدا -طوكيو ولدى األستاذ
يوشيدا عدة مؤلفات عن التمويل اإلسالمي(.((4
مراكز األبحاث واالستشارات :اطلع الباحثان عىل معهد التمويل اإلسالمي
الذي أسسه مقصود أمحد( ((4من باكستان يف طوكيو والذي يقدم نفسه عىل أنه أول
معهد متويل إسالمي يف اليابان ،حيث يعرض هذا املركز وفقا ملا هو معلن عىل
موقعه اإللكرتوين دورات يف التمويل اإلسالمي والتأمني اإلسالمية والصكوك
للرشكات والبنوك واجلامعات ،وحسب ما هو مذكور يف املوقع فقد أبدى املعهد
(/https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/global/staff/nagaoka ((4

(42) https://www.wakayama-u.ac.jp/eco/souken/unit/unit36/index.html

وصفحته الشخصية

http://nagaoka.world.coocan.jp/، http://www.humanosphere.

cseas.kyoto-u.ac.jp/en/article.php/member_wakate_nagaoka_en.html
(44) http://en.apu.ac.jp/home/faculty/article/?storyid=92&version=English
(45) https://www.researchgate.net/profile/Etsuaki_Yoshida

( ((4خريج اجلامعة اإلسالمية يف إسالم أباد ومعه ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي.
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الرغبة يف التواصل مع املؤسسات األكاديمية والبنوك والرشكات لتقديم خدماته
التعليمية والتدريبية(.((4
املؤمترات العلمية :بعد البحث والتحري يف شبكة اإلنرتنت وخاصة يف املواقع
اإللكرتونية للجامعات اليابانية مل يتبني أن هناك أي مؤمترات علمية متخصصة
سوى املؤمتر الذي ن ّظم باالشرتاك بني جامعتي دورهم الربيطانية وجامعة
دوشيشا حتت عنوان« :العدالة واملساواة االقتصادية واالجتامعية وأهداف
التنمية املستدامة إلنشاء جمتمع تشاركي :مرشوع االقتصاد اإلسالمي األخالقي
أيضا عدة ورشات عمل نظمت يف مركز الدراسات
والتمويل»( ،((4وهناك ً
اإلسالمية التابع جلامعة كيوتو منذ 2007م(.((4

المبحث الثاني  :التشريعات القانونية المتعلقة بالتمويل اإلسالمي

المطلب األول :التشريعات القانونية المتعلقة بممارسة الخدمات المالية اإلسالمية
ً
أول :التشريعات العامة والمتخصصة

ليست هناك ترشيعات خاصة باملالية اإلسالمية حتى اآلن ،وعىل من يريد القيام
باألعامل البنكية استقبال ودائع واستخدامها يف اإلقراض أو املداينات -أي
إنشاء بنك مرخص -أن خيضع لقانون البنوك الياباين الذي ال يسمح يف الداخل
(47) http://www.jiif.org/services/
(48) Socio-Economic Justice, Equality, SDGs and the Constituting of Participatory Society: The Islamic Moral Economy & Finance Project
(49) https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/en/index.html
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نتناول يف هذا املبحث الترشيعات القانونية املتعلقة باملالية اإلسالمية يف القانون
الياباين وأبرز التطورات التي حدثت يف هذا املجال ،يف املطلب األول نتناول:
الترشيعات القانونية املتعلقة بمامرسة اخلدمات املالية اإلسالمية ،ويف املطلب
الثاين :الترشيعات القانونية لتسهيل إصدار الصكوك داخل اليابان.
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الياباين بالقيام بأعامل الرشاء التي تقوم هبا البنوك اإلسالمية ،وبعد الدراسة
واستقراء القوانني وف ًقا لساتويش ونايوكي ،وقد أعاد الباحثان االستقراء من
املصادر املعتمدة( ،((5هناك عدد من املعامالت واإلجراءات التي ال يامنعها النظام
التقليدي ويمكن البدء هبا باعتبارها منتجات خاصة حتت القانون نفسه وهذا
القانون ينطبق عىل اليابانيني واألجانب الذين يريدون ممارسة أعامهلم املالية يف
وج ّل األعامل املالية اإلسالمية التي مورست خارج البالد خالل العرشة
اليابانُ ،
أعوام املاضية اندرجت وفق هذا القانون مع األخذ بعني االعتبار عدم وجود أية
منتجات مالية إسالمية مطروحة يف األسواق الداخلية حتى اآلن( ،((5وبشكل عام
يمكن لبعض املنتجات املالية اإلسالمية أن تقدم من قبل رشكات متويلية ال عىل
شكل بنوك مرخصة بالنسبة للمبيعات والتي ختتلف اقتصاد ًيا عن آلية املداينات
التي تضطلع هبا املؤسسات اإلقراضية اليابانية فلها قانون خاص ينظمها هو قانون
املبيعات املقسطة يف حني ال حتتاج قوانني اإلجارة وإجراءاهتا وممارستها لرتخيص
ونظرا ألن فروع البنوك اليابانية خارج
أو موافقات خاصة وهذه ميزة إجيابية(،((5
ً
املرشع الياباين يفهم منها
اليابان ختضع لقانون البنوك فهناك توضيحات من قبل ّ
أهنا تسمح بإصدار منتجات مالية إسالمية ،واإلشكال يكمن يف موافقة القانون
عىل أعامل بيع البضائع واخلدمات وإجارهتا صور ًيا عىل أن ترحل مجيع املخاطر
من األصل إىل خماطر حتصيل الدين فقط وهو ما يعترب مشكل ًة حقيقي ًة يف االمتثال
الرشعي وتعرية للضوابط الرشعية التي وجدت لتنأى باملعامالت املالية عن
الربا( ،((5يف حني ال يرى بعض الباحثني اليابانيني إشكالية يف ذلك ويشريون إىل
أن الفقرة أ ،د ،هـ من القانون تنطبق عىل منتج املرابحة والفقرة ب تنطبق عىل منتج
اإلجارة واالستصناع ،والفقرة ج تنطبق عىل منتجات املشاركة واملضاربة(.((5
(50) http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01
(51) Kabata, Naoyuki & kato Satoshi, The Islamic Finance and Markets Review: Japan, Journal of Islamic finance law, edition 3 look: https://
thelawreviews.co.uk/edition/the-islamic-finance-and-markets-review-edition-3/1175272/japan

( ((5املصدر نفسه ،ص 2
( ((5انظر املصدر السابق ،االستثناءات القانونية فقرة أ ،ب ،ج ،د ،ه
( ((5انظر املصدر السابق ،وهذا التحليل الذي أخذت به البنوك اليابانية خارج اليابان مما ال يتفق معه الباحثان ،فرتحيل املخاطر وانفكاكها عن األصل
مما ال جتيزه أحكام الرشيعة يف جمال املعامالت املالية.

200

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

ً
ثانيا :التشريعات المتعلقة بالسوق المالية
أيضا إال أن هناك تعديالت
بالنسبة لألسواق املالية ليس هناك قانون مستقل ً
خاصة وإجراءات رضيبية تسهيلية متعلقة بالصكوك سيأيت تفصيلها الح ًقا يف
املطلب الثاين.

ً
ثالثا :التشريعات المتعلقة بالتأمين

بالنسبة لقانون التأمني فإنه ال يسمح بمامرسة أعامل التكافل وفق هذا القانون
أيضا وال يبني القانون أي مناقشة حول إمكانية ممارسة رشكات التأمني املسجلة
ً
ً
داخل ًيا وخارج ًيا ملامرسة أعامل التكافل
أيضا(.((5
مستقبل ،وهو مستبعد احلصول ً

ً
رابعا :التشريعات المتعلقة بصناديق االستثمار

ً
خامسا :نظرات مستقبلية في التشريعات القانونية

بشكل عام هناك مناقشات حالية من قبل احلكومة اليابانية الستكشاف أفضل
الطرق لتوسيع مصادر الدخل اليابانية بام فيها اإلسالمية ،كام أصدرت اجلهات
التنظيمية طل ًبا لالقرتاحات العامة يف هذا الصدد ،ويشري الباحث جوزيف موس
«بأن السلطات الترشيعية اليابانية عندها خطة إلعفاء البنوك املحلية من بعض
(55) http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail
(56) http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail
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بالنسبة لصناديق االستثامر يمكن ممارسة أعامهلا حتت مظلة قانون األدوات والتبادل
املايل  FIEAمع التحديد يف النظام العام للصندوق بالعمل وفق االستثامرات
املوافقة للرشيعة اإلسالمية ووجوب ّية االمتثال هليئة امتثال رشعية تراقب وتوافق
عىل أعامل االستثامر ،وعىل مدراء الصندوق التسجيل كمدراء استثامر وعمليات
أو مستشاري إدارة استثامر ملامرسة هذا النوع من األعامل(.((5
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الرشوط القانونية وذلك بغرض تقديم خدمات ومنتجات مالية إسالمية” ،
إال أنه وبعد أربع سنوات من هذا اخلرب مل حيصل أي إعفاء أو توجه يف هذا
جراء فشل جتربة التعديالت القانونية يف جمال الصكوك
الصدد ،ولعل التأخر جاء ّ
والتي كانت بغرض استقطاب األموال من الدول اإلسالمية ،ومل حيصل أي
إصدار خالل ثامن سنوات من التعديل القانوين ،وهناك ظ ّن عام أنه يف حال
نجاح اخلطوات األوىل التي اختذهتا احلكومة يف جانب إدراج منتجات التمويل
اإلسالمي يف البنوك اليابانية يف اخلارج والتعديالت القانونية للسامح بإصدار
ً
مستقبل ،وقد يساعد
الصكوك داخل اليابان أن تستمر التحسينات والتعديالت
يف هذا اعرتاف صندوق النقد الدويل بمبادئ التمويل اإلسالمي عام 2018م،
وحتقيق بعض النجاحات للتجارب األجنبية يف هذا الصدد من وجهة نظر مالية
بحتة ،وال شك أنه بقدر التعاون مع املستثمرين املسلمني ومطالبتهم بمزيد اهتامم
يف حتقيق االمتثال الرشعي قد تتطور املالية اإلسالمية يف اليابان بشكل أفضل مما
هي عليه يف الداخل واخلارج ،وتبقى مسائل االمتثال الرشعي هي األهم حيث
هناك توجه ملحوظ لتغيري األسامء واهلياكل والقوانني مع بقاء املضمون واحدً ا،
وال توجد دراسات مستقلة عن أسباب هذا :هل هو قصور من قبل القائمني عىل
االمتثال الرشعي أم رغبة اجلهات التنظيمية بتقليد اجلهات الغربية التي عملت
بتغيري الشكل مع بقاء املضمون ،وهو ما حيتاج مزيدً ا من الدراسة والبحث
والتحري.
(((5( ((5

المطلب الثاني :التشريعات القانونية لتسهيل عملية إصدار الصكوك داخل اليابان
نظرا لديناميكية الصكوك وكفاءهتا العالية يف استقطاب األموال وتوظيفها
ً
اعتربت إحدى أبرز األدوات املالية اإلسالمية قابلة التطبيق عىل نطاق واسع،
وهذا ما استدعى نظر كثري من الدول غري اإلسالمية إلجراء تعديالت قانونية

(57) https://internationalbanker.com/banking/japans-banks-expanding-through-islamic-finance/, 2015 Japan’s Banks-Expanding through Islamic finance an article written by Joseph Moss
(58) https://jp.reuters.com/article/idJPL3N0WY25F20150401

202

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

لتسيري أعامل الصكوك ،ولقد سبق احلديث عن هذه اإلصدارات التي أجرهتا
مؤسسات مالية يابانية خارج اليابان ،وقد تلت هذه اإلصدارات تعديالت
قانونية عام 2011م لتسهيل إصدار الصكوك داخل اليابان ،وقد تم إدراجها عىل
قائمة السندات املسموح إصدارها وتداوهلا يف سوق طوكيو املايل(.((5

ً
أول :تعديل قانون توريق األصول لعام 2011م

قدمت احلكومة اليابانية مرشوع قانون أمام الربملان الياباين يف أبريل عام 2011م،
ً
تعديل لقانون توريق األصول هبدف تسهيل إصدار الصكوك يف
وقد تضمن
اليابان وبخاصة صكوك اإلجارة ،واقرتح التعديل أن تك ّيف الصكوك إىل أقرب
مشابه هلا يف القانون الياباين ،وعليه تم تكييف الصكوك عىل أهنا سندات من نوع
خاص ،ويمكن إصدارها حتت بند الرشكات ذات الغرض اخلاص مع االلتزام
بإعادة رشاء األصل األساس الذي متثله املنفعة ذات الفائدة اخلاصة ،وهي
صكوك اإلجارة وصكوك املرابحة(.((6

تال التعديل القانوين لعام 2011م يف نفس السنة تغيريات يف هيكل الرضيبة،
وذلك لتشجيع إصدار الصكوك واالستثامر فيها داخل اليابان من قبل املستثمرين
األجانب ،ومن ًعا لالزدواج الرضيبي ،ولتكون متوافقة مع طبيعة وهيكلة
الصكوك ،واشتمل هذا التغيري عىل ما ييل(:((6
إعفاء عوائد الصكوك التي تتحصل من خالل املرشوع الذي تم استثامرأموال الصكوك فيه.

-إعفاء أرباح الصكوك من الرضيبة التي تفرض عليها عندما يتم بيعها يف

(59) https://www.jpx.co.jp/english/equities/products/tpbm/listing/index.html (Tokyo Stock Exchange Website).
“Listing of Islamic bonds (Sukuk) is possible in form of a beneficiary certificate of a special-purpose trust (Relevant regulations: Rule 2, Para”)graph 9 of the Special Regulations of Securities Listing Regulations Concerning Specified Listed Securities
(60) Arai, Saima, Asset securitization act amendment that paved the way for Sukuk issuance in Japan, Nomura Journal of Capital Markets,
Autumn 2014, p.115-119.
(61) Japanese Financial Services Agency (JFSA), Taxation of J-Sukuk: Q&A, retrieved from JFSA website: https://www.fsa.go.jp/en/
news/2012/20120416-1/01.pdf
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السوق.

إعفاء عوائد الصكوك من الرضيبة التي تؤخذ من رب العمل كجزء منرواتب املوظفني والتي كانت .% 15

إعفاء الصكوك من الرضائب التي تفرض عىل غري املقيمني (املستثمريناألجانب).
-إعفاء الصكوك من الرضائب التي تفرض عىل عوائدها عند نقلها للخارج.

إعفاء األصول التي متثلها الصكوك من رسوم التسجيل العقاري والتيتؤخذ بنسبة  % 2من ثمن األصل الذي تم التوافق عليه يف العقد ،ورسوم
نقل امللكية والتي تؤخذ بنسبة  % 4من قيمة العقار.

وهناك دليل خاص معدّ وصادر عن وكالة اخلدمات املالية اليابانيةلإلجابة عن أسئلة املستثمرين بام يتعلق بالرضائب عىل الصكوك(.((6

FSA

المبحث الثالث  :إصدار الصكوك داخل اليابان :الفرص والتحديات
يف هذا املبحث سنتناول يف املطلب األول :حتديات إصدار الصكوك داخل اليابان،
ويف املطلب الثاين :فرص تطوير الصكوك يف اليابان.

يركز هذا البحث عىل جانب الصكوك حتديدً ا من حيث التحديات والفرص
نظرا لكون الصكوك األكثر عناية من قبل احلكومة اليابانية ،وال
القائمة ،وذلك ً
بد من اقرتاح آليات للتغلب عىل العقبات التي تقف يف وجه اإلصدارات الداخلية
حال ًيا ليتم تطوير الحق للخدمات املالية اإلسالمية ،فالتأخر يف جتربة الصكوك
يعني تعثر نجاح سائر املنتجات األخرى ،لكون الصكوك منطقة االستكشاف
التجريبي لليابان ،ولكوهنا األهم بالنسبة هلم.
(62) ibid
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المطلب األول :تحديات إصدار الصكوك داخل اليابان
ً
أول :التحديات القانونية
بالرغم من التعديالت والتسهيالت التي قامت هبا السلطات اليابانية إال أنه ما
زلت هناك حتديات قانونية تضعف من قابلية املستثمرين األجانب للولوج يف
هذه اإلصدارات منها:

ً
ثانيا :التحديات االقتصادية واالجتماعية

يعترب العامل األهم واألبرز يف تأخر إصدار الصكوك يف اليابان هو قلة رشحية
املسلمني داخل اليابان وضعف تأثريهم( ،((6وضعف معرفة هذه الرشحية
واليابانيني عىل سواء بالثقافة املالية الرشعية الالزمة لالنتفاع بإصدار الصكوك،
(63) https://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/islamic/20151030-sukuk-list-live.pdf

( ((6وأيضا فعىل سبيل املثال :يف دول غري إسالمية يزدهر وينمو فيها التمويل اإلسالمي مثل بريطانيا حيث عمدة لندن مسلم من أصول باكستانية

أيضا ،راجع الرابطني التالينيhttps://www.london.gov.uk/people/mayoral/ :
وهو صادق خان ،ورئيسة سنغافورة احلالية حليمة يعقوب وهي مسلمة ً

sadiq-khan، https://www.istana.gov.sg/The-President/President-In-Office
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 .1عدم وجود نظام قانوين متكامل للاملية اإلسالمية يشمل قوانني
أمرا
صناديق االستثامر والتأمني واإلفالس ...إلخ؛ والتي يعترب وجودها ً
مهم لتطوير سوق التمويل األكرب يف املالية اإلسالمية ،حيث إن التعديالت
ً
اجلزئية ال تلبي حاجة املنتجات املالية اإلسالمية التي تتسم باحلاجة إىل
ترشيعات وأنظمة داعمة متكاملة.
 .2عدم املرونة يف بعض الترشيعات ،مثل اشرتاط وجود األصول التي
متثلها الصكوك ،أو التي سيتم إنشاؤها من أموال الصكوك داخل اليابان،
حرصا جذب األموال إليها دون جذب األعامل،
أي أن اليابان تريد
ً
بخالف دول كربيطانيا ً
أيضا،
مثل التي تريد جذب األموال واألعامل ً
وعىل سبيل املقارنة فقد قامت رشكة الكهرباء السعودية وغريها بإصدار
صكوك لتمويل أنشطتها من لندن(.((6
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كام أن املسلمني يف جنوب رشق آسيا وغريها نشطون يف التعامل الربوي عن
أيضا رغبة املؤسسات املالية
طريق السندات التقليدية اليابانية ،وهذا ما يضعف ً
اليابانية للتعامل بالصكوك وغريها من املنتجات املالية اإلسالمية التي ال تشهد
طل ًبا ً
كامل من قبل املجتمعات املسلمة يف الداخل واخلارج ،وأبرز مثال واضح
مقومة
عىل هذا قيام احلكومة املاليزية عام 2019م بإصدار سندات سيادية حكومية ّ
بالني بقيمة  200مليار وبنسبة فائدة  % 0.65تستحق بعد  10سنوات ،وذلك أقل من
اإلصدار السابق للحكومة املاليزية واملستحق يف 2028م بمعدل فائدة مرتفع هو
 ،((6(% 3.73والشاهد أنه مل يتم طرح صكوك حينها من قبل ماليزيا وإنام سندات.

ً
ثالثا :المخاطر المترافقة مع إصدار الصكوك وتداولها

ً
أصول غري موجودة يتم إنشاؤها
إن طبيعة بعض أنواع الصكوك والتي متثل
من حصيلة االكتتاب يف الصكوك تنطوي عىل خطر عدم القدرة عىل إنشاء هذه
األصول أو التأخر يف ذلك( ،((6وهذا النوع من املخاطر يرصف رشحية كبرية من
املستثمرين اليابانيني يف بلد اعتاد فيه املستثمرون عىل النظام التموييل الربوي ،وبام
أن الصكوك مسموح بإصدارها يف سوق السندات يف طوكيو Tokyo pro-bond
ً
أيضا
 marketمع اشتامهلا عىل خماطر الربح واخلسارة ،فإن هذا يعترب ً
عامل مهمًّ
يف عدم اإلقبال عىل إصدار الصكوك وتداوهلا لدى رشحية كبرية من الرشكات
واملستثمرين الذين يفضلون األمان الذي توفره السندات التقليدية(.((6

ً
رابعا :مخاطر االلتزام واالمتثال الشرعي

يرصح اليابانيون بقلة اخلرباء يف التمويل اإلسالمي لدهيم ،وبام حيد من إمكانية
ّ
(65) https://asia.nikkei.com/Economy/Malaysia-set-to-issue-second-samurai-bond-Mahathir-says, retrieved: 1st September. 2019
(66) Asian Development Bank, ASEAN+3 BOND JAPAN, 2016 MARKET GUIDE. Asian Development Bank publications, Manilla-Philippines, 2017.
(67) Ogino, Yasuharu, Developments of Sukuk (Islamic Bond) Market and Challenges of Japanese Market, Institute for International Monetary
Affairs, 2018, volume 0116, issue 2, p.1-14.
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ً
خامسا :صعوبة دخول المالية اإلسالمية على خط المنافسة مع المؤسسات التقليدية

من أبرز التحديات التي تواجه سوق الصكوك حال ًيا هي تكلفة االقرتاض
املنخفضة من البنوك اليابانية ،حيث عرفت األخرية بمعدالت فائدة منخفضة
نظرا للسيولة العالية التي تتمتع هبا هذه البنوك ،باإلضافة للسياسة العامة
جدً ا ً
التي اختذهتا الدولة عقب األزمة املالية العاملية ،والتي أوصلت الفوائد إىل صفر،
بل اختارت الدولة اتباع سياسة الفائدة السالبة( ،((7ومن جهة أخرى فإن إصدار

( ((6أنظر املوقع اإللكرتوين ملركز إيداع األوراق املالية الياباين  JASDECوالذي يرصح هبذا( /https://www.jasdec.com/system/sb/islambond :بالياباين)
(69) Lackmann, B. G. (2015). Types of Sukuk (Islamic Bonds) and History of Japanese company Issuances. Nomura Journal of Capital
Markets, 6(3), P.19.
( ((7أنظر املوقع اإللكرتوين ملركز إيداع األوراق املالية الياباين /JASDEC: https://www.jasdec.com/system/sb/islambond
(71) https://www.nytimes.com/2016/09/21/business/international/japan-boj-negative-interest-rates.html
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تطوير هذا القطاع( ،((6حيث يلزم من اخلبري أن يكون عىل اطالع واسع بالقوانني
والترشيعات واألنظمة اليابانية باإلضافة إىل آلية عمل السوق وثقافة املستثمرين
باإلضافة ملا لديه من معرفة وخربة يف املالية اإلسالمية ،كام أن عدم توفر مؤسسات
أيضا( ،((6ثم ّ
إن
رقابة واستشارات مالية رشعية يسهم يف إضعاف هذا اجلانب ً
ممارسة التمويل اإلسالمي ختتلف بحسب البلدان واملدارس الفقهية مما يشكل
إرباكًا لدى الدول األجنبية التي تريد ممارسة ٍ
شيئ من أعامل املالية اإلسالمية،
ربا يف املامرسة يف بعض البلدان اإلسالمية
وطاملا أن هناك سندً ا قانون ًيا فقه ًيا معت ً
وأكثر تواف ًقا مع النظام الربوي وآلية عمله ونتائجه فإن هذه البلدان جتنح بشكل
طبيعي إىل اختيار األوفق واألسهل هلا واألكثر قر ًبا من آلية عملها ،مع اإلعالن
عن كوهنا مطابقة للرشيعة اإلسالمية ،وهذا إشكال حقيقي ال يتصور ح ّله يف
املدى املنظور.
ونضيف أنه وبحسب القانون الياباين فإن توفري االمتثال الرشعي للصكوك هي
مسؤولية املصدر( ،((7وغال ًبا سيبقى األمر عىل هذا إىل أمد بعيد ألنه ال يتصور أن
تقوم احلكومة اليابانية بإنشاء هيئات اعتامد ورقابة رشعية إلقرار الصكوك التي
يتم تداوهلا ،كام أن هذا خييل ساحتهم من املسؤولية الرشعية وحيملها إىل املصدر.
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السندات أرخص من إصدار الصكوك وأقل كلفة ،وذلك باعتبار حجم السوق
الكبري للتمويل الربوي واملنافسة احلادة التي تكتنفه( ،((7وهذه السيطرة للتمويل
التقليدي تضعف من رغبة املستثمرين بإصدار الصكوك إال من كان هدفه
االمتثال الرشعي فقط أما من ليس لدي مانع من التعامل بالربا فإنه سيذهب
إىل األرخص واألضمن بغض النظر عن املسمى املطروح ومزاياه وتأثرياته عىل
أيضا أن معاملة الصكوك كالسندات التقليدية
االقتصاد الكيل ،ويمكن أن نضيف ً
من النواحي الرضيبية جيعلها متساوية معها يف نظر كثري من املستثمرين ما مل تقدم
منتجا مال ًيا غري
عائدً ا أكرب ومميزات إضافية ،وبالتايل فقد ال تكون الصكوك كوهنا ً
معهود يف اليابان جاذبة للمستثمرين اليابانيني.

المطلب الثاني :العوامل المساعدة على تطوير تجربة الصكوك اليابانية
هتتم اليابان بتطوير الصكوك لعدة أسباب ،نذكر منها ما ييل:

ً
أول :تنويع مصادر التمويل واالستثمار وفوائده في إدارة المخاطر

يرى اليابانيون يف الصكوك فرصة لتنويع مصادر التمويل واالستثامر عندهم
ً
فعدد املسلمني عامل ًيا جاوز املليار ونصف نسمة
مشكل قرابة ربع سكان العامل(،((7
كام أن هناك ً
دول إسالمية صاعدة وذات وزن واعتبار اقتصادي كرتكيا والسعودية
وإندونيسيا وماليزيا والباكستان ودول اخلليج ،باإلضافة إىل أن التعداد السكاين
للمسلمني يف ازدياد مستمر ،كام أن املؤرشات االقتصادية تدلل عىل تزايد التمويل
املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية وحتسن أدائه وال سيام يف جمال الصكوك وهذه هي
توقعات اخلرباء واالقتصاديني( ،((7كام يعترب االعرتاف العاملي بالصكوك من
حافزا للدخول يف هذا املجال وتنويع
مؤسسات دولية كصندوق النقد الدويل
ً
(((7

(72) Ogino, Y. (2018). Developments of Sukuk (Islamic Bond) Market and Challenges of Japanese Market. p.11
)(73) http://www.jasdec.com/en/download/sb/e_jsukuk_2011100701.pdf, (Japan Securities Depository Center
(74)http://www.globalreligiousfutures.org/explorer#/?subtopic=15&chartType=bar&year=2020&data_type=number&religious_affiliation=al
l&destination=to&countries=Worldwide&age_group=all&gender=all&pdfMode=false
(75) IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report (2018), www.ifsb.com
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مصادر التمويل اليابانية ،ومن جهة أخرى يعترب هذا التنويع فرصة للمستثمرين
املسلمني يف االستثامر يف السوق اليابانية وخاصة أن املسؤولية الرشعية ملقاة عىل
عاتق املصدر باإلضافة إىل إمكانية إصالح بعض املخالفات مع دخول التجربة
واالحتكاك هبا واملطالبة بالتعديل عليها من قبل املصدرين.

ً
ثانيا :اهتمام شريحة من اليابانيين بأنواع من السندات تشبه الصكوك إلى
حد ما

هناك اهتامم عاملي بأدوات مالية جديدة هتتم بمسائل كاملسؤولية االجتامعية
أيضا هبذا النوع من
والشفافية واحلوكمة وغريها( ،((7واليابانيون هلم اهتامم ً
األدوات ،ومثاهلا السندات ذات الغرض املحدد والتي تستثمر حصيلة االكتتاب
فيها يف مرشوعات مع ّينة معروفة لدى املكتتبني ،وهذا يعني توفر قدر كبري من
الشفافية ،وسندات أخرى توظف حصيلة االكتتاب فيها يف مرشوعات تتسم
(76) https://www.etfexpress.com/2018/07/17/266480/demand-surges-esg-sri-and-impact-investing
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حيث يعترب البناء السليم هليكل رأس املال رضور ًيا لتحقيق النجاح املايل للرشكات،
كام أن االختيار األنسب لألدوات املالية املستخدمة يف التمويل واالستثامر يعترب
أيضا لذات السبب ،إن لكل أداة مالية إجيابيات وسلبيات ،كام أن اختيار
مهم ً
أمرا ً
ً
األداة املالية يؤثر بشكل واضح عىل القوائم املالية للرشكات وبالتايل عىل مصالح
أصحاب املصلحة ،وعىل سبيل املثال فبالرغم مما تتمتع به األسهم من مزايا إال
أهنا تعرض ملخاطر اإلفالس كام أهنا تعرض الرشكة ملخاطر االلتزام املايل الدائم
جتاه املالك اجلدد بخالف اختيار السندات كوسيلة للتمويل والتي تنتهي عوائد
أيضا تُعرض الرشكة
إصدارها بانتهاء مدد السداد فيها ،ومع هذا فإن السندات ً
ملخاطر كثرية كالعوائد املرتفعة وخماطر التضخم وخماطر إعادة التصنيف هلا
باإلضافة ملخاطر السيولة ،ومن هنا فإن تنويع األدوات املالية بنا ًء عىل قرارات
مهم.
أمرا ً
علمية مبنية عىل معلومات دقيقة وبتحليل علمي تنبؤي يعترب ً
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باملسؤولية االجتامعية أو مرشوعات صديقة للبيئة ،وبالتايل فالصكوك هلا فرص
املهتمة بتلك
جيدة إذا توفرت الظروف والتسويق املناسب ضمن هذه الرشائح
ّ
األنواع من السندات(.((7

ً
ثالثا :جذب المستثمرين من الدول اإلسالمية على اعتبار أن الصكوك لو تم
إصدارها من شركات يابانية ذات مركز مالي قوي ستكون ذات تصنيف مرتفع

من املزايا املهمة يف دخول السوق اليابانية إىل جمال الصكوك هي القوة االقتصادية
التي تتمتع هبا اليابان باإلضافة إىل كوهنا يف مركز مايل قوي وذات تصنيف ائتامين
ممتاز( ،((7وهذا جيعل من عمليات إصدار الصكوك هناك ذات ميزة نسبية تنافسية
معتربة ،وهذا مما يشجع عىل جذب املستثمرين من الدول اإلسالمية وبخاصة
لالستثامر يف قطاعات الصناعة النشطة وقطاعات البنية التحتية واإلسكان.

( ((7أراماكي ،نارومي ،تقوية املنافسة الدولية ودور التمويل اإلسالمي ،مقالة عىل موقع معهد نومورا لألبحاث ،نرشت باللغة اليابانية عام 2010م.
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2010/12/201012_7.html
(78) https://countryeconomy.com/ratings/japan
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الخاتمة
أسفر البحث عن النتائج اآلتية:

 - 1تعترب اليابان دولة اقتصادية قوية من ضمن السبع الكبار ،ويشكل املسلمني
فيها أقلية غري مؤثرة عىل كافة الصعد ،فهم أقل من  % 1من السكان ،واليابان دولة
حمايدة ذات عالقات طيبة مع الدول اإلسالمية إذ مل يسبق حدوث أي إشكال مع
املسلمني من قبل ،وليست هناك مشاكل مع املالية اإلسالمية إذ تعترب اليابان من
أقرب الدول للنظام املايل اإلسالمي من حيث اختاذها اسرتاتيجيات معدل فوائد
سالبة ،وقد خطت اليابان خطوات جتاه التعرف عىل املالية اإلسالمية والسامح
بالتعامل بمنتجات مالية إسالمية.

 - 3يقع اهتامم اليابان ضمن سوق التمويل األكرب للاملية اإلسالمية بالرتكيز
عىل الصكوك حتديدً ا ،وقد قامت اليابان باختاذ خطوات فعالة جتاه تعديل قوانني
األسواق املالية وما يلزم من تعديالت عىل قوانني الرضائب للسامح بتداول
وإصدار الصكوك داخل اليابان.
 - 4اختذت اليابان حزمة إجراءات إصالحية جلذب املستثمرين املسلمني إلصدار
صكوك داخل اليابان باءت بالفشل وقد أرشنا ألسباب هذا من خالل التحديات
ومعاجلتها من خالل استثامر الفرص املتاحة.

 - 5لدى اليابان اهتامم كبري بتنويع مصادر متويل مشاريعها واستثامراهتا يف اخلارج؛
وهذا ما يعطي الفرصة لنمو جتربة الصكوك لدهيا يف اخلارج إذا تم التسويق هلا مع
توفر الدعم واالهتامم من ِقبل الدول اإلسالمية.
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 - 2ال يوجد يف اليابان قوانني خاصة بالتمويل اإلسالمي ،فال توجد قوانني
مستقلة للبنوك أو رشكات التكافل أو األسواق املالية أو صناديق االستثامر ،إال
أن هناك تعليامت وأنظمة لتكييف التعامل هبذه املنتجات والسامح هلا بالدخول
وفق رشوط ال تتوافق مع مقررات االمتثال الرشعي للمنتجات املالية اإلسالمية.
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التوصيات:

 1.دراسة رشعية املعامالت املالية واإلجراءات التي تقوم هبا البنوك اليابانية
خارج اليابان يف ديب وماليزيا وغريها.
 2.دراسة قانونية للمعامالت املالية اإلسالمية التي يمكن ممارستها بشكل
رشعي حتت ظل النظام القانوين القائم يف اليابان.
 3.تعريف املستثمرين املسلمني والبنوك التي تعاين من فائض سيولة بفرص
نظرا ملا تتمتع به
إصدار الصكوك داخل اليابان لتمويل مشاريع إنتاجية ً
اليابان من سمعة طيبة يف اإلنتاج والعمل واألمان وااللتزام املايل.
 4.قيام اجلامعات يف الدول العربية واإلسالمية بمد جسور التواصل العلمي
والبحثي للتعريف باالقتصاد والتمويل اإلسالمي بجانب اجلهود التي
قامت هبا جامعة دورهم الربيطانية منذ أكثر من عرش سنوات.
 5.التواصل مع أحد البنوك اليابانية ذات االنتشار الواسع داخل اليابان مثل
بنك طوكيو ميتسوبييش أو بنك ميزوهو وطرح فكرة تقديم خدمات مالية
إسالمية داخل اليابان ضمن اإلطار الذي يسمح به القانون الياباين خلدمة
املجتمع اإلسالمي باإلضافة ملن يرغب من غري املسلمني هبذه الربامج.
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ُ َّ
الم َحكمين إلى جزاءات
دليل
مخالفات العقود والتصرفات المدنية
محمد يوسف رمضان أبو جزر
رئيس الدائرة العلمية في رابطة علماء فلسطين  -رفح  /غزة – فلسطين
ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/1 /19م ،واعتمد للنشر في 2020/ 3/7م)

الملخص
جاء هذا البحث ليعالج مشكلة اإلنزال اخلاطئ جلزاءات املخالفات الع ْقدية،
والترصفات املدنية األخرى يف غري حملها الذي رشعت له ،وذلك من خالل بيان

املخالفات املدنية املستحقة للجزاء ،ثم بيان اجلزاء املناسب لكل فئة من فئات هذه

بقراراهتم وأحكامهم ،والوصول هبا إىل أعىل درجات الدقة والصواب .وقد جاء

البحث يف مبحثني ،أوهلام :لبيان ثالثة أمور؛ األول :التعريف بموضوعات الشق
املدين من الترشيع ،والثاين :بيان املقصود باملخالفة املدنية وحقيقتها ،والثالث :بيان

أنواع املخالفات املدنية .وأما املبحث الثاين فقد جاء ببيان أنواع اجلزاءات املدنية،

وأركاهنا ،ورشوطها ونطاق إعامل كل واحد منها .واستخدم الباحث يف دراسته
ً
أول املنهج االستقرائي ،ثم التحلييل والوصفي ملا مجعه يف مرحلة االستقراء،
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املخالفات املدنية ،وكذلك هيدف هذا البحث إىل إعانة العاملني يف جمال التحكيم
الرشعي وفض النزاعات املدنية عامة ،واملالية والع ْقدية خاصة عىل االرتقاء
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وأخريا مقارنة األدلة واألقوال للوقوف عىل اآلراء الراجحة يف املسائل املختلفة.
ً
وقد خلص البحث إىل أن اجلزاءات املدنية سواء تلك املتعلقة بمخالفات العقود،
أو سائر الترصفات املدنية ،يمكن ردها إىل أربعة أنواع فقط وهي :اجلزاء املبارش،
وأخريا الضامن أو التعويض ،ولكل واحد
والبطالن والفساد ،ووقف الترصف،
ً
منها جمال حمدد كام هو مبني يف ثنايا البحث.
الكلمات المفتاحية :التحكيم الرشعي ،املخالفات املدنية ،اجلزاءات املدنية
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A guide for the disputing parties towards penalties for
contract and other civil behavior violations
MOHAMMED.Y.R. ABU JAZAR

Head of the Scientific Department of the Association of Palestine Scholars- Rafah /Gaza Palestine

Summary
The research deals with the problem of erroneous settlement of penalties for
contract violations and other civil actions done illegally. It is done by detailing
the civil violations prone to the penalty, followed by indicating the appropriate
penalty for each violation. The research aims at augmenting the practitioners
of legal arbitration, civil disputes resolving in general as well as financial
and contractual in particular for improving their decisions and rulings, and to
elevate them up to the highest levels of accuracy.
The research consists of two sections, first of them consists of three topics:
introducing civil affairs part of legislation, explaining the meaning civil
violation and its reality, explaining the types of civil violations.
While the second section explains the types of civil penalties, its elements and
conditions, and the scope of each of them. The research concludes that the civil
penalties, whether related to breach of contracts, or any other civil behavior
can be defined within four aspects: Direct penalty, Nullity and corruption,
Ceasing the operating capacity and finally guarantee and compensation, as
each of them within a specific field as explained in the research.
Keywords: Shari’ah arbitration, Civil violations, Civil penalties.
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المقدمة
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه ومن وااله وبعد.

إن املتأمل يف أحكام الرشيعة اإلسالمية لن ختطئ عيناه حجم املرونة واالتساع
الذي حتلت به ،وكذلك لن يغيب عن إدراكه حرصها عىل نزع فتيل النزاع حيثام
وجد ،وأخذ كل ذي حق حقه ،ويف عالجها ملخالفات أفراد املجتمع اإلسالمي مل
تقترص الرشيعة اإلسالمية عىل جانب واحد فقط ،وإنام امتدت أحكامها لتشمل
مجيع ما يصدر عن اإلنسان من ترصفات يف الرس والعلن ،سواء ما يتعلق بحقوق
خالقه ،أو بحقوق األفراد من حوله.
واملخالفات التي حيدثها العبد ليست عىل درجة واحدة ،فمنها ما حيمل معنى
اجلناية عىل األعيان واحلقوق العامة واخلاصة ،وهو ما يمثله الشق اجلنائي من
الترشيع ،ومنها ما ينتج عن خمالفة األصول الرشعية يف التعامل مع اآلخرين فيام
خيص احلقوق ،وهو ما يمثله الشق املدين من الترشيع ،وهذا التنوع استلزم أن
تكون اآلثار املرتتبة عىل املخالفة يف ّ
كل واحد من هذين النوعني ،خمتلفة وذات
طبيعة مغايرة عن النوع اآلخر.

وهذا البحث جاء ليسلط الضوء عىل الشق الثاين ،وهو الشق املدين من الترشيع،
ليبني اجلزاءات املرتتبة عىل خمالفة أصوله وأحكامه ،وما يلزم لتنفيذها ،فيام
خيص العقود ،والترصفات املدنية األخرى ،وهو موجه بالدرجة األوىل إىل فئة
املحكّمني ،ومن ثم الباحثني يف جمال املعامالت املالية والعقود ،وقد أسميته :دليل
املحكَّمني إىل جزاءات خمالفات العقود والترصفات املدنية األخرى.

أهمية الموضوع
تكمن أمهية املوضوع يف النقاط التالية:
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1.أمهية احلقوق يف الرشيعة اإلسالمية ،والتي أولتها عناية فائقة من خالل
بيان أدق التفاصيل املتعلقة بكل واحدة من مسائلها.

2.اجلزاءات التي هي حصن زاجر ألي جترؤ ،وجابر ألي نقص يدخل عىل
احلقوق ،هي من أوىل األبواب بالعناية البحثية ،والتأصيل ألحكامها
التفصيلية.

3.أمهية ورشف مهنة التحكيم ،التي يتوصل هبا إىل احلقوق ،ويقطع هبا دابر
الفتنة والنزاع.

مشكلة البحث
من خالل عمل الباحث يف جمال التحكيم الرشعي يف املنازعات املالية ،ملس الكثري
من املشاكل املتعلقة باجلزاءات املرتتبة عىل خمالفات العقود خاصة والترصفات
املدنية األخرى عموم ًا ،ويمكن تلخيص أمهها بام ييل:

إسقاط بعض املحكمني جلزاءات ال تناسب موضوع املخالفة الع ْقديةاملتنازع فيها ،ومثاله احلكم بالفساد يف عقد من حقه اإلبطال ،أو العكس،
أو احلكم بالتعويض بالقيمة يف خمالفة حقها التعويض باملثل ،وغري ذلك
الكثري من األمثلة.

حدود البحث
يتناول البحث مسألة اجلزاءات املدنية حتديدً ا ،وهي املتعلقة بمخالفات العقود
كالبيع واإلجارة والرشكة وغريها من العقود ،وكذلك املتعلقة بالترصفات املدنية
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ندرة األبحاث املتعلقة بموضوع توزيع اجلزاءات عىل املخالفات املدنية،واتسام الكثري من األبحاث يف هذا اجلانب إما بالعموم املوهم ،وإما
بالتخصيص الدقيق كأن يكون البحث يف جزاءات عقد واحد من العقود.

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

غري العقدية كاهلبة والوصية والشهادات وغريها من الترصفات املتعلقة باحلقوق.

ولن يتطرق البحث إىل اجلزاءات اجلنائية ،أو تلك البدنية ،حتى وإن كانت
متعلقة باحلقوق ،كاحلدود والتعزيرات البدنية ،فالبحث موجه إىل فئة املحكّمني،
واملحكّم ليس من حدود صالحياته النظر يف القضايا ذات البعد اجلنائي ،وكذلك
ليس من حدود صالحياته إيقاع أي من العقوبات البدنية ،وبالتايل ال يملك
السلطة إلصدار أي منها.

أهداف البحث
هيدف البحث إىل ما ييل:

1 .املسامهة يف حل املشكالت السابق ذكرها يف (مشكلة البحث).

2 .املسامهة يف بناء تصور منطقي للجزاءات املدنية يف عقلية العاملني يف جمال
التحكيم وفض املنازعات ،وجمال كل منها ،وترتيبها،
 3 .املسامهة يف ارتقاء مهنة التحكيم ،بغية الوصول باألحكام الصادرة عن
جلان التحكيم إىل أعىل درجات الصواب والقرب من احلق ،أو حتى إصابة
عني احلق.

منهج البحث

استخدم الباحث يف دراسته ً
أول املنهج االستقرائي ،ثم التحلييل والوصفي ملا
وأخريا مقارنة األدلة واألقوال للوقوف عىل اآلراء
مجعه يف مرحلة االستقراء،
ً
الراجحة يف املسائل املختلفة.

هيكلية البحث
مقسم إىل مبحثني؛ األول يتناول احلديث عن أسباب اجلزاءات
جاء البحث
ً
(وهي املخالفات التي يرتب عىل ارتكاهبا صدور اجلزاءات) وحقيقتها وأنواعها،
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ثم املبحث الثاين الذي جاء للحديث عن ذات اجلزاءات وما يتعلق بكل منها من
حيث نطاق إعامهلا ،ورشوطها وأركاهنا.
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المبحث األول :أسباب الجزاء المدني
كثرية هي املعامالت التي عرفها الناس منذ بدء اخلليقة ،وكذلك التي ما زالوا
أيضا املخالفات التي حيدثوهنا يف تلك املعامالت ،والتي
يستحدثوهنا ،وكثرية ً
تستوجب الوقوف بحزم هبدف التنظيم ،ورد احلقوق ،واألخذ عىل يد املخالف.

عرف األصوليون السبب بأنه( :ما يلزم من
ويف هذا اإلطار يأيت هذا املبحث ،فقد ّ
وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ،لذاته)((( ،فاملخالفة املدنية سبب للجزاء
املدين ،يلزم من وجودها وجود اجلزاء ،ويلزم من عدمها عدم اجلزاء ،وهي
خارجة عن ذات اجلزاء ،فاجلزاء أثر مرتتب عىل وجود املخالفة ،وهذا التقديم هو
املفتاح لفهم العناوين املندرجة حتت هذا املبحث ،وهي:
املطلب األول :موضوعات الشق املدين من الترشيع.
املطلب الثاين :حقيقة املخالفة املدنية.

املطلب الثالث :أنواع املخالفات املدنية.

((( النملة ،عبد الكريم بن عيل ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،الرياض ،مكتبة الرشد1420 ،ه1999/م.)391/1( ،
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المطلب األول :موضوعات الشق المدني من التشريع

وهذه الترصفات اإلرادية تتنوع يف طريقة إنشائها للحقوق إىل نوعني:

(((عاشور ،حممد سامر ،مدخل إىل علم القانون ،دمشق ،اجلامعة االفرتاضية السورية ،د ،ط2018 ،م ،ص(.)64
(((الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،دمشق ،دار القلم ،ط1382 ،2ه2004/م.)379/1( ،
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يطلق مصطلح الشق املدين من الترشيع((( ويراد به األحكام املختصة بتنظيم
الترصفات املتعلقة باملعامالت اإلنسانية يف اجلانب احلقوقي ،وهي كثرية وممتدة
فتشمل أبواب األحوال الشخصية ،واملعامالت املالية والعقود ،والدعاوى
والشهادات واإلقرار ،ولإلحاطة بموضوعات هذا اجلانب من الترشيع كل ًّيا بعيدً ا
عن اخلوض يف اجلزئيات والفروع ،ال بد من تنظيم هذه املوضوعات وتقسيمها
بام يسهل معه إطالق األحكام الكلية التي تعنى النظريات بالتأسيس هلا ،فبعض
التقسيامت قد يشكل عائ ًقا أمام استحضار احلكم الكيل ،كتقسيم أبواب الشق
املدين ً
مثل إىل :باب األحوال الشخصية ،وباب املعامالت املالية ،وغري ذلك،
فهذا التقسيم قد يكون مفيدً ا عند احلديث عن الفروع ،فتُجمع فروع كل باب
حتت عنوان جامع ،وقد يكون مفيدً ا إذا أردنا استحضار األحكام الكلية لكل
باب من هذه األبواب ،ولكنه لن يكون كذلك إذا أردنا صياغة األحكام الكلية
جلميع أبواب هذا الشق من الترشيع صياغة نظرية ،لذا ال بد من تقسيم هذه
املوضوعات بطريقة تتيح الوقوف عىل هذا املقصد ،وخري طريقة لذلك هي النظر
يف مجيع هذه املوضوعات من حيث كوهنا ترصفات ،ومن ثم تقسيم الترصفات
بحسب جنسها ،ثم ندرج األمثلة من املوضوعات املتعددة حتت كل جنس منها،
وهذا األسلوب هو الذي اعتمده العالمة الزرقا رمحه اهلل تعاىل ،يف بنائه لنظرية
العقد ،وتابعه عليه الدكتور حممد الزحييل يف كتابه النظريات الفقهية ،وفيام ييل
بيان هذا التقسيم الذي يأيت عىل مجيع موضوعات الشق املدين.
بداية يقصد بالترصف رش ًعا« :كل ما يصدر عن شخص بإرادته ،ويرتب الرشع
عليه نتائج حقوقية»(((.
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األول :التصرفات الفعلية :وهي التي تنشئ احلقوق من خالل فعل اجلوارح
سوى اللسان ،ويمكن التمثيل هلا بإحراز املباحات ،واإلتالف ،والغصب،
والتقابض يف عقود املعاوضات.
الثاني :التصرفات القولية :وهي التي تنشئ احلقوق من خالل األقوال وفعل
اللسان ،فاإلرادة أمر خفي ،تُعرب وتفصح عنها األقوال؛ لذا فالرشيعة عدّ ت
األقوال الصادرة عمن هو أهل إلصدارها منشئ ًة للحقوق ،وهذا النوع من
الترصفات ينقسم إىل قسمني:
القسم األول :تصرفات قولية عقدية :وهو الذي ينشأ عن التقاء إرادتني واتفاقهام،
ويعبِّ عنهام قوالن يصدران من شخصني كل منها ٌ
أهل للترصف((( ،ويمثل هلا
بسائر أنواع العقود كالبيع ،والرشاء والرشكة واإلجارة ،والنكاح ،وما شابه ذلك.
القسم الثاني :التصرفات القولية غير العقدية :وهذا القسم ينقسم بدوره إىل
أيضا:
نوعني ً
النوع األول :الترصف القويل الصادر من طرف واحد ،بقصد إنشاء احلق ،أو
إسقاطه ،أو إهنائه ،ويمكن التمثيل هلذا النوع من الترصفات بالطالق ،واإلبراء،
وترك الشفعة ،والوصية ،واهلبة ،وقد درج عىل ألسنة بعض الفقهاء تسمية هذا
النوع من الترصفات عقو ًدا ،بجامع إنشاء احلقوق يف ٍّ
كل ،ويف احلقيقة فإن هذه
الترصفات ال يمكن عدُّ ها عقو ًدا؛ القتصار العقد عىل ما كان فيه التقاء إرادتني،
ومجيع هذه الترصفات املنفردة تنشئ احلقوق دون االفتقار إىل طرف آخر ،لذا
فتسميتها عقو ًدا هو من قبيل التوسع واملجاز ال احلقيقة.
(4) Ziaurrahman, Muhammad, Tradable and Non-Tradable Right from Islam Law of Contracts Perspective, Bait Al-Mashura Journal, Issue
11, October 2019, Page 267 -270

226

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

النوع الثاني :الترصف القويل الصادر من طرف واحد ،والذي ال ينشئ احلقوق،
أثرا له ،ومثاهلا الدعاوى،
أو يسقطها ،أو ينهيها ،وإنام يرتتب ذلك عليهً ،
والشهادات ،واحللف عىل رد الدعاوى ،ومجيعها ترصفات قولية رصفة ال شبهة
عقدية فيها(((.

وبعد هذا البيان املقتضب ألنواع الترصفات ،تكتمل الصورة الكلية ملوضوعات
الشق املدين من الترشيع ،وهي كام تبني من خالل التقسيم السابق موضوعات
تعنى باملعامالت اإلنسانية املنشئة للحقوق ،وآثارها ،وإثباهتا ،ونفيها ،وهي
تفارق الشق اجلنائي والذي قوامه أفعال وأقوال حتمل معنى اجلناية والعدوان،
أو اإلتالف ،دون شبهة حق.
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((( انظر :الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،)380،379/1( ،الزحييل ،حممد ،النظريات الفقهية ،دمشق ،دار القلم ،ط1414 ،1ه1993/م ،ص(،)76
مدكور ،حممود ّ
سلم ،املدخل للفقه اإلسالمي ،القاهر ،دار الكتاب احلديث ،ط 1416( ،2ه1996/م) ،ص(.)520،519
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المطلب الثاني :حقيقة المخالفة المدنية

املرونة والقابلية الستيعاب املستجدات واحلوادث من أهم خصائص الرشيعة
اإلسالمية ،ولعل باب التعامالت املدنية من أكثر األبواب التي تشهد التحديث
والتجديد ،وبالرغم من ذلك نجد أن الرشيعة اإلسالمية قادرة عىل استيعاب
هذه املستجدات وإنزال احلكم اخلاص بكل منها ،رغم انقطاع الوحي واكتامل
الترشيع ،فالطريقة الكلية يف معاجلة املسائل تعد من أهم مميزات الرشيعة
اإلسالمية؛ ذلك أهنا خ ّطت القواعد العامة التي ال ينبغي بحال جتاوزها يف مجيع
التعامالت ،وخصت بعض هذه التعامالت بمزيد بيان لكوهنا صاحلة أن تكون
ً
مثال يقاس عليها غريها من احلوادث واملستجدات ،فعىل سبيل املثال :الرضا
رشط لصحة الترصفات ،فحيثام اختل هذا الرشط كأن يتم الترصف حتت اإلكراه،
سقط اعتباره رش ًعا ،وهذا رشط عام يف مجيع الترصفات.

وعىل صعيد الترصفات القولية العقدية ،فإهنا رشعت أركانًا ينبغي توافرها يف
مجيع العقود ،وهي :الصيغة ،والعاقدان ،واملعقود عليه ،فبينت ما جيب أن
تظهره الصيغة من إجياب وقبول صحيحني ،وما يشرتط يف العاقدين من رشوط
كاألهلية والوالية ،وأما املعقود عليه ،فبينت الرشوط اخلاصة بجملة من العقود
جعلتها ً
مثال لغريها مما ُيستجد و ُيستحدث ،وهي التي يطلق عليها العقود املسامة،
كالبيع ،والسلم مثالً.

أيضا ،حددت الرشيعة اإلسالمية اخلطوط العامة
وعىل صعيد املعامالت املالية ً
مفتوحا أمام استحداث أنواع جديدة منها ،وهذه
هلذه املعامالت ،وتركت الباب
ً
اخلطوط تتمثل يف ثالثة حماذير ،األول :اخللو من الربا بأنواعه ،والثاين :اخللو من
املقامرة بأنواعها ،والثالث :اخللو من الغرر واجلهالة ،فحيثام خلت املعاملة من
هذه املحاذير ،وجاءت مستوفية لألركان العامة كالصيغة ،واألهلية ،والوالية،
كانت جائزة رش ًعا((( ،وحيثام اختل يش ٌء منها ،كان هناك خمالفة مدنية.
(((ابن تيمية ،أبو العباس ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،جمموعة الفتاوى ،مرص ،دار اجليل ،ط ،1د .ت.)16،15/29( ،
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واملتأمل يف مجيع هذه التفصيالت يستطيع أن يدرك أن املقصد الذي حرصت
الرشيعة اإلسالمية عىل حتقيقه ،هو رفع املنازعة واخلصومة ،فالتعامالت البرشية
املتسعة ال بد أن يتخللها يشء من املنازعات عىل احلقوق ،ولو ترك األمر دون
ولعمت الفوىض سائر معامالهتم ،لذا
ضبط وتنظيم ،ألكل القوي حق الضعيفّ ،
أحاطت الرشيعة سائر هذه التعامالت بجملة من القيود والضوابط التي تضمن
رفع أسباب املنازعة والشقاق وحتفظ احلقوق ألهلها.

ومما سبق يمكننا الوقوف عىل حقيقة املخالفة املدنية وصياغة تعريف هلا بأهنا:
اخلروج عن القواعد واألركان املسنونة للمعاملة ،واإلتيان هبا عىل غري ما أمر
الشارع ،فتكون إما ُمضيعة حلق ،أو جائرة عليه ،وإما ُمفضية إىل النزاع ،ولو يف
املآل.

المطلب الثالث :أنواع المخالفات المدنية

حرص املخالفات املدنية يف مجيع أبواب املعامالت أمر ٌّ
شاق وعسري إذا ما كانت
الطريقة املتبعة يف ذلك هي تتبع أفرادها يف كل معاملة عىل حدة ،لذا كان ال بد من
تصنيف املخالفات املدنية بطريقة يسهل معها إطالق األحكام الكلية التي تعم
سائر أنواع املعامالت.

النوع األول :المخالفات المبطلة للمعاملة ،وال يمكن جرب اخلل الداخل
عليها ،ويقصد بذلك أن املخالفة أصابت ركنًا أساس ًّيا يف املعاملة ،فخرجت
عىل غري ما أمر الشارع احلكيم ،وبصورة ال يمكن إصالح املعاملة معها ،ففوات
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وبالنظر إىل حقيقة املخالفة املدنية والتي عرفناها بأهنا :اخلروج عن القواعد
واألركان املسنونة للمعاملة ،واإلتيان هبا عىل غري ما أمر الشارع ،فتكون إما
ُمضيعة حلق ،أو جائرة عليه ،وإما مفضية إىل النزاع ،ولو يف املآل .فإهنا حال
وقوعها لن تكون إال واحدة من ثالثة أنواع:
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ركن من املعاملة أمر ال يمكن استدراكه ،ومثال ذلك يف باب األحوال الشخصية
اختالل الصيغة يف عقد النكاح كأن تكون معلقة أو مؤقتة بزمن ،فالصيغة ركن يف
النكاح ،ومن رشوط صحتها أن تكون منجزة غري معلقة ،وغري مؤقتة بزمن ،فإن
اختلت هذه الرشوط اختل ركن الصيغة ،وبطل العقد(((.

ويف املعامالت املالية مثاله بيع املحرمات كاخلمر واخلنزير ،فاملعقود عليه من أركان
عقد البيع ،ومن رشوطه أن يكون ً
حمرزا ،وحيل
مال متقوم ًا رش ًعا ،أي أن يكون ً
االنتفاع به ،ومعلوم أن ًّ
كل من اخلمر واخلنزير ال حيل االنتفاع هبام أو إحرازمها،
وال يمكن بحال جرب هذا النوع من اخللل ،فاختل بذلك رشط من رشوط املعقود
عليه ،وبالتايل يبطل العقد(((.

النوع الثاني :المخالفات التي يمكن جبر الخلل الذي أدخلته على المعاملة،
فإن مل ُيرب أفسدت املخالفة املعاملة ،وهذا النوع من خصائص املذهب احلنفي،
فمن أصوهلم التفريق بني الباطل والفاسد ،فالباطل عند احلنفية((( :هو ما مل يرشع
بأصله وال بوصفه ،أما الفاسد :فهو ما رشع بأصله ،ومل يرشع بوصفه ،ومثال
األول حتريم بيع اخلنزير ،ومثال الثاين القرض الربوي ،فالباطل ال يمكن جرب
اخللل احلاصل فيه لكونه مل يرشع بأصله ،أما الفاسد فيمكن جرب اخللل احلاصل
فيه ألن املخالفة مل تصب أصله ،وإنام أصابت وصف ًا زائدً ا عن األصل ،فالقرض
مرشوع بأصله ،والزيادة الربوية التي يشرتطها البعض وصف زائد عن األصل،
فإذا ما ألغيت الزيادة الربوية املرشوطة صح العقد ،لكونه مرشو ًعا بأصله ،أما إذا
بقيت فإهنا مفسدة جلميع العقد ،أما اجلمهور الذين جيعلون يف مثل هذه املسألة
الفاسد يف مرتبة واحدة مع الباطل( ((1فإن املعاملة عندهم باطلة بمجرد اشرتاط

((( البغا ،مصطفى وآخرون ،الفقه املنهجي ،دمشق ،دار القلم للطباعة ،ط1413 ،4هـ1992/م (.)58/4
((( وزارة األوقاف الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،الكويت والقاهرة ،دار السالسل ومطابع دار الصفوة ،من 1427-1404هـ-1982 /
2004م.)148/9( ،
((( ابن نجيم ،زين الدين ،بن إبراهيم ،األشباه والنظائر ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه1999/م ،ص(.)291
( ((1القرايف ،أبو العباس ،شهاب الدين أمحد بن إدريس ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،د ،م ،عامل الكتب ،د .ط ،د .ت ،)82/2( ،الغزايل ،أبو حامد،
حممد بن حممد ،املستصفى ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1،هـ 1993/م ،ص( ،)76ابن قدامة أبو حممد ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ،روضة
الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،د ،م ،مؤسسة الر ّيان للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1423( ،2 ،هـ2002/م)،
(.)183/1
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الزيادة الربوية ،وال يمكن جربها بحال ،إال بعقد جديد خال من الزيادة الربوية.
النوع الثالث :المخالفات التي ال تبطل المعاملة ،فتصح املعاملة ولكن مع
اإلثم ،ومثاهلا اإلمساك عن اإلنفاق عىل الزوجة مع القدرة ،فهذه املخالفة ال تبطل
النكاح ،ولكن فاعلها آثم باتفاق ،ملخالفة أمر الشارع سبحانه وتعاىل يف قوله:
ف اللَُّ َن ْف ًسا
(لِ ُين ِْف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِ ِه َو َم ْن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْل ُين ِْف ْق ِمَّا آتَا ُه ا َُّ
لل َل ُي َك ِّل ُ
َاها َس َي ْج َع ُل اللَُّ َب ْعدَ ُع ْ ٍ
سا)( ،((1وقوله (صىل اهلل عليه وسلم)َ ( :ك َفى
إِ َّل َما آت َ
س ُي ْ ً
بِا َْل ْر ِء إِ ْث ًم َأ ْن ُي َض ِّي َع َم ْن َي ُع ُ
ول)(.((1

ومثاله يف العقود بيع الرجل عىل بيع أخيه ،واخلطبة عىل خطبته ،فإهنا وإن كانت
خمالفة منه ًّيا عنها ،إال ّ
أن أ َّيا منهام ال يبطل عقد البيع أو النكاح ،ولكن فاعله آثم
(ل َيبِ ْع َب ْع ُضك ُْم َع َل َب ْي ِع َب ْع ٍ
باتفاق( ،((1لقوله (صىل اهلل عليه وسلم)َ ،
ضَ ،و َل
ب َب ْع ُضك ُْم َع َل ِخ ْط َب ِة َب ْع ٍ
ض)(.((1
َْ
ي ُط ْ

( ((1سورة الطالق7 :
( ((1النسائي ،أبو عبد الرمحن ،أمحد بن شعيب ،السنن الكربى ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ2001/م ،كتاب عرشة النساء( ،)51إثم
من ضيع عياله ،ح)268/8( ،)9132(/
( ((1النووي ،حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن حجاج ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1492 ،2،ه.)159/10( ،
(((1مسلم ،أبو احلسن ،مسلم بن حجاج القشريي ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (صحيح
مسلم) ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د .ط ،د .ت ،كتاب النكاح( ،)16باب حتريم اخلطبة عىل خطبة أخيه ،حتى يأذن
أو يرتك( ،)6ح.)1032/2( ،)1412(/
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وحمل بحثنا عند احلديث عن اجلزاءات املدنية مها النوعان األول ،والثاين ،لرتتب
أثرا هلام ،فإن قيل أن يف النوع الثالث ما يستوجب اجلزاء ،كالتعزير
اجلزاء الدنيوي ً
بحق املمتنع عن النفقة عىل الزوجة واألهل مع القدرة ،فاجلواب :إن هذه العقوبة
من صالحيات القايض ،وال يملك إيقاعها املحكَّم ،وكام بينا يف حدود البحث
فإنه خاص باجلزاءات التي هي من صالحيات املحكَّم ،وهذه اجلزاءات هي ما
سنفصل فيه احلديث يف املبحث التايل بإذن اهلل تعاىل.
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المبحث الثاني :أنواع الجزاءات المدنية وأحكامها
يطلق اجلزاء املدين ويراد به :األثر املرتتب عىل خمالفة أوامر الرشيعة يف جماالت
املعامالت املدنية ،واألحوال الشخصية ،أو االعتداء عىل حق خاص أو
إنكاره(.((1

وتتعدد اجلزاءات املدنية بحسب نوع املخالفة ،وتتفاوت شد ًة وضع ًفا بحسبها
أيضا ،فبعض املخالفات يكون جزاؤها بحمل املخالف عىل إزالة أثرها ما دام
ً
ذلك ممكنًا ،وبعضها يكون جزاؤها حرمان املخالف من ثمرة الترصف وآثاره،
وبعضها يكون اجلزاء فيها وقف آثار الترصف حلني تصويبه ،وأخري ًا قد يكون
اجلزاء بتعويض مايل يبذله املخالف جلرب ما فات من مصلحة معتربة رش ًعا جنى
عليها بمخالفته.

ويف هذا املبحث سنفصل القول بإذن اهلل تعاىل يف كل واحد من هذه اجلزاءات،
بحسب الرتتيب التايل:
املطلب األول :اجلزاء املبارش.

املطلب الثاين :البطالن والفساد.

املطلب الثالث :وقف الترصف.

املطلب الرابع :الضامن (التعويض).

( ((1انظر :زيدان ،عبد الكريم ،نظرات يف الرشيعة اإلسالمية ،بريوت ،مؤسسة الرسالة نارشون ،ط2011 ،1 ،م ،ص (.)73،74
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المطلب األول :الجزاء المباشر

( ((1سورة البقرة280 :
( ((1البخاري ،أبو عبد اهلل ،حممد بن إسامعيل ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح
البخاري) ،حتقيق حممد زهري نارص ،د .م ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ه1999/م ،كتاب يف االستقراض ،)43(..باب مطل الغني ظلم ،ح/
(.)118/2( ،)2400
( ((1ابن حنبل ،أبو عبد اهلل ،أمحد بن حممد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
1421هـ2001/م مسند الشاميني ،ح.)465/29( ،)17946(/
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ملا كان املقصد الرئيس للجزاءات املدنية هو رد احلقوق وحفظها عىل أصحاهبا،
فإن أول ما يتبادر إىل الذهن هو الطريقة املبارشة لذلك ،وهي متكني صاحب احلق
من حقه ،ودفع اجلور والظلم الناتج عن املخالفة ،غري أن هذا اجلزاء ال يصلح
جلميع أنواع املخالفات ،وإنام هو خاص بذلك النوع الذي ال يبطل الترصف،
احلي الذي كثر يف زماننا املامطلة يف تنفيذ االلتزامات واحلقوق ،فالعقود
ومثا ُله ُّ
وااللتزامات ينشأ عنها انشغال الذمم بحقوق للغري ،فمن الناس من جتده يبادر
ألداء احلق وتنفيذ االلتزام ،ومنهم من ُيعرس بعد ُيرس فيتأخر يف أداء ما عليه
(وإِ ْن ك َ
َان
من احلق ،وهذا معذور والواجب يف الرشيعة إمهاله ،لقوله تعاىلَ :
ُذو ُع ْ ٍ ِ ِ
س ٍة َو َأ ْن ت ََصدَّ ُقوا َخ ْ ٌي َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون)( ،((1ومنهم
سة َفنَظ َر ٌة إ َل َم ْي َ َ
َ
املامطل مع القدرة ،وهذا هو حمل املثال ،فاملامطلة يف أداء احلقوق خمالفة مدنية ال
تبطل أصل الترصف ،ويمكن إزالتها بإجبار املخالف املامطل عىل أداء ما عليه من
حق ،واملستند الرشعي هلذه العقوبة قوله (صىل اهلل عليه وسلم)( :مطل الغني
ظلم)( ((1وقوله (صىل اهلل عليه وسلم)ُّ :
(يل الواجد حيل عرضه وعقوبته)( ((1وهذا
نص رصيح يعطي احلاكم الصالحية يف إجبار املامطل عىل أداء ما عليه من حق
ألصحابه ،مستخد ًما يف ذلك كل ما يفيد يف حتصيل احلق ،من موعظة ،أو بيع
فبأي منها حصل املقصود يكتفى به ،وال يعدل إىل
ملك ،أو رضب ،أو حبسّ ،
اجلزاء األشد منها إال إذا استعىص دفع الرضر باأليرس ،وقد نقل ابن تيمية رمحه
اهلل تعاىل اتفاق العلامء عىل هذا احلكم إذ يقول« :واألصل يف ذلك :أن كل من
عليه مال ،جيب أداؤه ...،فإنه إذا امتنع من أداء احلق الواجب :من عني ،أو دين،
وعرف أنه قادر عىل أدائه؛ فإنه يستحق العقوبة ،حتى يظهر املال ،أو يدل عىل
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موضعه .فإذا عرف املال ،وصري يف احلبس ،فإنه يستويف احلق من املال ،وال حاجة
إىل رضبه ،وإن امتنع من الداللة عىل ماله ومن اإليفاء ،رضب حتى يؤدي احلق أو
يمكن من أدائه .وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها...
وقد نص عىل ذلك الفقهاء ...وال أعلم فيه خالفا»(.((1

المطلب الثاني :البطالن والفساد

لطاملا اختلف العلامء يف مسألة التسوية والتفريق بني هذين املصطلحني ،ذلك أن
فروعهام ممتدة إىل أغلب أبواب الفقه ،فمنهم املثبت للتفريق بينهام وهم احلنفية،
ومنهم املانع ،وهم احلنابلة ،ومنهم املتوسط فيثبت تارة وينفي تارة ،وهم املالكية
والشافعية(.((2

ً
أول :البطالن

الباطل عند اجلمهور «هو ما يقابل معنى الصحة ،ويراد به عدم ترتب آثار العمل
عليه يف الدنيا واآلخرة»(.((2
وعرفه الزرقا بأنه« :عدم اكتساب الترصف وجوده االعتباري وآثاره يف نظر
الشارع»(.((2
وهلذا السلب آلثار الترصف ولوجوده االعتباري أسباب تعود إىل بداية إنشاء
الترصف ،فاختالل أي من أركان الترصف أو رشوط انعقاده؛ تفقده آثاره الرشعية
املرتتبة عليه ،وحتى إن كان للترصف وجود حيس ،فإنه ال قيمة له النعدام الوجود
االعتباري له بسبب اخللل املقرتن به منذ إنشائه.
وللتمثيل لذلك نذكر عقد البيع ،وهو من الترصفات القولية العقدية ،هذا العقد
إذا تم مستوف ًيا ألركانه من صيغة ،وعاقدين ،ومعقود عليه ،وما يشرتط يف كل

( ((1أبو العباس ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية728( ،هـ1328/م) ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،السعودية ،وزارة
الشؤون اإلسالمية ،ط1418( ،1 ،ه1976/م) ،ص(.)36
( ((2القرايف ،الفروق.)82/2( ،
( ((2الشاطبي ،إبراهيم بن موسى ،املوافقات ،حتقيق :مشهور بن حسن آل سلامن ،د .م ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ1997 /م.)456،452/1( ،
(((2الزرقا ،املخل الفقهي العام.)703/2( ،
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ِ
حسا،
منها ،وجاء خال ًيا ،من الربا ،واملقامرة ،والغرر ،فإنه ينعقد رش ًعا ،كام ُوجد ًّ
وترتتب عليه أحكامه وآثاره التي رتبها الشارع عىل انعقاده ،من متليك وحرية
الترصف باملعقود عليه ،أما إذا وقع عقد البيع عىل خالف ما ُذكر ،فجاء غري
ٍ
مستوف ألركانه ورشوط صحته ،كأن يصدر البيع من جمنون ،أو يعقد عىل مخر أو
اعتبارا ،أي غري
حسا ،فإنه معدوم
ً
خنزير ،فإن العقد واحلال كذلك رغم وجوده ًّ
منعقد ،فال يرتتب عليه حكمه ،وأثره من متليك وغريه.
وبالعودة إىل مبدأ اجلزاء فإن الشارع جعل ملخالفة األركان والرشوط الرشعية
للترصفات جزا ًء دنيو ًّيا ،وهو احلكم عىل هذه الترصفات بالبطالن ،واحلرمان من
آثارها ،كأهنا مل تكن ،فمن رام التكسب ً
مثل وعقد ألجله عقدً ا ربو ًّيا ،فإنه أخل
بالرشوط التي جعلها الشارع ملثل هذا العقد ،فكان جزاء تعديه حدود اهلل ،أن
حيرم من آثار هذا العقد وهو التكسب ،بأن يل َغى العقد بالكلية واعتباره مل يكن
أصالً.
لذا فإنه حيسن بنا عند احلديث عن البطالن من حيث كونه جزاء مدن ًّيا ،أن نعرفه
بأنه( :جزاء ختلف أركان ورشوط صحة الترصف ،املؤدي إىل انعدام آثاره)(.((2

ً
ثانيا :الفساد

( ((2انظر :زيدان ،نظرات يف الرشيعة اإلسالمية ،ص (.)74
( ((2القرايف ،الفروق ،)82/2( ،الغزايل ،املستصفى ،ص( ،)76ابن قدامة ،روضة الناظر.)183/1( ،
( ((2ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص(.)291
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يطلق الفساد ويراد به البطالن عند سائر املذاهب(((2خال احلنفية الذين يقسمون
غري الصحيح إىل قسمني :باطل وهو الذي مل يرشع من أصله ،وفاسد وهو الذي
رشع يف أصله دون وصفه( ،((2ويمكن التمثيل له بالبيع املؤجل الثمن إىل أجل
جمهول ،فالبيع يف أصله مرشوع ،غري أن اجلهالة وهي وصف زائد يمكن إزالته،
هي ما أحدث اخللل ،وهي بالرغم من إفسادها للعقد يمكن جربها وتاليف ما
أفسدته إذا ما ُحدد األجل ،بخالف الباطل الذي ال يمكن جربه بحال ،ومن هذا
التفريق تشكلت نظرية كاملة هي نظرية الفساد ،التي أ ْثرت الفقه اإلسالمي يف
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باب املعامالت ،وهي من خصائص املذهب احلنفي.

المجال التطبيقي لنظرية الفساد:

اختلف فقهاء احلنفية أنفسهم يف املوضوعات واألبواب التي يدخلها الفساد،
فمنهم من وسع دائرهتا لتشمل أكرب قدر من الترصفات ،ومنهم من جعلها خاصة
بأنواع حمدودة دون غريها وهو ما عليه أغلب احلنفية ،ولكن املالحظ أن احلنفية مل
يضعوا ضاب ًطا رصحي ًا يميز املوضوعات التي يدخلها الفساد عن غريها ،وحدي ًثا،
وبعد ظهور النظريات الفقهية نجد أن األستاذ مصطفى الزرقا رمحه اهلل -وهو من
رواد هذا الفن -حدد ضاب ًطا ملا يدخله الفساد؛ إذ يقول« :إن التميز بني الفساد
والبطالن ال جيري إال يف العقود املالية التي تنشئ التزامات متقابلة ،أو تنقل
امللكية ...وتضاف الدعوى إىل زمرة ما جتري فيه نظرية الفساد وتعدّ مستثناة من
الضابط الذي نصبناه ،فإهنا من الترصفات القولية غري العقدية»(.((2

أسباب الفساد:
بعد أن بينّا نطاق إعامل نظرية الفساد ،وهي العقود املنشئة لاللتزامات املتقابلة
والناقلة للملكية ،والدعاوى ،يبقى أن نبني أسباب الفساد الالحق هبذه
الترصفات ،وهي ما ييل:
أوال :الجهالة :اجلهالة من أهم أسباب املنازعات يف العقود ،وغال ًبا ما يفرق
الفقهاء بني اليسري من اجلهالة الذي ال يفيض إىل النزاع ،وبني الفاحش منها،
والذي يعد سب ًبا من أسباب فساد العقد عند احلنفية( ((2دون بطالنه ،لذا نجدهم
يتحدثون عن أنواع من اخليارات يف البيوع املختلفة ال نجدها عند غريهم من
الفقهاء ،هدفها هو نفي اجلهالة وتصويب العقود ما أمكن ذلك ،بعد تعرضها
للفساد بسبب هذه اجلهالة ،مثل خيار الرؤية يف البيع عىل الصفة ،وخيار التعيني
( ((2الزرقا ،املدخل الفقهي العام.)739،735/2( ،
( ((2املوصيل ،عبد اهلل بن حممود بن مودود ،االختيار لتعليل املختار ،القاهرة ،مطبعة احللبي ،د ،ط1356 ،ه1937 ،م.)26/2( ،
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إذا كان البيع لواحد من جمموع ال عىل التعيني ،واجلهالة يمكن حرص حملها ،فهي
إما أن تكون يف أحد العوضني ،وإما أن تكون يف األجل يف االلتزامات املؤجلة،
ٍ
كرهن غري معني ،فإنه يفسد
وإما أن تكون يف نوع الضامن املستخدم يف العقد،
العقد ،واملالحظ يف ما ذكر أن مجيعها أوصاف زائدة يمكن تصويبها وجرب اخللل
الذي حتدثه.
ثانيا :الغرر :يقصد بالغرر «ما يكون جمهول العاقبة ال ُيدرى أيكون أم ال»(،((2
وهو هبذا املعنى من أنواع اجلهالة ،وقد ورد النهي النبوي الرصيح عنه ،فعن
أيب هريرة (ريض اهلل عنه) قال( :هنى رسول اهلل (صىل اهلل عليه وسلم) عن بيع
احلصاة ،وعن بيع الغرر) (.((2

«والغرر قد يقع يف أصل العقد ومقوماته ،فيؤدي إىل بطالن العقد ،كبيع احلمل
ً
انتفاخا ،أو أن يولد ميتًا»( ،((3أما الغرر
يف بطن أمه؛ ففيه غرر الحتامل أن يكون
املوجب للفساد فهو «غرر يف األوصاف واملقادير ونحوها من النواحي الفرعية،

فهذا يوجب فساد العقد»( ،((3ففي عقد الرشكة عىل سبيل املثال ،لو اشرتط أحد
الرشيكني ربح ًا حمدد ًا كأن يكون ألف دينار شهري ًا ،فإن رشطه هذا مفسد للعقد

من مقدار الربح كالربع مثالً ،فإن ربحت الرشكة استوفاه ،وإال فال.

ً

ثالثا :الشروط المفسدة :قد يقرن العاقدان بعض الرشوط بالعقد ،وهذه الرشوط

ال تعدو أن تكون صحيحة وال تعارض مقتىض العقد ،فيلزم حينئذ الوفاء هبا لقوله

(صىل اهلل عليه وسلم)( :املسلمون عند رشوطهم)( ،((3أو تكون معارضة ملقتىض
(((2اجلرجاين ،عيل بن حممد الرشيف ،التعريفات ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1 ،هـ1983/م ،ص(.)164
( ((2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البيوع( ،)21باب بطالن بيع احلصاة ،والبيع الذي فيه غرر( ،)2ح.)1153/3( ،)1513(/
( ((3الزحييل ،النظريات الفقهية ،ص(.)115
( ((3الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،ص(.)745/2
الس ِج ْستاين ،السنن ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،صيدا ،لبنان ،املكتبة العرصية ،د .ط ،د .ت ،كتاب
(((3ابو داود ،سليامن بن األشعث ِّ
األقضية( ،)23باب يف الصلح ،ح.)304/3( ،)3594(/
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فبم يستأثر به دون رشيكه؟!
باتفاق أهل العلم ،فلعل الرشكة ال تربح هذا القدر َ
وهذا بال شك غرر ،ولكنه يمكن جربه ،وذلك برد قيمة الربح املرشوط إىل ٍ
نسبة
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العقد ،وهذا النوع إن كان يف عقود املعاوضات املالية كان مفسدً ا هلا ،كأن يبيع
بيته ويشرتط سكناها سنة ً
مثل ،أو يشرتط املؤجر عىل املستأجر أن يقرضه مبل ًغا

من املال إلمضاء اإلجارة ،فجميع هذه الرشوط تعد مفسدة للعقد لنهيه (صىل

اهلل عليه وسلم) عن بيع ورشط ،أما إن كانت الرشوط يف غري عقود املعاوضات
املالية أي «ما ال يكون مبادلة مال بامل ،بأن كان مبادلة مال بغري مال كالنكاح
والطالق ،واخللع عىل مال ،ونحوها ،أو كان من التربعات كاهلبة والوصية ،فال

يفسد بالرشط الفاسد»(.((3

ً
كره هل ينعقد ويبقى موقو ًفا عىل
رابعا :اإلكراه :اختلف فقهاء احلنفية يف عقد ا ُمل َ
وواجب فسخه،
كره بعد زوال اإلكراه ،أم أنه عقد فاسد فال يقبل اإلجازة
ٌ
إجازة ا ُمل َ
ذهب إىل القول بوقفه زفر ،واختار أكثر احلنفية فساده ،غري أن جملة األحكام
كره إذ جاء فيها« :ال يعترب البيع الذي وقع
العدلية اختارت وقفه عىل إجازة ا ُمل َ
بإكراه معترب ًا وال الرشاء وال اإلجيار وال اهلبة وال الفراغ وال الصلح واإلقرار
واإلبراء عن مال وال تأجيل الدين وال إسقاط الشفعة ،ملج ًئا كان اإلكراه أو غري
كره ما ذكر بعد زوال اإلكراه يعترب»(.((3
امللجئ ،ولكن لو أجاز ا ُمل َ
نتائج الفساد وآثاره

ينتج عن فساد العقد آثار ونتائج تتعلق بامللكية والعوض ،فالعقد الفاسد ابتداء ال
يفيد انتقال امللك ،إال إذا تم القبض بموجبه ،وهذا بخالف العقد الصحيح الذي
يفيد امللك بمجرد التلفظ بصيغة العقد ،والواجب يف العقد الفاسد قبل القبض
هو الفسخ وتفريق الصفقة ،أما إذا تم القبض والتنفيذ ،فإنه حينئذ يفيد امللك
ويمتنع فسخه ،ولكنه ال ُي َقر عىل ما حواه من فساد ،وإنام يصوب وتزال أسباب
الفساد وما نتج عنها من آثار ،فإن كان سبب الفساد اشرتاط منفعة زائدة كاشرتاط
( ((3ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،رد املحتار عىل الدر املختار ،بريوت ،دار الفكر ،ط1412 ،2هـ1992/م.)84 ،241/5( ،
( ((3عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام ،تعريب فهمي احلسيني ،د .م ،دار اجليل1411 ،هـ 1991/م.)732/2( ،
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سكنى بيت شهر ً
مثل إلمضاء بيعه؛ فإن العقد يصح والرشط الفاسد يلغى ،فإن
استوىف البائع منفعة البيت ،وجب عليه رد أجرة املثل ،وإن حكم بفساد العقد
بعد القبض والترصف باملبيع ،وكان سبب الفساد قد أثر يف قيمة املبيع يوم العقد،
نقصا ،فإن الواجب الرجوع إىل قيمة املبيع يوم القبض ،وتضمني النقص
زيادة أو ً
احلاصل يف القيمة للمشرتي إن كان هو املنتفع ،وللبائع إن كان بيع بأكثر من ثمنه،
فامللك مل يثبت يف العقد الفاسد إال يوم القبض ،فوجب تصويب القيمة بحسب
يوم انتقال امللك ،ويستثنى من ذلك عقود اإلجارة الفاسدة فإن األجرة فيها بعد
احلكم بالفساد ال تزيد بحال عام هو مقرر بالعقد ،وسبب ذلك أن املنافع ليست
ً
أموال عند السادة احلنفية ،فال تعرف قيمتها إال من خالل ما يرتضيه الناس
يف العقود .أما سلطة الفسخ يف العقد الفاسد ،فإهنا متاحة ٍّ
لكل من العاقدين،
وللقايض أيضا حتى وإن تراىض العاقدان ،وذلك حفا ًظا عىل نظام التعاقد،
فالعقد الفاسد ال يقبل اإلجازة ،وإنام الواجب فسخه أو تصويبه(.((3

المطلب الثالث :وقف التصرف

( ((3انظر :الزحييل ،النظريات الفقهية ،ص(.)118
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املخالفات الواردة عىل الترصفات متنوعة ومتعددة ،ويف املطلب السابق عرضنا
اجلزاء املرتتب عىل أشد أنواع املخالفات ،وهو الفساد والبطالن ،فالبطالن يعود
عىل الترصف باإللغاء بالكلية كأنه مل يكن ،والفساد إن مل يتم تداركه بالتصويب،
يفسخ الترصف املايل إن كان قبل القبض ،وحييل الكسب إىل كسب خبيث إن
مل يتم تصويب الترصف بعد القبض ،ولكن هناك أنواع أخرى من املخالفات
خصتها الرشيعة بجزاء غري الفساد والبطالن ،وذلك ألن املخالفة فيها أدنى مرتبة
من املخالفة املؤدية إىل فساد الترصفات وبطالهنا ،وهذا اجلزاء هو وقف الترصف،
ونطاقه هو الترصفات غري النافذة وفيام ييل بيان هذا النوع من الترصفات ,واجلزاء
املرتتب عليه.
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التصرف الموقوف وغير النافذ

يقصد بالترصف غري النافذ ذلك الترصف الذي جاء قري ًبا من استيفاء األركان
العامة ورشوط االنعقاد اخلاصة به ،غري أن اخللل داخل عليه من جهة ال يمكن
معها احلكم عىل الترصف بالصحة املطلقة والنفاذ؛ لوجود شبهة يف صحته ،أو
ُـو َقـف آثار الترصف عن
حلامية حقوق أحد العاقدين ،أو حلامية حق للغري ،فت ْ
النفاذ ،ويقصد بوقف الترصف :حظر آثاره املنشئة للحقوق مؤقتًا حلني زوال
الشبهة ،أو الرجوع إىل صاحب احلق ،فإن أجاز الترصف؛ رفع احلظر وعُدّ
نافذا منذ إنشائه ،وإن مل جيزه بطل الترصف ،وأصبح كأنه مل يكن ً
الترصف ً
أصل،
ويمكن التمثيل له ببيع الفضويل عند احلنفية واملالكية( ،((3وهو الذي ال يملك
املبيع ،فيبيعه دون إذن صاحبه ،فبيعه هذا موقوف عىل إجازة املالك فإن أجازه نفذ
البيع ،وإال فإنه باطل ،والسبب يف كون العقد موقو ًفا وليس ً
باطل؛ أهنم يعدون
امللك رشط نفاذ ،ال رشط انعقاد ،فينعقد العقد وال ينفذ إال بإجازة املالك.

أسباب التوقف وعدم النفاذ
األمثلة عىل الترصفات غري النافذة أو املوقوفة كثرية ،ومن خالل تتبعها يف كتب
الفقه يمكن أن نشكل من جمموعها فكرة كلية عن أسباب عدم نفاذ الترصفات
ووقفها ،وهي باجلملة يمكن ردها إىل ثالثة أسباب ،وهي:

السبب األول :حضور الشبهة

صحيحا مستوف ًيا الرشوط
ويقصد هبذا السبب أن الترصف رغم صدوره
ً
واألركان الرشعية ،إال أن شبه ًة معترب ًة حالت دون نفاذه ،فإن ثبت صدقها انقلب
الترصف ً
باطل ،وإن تبني زيفها رفع الوقف واحليلولة دون رسيان آثاره منذ حلظة
صدوره ،ومثال ذلك زواج اخلنثى املشكل ،فزواجه عند احلنفية موقوف عىل تبني
( ((3عالء الدين بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،د ،م ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ 1986 -م .)147/5( ،ابن جزي ،حممد بن
أمحد ،القوانني الفقهية ،دمشق ،دار القلم ،د ،ط1977 ،م ،ص(.)163
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حاله ،وبيان حاله عند احلنابلة موقوف عىل إقراره عىل نفسه ،فإن أقر أنه رجل،
ُز ِّوج من أنثى ،والعكس ،أما املالكية والشافعية ،فإهنم ال جييزون نكاح اخلنثى
املشكل ،ورصح الشافعية ببطالن نكاحه ،والشاهد أن نكاح اخلنثى املشكل عند
احلنفية ،وهو ما يفهم أيضا من نصوص احلنابلة ،يصح ً
مثال للترصف املوقوف
وغري النافذ بسبب الشبهة (.((3

السبب الثاني :صيانة حقوق الغير

ويقصد هبا أن حقو ًقا للغري يرتتب ضياعها عىل إمضاء الترصف ،وحقوق الغري
ترصف فيه ،كام يف الترصفات املالية للمريض
إما أن تكون متعلقة بعني املحل ا ُمل َّ
مرض املوت ،فإهنا موقوفة عىل إجازة الورثة لتعلق حقوقهم بعني مال ا ُمل ِ
ترصف،
وهي الرتكة ،وإما أن تكون متعلقة «باملية املحل دون عينه ،كام يف ترصف املدين
غري املحجور عليه بام يرض بحقوق الدائنني ،فحقوقهم متعلقة باملية أمواله ال
بأعيان أمواله ...وإما أن تكون متعلقة بصالحية الترصف نفسه ،ال بمحله،
كترصف الصبي املميز واملحجور عليه للسفه...؛ ألن حق الترصف إنام هو لنائبه
من ويل أو ويص ،فإذا ترصف من تلقاء نفسه دون إذن من نائبه الرشعي كان
متجاوزا عىل حق هذا النائب الرشعي صاحب حق الترصف ،فإن أجازه نفذ،
ً
وإن رده بطل»(.((3
أيضا ،فإن وقف ترصفه له سببان،
ويمكن التمثيل هلا بترصفات الصغري املميز ً
األول :لتجاوزه عىل حق غريه يف الترصف وهو الويل ،والثاين :صيانة ملاله من
الضياع ،وكذلك يمكننا التمثيل هلذا السبب بكل الترصفات املوقوفة التي تنشئ

( ((3الرسخيس ،شمس األئمة ،حممد بن أمحد ،املبسوط ،بريوت ،دار املعرفة ،د .ط1414 ،هـ1993/م ( ،)106/30اخللويت ،أبو العباس ،أمحد بن
حممد ،الشهري بالصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك ،د ،م ،دار املعارف ،د ،ط ،د ،ت ،)725/4( ،الرشبيني ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغني املحتاج
ملعرفة ألفاظ املنهاج ،د ،م ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994/م ،)341/4( ،ابن قدامة ،أبو حممد ،موفق الدين عبد اهلل ،املغني ،القاهرة ،د.
ط ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ1968/م.)208/7( ،
( ((3الزرقا ،املدخل الفقهي العام.)505/1( ،
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ً
متبادل ،وكان سبب وقفها ً
خلل يف أحد طريف االلتزام ،فإن وقفها هذا
التزا ًما
فيه صيانة حلقوق الطرف اآلخر من أطراف االلتزام ،فالفضويل الذي يبيع ملك
غريه ،ترصفه موقوف عىل إجازة املالك ،وهذا الوقف لصيانة حق املالك من
جهة ،وصيانة حق املشرتي الذي يبذل الثمن ،وهو الطرف الثاين يف االلتزام،
فالثمن أحد البدلني يف املعقود عليه ،فيثبت لصاحبه ما يثبت لصاحب البدل
األول من احلقوق.
وما ذكرناه هو مثال فيه الكفاية لبيان املقصود ،وإال فإن الترصف املوقوف له
صور كثرية ،أوصلها احلنفية يف باب البيع فقط إىل ثامنية وثالثني نو ًعا(.((3

المطلب الرابع :الضمان (التعويض)

ِ
قديم استخدام مصطلح الضامن للتعبري عن التعويض
درج عىل ألسنة الفقهاء ً

الذي يبذله االنسان للغري لقاء خمالفة يرتتب عليها خسائر مادية ،غري أن مصطلح
ٍ
معان أخرى غري التعويض،
أيضا
الضامن الذي استخدمه الفقهاء يطلق ويراد به ً

وذلك تب ًعا للمعنى اللغوي للضامن ،فمن هذه املعاين :الكفالة ،سواء كانت للامل
وض َمن ًا:
ني :ا ْلك َِف ُيلَ .ض ِم َن اليش َء َوبِ ِه َض ْمن ًا َ
«الض ِم ُ
أو النفس ،ففي لسان العربَّ :
«ضمنَهُ :أ ِ
ود َع فِ ِيه
َك َفل بِ ِهَ .
وض َّمنَه إِياهَ :ك َّف َله»( ،((4ومنها أيضا اإليداع فيقالِّ ُ :
ِ
و ُأ ِ
بَ ...و ُي َق ُالَ :ض ِم َن اليش َء بِ َم ْعنَى ت ََض َّمنَه؛ َو ِمنْ ُه َق ْو ُل ُ ْمَ :م ْض ُم ُ
ون
حر َز َي ْعني ا ْل َق ْ َ
ا ْل ِكت ِ
«ض َّمنْ ُت ُه اليشء ت َْضمين ًا ،إذا
َاب ك ََذا َوك ََذا»( ،((4ويأيت بمعنى التغريم ،فيقالَ :
َغ َّر ْم ُت ُه فالت ََز َم ُه»( ،((4وهذا األخري هو املقصود يف بحثنا هذا.
أما يف االصطالح الرشعي فتعددت تعريفات العلامء تب ًعا لتعدد معاين الضامن
فأدخلوا فيه الكفالة بالنفس ،وهي ليست َّ
حمل هذا البحث ،لذا نكتفي بتعريف
( ((3ابن عابدين ،رد املحتار.)131/5( ،
( ((4ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ط1414 ،3ه1992/م.)257/13( ،
( ((4املرجع نفسه.)258/13( ،
( ((4الفريوز أبادي ،أبو طاهر جمد الدين حممد ،القاموس املحيط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1426 ،8 ,هـ2005 ,م،
(.)1212/1
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املعارصين فهو أدق يف التعبري عن املراد ،فقد عرفه الدكتور وهبة الزحييل بأنه:
«التزام بتعويض الغري عام حلقه من تلف املال أو ضياع املنافع ،أو عن الرضر
اجلزئي أو الكيل احلادث يف النفس اإلنسانية»( ،((4وأفضل من ذلك عرفه الدكتور
فيض اهلل بقوله« :هو شغل الذمة بحق أو تعويض عن رضر»( ((4ووجه التفضيل

هو االختصار الذي جاء به تعريف الدكتور فيض اهلل ،بخالف تعريف الدكتور
الزحييل ،وكام هو معروف فإن التعريفات تصان عن اإلسهاب.
ومن خالل التعريف السابق نستطيع القول إن اإلنسان مكلف بجرب ما أحدثته
أفعاله من رضر بالغري ،وذلك بإزالة أثر الفعل الضار وإعادة األمر إىل ما كان
عليه ،وهذا التعويض يكون بقصد اجلرب والزجر ،فيجرب ما أتلفه بإحالل مال
مكافئ بدال عنهً ،
مثل أو قيمة ،وينزجر عن العودة ملثله إذا ما علم أنه سيؤدي
ويضمن كل ما جنت عليه أفعاله.

مقبوضا بإذن
وضع يده عىل مال الغري بعضه أو مجيعه ،ويستثنى من ذلك ما كان
ً
صاحب املال كام يف عقود األمانة كام سيأيت بإذن اهلل.
أيضا ما رواه أنس (ريض اهلل عنه) قالَ :أ ْهدَ ْت َب ْع ُض َأ ْز َو ِ
اج النَّبِ ِّي (صىل
ومن السنة ً

( ((4الزحييل ،وهبة بن مصطفى ،نظرية الضامن ،سوريا ،دار الفكر ،ط1426( ،4 ،ه2006/م) ،ص(.)15
( ((4فيض اهلل ،حممد فوزي ،أحكام الضامن يف الفقه اإلسالمي العام ،الكويت ،د ،ن ،ط1426( ،1،ه2006/م) ،ص(.)10
( ((4أمحد بن حنبل ،املسند ،مسند البرصيني ،ح.)299/34( ،)20695(/
( ((4أمحد بن حنبل ،املسند ،م ،س ،مسند البرصيني ،ح.)277/33( ،)20086(/
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واملستند الرشعي هلذا النوع من اجلزاءات املدنية ،مجلة من األحاديث النبوية
(ل َ ِ
ي ُّل َم ُال ا ْم ِر ٍئ إِ َّل بِطِ ِ
يب َن ْف ٍ
الرشيفة ،منها قوله (صىل اهلل عليه وسلم)َ :
س
ِمنْ ُه)( ،((4وفيه أن كل مال للمسلم حرام عىل غريه إال بواحدة من الطرق التي
رشعها رب العزة مثل البيع أو اهلبة أو غري ذلك ،عىل أن يأيت هبا وف ًقا ألمره
سبحانه ،وإال فهو مال حرام ،وكسب خبيث ،جيب التحلل منه ورده.
ومنها قوله (صىل اهلل عليه وسلم)َ ( :ع َل ا ْل َي ِد َما َأ َخ َذ ْت َحتَّى ت َُؤ ِّد َي ُه)َ ،و َق َال ا ْب ُن
بِ ْ ٍ
(حتَّى ت َُؤ ِّد َي)( ،((4وهذا احلديث نص رصيح عىل وجوب التعويض عىل من
شَ :
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ٍ
ِ
ض َب ْت َع ِائ َش ُة
اهلل عليه وسلم) إىل النَّبِ ِّي (صىل اهلل عليه وسلم) َط َعا ًما ف َق ْص َعةَ ،ف َ َ
ِ
ِ
يهاَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي (صىل اهلل عليه وسلم)َ ( :ط َعا ٌم بِ َط َعا ٍم،
ال َق ْص َع َة بِ َيد َهاَ ،ف َأ ْل َق ْت َما ف َ
وإِنَاء بِإِن ٍ
َاء)( ،((4ويف احلديث نص عىل من أتلف شي ًئا للغري ضمنه ،وعوضه بمثله.
َ ٌ

أسباب الضمان (التعويض)

يقصد بأسباب الضامن« :تلك الترصفات الرشعية باختالف أنواعها ،التي يرتتب
عليها آثارها سواء بإرادة فاعلها أم ال»(.((4

وهو من باب تسمية اليشء بسببه وهو أمر دارج عند العرب ،فحيثام وجد سبب
من أسباب الضامن؛ وجد الضامن وتسمى بالسبب الذي أوجده ،ومن تلك
األسباب إلزام الشارع ،والعقد ،واالعتداء ،واإلتالف ،والغصب ،والتفويت،
والتعييب ،والغرر ،واحليلولة ،والتسبب.
ولكن هذا أمر يطول ،فكثري من هذه األسباب يمكن تداخلها واختصارها ،لذا
نجد أن اإلمام السيوطي رمحه اهلل جعل أسباب الضامن أربعة فقط هي :العقد،
واليد ،واإلتالف ،واحليلولة( ،((4وفيام ييل بيان كل واحدة من هذه االسباب.

ً
أول :ضمان العقد

ويقصد به «ضامن مال تالف بناء عىل عقد اقتىض الضامن ،وضامنه عندئذ يكون
بام يقتضيه العقد من بدل دون مراعاة لقيمة املال كأساس يف التقدير ،فاملبيع عند
هالكه يف يد البائع مضمون بالثمن ،فيسقط الثمن هبالكه ،ويبطل عقد البيع،
ويرد الثمن إذا كان قد ُأ ّدي قبل اهلالك»( ،((5وضامن العقد هذا ال يكون إال يف
الترصفات العقدية التي تنشئ التزامات متقابلة عىل عاقدهيا ،كعقود املعاوضات.

( ((4الرتمذي ،حممد بن عيسى اجلامع الكبري(سنن الرتمذي) ،حتقيق بشار عواد معروف ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،د ،ط1416( ،هـ1996/م)،
أبواب االحكام( ،)13باب ما جاء فيمن يكرس له اليشء ،)23(...ح.)33/3( ،)1359(/
( ((4الزحييل ،نظرية الضامن ،ص(.)26
( ((4السيوطي جالل الدين ،عبد الرمحن ،األشباه والنظائر ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1411( ،1 ،هـ1990/م) ،ص(.)362
( ((5أبو العيال ،أيمن ،بحث فكرة ضامن العقد ،جملة جامعة دمشق ،العدد الثاين ،لعام .)88/19( ،2003
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ً
ثانيا ضمان اليد
وضع اليد عىل مال الغري سبب لضامنه يف حال تلفه ،سواء كانت تلك اليد يدً ا غري

مؤمتنة أي يد ،ضامن ،أو مؤمتنة أي يد أمانة ،ولكن بني اليدين تفريق ينبغي ذكره.
أما اليد غري املؤمتنة أو يد الضامن ،ف َك َي ِد الغاصب ويد البائع عىل املبيع بعد قبض
مثل ،فهؤالء يضمنون املال إذا هلك ولو بآفة ساموية لكون ِ
الثمن ً
يدهم عىل املال

يدَ ضامن ،وسوا ٌء يف ذلك قرصوا يف احلفظ أم ال.
أما اليد املؤمتنة أو يد األمانة ،فهي َك َي ِد الوكيل عىل مال موكله ،ويد األوصياء عىل
مال اليتامى ،ويقصد بأهنا يد أمانة أي أهنم ال يضمنون ما تلف من هذه األموال
التي حتت أيدهيم إال إذا اعتدوا أو قرصوا يف حفظها ،فإهنم حينئذ يلزمهم ضامهنا

ألرباهبا

(((5

ً
ثالثا :ضمان المتلف

( ((5الزحييل ،نظرية الضامن ،ص(.)66،65
(((5املرداوي ،أبو احلسن ،عيل بن سليامن ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،2 ,د .ت.)216/6( ،
( ((5ميارة ،حممد الفايس ،اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام املعروف برشح ميارة ،د ،م ،دار املعرفة ،د ،ط ،د ،ت.)105/2( ،
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إن إتالف مال حمرتم للغري بغري وجه حق يوجب الضامن عىل متلفه باتفاق ،وبالتايل
فإنه ال خالف أن اإلتالف يعد أحد أسباب الضامن ،ويكون ضامن املتلف بالقيمة
يف املال القيمي ،وباملثل يف املال املثيل ،دون اعتبار للخطأ أو العمد ،فالقاعدة يف
ذلك أن «من أتلف ً
سهوا»( ((5جاء
مال حمرت ًما لغريه ضمنه سواء كان عمدً ا أو ً
يف رشح ميارة« :إذا أتلف عىل غريه شيئا لزمه بدل املتلف إىل صاحبه ،والبدل
مثل من طريق اخللقة والصورةٌ ،
نوعان؛ ٌ
ومثل من طريق القيمة ،فالذي من طريق
اخللقة والصورة وهو كل ما يكال ،أو يوزن لزمه رد مثله ال قيمته ...فأما ما ال
يكال ،وال يوزن كالثياب ،وسائر العروض ،والرقيق ،واحليوان فيلزمه بإتالفه
قيمته دون مثله من جنسه»(.((5
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ً
رابعا :ضمان الحيلولة

يقصد باحليلولة أن حيال بني املال ومالكه بغري حق ،ومثاله الغاصب ينقل
املغصوب من حمله فإنه يلزمه رده وحتمل مؤنة رده وإن علت ،باتفاق؛ حليلولته
بني املال ومالكه(.((5

أركان الضمان

(((5

قديم وحدي ًثا عن أركان الضامن ومقوماته ،ومل خيتلفوا يف حتديد هذه
حتدث الفقهاء ً
األركان؛ إذ جعلوها ثالث ًة ،أوهلا :التعدي ،والثاين :الرضر ،والثالث :اإلفضاء،
وفيام ييل بياهنا بيشء من التفصيل.

الركن األول :التعدي

التعدي يف اللغة« :جماوزة اليشء إىل غريه ...واالعتداء :جماوزة احلق»(.((5
ويف االصطالح« :جماوزة ما ينبغي أن ُيقتَرص عليه رش ًعا ،أو عر ًفا وعادة»(.((5
واالعتداء حمرم باملطلق ،إال ما كان بحق ،ويكون بحق إذا كان لدفع اعتداء أو الرد
عليه ،فكلمة االعتداء من األضداد التي تستخدم للداللة عىل اليشء ونقيضه ،ومن
ذلك قوله تعاىلَ ( :ف َم ِن ا ْعتَدَ ى َع َل ْيك ُْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ ى َع َل ْيك ُْم)(.((5
ويف املعامالت املدنية ال يكون الترصف سب ًبا للضامن إال إذا كان عىل وجه التعدي
بغري حق ،بل هو [أي التعدي] ركن من أركان الضامن ،ال يكون بدون حتققه،
وال فرق حينئذ يف وجوب الضامن كون الفعل إجياب ًّيا كاإلتالف املتعمد ،أو سلب ًّيا
كرتك حفظ الدابة ً
صغريا،
كبريا أو
ً
ليل فتتلف أموال الغري ،أو أن يكون الفاعل ً
مبارشا أو متسب ًبا ،فجميع ما ذكر يوجب الضامن لدخوله
أو خمط ًئا أو متعمدً ا ،أو
ً
حتت مسمى التعدي بغري حق ،ولسائل أن يسأل :وهل يكون التعدي يف أمثال

( ((5الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،)148/7( ،الرشبيني ،مغني املحتاج.)276/2( ،
( ((5فيض اهلل ،أحكام الضامن ،ص( .)17الزحييل ،وهبة ،نظرية الضامن ،دمشق ،دار الفكر ،ط2012 ،9 ،م ،ص(.)24
حممد ،تاج العروس ،جمموعة من املحققني ،دار اهلداية ،د.م ،دز ط ،د.ت.)8،6/39( ،
( ((5الزبيدي ،أبو الفيض ّ
(((5فيض اهلل ،أحكام الضامن ،ص(.)19
( ((5سورة البقرة194 :
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هذه الترصفات بحق؟
واجلواب نعم ،وقد مثل هلا العلامء بمسألة ال َظ َفر باحلق؛ فمن يظفر بحق له عند
الغري سلبه إياه بغري حق ،جاز له أن يستوف َيه ،ولكن ذلك يف مواضع حمددة،
قهرا ،ومثل ذلك
«كالعني املغصوبة ،حيث أجاز الفقهاء اسرتدادها من الغاصب ً
كل عني مستحقة بأي سبب من أسباب االستحقاق ،فللمستحق أخذها دون
قضاء ،فمن وجد عني سلعته التي اشرتاها أو ورثها أو أوىص هبا له فله أخذها وال
يشرتط الرفع إىل احلاكم»( ،((5وكذلك الزوجة إن امتنع الزوج عن اإلنفاق عليها،
هلا أن تستويف نفقتها من مال زوجها بال إذنه ،فعن عائشة ،قالت :دخلت هند بنت
عتبة امرأة أيب سفيان عىل رسول اهلل «صىل اهلل عليه وسلم» ،فقالت :يا رسول اهلل،
بني إال ما
إن أبا سفيان رجل شحيح ،ال يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ّ
أخذت من ماله بغري علمه ،فهل عيل يف ذلك من جناح؟ فقال رسول اهلل «صىل
اهلل عليه وسلم»( :خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)(.((6

الركن الثاني :تحقق وقوع الضرر

الض لغة :بالفتح ضد النفع(.((6
َّ
ويف االصطالح عرفه اهليتمي بأنه« :إحلاق مفسدة بالغري»( .((6وهو منهي عنه
مطل ًقا لقوله «صىل اهلل عليه وسلم» (ال رضر وال رضار)(.((6

باجلملة ثالثة أنواع هي :الرضر املادي ،والرضر املعنوي املحض ،والرضر املعنوي
غري املحض ،وفيام ييل تفصيل يسري لكل منها.
( ((5وزارة األوقاف الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية.)159/29( ،
( ((6مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب األقضية( ،)30باب قضية هند( ،)4ح.)1338/3( ،)1714(/
( ((6ابن منظور ،لسان العرب.)482/4( ،
( ((6اهليتمي ،أمحد بن حممد بن حجر ،الفتح املبني برشح األربعني ،السعودية ،جدة ،دار املنهاج ،ط1428( ،1.هـ 2008/م) ،ص(.)516
( ((6أمحد بن حنبل ،املسند ،مسند عبد اهلل بن عباس ،ح.)55/5( ،)2865(/

247

دليل ا ُمل َحكَّمني إىل جزاءات
خمالفات العقود والترصفات املدنية

ويظهر من تعريف اهليتمي رمحه اهلل أنه جاء جام ًعا جلميع أنواع الرضر ،وأنواعه
هذه حمل خالف ،وهي

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

النوع األول :الضرر المادي

يقصد بالرضر املادي املوجب للضامن« :األذى املتمثل بالتلف والنقص ،والذي
يلحق الشخص سواء أكان يف مال متقوم حمرتم ،أو جسم معصوم»( ،((6ويمثل
له بالرضر احلاصل من اإلتالف كتمزيق ثوب أو كتاب ،أو إحراق ثمر ،أو هدم
سور ،وقد يكون نا ًجتا عن سلبية وتقصري وترك ،كرتك االنسان منع دابته من أكل
زروع الغري ،فجميع ما ذكر هو من قبيل الرضر املادي الذي يوجب الضامن ،وال
يعلم خالف يف ذلك.

النوع الثاني :الضرر المعنوي المحض

الرضر املعنوي أو األديب كام عرب عنه البعض ،مصطلح حديث يطلق ويراد به:
«األذى الذي يصيب اإلنسان يف شعوره أو كرامته ،أو هو ما يصيب اإلنسان من
(((6
أمل نتيجة االعتداء عىل حقوقه املالية وغري املالية»

تعويضا مال ًّيا؟.
فام كان من رضر هذه صورته ،هل يلزم ضامنه أو تعويضه
ً

ً
فضل عن أهنم مل
قديم مصطلح الرضر األديب أو املعنوي،
مل يستعمل الفقهاء ً
يتحدثوا عن التعويض املايل يف يشء من هذا النوع من الرضر ،وعىل العكس
بالنسبة للمعارصين فإننا نجدهم انقسموا يف مسألة ضامن األرضار املعنوية إىل
فريقني:

القول األول :المجيزون

وذهب أصحابه إىل جواز التعويض املايل عن الرضر املعنوي ،وممن قال هبذا الرأي
الشيخ حممد شلتوت ،والدكتور حممد فوي فيض اهلل ،والدكتور وهبة الزحييل(،((6
الشجة إذا برئت بأن فيها أرش
واستدلوا لقوهلم بقول أيب يوسف من احلنفية يف
ّ

(((6الدخيل ،سلامن ،بحث ،األرضار املرتتبة عىل املامطلة يف الديون ،ص(.https://www.saaid.net/bahoth/70.htm )1
( ((6املرجع نفسه ،ص(.)30
( ((6الزحييل ،نظرية الضامن ،ص( ،)25فيض اهلل ،أحكام الضامن ،ص( ،)92شلتوت ،حممود ،املسؤلية املدنية ،القاهرة ،جامعة األزهر ،د .ط1960 ،
ص(.)35
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األمل ،وهو حكومة عدل( ،((6وقالوا أيضا إن الرضر املعنوي يلزمه التعزير،
والعقوبة املالية نوع من أنواع التعزير ،والتعويض املايل عن الرضر املعنوي ال
يعدو أن يكون
تعزيرا مال ًّيا(.((6
ً

القول الثاني :المانعون

ذهب أصحاب هذا القول إىل عدم جواز التعويض املايل عن الرضر املعنوي ،وممن

قال بذلك الشيخ عيل اخلفيف ،واألستاذ مصطفى الزرقا ،والدكتور الصديق حممد
األمني الرضير ،واختاره جممع الفقه اإلسالمي الدويل( ،((6فقالوا« :حمل اتفاق بني

املذاهب ...أن التعويض باملال يقوم عىل اجلرب بالتعويض ،وذلك بإحالل مال
ربا
حمل مال فاقد (مفقود) مكافئ؛ لرد احلال إىل ما كانت عليه ،إزالة للرضر ،وج ً

للنقص ،وذلك ال يتحقق إال بإحالل مال حمل مال مكافئ له ليقوم مقامه ويسد
مسده ،وكأنه مل يضع عىل صاحب املال الفاقد يشء»( ،((7وهذا ال يتحقق يف الرضر

وشع فيه
املعنوي ،وكذلك فإن أبرز صور الرضر األديب أو املعنوي هو القذفُ ،
احلد ثامنني جلدة ،وهي عقوبة بدنية زاجرة ،ولذا ال جيوز الصلح عنه بامل فهو ال

حيتمل املعاوضة ألن التعويض خيرجه عن موضوعه مع أن العقوبة يف القذف حق
وأخريا
للمقذوف ،ومثل القذف غريه من األرضار املعنوية فال تعوض باملال،
ً

فقريا؛ لذا رشع هلذا الرضر ما يناسبه من
البدنية فإهنا زاجرة للمعتدي غن ًّيا كان أم ً

احلد والتعزير الزاجر ،والتأديب الرادع ،وهو كاف يف شفاء غيظ املترضر وإزالة
رضره وإعادة االعتبار له(.((7

( ((6انظر :الزيلعي ،فخر الدين ،عثامن ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْلبِ ِّي ،القاهرة ،املطبعة الكربى األمريية ،ط1313 ،1 ،هـ1894/م،
ثم صورهتا دار الكتاب اإلسالمي ،ط.)138/6( ،2،
( ((6انظر :الزحييل ،نظرية الضامن ،ص(.)25
( ((6اخلفيف ،عيل ،الضامن يف الفقه اإلسالمي ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،د .ط1420 ،ه2000/م ،ص( ،)45الزرقا ،مصطفى ،الفعل الضار
والضامن فيه ،بريوت ،لبنان ،الدار الشامية ،ط1418( ،1 ،ه1998/م) ،ص،)124،121( ،الصديق الرضير ،حممد االمني ،بحث ،الرشط اجلزائي،
جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد .)67،64/2( ،12
( ((7اخلفيف ،عيل ،الضامن يف الفقه اإلسالمي ،ص(.)45
( ((7انظر :الدخيل ،سلامن بحث ،األرضار املرتتبة عىل املامطلة يف الديون ،ص(.)35،32
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والراجح يف املسألة هو القول الثاين القايض بمنع التعويض املايل عن الرضر
األديب لضعف أدلة املجيزين ،فاالستدالل بقول أيب يوسف خارج عن حمل
النزاع؛ لكون الرضر واألمل الناتج عن الشجاج مبن ًّيا عىل رضر مادي ،فيكون كأثر
حمضا ،وأما استدالهلم بأن التعويض املايل عن
له متصل به ،وليس
رضرا معنو ًيا ً
ً
الرضر األديب نوع من أنواع التعزير ،يمكن مناقشته بأن األسلوب الذي اتبعته
الرشيعة يف معاجلة األرضار املعنوية إنام هو التعزير الزاجر وليس التعويض املايل،
إذ ال تعد الرشيعة رشف اإلنسان وسمعته ومشاعره ً
مال متقو ًما يعوض بامل آخر
إذا اعتدي عليه(.((7

النوع الثالث :الضرر المعنوي غير المحض
ويقصد به أنه رضر معنوي ولكنه يرتتب عليه رضر مادي ،وله صور كثرية ،منها
شهادة الزور التي تؤدي إىل خسارة املال ،أو الفرية التي تؤدي إىل طرد شخص
أرضارا معنوية ،إال أهنا
من عمله وفقد مصدر كسبه ،فهذه الصور وإن كانت
ً
ترتب عليها رضر مادي حقيقي ،فام حكم التعويض املايل هلذا النوع من الرضر؟.

من املعلوم أن الرضر املادي احلقيقي يلزم حمدثه ضامنه ،ومثل هذه احلاالت الرضر
املادي فيها واضح ،فاملفرتي الذي تسببت فريته بطرد إنسان من عمله يضمن ما
خرسه املفرتى عليه جراء فريته ،يقول صاحب كشاف القناع« :وإن غرم إنسان
بسبب كذب عليه عند ويل األمر ،فله تغريم الكاذب لتسببه يف ظلمه»( ،((7وكذلك
رضرا
يمكن التمثيل لذلك بتزوير العالمات التجارية املسجلة ،فإنه وإن كان
ً
معنو ًّيا ،إال أنه يمكن أن ينتج عنه خسائر مادية حقيقية فإن حدث ذلك بالفعل
وحتقق وقوعه؛ فإنه يلزم املزور أن يضمن لصاحب العالمة التجارية ما خرسه
بسبب تزويره ،وإن مل يكن هناك خسائر مادية حقيقية فإن جمرد الرضر املعنوي
يلزم فيه التعزير ال الضامن ،كام رجحنا من قبل.
( ((7انظر :الزرقا ،الفعل الضار والضامن فيه( ،ص.)124
( ((7البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،د .م ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت.)116/4( ،
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ومما ذكر نستطيع القول إن للتعويض املايل عن الرضر املعنوي غري املحض رشطني
جيب حتققهام ،ومها:
1 .حتقق وقوع الرضر املايل ،وخيرج بذلك الرضر املتوقع أي األرضار املستقبلية
فإهنا مما ال يضمن لعدم حتقق وقوعها ،فال يعلم أتكون أم ال.

2 .إمكانية تقويم الرضر املعنوي غري املحض مال ًّيا ،فإن مل يمكن تقويمه فإنه
حينئذ جمرد رضر معنوي.

الركن الثالث :اإلفضاء

ويقصد به أن يكون التعدي مؤد ًيا للرضر املستحق للضامن بحيث ال يوجد للرضر

أو اإلتالف سبب آخر غريه ،سواء كان التعدي باملبارشة أو التسبب(.((7

واملبارشة والتسبب إذا انفرد بأحدمها املعتدي كان ضامنًا ،أما إذا اجتمعا يف
فعل واحد ،فإن املبارش واحلال كذلك هو من يضمن ،ومثاله رجل نقب حائ ًطا،

واستغل آخر ذلك فدخل احلرز ورسق املال ،فالناقب متسبب والسارق مبارش،

لذا يضمن املال من بارش الرسقة ال من تسبب فيها ،إال إذا تواطآ عىل الفعل فحينئذ
يكون الضامن عىل كليهام ،ملبارشهتام .ويستثنى من ذلك مسألة الشاهدين إذا رجعا

عن شهادهتام وقد ضاع بموجبها مال حمرتم إلنسان ،فهل يلزمهام الضامن؟.

ولكن يف هذه احلالة ال يضمن القايض املبارش وإنام يضمن الشاهدان املتسببان،
وهو ما عليه اجلمهور من املذاهب األربعة( ،((7إال ما ذهب إليه الشافعي يف

اجلديد(((7من أهنام ال يضمنان ،يقول الزيلعي رمحه اهلل« :ال يمكن إجياب الضامن

( ((7وزارة األوقاف الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية.)224/28( ،
( ((7الزيلعي ،تبيني احلقائق ،)4244( ،مالك ،مالك بن أنس ،املدونة ،د ،م ،دار الكتب العلمية ،ط1415( ،1هـ 1994 -م) ( ،)540/4اجلويني،
أبو املعايل ،ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني (478هـ1085/م) ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق عبد العظيم حممود الدّ يب ،د .م ،دار
املنهاج ،ط1428 ،1هـ2007/م ( ،)65/19ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،د ،م ،دار الكتب العلمية ،ط ،1 ،د ،ت
(.)295/4
( ((7اجلويني ،هناية املطلب.)65/19( ،

251

دليل ا ُمل َحكَّمني إىل جزاءات
خمالفات العقود والترصفات املدنية

من الواضح أن الشاهدين متسببان ،واملبارش هو القايض الذي حكم بشهادهتام،

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

لجأ من جهتهام ،فإن
عىل القايض عند رجوع الشهود ،وإن كان
مبارشا؛ ألنه ُم َ
ً

القضاء واجب عليه بعد ظهور عدالتهام حتى لو امتنع يأثم ويستحق العزل
ويعزر ،ولو أوجبنا عليه الضامن المتنع الناس عن تقلد القضاء خمافة الغرامة ،وال

يمكن استيفاؤه من املدعي؛ ألن احلكم قد مىض ،فتعني صاحب السبب [وهم
الشهود] عند تعذر إضافة احلكم إىل صاحب العلة»(.((7

ومما سبق نستطيع القول أنه يلزم لتحقق ركن اإلفضاء ما ييل:

1 .أن ال يوجد للرضر أو اإلتالف سبب آخر غري فعل املعتدي.

2 .أن ال يتخلل بني السبب وبني الرضر فعل فاعل خمتار ،وإال أضيف الضامن
إليه ال إىل السبب ،وذلك ملبارشته.

هذه هي أركان التعويض أو الضامن الثالثة ،ال يتحقق إال باكتامهلا ،وهبا نكون قد
ً
متقبل
خالصا لوجهه
وصلنا إىل هناية هذا البحث ،واهللَ العظيم أسأل ،أن جيعله
ً
عنده يف اآلخرة ،وأن يكتب له القبول يف الدنيا إنه ويل ذلك والقادر عليه.

( ((7الزيلعي ،تبيني احلقائق.)4244( ،
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النتائج والتوصيات
ً
أوال :النتائج

ً
ثانيا :التوصيات

ويف اخلتام هذه بعض التوصيات نسأل اهلل تعاىل أن جتد طريقها إىل الواقع العميل.

أويص أخواين الباحثني أن يولوا قضايا املنازعات املالية املزيد من البحث ملا ملسه253
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الترصف رشع ًا :هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته ،ويرتب الرشع عليه نتائجحقوقية.
الترصفات تقسم إىل ترصفات فعلية كالتقابض يف عقود املعاوضات والغصبوإحراز املباحات ،وترصفات قولية تقسم بدورها إىل ترصفات قولية عقدية تنشأ
بالتقاء إرادتني كالبيع ،وأخرى غري عقدية تنشأ بإرادة منفردة كاهلبة والوصية.
يقصد باملخالفة املدنية :اخلروج عن القواعد واألركان املسنونة للمعاملة،واإلتيان هبا عىل غري ما أمر الشارع ،فتكون إما ُمضيعة حلق ،أو جائرة عليه ،وإما
مفضية إىل النزاع ،ولو يف املآل.
للمخالفات املدنية يف الرشيعة اإلسالمية ثالثة أنواع :األول :املخالفات املبطلةللمعاملة ،وال يمكن جرب اخللل الداخل عليها .والثاين :املخالفات التي يمكن
جرب اخللل الذي أدخلته عىل املعاملة ،فإن مل ُيرب أفسدت املخالفة املعاملة.
والثالث :املخالفات التي ال تبطل املعاملة ،فتصح املعاملة ولكن مع اإلثم.
اجلزاء املدين :هو األثر املرتتب عىل خمالفة أوامر الرشيعة يف جماالت املعامالتاملدنية ،واألحوال الشخصية ،أو االعتداء عىل حق خاص أو إنكاره.
اجلزاءات املدنية سواء تلك املتعلقة بمخالفات العقود ،أو سائر الترصفاتاملدنية ،يمكن ردها إىل أربعة أنواع فقط وهي :اجلزاء املبارش ،والبطالن
والفساد ،ووقف الترصف ،وأخريا التعويض ،ولكل واحد منها رشوط وأركان
كام هو مبني يف ثنايا البحث.
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الباحث من حاجة العاملني يف هذا املجال إىل املراجع املعينة هلم عىل أداء مهامهم
واالرتقاء هبا.
التحكيم مهمة جليلة وعظيمة ،لذا أويص أخواين العاملني فيها بالتأين والبحثً
ومتداخل ،وال يكاد يصل فيها املحكَّم
فأمر العقود ومنازعاهتا بات اليوم متشع ًبا
إىل احلق إال بعد جهد عظيم.
أويص إخواين القائمني عىل املؤسسات املعنية باملعامالت املالية االسالميةواالقتصاد اإلسالمي أن تتبنى هنج التحكيم املؤسيس والذي يمر فيه احلكم عىل
أكثر من جهة علمية واستشارية بغية الوصول فيه إىل أقىص درجات الكامل.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعيوالرعية ،السعودية ،وزارة الشؤون اإلسالمية ،ط1418( ،1 ،هـ1976/م).

ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،جمموعة الفتاوى ،مرص ،دار اجليل،ط ،1،د .ت.
-ابن جزي ،حممد بن أمحد ،القوانني الفقهية ،دمشق ،دار القلم ،د ،ط1977 ،م.

ابن حنبل ،أبو عبد اهلل ،أمحد بن حممد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق شعيباألرنؤوط وآخرون ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ2001/م.

ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،رد املحتار عىل الدر املختار ،بريوت ،دار الفكر،ط1412 ،2هـ1992/م.

ابن قدامة أبو حممد ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ،روضة الناظر وجنة املناظريف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،د ،م ،مؤسسة الر ّيان للطباعة
والنرش والتوزيع ،ط1423( ،2 ،هـ2002/م).

ابن قدامة ،أبو حممد ،موفق الدين عبد اهلل ،املغني ،القاهرة ،د .ط ،مكتبة القاهرة،1388هـ1968/م.

صادر ،ط1414 ،3هـ1992/م.

ابن نجيم ،زين الدين ،بن إبراهيم ،األشباه والنظائر ،بريوت ،دار الكتبالعلمية ،ط1419 ،1هـ1999/م.

أبو العيال ،أيمن ،بحث فكرة ضامن العقد ،جملة جامعة دمشق ،العدد الثاين،لعام .2003
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ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،د ،م ،دار الكتبالعلمية ،ط ،1 ،د ،ت.
-ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت ،دار
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الس ِج ْستاين ،السنن ،حتقيق حممد حميي الدين عبد
ابو داود ،سليامن بن األشعث ِّاحلميد ،صيدا ،لبنان ،املكتبة العرصية ،د .ط ،د .ت.
البخاري ،أبو عبد اهلل ،حممد بن إسامعيل ،اجلامع املسند الصحيح املخترص منأمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،حتقيق
حممد زهري نارص ،د .م ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ1999/م.

البغا ،مصطفى وآخرون ،الفقه املنهجي ،دمشق ،دار القلم للطباعة ،ط،41413هـ1992/م.

البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،د .م ،دار الكتبالعلمية ،د .ط ،د .ت.
الرتمذي ،حممد بن عيسى اجلامع الكبري(سنن الرتمذي) ،حتقيق بشار عوادمعروف ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،د ،ط1416( ،هـ1996/م).

اجلرجاين ،عيل بن حممد الرشيف ،التعريفات ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط،1403 ،1هـ1983/م.

اجلويني ،أبو املعايل ،ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني (478هـ1085/م)،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق عبد العظيم حممود الدّ يب ،د .م ،دار
املنهاج ،ط1428 ،1هـ2007/م.

اخلفيف ،عيل ،الضامن يف الفقه اإلسالمي ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،د .ط،1420هـ2000/م.

اخللويت ،أمحد بن حممد ،الشهري بالصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك ،د ،م،دار املعارف ،د ،ط ،د ،ت.
الدخيل ،سلامن ،بحث ،األرضار املرتتبة عىل املامطلة يف الديون ،موقع صيدالفوائد .https://www.saaid.net/bahoth/70.htm

حممد ،تاج العروس ،جمموعة من املحققني ،دار اهلداية،
الزبيدي ،أبو الفيض ّد.م ،د.ط ،د.ت.

الزحييل ،حممد ،النظريات الفقهية ،دمشق ،دار القلم ،ط1414 ،1هـ1993/م.256

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

الزحييل ،وهبة بن مصطفى ،نظرية الضامن ،سوريا ،دار الفكر ،ط،4 ،(1426هـ2006/م).

-الزحييل ،وهبة ،نظرية الضامن ،دمشق ،دار الفكر ،ط2012 ،9 ،م.

الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،دمشق ،دار القلم ،ط،21382هـ2004/م.
الزرقا ،مصطفى ،الفعل الضار والضامن فيه ،بريوت ،لبنان ،الدار الشامية ،ط،1418( ،1هـ1998/م).

زيدان ،عبد الكريم ،نظرات يف الرشيعة اإلسالمية ،بريوت ،مؤسسة الرسالةنارشون ،ط2011 ،1 ،م.

الزيلعي ،فخر الدين ،عثامن ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية ِّالش ْلبِ ِّي،

القاهرة ،املطبعة الكربى األمريية ،ط1313 ،1 ،هـ1894/م ،ثم صورهتا دار
الكتاب اإلسالمي.
الرسخيس ،شمس األئمة ،حممد بن أمحد ،املبسوط ،بريوت ،دار املعرفة ،د .ط،1414هـ1993/م.

السيوطي جالل الدين ،عبد الرمحن ،األشباه والنظائر ،بريوت ،دار الكتبالعلمية ،ط1411( ،1 ،هـ1990/م).

الشاطبي ،إبراهيم بن موسى ،املوافقات ،د .م ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ/الرشبيني ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغني املحتاج ملعرفة ألفاظ املنهاج ،د ،م ،دارالكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994/م.

-شلتوت ،حممود ،املسؤلية املدنية ،القاهرة ،جامعة األزهر ،د .ط.1960 ،

الصديق الرضير ،حممد االمني ،بحث ،الرشط اجلزائي ،جملة جممع الفقهاإلسالمي ،العدد .12

عاشور ،حممد سامر ،مدخل إىل علم القانون ،دمشق ،اجلامعة االفرتاضية257
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السورية ،د ،ط2018 ،م.
عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام ،تعريب فهمي احلسيني ،د .م ،داراجليل1411 ،هـ 1991/م.

الغزايل ،أبو حامد ،حممد بن حممد ،املستصفى ،بريوت ،دار الكتب العلمية،ط1413 ،1،هـ 1993/م.

الفريوز أبادي ،أبو طاهر جمد الدين حممد ،القاموس املحيط ،بريوت ،مؤسسةالرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،ط 1426 ،8هـ 2005/م.

فيض اهلل ،حممد فوزي ،أحكام الضامن يف الفقه اإلسالمي العام ،الكويت ،د ،ن،ط1426( ،1،هـ2006/م).

القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،د ،م ،عاملالكتب ،د .ط ،د.ت.
الكاساين ،عالء الدين بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،د ،م ،دارالكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.

مالك ،مالك بن أنس ،املدونة ،د ،م ،دار الكتب العلمية ،ط1415( ،1هـ -1994م).

جمموعة من العلامء ،برعاية وتنظيم وزارة األوقاف الكويتية ،املوسوعة الفقهيةالكويتية ،الكويت والقاهرة ،دار السالسل ومطابع دار الصفوة ،من -1404
1427هـ2004-1982 /م.
مدكور ،حممود ّسلم ،املدخل للفقه اإلسالمي ،القاهر ،دار الكتاب احلديث،
ط1416( ،2 ،هـ1996/م).

املرداوي ،أبو احلسن ،عيل بن سليامن ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،2د .ت.
مسلم ،أبو احلسن ،مسلم بن حجاج القشريي ،املسند الصحيح املخترص بنقلالعدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (صحيح مسلم) ،حتقيق
حممد عبد الباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د .ط ،د .ت.
258
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املوصيل ،عبد اهلل بن حممود بن مودود ،االختيار لتعليل املختار ،القاهرة ،مطبعةاحللبي ،د ،ط1356 ،هـ1937 ،م.

ميارة ،حممد الفايس ،اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام (رشح ميارة) ،د،م ،دار املعرفة ،د ،ط ،د ،ت.
النسائي ،أبو عبد الرمحن ،أمحد بن شعيب ،السنن الكربى ،بريوت ،مؤسسةالرسالة ،ط1421 ،1،هـ2001/م.

النملة ،عبد الكريم بن عيل ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،الرياض،مكتبة الرشد1420 ،هـ1999/م.

اهليتمي ،أمحد بن حممد بن حجر ،الفتح املبني برشح األربعني ،جدة ،دار املنهاج،ط1428( ،1.هـ 2008/م).
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-

المراجع األجنبية

Ziaurrahman, Muhammad, Tradable and Non-Tradable Right from Islamic
Law of Contracts Perspective, Bait Al-Mahsura Journal, Bait Al-Mashura
Finance Consultations, Doha-Qatar, Issue 11, October 2019.

Translation of Arabic References
-

The Holy Quran.

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim, Al-Siyaasah Al-

Shar’aiyah fi Islahi Al-R’ayee wa Al-Ra’iyah, Saudi Arabia, Ministry of
Islamic Affairs, Edition 1, (1418 AH / 1976 AD).

-

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Halim, Majmou’at Al-fatawa,

-

Ibn Juzayi, Muhammad bin Ahmad, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, Damascus, Dar

-

Ibn Hanbal, Abu Abdullah, Ahmad bin Muhammad, Musnad of Imam Ahmad

Egypt, Dar al-Jeel, Edition 1, Undated.
Al-Qalam, Edition 1, 1977 AD.

bin Hanbal, Reviewed by Shoaib Al-Arnaout and others, Beirut, Al-Risala
Foundation, 1st edition, 1421 AH / 2001AD

-

Ibn Abdin, Muhammad Amin bin Omar, Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-

-

Ibn Qudamah Abu Muhammad, Mowaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed,

Mukhtar , Beirut, Dar Al-Fikr, 2nd edition, 1412 AH / 1992 AD.

Rawdat al-Nazer and Jannat al-Manadhhar fi Usul Al-Fiqh ‘ala Madhab Al-

Imam Ahmad bin Hanbal, Publisher: Al-Rayyan for printing, publishing and
distribution.
-

Ibn Qudamah, Abu Muhammad, Mowaffaq al-Din Abdullah, Al-Mughni,

-

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abdullah, Al-Kafi fi Usul Fiqh Al-Imam

-

Ibn Manzoor, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram, Lisan Al-

-

Ibn Nujaim, Zainuddin, bin Ibrahim, Al-Ashbah wa Al-Nadayir, Beirut, Dar

Cairo, Published by Cairo Library, 1388 AH / 1968 CE.

Ahmad, Published by Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1st Edition, Undated.
Arab, Beirut, Dar Sader, 3rd edition, 1414 AH / 1992 AD.
Al-Kutub Al-Alami, 1st edition, 1419 AH / 1999AD.
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-

Abu El-Ayal, Ayman, Bahs Fikrath Daman Al-‘Aqd, Damascus University

-

Abu Dawood, Suleiman bin Al-Ash’ath Al-Sijestani, Al-Sunan, Reviewed by

Journal, second issue, for the year 2003.

Muhammad Muhyiddin Abdel-Hamid, Sidon, Lebanon, Al-Maktabath AlAsriyah, Undated.

-

Al-Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail, Al-Jame’ Al-Musnad Al-

Sahih Al-Mukhtasar min Umoor Rasool Allah Sallallahu Alayi wa Sallam,
wa Sunanihi wa Ayyamihi, (Sahih Al-Bukhari), investigation by Muhammad
Zuhair Nasser, d. M, Dar Touq Al-Najat, 1st floor, 1422 AH / 1999 AD.

-

Al-Bagha, Mustafa and others, Al-Fiqh Al-Manhaji, Damascus, Dar Al-Qalam

-

Al-Bhouti, Mansour bin Younis, Kasshaf Al-Qina’a min Matn Al-Iqna’a,

-

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa al-Jami` al-Kabir (Sunan al-Tirmidhi),

Printing House, 4th edition, 1413 AH / 1992 CE.

Published by Dar.Al-Kutub Al-Ilmiyah, Undated.

Reviewed by Bashar Awad Maarouf, Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, (1416
AH / 1996 AD).

-

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Sharif, Al-T’areefat, Beirut, Dar al-Kutub

-

- Al-Juwayni, Abu al-Maali, Rukn al-Din Abd al-Malik bin Abdullah al-

Al-Ilmiyah, 1st Edition, 1403 AH / 1983 AD.

Juwayni (478 AH / 1085 CE), Nihayath Al-Matalab fi Dirayath Al-Madhab,
Reviewed by Abdul-Azim Mahmoud Al-Deeb, d. M, Dar Al-Minhaj, 1st
Edition, 1428 AH / 2007 AD.

-

Al-Khafif, Ali, Al-Daman fi Al-Fiqh Al-Islami, Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi,

-

Al-Khulouti, Ahmed bin Muhammad, famous as Al-Sawi, Bulghat Al-Salik li

-

Al-Dakhil, Salman, Al-Adrar Al-Mutaratibbah ‘Ala Al-Mumatalah fi Al-

-

Al-Zubaidi, Abu al-Fayd Muhammad, Taj al-Arus, a group of reviewers, Dar

-

Al-Zuhaili, Muhammad, Al-Nadariyat Al-fiqhiyah, Damascus, Dar Al-Qalam,

-

Al-Zuhaili, Wahba bin Mustafa, Nadariyat Al-Daman, Syria, Dar Al-Fikr, 4th

1st Edition, 1420 A.H / 2000 A.D.

Aqrab Al-Masalik, Dar Al-Maaref, Undated.

Duyoon, Website https://www.saaid.net/bahoth/70.htm.
al-Hidaya, Undated.

1st floor, 1414 AH / 1993 AD.
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Edition, (1426 AH / 2006 AD).
-

Al-Zuhaili, Wahba, Nadariyat Al-Daman, Damascus, Dar Al-Fikr, 9th Edition,

-

Al-Zarqa, Mustafa Ahmed, Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Aam, Damascus, Dar Al-

-

Zarqa, Mustafa, Al-Fe’al Al-Daar wa Al-Damaan Fihi, Beirut, Lebanon, Al-

-

Zaidan, Abdel Karim, Nadharat fi Al-Shari’ah Al-Islamiyah, Beirut, Al-Resala

-

Al-Zayla’i, Fakhr Al-Din, Othman, Tabyeen Al-Haqaiq Sharh Kanz Al-Daqaiq

2012 AD.

Qalam, 2nd Edition, 1382 AH / 2004AD.

Sham Al-Shamiya, I, 1, (1418 AH / 1998 AD).
Foundation Publishers, 1st Edition, 2011 AD.

wa Hashiyath Al-Shilbi, Cairo, Al-Amiriya Al-Kubra Printing Press, 1st
Edition, 1313 AH / 1894AD, photocopied by Dar Al-Kitab Al-Islami.

-

Al-Sarkhasi, Shams of Imams, Muhammad bin Ahmed, Al-Mabsut, Beirut,

-

Al-Suyuti Jalal al-Din, Abd al-Rahman, al-Ashbah wa Al-Nadayir, Beirut, Dar

-

Shatby, Ibrahim bin Musa, Al-Muwafaqat, Dar Ibn Affan, 1st Edition, 1417

-

Al-Sherbini, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, Mughni Al-Muhtaj li

Dar Al-Maarefa, 1414 AH / 1993 AD.

al-Kitab al-’Ilmiyya, 1st Edition, (1411 AH / 1990 CE)
AH / 1997 AD.

M’arifath Alfaz Al-Minhaj, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1st edition, 1415 AH
/ 1994 AD.

-

Shaltout, Mahmoud, Al-Masuliyah Al-Madaniyah, Cairo, Al-Azhar University,

-

Al-Siddique Al-Darir, Muhammad Al-Amin, Bahas Al-Shart Al-Jazayi,,

-

Ashour, Muhammad Samer, Madkhal ila ‘Ilm Al-Qanun, Damascus, Syrian

-

Ali Haider, Durar Al-Hukkam Sharh Majallath Al-Ahkam, Fahmi Al-

-

Al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad, Al-Mostasfa, Beirut,

-

Al-Fayrozabadi, Abu Taher Majd al-Din Muhammad, Qamus Al-Muhit,

1960.

Journal of the Islamic Fiqh Academy, No. 12.
Virtual University, D, I, 2018 AD.

Husseini’s, Dar Al-Jeel, 1411 AH / 1991 AD.

Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1, 1413 AH / 1993 AD.

Beirut, Al-Resala for Printing, Publishing and Distribution, 8th Edition, 1426

262

دليل ا ُمل َحكَّمني إىل جزاءات
خمالفات العقود والترصفات املدنية

 م ـ دولة قطــر2020 أبريل

)12( العدد

AH / 2005AD.
-

Fadullah, Muhammad Fawzi, Ahkam Al-Daman fi Al-Fiqh Al-Islami Al-‘Aam,

-

Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad bin Idris, Anwaar Al-Burooq fi Alnwa Al-

-

Al-Kasani, Ala Al-Din Bin Masoud, Bada’i Al-Sanay’a fi Tartib Al-Sharai’, D,

-

Malik, Malik bin Anas, Al-Mudawana, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,1st Edition

-

Kuwait, 1st Edition, (1426 AH / 2006AD).
Furooq, ‘Aalam Al-Kutub, Undated

M, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2nd Edition, 1406 AH - 1986 AD.
(1415 AH - 1994 AD).

A group of scholars, sponsored and organized by the Kuwaiti Ministry of
Endowments, Al-Mousu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Kuwait and Cairo,
Dar Al-Salasil and Dar Al-Safwa Press, from 14041427- AH / 19822004- AD.

-

Madkour, Mahmoud Salam, Al-Madkhal lil Fiqh Al-Islami, Al-Qaher, Dar Al-

-

Al-Mardawi, Abu Al-Hassan, Ali bin Suleiman, Al-Insaaf fi M’arifath Al-Rajih

-

Muslim, Abu al-Hasan, Muslim bin Hajjaj al-Qushairi, Almusnad Al-Sahih Al-

Kitab Al-Hadeeth, 2nd Edition, (1416 AH / 1996 AD).

min Al-Khilaf, Beirut, Dar Al-Nahda Al-Arabiyah, 2nd Edition, Undated.

Mukhtasar bi Nakhl Al-‘Adl an Al-‘Adl ila Rasulullahi Sallallahu Alayhi wa

Sallam (Sahih Muslim), Reviewed by Muhammad Abdul Baqi, Beirut, Ihya
Al-Turath Al-Islami, Undated.
-

Al-Mawsali, Abdullah bin Mahmoud bin Mawdood, Al-Ikhtiyar li T’aleel Al-

-

Mayara, Mohamed El Fassi, Al-Itqaan wa Al-Ihkaam fi Sharh Tuhfath Al-

-

Al-Nasa’i, Abu Abd al-Rahman, Ahmad bin Shuaib, Al-Sunan Al-Kubra,

-

Al-Namlh, Abdul Karim bin Ali, Al-Muhaddab fi ‘Ilm Usul Al-Fiqh Al-

-

Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar, Al-Fath Al-Mubin bi Sharh Al-

Mukhtar, Cairo, Al-Halabi Press, 1356 AH, 1937 AD.
Hukkam (Sharh Mayara), Dar Al-Maarefa, Undated.

Beirut, Al-Risala Foundation, 1st Edition, 1421 AH / 2001 AD.
Muqarin, Riyadh, Al-Rushd Library, 1420 AH / 1999 AD.

Arba’in, Jeddah, Dar Al-Minhaj, 1st Edition, (1428 AH / 2008 AD).

263

 م ـ دولة قطــر2020 أبريل

•
•
•

•
•

•

•

Finance & Development, June 2018, 55 (2), 4-8.
Park, Sora (2017), Digital Capital, Palgrave McMillan, London.
Piketty, Thomas (2014), Capital in the Twenty-First Century, Harvard
University Press, Cambridge.
Qui, Tony (2018), “How can you aspire to lead in the digital economy? https://
www.ey.com/en_gl/transactions/how-can-you-aspire-to-lead-in-the-digitaleconomy
Rinne, April (2017), “What exactly is the sharing economy?”, https://www.
weforum.org/agenda/2017/12/when-is-sharing-not-really-sharing/
Schwab, Klaus (2016), “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how
to respond”, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-what-it-means-and-how-to-respond/
Wharton (2003), “Social Entrepreneurs: Playing the Role of Change Agents
in Society” http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/social-entrepreneursplaying-the-role-of-change-agents-in-society/
World Bank (undated), End Extreme Poverty and Promote Shared Prosperity,
The World Bank, Washington DC.
Zahra, Shaker A., Eric Gedajlovic, Donald O. Neubaum and Joel M. Shulman
(2009), “A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and
ethical challenges”, Journal of Business Venturing, 24, 519-32.

Role of Digital Economy in
Realization of Inclusive Growth

•

)12( العدد

265

 م ـ دولة قطــر2020 أبريل

)12( العدد

References
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Arbache, Jorge (2018), “Seizing the benefits of the digital economy for
development”, 8 June 2018. https://voxeu.org/content/seizing-benefits-digitaleconomy-development
Berst, Jesse (2016), “Five secrets to building a robust digital infrastructure”,
https://smartcitiescouncil.com/article/five-secrets-building-robust-digitalinfrastructure
Deloitte (2014), Value of connectivity: Economic and social benefits of
expanding internet access, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
uk/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-uk-tmt-valueof-connectivity-tmt.pdf
Delvin, Stephen (2017), “(In)equality in the Digital Society”, New Economics
Foundation, London. https://neweconomics.org/uploads/files/Inequality-inthe-Digital-Society-Workshop-Summary-v2.pdf
George, Gerard, Anita M. McGahan and Jaideep Prabhu (2012), “Innovation
for Inclusive Growth: Towards a Theoretical Framework and a Research
Agenda”, Journal of Management Studies, 49 (4), 661-683.
Haskel, Jonathan and Stain Westlake (2018), Capitalism without Capital: The
Rise of the Intangible Economy, Princeton University Press.
Hutt, Rosamond (2106), “9 quotes that sum up the Fourth Industrial
Revolution”, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/9-quotes-that-sumup-the-fourth-industrial-revolution/
IMF (2000), “The World Economy In The Twentieth Century: Striking
Developments And Policy Lessons”, Chapter 5. World Economic Outlook
May 2000, International Monetary Fund, Washington DC.
Kay, Alison (2018), “Three ways to make digital innovation a catalyst for
inclusive growth”, https://www.ey.com/en_gl/digital/three-ways-to-makedigital-innovation-a-catalyst-for-inclusive-g
McKinsey (2016), Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in
Emerging
Economies,
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/
Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20digital%20
finance%20could%20boost%20growth%20in%20emerging%20economies/
MGI-Digital-Finance-For-All-Executive-summary-September-2016.ashx
Metha, Atul, Ceyla Pazarbasioglu and Jose Luis Irigoyen (2018), “How
to Build Inclusive Digital Economies”, https://oecd-development-matters.
org/2018/03/01/how-to-build-inclusive-digital-economies/
Muhleisen, Martin (2018), “The Long and Short of The Digital Revolution”,

266

 م ـ دولة قطــر2020 أبريل

)12( العدد

Role of Digital Economy in
Realization of Inclusive Growth

assess its compliance with Shariah.
6. Conclusion
While the world has achieved economic growth during the past century,
the fruits of this growth have gone disproportionately to the higher income
groups. The resulting inequality of income and wealth can be partly explained
by examining how growth benefits are distributed among different factors of
production. Digital technology has the potential to break spacial, physical
and temporal boundaries and products/services can be produced in a more
dynamic, faster and efficient manner. The nature of capital needed to produce
goods and services in digital firms is changing from physical to digital that
can potentially increasing productivity. While the digital era introduces
opportunities for inclusive growth, it also entails risks that can increase the
inequalities.
The paper argues that the digital economy can potentially contribute to
inclusive growth by breaking down some of the constraints faced in the
traditional production processes. Specifically, it outlines some ways which
digital firms can promote growth that can benefit all sections of the population.
The digital firms have the advantage of not only having the access to a huge
pool of personal information, but the means to process it to serve the poor
households. The digital platforms also enable sharing economies whereby
individuals share their underutilized assets and earn an income. There is a
need to have inclusive innovations in the digital economy that have business
models to serve the economically and socially excluded. One form of these
innovations are fintechs that offer innovative financial products that fulfill
people’s unmet financial needs. Some of the ‘economics of finance’ related
factors that inhibit traditional financial institutions to provide services to the
poor can be resolved by using fintechs.
While there are opportunities of using the digital revolution to promote
inclusive growth, there are risks that technology could further escalate
the worsening income distribution. The key source of this risk is digital
unemployment and the digital divide. Using digital economy for the benefit
of all sections of the population would require establishing a sound digital
infrastructure and providing digital education and skills development to
all members of the society. One option of doing the latter is to use digital
technology to disseminate the knowledge to all in an efficient and effective
manner.
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allow people to transact in small amounts (micro-payments) which can create
new business opportunities and enable development of ecommerce and ondemand services. Furthermore, big data can be used to gather information
to reduce information asymmetry a key problem in financial contracts. The
information collected from big data can be used to develop new credit-scoring
models to provide assess to broader set of customers. Use of blockchain
technology also has the potential for increased transparency and building trust.
The infrastructure for promotion of social fintechs would require a national
digital-payment infrastructure and a well-disseminated personal ID system.
Furthermore, business-friendly regulation for new entrants and financial
capital available for innovation can create incentives to establish new fintechs.
There is also a need to have an appropriate financial-services regulation that
strikes a balance between protecting investors, consumers, stability and
growth of fintechs.
5. Islamic Perspectives
The potential Shariah issues that can arise in the digital economy can be
viewed at different levels. At the macro level, adoption of ICT infrastructure
to produce goods and services has no Shariah issues. Similarly, new digital
business enterprises can be structured as companies or cooperatives and
there are no Shariah issues as long as the prohibitions are not included in the
operations. The areas which may need Shariah overview would be related
ownership of new types of capital and contracts used for transactions.
As indicated, digital economies introduce new forms of resources that are
intangible and based on intellectual capital (in form of computer programs and
codes) and data and information. Since these are new forms of assets, there is
a need to resolve their statuses from a Shariah point of view.
The other issue that needs Shariah purview would be smart contracts used
in digital businesses. Smart contracts are written in the form of computer
program code translating a legal text of a contract into an executable program.
The contract states the obligations, benefits and penalties for different events
and is automatically executed by computer systems. If blockchain is used for
validation, the system monitors the enforcement of contracts. The features of
smart contracts include using digital approval/signature, executing the terms
with identified triggering events and implementing the terms of the contract
instantaneously by computer algorithms. The contracts are efficient with low
cost of implementation and not prone to human error (unless there is defect in
the code or hacking). While the basic principle of smart contact appears not
to contradict Shariah principles, each contract has to be judged individually to
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identified above is to use technology to provide goods and services that can
promote inclusive growth. As indicated, digital technology has the potential
to break spacial, physical and temporal boundaries, products/services can be
produced in a more dynamic, faster and efficient manner and information can
flow rapidly across borders. The transformation can involve replacing brickand-mortar facilities with virtual platforms, using smart digital contracts
instead of physical contracts and replacing human interaction with digital
interaction. The use of certain technologies such as blockchain can deal with
the issues of trust and transparency. Use of digital technologies can facilitate
providing services to the deprived sections of the population by lowering the
costs of access and delivery to the people who cannot be served by traditional
technologies.
4.6. Fintechs
Whereas finance to the business sector promotes growth, the distribution of
the financing among different firm sizes determines the impact on inequality.
In a survey of MSEs from 13 countries, World Bank (2014: 107) finds that
the key obstacle to operations identified most frequently (36% of the firms)
was limited access to finance. Thus, access to finance is a key impediment to
inclusive growth when it comes to MSEs. McKinsey finds that in emerging
economies 45% of adults (2 billion individuals) do not have a financial
account at a bank/financial institution and 200 million MSEs are un-served
or underserved with $2.2 trillion credit gap. The study concludes that a total
of USD 3.7 trillion can be added to developing world GDP in 2025 annually
from widespread digital finance(22).
The traditional financial institutions do not provide financing to MSEs due
to economic reasons such as high levels of information asymmetry and
risks. Furthermore, since the amounts needed by MSEs are small, delivery
of financial services to the poor are not cost effective. Remoteness and lack
of physical access can also inhibit financial institutions to provide financial
services to the poor.
Fintech has the potential to break down traditional financial relationships and
‘economics of finance’ that inhibit providing finance to the poor. By using
digital technology, the costs of delivery of services can be reduced significantly.
McKinsey asserts that using digital technologies in finance has the potential of
cutting the cost of providing financial services by 80 to 90%. Digital payments
(22) McKinsey&Company. (2016). Digital finance for all: Powering inclusive grwoth in emerging economies. Retrieved from mckinsey.

com: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20digital%20finance%20
could%20boost%20growth%20in%20emerging%20economies/MGI-Digital-Finance-For-All-Executive-summary-September-2016.ashx
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4.5. Inclusive Innovation for Inclusive Growth
Inclusive growth would need inclusive innovation that can create employment
and equal opportunities, provide access to essential services, and empower
the poor through education and skill development(17). Inclusive innovations
are driven by social entrepreneurs who initiate new enterprises to serve some
social purpose. Ian MacMillan defines social entrepreneurship as a ‘process
whereby the creation of new business enterprise leads to social wealth
enhancement so that both society and the entrepreneur benefit(18) (19) defines it
as encompassing “the activities and processes undertaken to discover, define,
and exploit opportunities in order to enhance social wealth by creating new
ventures or managing existing organizations in an innovative manner.”

As indicated, a key feature of the digital economy is that the resources used
in production are changing. While the role of tangible physical capital in
the production process is decreasing the intangible components of capital
in the form of intellectual and human capital is increasing. These changes
have important implications with regards to inclusive growth. Two types of
economic impact of using digital technology can be observed in firms(20). The
first source of value creation arises in firms that develop, manage and distribute
technologies to others. The returns of these firms increase exponentially as the
proportion of firms using the technology increases in the economy.

The second type of firms use technology to create value by boosting
opportunities, optimizing production processes, reducing costs and
transforming supply chains. These firms can be either micro and small
enterprises (MSEs) or social enterprises that contribute to inclusive growth
by providing services to the poor. One of the key features of this type of
transformation is that there is increasing returns to scale in value creation for
firms that first introduce technology, but when the proportion of firms using
the technology increases in the economy, the relative contribution to value
creation decreases(21).
A key element of social entrepreneurship in the digital era in both types of firms
(17) George, G. et. al. (2012). Innovation for Inclusive Growth: Towards a Theoretical Framework and a Research Agenda. Journal of Management Studies, 49(4), 661-683.

(18) Wharton. (2003). Social Enterpreneurs: Playing the Role of Change Agents in Society. Retrieved from Wharton University of Pennsylvania: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/social-entrepreneurs-playing-the-role-of-change-agents-in-society/

(19) Zahra, et. al. (2009). A typology of social enterepreneurs: Motives, search process and ethical challenges. Journal of Businees Venturing,
24, 519-32.

(20) Arbache, J. (2018). Seizing the benefits of the digital economy for development. Retrieved from voxeu.org: https://voxeu.org/content/
seizing-benefits-digital-economy-development
(21) Ibid
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amount of information that can be processed is limited. While most of the
information available on the internet is free, there are transaction costs to use
them. Furthermore, abundance of information consumes too much attention
and may go beyond the boundaries of human cognition(14). Not only is the data
in raw format, to make it useful would require extracting useful information
and knowledge from it. This would require not only the knowledge and skills,
but also huge computing capacities that may not be available to individuals.
Thus, there may be need for structured training to enhance the skills of
‘digital unemployed’. One option of doing this is to use digital technology
to disseminate the knowledge in a structured, efficient and effective manner.
4.4. Expand the Sharing Economy

Role of Digital Economy in
Realization of Inclusive Growth

A novel aspect of the digital economy is the rise of platforms that facilitate
the sharing economy. While there are variations in concepts and names, a
sharing economy entails sharing underutilized assets which can be monetised
in ways that can improve efficiency, sustainability and community(15). The
assets, that otherwise are used partially, can be shared with others through
digital platforms thereby benefiting both the owners and users. By enabling
individuals to monetize some of their unused assets, the sharing economy
provides opportunities to increase the income levels of those who otherwise
would have limited incomes derived from working only.
A feature of the sharing economy is that firms can move away from ownership
of assets to buying the services that the assets provide. Using services
instead of owning the assets reduces the upfront costs and adds to flexibility
in operations(16). However, the digital sharing economy is still evolving and
all types of services needed by firms are not available. While the main use
of sharing economy has been in the ride-sharing (e.g., Uber) and roomsharing spheres (e.g., Airbnb), there is a potential to expand the model to
other productive asset classes such as machineries and transportation. This
will provide opportunities to existing small and medium enterprises (SMEs)
use their assets optimally on the one hand and help new enterprises to grow
without large investments on the other hand.
(14) Park, Sora (2017), Digital Capital.

(15) Rinne, A. (2017). What exactly is the sharing economy? Retrieved from weforum.org: https://www.weforum.org/agenda/2017/12/whenis-sharing-not-really-sharing/

(16) Kay, A. (2018). Three Ways to make digital innovation a catalyst for inclusive growth. Retrieved from ey.com: https://www.ey.com/en_gl/
digital/three-ways-to-make-digital-innovation-a-catalyst-for-inclusive-g
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and use of information could provide a framework for mitigating the risks and
enhancing the benefits of digital technologies.
4.3. Closing the Digital Divide
The consequences of digitization on human capital have couple of important
implications with regards to inclusive growth. First, the introduction of digital
technology uses artificial intelligence and robotics to automate many tasks
that were performed by workers. This will lead to replacing human capital by
machines and digital artefacts creating ‘digital unemployment’(12). McKinsey
estimates that close to 50% of the current work tasks could be automated
by using currently available technologies(13). If the displaced workers do not
adapt to the reality and get training to adopt new knowledge and skills, the
digitalization can potentially increase inequalities.
Second, while 4IR brings forth many opportunities, a new form of exclusion
can also arise in the form of digital exclusion whereby individuals do not
have access to these services such as internet. As in the case of economic
exclusion, digital exclusion can be a result of social exclusion that arises due
to low income, education and regional and demographic factors. Thus, a key
risk that can limit inclusive growth and increase inequality in the 4th IR era is
the digital divide.
Those with digital knowledge skill sets will be in high demand in a dynamic
and changing economy and would be rewarded with good compensations.
If the skilled people needed in digital firms are limited, they would earn
disproportionately higher incomes. Increases in incomes of those who have the
knowledge and skills that produce the digital technologies and commodities
on the one hand and the digital unemployment on the other could potentially
exacerbate income inequalities in the short run.
There is a need to come up with policies that can close the digital divide for
inclusive growth. This would require improving the quality of human capital
by promoting technological education. Interesting, the technological literacy
of people can be enhanced by using digital technologies. Once people have
the minimum technological skills, the internet can be used to not only increase
their digital knowledge but also to look for entrepreneurial opportunities that
can enhance their income and wealth. However, at the individual level the
(12) Ibid

(13) Mehta, A., Et. al. (2018), How to Build Inclusive Digital Economies.
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4.2. Information Capital and Digital Firms
The volume of digital information available on the internet is enormous and
increasing exponentially. Deloitte in its report identifies the benefits of internet
connectivity consisting of increased information flows, innovation, financial
capital access, entrepreneurship and labour enhancement. The study concludes
that increasing the internet access for the population has huge potentials of
increasing economic and social benefits. These include increasing the longrun productivity in developing countries by 25%, generating of economic
activity of USD 2.2 trillion that would result in 72% GDP growth rate and
creating more than 140 million new jobs. This can potentially increase the
income by USD 600 per person per year and lift 160 million people out of
extreme poverty. Internet can also be a tool for unlocking universal education
to provide a wealth of education to 640 million additional children(9).
A key problem in economic transactions is the asymmetric information that
makes making informed decisions difficult(10). Since acquiring information is
costly, traditional firms fail to gather optimal information which can increase
the risks and lower returns. The information-based technologies have the
advantage to acquire big data and use artificial intelligence to expand their
businesses. Rich personal information can be used to assess the needs of
individuals and provide them with the appropriate products and services.

Role of Digital Economy in
Realization of Inclusive Growth

The first movers in the digital economy, however, benefit from increasing
returns to scale which can lead to natural monopolies and making it difficult
for competitors to enter the market(11). Even when smaller enterprises attempt
to enter the market, the first movers could potentially buy them off to further
increase their dominance in the markets. This is particularly true in collecting
huge quantities of information which are then sold at a premium. These
tendencies can create inequalities in digital businesses.
Given the above, there is a need to have an oversight of how personal data
is acquired and used to not only protect the privacy of individuals, but also
the mitigate the excessive powers that large digital firms have in controlling
the manipulating information for detrimental outcomes. A sound regulatory
regime to protect consumers and data governance polices to regulate access
(9) Deloitte. (2014). Value of Connectivity: Economic and social benefits of expanding internet access. Retrieved from Deloitte: https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-uk-tmt-value-of-connectivity-tmt.pdf
(10) Park, Sora (2017), Digital Capital, Palgrave McMillan, London.

(11) Delvin, S. (2017). (In)Equality in the Digital Society. Retrieved from New Economics Foundation, London.: https://neweconomics.org/
uploads/files/Inequality-in-the-Digital-Society-Workshop-Summary-v2.pdf
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opportunities related to participation in societal activities that adversely
affects the quality of life (Part 2017: 35). Social exclusion leads to economic
and services exclusion that can include not having access to quality education,
health and financial services. Inclusive growth and shared prosperity would
require availability of services to all segments of the population to provide
them with the opportunities that can enhance their productivities and income
levels.
4. Digital Economy for Inclusive growth
The past trend of non-inclusive growth raises a key question on how the digital
economy can be shaped to produce a more equitable society. Referring to the
4IR, Professor Klaus Schwab, Founder and Ex. Chairman of WEF observes
that “there has never been a time of greater promise, or greater peril”(6). Thus,
while the opportunities of digital technology can be exploited, there is also a
need to manage the risks arising from it(7). The role of digital technology and
its impact of growth and income distribution can be studied by examining
the business models, production processes and returns to owners of different
factors of production. Some of the areas in which a digital economy would the
able to contribute to inclusive growth are discussed below.
4.1. Building a Robust and Broad Digital Infrastructure
A prerequisite for the using digital technology for inclusive growth is that all
sections of the population should have access to it. This would require, among
others, widespread internet connectivity and mobile ownership. Sustainable
business environment for an enabling digital economy includes supportive
institutions which include telecoms companies, handset manufacturers, and
other businesses such as retailers and banks/other financial institutions to help
with payment systems. A national digital payment system would facilitate
transactions among different parties in the economy. Some transactions such
as financial sector related exchanges would also require a proper personnel
ID system. Other aspects of the digital infrastructure include regulatory
framework related to issues of privacy and security(8).
(6) Hutt, R. (2016). 9 quotes that sum up the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from World Economic Forum: https://www.weforum.org/
agenda/2016/01/9-quotes-that-sum-up-the-fourth-industrial-revolution/

(7) Mehta, A., Et. al. (2018). How to Build Inclusive Digital Economies. Retrieved from OECD Development Matters: https://oecd-development-matters.org/2018/03/01/how-to-build-inclusive-digital-economies/

(8) Berst, J. (2016). Five secrets to building a robust digital infrastructure. Retrieved from smartcitiescouncil.com: https://smartcitiescouncil.
com/article/five-secrets-building-robust-digital-infrastructure
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income going to the top 10% of the population, the income inequality is the
worst in Middle Eastern region with the to 10% taking 61% of the income.
In general, the developing world appears to have more unequal distribution
of income. The above figures clearly show that in the past the growth has not
been inclusive.

Role of Digital Economy in
Realization of Inclusive Growth

World Bank (undated) uses the notion of shared prosperity to identify inclusive
growth in which the growth of income and well-being of the bottom 40% of
the population in each country is used of as a measure of inclusive growth. The
ways in which this can be achieved would require understanding the dynamics
of production processes that can increase the productivity and income levels
of the bottom 40% of the population. A key factor determining the income
distribution in an economy depends on the ownership of resources that can be
used for productive purposes. While resources used to generate income and
wealth include physical, intellectual, human, information, financial capital,
they can be broadly classified as capital and labour. There are two ways in
which the poorer sections of the population can generate income. First, poor
households that do not have capital will earn their income by selling labour.
Second, if they own capital they use it with labour to produce some good
or service to generate income. Since the capital is expected to be small, the
enterprises owned by the poor would be micro or small in size.
The issues that can explain non-inclusive growth relate to the dynamics of
the economy and the constraints that poor households face. Documenting
historical trends on the returns to labour and capital, Piketty (2014) shows that
the rate of return on capital is higher than the rate of growth of in the aggregate
income. Since growth in aggregate income is distributed among the factors
of production, a higher rate of return on capital implies a relatively lower
rate of growth in income for labour. Furthermore, wealthy people who hold
capital tend to save a larger part of their income from capital which adds to
their capital stock making it grow even more quickly than the economy. These
factors lead to concentration of wealth among the higher income groups and
increase inequalities of income. Thus, inclusive growth would require a more
balanced distribution of growth among the owners of labour and capital.
Poorer households engaging in production face problems that limit their
engagement in the economy. A key constraint they face is that they do not
have access to resources that can increase their productivity levels. Economic
and social inclusion are closely linked. Social exclusion entails lack of
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Source: World Inequality Report 2018.

Source: World Inequality Report 2018.

Similarly, Chart 2 shows the income share of top 10% of the population in
different regions and countries of the world in 2016. While Europe appears to
have the most equitable distribution of income in the sample with 37% of the
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by using digital technology. Enterprises use digital technologies in different
segments of the value chain to provide innovative products and services. The
potential areas in which a firm can be affected by digital technology are shown
in green shades.

Figure 1: The Production Process and Scope of Digitalization

Source: Author’s own.

3. Inclusive Growth

Role of Digital Economy in
Realization of Inclusive Growth

A dilemma that economies face at the macro level is the trade-off between
growth and inequality. Although economic growth has reduced extreme
poverty in the world, the income inequalities have risen due to disproportionate
distribution of the gains of growth. Chart 1 shows the distribution of global
growth among different income groups during the period 1980-2016. While
the bottom 50% of the global population gained only 12% of growth, the top
10% acquired 57% of the growth during this period. More alarmingly, the top
1% of the population captured 27% of the growth benefits which is more than
double of what the bottom 50% of the population got as a whole.
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processes. The transformations in the modes of production are changing
both the quantity and quality of inputs used in production processes and the
composition of resources used in production is changing. The industrial era
production processes that were heavily dependent on physical capital and
labour have altered in the new digital age. While the need for physical capital
has reduced in the production, the role of human and intellectual capital
has increased(5). Furthermore, information has become a key component of
contemporary capital in digital firms.
Information related resources and tools include Internet of things (IoT), big
data from different sources, artificial intelligence (data analytics) and machine
learning, blockchain or distributed ledger technology. Information based digital
artefacts and commodities require little physical components to manufacture
and are easy to replicate once produced. Unlike traditional enterprises that
have fixed and defined physical, spacial and temporal boundaries, information
based entities have higher mobility, are more fluid and less structured. As
a result, products can be created and marketed in different geographical
locations at low costs.
Digital technology is producing new generation of business models. Instead
of inventing physical products, digital artefacts, platforms and infrastructure
are created through codes and programs. The digital technology has reduced
the need to have expensive hardwares to store and analyse data by providing
cloud services. The use of Application Programming Interface (APIs) allows
applications to interact with each other to produce digital outputs quickly and
efficiently.
To understand the ways in which digital technology can affect the supply
side, the various aspects of a production process can be examined. The key
activities of a value creating firm involve using inputs to produce goods and
services and selling these to customers. The production process would entail
using different resources (physical, intellectual, human, information, financial
capital) that enable the purchase of inputs from suppliers by establishing
inbound logistics and selling products that would require outbound logistics of
delivery. Increasing sales and customer retention would also need marketing
and sales and providing after-sale services. The value creation process and the
supply change of a firm are shown in Figure 1. In the 4IR era, the value creation
process in terms of both production processes and supply chain is changing
(5) Haskel, J., & Westlake, S. (2018). Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy. Princeton University Press.
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1. Introduction
The world has witnessed remarkable economic growth during the 20th century
which continues into the 21st century.(1) A key factor that led to the growth
was technological development. With the dawn of 4IR in the latter half of
the last century, digital technology has taken a centre stage. The revolution
represents a dramatic shift from the past and is characterized by the blending
of the digital with the physical and biological domains.(2)
While the overall global per-capita has risen during the past century and
extreme poverty has decreased, the income inequality has also grown. Not
only has the income levels of developed economies grown faster than those
of many developing economies, within economies the income of the rich has
increased at a higher rate compared to that of the poorer households(3). The
inequality of income has become severe recently with bulk of the benefits of
growth going to the wealthier sections of the population.
The dominance of digital technology in the 4IR has the potential to further
expand economic growth on the one hand, but also introduces the risk of
creating more inequality on the other hand. Given the above, this paper
examines the role that digital economy can play in promoting inclusive growth.
The paper is organized as follows. The next section presents the features of
digital economy followed by a section that discussion the notion of inclusive
growth. Section 4 examines ways in which the digital economy can contribute
to inclusive growth followed by a section that briefly examines the Islamic
perspective on digital economy. The last section concludes the paper.
2. Digital Economy

Role of Digital Economy in
Realization of Inclusive Growth

The digital technological change in the 4IR is exponential and driving
the production processes from the physical to the intangible. The digital
technological development is affecting the speed, scope and systems and
creating unprecedented processing power, storage capacity and access to
knowledge. The result is the blurring of the virtual and physical worlds with
new business models disrupting industries across the globe(4).
One of the key elements of a digital economy is the change in the production
(1) IMF (2000) estimates that the world GDP grew about 19-fold between the years 1900 and 2000.

(2) Shwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: What it means, how to respond. Retrieved from World Economic Forum: https://www.
weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

(3) IMF. (2000, May). The World Economy In The Twentieth Century: Striking Developments And Policy Lessons”. World Economic Outlook.
(4) Shwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: What it means, how to respond.
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دور االقتصاد الرقمي في تحقيق النمو الشامل
حبيب أحمد
أستاذ كرسي الشارقة في الشريعة والتمويل ،كلية إدارة األعمال بجامعة دورهام – بريطانيا
ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/1 /23م ،واعتمد للنشر في 2020/ 2/20م)

الملخص:
مهم يف النمو االقتصادي والذي
دورا ً
تؤدي صناعة التكنولوجيا منذ الثورة الرابعة ً
يؤدي إىل انخفاض مستمر يف مستوى الفقر املدقع حول العامل .وبالرغم من
وجود فرص الستخدام الثورة الرقمية يف حتفيز النمو الشامل ،إال أن هناك خماطر
تكتنفها ،حيث إن التكنولوجيا قد تؤدي إىل مزيد من سوء توزيع الدخل ،ومن
هنا يتطلب األمر تقليل التعرض للمخاطر بإجياد بنية حتتية رقمية وقوية ،وتوفري
التعليم الرقمي لكافة أفراد املجتمع .يستخدم البحث املنهج الوصفي يف حتديد
إمكانات التكنولوجيا يف حتفيز النمو الشامل ،وبيان خصائص االقتصاد الرقمي،
منهجا نقد ًيا يف مناقشة فكرة النمو الشامل وطرق حتقيقه من خالل
كام يتبع البحث
ً
االقتصاد الرقمي .وباستخدام املنهج االستقرائي واالستنباطي فإن البحث حيلل
باختصار املفاهيم اإلسالمية لالقتصاد الرقمي .وقد توصل البحث إىل نتائج منها
أن فوائد النمو االقتصادي يف القرن املايض كانت غال ًبا يف صالح الفئات ذات
الدخل املرتفع بسبب الطريقة التي يتم توزيعها بني عنارص اإلنتاج ،وإمكانية أن
يسهم االقتصاد الرقمي يف النمو الشامل من خالل كرس احلواجز الكائنة يف الطريقة
التقليدية لإلنتاج ومن خالل توفري املنصات الرقمية إلجياد كيانات اقتصادية
مشرتكة وكسب الدخل .ويقرتح البحث القيام بمزيد من االبتكارات الشاملة يف
جمال االقتصاد الرقمي إلجياد نامذج أعامل ختدم كيانات مستبعدة اقتصاد ًيا وجمتمع ًيا.
كلمات مفتاحية :النمو الشامل ،االقتصاد الرقمي ،التكنولوجيا املالية.
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Abstract

Role of Digital Economy in
Realization of Inclusive Growth

Since the 4th Industrial Revolution (4IR) digital technology has been playing
an important role in economic growth leading to a continuous decline in the
level of extreme poverty across the globe. while there are opportunities of
using the digital revolution to promote inclusive growth, there are risks that
technology could further escalate the worsening income distribution, and
mitigating such risks will require establishing a sound digital infrastructure
and providing digital education to all members of the society. The research
adopts descriptive approach to deal with the prospect of digital technology in
promoting inclusive growth and to scrutinize the features of digital economy,
while it deploys critical approach to discuss the notion of inclusive growth
and the ways in which the digital economy may contribute to it. Through the
inductive and deductive approaches, the research analyses briefly the Islamic
perspectives on digital economy, prior to conclude with the results such as the
benefits of economic growth during the past century were mostly in favour of
the higher income groups due to the way in which they were distributed among
the factors of production and digital economy can potentially contribute to
inclusive growth by breaking down some of the constraints in the traditional
production process and by offering digital platforms for sharing economies
and earning an income. The research proposes to carry out further inclusive
innovations in the digital economy for proposing business models that may
serve the economically and socially excluded.
Keywords; Inclusive Growth, Digital Economy, Fintech.
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The Journal publishes articles related to Islamic economics 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
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confirm the same with a written undertaking.
The researches submitted to the journal are not recalled whether published or not published.
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including but not limited to:
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b. Refraining from offending individuals and institutions while undertaking scientific
criticism in research.
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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,
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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 researches should be accompanied by abstracts in both Arabic and English, in no more
than 300 words in a clear language. Both abstracts should include: Clarification of the research
subject and the new idea presented at the beginning of the abstracts.
The research has to be divided and organized according to the requirements of the research
method in order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as
following:
a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem,
limitations, objectives, methodology, literature review (if any), and detailed research
structure.
b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
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