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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تصدر جملة الـمالية التشاركية لألحباث والدراسات الفقهية والقانونية ،مبناسبة انعقاد الـملتقى الفقهي
الدويل الثاين للمالية التشاركية ،حتت عنوان« :دراسة القضايا الفقهية الـمعاصرة للصناعة الـمـالية
اإلسالمية بأفريقيا» ،ويتضمن هذا العدد سبع دراسات متخصصة يف جماالت متنوعة من الـمالية
اإلسالمية :الصكوك السيادية ،التأمني التكافلي ،تركيب العقود الـمالية ،التدقيق واحلكامة الشرعية ،وهي
دراسات جادة لباحثني جادين وبعضهم من رواد الـمالية اإلسالمية على الـمستوى الدويل ،وإن دل ذلك
على شيء فإمنا يدل على حرص ورغبة القائمني على هذه الـمجلة على متيزها منذ انطالقتها األوىل.
ويتزامن هذا اإلصدار ليس فقط مع انعقاد الـملتقى الفقهي الثاين ،ولكن مع قرب مرور عامني على
االنطالق الفعلي للمالية اإلسالمية بالـمغرب بافتتاح البنوك التشاركية منذ شهر يوليوز  ،2017وإصدار
أول صكوك استثمار سيادية يف شهر أكتوبر  ،2019واالستعداد للمصادقة النهائية على مقتضيات
التأمني التكافلي من طرف جملس الـمستشارين يف دورة أبريل احلايل لتكتمل بذلك حلقة هامة من
الـمنظومة القانونية األساسية للمالية التشاركية بالـمغرب.
إن إصدار هذه الـمجلة يف هذا السياق الزمين ،إضافة إىل اجلهود العلمية الـمتعددة يف جمال الـمالية
التشاركية ،واليت تربز هنا وهناك على الصعيد اجلامعي والـمهين والتثقيفي ،من شأن ذلك كله أن يسهم
يف إغناء الفكر الـمايل التشاركي ومد صناع القرار يف الـمجال احلكومي والتشريعي والفقهي والـمهين،
بالـمادة الفكرية والقوة االقرتاحية الضرورية لالبتكار والتطوير يف جمال الـمالية اإلسالمية مبختلف مكوناهتا
وأقسامها .كما ميد الطلبة والباحثني مبادة مرجعية مفيدة.
وهبذه الـمناسبة العلمية السعيدة ،ال يسعين إال أن أنوه هبذا اجلهد العلمي الـمشكور للمؤسسة الـمشرفة
على إصدار هذه الـمجلة ،سائال اهلل تعاىل أن يأجر القائمني عليها لقاء مبادرهتم اليت ستسهم يف سد
فراغ علمي أكيد ،وراجيا هلم كامل التوفيق والسداد الستمرار صدور هذه الـمجلة ،والستكتاب ذوي
الكفاءات العلمية والـمهنية الـمغاربة الذين يتهيبون من الكتابة لـمعاجلة خمتلف القضايا الـمرتبطة بشؤؤن
الـمالية التشاركية بالـمغربـ مع استمرار انفتاحها على إنتاج من سبقونا يف هذا الـمجال ،حىت تصري الـمجلة
حبق ميدانا للتالقح والتبادل العلمي والـمهين اخلالق.
بشرى لكل الـمهتمني بالـمالية التشاركية يف الـمغرب هبذا اإلصدار العلمي الـمتخصص الذي طالـما
تطلعنا إليه .واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
الدكتور عبد السالم بالجي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي جبامعة حممد اخلامس
رئيس اجلمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي
رباط الفتح :اجلمعة  29رجب  5 – 1440أبريل 2019
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ظلت املعامالت املالية وما تزال إىل يومنا هذا جماال لإلشكاالت الفقهية ،والقضايا والنوازل الشرعية
والتشريعية ،واملستجدات الواقعية على مستويات عدة ،سواء على مستوى احلكم الشرعي أو التنظيم
القانوين أو املمارسة التقنية واحلاجة الواقعية ،وهذا مايدعو إىل تظافر جهود الفقهاء املتخصصني،
والباحثني املدققني ،لتأطري كل املستجدات ببحوث علمية من شأهنا أن تغين جمال املعامالت املالية
وخصوصا املالية التشاركية ،وجتيب عن ما يستجد من القضايا والنوازل ،وتتربز معىن التشاركية ,يف بعدها
العلمي واالقتصادي واالجتماعي.
وإذا كان هذا اهلدف حيتاج إىل جهود أكرب ،حمليا ودوليا ،وحيتاج إىل العمل باملشروع واملؤسسة ،فإن
جملة املالية التشاركية ذات البعد الدويل يف املالية التشاركية تقصد إىل حتقيق ومقاربة هذا املراد ،من خالل
رصد أعمال الباحثني املتميزين ،ونشرها وتعميم االنتفاع هبا .ومن مظاهر متيز هذه اجمللة أهنا تعىن بأحباث
امللتقى الفقهي الدويل الذي يعترب أول امللتقيات املتخصصة يف املوضوع باملغرب ،حيث إن موضوع النشر
باجمللة يكون قد قدم للعرض واملناقشة والتقييم يف هذا امللتقى الفقهي الدويل ،وهذا يضفي ميزة أخرى
على حمتويات هذه اجمللة املتخصصة.
فاهلل نسأل أن يبارك يف جهود الباحثني واملشرفني على هذا املنتوج املوفق اختيارا وموضوعا،وأن جيعل هذه
اجمللة رائدة يف جماهلا وأعماهلا املؤطرة بامللتقيات الفقهية الرائدة.
وماتوفيقنا إال باهلل عليه توكلنا وإليه ننيب .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
الدكتور محمد لفريخي
أستاذ الفقه وأصوله والقانون اخلاص.
رئيس مجعية علماء خرجيي القرويني
مستشار يف القضايا الفقهية والقانونية للمالية التشاركية
سال :بتاريخ  10 :شعبان 1440هـ املوافق 16أبريل 2019م.
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تعريف بالمعهد :
معهد فينيوبوليس للبحوث والتدريب واملؤمترات هو الذراع العلمي جملموعة إيفاس الدولية املختصة
يف االستشارات املالية اإلسالمية ،واليت متتد أنشطتها ألكثر من مخس وأربعني دولة .يهدف
املعهد لتعزيز تنمية الصناعة املالية اإلسالمية ودعم تطورها يف أحناء العامل ال سيما يف الدول
اإلفريقية ،حيث يقوم املعهد بنشر عدة حبوث شرعية وتقنية ،وتنظيم دورات تدريبية وندوات
ومؤمترات دولية تروم خدمة الصناعة املالية اإلسالمية يف املنطقة.
ويف غضون أربع سنوات من إنشائه حظي املعهد بثقة جمموعة من املؤسسات الدولية الكربى من
بينها البنك الدويل ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وهيئة املراجعة واحملاسبة (أيويف) ،واملعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب ،ومعهد البحوث الشرعية إسرا ،والعديد من املؤسسات املالية احمللية والدولية،
وقد شارك يف فعاليات املعهد أكثر من  4000من املهنيني واخلرباء.
رؤيتنا :
تطوير الصناعة املالية يف إفريقيا وباملغرب العريب على وجه اخلصوص ،مع التميز والريادة يف
التدريب واالستشارات يف جمال التمويل واالقتصاد اإلسالمي.
رسالتنا :
نسعى لتقدمي خدمات على مستوى املعايري العاملية للجودة ،من خالل عقد مؤمترات وورشات
تدريبية واالعتماد على الشهادات املهنية واجلمع بني الربامج النظرية والتطبيقية.
هدفنا :
• بناء جسور التعاون بني الفقهاء وصناع القرار يف مؤسسات التمويل اإلسالمي،
•خدمة صناعة مالية ملتزمة يف دول املنطقة ،من خالل عقد مؤمترات وورشات تدريبية وفق
املعايري املعتربة،
• إعداد وتأهيل متخصصني مهنيا وفق املعايري العاملية ،لولوج إىل ميادين العمل،
•إدماج األكادمييني والباحثني الشباب حمليا وعامليا يف اإلسهام واالبتكار للرقي بالصناعة املالية
اإلسالمية من خالل املشاركة يف املؤمترات ويف اجمللة العلمية،
•تأسيس مرجعية علمية من خالل جملة تكون سجال مدونا للبحوث والدراسات يف االقتصاد
اإلسالمي،
• إصدار ونشر البحوث والدراسات واملطبوعات والرتاجم.
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اللجنة العلمية :
د .سامي السليماين • د .سعد البقايل • د .حممد لفرخي • د .سعيد بوهراوة • د .حممد أكرم
الل الدين • د .نور شهيدا قصري • ذ .أيوب اضواو
شروط النشر :
أوال  :تقبل البحوث املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي  ،واليت مل يسبق هلا أن نشرت يف إحدى
اجملالت ،أو ألقيت يف أحد املؤمترات ،ويتم تقييمها من قبل املتخصصني من حيث مدى أمهية
املوضوع والتجديد واالبتكار.
ثانيا  :تقبل البحوث باللغة العربية ،والفرنسية ،واللغة اإلجنليزية،
.1جيب أن تشتمل الصفحة األوىل على عنوان البحث ،واسم الباحث ،واسم املؤسسة/
اجلامعة ،ورقم اهلاتف والربيد االلكرتوين.
على كل باحث االلتزام بالتدقيق اإلمالئي واللغوي لبحثه ،حرصا على سالمة اللغة ،ودقة التعبري،
مع مراعاة عالمات الرتقيم،
 .2الدقة واألمانة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد،
.3البحوث باللغة العربية ،يرجى عدم االكتفاء بالرتمجة العربية للمصطلحات اإلجنليزية يف حالة
ورودها بالبحث ،بل البد من تقدمي أصل املصطلح اإلجنليزي املستخدم بلغته ،وذلك جتنبا
إلشكاليات تعريب املصطلحات األجنبية.
أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من حجم ( )A4مبا يف ذلك امللخص،
وكذا املراجع واملالحق،
 .4حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط  )16( :اهلامش  ،)14( :ونوع اخلط :
()Sakkal Majalla
ب-البحوث املكتوبة باللغات األجنبية يكون حجم اخلط  )14( :واهلامش  ،)12( :نوع
اخلط )Arial( :
 .5يعمل باالختصارات الدولية العلمية املستخدمة يف كل فن.
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ثالثا  :تسليم البحوث :
•تقدم البحوث إىل اللجنة العلمية للمؤمتر عن طريق الربيد اإللكرتوين على العنوان،
contact@fineopolis.com
• تقوم اللجنة العلمية بالفحص األويل للبحوث ،ومن مث تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
• قد ترجع البحوث بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
•إذا مت قبول البحث للنشر ،فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال جيوز نشره بأي وسيلة
من وسائل النشر الورقية أو اإللكرتونية ،إال بإذن من املعهد.
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اإلشكاالت والضوابط الشرعية إلصدار
الصكوك السيادية
إعداد  :األستاذ الدكتور محمد أكرم الل الدين
املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية (إسرا)

هتدف هذه الورقة إىل دراسة التحديات واإلشكاالت الشرعية اليت تواجه عملية إصدار الصكوك
السيادية وتعيق تق ّدمها يف االنضمام إىل األسواق املالية العاملية .وترّكز هذه الورقة على ثالت
حتديات وهي :
أوال تضارب الفتاوى واالجتهادات الفقهية على املستوى احمللي واإلقليمي ،وذلك يتمثل يف وجود
فتاوى خمتلفة ومتعارضة صادرة من اهليئات الشرعية والرقابية على املستويني احمللي واإلقليمي.
ثانيا تضارب القوانني احلاكمة والضوابط الشرعية وتباين القوانني احمللية والدولية املطبقة على
األوراق املالية وهو ما يعيق عملية إصدار الصكوك وتداوهلا.
ثالثا التحديات االبداعية واالبتكارية يف عملية إصدار الصكوك وفقا ألحكام الشريعة ومبادئها،
وإشكالية ملكية محلة الصكوك لألصول ونقل امللكية النفعية حلملة الصكوك دون امللكية
القانونية .ومما خلصت إليه هذه الورقة هو ضرورة التكامل بني األطر القانونية واجلوانب الشرعية،
وإنشاء مؤسسات تشرف على جتسيده والسهر على إجناحه .باإلضافة إىل املواءمة بني الضوابط
واملعايري الشرعية وبني مبادئ الرقابة واألنظمة القانونية واليت من شأهنا أن تؤدي إىل تقليل
وحتسني مع ّدل النّمو والتوسع يف آليات ومنتجات املالية اإلسالمية.
التكاليف واملخاطر ّ
وأخريا إجياد هيكل صكوكي يكون أصالة من العقود الشرعية ويعتمد على خمتلف القرارات
واملعايري الشرعية الصادرة عن اهليئات الشرعية كمجمع الفقه اإلسالمي وهيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية.
الكلمات المفتاحية  :الصكوك ،الفتاوى ،املعايري الشرعية ،األطر القانونية.
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مقدمة
شهدت املصرفية اإلسالمية تطورا متسارعا ،وقبوال جتاوز احلدود اجلغرافية للدول اإلسالمية
إىل دول غربية متطورة ،مثل بريطانيا وفرنسا .ويرى الكثري من احمللّليني أنه بعد األزمة املالية
العاملية لسنة 2008م ،برزت املصرفية اإلسالمية كبديل حقيقي للمصرفية الوضعية ،ال
سيما فيما يتعلق بإدارة الصكوك وإصدارها ،وذلك باعتبارها األداة األسرع منوا وتطورا يف
سوق التمويل اإلسالمي ،والتصافها باملرونة وسهولة اإلصدار والتسويق وقلة املخاطر،
باإلضافة إىل موافقتها للضوابط الشرعية اليت خترجها من شبهات املعامالت الربوية ،وتبعدها
عن مشاهبةالسندات .ومن أحدث منتوجات الصكوك وابتكاراهتا الصكوك اإلسالمية
اخلضراء ( ،)Green Sukukواليت تسعى لتمويل املشاريع اخلضراء الصديقة للبيئة
والكفيلة بتعزيز االقتصاد الوطين ،كمشاريع البىن التحتية والتمویل األخضر ،وهي تدخل
يف إطار صكوك االستثمار املستدام واملسؤولSustainable & Responsible
.Investment (SRI) Sukuk
وتعترب ماليزيا الدولة الرائدة يف هذا اجملال حسب تقرير «»Thomson Reuters
لسنة 2016م ،حيث بلغ احلجم اﻟﻌﺎم ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك  74.8مليار دوالر أمريكي يف
سنة 2016م ،واحتلت ماليزيا الصدارة حيث بلغ إمجايل إصدارها للصكوك االسالمية
 34.7مليار دوالر أمريكي ،أي ما يعادل  153.03مليار رنغيت ماليزي ،وهو ما ميثل
 46.4%من إمجايل اإلصدارات العاملية .و أظهر التقريرالصادر عن «Thomson
 »Reutersأيضا ،أن دول جملس التعاون اخلليجي حلت يف املركز الثاين بعد ماليزيا
بنسبة تقدر بـ  ،26.2%تلتها أندونيسيا وتركيا بـ  % 9.9و % 5.5على التوايل.
ورغم أمهية الصكوك يف تنمية العجلة االقتصادية اإلسالمية وانتشارها إالّ أ ّن مثّة مجلة من
التحديات تعيق تطورها .وتأيت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية :
 .1ما التحديات اليت تواجه عملية إصدار الصكوك السيادية؟
 .2ما اآلثار املرتتبة على هذه التحديات؟
 .3ما احللول اليت ميكن أن تقلل من هذه التحديات؟
 .1التحديات واالشكاالت اليت تواجه عملية إصدار الصكوك السيادية
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 1.1تضارب الفتاوى بشأن المالية اإلسالمية
إن من التحديات اليت تواجه الصكوك تضارب الفتاوى وذلك على مستويات متعددة ؛
أمهها ما يأيت :
تضارب الفتاوى على املستوى احمللي وذلك يتمثل يف وجود فتاوى خمتلفة ما بني اهليئات
الشرعية يف الدولة الواحدة وقد يكون من مؤسسة إىل مؤسسة ،أو من فرد إىل فرد .ومثال
ذلك أ ّن من اهليئات الشرعية من جييز الوعد بالشراء الصادر من مصدر الصكوك لصاحل
محلة الصكوك وذلك بشراء أصول الصكوك ومن اهليئات من ال جييز ذلك .ومن جييز
ذلك بعضهم جييزه بسعر السوق عند الشراء فقط وبعضهم جييزه بسعر متـََّفق عليه عند
صدور الوعد .ومن جييز بسعر متـََّفق عليه بعضهم جييز على أن يكون بنفس مثن البيع
كل ذلك بعضهم يقتصر
وبعضهم ال جييز ذلك إال أن يكون بسعر خمتلف .ومن أجاز َّ
على صكوك اإلجارة وبعضهم جييز ذلك يف غريها (القري .)2013 ،وكل هذه الفتاوى
صادرة من اهليئات الشرعية التابعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
وهناك كذلك تضارب يف الفتاوى على املستوى اإلقليمي وتتمثل يف إصدار فتاوى
متعارضة يف دولتني متجاورتني،كجواز بيع العينة والعمل به يف املؤسسات املالية املاليزية
لصحته عند الشافعي (عبد احلليم،)2006:65 ،والفتوى بعدم جوازه يف إندونيسياويف
سوق رأس املال اإلسالمي الدويل(.) Dusuki, et al.2014:460
وقد يكون التضارب على املستوى الدويل حبيث تصدر فتاوى خمتلفة احلكم من دول
خمتلفة ومثال ذلك الفتاوى الصادرة مباليزيا جبواز بيع العينة وبيع الدين والعمل ببيع الدين
ملن عليه الدين ولغري من عليه الدين (عبد احلليم،)2006:68 ،وعدم جواز ذلك يف
دول اخلليج العريب .وقد حيصل التضارب بني اهليئات الشرعية كقضية اعتبار الغلبة والكثرة
الصكوك ،فاعترب جممع الفقه الدويل جبدة الغلبة كما أثبت يف
والتبعيّة فيما متثّل موجودات ّ
الرابعة قرار رقم (« :)5إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود والديون
دورته ّ
واألعيان واملنافع فإنه جيوز تداول صكوك املقارضة وفقاً للسعر املرتاضي عليه ،على أن
يكون الغالب يف هذه احلالة أعياناً ومنافع .أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فرتاعى يف
التداول األحكام الشرعية».وأخذت اهليئة الشرعية املوحدة للربكة باعتبار الكثرة مقدرة
يف الثلث حيث قالت« :ال يؤثّر على مشروعية االكتتاب يف اإلصدار أو تداول أسهمه
أو اسرتدادها كون بعض موجودات اإلصدار نقوداً أو ديوناً نشأت عن مراحبات أو بيوع
وقعت قبل االكتتاب ما دامت تلك النقود أو الديون تابعة لألعيان الكثرية اليت اشتمل
عليها اإلصدار والنقود ،والديون هنا غري مقصودة» .واعتربت بعض اهليئات الشرعية مبدأ
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ابع» (الدوسري:2013 ،
مراعاة التبعية لألعيان املنافع .ومستندهم قاعدة:
«التابع تَ ٌ
ُ
.)140-143
وأيضا يف قضية أخذ عمولة اسرتداد الصكوك كعمولة تطلبها بعض جهات اإلصدار
املالية مقابل االسرتداد على أساس أهنا أجور إدارية من الناحية اإلجرائية واحملاسبية لتنفيذ
العملية ،فأفتت بعض اهليئات الشرعية باجلواز على أهنا أجرة اخلدمات اإلدارية ألجل
عملية االسرتداد ،وقالت بعض اهليئات بعدم اجلواز أل ّن االسرتداد عقد بني محلة الصكوك
واجلهة املصدرة وفيه مصلحة الطرفني خبالف املصروفات الفعلية اليت ينبغي أن يتحملها
الطرفان مبقتضى العدالة (جملة اجملمع.)52 :13/3 ،
التورق املنظم يف املراحبة السلعية ،حيث صدر قرار جممع الفقه الدويل
ومثال آخر عن ّ
صوري مضارع لبيع العينة ،وخبالف ذلك قرار هيئة
بتحرميه حبجة ّأنا ترتيب مسبق والبيع
ّ
احملاسبة واملراحعة جبوازه بشروط معينة مسطّرة يف املعيار الشرعي رقم Dusuki,( 30
 )et al.2014:460والشكل أدناه يوضح حتديات عملية إصدار الصكوك.
شكل ( )1تحديات عملية إصدار الصكوك :

الصكوك:
ومن أهم املسائل الشرعية اليت وقع فيها اخلالف بشأن عملية إصدار ّ
 - 1بيع الدين :تداول الدين يف السوق الثانوية.
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 - 2الوعد امللزم.
 - 3قابلية األصول للتداول :موجودات الصكوك.
التصرف املطلق.
 - 4متلّك األصول ملكاً مينح املالك ّ
 - 5أصول متلك ملكية االنتفاع.
 - 6ضمان محلة الصكوك.
 - 7عدم املساواة بني الشركاء (محلة الصكوك) يف كل من الصكوك التبعية (�subor
 )dinate sukukوالصكوك املتبوعة ( .)senior-sukukوذلك أل ّن الشريك يف
الصكوك التبعية حيصل على الربح الكثري واخلطر كذلك أكثر .والصكوك املتبوعة جيلب
الربح القليل واملخاطر هناك أقل .والرتكيز يف عدم التساوي جاء من جانب تسييل أو
إطفاء الشركة حيث كان حلملة الصكوك يف الصكوك املتبوعة األولوية يف احلصول على
أمواهلم كاملة قبل محلة الصكوك يف الصكوك التبعية .ومتّ تكييف ذلك على التنازل
املسبق.
الصكوك.
 - 8اعتبار الغلبة والكثرة فيما اشتمل عليه موجودات ّ
 - 9أخذ عمولة اسرتداد الصكوك.
 .2.1التحديات القانونية والرقابية
تتمثل التحديات القانونية والتنظيمية يف أمرين اثنني ؛ األول تضارب القوانني يف قضية
امللكية القانونية وامللكية النفعية وصعوبة تطبيق مبدأ امللكية النفعية يف بعض القوانني.
األمر الذي أدى إىل عدم قابلية امللكية النفعية حتت السلطة القضائية يف بعضالبلدان.
وخاصة يف نظام القانون املدين.فمثالً امللكية النفعيةمل يعرتف هبا يف كوبي(ك(�Que
)bec).(Brender, 2003
واألمر الثاين يتمثل يف حتديات البيئة التنظيمية والرقابية ،إذ من املفروض أصالة أن يكون
دور املؤسسات الرقابية يف إطار إدخال سوق رأس املال اإلسالمي يف نظامها الرقايب
هو استعراض مجيع أنظمتها الرقابية والقانونية إلدراج املتطلبات الشرعية ضمن هذه
األنظمة الرقابية والقانونية وتعبئتها ،لكن اقتصرت فقط على اجلوانب التيلها عالقة باملوافقة
الشرعية .واجلدير بالذكر يف هذا املقام أنالنظام القانوين والرقابييهتمان بطبيعة العقود
الشرعية وخصائصها سواء أكان العقد يتعلق بعقود املداينات أم بعقود املشاركات .وأ ّكد
 Thaniو )Othman (2008بأنه يوصف اإلطار القانوين والرقايب باجلودة املتميزة
إذا توفرت فيه ثالثة عناصر رئيسة وهي :
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 - 1وجود نظام ملزم قانونياً.
 - 2وجود إجراءات خاصة لتنفيذ مواد وأحكام القانون.
 - 3وجود السلطة القضائية لفصل املنازعات القضائية وفق هذا النظام.
وحىت اآلن التزال البيئة التنظيميةوالرقابية يف بعض الدول ال تساعد أو تشجع يف عملية
إصدار الصكوك ،ومن األمثلة على ذلك :
الكويت:حيث أن النظام السائد فيها هو إصدار الصكوك من املؤسسات املالية اخلارجية
( )offshoreوذلك لعدم وجود اإلطار القانوين الذي يساعد أوتستند إليه عملية
إصدار الصكوك داخل الدولة.ولذلك حاولت احلكومة تعديل النظام القانوين احلايل
من خالل املادة الثانية يف القرار الوزاري رقم 388 :عام  ،2007غري أنه مل حيصل
الغرض املطلوب من هذا التعديل بسبب وجود نصوص أخرى فيالنظام القانوين حتتاج إىل
تعديل أيضا .فمثالً مل يسمح القانون ببيع أو شراء األوراق املالية يف صناديق االستثمار
األجنبية للمؤسسات املالية األجنبية إال عن طريق وكيل كوييت باعتباره كفيال وضامنا
جلميع االلتزامات الطارئة يف الكويت ،وكذلك مل يسمح القانون بتأسيس شركة ذات
غرض خاص (.)SPV
املدعم إلصدار الصكوك مل يكن
املوحد و ّ
اإلمارات العربية املتحدة  :اإلطار القانوين ّ
موجودا يف بداية عملية إصدار الصكوك ،ومؤخرا قامت احلكومة بإصدار قانون خاص
بعملية إصدار الصكوك.
تركيا :مت اجازة إصدار الصكوك وسن قانون خاص بذلك يف إبريل عام  2010متبوعاً
ببعض التعديالت لقانوين الضريبة والتمويل عام  .2011ولقد كان سوق الصكوك يف
تركيا ج ّذاباً للمستثمرين من سنة  .2013وحاليا تعمل احلكومة على توسيع دائرة اآلليات
الشرعية اليت ستسخدم يف السوق حيث إن اآلليات املطبقة حاليا مها صكوك اإلجارة
وصكوك املراحبة.
اململكة املتّحدة:تعترب الصكوك أحد اآلليات املالية اإلسالمية خاصة فيما يتعلق بقانون
اخلدمات املالية والسوقية وهو ما يعرف بـ»نظام االستثمار اجلماعي» والذي يعرض
اجلهات املصدرة للصكوك للعديد من االلتزامات جتاه األصول اخلاضعة لالستثمار .وبناء
على ذلك ،يف عام  2010قامت السلطات بتعديل قانون اخلدمات املالية والسوقية
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حيث تعامل الصكوك نفس املعامالت مع السندات وذلك إلعطاء الصكوك فرصة
متكافئة للمنافسة مع السندات.
ويف الوالية املتحدة األمريكية :ختضعالصكوك يف النظام القانوين األمريكي لالكتتاب
اخلاص التقليدي ( )Traditional private-placementواملادة  4من قانون
األوراق املالية تستثين ممارسات اجلهة املصدرة من االكتتاب العام .وفيه إشارة إىل أن
للمستثمرين قدرة اإلحاطة على املخاطر االقتصادية املتعلقة بطبيعة االستثمار .ولكن
مت يف والية نيويورك إعطاء الصكوك نظاما يناسبها إىل حد ما .وذلك بتقنني التمويل
االستثماري البديل عن السندات (Alternative Finance Investment
 )Bondوهذا النظام يعرتف بطبيعة الصكوك واملتطلبات الشرعية من حيث إن تعريف
( )ABIFينسجم مع تعريف أيويف ( )AAOIFIوهو:
«Alternative finance investment bond» shall mean a
certificate of equal value representing undivided shares
ofownership of tangible assets, usufructs and services or
(in the ownership of) the assets of particular projects or
”special investment activity
 3.1إشكالية الملكية في الصكوك
ويتمثل ذلك يف أن معظم الصكوك اليت صدرت من نوع الصكوك القائمة على األصول،
يتم فيها نقل امللكية النفعية حلملة الصكوك دون امللكية القانونية .واألصل أن يتم
تسجيلها بأمساء مالكيها احلقيقيني ،وإن تعذر ذلك قانونا فال بد من توفر الضوابط
الشرعية .وعليه فإن اإلشكالية بالنسبة ملسائل امللكية يف الصكوك تتمثل يف جانبني :
الجانب األول :أن يكو ن حمل الصكوك املعقود عليه قابلة لعقد البيع أو اإلجارة حسب
القانون احمللي الذي يقع فيه املعقود عليه.
الجانب الثاني :أن يسجل حمل الصك تسجيالً قانونياً.
واألصل أن ميتلك محلة الصكوك موجودات الصكوك ملكية قانونية ونفعية لكن تطبق
غالباً امللكية النفعية أو امللكية العدلية من أجل طبيعة موجودات الصكوك حيث يصعب
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خضوعها للنقل وذلك ملا يرتتب على ذلك من تفويت املصاحل العامة.
وقد عقدت األكادميية الشرعية للبحوث الشرعية املؤمتر العاملي التاسع لبحث موضوع
امللكية من منظور شرعي وقانوين وتوصلوا إىل أن :
يسوغ لصاحبه حق التصرف إال ملانع .وتتحقق
املكلية يف الشريعة اختصاص حاجز شرعاً ّ
بامللك واملنفعة معاً ،وملك العني بدون منفعة ،وملك املنفعة دون عني وملك االنتفاع.
وتنقسم امللكية يف القانون العام إىل ملكيةامسية قانونية ،وملكية نفعية أو عدلية .وتعرف
امللكية العدلية يف القانون بتمتع الشخص مبزايا امللكية احلقيقية سواءأكانت ممتلكات أم
صكوك أم شهادات استثمار مسجلة باسم شخص آخر أو شخصية اعتبارية أخرى.
وعليه فإن امللكية النفعية أو العدلية تتفق وتعريف امللكية يف الشريعة اإلسالمية.
والواجب يف منتجات املالية اإلسالمية مثل الصكوك واألسهم واملراحبة واإلجارة املنتهية
بالتمليك و حنوها أن تسجل بأمساء مالكيها احلقيقيني وإذا مل تكن كذلك فتعد خمالفة
شرعية ،وحينئذ الب ّد من توافر الشروط و الضوابط الشرعية اآلتية :
 - 1أن اليكون ذلك من باب التحايل أو ذريعة للوصول إليه.
 - 2أالّ يرتتب على عدم التسجيل ضياع حقوق املالكني احلقيقيني.
الصك أو لعقد قابالً للنقل حمل القانون.
 - 3أن يكون حمل
ّ
- 4أن ال يرتتب على عدم التسجيل حرمان املالك احلقيقي نتائج ملكيته من الربح
أواخلسارة (الغرم بالغنم).
 .2آثار تضارب الفتاوى بشأن المالية اإلسالمية:
يرتتب على تضاربالفتاوى واالجتهادات الفقهية املعاصرة يف املالية اإلسالمية أمور منها
ما يأيت:
 1.2اختالفات المعايير الشرعية
يرتتب على اختالف الفتاوى اختالف املعايري الشرعية احلاكمة على منتجات املالية
اإلسالمية وعلى رأسها الصكوك .ويرتتب على اختالف املعايري الشرعية إشكاليات منها:
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• إشكاليات التسويق
من اإلشكاليات املرتتبة على اختالف املعايري الشرعية بشأن إصدار الصكوك صعوبة
التسويق ،وذلك أل ّن الصكوك تباع وتشرتى من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية إذ ال ب ّد
من موافقة اهليئة الشرعية لتسويق الصكوك ،وموافقتها يكون بناء على املعايري والضوابط
نصت املعايري والضوابط الشرعية
الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية التابعة للمؤسسة .وإذا ّ
الصادرة من اهليئة الشرعية على أن الصكوك ال تتوافق ومبادىء الشريعة االسالمية فإن
عملية التسويق ال ميكن أن تتم .كذلك إذا مل يعرتف القانون احمللي بالصكوك فإنه ال
ميكن تسويقهاداخل ذلك البلد وحنوه من البلدان وخصوصاً إذا كانت الصكوك السيادية.
• إشكاليات التقاضي يف احملاكم
إشكاليات املرجعية عند التقاضي يف احملاكم احمللية واإلقليمية والدولية ،اذ من غري املمكن
توقع ما ستَلجأ إليه احملاكم والقضاء يف حال االختالف املتباين بني املعايري والقوانني
(القري.)2013 ،
• إشكاليات عدم االنضباط وزيادة املخاطر
وهذه اإلشكالية تظهر نتيجة اختالف املعايري الشرعية والقوانني إىل عدم االلتزام بأحكام
االتفاقيات والعقود،فإذا وجدت يف القضاء حيتمل أن يعطيها املزيد من املكاسب مع
كل طرف من أطراف املعاملة
احتمال ارتفاع املخاطر مما ّ
يؤدي إىل زيادة التكاليف أل ّن ّ
عائدا مقابالً ملعدَّل املخاطر.
يريد ً
• إشكاليات التكاليف اإلضافية
وتظهر هذه اإلشكالية يف حالة عدم اعرتاف البيئة القانونية والتنظيمة بعملية الصكوك
واهلياكل واملتطلبات الشرعية الالزمة إلصدار الصكوك مما يؤدي اىل تكبدتكاليف
إضافية نتيجة عدم دعم البيئة التنظيمية والقانونية لسوق الصكوك (Dusuki, et
.)al.2014:495
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 .3التحديات الفنية
 1.3التحديات اإلبداعية واالبتكارية
وهذه التحديات تتمثل يف إجياد هيكل صكوكي يكون أصالة من العقود الشرعية ومن
تصور التحديات اليت تواجه هذا اجلانب اإلبداعي
غري حماكاةللنماذح التقليدية .وميكن ّ
فيما يأيت:
 - 1مطابقته للمعايري الشرعية الرائدة.
 - 2موافقته للقانون احمللي احلاكم لنوع االستثمار.
 - 3الرتكيز على املشروعات اليت تعود بالنفع للعباد والبالد.
 - 4الرتتيب يف املشروعات واليت من أجلها تصدر الصكوك.
 2.3تحديات المتطلبات السوقية
يتمثل هذا النوع من التحديات يف إصدار الصكوك بناء على املتطلبات السوقية والتوفيق
بينها وبني املتطلبات الشرعية .ومن أجل تقليل هذه التحديات وحتصيل املتطلبات السوقية
تلجأ معظم اهليئات الشرعية إىل املخارج الشرعية واليت من أمهها اقرتاح عقد الوعد امللزم.
وحاليا تكثر الرغبة يف إصدار الصكوك على أساس الوكالة باالستثمار وذلك لتقليل
املخاطر ،وسهولة الضمان وتدفق العوائد.
 3.3تحديات تداول الصكوك
مل تقتصر التحديات اليت تواجه اصدار عملية الصكوك على اجلانب الشرعي فقط بل
مشلت حجم الصكوك يف السوق وتكرارها ونوع املستثمرين ودرجة تقبلهم للمخاطرة
ونظام التداول وغريها ،وتأثري هذه العوامل خيتلف من سوق إىل آخر (Dusuki, et
 .) al.2014:497-498ومن التحديات أيضا حمدودية تداول الصكوك واالحتفاظ
هبا حلني موعد استحقاقها وهو ما نتج عنه عدم كفاية العرض باملقارنة مع الطلب.
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خاتمة
الصكوك
من خالل ما مت عرضه يف هذه الدراسة ميكن استخالص أ ّن عمليّة إصدار ّ
تواجهها ثالث إشكاالت رئيسةوهي:أوال تضارب الفتاوى واإلجتهادات الفقهية على
املستوى احمللي واإلقليمي ،وذلك يتمثل يف وجود فتاوى خمتلفة ومتعارضة صادرة من
اهليئات الشرعية والرقابية على املستوييناحمللي واإلقليمي .ثانيا تضارب القوانني احلاكمة
والضوابط الشرعية وتباين القوانني احمللية والدولية املطبقة على األوراق املالية وهو ما يعيق
عملية إصدار الصكوك وتداوهلا .ثالثا التحديات االبداعية واالبتكارية يف عملية إصدار
الصكوك وفقا ألحكام الشريعة ومبادئها،وإشكالية ملكية محلة الصكوك لألصول ونقل
امللكية النفعية حلملة الصكوك دون امللكية القانونية.
ومما خلصت إليه هذه الورقة هو ضرورة التكامل بني األطر القانونية واجلوانب الشرعية
من حيث املواءمة بينها ،وإنشاء مؤسسات تشرف على جتسيده والسهر على إجناحه.
باإلضافة إىل املواءمة بني الضوابط واملعايري الشرعية وبني مبادئ الرقابة واألنظمة القانونية
حتسني مع ّدل النّمو والتوسع
واليت من شأهنا أن تؤدي إىل تقليل التكاليف واملخاطر وإىل ّ
يف آليات ومنتجات املاليةاإلسالمية .وأخريا إجياد هيكل صكوكي يكون أصالة من العقود
الشرعية ويعتمد على خمتلف القرارات واملعايري الشرعية الصادرة عن اهليئات الشرعية
كمجمع الفقه اإلسالمي وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
توصيات الورقة :
.1ينبغي أن تركز الفتوى واالجتهادات الفقهية على اهلدف العام من اعتبار املصاحل ودرء
املفاسد خبالف األمور اجلزئية املطروحة.
التصور الكامل ملوضوع الفتوى مع الرتيّث وعدم اجملازفة بالفتوى.
التحري و ّ
ّ .2
.3إصدار الصكوك املوافقة للمعايري الشرعية الضيقة  :إذاك انت موافقة اهليئات الشرعية
الزمة لتسويق الصكوك على الصعيد العاملي ،فينبغي دراسة املعايري الشرعيةللهيئات
الشرعية التابعة جلميع املؤسسات املالية اإلسالمية يف العامل .والغرض من هذا
هواستخالص املعايري الشرعية الضيقة الصارمة يف قراراهتا اليت حتكم منتجات املالية
اإلسالمية مبا فيها الصكوك .وبعداستخالص املعايري الشرعية الصارمة ،تنشئ الصكوك
تتم موافقة اهليئة الشرعية اليت تصدر املعايري الشرعية
بناء على قرار هذه املعايري .هبذا ّ
الصارمة ،وحتصل املوافقة من اهليئات الشرعية األخرى ضمناً ألن ّمعايريها الشرعية
أسهل.
17

دراسة القضايا الفقهية المعاصرة للصناعة المالية اإلسالمية بإفريقيا

.4مراعاة رغبة محلةالصكوك حسب املعايري الشرعية اليت تناسبهم  :ينبغي ملصدر
الصكوك أن يعطي محلة الصكوك عنايةكبرية ،وذلك يتمثل يف إصدار صكوك تتوافق
مع املعايري الشرعية اليت تناسب محلةالصكوك .وهبذا يضمن تداول الصكوك ورواجها
يف تلك املنطقة.
فمثال :إذا أرادت املؤسسة املالية اإلسالمية يف ماليزيا إصدار الصكوك اليت تتداول يف دول
اخلليج العريب فينبغي أن تصدرها بناء على العقود الشرعية املعتمدة من طرف اهليئات
الشرعية يف دول اخلليج العريب ،وهو ما سيسهل يف عملية تسويقها.
.5ينبغي أن يراعي يف إصدار الصكوك املصلحة العامة والرتكيز على املشروعات املفيدة
اليت يعود أثرها على الفرد واجملتمع.
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الصكوك السيادية الوقفية
بين فقه المصلحة وحكامة التدبير
إعداد  :صالح النشاط
مركز الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا اجملتمع والبيئة يف العامل املتوسطي
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط

المقدمة:
ِ
تدخل الصكوك الوقفية ضمن التصرفات الوقفية الرامية إىل إشاعة الب واخلري يف اجملتمع،
وهي من الصدقات اجلارية اليت يُراد منها طلب الثواب واألجر عند اهلل ،وذلك بتقدمي
العون للمحتاجني؛ فالوقف يكون لتحقيق التكافل االجتماعي واستدامة اإلحسان واملنفعة
بني الناس ،فهو «قربة اختيارية يضعها الواقف فيمن يشاء ،وله أن يضع من الشروط عند
إنشائه الوقف ما ال خيالف هبا مقصود الشارع ،وهذه الشروط ال جتوز خمالفتها إذا مل
ختالف الشرع أو تنايف مقتضى الوقف»(.)1
ومن املنتظر أن تقدم الصيغ اجلديدة للمالية التشاركية باملغرب فرصة كبرية يف تطوير
جماالت تنمية عائد األوقاف ،وتدبري استثمارها ،وذلك من خالل املعامالت اليت طرحتها
يف السوق املالية؛ ومن أمهها الصكوك والسندات املالية.
إن حاجة تدبري قطاع الوقف يف املغرب إىل االنفتاح على منتجات هذه املؤسسات املالية
التشاركية ،واالستفادة من خمتلف الفرص املالية املوجودة ،تبقى من التحديات املطروحة
على مستوى تفعيل مقتضيات مدونة األوقاف( ،)2وخصوصا املادة  140الداعية إىل
إمكانية اعتماد إصدار صكوك ،أو «سندات وقفية» إلقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية
أو علمية أو اجتماعية حيتاجها اجملتمع ،ذلك أن التغريات املعاصرة باتت تتطلب جتويد
فكرة االستثمار يف أموال الوقف ملردوديتها املتنامية ،والقوية؛ كاستثمار الوقف باملشاركة
املتناقصة ،واستثماره يف األسهم والسندات ،أو يف احملافظ االستثمارية ،أو االستصناع ،أو
مبشاركته لغريه مع دراسة اجلدوى ،وتقييم املخاطرة مبال الوقف يف االستثمار.
 1إدارة واستثمار أموال الوقف ،يف الفقه اإلسالمي وأنظمة اإلدارة العامة لألوقاف القطرية ،اجلمال ،حممد حممود .مطبوعات اإلدارة
العامة لألوقاف دولة قطر ،ص.33:
 2مدونة األوقاف ،اجلريدة الرمسية عدد  5847بتاريخ فاتح رجب 1431هـ ( ،)14/6/2010ص.3154:
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وإذا كانت الصكوك الوقفية تدخل يف إطار الصكوك السيادية حبكم أهنا صادرة عن جهة
حكومية ،فإهنا ختتلف عن بقية الصكوك اليت تصدرها املؤسسات العاملة يف جمال املالية
اإلسالمية؛ وذلك من حيث أن الصكوك الوقفية ُمنحت على سبيل التربع بقيمتها لفائدة
إدارة األوقاف قصد االستثمار فيها .وهذا يقتضي مزيدا من حكامة تدبري هذه املعامالت
االستثمارية.
واإلشكالية اليت يعاجلها هذا املوضوع تتجلى يف البحث عن جتليات فقه املصلحة يف وقف
الصكوك والسندات وخمتلف القيم املالية على جهة الرب واإلحسان ،وما يستلزمه ذلك
من حسن تدبريها( ،)3وترشيد طرق االستثمار فيها بناء على مطلب االجتهاد يف تدبري
مقاصد الوقف ،هبدف استدامة املنفعة من خالل االنفتاح على خمتلف صور تثمري الوقف.
وإذا كانت املصلحة اليت اعتمدهتا مدونة األوقاف يف ترسيم العمل بصكوك وسندات
الوقف كإحدى موارد الرأمسال الوقفي باملغرب ،فإن حكامة تدبري هذه الصكوك يتمثل يف
توجيه آلية االستثمار حنو فضاءات جديدة مدرة للدخل ،هبدف تقوية املركز املايل للرصيد
الوقفي ،مبا يف ذلك انفتاح هذه اإلدارة على السوق املالية التشاركية ،حىت تتمكن من
االستفادة من املؤسسات البنكية الوطنية والدولية ،وتوفري ضمانات من قبل الدولة وهذا
يتطلب التعامل مبنطق السوق حىت يف إجراء االفتحاصات والتدقيقات وطلب اخلربات
احملاسبية لرتشيد استثمار الرأمسال الوقفي.
وستتناول هذه الورقة مبحثني ،يف املبحث األول سيتم احلديث عن الصكوك السيادية
الوقفية ،حكما ومصلحة .ويف املبحث الثاين سيتم تناول متطلبات حكامة تدبري هذه
الصكوك؛ على غرار ما تعرفه مؤسسات املالية التشاركية العاملة باملغرب ،استشرافا
ملستقبل العمل هبذه الصكوك والسندات الوقفية بعد دخول مدونة األوقاف وخمتلف
املراسيم املتعلقة هبا حيز التنفيذ.

 3يوم  5يناير 2018وجهت رسالة ملكية إىل كل من وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ورئيس اجمللس األعلى ملراقبة مالية األوقاف،
تضمنت توجيهات «بشأن مواصلة إصالح األوقاف العامة ،من أجل احلفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبريها» الرسالة منشورة على موقع
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية http://www.habous.gov.ma
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المبحث األول :الصكوك السيادية الوقفية ،حكما ومصلحة
تعمل الصكوك السيادية الوقفية على متكني اجملتمع من ثروات مالية مهمة من شأهنا
اإلسهام يف خدمة قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وذلك من «خالل تشجيع
االدخار الوقفي لألفراد أو االدخار الوقفي اجملتمعي خلدمة مشاريع التنمية اليت تنفذها
الصناديق الوقفية( .)4وتبعا ألمهية الدور الذي تقوم به مؤسسة األوقاف ،ميكن «أن يسهم
الوقف يف حل املشكالت اليت تعاين منها اجملتمعات االسالمية يف الوقت احلايل ،مثل:
مشكلة األمية ،والبطالة ،والتخلف العلمي والتقين ،ومشكالت التنمية االقتصادية»(.)5
وإذا كان حكم الصكوك الوقفية هو حكم الوقف نفسه؛ من حيث حتبيس األصل،
وتسبيل املنفعة لفائدة املوقوف عليهم ،فاملنفعة الناجتة عن هذه الصكوك ال تكون إال
عن طريق االستثمار واجلهد يف العني املوقوفة ،أو على األقل توفري الشروط املادية لضمان
استدامة منفعة األصل الوقفي ،أخذا بعني االعتبار شرط املصلحة يف ذلك.
ولبسط احلديث عن حكم الصكوك السيادية الوقفية وحدود املصلحة فيها ،سيتناول هذا
املبحث األمور اآلتية:
أوال :ماهية الصكوك السيادية الوقفية
ِ
ِ
معرب(،)7
أص ٌّ
الص ُّ
وك وص ٌ
وص ُك ٌ
َّ
ك ُ
ك هو الكتاب ،ومجعه ُ
كاك( ،)6والصك فارسي ّ
والصك هو السند والوثيقة املكتوبة .ومنه جاءت الصكوك الوقفية أو السندات الوقفية،
واليت يقصد هبا صكوك أو سندات تصدرها اإلدارة املكلفة باألوقاف ،وهي جهة عامة
متثل الدولة ،وتستخدم حصيلتها يف اإلنفاق على وجوه الرب واإلحسان ،واليت ال يرجو
أصحاهبا أن تعود عليهم بعائد مادي ،وإمنا هي من الصدقات اجلارية اليت يكون نفعها
لفائدة اجلهة املوقوفة عليها.
أما الوقف مبفهومه اإلمجايل العام ،فهو يفيد معىن حبس املال عن االمتالك والتداول ،يف
سبيل املقاصد العامة( ،)8وهو خيتلف عن اهلبة ،من حيث أن الوقف هو حتبيس األصل
وتسبيل الثمرة واملنفعة ،ومعىن «تسبيل املنفعة أي إطالق فوائد العني املوقوفة من غلة ومثرة
 4دور نظام الوقف اإلسالمي يف التنمية االقتصادية ،اجلمل أمحد حممد عبد العظيم ،ط ،1/دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة،
 ،2007ص.135
 5مصارف الوقف يف القدمي واحلديث ،اجلاسر سليمان ،مدار الوطن للنشر ،ط1435 ،1/هـ2014/م ،ص.62 :
 6القاموس احمليط ،الفريوز آبادي ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث/مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت ،ط1426 ،8/هـ2005/م،
ج ،1/ص.946:
 7الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري ،حتقيق أمحد عطار ،دار العلم للماليني بريوت ، ،ط1407 ،4/هـ1987/م ،ج،4/
ص.1596 :
 8أحكام األوقاف ،الزرقا مصطفى أمحد ،دار عمار ،عمان ،األردن ،ط1418 ،1/هـ 1997م ،ص.10:
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وغريها للجهة املعينة»(.)9
الوقف بأنه «كل مال
وإذا كانت املادة األوىل من مدونة األوقاف املغربية( )10قد عرفت َ
حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة ،وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو
خاصة .ويتم إنشاؤه بعقد ،أو بوصية ،أو بقوة القانون» ،فإن مرد ذلك هو نظر املشرع
حمل الوقف؛ من حيث وجود وقف العقار ،ووقف املنقول ،ووقف األموال النقديَّة،
إىل ِّ
ووقف املنافع واحلقوق املعنويَّة.
وعلى هذا األساس مت اشرتاط أن يكون املال املوقوف قاصدا حتقيق منفعة مع بقاء أصل
الوقف ،وتسبيل الثمرة ،وعليه تكون الصكوك السيادية يف معناها أهنا تصدر عن جهة
حكومية تتمتع بالسيادة ،وهي ختتلف يف ذلك عن الصكوك اليت تصدرها بقية املؤسسات
العاملة يف جمال املالية اإلسالمية ،واليت تدخل يف إطار املضاربة اإلسالمية ،حبيث يقوم هبا
البنك اإلسالمي ،فـ»يأخذ أموال املسلمني كمضارب أو كعامل ،مث يتاجر أو يصنع أو
يزرع أو يعمل أي عمل يقره اإلسالم ،وناتج الربح يقسم بني البنك وبني املودعني بنسبة
متفق عليها»(.)11
كما أن قرار رقم  )3/4(30بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار( ،)12قد عرف
سندات املقارضة كوهنا أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال القراض (املضاربة) بإصدار
صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأمساء
أصحاهبا باعتبارهم ميلكون حصصاً شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إليه ،بنسبة
ملكية كل منهم فيه.
ثانيا :حكم الصكوك الوقفية
تعترب الصكوك الوقفية إحدى تطبيقات وقف النقود ،واليت تناوهلا الفقه بشيء من التفصيل
من حيث بيان حكمها الشرعي ،وأركاهنا اليت جيب توافرها يف الوقف.
وقد قاس بعض الفقه وقف النقود على ما قاله النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا أَمر بالصدقة،
وذُكر له ابن مجيل وخالد بن الوليد ،وعباس بن عبد املطلب« :وأما خالد؛ فإنكم تظلمون
 9كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور البهويت احلنبلي ،ج ،4/عامل الكتب بريوت1403 ،هـ1983/م ،ص.241 :
 10اجلريدة الرمسية عدد  5847مرجع سبق ذكره ،ص.3154:
 11االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة ،السالوس علي أمحد ،دار الثقافة الدوحة1418 ،هـ1998/م ،ص.608 :
 12قرار رقم  )3/4(30بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار ،جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة
يف اململكة العربية السعودية من  18-23مجادى اآلخرة  1408املوافق  11 –6شباط ( فرباير ) 1988م ،واملنشور على املوقع الرمسي
http://www.iifa-aifi.org/1713.html
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خالدا؛ فقد احتبس أدراعه وأعبده يف سبيل اهلل»( ،)13وهذه األدراع ما هي إال أموال
منقولة ومتقومة بالنقد.
وقد أورد حمقق «رسالة يف جواز وقف النقود» ،أليب السعود العمادي األفندي املتوىف عام
982هـ أقوال بعض األئمة يف مسألة وقف النقود( ،)14نوردها خمتصرة دون تفصيل؛
ففي موقف الشافعية :جيوز الوقف واهلبة واحلبس والعمرى بدون أي قيد لنوع املوقوف
ووصفه ،بل جيوز فيما مجع املساحات اململوكة فيكون كوقف املنقول كالعقار ،والدرهم
والدينار سواء بسواء .ويف موقف اإلمام مالك :جيوز وقف املنقول وغري املنقول عند مؤقتا
ومؤبدا ،فيجوز عنده وقف اجلميع من غري قيد الشرط ،وعند اإلمام أمحد بن حنبل أن
وقف الدراهم جائز .ويف باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ،ذكر اإلمام
البخاري أن ابن شهاب الزهري وقف ألف دينار.
ويف التشريع املقارن ،نأخذ حالة التجرية الوقفية القطرية كمثال على االنفتاح على السعة
الفقهية يف املادة الوقفية ،حبيث ذهبت املادة  4من القانون رقم ( )8لسنة 1996
بشأن الوقف إىل أنه «جيوز وقف أي مال ،عقاراً كان أو منقوالً ،مبا يف ذلك األسهم
والسندات ،ومجيع األوراق املالية اليت تقبل طبيعتها الوقف ،وذلك مىت كانت تلك األموال
مستغلة استغالالً جائزاً شرعاً ،كما جيوز وقف النقود لإلقراض ،أو إليداعها يف حساب
استثمار باملصارف اإلسالمية ،وصرف أرباحها على اجلهات املوقوفة عليها»(.)15
إن احلاجة إىل تطوير ممارسة الوقف أصبحت ضرورة اقتصادية ،حبيث إن السوق املايل
والنقدي بات يطرح جمموعة من اخلدمات واإلمكانات من شأها تطوير جاذبية العرض
الوقفي ،ومناء الرأمسال الوقفي؛ وبالتايل الزيادة يف عوائده لفائدة اجلهات املوقوقة عليها،
حبيث «أصبح حتبيس النقود اليوم ميسورا وأكثر نفعا وفاعلية ،بفضل اخلدمات املصرفية،
ولتقدم اإلمكانات العلمية والتقنية للضبط واحملاسبة واملتابعة»()16؛ ونذكر منها وقف
األسهم يف الشركات ،قد ال يتمكن رأس املال اخلاص من متويل مشروعات زراعية وصناعية
وجتارية كربى ،واليت حتتاج إىل أموال ضخمة ،كالشركات املسامهة؛ ولذا فقد ظهر يف
 13صحيح البخاري،كتاب الزكاة ،باب قول اهلل تعاىل« :ويف الرقاب»(،رقم احلديث )1481 :اجمللد ،2ط1436 ،2/هـ 2015م،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قطر ،ص.308:
 14رسالة يف جواز وقف النقود» ،أليب السعود العمادي األفندي  ،حتقيق وتعليق أبو األشبال أمحد شاغف ،دار ابن حزم للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط1417 ،1/هـ1997/م ،ص12 :و.13
 15اجلريدة الرمسية القطرية ،عدد  6بتاريخ  ،22/7/1996ص.73:
 16الوقف اإلسالمي ،جماالته وأبعاده ،الريسوين أمحد ،ط ،1/دار الكلمة للنشر والتوزيع1435،هـ2014 /م ،ص.67:
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العصر احلديث طريقة جتزئة رأس املال الكبري مبا يسمى باألسهم ،واليت يدفع قيمتها مئات
أو آالف الناس(.)17
إن الصكوك أو السندات الوقفية أو ما يسمى بـ»الرأمسال الوقفي النقدي» تعمل على
صيغة االكتتاب ووقف النقود وحتبيسها لفائدة مشروع يتم حتديده من قبل اإلدارة املكلفة
باألوقاف؛ لتستفيد منه جهة معينة على سبيل الرب واخلري؛ فهي جمموع األرصدة املالية اليت
يتم حتبيسها من طرف الواقفني ،وتكون عبارة عن ودائع مالية ،وأسهم وسندات تضع رهن
إشارة جهة موقوفة لصاحلها ،وملصلحتها املعتربة.
ثالثا :اعتبار المصلحة في الصكوك الوقفية
تدخل الصكوك الوقفية يف إطار فقه املصلحة ،على اعتبار أن «الوقف ليس من التعبديات
اليت ال يعقل معناها ،بل هو من معقول املعىن( ،)18وبالتايل فالتصرف فيه حممول على
قاعدة «كل متصرف عن الغري فعليه أن يتصرف باملصلحة»( ،)19يقول العز بن عبد
السالم :حىت وإن «كانت املصلحة أعظم من املفسدة حصلنا املصلحة مع التزام املفسدة،
وإن استوت املصاحل واملفاسد فقد يتخري بينهما ،وقد يتوقف فيهما ،وقد يقع االختالف
يف تفاوت املفاسد( ،)20وعلى سبيل املثال ،يعترب بيع األصل الوقفي خروجا عن مقصد
الوقف يف حتبيس األصل وتسبيل الثمرة ،إال إذا كانت مصلحة راجحة وراء ذلك ،يقول
صاحب الدرر يف شرح املختصر« :العقار احملبس ال جيوز بيعه إال أن حيتاج إليه لتوسعة
مسجد أو طريق أو حنوه جبوازه وهو نفع عام للمسلمني فيجرب أهل الوقف حينئذ على
البيع على قول األكثر»(.)21
وقد اجتهد فقهاء املالكية يف حنت مفهوم «املصلحة املرسلة» ،وهي اليت تسمى باالستدالل
املرسل أو االستصالح ،والتعريف املشهور عند غالبية الفقهاء للمصلحة املرسلة هي أهنا
حممولة على كـل مـنـفـعـة داخلة يف مقاصد الشرع دون أن يكون هلا شاهد باالعتبار أو
اإللغاء أو تلك اليت مل ينص الشارع على اعتبارها ،وال على منعها .وهلذا مسيت «مرسلة»
 17ضوابط املال املوقوف ،دراسة فقهية تطبيقية مقارنة ،زين الدين عبد املنعم ،دار النوادر سوريا ،الطبعة األوىل 1433هـ 2012م،
ص.457:
 18إعمال املصلحة يف الوقف ،سبيل االستثمار الناجح لألوقاف ومضاعفة أجور الواقفني ،بن بيه عبد اهلل بن الشيخ احملفوظ ،مؤسسة
الريان للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط ،2005 1/ص17 :
 19األشباه والنظائر ،تاج الدين السبكي ،حتقيق عادل عبد املوجود ،وعلي عوض ،ج ،1/دار الكتب العلمية بريوت ،ط1411 ،1/هـ
1991م ،ص.310:
 20القواعد الكربى ،مرجع سبق ذكره ،ص.136:
 21الدرر يف شرح املختصر( خمتصر خليل) ،الدمريي هبرام تاج الدين ،دراسة وحتقيق :خري حافظ عبد الرمحان ،وجنيب أمحد بن عبد الكرمي،
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قطر ،دار النوادر بريوت ،ط1435 ، 1/هـ2014/م ،ص.2071 :
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أي مل تعترب ومل تلغ( ،)22فهي مصلحة حقيقية ال ومهية ،ومالئمة ملقاصد الشرع .ونقل
عن اإلمام مالك رمحه اهلل «االحتجاج باملصاحل املرسلة ،أي املطلقة من االعتبار واإللغاء،
أي اليت مل يرد عن الشارع أمر جبلبها وال هني عنها بل سكت عنها»(.)23
واملال قوام احلياة وشرط الزم إلقامة مصاحل الدنيا؛ فيه حتفظ بقية املقاصد الضرورية
األخرى ،الدين والنفس والنسل والعقل ،واليت «ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا،
حبيث إذا فقدت مل جتر على مصاحل الدنيا على استقامة ،بل على فساد وهتارج وفوت
حياة ،ويف اآلخرة فوت النجاة والنعيم ،والرجوع باخلسران املبني»(.)24
وقد جعل العز بن عبد السالم األوقاف ضمن احلقوق املركبة من حقوق اهلل وحقوق العباد،
إىل جانب الزكوات والصدقات والكفارات واألموال املنذورات والضحايا واهلدايا والوصايا،
فهي «قربة إىل اهلل من وجه ،ونفع لعباده من وجه» ،والغرض األظهر منها نفع العباد
وإصالحهم مبا وجب من ذلك أو ندب إليه ،فإنه قربة لباذليه ،ورفق آلخذيه»(.)25
وعليه تقوم مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التصرف يف أموال الوقف على تقدير املصلحة
املرجوة من سلوك الوقف ،ومن إرادة الواقف ،واجلهة املوقوف عليها ،اضافة اىل االجتهاد
يف ترشيد إدارة تدبري هذه املوارد واالعتماد على أحسن الطرق والوسائل لتدبريها.
المبحث الثاني :حكامة تدبير الصكوك السيادية الوقفية
جاءت مدونة األوقاف مبجموعة من الوسائل احلديثة واإلجراءات القانونية هبدف إضفاء
مزيد من العناية واحلماية للوقف ،وهي تصب يف عقلنة وحكامة القطاع الوقفي باملغرب
الذي تعرض لإلمهال واالستنزاف ،إضافة إىل ضعف الرؤية االستشرافية يف التعامل مع
الرأمسال الوقفي ،مما أدى إىل تضييع وإهدار الكثري من الفرص يف االرتقاء بالوقف ،وجعله
قطاعا منتجا ومسهما يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 22البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي بدر الدين(ت794ه) ،ج ،6/حترير أبوغدة عبد الستار ،مراجعة العاين عبد القادر ،وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت ،ط ،2/دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع الغردقة1413 ،ه1992/م ،ص.76 :
 23إيصال السالك إىل أصول مذهب اإلمام مالك ،الواليت حممد حيىي ،ط ،1/دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع1427 ،هـ2006/م،
ص.184:
 24املوافقات يف أصول الشريعة ،الشاطيب(ت790هـ) ،القسم الثالث :كتاب املقاصد ،شرح وختريج عبد اهلل دراز ،منشورات حممد علي
بيضون ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط1425 ،1/هـ2004/م،ص.221:
 25القواعد الكربى ،املوسوم بـ قواعد األحكام يف إصالح األنام ،عز الدين بن عبد السالم(ت660ه) ،حتقيق نزيه محاد ،وعثمان
ضمريية ،ج ،1/دار القلم دمشق ،ص.219:
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وإذا كان على املستوى التنظيمي ،قد تعززت مديرية األوقاف بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية سنة  2016بـ «مصلحة استثمارات الوقف»( ،)26فإن ذلك يعترب مقدمة يف
إطار إقرار نظم تدبريية حتقق حكامة يف القطاع الوقفي وتربطه مبنظومة التنمية االجتماعية
واالقتصادية والبيئية باملغرب عن طريق تنويع الطرق االستثمارية للرأمسال الوقفي.
ويف موضوع الصكوك والسندات الوقفية ،يتم استحضار فكرة العمل على جاذبية اإلحسان
العمومي الوقفي ،وتطوير القدرات يف تدبري عملية االكتتاب يف الصكوك الوقفية ،ودميومة
عائدها الوقفي.
أوال :الصكوك الوقفية واإلحسان العمومي الوقفي
يعترب إصدار سندات الوقف أو الصكوك الوقفية إحدى الطرق اليت نصت عليها مدونة
األوقاف املغربية ،هبدف تنمية الرأمسال الوقفي والزيادة يف الرصيد الوقفي ،فاملادة 140
أجازت للسلطة احلكومية املكلفة باألوقاف التماس اإلحسان العمومي تلقائيا ودون
سابق إذن لفائدة األوقاف العامة عن طريق مجع تربعات نقدية أو عينية أو عن طريق
إصدار سندات اكتتاب بقيمة حمددة «تسمى سندات الوقف» ،ختصص مداخليها إلقامة
مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.
وقد حدد قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  68.12الصادر يف  29مجادى
األوىل  10( 1434أبريل  )27()2013شكل سندات الوقف وكيفية إصدارها وطريقة
االكتتاب فيها وكذا كيفية مجع التربعات النقدية والعينية إلقامة مشاريع وقفية ذات صبغة
دينية أو علمية أو اجتماعية.
وقد حصرت املدونة مقتضيات اإلحسان العمومي يف ثالث صيغ ،وهي :مجع تربعات
نقدية أو مجع تربعات عينية ،أو إصدار سندات الوقف .وهذا ينسجم مع أحكام الوقف
يف اإلسالم واليت «تقوم على أساس اعتبار الوقف ،يف النظر الفقهي ،مؤسسة ذات
شخصية حكمية ،هلا ذمة مالية وأهلية ،لثبوت احلقوق هلا وعليها ،ميثلها من يتوىل إدارة
الوقف»(.)28

 26الظهري الشريف رقم  1.16.38صادر يف  17مجادى األوىل  1437موافق  26فرباير  2016يف شأن اختصاصات وتنظيم وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الصادر باجلريدة الرمسية عدد  ،6448بتاريخ  7مجادى اآلخرة 1437هـ موافق  17مارس 2016م.
 27اجلريدة الرمسية عدد  6161بتاريخ  8شعبان  1434هـ (.)17/6/2013
 28أحكام األوقاف ،مرجع سبق ذكره ،ص.25:
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إن طلب اللجوء إىل اإلحسان العمومي لفائدة تنمية الرأمسال الوقفي يعترب تطويرا
للممارسة الوقفية باملغرب ،حبيث مل يعرف املغاربة طريقة للوقف إال تلك اليت مبقتضاها
يتنازل الواقف عن ملكية الشيء املوقوف؛ وهو يف الغالب ما يكون عقارا أو منقوال .وهذا
ما جعل اإلقدام على الوقف حمصورا يف فئة ضيقة وحمدودة ،يف مقابل وجود شرحية كبرية
من احملسنني مستعدة بأن تتربع جبزء مما متلك نقدا أو عينا لفائدة مشاريع وقفية ترعاها
إدارة األوقاف ،وعليه تكون مدونة األوقاف قد استجابت ملطلب شرعي وشعيب يف تنويع
العرض الوقفي ،وإتاحة الفرصة لكل األفراد على اختالف مستوياهتم املادية يف أن يكون
هلم إسهام يف الرأمسال الوقفي الذي بات ينقسم بطبيعته إىل»رأس مال نقدي ورأس مال
عيين»( ،)29والنظر يف التجربة األمريكية يف العمل اخلريي( ،)trustلسنة  ،2016جند
أن األفراد األمريكيني واملمتلكات واملؤسسات والشركات سامهوا بنحو  390.05مليار
دوالر أمريكي للجمعيات اخلريية األمريكية يف عام  ،2016حسب التقرير السنوي عن
األعمال اخلريية(.)30
بل إن نظام الرتست اخلريي األمريكي( )31يسهم يف حتقيق األهداف اآلتية :نشر
التعليم ،ومساعدة من يعتنقون دينا معينا؛ وحماربة الفقر يف اجملتمع؛ وتوفري احلماية لألرامل،
وذلك بأن يعهد باألموال اليت يريد تركها لزوجته أو لذريته ،إىل أمني يتوىل استثمارها،
وتسليم ريعها ملستحقه.
ثانيا :تدبير االكتتاب في الصكوك الوقفية
ترتبط جناعة االكتتاب يف الصكوك أو السندات الوقفية مبدى حتديد معامل املشروع الوقفي
املراد إقامته ،وتقدمي صورة واضحة عنه ،هبدف متكني الواقف من كل املعطيات اليت حيتاج
إليها .كما أن حتديد نوعية املشروع املراد إقامته من خالل عملية االكتتاب يف الصكوك
الوقفية عملية ضرورية لتشجيع الواقفني واملتربعني على وقف جزء من أمواهلم لفائدة هذا
املشروع ،وعلى ضوء هذا التحديد يتم ضبط عدد سندات الوقف حسب تكلفة املشروع
والقيمة االمسية للسند ،وتعطى سندات الوقف أرقاما تسلسلية حسب عدد سندات
 29االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف ،الطريقي عبد اهلل بن عبد احملسن ،مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن الرياض ،ط،11/
1430هـ ،2009/ص83:و.84
https://givingusa.org/giving-usa-2017-total-charitable-donations-rise-to-new30
.high-of-390-05-billion visité le 25/9/2017 à 22.30
 31التجربة األمريكية يف العمل اخلريي (الرتست) ،الكبيسي عبد العزيز شاكر ،حبث مقدم للمؤمتر الثاين لألوقاف( الصيغ التنموية والرؤى
املستقبلية)1427 ،هـ 2006م ،ص ،12 :وثيقة الكرتونية:
https://drive.google.com/file/d/0BzS3WyJn8V-sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view, visité le
7/11/2017 à 23.30
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الوقف املعروضة لالكتتاب( .)32ويف هذا مزيد من شفافية هذه العملية ونزاهتها.
وقد ألزمت املادة السابعة من قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  68.12الصادر
يف  29مجادى األوىل 1434هـ ( 10أبريل  ،)33( )2013عملية إصدار السندات
الوقفية بأن تتوافر فيها جمموعة من البيانات واملعلومات لدى عموم الواقفني واملتربعني،
وأن تضمن يف املقرر اليت تتخذه السلطة العمومية املكلفة باألوقاف ،حبيث يتم فيه بيان
األساس القانوين لعملية االكتتاب؛ وهو األساس املشار إليه يف مدونة األوقاف ،وحتديد
اهلدف من املشروع املراد متويله عن طريق سندات الوقف؛ واجلهة املستفيدة من املشروع
عند االقتضاء؛ وتكلفة املشروع؛ واملبلغ اإلمجايل املراد حتصيله عن طريق االكتتاب يف
سندات الوقف ،وعدد سندات الوقف املعروضة لالكتتاب ،والقيمة االمسية للسند؛ وتاريخ
بداية وهناية االكتتاب؛ واللجنة املشرفة على االكتتاب؛ واجلهات املكلفة بتوزيع سندات
الوقف.
وختصص التربعات النقدية والعينية احملصلة لزوما لفائدة املشروع الوقفي الذي مجعت
ألجله ،غري أنه ميكن معاوضة أي تربع عيين تعذر توظيفه يف املشروع الوقفي الذي مجع
ألجله كما نصت على ذلك املادة  17من قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية (.)34
ويف إطار تعزيز شفافية هذه السندات الوقفية ،وتوسيع دائرة االطالع عليها بعد إصدارها،
نصت املادة التاسعة من قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم )35( 68.12
على ضرورة أن يتم إشهار قرار إصدار سندات الوقف جبميع الوسائل ،ال سيما عن
طريق تعليقه باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي وببنايات املصاحل املركزية
واخلارجية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وبنشره يف جريدتني ،على األقل ،توزعان
وطنيا ومأذون هلما بنشر اإلعالنات القانونية والقضائية.
وميكن عند االقتضاء ،القيام بالنشر يف أوساط اجلالية املغربية املقيمة باخلارج بتنسيق مع
اجلهات املختصة .إن طبيعة العمل الوقفي وقيامه على عناصر التطوع ،والتصدق وطلب
األجر ،يضاعف من حجم مسؤولية القائمني على تدبري الوقف من حيث بذل الوسع
يف توسيع مساحة الشفافية والوضوح مع عموم األفراد ،والتواصل مع املؤسسات؛ وذلك
 32املادة الرابعة من قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  ،68.12اجلريدة الرمسية عدد  6161بتاريخ  8شعبان
1434هـ( ،)17/6/2013ص.4649 :
 33اجلريدة الرمسية عدد  ، 6161مرجع سبق ذكره ،ص.4649 :
 34اجلريدة الرمسية عدد  6161مرجع سبق ذكره ،ص.4650 :
 35اجلريدة الرمسية عدد  6161مرجع سبق ذكره ،ص.4649 :
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من باب التشجيع والتحفيز لزيادة االخنراط يف العمل الوقفي ،ومضاعفة حركية الصكوك
الوقفية ومناء الرأمسال الوقفي.
ومع اتساع االستعمال اليومي للخدمات اإللكرتونية والتواصل االجتماعي عرب شبكات
األنرتنيت ،بات لزاما على إدارة األوقاف أن تكسب رهان التعامل اإلجيايب مع االنرتنيت،
وذلك عن طريق انفتاحها على العامل االفرتاضي الذي بات يعد من أبرز الوسائل املؤثرة
يف سلوك األفراد واجلماعات.
ويبدأ مطلب تقوية القدرات االلكرتونية لإلدارة الوقفية من إنشاء اإلدارة الوقفية ملوقعها
اإللكرتوين ،وحضور على مواقع التواصل االجتماعي ،وختصيص فريق تقين مؤهل ،قادر
على حتيني املعطيات الوقفية ،ووضع كل املعلومات والوثائق املتعلقة هبذا اجملال رهن إشارة
العموم .حيث أصبح يشكل نافذة مهمة للتعرف على خمتلف املشاريع املراد إقامتها،
واملستجدات ،واإلجراءات اليت تعزم اإلدارة القيام هبا.
ثالثا :أهمية االستثمار في ديمومة العائد الوقفي
إن االستثمار الوقفي يدخل ضمن مقاصد التشريع اإلسالمي الرامية إىل تنمية املال ،مطلق
املال( ،)36واملال املوقوف بدرجة أوىل ،وما يقتضيه ذلك من ضرورة صيانة أصوله وتنمية
عائده ،حىت يتحقق املقصد الذي من أجله حبس املال.
ويقتضي الوقف حبكم طبيعته ،ضرورة أن يكون عائده دائما ومستمرا لفائدة اجلهة اليت
ُوقف من أجلها ،فهو من الصدقات اجلارية اليت ال ينقطع أجرها ،حىت بعد وفاة الواقف.
فهو «نوع خاص من التصدق والتربع على سبيل اخلري واإلحسان ،وهو أحد عقود
التربعات؛ فيطلق على الصدقات اليت يكون هلا بقاء واستمرار ،حبيث ينتفع هبا الناس على
مدى سنني أو أجيال وقرون» ( .)37وهذا يتطلب صيانة ومحاية األصل الوقفي وتنميته
مبا يكفل تغطية نفقات صيانته ،هبدف دميومة املنفعة واستمرارية االستفادة من مثرته.
وإذا كانت مدونة األوقاف قد ضيقت من الفائدة املرجوة من الصكوك الوقفية وعدم
انفتاحها على جماالت ذات طبيعة اقتصادية ،هبدف تنمية الرأمسال الوقفي ،ومناء العائد
الوقفي لإلسهام يف سد العوز والفقر للجهات املوقوفة عليها؛ كاألرامل واأليتام ،واألطفال
 36منا الشيء مناء ومنوا :زاد وكثر ،ويقال منا الزرع ومنا الولد ومنا املال ،ينظر يف:
ـ لسان العرب إلبن منظور اجمللد  15ط1414/ ،3/ه1994/م ،ص .341
ـ معجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد بن فارس ج ،5/دار الفكر ،ص .479
 37الوقف اإلسالمي جماالته وأبعاده ،الريسوين أمحد ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،ط ،2014 .1/ص.13:
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املتخلى عنهم ،والعجزة ،وكل من هو يف حكم احملتاج ...فإن املشاريع اليت استفادت من
الصكوك السيادية الوقفية تبقى يف حاجة ماسة إىل مورد يؤمن استمرارية خدماهتا ومنافعها
للجهة املستفيدة ،وهو ما يتحقق من خالل آلية االستثمار يف األموال الوقفية العامة وغري
املوجهة لالنتفاع املباشر جلهة حمددة ،وفق ما ذكره قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن
«االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه» ،بضرورة أنه «جيب استثمار األصول الوقفية
سواء أكانت عقارات أم منقوالت ما مل تكن موقوفة لالنتفاع املباشر بأعياهنا»(،)38
واسرتشادا أيضا مبا نص عليه الفصل الثالث من ظهري  2أكتوبر  1984املتعلق باألماكن
املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها :على أنه ال تسلم رخصة البناء إال إذا
كان صاحب الطلب ميلك أو تعهد أن يبين أو يقتين ،قبل االنتهاء من بنائها ،عقارات
حيبسها على األبنية املذكورة وذلك لصيانتها وأداء أجـور املنصبيـن إلقامة الشعائـر الدينية
فيها(.)39
وختضع عملية الصكوك الوقفية إىل إطالق القصد أو تقييده ،وذلك حبسب تشريعات
كل دولة؛ ففي مدونة األوقاف املغربية ،فقد حصرت موضوع السندات الوقفية يف مجع
التربعات النقدية والعينية هبدف «إقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو
اجتماعية».
وإن كان األصل يف الصكوك الوقفية هو انفتاحها على اخلربة الفقهية يف إطالق إرادة
الواقف دون تضييق يف تعيني املصرف ،وقد ورد يف الذخرية ما يلي« :اليشرتط إعالم
املصرف ،بل لو قال وقفت ومل يعني مصرفا ،صح وصرف للفقراء ،قاله مالك وأمحد قياسا
على األضحية والوصية؛ وقال القاضي أبو حممد يصرف يف وجوه اخلري والرب»( ،)40ويف
هذا سعة ملطلق احملتاجني يف اجملتمع ،وسد ثغر الفقر واحلاجة؛ سواء كانت ذات طبيعة
دينية أو علمية أو اجتماعية أو اقتصادية...
ويف إطار االجتهاد املقاصدي يف توسيع جماالت الصكوك الوقفية ،وتثمني خمرجاهتا
التنموية ،ال يسعنا إال املطالبة بتجويد املعامالت املالية الوقفية اإلسالمية؛ من قبيل
إحداث «بنك الودائع الوقفية املؤقتة» ،واليت تقوم فكرته على أنه بنك تعاوين تؤسسه
 38قرار رقم  )15/6( 140بشأن االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه ،جملمع الفقه اإلسالمي الدويل ،يف دورته اخلامسة عشرة مبسقط
( سلطنة عُمان )  19 – 14احملرم 1425هـ ،املوافق 11 – 6مارس2004م .واملنشور على موقعه االلكرتوينhttp://www. :
iifa-aifi.org/2157.html
 39الظهري الشريف رقم  1.84.150الصادر يف  6حمرم  )2/10/1984(1405اجلريدة الرمسية عدد  3753بتاريخ 03/10/1984
 ،ص.927 :
 40الذخرية ،القرايف شهاب الدين أمحد ،حتقيق سعيد أعراب ،ج ،6/دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،1،1994/ص.326:
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نظارة األوقاف بإشراف حكومي ،ويشرتط أن تنحصر يف هذا البنك املعامالت املالية
لألوقاف يف كل أحناء القطر أو البلد ،كما حيسن أن تلزم وزارة األوقاف ومؤسسات الزكاة
احلكومية والشعبية بإيداع أمواهلا فيه(.)41
ولعل الرسالة امللكية املؤرخة يف  ،5/1/2018واملوجهة إىل وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية يف شأن مواصلة إصالح األوقاف العامة ،من أجل احلفاظ عليها وتثمينها
وحسن تدبريها ،أشارت إىل ما جيب فعله لتطوير قطاع الوقف باملغرب ،من حيث إعداد
«مشروع اسرتاتيجية على املدى الطويل ،هتدف إىل حتديث أساليب تسيريها ،ورفعه إىل
نظرنا السديد ،داخل أجل ستة أشهر .وجيب أن يصاغ هذا املشروع يف سياق يأخذ بعني
االعتبار ،اإلكراهات امللزمة والفرص املتاحة على حد سواء» ،وطالبت الرسالة امللكية بأن
ترتكز هذه االسرتاتيجية «على سياسة طموحة وواقعية ،الستثمار وتثمني رصيد األوقاف
العامة ،مع احلرص على أن تكون كل املشاريع لصاحلها»(.)42
الخاتمة:
يقوم الوقف بالعديد من الوظائف اإلجتماعية واالقتصادية والبيئية ،حبيث مت اختزال وظيفة
الوقف يف القيام باألمور املتعلقة بالعبادات كبناء املساجد وطباعة املصحف ،واملدارس
الدينية ،يف حني أن الوقف يتعدى ذلك بكثري؛ من حيث العناية باإلنسان ،واالستجابة
لكل ما حيتاجه سواء كان عمال تعبديا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ،وهذا يقتضي نشر
مفاهيم حديثة عن الوظيفة التنموية للوقف ،وتوعية اجملتمع بأمهية هذه الوظيفة.
إن تسبيل مثرة هذه األموال املتحصلة من الصكوك والسندات الوقفية عن طريق االستثمار
فيها ،للحصول على عوائد ومنافع لتوزيعها على اجلهة اليت حبست عليها هذه األموال،
وهذا يتكامل مع املفهوم االقتصادي للوقف ،باعتباره عملية تنموية ذات بعد اقتصادي،
تروم اإلنتاج والزيادة يف عوائد أموال الوقف.

 41دور الوقف يف متويل املشروعات الصغرية ،زيتوين عبد القادر( ،مقالة من ص 117 :إىل  ،)149جملة أوقاف ،األمانة العامة لألوقاف
الكويت ،العدد ،22السنة  ،12مجادى اآلخر 1433هـ /ماي ،2012ص.133:
 42الرسالة امللكية منشورة على املوقع الرمسي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية /http://www.habous.gov.maاطلع عليها
بتاريخ  20يناير  2018الساعة التاسعة ليال.
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وإذا كان الوقف بقضاياه الفقهية ونوازله املستحدثة جيد أجوبة من لدن الفقهاء والعلماء،
فإن قضية االستثمار يف األموال املوقوفة مازالت حتتاج إىل حترير القول الفقهي إلزالة اللبس
احلاصل بني عالقة الوقف بفكرة االستثمار؛ خصوصا وأن «مدونة األوقاف املغربية»
استطاعت أن تقنن القواعد الفقهية املتعلقة بالوقف ،يف إطار قواعد قانونية عامة وجمردة،
وأن تنفتح يف نفس الوقت على روح العصر؛ من خالل ضرورة االجتهاد يف قضايا الوقف
مبا حيقق للوقف دوره التنموي يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وبالتايل
ميكن التساؤل عن مدى استفادة قضايا الوقف باعتباره مبحثا فقهيا خالصا مبخرجات
العلوم اإلنسانية الباحثة يف االستثمار والتنمية؛ وهو ما يدفع يف اجتاه رسم حمددات
االمتداد يف العالقة الشرعية والتنموية لالستثمار يف األوقاف بتنمية اإلنسان باعتباره
املستفيد األكرب من عائد الوقف.

الئحة المراجع ( :ترتيب أبجدي)
 .1أحكام األوقاف ،الزرقا مصطفى أمحد ،دار عمار ،عمان ،األردن ،ط1418 ،1/هـ
1997م.
.2إدارة واستثمار أموال الوقف ،يف الفقه اإلسالمي وأنظمة اإلدارة العامة لألوقاف
القطرية ،اجلمال ،حممد حممود .مطبوعات اإلدارة العامة لألوقاف دولة قطر.
.3األشباه والنظائر ،تاج الدين السبكي ،حتقيق عادل عبد املوجود ،وعلي عوض ،دار
الكتب العلمية بريوت ،ط1411 ،1/هـ 1991م.
.4إعمال املصلحة يف الوقف ،سبيل االستثمار الناجح لألوقاف ومضاعفة أجور
الواقفني ،بن بيه عبد اهلل بن الشيخ احملفوظ ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،
بريوت ،ط،2005 1/
.5االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف ،الطريقي عبد اهلل بن عبد احملسن،
مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن الرياض ،ط1430 ،11/هـ.2009/
.6االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة ،السالوس علي أمحد ،دار الثقافة
الدوحة1418 ،هـ1998/م.
.7إيصال السالك إىل أصول مذهب اإلمام مالك ،الواليت حممد حيىي ،ط ،1/دار ابن
حزم للطباعة والنشر والتوزيع1427 ،هـ2006/م.
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.8البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي بدر الدين(ت794ه) ،حترير أبوغدة عبد
الستار ،مراجعة العاين عبد القادر ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت ،ط،2/
دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع الغردقة1413 ،ه1992/م.
.9التجربة األمريكية يف العمل اخلريي (الرتست) ،الكبيسي عبد العزيز شاكر ،حبث مقدم
للمؤمتر الثاين لألوقاف( الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية)1427 ،هـ 2006م،
وثيقة الكرتونية https://drive.google.com/file/d/0BzS3Wy� :
,Jn8V-sT01Yc0ZKOTVPbjQ/view
.10اجلريدة الرمسية القطرية ،عدد  6بتاريخ .22/7/1996
.11الدرر يف شرح املختصر( خمتصر خليل) ،الدمريي هبرام تاج الدين ،دراسة وحتقيق:
خري حافظ عبد الرمحان ،وجنيب أمحد بن عبد الكرمي ،منشورات وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية قطر ،دار النوادر بريوت ،ط1435 1/هـ2014/م.
.12دور الوقف يف متويل املشروعات الصغرية ،زيتوين عبد القادر( ،مقالة من ص117 :
إىل  ،)149جملة أوقاف ،األمانة العامة لألوقاف الكويت ،العدد ،22السنة ،12
مجادى اآلخر 1433هـ /ماي.2012
.13دور نظام الوقف اإلسالمي يف التنمية االقتصادية ،اجلمل أمحد حممد عبد العظيم،
ط ،1/دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة.2007 ،
.14الذخرية ،القرايف شهاب الدين أمحد ،حتقيق سعيد أعراب ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،الطبعة األوىل.1994،
.15الرسالة امللكية إىل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ورئيس اجمللس األعلى ملراقبة
مالية األوقاف ،موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية www.habous.
gov.ma
.16رسالة يف جواز وقف النقود ،أبو السعود العمادي األفندي  ،حتقيق وتعليق أبو األشبال
أمحد شاغف ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1417 ،1/هـ1997/م.
.17الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري ،حتقيق أمحد عطار ،دار العلم للماليني
بريوت ،ط1407 ،4/هـ1987/م.
 .18صحيح البخاري ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قطر  ،ط1436 ،2/هـ
2015م.
.19ضوابط املال املوقوف ،زين الدين عبد املنعم ،دراسة فقهية تطبيقية مقارنة ،دار
النوادر سوريا ،الطبعة األوىل 1433هـ 2012م.
.20الظهري الشريف رقم  1.16.38الصادر يف  17مجادى األوىل  1437موافق 26
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فرباير  2016يف شأن اختصاصات وتنظيم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الصادر باجلريدة الرمسية عدد  ،6448بتاريخ  7مجادى اآلخرة 1437هـ موافق
 17مارس 2016م.
.21الظهري الشريف رقم  1.84.150الصادر يف  6حمرم )2/10/1984(1405
اجلريدة الرمسية عدد  3753بتاريخ .03/10/1984
.22القاموس احمليط ،الفريوز آبادي ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث/مؤسسة الرسالة للطباعة
والنشر والتوزيع بريوت ،ط1426 ،8/هـ2005/م.
.23قرار رقم  )15/6( 140بشأن االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه ،جملمع الفقه
اإلسالمي الدويل ،يف دورته اخلامسة عشرة مبسقط ( سلطنة عُمان ) 19 – 14
احملرم 1425هـ ،املوافق  11 – 6آذار ( مارس ) 2004م .واملنشور على موقعه
االلكرتوين الرمسيhttp://www.iifa-aifi.org/2157.html :
.24قرار رقم  )3/4(30بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار ،جملس جممع الفقه
اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من
 18-23مجادى اآلخرة  1408املوافق  11 –6شباط ( فرباير ) 1988م،
واملنشور على املوقع الرمسي http://www.iifa-aifi.org/1713.html
.25قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  68.12الصادر يف  29مجادى األوىل
 10( 1434أبريل  ،)2013اجلريدة الرمسية عدد  6161بتاريخ  8شعبان
 1434هـ (.)17/6/2013
.26القواعد الكربى ،املوسوم بـ قواعد األحكام يف إصالح األنام ،عز الدين بن عبد
السالم(ت660ه) ،حتقيق نزيه محاد ،وعثمان ضمريية ،دار القلم دمشق.
.27كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور البهويت احلنبلي ،ج ،4/عامل الكتب بريوت،
1403هـ1983/م.
.28مدونة األوقاف ،اجلريدة الرمسية عدد  5847بتاريخ فاتح رجب 1431هـ
(.)14/6/2010
.29مصارف الوقف يف القدمي واحلديث ،اجلاسر سليمان ،مدار الوطن للنشر ،ط،1/
1435هـ2014/م.
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 .30معجم مقاييس اللغة أليب احلسن امحد بن فارس ج/اخلامس ،دار الفكر ص .479
.31املوافقات يف أصول الشريعة ،الشاطيب(ت790هـ) ،القسم الثالث :كتاب املقاصد،
شرح وختريج عبد اهلل دراز ،منشورات حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية
بريوت ،ط1425 ،1/هـ2004/م.
.32الوقف اإلسالمي ،جماالته وأبعاده ،الريسوين أمحد ،ط ،1/دار الكلمة للنشر
والتوزيع1435،هـ2014 /م.
https://givingusa.org/giving-usa-2017-total-chari� .1
table-donations-rise-to-new-high-of-390-05-billion
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تجربة السودان في اصدار الصكوك
السيادية الغراض التنمية وادارة السيولة :
الواقع وآفاق التطوير
إعداد  :د .فتح الرحمن علي محمد صالح
مدير ادارة احملافظ والصناديق االستثمارية
بنك االستثمار املايل ،اخلرطوم  -السودان

ملخص البحث
تتناول الورقة موضوع جتربة اصدار الصكوك السيادية يف السودان خالل الفرتة 1999
وحيت  .2016حيث اصدرت احلكومة السودانية خالل الفرتة شهادات سيادية لتغطية
عجز املوازنة قائمة علي تصكيك اصول بصيغة املشاركة تعرف اختصاراً بشهادات
«شهامة» وذلك يف العام  1999تاله بعد ذلك يف العام  2003اصدار صكوك
االستثمار احلكومية املعروفة بصرح بغضر متويل املشروعات التنموية .كال الشهادتني
تعمالن حاليا ومدرجتان يف سوق اخلرطوم لالوراق املالية  .علي صعيد ادارة السيولة
بني املصارف وحتقيق اقصي درجات الفعالية للسياسة النقدية استحدث البنك املركزي
شهادات قائمة علي االجارة وكذلك أنشأ صندوقا الدارة السيولة بني املصارف يف جتربة
تعد االحدث علي مستوي الصريفة االسالمية املركزية عربيا وعامليا .هتدف الورقة للتعرف
علي هذه التجارب واالشكاالت الشرعية والفنية ومدي حتقيقها الهدافها من خالل
ربط هذه االصدارات مبؤشرات االستقرار النقدي واملايل والتنموي يف السودان خالل فرتة
البحث بغرض استخالص الدروس اليت قد يستفاد منها يف تطوير التجربة ونقلها للتطبيق
يف جمتمعات اقتصادية عربية اسالمية اخري.
تنبع أمهية الورقة يف كوهنا يناقش التجربة السودانية يف اصدار الصكوك السيادية باعتبارها
جتربة رائدة تكمل عملية الصمرفية االسالمية واليت فاق عمرها الثالث عقود وتستحق
التقييم والتقومي جبانب حماولته إضافة أدبيات يف حقل الصريفة اإلسالمية يف جانبها
التطبيقي .تستخدم الورقة املنهج الوصفي التحليلي يف معاجلة موضوعه باالعتماد علي
مصادر البيانات الثانوية ذات الصلة مبوضوع الورقة.
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المقدمة وتنظيم الورقة
تمهيد :
يف ظل تطور املصرفية االسالمية خالل االربع عقود املاضية وانتشارها عاملياً وتسجيلها
ملعدل منو سنوي ال يقل عن  15%سنوياً  .يف ظل هذه الظروف برزت امهية الصكوك
االسالمية املعتمدة علي تعامالت اسواق راس املال كواحدة من اهم االدوات املالية اليت
حققت معدالت منوا يف حجم اصداراهتا فاق ال 20%سنوياً  .تشكل الصكوك حمور
استثمارات اعداد كبرية من املستثمرين املسلمني وغري املسلمني ملا تتميز به من مرونة
وجاذبية من حيث العائد واملخاطرة نظراً لتعدد طرق وهياكل اصدارها.
تعترب الصكوك اإلسالمية من أبرز منتجات املصرفية اإلسالمية اليت شهدت انتشارا
واسعا خالل فرتة زمنية وجيزة ،و أصبحت األداة األسرع منوا يف سوق التمويل اإلسالمي
باعتبارها قناة جيدة توفر حلوال متويلية متنوعة للشركات واحلكومات الراغبة يف التعامل
باملعامالت املتالءمة مع الشريعة اإلسالمية  .وقد ذادت حجم االصدارات يف الصكوك
السيادية حيث وصل حجمها يف الفرتة من يناير  2013وحيت يوليو  2014حوايل
 120مليار دوالر بنسبة  72%من امجايل اصدارات الصكوك يف تلك الفرتة ( الصكوك
شبه احلكومية والصكوك اخلاصة )  .ويف ما يتعلق مبشامهة الدول يف االصدارات الدولية
للصكوك للفرتة من  2001-2014فقد جاءات يف املرحلة االويل ماليزيا بنسبة 67%
تليها االمارات والسعودية بنسبة  8%لكل منها .فيما يتعلق باصدارات الصكوك قصرية
االجل لنفس الفرتة فقد جاءات ماليزا بنسبة  87%من السوق العايل حبجم مرتاكم قدره
 248مليار دوالر تليها السودان حبجم  14مليون دوالر بنسبة  5%من السوق العاملي
لنفس الفرتة .هذه االحصاءات تؤكد قوة جتربة السودان يف االصدارات السيادية وجتعلها
ذات اهتمام خاص للمراقبني واهلتمني مبجاالت املالية العامة املختلفة.
ثانياً  :الموضوع الرئيسي للورقة :
تناقش الورقة بصورة رئيسية تقومي جتربة السودان يف اصدار الصكوك االسالمية السيادية
من حيث اهلياكل ووطرق االصدار وانواعه واسهام هذه الصكوك يف متويل التنمية و ادارة
السيولة فضال عن التحديات الشرعية اليت صاحبت هذه االصدارات ووسائل معاجلتها.
ثالثاً  :أهداف الورقة :
هتدف الورقة بصورة حمددة لآليت :
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 .1التعرف علي فنيات ومفاهيم الصكوك االسالمية.
.2تسليط الضوء علي التجربة السودانية يف اصدار الصكوك التنموية والصكوك الغراض
ادارة السيولة خالل الفرتة .1999-2016
.3التعرف علي املشكالت الشرعية اليت صاحبت اصدار الصكوك السودانية خالل فرتة
الورقة.
( : )1-4منهجية الورقة ومصدر العلومات :
تتبع الورقة املنهج الوصفي التحليلي املعتمد علي البيانات الثانوية كالتقارير والكتب
والدوريات واالوراق العلمية واملهنية ذات الصلة مبوضوع الورقة.
( )1-5تنظيم الورقة :
تنظم الورقة يف مخسة أقسام جبانب املقدمة وذلك علي النحو التايل :
• القسم األول يناقش الصكوك السيادية  :مفاهيم اساسية
• القسم الثاين االصدارات السيادية السودانية  :اهلياكل والفنيات
• القسم الثالث اسهام الصكوك السودانية يف التنمية وادارة السيولة
• القسم الرابع  :املشكالت الشرعية للصكوك السيادية وكيفية معاجلتها
• القسم اخلامس :اخلامتة و النتائج والتوصيات
القسم األول
الصكوك السيادية  :مفاهيم اساسية
تمهيد :
سوف يتم يف هذا القسم تناول مفهوم الصكوك وميزاهتا واسباب انتشارها وخصائصها
اليت متيزها عن الصكوك التقليدية وذلك يف اربعة اجزاء علي النحو التايل :
( ) 1-1مفهوم الصكوك :
اصطلح الفقهاء تسمية عمليات التوريق يف االطار االسالمي بعمليات التصكيك وذلك
لسببني مها :
.1كلمة تصكيك مشتقة من كلمة صكوك وهي متثل البديل االسالمي لكلمة سندات
اليت تعين ضمنيا التعامل باداة مالية قائمة علي املداينة والفائدة احملرمة
.2كلمة التوريق يف الفكر املايل التقليدي قائمة بصفة اساسية علي مكون الديون وهو
ما ينهي عنه الشرع يف التبادل تفاضال
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تأسيسا علي ما سبق يقصد بالتصكيك عملية حتويل األصول املقبولة شرعا ايل صكوك
مالية مفصولة الذمة املالية عن اجلهة املنشئة هلا وقابلة للتداول يف سوق مالية شريطة أن
يكون حملها غالبه أعيانا  ،وذات آجال حمددة بعائد غري حمدد أو حمدد ولكن ليس خاليا
من املخاطر « وتصدر الصكوك عادة مبوجب عقود التمويل االسالمي اجملازة وهي االجارة
واملضاربة واملراحبة واملشاركة والسلم واالستصناع وبيع حقوق املنافع وغريها من العقود اليت
جتيزها اهليئات الشرعية.
تعد الصكوك السيادية اإلسالمية مصطلحا حديثا انبثق عن صكوك التمويل اإل سالمي
اليت يصدرها القطاع اخلاص ،واليت تعرف ب أهنا وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة
يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف أي موجودات مشروع معني.
تعرف الصكوك عند هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بأهنا وثائق
متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات
مشروع معني أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب
االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.
( : )1-2مميزات الصكوك واسباب انتشارها عالمياً:
توجد العديد من االصدارات السيادية وللمؤسسات من الصكوك االسالمية واليت اسهت
بصورة مباشرة يف متويل العديد من املشروعات التنموية هبذه البلدان .بصورة عامة متيزت
هذه االصدارات بااليت :
 .1وجود التصنيف االئتماين مبا يساعد يف سرعة تروجيها وتغطيتها.
 .2طول االجل مبا يسهم يف توفري موارد مستقرة.
 .3االدراج يف االسواق احمللية والدولية مبا يقلل من خماطر التسويق.
 .4اصدرت مبوجب فتاوي هيئات رقابة شرعية معرتف هبا.
 .5ارتفاع عوائدها نسبيا مقارنة بالعوائد التقليدية االخري.
تعود اسباب زيادة االعتماد علي الصكوك االسالمية والتوسع يف اصدارها بصورة متزايدة
خالل الفرتة االخرية لاليت :
.1الدعم احلكومي سواء بالتشجيع من خالل القوانني املنظمة للصكوك االسالمية او
من خالل اصدارها بواسطة البنوك املركزية واملسامهة يف تغطيتها (.مثال صكوك السلم
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مبملكة البحرين والصكوك احلكومية السودانية اليت تصدر مبوجب قانون صكوك
التمويلة لسنة  ) 1995وذلك لكوهنا احد ادوات تطوير اسواق املال هبذه الدول.
.2زيادة السيولة وباالخص يف الدول املصدرة للنفط برتاكم الفوائض النقدية بعد جانب
احداث احلادي عشر من شهر سبتمرب  2001وهذا ادي ايل زيادة حجم الطلب
علي الصكوك االسالمية نتيجة لنموها مبعدالت تتجاوز  45%سنوياً
.3وجود الضوابط الشرعية واحملاسبية واملمارسات ذات الطبيعة املنمطة اليت تنظم اصدار
هذه الصكوك والتعامل فيها واشهرها معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
االسالمية – البحرين )
.4ارتفاع عوائد الصكوك اإلسالمية نسبياً مقارنة باالدوات املالية االخري وهذا ما جعلها
مقبولة من قبل املستثمرين املسلمني وغري املسلمني.
.5دخول بلدان غري اسالمية يف سوق اصدارات الصكوك االسالمية (تعترب والية
ساكسوين أهنالت األملانية أول مصدر للصكوك االسالمية يف بلد غري مسلم حبجم
 100مليون يورو .وكذلك العديد من الشركات يف بريطانيا والواليات املتحدة خالل
السنوات األخرية ،جبانب صكوك البنك الدويل اليت اصدرت يف العام  2005حبجم
 200مليون دوالر.
.6جناج النموذج املاليزي كاكرب داعم حلركة الصكوك االسالمية  ،حيث ميثل هذا
السوق حوايل  75%من امجايل اصدارات الصكوك االسالمية يف العـ ــامل سواء علي
مستوي االصدارات السياسدية او علي مستوي الشركات وبشكل خاص شركات
الغاز والنفط.
.7تأسيس مؤشرات يف بلدان اجنبية لقياس اداء الصكوك العاملية املتوافقة مع الشريعة مثل
مؤشر داو جونزسييت غروب للصكوك والذي اطلق يف العام .2006
.8امكانية استخدام هذه الصكوك يف متويل االنفاق االجتماعي واخلريي مبا يسهم يف
استدامة التنمية االجتماعية يف البالدان االسالمية  .ويف هذا املقام ميكن ان تسهم
صكوك الوقف وصكوك القرض احلسن وصكوك التربع يف متويل االنفاق االجتماعي
بصورة كبرية.
.9وجود املؤسسات املالية الوسيطة القادرة علي القيام بأعمال التصكيك  ،إىل جانب
توفر املكاتب اليت تقدم خدمات احملاسبة واملراجعة واالستشارات املالية والفنية الالزمة
.
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( )1-3الخصائص العامة للصكوك اإلسالمية :
ميكن توضيح اخلصائص العامة للصكوك االسالمية علي الوجه التايل :
.1الصكوك عبارة عن وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة إلثبات حق
مالكها يف املوجودات الصادرة مبوجبها.
.2يكون تداول الصكوك بناء على الشروط والضوابط الشرعية لتداول األصول واملنافع
واخلدمات اليت متثلها.
.3متثل الصكوك حصص ملكية شائعة يف موجودات قائمة او يتعني اجيادها اومنافع وال
متثل دينا علي مصدرها.
 .4يعطي الصك االستثماري اإلسالمي حامله حصة من الربح ان وجدت.
 .5يلزم الصك االستثماري اإلسالمي صاحبه بتحمل خماطر االستثمار كاملة.
.6الصك االستثماري اإلسالمي خيصص حصيلة االكتتاب فيه لالستثمار يف مشاريع أو
أنشطة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وعادة يتم حتديها مسبقاً .
 .7يستند الصك على عقد شرعي يؤطر العالقة بني اطراف عملية التصكيك.
 .8انتفاء ضمان املدير (املضارب أو الوكيل أو الشريك) ( فؤاد حميسن).
( )1-4انواع الصكوك وعالقتها بتمويل احتياجات التنمية المختلفة :
وميكن ايضاح دور كل فرع من فروع الصكوك االسالمية يف متويل احتياجات التنمية من
خالل االيت :
 /1صكوك املضاربة واملشاركة :
هذا النوع من الصكوك السيادية يناسب متويل املشاريع املدرة للدخل على أن يشارك
املكتتبون يف الربح أو اخلسارة يف نتيجة أعمال املشروع  ،مثال إجناز طريق عام يتقاضي
رسوم من مستخدميه أو حمطات الطاقة الكهربائية واملوانئ وغريها من املشروعات االنتاجية
العامة  .وميكن للدولة أن تقوم بشراء حصص محلة صكوك املضاربة أو املشاركة بالتدريج
وفق برنامج حمدد وعلى مدى فرتة زمنية معينة ،وهذا ما يعرف باملشاركة املتناقصة (مثال
صكوك املشاركة املتناقصة يف دولة باكستان).
 /2صكوك اإلجارة:
ميكن استخدام صكوك اإلجارة يف تعبئة املوارد الالزمة لتمويل العديد من املشاريع
احلكومية ،إذ ميكن متويل اإلنشاءات العقارية من خالهلا ،كما ميكن استخدام صكوك
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إجارة اخلدمات يف متويل مشروعات التنمية االجتماعية كالتعليم الصحة ومياه الشرب
وغريها ،كما توفر صكوك اإلجارة احلكومية األصول مثل املعدات واآلالت بصيغة اإلجارة
املنتهية بالتمليك.
 /3صكوك السلم:
تستخدم صكوك السلم على نطاق أوسع من غريها من الصكوك يف توفري احتياجات
متويلية معينة للحكومات وذلك مثل تغطية االحتياجات العاجلة للسيولة لإلنفاق يف حالة
االزمات العامة الدورية يف األوقات اليت ال تتوفر فيها السيولة الالزمة لدى احلكومات،
فتقوم باستخدام صكوك السلم يف توفري تلك السيولة مقابل االلتزام بتوفري سلع ومنتجات
بكميات حمددة ومبواصفات معينة يف وقت حمدد يف املستقبل.
علي سبيل املثال تستطيع الدولة استعمال حصيلة صكوك السلم اخلاصة بالبرتول مثالً يف
تغطية امليزانية بشكل عام دون ارتباط هذه احلصيلة مبشروع معني .وعند استحقاق األجل
تقوم الدولة نفسها ببيع البرتول نيابة عن محلة صكوك السلم وذلك وفقاً للبنود املوجودة
يف نشرة االكتتاب .ويكون عائد الصك هو الفرق بني سعر شراء البرتول الذي حتدده
احلكومة وسعر بيعه عند استحقاق أجله  .واشهر صكوك السلم احلكومية اصدارات
مملكة البحرين .
 /4صكوك المرابحة :
تعترب املراحبة أداة متويل رئيسية واسعة االنتشار ويتم التمويل بصكوك املراحبة من خالل
بيع الدولة أصوال أو سلعاً وتسليمها فوراً مع تأجيل حتصيل الثمن إىل أجل أو آجال يتم
االتفاق عليها حيث يتم ذلك من خالل أسلوب املراحبة أو البيع األجل.
ميكن ايضاً أن تستخدم صيغ املراحبة لتمويل شراء املواد اخلام واآلالت واملعدات والسلع
املعمرة ،كما ميكن متويل املراحبات يف شكل صكوك ذات استحقاقات متتالية حبيث ختدم
هدف السيولة لدى مشرتيها ،وعلى الرغم من عدم إمكانية تداول هذه الصكوك ألهنا
تدخل عندئذ يف مسألة بيع الديون ،إال أن اجلهة املصدرة هلا ميكن أن تسرتدها شريطة أال
يتوسط يف العملية طرف ثالث وذلك حسب فتوى جممع الفقه اإلسالمي من خالل قراره
رقم  7/2/66يف دورته السابعة جبدة.

42

مجلة المالية التشاركية لألبحاث والدراسات الفقهية والقانونية

 /5صكوك االستصناع:
يشهد التطبيق املعاصر للصكوك اإلسالمية يف متويل االحتياجات احلكومية استخدام
صيغة االستصناع يف توفري األجهزة املصنعة للمؤسسات العامة مثل التمويل لتصنيع
منتجات حمددة للدولة ،أو إنشاء املباين والطرق ومد اجلسور ،أو إنشاء حمطات الطاقة
الكهربائية وحتلية املياه ،وغريها وذلك من خالل االتفاق مع املمول أومن ميثله على بناء
املشروع وتسليمه للدولة عند إجنازه ،على أن يتم تقسيط الثمن خالل فرتة زمنية حمددة
وهذا ما يعرف بأسلوب االستصناع .ميكن طرح صكوك اإلستصناع لالكتتاب العام وهي
متثل ديوناً على الدولة وتشبه صكوك املراحبة وبالتايل تنطبق عليها نفس احملاذير املتعلقة
بتداول صكوك املراحبة.
القسم الثاني
االصدارات السيادية السودانية  :الهياكل والفنيات
تمهيد :
يف هذا اجلزء من الورقة يتم التعرف علي التجربة السودانية يف اصدار الصكوك السيادية
من حيث اهلياكل والفنيات وذلك علي النحو التايل :
( )2-1الجهة المصدرة واالطار القانوني لالصدار:
تتم االصدارات السيادية للصكوك يف السودان من خالل شركة حتت اسم شركة السودان
للخدمات املالية فقد مت مت إنشاء شركة السودان للخدمات املالية بواسطة بنك السودان
ووزارة املالية واالقتصاد الوطين براس مال مصرح قدره  10مليون دينار ورأمسال مدفوع قدره
 2مليون دينار وميثل الشرحية (ب) من رأمسال الشركة أما الشرحية (أ) من رأمسال الشركة
فتتكون من القيمة احملاسبية ( ) Fair Valueلكل البنوك اململوكة كلياً أو جزئياً لبنك
السودان ووزارة املالية وملكية الشركة  99%بواسطة بنك السودان املركزي ونسبة 1%
بواسطة وزارة املالية االحتادية)1( .
تتمثل اغراض الشركة يف اهنا تقوم الشركة بدور املدير ملشروع شهادات مشاركة البنك
املركزي وشهادات املشاركة احلكومية وآي أوراق مالية أخرى سيصدرها كل من بنك
السودان املركزي ووزارة املالية واالقتصاد الوطين ،وتشرف علي طرح الشهادات يف العطاء
وحتدد الفائزين ومن مث تقوم بتقدمي الشهادات هلم وحتتفظ بسجل لكل مالك والحقاً مت
ادراج هذا السجل يف مركز االيداع واحلفظ املركزي لدي سوق اخلرطوم لالوراق املالية بعد
اكتمال هياكله الفنية والتقنية الالزمة.
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للشركة جملس ادارة وهيكل تنفيذي وهيئة رقابة شرعية تراقب اعماهلا )1(.
تصدر الصكوك السودانية سابقاً مبوجب قانون صكوك التمويل لسنة  1995ويف تطور
الحق مت الغاء هذا القانون يف اطار تكوين هيئة مستقلة لالشراف علي االسواق املالية ف
يالسودان وبالفعل انشئه هذه اهليئة حتت مسمي «هيئة تنظيم اسواق املال ) وقد صدر
قانوهنا يف العام  2016حيث هي اجلهة املخول هلا قانوناً التصديق علي اصدار الصكوك
بانتواعهااملختلفة سواء كان حكومية او شبه حكومية او خاصة .
( )2-2هياكل الصكوك السيادية السودانية :
اصدرت احلكومة السودانية عدة انواع من الصكوك متثالً اجياال خمتلفة وهي علي النحو
التايل :
( )1شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) :
ميكن توضيح مالمح شهادات مشم هلي النحو التايل :
.1اصدرت شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) يف الفرتة من العام  1998واستمرت
حيت العام 2004م .وهذه الشهادات عبارة عن وثائق متثل أنصبة حمددة يف صندوق
خاص حيتوي علي األصول اململوكة للبنك املركزي ووزارة املالية يف مؤسسات القطاع
املصريف واملايل ومتثل الشهادات نوعا من أنواع توريق األصول (التصكيك).
 .2بدأ البنك املركزي يف إصدارها يف يونيو 1998م بقيمة امسية حمددة مظهرة يف الشهادة
قدرها عشرة آالف جنية وقيمة حماسبية سوقية يتم إعالهنا كل ثالثة أشهر تعكس اإلرباح
احلقيقية وجزء من الزيادة الرأمسالية يف قيمة الشهادات وسعر للتبادل يتحدد عن طريق
التفاوض املباشر بني البائع واملشرتي عند تبادل الشهادة أو بنظام املزاد.
.3هذه الشهادة ليس هلا أجل حمدد ومع ذلك متثل منفذا استثماريا سريع التسييل
للمصارف التجارية ،أما بالنسبة للبنك املركزي فتستخدم هذه الشهادات يف إدارة
السيولة عرب عمليات السوق املفتوحة .فإذا رأي البنك املركزي أن النشاط االقتصادي
يف حاجة لسيولة قام بعرض شراء هذه الشهادات من مالكيها ،أما إذا شعر بزيادة يف
حجم السيولة عرض ما لدية من شهادات للبيع بالقدر الذي ميتص السيولة الزائدة
.4وحامل الشهادة ميكن له املشاركة يف أرباح وخسائر البنوك املعنية حمل الشهادات
املصدرة (ليس له أرباح نقدية بل حيق له احلصول علي أرباح رأمسالية عند بيعها) ،أو
حيق حلاملها بيعها مباشرة لبنك السودان يف أي وقت يشاء ،وال تعين أن حاملها مالك
ألسهم بنك السودان أو وزاره ،ولكن تعين أن حاملها يشارك يف املنفعة اليت تتحقق
لبنك السودان ووزارة املالية ،وهذه املنفعة تتحقق من االستثمار يف جمموعه كبرية من
البنوك يقلل كثريا من املخاطر
44

مجلة المالية التشاركية لألبحاث والدراسات الفقهية والقانونية

.5يتم تداول هذه الشهادات بني البنوك بأسعار يتفق عليها ويف كل األحيان فإن بنك
السودان املركزي علي استعداد لشرائها وبالتايل ميكن اعتبارها من ضمن األصول
السائلة للمصارف.
 .6اوقف التعامل فيهذه الشهادات يف العام . 2004
( )2شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) :
ميكن توضيح مالمح شهادات املشاركة احلكومية شهامة يف االيت :
.1شهادات املشاركة احلكومية عبارة عن صكوك مالية تقوم على أساس عقد املشاركة
وتصدرها وزارة املالية متثل انصبة حمددة يف صندوق خاص حيتوي علي اصول حقيقية
يتم اصدارها بواسطة الدولة مقابل حقوق ملكيتها يف عدد من املؤسسات الراحبة نيابة
عن مجهورية السودان.
.2يتم تسويق هذه الشهادات عرب شركة السودان للخدمات املالية احملدودة ومنافذ أخرى
وان اول اطالق للشهاة يف العام . 1999وتتمثل اهدافها يف االيت :
.1إدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلى عرب عمليات السوق املفتوحة و تغطية
عجز من املوازنة عرب موارد حقيقية.
.2جتميع املدخرات القومية العادة استثمارها يف اجملاالت التنموية.
 .3اجياد أوراق مالية مهيكلة تسهم يف تطوير عمليات أسواق رأس املال يف السودان.
 .4توفري فرص استثمار حقيقية لالفراد واملؤسسات.
 .5استكمال حلقات تاصيل النشاط االقتصادي يف البالد بعد النجاح يف اجلانب املصريف
.
 .6علي املستثمرين اخراج زكاة امواهلم عن هذه الصكوك بأنفسهم.
.5حتدد القيمة االمجالية لصايف حقوق امللكية للمؤسسات اليت ترغب احلكومة يف مشاركة
اجلمهور الرباحها وحتدد بنـاء علي ذلك النسبة اليت ترغب الدولة يف طرحها يف شكل
شهادات لالكتتاب العام وتصدر بفئة واحدة متساوية  Single Trancheقدرها
 500جنيه.
.7القيمة الكلية لالصدار جيب ان تتساوي مع القيمة االمسية االمجالية للشهادات وذلك
الستيفاء املتطلبات الشرعية.
 .8وكيل التسويق وليس املصدر هي شركة السودان للخدمات املالية.
.9تصدر الشهادة حالياً لفرتة عام واحد وقابلة للتجديد (التسيفاء املتطلبات الشرعية
اخلاصة بعدم جواز حتديد املشاركة بزمن اال برضا االطراف املشاركة)
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.10يف هناية يتم تقييم نتائج اعمال املؤسسات املكونة للشهادة (االرباح التشغيلية)
وذلك بواسطة املراجع العام جلمهورية السودان وكذلك للقيمة السوقية للموجودات
املكونة للشهادة (االرباح الرامسالية ).
.11عند التصفية يتم اعادة الشراء بواسطة الدولة وفقاً حلق الشفعة ومن مث تدفع االرباح
املستحقة (التشغيلية +الرامسالية ) واصل املبلغ ملن رغب ف يالتصفية الكاملة
واالرباح فقط ملن رغب يف التجديد.
.12تراقب هيئة الرقابة الشرعية عملية احتساب االرباح التشغيلية والرامسالية للشهادة عند
التصفية وتصر علي دفع كامل االرباح للعمالء.
.13مضمونة بواسطة بنك السودان املركزي ف حيال عجز وارة املالية عن الوفاء بالتزاماهتا
يف توارخيها احملددة.
.14تلتزم وزارة املالية بعدم التصرف يف مكون الشراكة طيلة فرتة عمر الصندوق.
( )3صكوك االستثمار الحكومية :
تتمثل مالمح هذه الشهادة يف االيت :
.1صكوك االستثمار احلكومية عبارة عن وثيق ــة ذات قي ــمة امسية حمددة باجلنيه السوداين
تتي ــح حلاملـها املش ــاركة يف ارباح متوي ــل املشروعات حكومية.
 .2اطلقت يف العام .2003
.3تقوم الصكوك علي صيغة املضاربة املقيدة يف حشد املوارد وعن طريق عق ــود االجارة
واملراحبة واالستصناع والسلم يف جمال توظيف املوارد.
.4يتحدد الربح علي االستثمار مبجموع عوائد عقوده االستثمارية ويتم توزيع االرباح بني
املضارب ورب املال بنسبة  95%لرب املال و  5%للمضارب.
 .5عمر الصكوك يرتاوح ما بني عامني ايل ستة اعوام وتدفع االرباح علي اساس ربع /
نصف سنوي.
.6تدفع نسبة ثابتة من االرباح للمستثمرين  3.68%كل ثالثة اشهر و 7.36%كل
ستة اشهر وقد ذادت هذه النسبة مؤخرا بسبب ارتفاع ارباح االصدارات الالحقة .
 .7يهدف االصدار لتحقيق االيت :
 .1توفري موارد حقيقية مستقرة لتمويل املشروعات التنموية للدولة وتنويع مواردها
 .2استقطاب االموال خارج الدورة االنتاجية وتسهيل ادارة السيولة يف االقتصاد.
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( )4شهادات اجارة بنك السودان المركزي (شهاب) :
تتمثل خصائص ومالح هذه الشهادة يف االيت :
.1متثل بديالً لشهادات مشاركة البنك املركزي واليت كانت تصدر مقابل نسبة حمددة من
االصول اململوكة لبنك السودان ووزارة املالية يف القطاع املص ــريف .وهي بذلك متـ ــثل
عملي تصكيك لالصول .ABS
 .2تستخدم بواسطة البنك املركزي كآلية الدارة يف السيولة لدي اجلهاز املصريف واملؤسسات
املالية.
.3استبدلت الشهادة يف وقت الحق بشهادات شهاب وهي عبارة عن عملية بيع (ملبين
بنك السودان) يف شكل صكوك للجهاز املصريف مث اعادة تاجرية (بواسطة البنك
املركزي) مقابل اجرة حمددة مقدارها  1%يف الشهر.
 .4متثل شهادات شهاب نوعاً من الصناديق املفتوحة ( غري حمددة العمر وراس املال)
.5يعمل بنك السودان الركزي عن طريق شركة السودان للخدمات املالية كسوق ثانوين
هلذه لشهادات (الشراء واالسرتداد) .
.6متثل نقلة جديدة يف هيكيلية الصكوك املصدرة يف السودان.
( )5شهادة اجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) :
.1يتم اصدار هذه الشهادات وفق صيغة اإلجارة اإلسالمية بغرض حشد املوارد من
املستثمرين عن طريق عقد الوكالة الشرعية لتوظيفها لشراء أصول مصفاة اخلرطوم
للبرتول مث اعادة تأجريها لوزارة املالية إجارة تشغيلية لتحقيق عوائد جمزية للمستثمرين
فيها.
.2هتدف شهادات (شامة) إىل إصدار أدوات مالية (صكوك) بغرض توفري فرص استثمارية
حتقق رحباً حلملة هذه الصكوك بتصكيك أصول املصفاة وعرضها للمستثمرين و
توسيع (زيادة) عرض األوراق املالية املسجلة بسوق اخلرطوم لالوراق املالية من خالل
إضافة ورقة مالية جديدة وتوفري موارد مناسبة للدولة جبانب تطوير صناعة الصناديق
االستثمارية يف البالد.
 .3آلية عمل شهادات (شامة):تقوم العالقات التعاقدية بني األطراف اآلتية :
 .4اوالً  :املستثمرون.
 .5ثانيـاً  :الشركة .
 .6ثالثاً  :الوزارة وهي البائع لألصل واملستأجر له بإجارة تشغيلية.
 .7تكيف العالقة بني املستثمرين والشركة على أساس عقد الوكالة بأجر.
 .8وبني الشركة (الوكيل) والوزارة على أساس شراء األصل منها وتأجريه هلا
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( )5صندوق ادارة السيولة بين المصارف :
يف اطار تطوير جتربة الصكوك االسالمية يف السودان وبغرض معاجلة مشكالت ادارة
السيولة علي مستوي اجلهاز املصريف السوداين  ،فقد مت تاسيس صندوق ادارة السيولة بني
املصارف مبوجب امر التاسيس الصادر عن بنك السودان املركزي يف اغسطس .2014
الصندوق من النوع املفتوح اي راساله متغري وحدد له عند تاسيسه رامسال ابتدائي قدره
 750مليون جنيه سوداين .ويهدف الصندوق لاليت :
 .1اصدار صك هدفه االول ادارة السيولة بني املصارف السودانية (العجز والفائض معاً) .
 .2تغطية املصارف ذات العجز املايل بنهاية يوم عمل املقاصة.
مالمح الصندوق :
.1عضوية الزامية جلميع املصارف فيه عن طريق املسامهة يف رامساله وفقا لالمهية النسبية
للمصارف يف تركيبة الودائع باجلهاز املصريف السوداين.
.2تعطي املصارف صكوكا يف الصندوق مقابل مسامهتها فيه وبالتايل لكل مصرف
صكوك الزامية يف الصندوق متثل رامساله.
.3القيمة االمسية للصك  1000جنيه سوداين ويصدر مدير الصندوق قيمة سوقية يومية
للصك  NAVبناء تقييم موجودات ومطلوبات الصندوق عرب نشرة االسعار اليومية
الصادرة عن مدير الصندوق .
.4تتمثل موجودات الصندوق يف الصكوك السيادية السودانية والنقد (بغرض التسييل
السريع لصكوك املصارف ) باالضافة ايل الصكوك املصدرة من املصارف.
.5يراجع رامسال الصندوق دوريا بواسطة جملس ادارته وتعتمد من اجلمعية العمومية
للصندوق ومن بنك السودان املركزي.
.6يتم االسرتداد للصكوك بسعر الصك يوم االسرتداد.
.7الصكوك املسرتدة للمصرف يعاد شراؤها بسعر الصك عند تاريخ الشراء خالل فرتة
معينة ( 10ايام ) والقروض احلسنة املمنوحة تسدد خالل اربعة ايام عمل ويف حالة
فشل املصرف يقوم البنك املركزي بالسداد انابة عنه ويسرتدها فيما بعد يف حالة توفر
ارصدة نقدية يف حساب هذا املصرف .
.8يسمح للمصارف باالكتتاب بصكوك اضافية يف حالة توفر سيولة زائدة هلا (استثمار
قصري االجل – خزينة).
.9للصندوق جملس ادارة مكون من سبع مصارف منها ثالثة متثل املصارف ذات املسامهة
االكرب يف الصندوق واثنان من املصارف ذات املسامهة االقل واملتوسط يف الصندوق
48

مجلة المالية التشاركية لألبحاث والدراسات الفقهية والقانونية

باالضافة لرئيس احتاد املصارف السوداين ومدير الصندوق (احد املصارف السودانية).
.10يتمثل دخل الصندوق من توزيعات ارباح الصكوك اليت يوظف فيها جزء من موارده
والعموالت اليت يتقاضها عند اسرتداد الصكوك باالضافة للنمو يف القيمة السوقية
للصكوك اليت ميلكها .
.11للصندوق مجعية عمومية جتتمع مرة كل عام وله مراجع وهيئة رقابة شرعية
الية عمل الصندوق :
.1يف حالة احتياج اي مصرف للسيولة يتقدم هذا املصرف بطلب ملدير الصندوق لتسييل
صكوكه ويتم ذلك يف فوراً بايداع القيمة املقابلة لصكوكه بسعر اليوم يف حساب
املصرف لدي البنك املركزي
.2يف حالة عدم كفاية مبلغ اسرتداد الصكوك مينح املصرف قرضا حسنا مبتبقي مبلغ
االنكشاف يسدد خالل اربعة ايام عمل وهو بضمان البنك املركزي اي يسدده
للصندوق يف حال فشل املصرف يف السداد .
.3يعود املصرف الذي سيل صكوكه باعادة االشرتاك هبا جمددا خالل عشرة ايام عمل
لضمان عضويته يف الصندوق ولتحسني سيولة الصتدوق .
.4يوزع الصندوق ارباحه كل ستة اشهر علي املصارف اليت يتوافر هلا صكوك
القسم الثالث
اسهام الصكوك السودانية في التنمية وادارة السيولة
تمهيد :
يتم يف هذا اجلزء من الورقة استعراض جوانب اسهام الصكوك يف التنمية وادارة السيولة من
خالل ثالثة اجزاء يتاول اجلزء االول حجم االصدار الكلي لشهادات شامة وصرح وهي
الشهادات االكثر شيوعاً واليت يعتمد عليها يف دعم امليزانبة العامة للدولة ومتويل التنمية
 .اجلزء الثاين يتناول
( )3-1حجم االصدار الكلي لشهادات شهامة وصرح وشامة :
اجلدول رقم ( )3-1يعكس تطور تطور احلجم الكلي الصدار شهادات «شهامة»
وصرح» وشهادات «شامة «خالل الفرتة : 1999-2016
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الجدول رقم ()3-1
حجم إصدارات شهامة وصرح وشامة (باملليون جنيه)
السنة
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

اصدار شهامة
7.432
9.452
11.140
12.986
14.134
15.773
18.446
20.560

اصدار صرح
2.022
1.826
1.944
1.476
841
831
904
829

اصدار شامة
1.422
1.892
1.892
1.892
1.892
-

اجمالي
اإلصدارات
9.454
12.700
14.976
16.354
16.867
18.496
19.350
21.389

املصدر  :التقارير السنوية لشركة السودان للخدمات املالية للفرتة : 1999-2016
يالحظ من اجلدول رقم ( )3-1اعاله التزايد الواضح يف حجم اصدارات شهادات
شهامة مقارنة بصكوك صرح ويعود ذلك السباب كثرية منها ان شهادات شهامة هي
االقدم واليت هلا قبوال واسعاً يف السوق فضالً عن ارباحها العالية نسبيا اضاف ايل ذلك
ان خدمة املستثمرين يف شهادات شهامة (سداد االرباح والتصفيات) غالبا تلقي االولوية
مقارنة باملستثمني يف صكوك صرح .
فيما خيص العائد احملقق للمستثمرين يف شهادات شهامة فقد جتاوز يف السنوات االويل
من االصدار ال  30%للعام ويعود ذلك بصورة اساسية الرتفاع معدالت التضخم خالل
تلك الفرتة واستقر يف حدود  15-17%للعام يف السنوات الالحقة حيت العام 2016
وهذا ما يعكسه اجلدول الرقم ( )3-2ادناه
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
املتوسط

العام

متوسط العائد السنوي لشهادات شهامة %
33.2
26.9
30.1
29.1
20.1
19.1
20.3
15.6
15.9
15.8
15.8
15.0
18.0
17.7
18.5
18.4
18.5
18.00
20.33

املصدر  :التقارير السنوية لشركة السودان للخدمات املالية للفرتة 1999-2016
اما متوسط العائد لشهادات صرح فهو علي النحو التايل :
 .1الصكوك ذات العائد ربع السنوي فعائدها الصايف للمستثمرين حاليا هو 4.6%
.2الصكوك ذات العائد نصف السنوي فعائدها الصايف للمستثمرين هو 10.58%
يعود السبب يف ثبات العائد يف صكوك االستثمار احلكومية _صرح) اهنا توظف موارد
االكتتاب يف عمليات متويل ملشروعات التنمية للدولة بصيغة املراحبة واالجارة واالستصناع
وهي صيغ متويلية ذات عائد ثابت وحيدد مسبقاً عند التعاقد.
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( )3-2طريقة تنفيذ المشروعات من حصيلة اكتتاب الصكوك الحكومية (صرح)
مع بعض النماذج :
يتم التنفيذ للمشروعات من حصيلة االكتتاب يف موارد الصكوك احلكومية (صرح) وليس
«شهامة» من خالل من اإلجراءات التالية:
.1تقوم وزارة املالية بتحديد املشروعات التنموية املراد متويلها عرب صكوك االستثمار
احلكومية (التعليم واملياه والصحة )
.2حتدد صيغة التمويل املناسبة حبسب طبيعة املشروع ليوقع عقد التمويل بني وزارة املالية
وشركة السودان للخدمات املالية.
.3تكملة اإلجراءات الفنية والشرائية والتعاقدية حسب اللوائح املعمول هبا وبتضمن العقد
مع اجلهة املنفذة للمشروع شروط جزائية يف حالة التأخري أو اإلخالل بنصوص العقود
.4توقيع عقد التنفيذ بني شركة السودانللخدمات املالية واجلهة املنفذة للمشروع حبضور
ممثل إدارة الصكوك بوزارة املالية والتخطيط االقتصادي وممثلي اجلهة املستفيدة
ويتضمن العقد مسؤولية اجلهة املستفيدة الكاملة مراعاة النواحي الفنية للتنفيذ واليت
من بينها تأكيد التنفيذ وفق املواصفات الفنية يف كل مرحلة وقبل مطالبة اجلهة املنفذة
باالستحقاقات .
.5يتم التمويل حسب حجم التنفيذ وال يتم سداد الدفعة االخرية إال بعد اكتمال املشروع
وإستالمه بواسطة جلنة ثالثية من وزارة املالية وشركة السودان للخدمات املالية اجلهة
املستفيدة.
فيما يتعلق باالستغالل الفعلي للموارد احملققة من إصدارات صكوك االستثمار احلكومية
فيعكسها اجلدول رقم ( )3-3ادناه :
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جدول رقم ()3-3
توزيع موارد صكوك االستثمار احلكومية (2003-2009م)
البيان
مشروعات التنمية القومية
مشروعات التنمية الوالئية
( االقليمية)
املصروفات اجلارية
(عجز املوازنة العامة)
تدفقات نقدية لوزارة املالية
متويل احتياجات البنك الزراعي
اخرى
االمجايل

8.52

المبلغ

38.1%

7.29

21.4%

4.5

3.9%

1.37
3.12
4.1
7.138

26.7%
8.9%
1.0%
100%

النسبة %

املصدر  :التقارير الدورية لشركة السودان للخدمات املالية ()2003-2009
فيما يتعلق باستغالل موارد الصكوك احلكومية املستقطية من خالل االكتتابات العامة
حسب القطاعات االقتصادية املوجهة اليها فهي موضحة يف اجلدول رقم ( )3-4ادناه
وذلك للعام ( 2016كمنوذج) :
الجدول (: )3-4
استغالل حصيلة الصكوك يف مشروعات التنمية للعام 2016
البيان
اخلدمات االساسية
(مياه وصحة وتعليم
البنيات التحتية االساسية
املشروعات االنتاجية
تدفقات نقدية لوزارة املالية
مشروعات تنموية متنوعة
مشروعات املعلوماتية
اخري
اجلملة
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%

المبلغ
971.67

26.55

669.05
260.84
1.493.46
146.27
40.47
78.34
3.660.1

18.28
7.13
40.80
4.00
1.11
2.13
100.00
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ايضا اسهمت الصكوك احلكومية يف حتريك القطاع اخلاص من خالل تنفيذ املشروعات
املمولة عن طريقه وهذا ما يعكسه عدد الشركات املنفذة للمشروعات للعام 2003
كمنوذج.
الجدول ()3-5
عدد الشركات املنفذة للمشروعات املمولة من حصيلة الصكوك السيادية «صرح»
البنيات االساسية
الصحة
املياه
التعليم
املشروعات االنتاجية
اآلليات واملعدات
املشروعات األخرى
اجملموع

القطاع

98
50
50
20
36
36
73
363

عدد الشركات المنفذة

املصدر  :التقرير السنوي لشركة السودان للخدمات املالية 2003
( )3-3اسهام صندوق السيولة في ادارة السيولة العامة بالمصارف :
تشري نتائح اعمال الصندوق لالعوام  2017 – 2015عن جناحه يف حتقيق هدفه يف
حتسني ادارة السيولة  .حيث بلغت حجم عملياته من االسرتداد حوايل  15ضعف رامساله
وكذلك للقروض احلسنة املمنوحة للمصارف  ،كما استقطب حوايل  10اضعاف رامساله
اشرتاكات اضافية قصرية االجل (ايام يف بعض االحيان) من املصارف ذات الفائض
السيويل.
القسم الرابع
المشكالت الشرعية للصكوك السيادية وكيفية معالجتها
تمهيد:
يف احلقيقة ال توجد دراسات او اوراق علمية اجنزت علي صعيد املشكالت الشرعية اليت
54

مجلة المالية التشاركية لألبحاث والدراسات الفقهية والقانونية

واجهت التجربة السودانية يف اصدار الصكوك السوادانية .ان االدبيات املتوفرة تركز علي
بيان ماهية هذه الصكوك ومزاياها من حيث العائد  ،جبانب دورها يف ادارة السيولة الكلية
وسد العجز يف املوازنة العامة  ،وغريها من اجلوانب .وبالتايل فان هذا اجلزء من الورقة قد
متت كتابته من وحي التجربة العملية للباحث واليت امتدت الكثر من مخسة عشر عاماً يف
جمال التعامل مع الصكوك السيادية حبكم عمله وقد حتتاج فيما بعد الضافات وتعديالت
ملزيد من الضبط .
يف هذا اجلزء من الوقة يتم التعرف علي املشكالت او التحديات الشرعية اليت واجهت
جتربة اصدار الصكوك السودانية وذلك علي النحو التايل :
( )4-1التحديات الشرعية للصكوك السيادية السودانية
تتمثل املشكالت او التحديات الشرعية اليت واجهت الصكوك السيادية السودانية يف
االيت :
(أ) نشرة االصدار :
عند اصدار شهادات شهامة الول مرة يف العام  1999اعدت هلا نشرة اصدار منفصلة
مشلت كل املعلومات الضرورية اليت تساعد املستثمرين يف اختاذ قرارهم االستثماري
بالدخول او عدم الدخول فيها  ،غري ان االصدارات الالحقة ال توجد هلا نشرة إصدار
منفصلة مصاحبة هلا وعادة تكتفي الشركة املصدرة (شرة السودان للخدمات املالية «
فقط باالعالن الصحفي عن الشركات املكونة لالصدار املعلن ومؤشر الربح املتوقع هلذا
االصدار  .هذا الوضع قد يؤثر سلبا علي حالة الشفافية يف هذه الشهادة ومسعتها يف
السوق املالية .
(ب) تقييم الموجودات المراد تصكيكها :
عدم تقييم املوجودات احلكومية املراد تصكيكها بواسطة جههة فنية حمايدة (غري حكومية)
سواء عند انشاء هذه الصكوك او عند التصفية قد يكون له اثار سلبية وشرعية ماثلة.
حاليا يتم االعتماد علي التقييم الصادر عن ديوان املراجعة القومي .الشفافية يف هذا
التقييم واعالنه قد تؤدي لزيادة الثقة يف هذه الشهادات وبالتايل زيادة قابليتها للمستثمرين
وخباصة االجانب منهم كما تسهم يف تقليل نسبة اجلهالة حول هذه الصكوك.
(ج) البيع الفعلي للموجودات المصككة:
حبسب االسس الفنية والشرعية لعملية التصكيك فال بد من البيع الفعلي للموجودات
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املصككة للشركة ذات الغرض اخلاص بيعا ناقالً للملكية بعقود موثقة ،ويف حالة الشهادات
احلكومية شهامة فان عقود البيع ال تعلن للمستثمرين االمر الذي قد يؤدي خللط املفاهيم
حول هذه الشهادات لدي العامة مبا يضعف الثقة فيها ويشاهبها باالدوات املالية التقليدية.
(د) حساب االرباح :
تتحقق ارباح شهادات «شهامة» من مصدرين مها االرباح التشغيلية للموجودات حمل
الشهادات املصدرة  ،جبانب االرباح الرامسالية الناجتة عن اعادة تقييم هذه املوجودات عند
استحقاق الشهادة وحاصل مجع هذين الرحبني ميثالن الربح االمجايل للشهادة .
يتم حساب الربح هلذه الشهادات عن طريق االدارة املختصة بوزارة املالية والتخطيط
االقتصادي وقطعاً الشفافية يف طريقة احلساب عند اعالن هذه االرباح للمستثمرين تسهم
يف ختفيض خماطر اجلهالة  ،حيث يعتقد الكثري من املستثمرين ان هذه الشهادات اشبه
بالسندات التقليدية واهنا مبادلة مال مبال وهذا قد يقدح يف شرعيتها .
(هـ) الضمان :
االصل يف االصدارات السيادية القائمة علي صيغة املشاركة انتفاء ضمان االصل املستثمر
فيها  ،وهذا ما ذهبت اليه نشرة االصدار لشهادات «شهامة» حيث ان الضمان املعلن
يف نشرة االصدار هو ضمان البنك املركزي لالرباح عند اعالهنا للمستثمرين وليس ضماناً
الصل املبلغ املستثمر.ان توضيح هذه النقطة بوضوح مهم جدا لتأكيد السالمة الشرعية
للشهادة حيث يعتربها الكثريين اهنا مضمونة من الدولة لكوهنا صادرة عنها .
(و) التاخر في سداد االرباح :
يف بعض االحوال تتاخر الشركة املصدرة للشهادة يف سداد االرباح يف موعدها بسبب عدم
انتظام وزارة املالية يف السداد هلذه االرباح والتصفيات يف موعدها وخباصة لكبار املستثمرين
مما قد يشكل خماطر ائتمانية وضررا هلم ال تدفع نتيجة له اية تعويضات نتيجة هذا التاخري
 .وهذا االشكال قد حيتاج ملعاجلة ادارية وشرعية لضمان املصداقة يف هذه الشهادات .
(ز) التقارير الدورية عن اداء االصدارات السيادية :
االمر املالحظ يف جتربة اصدار الشهادات والصكوك السودانية هو شح التقارير والفتاوى
الشرعية املصدرة حول هذه الصكوك اثناء تنفيذها اي خالل عمر هذه الصكوك وخباصة
يف جوانب حساب قيمة املوجودات املراد تصكيكها وحساب األرباح عند التصفية وطبيعة
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املشروعات املمولة من حصيلتها واحلالة الفنية واالئتمانية هلذه املشروعات وغريها من
اجلوانب اليت تساعد املستثمر علي اختاذ قراره بالدخول يف هذا االستثمار او التخارج منه
مبكرا قبل حلول اجل الشهادة او االنتظار حلني التصفية.
(ح) المخاطر السوقية:
وتتمثل املخاطر السوقية للصكوك السيادية السودانية يف االيت :
.1التأخري احياناً يف إدراج الشهادات يف السوق املالية مما قد يسبب ضررا للمستثمرين
الراغبني يف التخارج مبكرا الي سبب من االسباب.
.2ارتفاع خماطر التخارج لبعض االوراق املالية احلكومية وخباصة الصكوك احلكومية حيث
ال يوجد جمموعة لصناع السوق تعمل علي تقليل هذه املخاطر لصغار املستثمرين.
( :)4-2الجهود المبذولة إلدارة المخاطر الشرعية للصكوك السيادية السودانية :
ال بد من االشارة يف هذا املقام للجهود اليت بذلت يف املاضي وما زالت تتوايل تباعاً من
قبل اجلهات الرقابية واإلشرافية يف السودان لتطوير صناعة الصكوك االسالمية لتاكيد
شرعيتها باستمرار ولضمان عدم االضرار مبصاحل املستثمرين وايضا للوصول هبا ملصاف
العاملية وذلك من خالل :
.1اللجان املتكررة اليت يكوهنا السيد /وزير املالية واالقتصاد الوطين لتدارك املشكالت /
املخاطر اليت ميكن ان تواجهها الصكوك السودانية واليت عادة متثل فيها كل اجلهات
ذات الصلة هبذه الصناعة
.2جهود بنك السودان املركزي واهليئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية
لتطوير منتجات الصكوك السيادية.
.3جهود سوق اخلرطوم لألوراق املالية وشركة السودان للخدمات املالية يف حتسني حالة
االصدار والشفافية فيه.
.4جهود مكاتب احملاسبة واملراجعة ذات الصلة بنشاط االوراق املالية.
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القسم الخامس
النتائج والتوصيات
( )5-1النتائج :
توصلت الورقة للنتائج التالية :
.1تستند الصكوك االسالمية وهياكل اصدارها علي سجل متني وقابل للتطوير مما
جعل العديد من املؤسسات املالية والنقدية الدولية تعرتف هبا كادوات مالية مستوفية
للشروط الفنية للتعامل هبا دولياً.
.2تنوع وتعدد هياكل اصدار الصكوك االسالمية من شأنه ان يوفر حلوالً متنوعة
للشركات واحلكومات الراغبة يف االستفادة من تقانة التصكيك االسالمي.
.3تعترب التجربة السودانية يف اصدارات الصكوك من التجارب الناجحة والراسخة واليت
اسهمت يف متويل التنمية وتوفري اداوات ادارة السيولة يف االقتصاد وهذا ما ميكنها من
االعتماد عليها يف البلدان االخذة يف التحول للمصرفية واملالية االسالمية.
.4توجد العديد من التحديات الشرعية اليت تواجه جتربة اصدار الصكوك السيادية يف
السودوان منذ بدايتها يف العام  1999ولكن جهود اجلهات االشرافية والرقابية ذات
الصلة هبذه الصكوك ملعاجلة هذه املشكالت مستمرة للوصول لتجربة خالية من
املخاطر الشرعية.
( )5-2التوصيات :
توصي الورقة بااليت :
 .1ضرورة استمرار احلكومات يف تشجيع االعتماد علي الصكوك االسالمية يف متويل
مشروعاهتا التنموية.
.2جتويد وتطوير التجربة السودانية يف االصدارات احلكومية علي ضوء نتائج املمارسة
الفعلية جبانب االستفادة من التجارب الدولية االقليمية يف هذا اخلصوص وخباصة يف
اجلوانب الشرعية.
.3السعي لتصنيف الصكوك السيادية السودانية املصدرة من قبل مؤسسات تصنيف
دولية معرتف هبا لزيادة جاذبيتها ومصداقيتها عاملياً.
.4مراعاة املخاطر الشرعية احملتمل ان تواجهها الصكوك السيادية السودانية عند مجيع
مراحلها من االصدار وحيت التصفية مبا يسهم يف تقليل خماطرها الشرعية.
.5االستمرار يف نشر ثقافة الصكوك السيادية السودانية االسالمية يف اوساط جمتمعات
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االعمال داخل وخارج السودان لتعميق فهم هيكلية اصدارها وبالتايل سهولة تتبع
جوانبها الشرعية منعاً للحكم املسبق املغلوط عليها.
.6ضرورة وضوح هيكلية االصدار للصكوك السيادية السودانية وحتديد اطرافه بدقة منعاً
للجهالة.
.7اعتماد طرق خمتلفة حلساب املكون حمل الصكوك املصدرة منثل طريقة صايف املوجودات
وطريقة القيمة احلالية للتدفقات النقدية جبانب االفصاح عن الطريقة املعتمدة للتقييم
عند االصدار.
.8عدم التأخري يف إدراج الشهادات يف السوق املالية وااللتزام بسداد ارباحها وتصفياهتا
يف موعدها دفعاً الية احتماالت لضرر املستثمرين فيها.
.9ضرورة وجود تقارير دورية عن حالة املوجودات حمل الشهادات املصدرة (شهامة) او
يف املشروعات املمولة (يف حالة صكوك صرح) حيث اهنا مفيدة للتنبؤ بالعائد جبانب
التخارج عند حاالت توقع ضعف االداء.
.10توفري التقارير والفتاوى الشرعية املصدرة حول الشهادات لتأكيد شرعية حساب
املكون وحساب االرباح املتحققة عنه.
.11تفعيل دور بنك السودان املركزي كداعم  /ضامن رئيسي للشهادة من خالل التزامه
بالسداد يف املوعد احملدد لألرباح (تفعيل ضمان الطرف الثالث).
.12تنشيط دور صناع السوق لتخفيف خماطر التخارج للصكوك احلكومية والشهادات
االخري.
.13ضرورة مراجعة العائد للشهادات املصدرة علي اساس صيغة االجارة دوريا للتماشي
مع الظروف التضخمية السائدة.
.14تكوين جلنة دائمة لإلصدار جتتمع دوريا من وزارة ملالية وشركة السودان للخدمات
املالية وسوق اخلرطوم لألوراق املالية ومجعية الوكالء وبعض اخلرباء وذلك ملناقشة
تفاصيل االصدار قبل االعالن عنه.
قائمة المصادر المعتمد عليها في اعداد الورقة :
.1حممد عمر جاسر  ،حنو منتجات مالية إسالمية مبتكرة  ،وررقة مقدمة مؤمتر املصارف
اإلسالمية اليمنية املقام حتت عنوان « الواقع ..وحتديات املستقبل» ،تنظيم نادي
رجال األعمال اليمنيني يف الفرتة  20-21مارس  2010صنعاء – اجلمهورية
العربية اليمنية.
 .2تقرير سوق الصكوك االسالمية الصادر عن تومسون رويرتر. 2014،
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 .3املعيار الشرعي رقم  ،17هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري
الشرعية.2007 ،
 .4احتاد املصارف العربية ،التوريق كأداة مالية حديثة  ،بريوت.1995 ،
.5األكادميية العربية للعلوم املالية والصرفية  ،جملة الدراسات املالية واملصرفية ،مقال عن :
حتويل تدفقات املبالغ املستحقة القبض اآلجلة الوراق مالية  :أداة مفيدة للدول النامية
 .اجمللد العاشر ،العدد األول ،السنة العاشرة ،مارس 2002
International SWAPS and Drevatives Association , .6
The bond Market association , Special Purpose entities and the Securitization Markets , Discussion Paper
, Jan , 2002
Anwar K Al Sadah , Securitization in Islamic Banking .7
& Finance & Risk Management , WIBC 2003 , Dec
, Kindom of Bahrain
Dr Fouad Shaker , Islamic Banking : Key Challenges .8
Ahead , WIBC , Kindom of Bahrain , Dec 2003
.9د.فتح الرمحن علي حممد صاحل  ،ورقة صناعة التوريق يف السودان ،قدمت للمنتدي
املصريف الدوري للمعهد العايل للدراسات املصرفية واملالية.2001 ،
.10د .فتح الرمحن علي حممد صاحل  ،ورقة خماطر الصكوك السودانية ،مقدمة يف مؤمتر
بيان لالستثمار املايل  ،اخلرطوم .2014
Robert Gray, Development and the Future of the .11
Sukuk Market, WIBC 2003, Kindom of Bahraian
.10مركز ادارة السيولة – البحرين.2007 ،
.11د .فؤاد حممد حميسن  ،حنو منوج تطبيقي اسالمي لتوريق املوجودات ،رسالة دكتوراة
غري منشورة  ،االكادميية العربية للعلوم املصرفية واملالية -االردن 2006 ،
.12د.فتح الرمحن علي حممد صاحل  ،جمموعة حماضرات ملنسويب البنك املركزي االردين
والبنك املركزي العراقي يف دورة تدريبية بتنظيم من البنك االسالمي للتنمية جبدة،
االردن – .2015-2016
.14أشرف حممد دوابه  ،إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية ،ورقة مقدمة ملؤمتر املصارف
االسالمية اليمنية  :الواقع وحتديات املستقبل ،صنعاء ،مارس . 2010
 .15التقارير السنوية لشركة السودان للخدمات املالية.
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لي
الت َ
ِحَق ُ
ِين َّ
ِض فِي الّتأم ِ
است ْ
ْ
كاُف ّ
اق الَفائ ِ
ِيقيٌة
َ
هيٌة َت ْطب ّ
دراسٌة فِْق ّ
إعداد  :علي محمد محمد نور
باحث دكتوراه يف الفقه وأصوله  -جامعة امللك سعود

ملخص البحث
التكافلي ،وهي :استحقاق
هذاالبحث بدراسة مسألة دقيقة من مسائل التأمني
يُعىن
ُ
ّ
التكافلي ،واليت تـَُع ّد مع مسألة العجز من دقائق املسائل يف التأمني
الفائض يف التأمني
ّ
التكافلي ،ويهدف إىل إعادة النظر يف َع ِّد توزي ِع الفائض على املشرتكني من أسس التأمني
ّ
التكافلي
التأمني
كات
شر
هيكلة
يف
اجلوهري
الفرق
ضوء
يف
وذلك
ئيسة،
ر
ال
اياه
ز
وم
التكافلي
ّ
ّ
ّ
التباديل ،وذلك لكون هيكلة شركات التأمني
و
التجاري
يها؛
بنوع
ة
التقليدي
التأمني
كات
وشر
َ
ّ
ّ
ّ
ِ
التأمينالتجاري والتأم ِ
التكافلي ُّ
التباديل ،فاملشرتك ال
ني
منوذجا هجينًا جيمع بني مسات
ِّ
تعد ً
ّ
ّ
(املؤمن له) كما هو الشأن يف التأمني التعاوينّ والتأمني
املؤمن واملستأمن َّ
جيمع بني صفة ّ
ٍ
يتحمل
التباديل ،بل تقتصر مسؤوليته على ما يدفعه من أقساط لصندوق املشرتكني ،وال ّ
ّ
أيًا من التزامات صندوق املشرتكني يف حال العجز ،وأن التكييف الفقهي للتأمني التكافلي
يف مناذجه املختلفة ،سواء أكان على أساس االلتزام بالتربع أم على أساس التعاون واملشاركة
أم على أساس الوقف ،ال يقضي بتوزيع الفائض على املشرتكني ،الذي يستدعي إعادة
التكافلي أو خصائصه أو
النظر يف اعتبار توزيع الفائض على املشرتكني من أسس التأمني
ّ
التكافلي يف حمافظة صندوق التكافل على الفائض؛
مزاياه ،وأن مصلحة صناعة التأمني
ّ
لتعزيزقدرة الصندوق املاليّة على الوفاء بالتزاماته املستقبليّة ،األمر الذي سينعكس على
التكافلي وقدرهتا على منافسة نظرياهتا من الشركات التقليديّة ،وال سيما
صناعة التأمني
ّ
مع إفالس عدد من شركات التأمني بسبب حتملها العجز املرتاكم ،كما هتدفإىل دراسة
التكافلي
االجتهادات الفقهيّة يف حكم أخذ شركة التكافل جزءًا من الفائض يف التأمني
ّ
مقابل أعماهلا يف إدارة عمليّات التأمني أو استثمار أموال الصندوق،ويؤّكد البحثُعلى أمهية
التكافلي،
احلقيقي مع الفقراء واملعوزين يف مصرف الفائض يف التأمني
إبراز مسة التكافل
ّ
ّ
وأال تكون مصلحة صندوق التكافل مقتصرة على املشرتكني فيه دون غريهم .أقرتح حذفه
فيه بعض التناقض
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مقدمة:
ُّ
أشكرك على توايل إنعامك ،لك احلمد كله ،ولك الشكر
ُ
أمحدك ريب على عظيم آالئك ،و ُ
ِ
ِ
ُّ
كلُّ
ُ
وحدك
ك،
وقوت
ك
ل
و
ح
إىل
يت
وقو
يل
و
ح
من
هم
ل
ال
إليك
أ
ر
أب
ه،
ل
ك
األمر
يرجع
وإليك
ه،
ّ
َ
َْ ّ
حممد ،كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل
ال شريك لك ،اللهم ِّ
حممد وعلى آل ّ
صل على ّ
إبراهيم؛ إنك محي ٌد جميد ،وبعد:
استحقاق
التكافلي ،وهي:
فهذه ورقة حبثية تُعىن بدراسة مسألة دقيقة من مسائل التأمني
ُ
ّ
التكافلي ،واليت تع ّدمع مسألة العجز من دقائق املسائل يف التأمني
الفائض يف التأمني
ّ
عد توزيع الفائض على املشرتكني من
التكافلي ،وهتدف هذه الورقة إلىإعادة النظر يف ِّ
ّ
التكافلي ومزاياه الرئيسة ،وينحصر البحث يف الدراسة الفقهية لالجتهادات
التأمني
أسس
ّ
التكافلي واملوازنة بني هذه االجتهادات
الفقهية يف استحقاق الفائض يف شركات التأمني
ّ
التكافلي ،وبيان مناسبتها هليكلة شركات
يف ضوء االختالف يف األسس الفقهية للتأمني
ّ
التكافلي ومنوذج عملها ،كما يهدف إىل دراسة االجتهادات الفقهية الستحقاق
التأمني
ّ
ٍ
ِ
التحليلي،
ائي
شركة التكافل للفائض أو جزء منه .وقد
َّ
املنهج االستقر َّ
ُ
سلكت يف البحث َ
وقسمتُهإىل املباحث التالية:
التكافلي.
املبحث األول :تعريف الفائض يف التأمني
ّ
املبحث الثاين :الفائض يف التأمني التقليدي.
التكافلي.
املبحث الثالث :الفائض يف التأمني
ّ
املبحث الرابع :مصارف الفائض يف التأمني التكافلي.
املبحث اخلامس :التكافل يف مصرف الفائض.
خالصا لوجهه الكرمي ،وهو حسيب
واهللَ ُ
أسأل أن ينفع هبذا البحث كاتبَه وقارئَه ،وأن جيعله ً
ونعم الوكيل ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
وكتب :علي حممد حممد نور
التكافلي
المبحث األول :تعريف الفائض في التأمين
ّ
 1-1توطئة:
املهمالتمهيد بتعريف الفائض و
ملّا كان احلكم على الشيء ً
تصوره ،كان من ّ
فرعا عن ّ
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التكافلي على الفائض تقدميًا لألصل
أيت تقدميَ تعريف التأمني
التأمني
التكافلي ،وقد ر ُ
ّ
ّ
على الفرع.
التكافلي:
 1-2تعريف التأمين
ّ
يُ ُّ
التكافلي صورةً من صور التأمني ،وهلذا من املناسب تعريف التأمني يف اللغة
التأمني
عد
ُ
ّ
واالصطالح.
مصدر َّأمن يـَُؤِّم ُن تأمينًا وأمانًا ،إذا جعله يف َم َأمن ،ويقال :آمنه ،ويطلق
التأمني يف اللغة
ُ
ُّ
ملادة يدل على طمأنينة القلب(.)1
التأمني على قول :آمني .و ُ
أصل ّ
يؤدي
عقدا ،بأنه«:عق ٌد يلتزم ِّ
َّ
ويعرف التأمني يف االصطالح باعتباره ً
املؤمن مبقتضاه بأن ّ
املؤمن له ،أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغًا من املال ،أو إير ًادا مرتبًا،
إىل َّ
املبي بالعقد ،وذلك يف
مايل آخر يف حالة وقوع احلادث ،أو حت ّقق اخلطر َّ
أو َّ
أي عوض ّ
للمؤمن»(.)2
املؤَّمن له ِّ
نظري قسط ،أو أيّة دفعة ماليّة أخرى ّ
يؤديها َ
مجع أكرب
كما يُ َّ
عرف التأمني باعتباره ً
مهمتها ُ
نظاما ،بأنّه« :عمليةٌ فنيّةٌ تزاوهلا هيئةٌّ ،
ٍ
املقاصة بينها ،طب ًقا لقوانني
وحتمل تبعتها ،عن طريق
عدد ممك ٍن من املخاطر املتشاهبةُّ ،
ّ
اإلحصاء»(.)3
أقره ْجم َم ُع اللغة العربيّة بالقاهرة( ،)4وهو يقابل االصطالح
ومصطلح التأمني مبعناه املعاصر ّ
نسي ( )Assuranceويعين حتقيق
ّ
اإلجنليزي ( ،)Insuranceواالصطالح الفر ّ
األمان ،واألمان باإلجنليزيّة ( ،)Securityوبالفرنسيّة ( ،)Sécuritéومن هذا اللفظ
العاميّة ،وهو اللّفظ
األجنيب،
ْ
دخلت كلمة «سوكرة» و«سوكرتاه» إىل بعض اجلهات ّ
ّ
العلمة ابن عابدين يف كالمه عن التأمني( ،)5واستخدمه احلجوي يف الفكر
الذي ذكره ّ
اإلسالمي.
السامي( ،)6مما يدل على انتشاره يف املشرق واملغرب
ّ
طلق
تكافل
مصدر
التكافلي يف اللغة :نسبة إىل التكافل،
يتكافل ً
تكافل ،من الكفالة ،ويُ ُ
ُ
ُ
َ
ّ
على الضمان ،وعلى الرعاية واإلعالة ،كما قال تعاىل( :وك ّفلها زكريّا)(.)7
( )1ينظر :مادة (أ م ن) يف مقاييس اللغة البن فارس  ،133-134 : 1واملفردات للراغب األصفهاين ،90-92 ،واملصباح املنري
للفيومي.31 ،
( )2ينظر :الوسيط يف شرح القانون املدين ،السنهوري .1084 :7
( )3ينظر :اخلطر والتأمني ،د .سالمة عبداهلل ،92 ،وينظر :مبادئ التأمني ،د .السيد عبداملطلب عبده.40 ،
( )4جمموعة املصطلحات العلمية والفنية اليت أقرها جممع اللغة العربية بالقاهرة ،111 :5 ،وينظر :مادة (أ م ن) يف املعجم الوسيط.28 ،
( )5ينظر :مادة (ك ف ل) يف مقاييس اللغة  ،188 – 187 : 5واملصباح املنري.437 ،
( )6الفكر السامي .567 : 2
( )7ينظر :نظام التأمني ،مصطفى الزرقا ،21 ،اخلطر والتأمني ،أ .د .رفيق املصري.33 ،
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االصطالحي املتوافق مع أحكام
التكافلي يف االصطالحعلى التأمني مبعناه
ويطلق التأمني
ّ
ّ
التباديل ،والتأمني
أيضا يف أدبيّات الصناعة املاليّة اإلسالميّة:التأمني
الشريعة ،ويطلق عليه ً
ّ
اإلسالمي.
التعاوينّ ،والتأمني
ّ
اإلسالمي رقم  )21/6( 200بشأن
وقد جاء تعريف التأمني التعاوينّ يف قرار َْم َمع الفقه
ّ
األحكام والضوابط الشرعيّة ألسس التأمني التعاوينّ ،بأنّه« :اشرتاك جمموعة أشخاص
يتعرضون خلطر أو أخطار معيّنة على أن يدفع كلٌّ منهم مبلغًا معيـّنًا على سبيل التعاون
ٍ ِ ٍ
اخلطر
لصندوق غري هادفللربح؛ لتعويض األضرار اليت قد تصيب أيًّا منهم ،إذا حت ّقق ُ
املعي ،وف ًقا للعقود املربمة والتشريعات املنظّمة».
ّ
اإلسالمي
بشأنالتأمني
()26
رقم
الشرعي
املعيار
يف
اإلسالمي
التأمني
يف
ر
تع
جاء
وقد
ّ
ّ
ّ
لكل أنواع املخاطر والتعاون من خالل إدارة شركة
الشامل ّ
بأنه« :التأمني التعاوينّ
ُ
الغراء».
ّ
متخصصة ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالميّة ّ
التكافلي أوىل من التأمني التعاوينّ أوالتأمني
التأمني
مصطلح
ن
أ
إىل
الباحث
ومييل
ّ
ّ
اإلسالمي؛ ملا يلي:
ّ
ُّ
أصل يف الشرع ،وهو أدل على معىن التأمني من التعاون أو
له
التكافل
صطلح
ن
األول :أّ
ّ
ٌ
ِ
التبادل الذي يشمل عقود املعاوضات احملضة كالبيع واإلجارة.
التباديل مبفهومها
الثاينّ :أنيكلة التأمني التكافلي ّختتلف عن هيكلة التأمني التعاوينّ أو ّ
مبصطلح مييزه عن غريه من
خيتص
ٍ
الفن املعروف يف التأمني ،كما سيأيت ،فكان أوىل أن ّ
ّّ
صور التأمني.
ٍ
خالف من حيث املشروعية ،فيكون يف
حمل
الثالث :أ ّن التأمني التكافلي ّبشىت تطبيقاته ُّ
نسبته لإلسالم وص ًفا نسبيًا.
 1-3تعريف الفائض:
ِ
اسم ٍ
السيل:
فاعل من فاض يَفيض ْفي ً
ضا وفُ ً
الفائض يف اللغةُ :
يوضا وفيضانًا ،يُقال :فاض ُ
كثُر وسال من َش َفة الوادي ،وفاض اخلريُ :كثُر ،وأصل هذه املادة كما يف مقاييس اللغة:
ِ
الشيء بسهو ٍلة»(.)1
«يدل على جريان
ّ
و ّأما يف االصطالح :فقد جاء تعريفه يف معيار احملاسبة املاليّة رقم ( )13بشأن اإلفصاح
عن أسس وحتديد وتوزيع الفائض ،والصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
إمجايل االشرتاكات املقدَّمة من محلة الوثائق خالل
املاليّة اإلسالميّة بأنه« :ما يبقى من
ّ
للمتضررين منهم خالل الفرتة املاليّة ،ودفع مبالغ
إمجايل التعويضات
الفرتة املاليّة بعد دفع
ّ
ّ
( )1ينظر مادة (ف ي ض) يف مقاييس اللغة ،465 : 4 ،املصباح املنري ،395-396 ،وتاج العروس .849-850 : 18
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إعادةالتأمني ،واقتطاع املصروفات مع مراعاة التغيريات يف املخصصات املاليّة»(.)1
اإلسالمي ،بأنّه«:ما يتبقى
الشرعي رقم ()26بشأن التأمني
يف املعيار
يب منه تعر ُ
وقر ٌ
ّ
ّ
من أقساط املشرتكني (املستأمنني) واالحتياطيّات وعوائدمها بعد خصم مجيع املصروفات
والتعويضات املدفوعة أو اليت ستدفع خالل السنة»(.)2
التقليدي
المبحث الثاني :الفائض في التأمين
ّ
 2-1توطئة:
التكافلي ،وليست موجودة يف
الفائض من املصطلحات اليت ارتبطت بالتأمني
يُع ّد
ُ
ّ
التقليدي
املمارسات التأمينيّة التقليدية،ويقابلها–على وجه التقريب -يف التأمني
ّ
ٍ
املصطلحاحملاسيب»:ربح العمليات التشغيلية» إذا كان التأمني يقدَّم من ٍ
جهة هادفة للربح،
ُّ
ُ
و»فائض العمليات التشغيلية» إذا كان التأمني يقدَّم من جهة غ ِري هادفة للربح ،و«إذا
ادات عن املصروفات كان الفائض إجيابيًا ،وإذا كان عكس ذلك كان الفائض
زادت اإلير ُ
احملاسيب»(.)3
سلبيًا ،بالتعريف
ّ
التكافلي أو التأمني اإلسالمي،
املختصة بالتأمني
ُّ»الفائض» من املصطلحات
ويُعد
ّ
ُ
ّ
ويقابلها يف االصطالح احملاسيب« ،رصيد عمليات التأمني».
 2-2الفائض في التأمين التقليدي:
تنقسم ممارسات التأمني من حيث العالقة بني هيئة التأمني واملشرتكني إىل قسمني رئيسني:
أوالتبادلي ( )Co-operatives Insuranceأو
التعاوني
 2-2-1التأمين
ّ
ّ
التبادلي (.)Mutual Insurance
التأمين
ّ
ِ
ٍ
التأمني من قبل هيئات ميلكها األعضاء املشرتكون فيها ،ويقوم هذا القسم على
ويقدَّم هذا
ُ
املؤم ُن له (،)Insured
حامل الوثيقة وهو َّ
وجود طرفني يندجمان يف شخص واحد ،وهو ُ
وذلك على النحو التايل:
ِ
«املؤمن له» ( :)Insuredوهو حامل الوثيقة ،الذي حيافظ من خالل
أ.
املستأمن أو َّ
ٍ
ٍ
نظرا حلصوله على الفائض
عقد التأمني على
مستوى ّ
ً
معي من الثروة بأدىن تكلفة ممكنة؛ ً
مؤمنًا؛ ما جيعل تكلفة التأمني متغريةً بالنسبة إليه.
وذلك بوصفه ِّ
( )1معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات.604 ،
( )2املعايري الشرعية.708 :
( )3الفائض التأميين ،د .حممد علي القري ،ص.5
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ـؤمن ( :)Insurerوهو مجيع محلة الوثائق ،حيث إ ّن األقساط املدفوعة من قِبَل
ب .الـم ِّ
ِ
املتضرر ،ومن قبَل باقي األعضاء هي مصدر التعويضات.
العضو ّ
ويتحقق االلتزام املتبادل بني حامل الوثيقة من جهة ،وبني باقي محلة الوثائق من جهة أخرى،
اكات
يتم االشرتاك بني مجيع محلة الوثائق يف ُّ
حتمل عبء اخلطر ،فإذا زادت االشرت ُ
كما ّ
مؤمنني ،وإذا
صرف من تعويض وهو الفائض يكون من ّ
حق املشرتكني لكوهنم ّ
على ما ُ
ٍ
ِ
إضايف لتغطية العجز ،أو أُنقصت
ت طُولب األعضاءُ باشرتاك
التعويضات املستح ّقةُ
نقص ْ
ُ
ُ
ّ
بنسبة العجز(.)1
 2-2-2التأمين ذو القسط الثابت:
يُ ُّ
عد التأمينُذو القسط الثابت هو النوع السائد الذي تنصرف إليه كلمة التأمني لدى
إطالقها ،وهو يقوم على وجود طرفني منفصلني عن بعضهما البعض ،ومها:
أ.امل ِ
ؤمن له» ( :)Insuredوهو حامل الوثيقة ،الذي حيافظ من خالل
ستأمن أو «امل َّ
عقد التأمني ُ
ُ
على مستوى ثروة معني بتكلفة ثابتة تتمثّل يف قسط التأمني.
ؤمن ( :)Insurerوهو شركة التأمني ،أو ُمنتِج خدمة التأمني ،وهو الذي حيصل
ب.امل ِّ
ُ
حتمل
منه االلتزام بالتعويض ،من خالل
املقاصة بني املخاطر ،فينتقل إليه عبءُ ُّ
ّ
اخلطر.
ِ
املؤمن الذي يرتاح إليه ،ويوافق على
وهذا
ُ
حرية اختيار ِّ
االنفصال يساعد املُستأم َن على ّ
ِ
ِ
املؤم َن على حرية اتباع الطرق العلمية يف عملية جتميع
شروط تأمينه وقسطه ،كما يساعد ِّ
األخطار وتنويعها وفرزها.
املؤمن وهو
ويتحقق االلتزام املتبادل يف هذا النموذج بني حامل الوثيقة من جهة ،وبني ِّ
كامل ِ
حتويل ِ
عبء اخلطر تقريبًا
شركة التأمني من جهة أخرى ،حيث ّ
يتم مبقتضى املعاوضة ُ
املؤمن(.)2
من َّ
املؤمن له إىل ِّ
الفائض،
املؤم ُن يف هذه احلال
وهنا تنتهي مسؤولية املشرتك مبا يق ّدمه من أقساط ،ويستح ّق ِّ
َ
والذي ال خيلو من حالَني:
التكافلي بني الفكر الوضعي والفكر اإلنساين ،أ .د .حممد سعدو اجلرف ،ص 89بتصرف واختصار ،وينظر :اخلطر
( )1التأمني التعاوينّ و
ّ
والتأمني ،د .سالمة عبداهلل ،ص ،112-114أحكام التأمني ،د .أمحد شرف الدين ،ص.30
التكافلي بني الفكر الوضعي والفكر اإلنساين ،أ .د .حممد سعدو اجلرف ،ص ،88اخلطر والتأمني ،د .سالمة
( )2التأمني التعاوين و
ّ
عبداهلل ،ص ،112-114أحكام التأمني ،د .أمحد شرف الدين ،ص.30
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حتصيل الربح من خالل احلصول على الفرق
قصدها
- 1أن يكون هيئة رحبية :فيكون ُ
ُ
ِ
ٍ
بني أقساط التأمني وقيمة التعويضات ،وتكون يف الغالب شركات مسامهة ،ويطلق
عليها (.)stock insurers
االجتماعي الذي تديره احلكومات أو بعض
غري رحبية :كالتأمني
- 2أن يكون هيئة َ
ّ
اجتماعي ،مثل :شركات
ديين أو
ّ
هيئات التأمني الالرحبية ،اليت تقوم على أساس ّ
تأمني األخوة (.)Fraternal Insurer
الرصيد اإلجيابيَّمن عمليات التأمني يكو ُن
ص ممّا سبق إىل نتيجة مهمةوهي :أ ّن
َ
وهبذا خنلُ ُ
غري رحبيّة ،وذلكحىت يتم ّك َن به
للمؤمن ،سواءٌ أكان ّ
مستح ًقا ّ
َ
املؤم ُن جهةً رحبيّةً أم جهةً َ
من مو ِ
ِ
ِ
املشرتك شيئًا من الفائض إال إذا َجَ َع
يستحق
اجهةخماطر العجز يف املستقبل ،وال
ُّ
ُ
بني صفة املؤمن و ِ
املستأمن.
ّ
التكافلي
التأمين
في
الفائض
الثالث:
المبحث
ّ
 3-1توطئة:
التكافلي
أهم مزايا التأمني
يـَُع ُّد
ُ
استحقاق املشرتكني للفائض يف التأمني التكافليّمن ّ
ّ
ُّ
التجاري ،وهي تدل على التكافل بني املشرتكني ،ويهدف
َّ
وخصائصه اليت خيالف هبا التأمينَ
ِ
اعتبارها خصيصةً من
هذا
ُ
ن عليها ُ
املبحث إىل متحيص هذه امليّزة ،وبيان األساس الذي بُ َ
التكافلي.
خصائص التأمني
ّ
التكافلي وأثرها على الفائض:
 3-2هيكلة التأمين
ّ
ِ
ص َورالتأمني
عدد من الباحثني أ ّن التأمينَ
يصوُر ٌ
َّ
التكافلي ال يعدو أن يكون صورةً من ُ
ّ
التباديل ،وأ ّن املشرتكني فيه كاملشرتكني يف التأمني التعاوينّ املعروف جيمعون بني
و
التعاوين
ّ
ّ
االحتساب اجليّ َد
ن
أل
العجز؛
يف
كني
املشرت
إىل
يرجع
ال
لكنه
املستأمن،
و
ن
املؤم
ّ
صفة ّ
َ
لقسط التأمني يغين عن الرجوع على املشرتكني عند العجز ،وأ ّن شركةَ التأمني ال تعدو
أعمال التأمني على أساس الوكالة بأجر أو االستثمار ،ووف ًقا هلذا األساس فإ ّن
تدير َ
َ
كونا ُ
الفائض يكو ُن من استحقاق املشرتكني.
َ
يص ُم ُد
التكافلي ومقارنته بالتأمني التعاوينّ والتأمني
التصورللتأمني
واحلقيقة ّأنذا
التباديل ال ْ
َ
ّ
ّ
هجني متولّ ٌد عن
التأمني
عند التمحيص؛ وهلذا «يعتقد كثريٌ من الناس أ ّن
اإلسالمي نوعٌ ٌ
َّ
َ
التجاري»(.)1
اندماج بني نشاطات التأمني املتبادل والتأمني
ٍ
ّ
( )1املشاكل اليت تواجه التأمني التعاوينّ ،د .رابعة عدوية.3 ،
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ٍ
ٍ
تأمينية،
أقساط
التكافلي تنتهي مبا يدفعُه من
وبيان ذلك أ ّن مسؤولية املشرتك يف التأمني
ّ
التكافلي من أن
بأي مبالغ إضافيّة يف حال العجز ،مما يُ ُ
بعد التأمينَ
ب املستأمن ّ
وال يطالَ ُ
ّ
بشكل جيدٍ
احتساب القسط
نوعا من أنواع التأمني التعاوينّ مبعناه املعروف ،و ّأما
يكو َن ً
ٍ ّ
ُ
ِ
قائم يف األصل
أساسها؛ إذ
لتغطية املطالبات التأمينيّة فهذا لُ ُّ
ُ
ب صناعة التأمني و ُ
التأمني ٌ
حتمل الشركة أقساط التأمني من
على
املقاصة بني األقساط يف التعويض ،وليس املقصود ُّ
ّ
اخلاصة.
أمواهلا ّ
اجلماعي،
مؤسسات االجتهاد
انتهت إليه
التكافلي حبسب ما
وإذا نظرنا إىل التأمني
ْ
ُ
ّ
ّ
صندوق التكافل ،بالنظر إىل كون الصندوق هو الذي يتملّك
املؤمن هو
ُ
فيمكن القول إنّ ّ
استحقاق الفائض للصندوق،
ويتحمل االلتزامات والعجز ،وبذلك يكو ُن
االشرتاكات
ُ
ّ
اإلسالمي رقم  )21/6( 200بشأن ضوابط التأمني
كما جاء يف قرار جممع الفقه
ّ
التعاوينّ ،حيث جاء فيه ما يلي«:الباقي من األقساط وعوائدها بعد حسم املصروفات
ائح الصندوق
والتعويضات يبقى مل ًكا حلساب الصندوق ،وهو
ُ
تقرُر لو ُ
الفائض الذي ّ
التجاري؛ ألن األقساط تصبح مل ًكا للشركة
تصوُر هذا يف التأمني
ّ
التصرف فيه ،وال يُ ّ
كيفيةَ ّ
بالعقد والقبض فهو يُعتربُ إير ًادا ورحبًا».
«خيتص
اإلسالمي يف البند :3/2
الشرعي رقم ( )26بشأن التأمني
وكما جاء املعيار
ُّ
ّ
ّ
خمصصات واحتياطيّات
ُ
صندوق محلة الوثائق باالشرتاكات وعوائدها وما يتم تكوينُه من ّ
مجيع املصروفات املباشرة املتعلّقة بإدارة
التأميين،
متعلّقة بالتأمني وبالفائض
ويتحملون َ
ّ
ّ
عمليّات التأمني».
التكافلي يف توزيع الفائض عن التأمني
إال أ ّن الرغبة يف احملافظة على فكرة متيّز التأمني
ّ
ِ
ِّ
ِ
الفائض كله أو بعضه على محلة
تأكيد القرارات على إمكان توزيع
التجاري هو الذي يفسر َ
ّ
املادة الثامنة ،واليت
يف
()21/6
200
رقم
السابق
الفقه
جممع
ار
ر
ق
يف
جاء
كما
الوثائق،
ّ
َّ
ِّ
ضه
تنص على أنه« :ميكن االحتفاظ بالفائض
التأميين كله للصندوق ،أو توزيعُه كله أو ْبع َ
ّ
ّ
على محلة الوثائق على حنو حي ّقق العدالة ،وحسب لوائح الصندوق».
تشتمل
اإلسالمي ،يف البند « :5/5جيوز أن
الشرعي رقم ( )26بشأن التأمني
ويف املعيار
َ
ّ
ّ
ائح املعتمدةُ على التصرف يف الفائض مبا فيه املصلحة ،حسب اللوائح املعتمدة مثل:
اللو ُ
ٍ
ٍ
ِ
التربع به لهات خرييّة ،أو توزيعه أو
تكوين االحتياطيّات ،أو ختفيض االشرتاكات ،أو ّ
تستحق الشركةُ املديرةُ شيئًا من ذلك الفائض».
جزء منه على املشرتكني ،على أال
َّ
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املفهوم الذي ّقرره االجتهاد اجلماعي ِم ْن َّ
التكافلي هو
املؤمن يف التأمني
لكن هذا
أن ّ
َ
ّ
ّ
ّ
ٍ
حمل إشكالفي احلقيقة؛ َّ
الطرق اليت تأخذ هبا
ن
يكو
قد
كة
الشر
ليست
و
الصندوق
ُ
ألن َ
َّ
كات التأمني ملعاجلة العجز يف صندوق التكافل( ،واليت قد تلزم هبا اجلهات اإلشرافية)
شر ُ
كة هي املؤمن الفعلي ،وإ ْن كان بصورٍة غ ِري مباشرٍة ،وهو مايفسر إفالسعددٍ
الشر ِ
جتعل من ّ
ّ
ُّ َ
ُ
ّ
اكم عن طريق ما
رت
امل
العجز
لها
حتم
بسبب
التأمني
وإعادة
التكافلي
التأمني
كات
شر
من
ّ
َ ِ َ
ّ
ِ
قرضه للصندوق من رأس ماهلا للوفاء بالتزامات الصندوق وتوجيهات اجلهات اإلشرافيّة
تُ ُ
ِ
اليت تُلزُمها بالوفاء بالتزامات الصندوق أمام املشرتكني ،ومْنعها من الرجوع على املشرتكني
أو غريهم مبا قدمته الشركة من أموال مسامهيها لصندوق التكافل.
الفقهي للفائض:
 3-3التكييف
ّ
التكافلي ،وليس
الفقهي للتأمني
اجتهادات متعددةٌ يف التكييف
للفقهاء املعاصرين
ٌ
ّ
ّ
االقتصار على بيان أثرها
املقصود هبذا البحث املوازنة بني هذه األسس الفقهية ،وإمنا
ُ
ُ
التكافلي.
التأمني
يف
الفائض
استحقاق
يف
الفقهي
ّ
ّ
أهم هذا التكييفات:
وفيما يلي ُّ
األول :التكييف على أساس االلتزام بالتبرع :
ّ
اإلسالمي ،حيث ورد يف
التأمني
بشأن
()26
رقم
الشرعي
املعيار
اعتمده
ما
هو
وهذا
ّ
ّ
ينص على َّ
أن املشرتك
مبادئ التأمني
اإلسالمي يف البند « :5/1االلتزام بالتربع :حيث ُّ
ّ
بتحمل ما قد يقع
يتربع باالشرتاك وعوائده حلساب التأمني لدفع التعويضات ،وقد يلتزم ّ
من عج ٍز حسب اللوائح املعتمدة».
الثاني :التكييف على أساس التعاون والمشاركة:
اإلسالمي رقم  ،)21/6( 200والذي جاء فيه:
وهذا الذي اعتمده قر ُار جممع الفقه
ّ
ٍ
ِ
«العالقة بني املشرتكني يف الصندوق هي عالقة تعاون جمموعة من األشخاص فيما بينهم
مبين
جلب الضررأو ج ْلب النفع الذي قد يصيب ً
بدفْع َ
أحدا منهم ،وهو تعاو ٌن ٌّ
مبالغ حم ّددة ْ
بعضا ،وليس مبنيًّا على املعاوضة واملشاحة
على املساحمة واملواساة وإباحة حقوق بعضهم ً
وقصد الرتبّح».
أساسه
ونص قر ُار اجملمع السابق على أنه عق ٌد جدي ٌد ففيه:
َّ
ُ
«التأمني التعاوينُّ عق ٌد جدي ٌد ُ
ِ
ِ
مبدأ التعاون املنضبط بضوابطه الشرعيّة».
ٍ
عقود التعاون يف منز ٍلة متوسطة بني عقود املعاوضات وعقود التربعات،
جيعل َ
وقر ُار اجملمع ُ
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ِ
ويُ ُّ
بعض الباحثني :عقود املشاركات
ستدل هلا حبديث األشعريّني واملناهدة ،ويطلق عليه ُ
وعقود التعاونيّات.
الثالث :التكييف على أساس الوقف:
ٍ
وينص يف شروطه
التكافلي،
وقفي للتأمني
ُّ
يقوم هذا النموذج على تأسيس صندوق ٍّ
ّ
التكافلي ،ويلتزم املستأمنون بالتربع
املتربعني له وفق األسس الفنّية للتأمني
على تعويض ّ
ّ
ِ
يتول دفع التعويضات عنهم وفْ َق شروط وأحكام
للصندوق
الوقفي وفق أقساط ،والذي ّ
ّ
التربع من
الصندوق
الوقفي،وتكيَّف العالقة بني املستأمنني والصندوق على أساس ّ
ّ
التعويض لكوهنم موقوفًا عليهم.
املستأمنني للصندوق ،وأ ّن املستأمنني يستح ّقون
َ
تشرتك يف كوهنا متلي ًكا من املستأمن
وعند النظر يف التكييفات السابقة ،ميكن القول بأهنا ُ
لصندوق التكافل،سواءٌ أقلنا إ ّن ذلك على سبيل التربع أم التعاون أم التربع للوقف ،وأ ّن
يتمتع بشخصيّة اعتباريّة يتملك هبا هذه االشرتاكـات ،وهذا الق ْدر ال
صندوق التكافل ُ
كني للفائض أو عدمه ،وهلذا فإ ّن تكييف استحقاق الفائض خيرج
يقتضي
َ
استحقاق املشرت َ
على إحدى طريقني:
مقيدا بقدر التعويضات وما
الطريق األولى :أن يكون التمليك من املشرتك للصندوق ً
حيتاجه الصندوق من االحتياطيّات وحنو ذلك ،حبيث يكون ما زاد عن ذلك باقيًا يف ملك
املشرتك ،وهو لدى الصندوق على سبيل األمانة.
استحقاق
الطريق الثانية :أن يكون التمليك من املشرتك للصندوق متلي ًكا باتًا ،ويكون
ُ
متليك ٍ
املشرتك للفائض بناء على ٍ
جديد من الصندوق للمشرتكني حبسب ما حت ّدده اللوائح.
ً
اجلماعي.
االجتهاد
عليه
استقر
وهذا الذي َّ
ُ
ّ
التكافلي على أساس االلتزام
وقد تكون الطريق الثانية مؤداها الطريق األوىل يف التأمني
ّ
مستقل بشخصيته االعتبارية ،فهو
الصندوق وإن كان
بالتربع أو التعاونإذا اعتربنا أ ّن
ّ
َ
مستقل بشخصيّته االعتباريّة ،وغري مملوك
الصندوق
لكن إذا اعتربنا
ٌ
ً
َ
مملوك للمشرتكنيْ ،
التكافلي
األول ،كما يف التأمني
تصرفًا
ّ
مستقل عن ّ
التصرف الثاين ّ
للمشرتكني ،فيكون ّ
ّ
الوقفي ،وال يـَُع ُّد املشرتكون ُم ّل ًكا
فالفائض مملوٌكلصندوق التكافل
على أساس الوقف،
ُ
ّ
حق للمشرتكني؛ كما جاء يف
للوقف ،وعليه
فاألصل بقاؤه يف ملك الوقف ،وليس فيه ٌّ
ُ
فائض
توصيات الندوة العامليّة للتأمني
التكافلي من خالل الوقف« :إذا بقي يف الصندوق ٌ
ّ
رد شيء منه على
بعد دفْع التعويضات واملصروفات فإنه يـَُع ُّد مل ًكا للصندوق ،وال يلزم ُّ
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محلة الوثائق؛ ألنه خرج عن ملكهم باختيارهم» .لكنفي املمارسة العمليّة لبعض شركات
فإنا ختصص جزءًا من الفائض للمشرتكني ،ويكو ُن استحقاقُه
التأمني من خالل الوقفّ ،
هلم باعتبارهم موقوفًا عليهم.
التكافلي
التأمني
األسس الفقهيّةَ اليت بُِن عليها
وميكن اخللوص إىل نتيجة مهمة ،وهي أ ّن
ُ
َ
ّ
الفقهي والذي مي ّكن
التكييف
ال تقضي بأ ْن يكون الفائض مملوًكا للمشرتكني ،وإمنا جاء
ُّ
ُ
ِ
التكافلي من توزيع الفائض أو االحتفاظ به؛ رغبةً يف احملافظة على توزيع
شركات التأمني
ّ
التكافلي عن التأمني الذي متارسه الشركات التجاريّة.
الفائض باعتباره ميزة للتأمني
ّ
ِ
الفائض على املشرتكني ،واالستفادة من
عدم توزيع
يظهر أن األَوىل ُ
وإ ْن كان الذي ُ
ِ
التكافلي من
الفائض يف تعزيز املالءة املاليّة لصندوق التكافل ،مبا ميَ ّك ُن شركات التأمني
ّ
منافسة نظرياهتا من الشركات التقليديّة.
 3-4معايير توزيع الفائض:
ختتلف شركات التكافل يف طريقة توزيع الفائض بني املسامهني ،وأبرز هذه الطرق ما يلي:
ُ
الطريقة األوىل :التوزيع على مجيع محلة وثائق التأمني املشرتكني يف نظام التأمني.
ٍ
املؤمن
حصل على
ويستوي يف هذه الطريقة َم ْن
تعويض مقابل ضرٍر وقع عليه من األخطار ّ
َ
ِ
حيصل على تعويض ،وذلك خالل
ومن مث مل
عليهاَ ،
وم ْن َسل َم من األضرار واألخطارْ ،
ْ
ٍ
ٍ ٍ
يع على املشرتكني حبسب قيمة االشرتاك الذي دفعه
سنة ماليّة واحدة ،وعليه يكون التوز ُ
املشرتك على ٍ
نسبة من قيمة اشرتاكه(.)1
أي حيصل
ُ
ُ
املشرتك إىل صندوق هيئة املشرتكنيْ ،
العمل على هذا يف شركة التأمني اإلسالميّة ،وشركة الربكة للتأمني بالسودان(.)2
وجيري ُ
ٍ
تعويض خالل
أي
الطريقة الثانية:
اقتصار التوزيع على املشرتكني الذين مل حيصلوا على ّ
ُ
السنة املاليّة .ووجه هذا الرأي:
ِ
حمل التأمني.
حتفيز املشرتك إىل زيادة احلرص واحليطة من وقوع الضرر على الشيء ِّ
أُ .
ِ
ِ
ِ
حصل منهم
بُ .
حتقيق مبدأ العدالة واملساواة ِبني جمموع املشرتكني ،فال يتساوى َم ْن ٍ َ
ٍ
ٍ
حيصل على شيء(.)3وهذا
وبني َم ْن مل
على مبل ِغ
تعويض مساو لقيمة اشرتاكه أو زيادةَ ،
ْ
()1ينظر :التأمني اإلسالمي ،د .علي القره داغي ،ص ،312التأمني اإلسالمي» ،د .أمحد ملحم ،ص ،167الفائض التأميين ومعايري
احتسابه وأحكامه ،هيثم حممد حيدر ،ص.22
( )2ينظر :فتوى اهليئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي بالسودان يف فتاوى التأمني ،ص.181
( )3ينظر :التأمني اإلسالمي ،القره داغي.312 ،
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ما عليه الشركة اإلسالميّة القطريّة للتأمني(.)1
الطريقة الثالثة :وهو رأي متوسط بني الرأيني السابقني ،وهو األخ ُذ مببدأ ِ
النسبة والتناسب.
مبعىن:التوزيع على مجيع املشرتكني من حصل ومن مل حيصل على تعويض ،مع مر ِ
اعاة
َ َْ
َْ
ُ
ْ
ختفيض ِ
ِ
قيمة مبلغ التعويض الذي حصل عليه من نصيبه من مبلغ الفائض الذي يستحقه،
مبلغ التعويض الذي حصل
مبلغ التعويض َّ
أقل من مبلغ الفائضَّ ،أما إذا كان ُ
هذا إذا كان ُ
يستحق شيئًا.
يد أو يساوي قيمةَ نصيبه يف الفائض ،فإنّه ال
عليه أز َ
ّ
وهذا ما عليه شركة التأمني اإلسالميّة باألردن(.)2
التكافلي
مصارف الفائض في التأمين
الرابع:
ُ
المبحث ّ
ّ
 4-1توطئة:
صرف الفائض أو جزء منه
يتم فيها ُ
يهدف هذا املبحث إىل دراسةبعض املمارسات اليت ّ
مصرف الفائض ،بصرفِ
ِ
التكافلي ،كما يؤكد على أمهية التكافل يف
إىل شركات التأمني
ّ
ٍ
أوج ِه اخلري.
جزء منه يف ُ
 4-2حكم أ ْخ ِذ الشركة للفائض أو ٍ
جزء منه:
تقدَّم َّ
املقصود نظري
التكافلي ،و
تستحق شيئًا من الفائض يف التأمني
أن شركة التكافل ال
ُّ
ُ
ّ
االلتزام املتبادل بني املشرتكني والصندوق ،ومع ذلك فقداختلف الفقهاءُ املعاصرون يف
حكم أخذ الشركة للفائض أو ٍ
جلزء منه مقابلَعملها يف إدارة التأمني أو استثمار أمواله:
منهمقابلدارهتا لصندوق
الفائض أو جزءًا
القول األول :أنه جيوز أنْتأخ َذ شركةُ التأمني
َ
َ
اختلف
التكافل وتثمري أمواله ،دون أ ْن يكون هلا أجرةٌ حم ّددةٌ من االشرتاكات ،وقد
َ
أصحاب هذا االجتاه يف ختريج هذا االستحقاق على أقو ٍال:
ُ
تستحق الفائض باعتبارها مضاربًا ،وهذا االجتاه أخذ به
التخريج األول :أ ّن الشركة
ُّ
بدورِ
فالشركة بناءً على هذا القول تقوم َ
عدد من شركات التكافلفي دول شرق آسياّ ،
ٌ
ِ
ِ
باح املتح ّققة من
ر
األ
الطرفان
ويقتسم
املال،
صاحب
ر
و
بد
املستأمنون
يقوم
بينما
املضارب،
َ
َ
ُ
الناتج من عمليّات التأمني حسب النسبة احمل ّددة بينهما.
االستثمارات و َ
الفائض َ
وي ِ
ًّ
ليست حمل صاحلًا للمضاربة ،خبالف
أعمال التأمني
شك ُل على هذا التخريج أ ّن
َ
ْ
ُ
( )1ينظر :فتوى اهليئة الشرعية للشركة اإلسالمية القطرية للتأمني فيفتاوى التأمني.314 ،
( )2ينظر :فتوى اهليئة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمية باألردن يف فتاوى التأمني.185 ،
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ٍ
مصروفات ،وليست تصرفات تنتج
خدمات تستتبع
االستثمار؛ وذلك أل ّن أعمال التأمني
ٌ
ٍ
قبول عند كثري من الباحثني(.)1
يج ً
الربح ،ولذا مل ي ْل َق هذا التخر ُ
وتكييف العالقة بني املشرتكني
مقابل عملها،
التخريج الثاني :أ ّن الشركةَ
ُ
ّ
تستحق الفائض َ
على ّأنا جعالة ،وعليه ُخرج ما أخذت الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني
جعلت للشركة  90%من الفائض.
التعاوين يف السعودية ،حيث
ْ
ٍ
واجلعالة يغتفر فيها من اجلهالة ما ال يغتفر يف اإلجارة ،وهلذا جيوز يف قول يف مذهب
احلنابلة أ ْن تكو َن اجلعالة على جع ٍل ٍ
جمهول إذا كان ال مينع التسليم ،قال ابن قدامة:
ُْ
جتوز اجلعالة مع جهالة العوض إذا كانت اجلهالةُ ال متنع التسليم ،حنو أ ْن
«وحيتمل أ ْن َ
قال
رد
وم ْن َّ
يقولَ :م ْن َّ
أمحد قال :إذا َ
رد ضالّيت فله ثلثُها .فإ ّن َ
عبدي َ
اآلبق فله نص ُفهَ ،
َ
ُّ
أس .جاز وقالوا :إذا جعل ُج ْع ًل مل ْن يدلهُ على
األمريُ يف الغزوَ :م ْن جاءَ بعشرة رؤوس فله ر ٌ
َ
ٍ
ِ
قلعة ،أو طر ٍيق ٍ
جمهول ،كجارية يعينها
اجلعل من مال الكفار ،جاز أ ْن يكو َن ً
سهل ،وكا َن ْ
العامل فيخرج ها هنا مثله»(.)2
لكن يُ ْش ِك ُل عليه َّ
عامة الفقهاء ،وهو املعتمد من مذهب احلنابلة منـْعُجهالة
أن َ
قول َّ
ْ
الشرعي رقم ()15
املعيار
يف
جاء
كما
العمل(،)3
هذا
مثل
على
اجلعالة
يف
العوض
ّ
مقدورا
ا
شرع
متقوما ً
معلوما ً
بشأن اجلعالة ،يف البند « : 5/3/2/1يشرتط أن يكون اجلعل ً
ً
وجب
غري مقدور على تسليمهَ ،
غري مشروع أو َ
على تسليمه ،فإ ْن كان اجلعل جمهوال أو َ
جع ُل املثل».
ْ
وتكييف العالقة
مقابل عملِها،
تستحق
ُّ
التخريج الثالث :أ ّن الشركةَ
ُ
َ
الفائض أو جزءًا منه َ
ٍ
بني الشركة واملشرتكني على أنه وكالةٌ بأجر.
ِ
وقد أخذ هبذا القول اهليئةُ الشرعيّةُ لشركة أسيج ،مع جتويزها التز َام الشركة بالتربع بالضمان
يف حال العجز ،بناءً على مذهب املالكيّة يف االلتزام بالتربع.
وخيرج جواز الوكالة بأج ٍر على الفائض على القول جبواز «اإلجارة على ٍ
جزء ممّا خيرج من
ُ ُ
عدد كبريٌ من التطبيقات القدمية واحلديثة،
وعليه
املغارسة،
و
ارعة
ز
امل
عقود
يف
كما
العمل»،
ٌ
ِ
َّ
صل َدينًا جبزء
بقي منه فهو له ،أو توك َل َم ْن ُي ّ
تعطي َ
الثوب ملَ ْن ٍخييطه على أن ما َ
مثل :أ ْن َ
منه ،أو التسويق للغري جبزء من الثمن ،وغري ذلك من املسائل.
( )1ينظر :حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية ،عبدالستار أبو غدة.197 :3 ،
( )2املغين .324 : 8
( )3ينظر :شرح اخلرشي ،60 : 7أسىن املطالب  ،441 : 2مطالب أويل النهى .206 : 4
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وصحة اإلجارة على ٍ
وقول لبعض
جزء ممّا خيرج من العمل ،هو مذهب احلنابلة(ٌ ،)1
ابن القيم( ،)4وبه
انتصر له ُ
ابن تيمية( ،)3وتلمي ُذه ُ
اإلمام ُ
مشايخ بلخ من احلنفية( ،)2و َ
الشرعي رقم( )34بشأن إجارة األشخاص يف البند « :5/2/6جيوز أن تكون
املعيار
َ
أخ َذ ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
بصْنعه».
ف
ل
املك
الشيء
من
أو
اإلنتاج
من
10%
مثل:
شائع
جبزء
األجرة
ّ
ُ
كل على هذا التخريج أهنيُفهم من كالم احلنابلة أن اجلواز معلّلٌبأن يكون للعامل
وقد يُ ْش ُ
أثر يف تنمية الناتج كما يف املغارسات أو حتصيل الدَّين.
القول الثاني :أنه جيوز أ ْن
تستحق شركةُ التأمني شيئًا من الفائض على ُح ْس ِن األداء،
َّ
أخذها ألجر الوكالة.
باإلضافة إىل ْ
َّد ُح ْس ُن األداء
ويذهب إىل هذا ٌ
عدد من اهليئات الشرعيّة ،لكْنيجب يف هذه احلال أ ْن حيد َ
تدل على ُح ْس ِن قيام الشركة حبقوق صندوق التكافل ومصاحله ،وال جيوز
معايري فنّيةّ ،
َ
وفق َ
بسبب مماطلةِ
وجود الفائض ِ
يكون
فقد
فقط،
الفائض
على
بناء
األداء
ن
س
ح
رب
عت
ي
ُ
أن ُ َ ُ ْ ُ
ً
ٍ
الشركة يف أداء التعويضات ،أو بسبب عدم وجود مطالبات(.)5
سوغ،
القول الثالث :أهنال جيوز أن تأخذ شركات التكافل جزءًا من الفائض ،حتت أّي ّ
وأّنا ذُكر من املسوغات حتايل على حق املشرتكني يف الفائض ،وأنه «ال جيوز ٍ
حبال من
ّ
ّ
ٌ
األحوال أ ْن يُعطى كلُّه أو جزءٌ منه للشركة ،وإال يكون أ ْك ًل ألموال الناس بالباطل»(.)6
الفائض يُ ُّ
أهم
أهم مميزات التأمني
ويستند هذا القول إىل أن «هذا
َ
اإلسالمي ،ومن ّ
عد من ّ
ّ
ِ
ِ
ميس م ْن قبَل املسامهني»(.)7
الفروق والتطبيقات العمليّة ،لذلك ال جيوز أن َّ
مينع أ ْن تأخ َذ الشركة
ويظهر أ ّن كون الفائض ميزة للتأمني
التكافلي -لو ُسلّ َم به-فإنّه ال ُ
ُ
ّ
ٍ
شرعي.
وجه
على
ا
مبني
ذلك
كان
إذا
الفائض
من
جزءًا
ٍّ
ً
 4-3التكافل في مصرف الفائض التأميني:
ك
إظهار روح التكافل يف مصرف الفائض يف التأمني
التكافلي ،سواءٌ قلنا إنّه ُم ْل ٌ
ينبغي ُ
ّ
املعوزين وحمدودي
للصندوق
التكافلي أو ُم ْل ٌ
ك للمشرتكني ،وذلك بالتكافل مع الفقراء و ْ
ّ
وقوعه من خماطر.
الدَّخل ،الذين رّبا كا َن قس ُ
ط التأمني َّ
أهم وأوىل لديهم ممّا َ
خيشون َ
( )1ينظر :كشاف القناع ،554 ،525 :3 ،شرح منتهى اإلرادات.228 :2 ،
( )2ينظر :بدائع الصنائع ،192 :4 ،الفتاوى اهلندية.445 :5 ،
( )3ينظر :جمموع الفتاوى.67 :30 ،
( )4ينظر :إعالم املوقعني .416 :5
التكافلي من خالل الوقف ،د .يوسف الشبيلي ،13 ،حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية ،د.عبدالستار
()5ينظر :التأمني
ّ
أبو غدة.197 :3 ،
( )6الفائض التأميين ،د .علي القرده داغي.6 ،
( )7الفائض التأميين ،د .علي القرده داغي.6 ،
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اإلسالمي على غريه من
اإلسالمي وإبر ٌاز ملزيّة االقتصاد
احلقيقي للتكافل
التطبيق
وهذا هو
ُّ
ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
وجيعل من واجب املسلمني
فاإلسالم يُ ِول عنايته بالفقراء واملساكني،
األنظمة املعاصرة؛
ُ
ُ
ٍ
ودول العناية هبم والتكافل معهم ؛ هلذا كا َن ّأوَل ما قام به النيب هو العناية
أفر ًادا
ومجاعات ً
جتد ثقافة
لن َ
بالفقراء ،فجعل هلم مكانًا يف أفضل مكان ،وهو مسجد رسول اهلل ،وإنك ْ
أو دينًا ينظر للفقراء كما هو يف اإلسالم ،ففي حني تنظر األنظمة املعاصرةُ إىل الفقراء
اختالل األمن ،فإ ّن نظرة
املتحضرة ،وأهنم
وإفساد للمدنيّة
مصدر للجرمية و ٌ
ّ
ٌ
على أهنم تشويهٌ
ٌ
األمن وكثرة الرزق مرهونَني بالقيام
أبعد من ذلك بكثري ،إذ جعل
َ
اإلسالم كانت َ
حصول ْ
حبق الفقراء ،كما قال النيب« :هل تُنصرون وتُرزقون إال بضعفائكم ؟!»(.)1
ّ
بل إ ّن النيب قدَّم وثيقة تأمني على الديون بغري مقابل ،فقال« :أنا أوىل باملؤمنني من
ِ
مال فلِ َوَرثته»(.)2
ين ومل ْ
وم ْن ترك ً
فمن َ
يرتك وفاءً فعلينا قضاؤهَ ،
مات وعليه َد ٌ
أنفسهمَ ،
أصحاب رؤوس األموال من األغنياء،
نظام التأمني أنه إّنا حيمي
يعيب َ
َ
وال خيفى أنه مما ُ
ِ
ِ
كانت حاجتهم إىل القسط َّ
أشد م ْن
يقوم حبماية الفقراء وحمدودي الدَّخل الذين رمبا ْ
وال ُ
ِ
الشرعي
اجب
ُّ
كل ِجانب ،وإذا كا َن الو ُ
حاجتهم إىل األمان من األخطار احملدقَة هبم من ّ
وثائق التأمني اليت
هو مواسا ُتم باألموال حىت َيرجوا من الفقر ،فال َّ
َّم هلم ُ
أقل م ْن أ ْن تقد َ
فقرا.
ُ
متنع أ ْن يزدادوا ً
قائمة المراجع
.1أحكام التأمني يف القانون والقضاء ،دراسة مقارنة ،د .أمحد شرف الدين ،جامعة
الكويت1403،هـ.
.2أسىن املطالب شرح روضة الطالب ،زكريا األنصاري ،بريوت ،دار الكتاب اإلسالمي،
دون تاريخ.
.3إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :مشهور حسن سلمان ،دار
ابن اجلوزي ،الدمام ،ط1423 ،1هـ.
.4حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية ،د .عبدالستار أبو غدة ،جمموعة
دلة الربكة ،ط1428 ،1هـ.
.5بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :الكاساين ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط،2
1982م.
( )1أخرجه البخاري يف الصحيح ،برقم (.)2896
( )2أخرجه البخاري يف الصحيح ،برقم ( .)6731ومسلم يف الصحيح ،برقم (.)1619
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.6تاج العروس ،حممد بن مرتضى الزبيدي ،حتقيق :عبدالكرمي العزباوي ،مطبعة حكومة
الكويت1399 ،هـ.
التكافلي على أساس الوقف واحلاجة الداعية إليه ،القاضي حممد تقي
.7تأصيل التأمني
ّ
العثماين ،ضمن ندوة الربكة السادسة والعشرين ،يف الفرتة  7-8رمضان 1426هـ
 10-11أكتوبر 2005م ،جمموعة الربكة ،جدة.
بالتأمينالتجاري مع التطبيقات العملية،
.8التأمني اإلسالمي،دراسة فقهية تأصيلية مقارنة
ّ
أ.د علي حميي الدين القره داغي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1429 ،2هـ.
.9التأمني اإلسالمي ،دراسة فقهية تبني حقيقة التأمني التعاوين بصورتيه النظرية والعملية
وممارساته يف شركات التأمني اإلسالمي ،د .أمحد سامل ملحم ،دار األعالم ،األردن،
عمان ،ط1423 ،1هـ.
حبصة يف الفائض التأميين الصايف ،د .عمر زهري
.10التأمني التعاوين منوذج عقد الوكالة ّ
علمي مق ّدم ملؤمتر التأمني التعاوين آفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية
حافظ،حبث ّ
بعمان يف الفرتة من  26-28ربيع الثاين 1431هـ املوافق  11-12إبريل
منه ّ
2010م.
التكافلي بني الفكر الوضعي والفكر اإلنساين ،أ .د .حممد سعدو
.11التأمني التعاوين و
ّ
منشور جملة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة
حمكم
اجلرفٌ ،
ٌ
حبث ٌ
األزهر ،السنة السابعة – العدد الرابع والعشرون 1425 ،هـ 2005 -م.
التكافلي من خالل الوقف ،يوسف بن عبداهلل الشبيلي ،ورقة علمية مقدَّمة
.12التأمني
ّ
مللتقى التأمني التعاوين يف الرياض يف الفرتة  25 23-حمرم 1430هـ 20-22
يناير 2009م.
.13اخلطر والتأمني األصول العلميّة والعمليّة ،د .سالمة عبداهلل ،مكتبة النهضة العربية،
ط1980 ،6م.
شرعا ،د .رفيق يونس املصري ،دار القلم،
.14اخلطر والتأمني ،هل
التأمينالتجاري جائز ً
ّ
دمشق ،ط1422 ،1هـ.
 .15شرح خمتصر خليل :حممد بن عبداهلل اخلرشي ،بريوت ،دار الفكر ،من دون تاريخ.
.16شرح املنتهى (دقائق أويل النهي شرح منتهى اإلرادات) :منصور البهويت،حتقيق:
الدكتور عبداهلل الرتكي ،عامل الكتب ،الرياض1432 ،هـ.
.17صحيح مسلم( ،املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم) :مسلم بن احلجاج النيسابوري ،عناية :د .حممد
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زهري الناصر ،دار املنهاج ،جدة ،دار طوق النجاة ،بريوت1433 ،هـ.
علمي مق ّدم ملؤمتر
.18الفائض
التأميين ومعايري احتسابه وأحكامه ،هيثم حيدرٌ ،
حبث ٌّ
ّ
التأمني التعاوين ،آفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،بعمان يف الفرتة من 26-
 28ربيع الثاين 1431هـ املوافق  11-12إبريل 2010م.
حبث مق ّد ٌم للملتقى الثاين للتأمني التعاوين،
.19الفائض
التأميين ،د .علي القره داغيٌ ،
ّ
املنعقد بالرياض 28-28/10/1431هـ,
.20الفائض
التأميين ،د .حممد بن علي القري ،ورقةٌ علميّةٌ مق ّدمةٌ مللتقى التأمني التعاوينّ
ّ
يف الرياض يف الفرتة  25 23-حمرم 1430هـ  20-22يناير 2009م.
.21فتاوى التأمني ،مجع وتنسيق وفهرست :د .عبدالستار أبو غدة ود .عز الدين
خوجة ،جمموعة دلة الربكة.
 .22الفتاوى اهلندية ،جمموعة من علماء اهلند ،دار الفكر ،بريوت1411 ،هـ.
 .23كشاف القناع عن منت اإلقناع :منصور البهويت ،دار الكتب العلمية ،بريوت
.24مبادئ التأمني ،د .السيد عبداملطلب عبده ،دار الكتاب اجلامعي ،القاهرة،
1981م.
.25جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،مجع وترتيب :عبدالرمحن بن حممد بن
قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،ط1426 ،1هـ.
 .26جمموعة املصطلحات العلمية والفنية اليت أقرها جممع اللغة العربية بالقاهرة.
علمي مق ّدم ملؤمتر التأمني
.27املشاكل اليت تواجه التأمني التعاوين ،د .رابعة
ٌ
عدوية،حبث ٌّ
التعاوين آفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه بعمان يف الفرتة من  26-28ربيع
الثاين 1431هـ املوافق  11-12إبريل 2010م.
.28املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،أمحد بن حممد الفيومي ،اعتىن به :عادل
مرشد ،دون بيانات نشر.
 .29مطالب أويل النهى شرح غاية املنتهى ،الرحيباين ،بريوت ،املكتب اإلسالمي.
.30املعايري الشرعية :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين،
1437هـ 2015م ،توزيع :دار امليمان للنشر ،الرياض.
.31معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املاليّة اإلسالميّة ،البحرين1437 ،هـ 2015م ،توزيع :دار امليمان للنشر ،الرياض.
.32املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،ط،4
1425هـ.
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.33املغين ،ابن قدامة املقدسي ،حتقيق :د.عبداحملسن الرتكي ،ود .عبدالفتاح احللو،
ط .3عامل الكتب ،الرياض.
.34املفردات ،الراغب األصفهاين ،حتقيق :صفوان عدنان داودي ،دار القلم ،دمشق،
ط1418 ،2هـ.
.35مقاييس اللغة ،ابن فارس ،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت،
ط1420 ،2هــ.
.36نظام التأمني حقيقته والرأي الشرعي فيه ،مصطفى أمحد الزرقا ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط1404 ،1هـ.
.37الوسيط يف شرح القانون املدين :عبدالرزاق السنهوري ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1964 ،م.
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تركيب العقود المالية بين الضوابط
الفقهية ومنتجات البنوك التشاركية
إعداد  :محمد اوالسو
أستاذ بكلية الشريعة وجامع القرويني بفاس

المبحث األول :القواعد األصولية والفقهية الناظمة لتركيب العقود:
أعرج
لتتفتح مسام األفهام ،ولكي تتضح مسالك فقه العلماء األعالم ،كان الزما أن ّ
مبنعرج قواعدهم ،وأستسقي من موارد أفهامهم ،فالبد إذن من البدء باألصول لعلي حنقق
بغية الوصول.
وعليه فقد استوجب فقه املسألة اإلشارة إىل بعض القواعد ،لعلها تعني على قيد األوابد
قبل احلديث عن فروع املسائل على النحو اآليت:
القاعدة األولى :األصل في العقود اإلباحة.
قاعدة :األصل ىف العقود عموما وىف البيع خصوصا الصحة ،وال مينعها إال ما يرجع
إىل املتعاقدين كعدم التمييز  ،...أو العوضني كالغرر والربا ،أو كون أحدمها اليصح
متلكه...1
هذه قاعدة فقهية ناشئة عن قاعدة أصولية وهي:
انتفاء الحكم النتفاء مدركه :
وهي قاعدة من املسائل التسعة اليت ذكرها األصوليون ومنهم ابن السبكي يف مجع اجلوامع
يف كتاب االستدالل ،من األدلة املختلف فيها.
وحاصلها :التمسك ب» النفي األصلي أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع،
بأن ينتفي احلكم فيه النتفاء مدركه» 2وهو الدليل بأن مل جيده اجملتهد بعد الفحص
 1شرح املنهج املنتخب للمنجور ( 2/104بتصرف) تح :حممد الشيخ حممد األمني ،ط :دار عبد اهلل الشنقيطي .وانظر شرح اخلرشي
ملختصر خليل  7/60ط :دار الفكر بدون تاريخ .والبهجة يف شرح التحفة 2/109
ويف القواعد النورانية ص« 184 :األصل يف العقود والشروط فيها وحنو ذلك احلظر إال ماورد الشرع باجازته ،فهذا قول أهل الظاهر وكثري
من أصول أيب حنيفة تنبىن على هذا ،وكثري من أصول الشافعي وطائفة من أصول أصحاب مالك وأمحد ،فإن أمحد قد يعلل أحيانا بطالن
العقد بكونه مل يرد فيه أثر وال قياس ،كما قاله يف إحدى الروايتني يف وقف اإلنسان على نفسه ،وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون
فساد الشروط بأهنا ختالف مقتضى العقد ،ويقولون :ما خالف مقتضى العقد فهو باطل»...
 2شرح احمللي جلمع اجلوامع حباشية العطار  2/248ط :دارالكتب العلمية 1420هـ 1999م
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الشديد فعدم وجدانه املظنون به انتفاؤه دال على انتفاء احلكم ،خالفا لألكثر ،قالوا :ال
يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه1 ...
ويرى البيضاوي أن النفي حكم شرعي سواء استفدناه من دليل ناف ،أو انتفاء دليل
مثبت ،وقد يتعني دليال يف بعض املسائل إلعواز سائر املسالك ،واالعرتاض عليه بأن عدم
الوجدان ال يدل على عدم الوجود2 .
مدى حجية القاعدة في تركيب العقود:
تركيب العقود أمر كلي ورد الدليل يف جزئيات منه ،وإذا ورد الدليل يف حكم مسألة ما فإن
أول ما يبحث عنه اجملتهد هو استنباط العلة إن مل تكن منصوصة ،فإن كان احلكم معلال
نصا أو استنباطا فإن باقي جزئيات الكلي يتنازعها دليالن أحدمها مقدم على الثاين ،ومها
النفي األصلي ،والقياس التمثيلي بشروطه.
يبدو _ واهلل أعلم _ أن البحث عن العلة اليت ميكن أن جتمع بني العقود املركبة املنهي
عنها مقدم على الرجوع إىل قاعدة النفي األصلي ،ذلك أن االستصحاب آخر الالئحة
يف األدلة الشرعية؛ ألنه نتيجة البحث عن الدليل مث عدم الوجدان ،وهنا استخرج املالكية
علة التنايف اليت سيأيت توضيحها عن ابن العريب والقرايف والربزيل.
تأصيل النهي عن التركيب في العقود:
ورد يف الشرع ما يتناول هذه املسألة بنهي خاص ،لكن يبقى هل املنهي عنه يتضمن
تعليق النهي بعلة متعدية أينما وجدت وجد مقتضى النهي وهو الفساد؟ أم نقول إن
النهي مقصور على املنهي عنه املستفاد من منطوق النهي من غري إحلاق غريه به على ما
سبق ،ومن ذلك:
 )1حديث النهي عن بيع وسلف؛
 )2حديث النهي عن بيعتني يف بيعة ...اخل كما سيأيت.

 1املصدر نفسه  2/384زاد بعد ما ذكر« :وصورة ذلك :كقولنا للخصم _ يف إبطال احلكم الذي ذكره يف مسألة _ :احلكم يستدعي
دليال ،وإال لزم تكليف الغافل ،حيث وجد احلكم بدون الدليل املفيد له ،وال دليل على حكمك بالسرب ،فإنا سرينا األدلة فلم جند ما يدل
عليه أو األصل فإن األصل املستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا»( .املصدر نفسه)
 2تشنيف املسامع جبمع اجلوامع البن السبكي 3/414
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القاعدة الثانية قاعدة الرخصة ال تتعدى موردها:
هي قاعدة فقهية نابعة من قاعدة أصولية وهي:
قاعدة التخصيص في األحوال:
معلوم أن عموم األشخاص يستلزم عموم األحوال واألزمنة والبقاع ،فهو التخصيص
املنتج للرخص ،اليت تنتهي بزوال املقتضي ،وهناك االستثناء الذي يبقى على حاله بدليل
منفصل ،وقد يعرب عما ينتجه بتخصيص العلة كما مساه بعض احلنفية دفعا للقدح يف
العلل بالنقض ,وذلك أن عقد الشركة مثال مستثىن من بيع العني بالعني نسيئة 1،وكذلك
من املستثنيات من املنع عقد القراض ،وعقد اإلجارة ،وعقد السلم ،وعقد االستصناع،
والقرض...إخل.
وهذه العقود يؤدي تركيب بعضها على بعض إىل تكثري ما استثين فيها مما هو ممنوع ،و قد
علل ابن ناظم التحفة منع اجلمع بينها مبا حيصل باجتماعهما من كثرة الغرر 2ونقله عنه
ميارة مبا يفهم منه طرد العلة يف كل تركيب لعقدين مما ال جيمع بينهما يف معتمد املذهب.
قاعدة :المتهم عليه كالمدخول عليه3.
هي من ضوابط املالكية يف الذرائع الربوية على ما سيأيت
المبحث الثاني :الضوابط الفقهية لتركيب العقود المالية:
الضابط األول:عدم النهي عن اجلمع بينهما:
أوال :النهي عن بيع وسلف:
أصله ما رواه مالك يف املوطأ بالغا (أنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -هنى عن بيع وسلف)4
[قال مالك :وتفسري ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفين
كذا وكذا ،فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غري جائز ،فإن ترك الذي اشرتط السلف
ما اشرتط منه كان ذلك البيع جائزا]5.

 1ينظر الشركات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي للشيخ العالمة حممد التاويل ص319 :
 2شرح ابن الناظم لتحفة احلكام  3/1183تح :ابراهيم عبد سعود اجلنايب ط :دار ابن حزم 1434هـ 2013م.
 3التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب الفرعي  5/375تح :عبد الكرمي جنيب ط :مركز جنيبويه
 4أخرجه مالك يف املوطأ كتاب البيوع _ السلف وبيع العروض بعضها ببعض _  1/104رقم احلديث 2040 :طبعة :اجمللس العلمي
األعلى باململكة املغربية .وأبو داود يف «السنن» «كتاب البيوع ،باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده ،والرتمذي يف جامعه (أبواب البيوع ،باب
كراهية بيع ما ليس عندك )،وقال»:حسن صحيح» ،والنسائي يف الصغرى «كتاب البيوع ،باب بيع ما ليس عند البائع ،وصححه احلاكم.
 5املوطأ لإلمام مالك _ كتاب البيوع _ السلف وبيع العروض بعضها ببعض _  1/104رقم احلديث. 2040 :
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ولتوضيح األمر نقرر ما يلي:
)1معلوم أن النهي يعد القاعدة األوىل للتحرمي حسب مدلوله يف سياقه ما مل تصرفه قرينة
إىل غري ذلك ،فما هني عنه من العقود على اإلفراد أو على اجلمع فهو فاسد ،واملراد
بفساد العقد عدم ترتب آثاره عليه ،وذلك ما يستفاد من قول ابن السبكي يف بيان
املراد بالصحة يف العقود ابن السبكي بقوله« :وبصحة العقد ترتب أثره» 1فيستفاد
منه أن الفساد يف العقود عدم ترتب آثارها عليها ،وهو ما جاءت اإلشارة إليه يف كالم
القرايف يف ما يلي« :ويف املعامالت :عدم ترتب آثارها عليها» 2قال الرجراجي« :أي:
ومعىن الفساد يف املعامالت ،أي يف عقود املعامالت :كعقد البيع ،وعقد اإلجارة
وعقد القراض وعقد النكاح وغري ذلك من عقود املعامالت ،واملراد بالرتتب هو:
التمكن ،واملراد بآثارها هو :الفوائد املطلوبة من العقود3».
)2علته أن النهي يقتضي الفساد عند حذاق املالكية ،إذ ما هني عن اجلمع إال ملفسدة
ترتتب عليه ،قال القرايف يف قاعدة النهي :و هو عندنا يقتضي الفساد خالفًا ألكثر
الشافعية ،والقاضي أيب بكر منا ،وفرق أَبو احلسني البصري واإلمام بني العبادات:
فيقتضي ،وبني املعامالت :فال يقتضي4
وقال الشيخ خليل _ وهو ميهد حلديثه عن البيوع الفاسدة _« :وفسد منهي عنه إال
لدليل»5
قال احملقق الربزيل يف القرض « :وهو ما خالط عقدا إال أفسده»6
واحلاصل أن فساده ملا يلي:
أوال اإلجماع:
قال العالمة الباجي :يف شرحه للحديث املذكور _ ...« :وأمجع الفقهاء على املنع من
ذلك ،وتلقي األمة له بالقبول والعمل به يدل على صحة معناه ،وذلك يقوم له مقام
اإلسناد.

 1مجع اجلوامع يف أصول الفقه البن السبكي بشرحه :الغيث اهلامع أليب زرعة العراقي ص 49:تح :حممد تامر حجازي ط :دار الكتب
العلمية.
 2تنقيح الفصول برفع النقاب  2/234ط:دار الكتب العلمية.
 3رفع النقاب  2/234ط :دار الكتب العلمية.
 4تنقيح الفصول يف اختصار احملصول للقرايف ،بشرحه رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي الشوشاوي  3/230ط :دار الكتب
العلمية 1436هـ 2015م و 3/35ط :مكتبة الرشد الرياض.تح :أمحد بن حممد السراح ،ط1425 :هـ 2004م.
 5خمتصر الشيخ خليل بن إسحاق اجلندي مع الشرح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي  3/54ط :دار الفكر بال تاريخ.
 6فتاوى الربزيل  1/38تح :حممد احلبيب اهليلة ،ط :دار الغرب اإلسالمي 2002هـ.
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ثانيا من جهة المعنى:
قال الباجي :ووجه ذلك من جهة املعىن أن الغرض أنه ليس من عقود املعاوضة ،وإمنا هو
من عقود الرب واملكارمة فال يصح أن يكون له عوض فإن قارن فقد فرض عقد معاوضة،
وكان له حصة من العوض ،فيخرج من مقتضاه ،فبطل وبطل ما قارنه من عقود املعاوضة.،
ووجه آخر وهو أنه إن كان غري موقت فهو غري الزم للمقرض ،فنفاده غري الزم للمقرض،
والبيع وما أشبهه من العقود الالزمة كاإلجارة والنكاح ال جيوز أن يقارهنا عقد غري الزم
للتنايف حكميهما1.
ثالثا :أنها عند اإلمام مالك من أصول الربا:
قال احلفيد يف البداية «والصور اليت يعتربها مالك يف الذرائع يف هذه البيوع هي أن يتذرع
منها إىل أنظرين أزدك أو إىل بيع ما ال جيوز متفاضال أو بيع ما ال جيوز نساء أو إىل بيع
وسلف أو إىل ذهب وعرض بذهب أوإىل «ضع وتعجل» أو بيع الطعام قبل أن يستوىف
أو بيع وصرف قال هذه هي أصول الربا2».
وذلك أنه إذا كان املسلف هو البائع فرمبا يرفع السعر ويبقى املشرتي حتت ضغط السلف
فيكون سلفا جر نفعا ،وإن كان البائع هو املتسلف رمبا اخنفض الثمن مقابل السلف،
فيكون األمر كذلك ،ففما أحكم الشرع وما أحسن وما أعدل أحكامه لصون حقوق
وكرامة احملتاج وغريه!!.
واحلاصل أن الصور ثالث:
 )1بيع وسلف بشرط ولو جبريان العرف وهي ممنوعة؛
 )2بيع وسلف بال شرط ،ال صراحة ،وال حكما ،وهذه هي اليت أجازها املالكية.
)3هتمة بيع وسلف ،وذلك حيث يتكرر البيع ،وهي ممنوعة كما جند ذلك كله يف شروح
خمتصر خليل عند قوله « :منع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف3»...
قال ابن شاس :وقد أمجعت األمة على جواز كل واحد من البيع والسلف بانفراده ،وعلى
املنع من مجعهما وال سبب إال احلماية ،وذلك أن األغراض لو صحت ألفرد كل واحد
منهما ،فلما مجعا اهتم املتبايعان أن يقصدا الزيادة يف السلف ،فإذا كان البائع هو املسلف
 1املنتقى للباجي  5/29ط :السعادة .بتصرف.
 2بداية اجملتهد  2/142ط :مصطفى البايب احلليب وأوالده _ مصر 1395هـ1975/م
 3ينظر شرح الدردير حباشية الدسوقي  3/76ط :دار الفكر بدون تاريخ .وشرح الزرقاين للمختصر اخلليلي حباشية البناين  5/176ط:
دار الكتب العلمية.
83

دراسة القضايا الفقهية المعاصرة للصناعة المالية اإلسالمية بإفريقيا

فكأنه أخذ الثمن يف مقابلة السلعة واالنتفاع بالسلف ،وإذا كان املبتاع هو املسلف فكأنه
أخذ السلعة مبا دفعه من الثمن وباالنتفاع بالسلف ،وهذا إمنا اعترب اهتاماً ال حتقيقاً ،فإذا
منع اجلمع بني جائزين حماذرة من الوقوع يف املمنوع ،أو التطرق إليه ،فكذلك حتمى الذرائع
مما نذكره بعد حماذرة من الوقوع يف املمنوع أو التطرق إليه.
إذا ثبت هذا فال خيتلف املذهب يف مراعاة ذلك وفسخ العقد إذا كان مما يكثر القصد
إليه وتظهر التهمة عليه1.
ثانيا :النهي عن بيعتين في بيعة:
ورد يف املوطأ :مالك أنه بلغه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :هنى عن بيعتني يف
بيعة»2
اختلفت تفسريات الفقهاء للمراد ببيعتني يف بيعة ،فذهب املالكية إىل أن صورته ما يلي:
هو بيع ألحد مثمونني خيتلف الغرض فيهما ،أو بأحد مثنني كذلك لزوما ألحد عاقديه3.
جاء يف املدونة « :قال ابن وهب :وقال يونس :سألت ربيعة ما صفة البيعتني جتيزمها
الصفقة الواحدة وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيعتني يف بيعة واحدة
فقلت :ما صفة ذلك فقال ربيعة :ميلك الرجل السلعة بالثمنني عاجل وآجل ،وقد وجب
عليه أحدمها كالدينار نقدا والدينارين إىل أجل فكأنه إمنا يبيع أحد الثمنني باآلخر فهذا
مما يقارب الربا4.
واحلاصل أن هلذه املعاملة تفسريات متعددة عند الفقهاء ،وأقرهبا واهلل أعلم صورتان:
)1صورة املدونة وهي اختيار معظم املالكية ،كأن يتعاقدا على سلعة بعشرة نقدا أو
خبمسة عشر ألجل ،ويفرتقان من غري تعيني الثمن الذي وقع عليه االتفاق وال احللول
أو التأجيل ،وهذا يؤدي إىل اجلهل بالثمن.
)2من الصورة اليت تلحق هبذه وتكون فاسدة للجهل بالثمن تفصيال ،أن يشرتي سلعني
لرجلني بثثمن واحد ،وهو يتحقق بالصور اآلتية:
 )1أن تكون لكل منهما سلعة خمالفة لألخرى فيما يرغب به يف مثلها.
 )2أن تكون إحدامها لواحد ومها مشرتكان يف األخرى.
 1عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة 2/682
 2أخرجه مالك يف املوطأ ( 2/109النهي عن بيعتني يف بيعة) برقم 2051 :ط :اجمللس العلمي األعلى باململكة املغربية .وأبو داود يف
السنن (باب فيمن باع بيعتني يف بيعة)  3/274تح حممد حميي الدين عبد احلميد ط:املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت وغريمها.
 3ينظر خمتصر ابن عرفة الفقهي  5/295تح :حافظ عبد الرمحن ،مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية ،الطبعة1435_1 :
هـ  2014 -م
 4املدونة الكربى  3/25تح زكريا عمريات .ط :دار الكتب العلمية 1415 .هـ 1995م
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 )3أن تكون السلعتان بينهما على تفاوت يف نصيب كل منهما.
وهذه الصور كلها جتمعها علة واحدة ،وهي العلم بالثمن مجلة مع اجلهل به تفصيال ،كأنه
عقد يف عقدين الختالف املعقود عليهما وجهل مثن كل منهما على انفراد1.
ويف خمتصر املزين املطبوع بآخر كتاب األم للشافعي ،يف املراد ببيعتني يف بيعة:
قال الشافعي :ومها وجهان:
أحدمها :أن يقول قد بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفني إىل سنة قد وجب لك بأيهما
شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع الثمن فهو جمهول.
الثاين :أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعين دارك بألف فإذا وجب لك
عبدي وجبت يل دارك؛ ألن ما نقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشرتى فالبيع
يف ذلك مفسوخ2.
ويف املغين البن قدامة ما حاصله أن البيعتني يف بيعة هي اشرتاط عقد يف عقد3
وكذلك هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن صفقتني يف صفقة  ،واملراد بذلك عند اجلمهور
نفس معىن البيعتني يف بيعة  ،وخالف األحناف بأن حديث الصفقتني أعم.
الضابط الثاني :أن ال يكون جمعا بين عقود متنافية في األحكام:
قال ابن العريب _مشريا إىل ما ميكن أن يعلل به منع اجلمع بني عقدين _ بعدما ذكر
صحيفة عمرو بن شعيب يف شأن النهي عن بيع وسلف:
وضعا
«يرتكب عليها أصل بديع من أصول املالكية ،وهو أن كل عقدين يتضادان ً
حكما فإنه ال جيوز اجتماعهما ،أصله البيع والسلف ،فرّكبه عليه يف مجيع
ويتناقضان ً
مسائل الفقه ،ومنه البيع والنكاح وذلك أن البيع مبين على املغابنة واملكايسة خارج عن
باب العرف والعبادات والسلف مكارمة وقربة ومن هذا الباب اجلمع بني العقد الواجب
واجلائز ومثله بيع وجعالة ويزيده علي ذلك أن أحد العوضني يف اجلعالة جمهول وال جيوز
معلوما خرج عن باب اجلعل والتحق بباب اإلجارة وأمثال
معلوما فإنه إن كان ً
أن يكون ً
ذلك ال حتصى وهذه نبذة كافية4.

 1ينظر مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل  4/278ط :مكتبة النجاح ليبيا بدون تاريخ.
 2يننظر خمتصر املزين بآخر كتاب األم ص 186 :ضمن اجمللد اخلامس من األم ط :دار الفكر  1410هـ 1990م.
 3ينظر املغين البن قدامة  4/313رقم املسألة)3129( :
 4القبس شرح موطأ مالك بن أنس البن العريب  2/843ط :دار الغرب اإلسالمي تح :ولد كرمي.
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وهي العقود املشار إليها بقول ابن عاصم:
ومجع بيع مع شركة ومع ** صرف وجعل ونكاح امتنع
ومع مساقاة ومع قراض ** وأشهب اجلواز عنه ماض1
ومل يوافق الفقهاء اآلخرون 2املالكية على ذلك املنع املطرد للجمع بني العقود املذكورة،
بل هذا أشهب نفسه يذكرون عنه اجلواز ،وإن ذكر الربزيل أنه خيتلف النظر على أصل
أشهب ،فمنهم من أجاز بناء على جواز كل عقد منفردا فليكن كذلك يف حال االجتماع،
ومنهم من منع بناء على أن كثرة الرخص تؤدي إىل كثرة الغرر ،قال :ونص يف الشركة على
املنع 3...أي اجتماع البيع مع الشركة.
والسر يف الفرق أن العقود أسباب الشتماهلا على حتصيل حكمتها يف مسبباهتا بطريق
املناسبة والشيء الواحد باالعتبار الواحد ال يناسب املتضادين فكل عقدين بينهما تضاد
ال جيمعهما عقد واحد4 ...
علل منع التركيب للعقود:
علل املانعون للجمع بني العقود املذكورة والبيع خالفاً ألشهب من املالكية مبا يلي:
)1تنايف أحكامها؛ ألن حكم الصرف املناجزة ،وجيوز يف البيع التأخري واملناجزة ،وإذا
استحقت السلعة املبيعة مع الصرف مل جيز التمسك بالصرف ،وال جيوز اخليار يف
الصرف ،وجيوز يف البيع وجيوز التصديق يف البيع وال جيوز يف الصرف.
وأما اجلعل ؛ فحكمه عدم اللزوم خبالف البيع وال يكون يف اجلعل أجل خبالف البيع
واجلعل على األمانة خبالف البيع ،وجيوز فيه الغرر املنفرد به خبالف البيع.
وأما النكاح ؛ فعلة عدم اجتماعه أيضاً مع البيع أن النكاح على املكارمة والبيع على
املكايسة ،وجيوز أن ال يدخل باملرأة إىل سنة ملوجب من صغر وحنوه ،وال جيوز تأخري
القبض يف املبيع املعني احلاضر.
وأما املساقاة فألنه جيوز فيها الغرر دون البيع وفيها بيع التمرة قبل الطيب ،وال جيوز ذلك
يف البيع وهي مستثناة من اإلجارة اجملهولة والبيع أصل يف نفسه.
وأما الشركة فألهنا على األمانة وال كذلك البيع ،وجيوز فيه األجل دون الشركة فال تكون
إىل أجل.
 1حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام البن عاصم الغرناطي بشرحها البهجة يف شرح التحفة للتسويل 2/14
 2من هؤالء أشهب من املالكية كما اشتهر بذلك ،وهو ما مشى عليه احلنابلة كما يف املغين ( 4/314مسألة رقم)3132 :
 3يراجع فتاوى الربزيل 3/38
 4الفروق للقرايف (الفرق  )156وينظر الذخرية يف الفقه املالكي له  4/392ط :دار الغرب.
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وأما القراض فألنه على األمانة دون البيع وهو مستثىن من اإلجارة اجملهولة خبالف البيع
فهو أصل يف نفسه.
هذا معىن تنايف األحكام ،ووجه قول أشهب جبواز اجتماع هذه العقود أنه ملا جاز كل
عقد على انفراده جاز جمتمعاً1
 : )2زيادة الغرر:
وعلل ابن ناظم التحفة ذلك مبا حيصل باجتماعهما من كثرة الغرر 2وقد نقل عنه الشيخ
ميارة ذلك يف سياق يدل على طرد العلة يف كل تركيب لعقدين مما ال جيمع بينهما يف
معتمد املذهب.
 : )3أن للشارع مقاصد يف حكم الشيء مفردا كما له مقاصد يف حكم شيئني جمتمعني،
قد يكون خمالفا لقصده منهما منفردين ،كما أن مقاصد املكلفني يف االنفراد غريها يف
االجتماع ،قال العالمة الشاطيب بعد كالم:
عرف أن لالجتماع تأثريا يف
« ...واملقاصد معتربة يف التصرفات،وألن االستقراء من الشرع َّ
أحكام ال تكون حالة االنفراد ،ويستوي يف ذلك االجتماع بني مأمور ومنهي مع االجتماع
بني مأمورين أو منهيني؛ فقد هنى عليه الصالة والسالم« :عن بيع وسلف» ،3وكل منهما
لو انفرد جلاز ،وهنى اهلل تعاىل عن اجلمع بني األختني يف النكاح مع جواز العقد على كل
واحدة بانفرادها ،ويف احلديث النهي عن اجلمع بني املرأة وعمتها ،واملرأة وخالتها ،وقال:
«إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم أرحامكم» ،وهو داخل باملعىن يف مسألتنا من حيث كان للجمع
حكم ليس لالنفراد؛ فكان االجتماع مؤثرا ،وهو دليل ،وكان تأثريه يف قطع األرحام وهو
رفع االجتماع ،وهو دليل أيضا على تأثري االجتماع ،ويف احلديث النهي عن إفراد يوم
اجلمعة بالصوم حىت يضم إليه ما قبله أو ما بعده.
الضابط الثالث :أن اليكون التعاقد ذريعة إلى الربا:
يف املذهب املالكي ما يسمى الذرائع الربوية ،وهي مبنية عى االهتام للمتعاقدين بالتظاهر
باجلائز مع قصد املمنوع ،وقد أشار العالمة خليل إىل جمموعة من الذرائع الربوية بقوله:
 1فتاوى الربزيل  3/37وما بعدها.والبهجة يف شرح التحفة للتسويل  2/14تح :شاهني وباهلامش شرح التاودي بن سودة للتحفة ط:
دار الكتب العلمية.
 2شرح ابن الناظم لتحفة احلكام  3/1183تح :ابراهيم عبد سعود اجلنايب ط :دار ابن حزم 1434هـ 2013م.
 3تقدم خترجيه.
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«منع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف ،وسلف مبنفعة ،ال ما قل ،كضمان جبعل أو
أسلفين وأسلفك»
من ضوابط املالكية يف هذا الباب أن املتهم عليه كاملدخول عليه ،وهو ضابط ذكره الشيخ
خليل يف توضيحه
فمن مناذج الصور املمنوعة لكوهنا ذريعة إىل الربا ما يلي:
 )1بيع وسلف ،وقد سبق عن الربزيل أن السلف ما خالط عقدا إال أفسده.
)2ما أدى إىل سلف مبنفعة للمسلف بكسر الالم فإنه ممنوع اتفاقا كمن باع سلعة إىل
أجل بعشرة مث اشرتاها بثمانية نقدا ،فإن ثوبه رجع إليه ،ودفع مثانية يأخذ عنها بعد
شهر عشرة ،وإمنا كان البيع والسلف باملنفعة مما يكثر القصد إليهما ملا فيهما من
الزيادة ،والنفوس جمبولة على حبها،
فمن ذلك
المبحث الثالث :تركيب العقود في المعامالت المصرفية
المشاركة المتناقصة:
من املعامالت الشائعة اليوم املشاركة املتناقصة اليت تسمى أيضا:
 املشاركة املنتهية بالتمليك. املضاربة املنتهية بالتمليك.وتسميتها املشاركة املتناقصة غري تام املناسبة اللغوية لواقعها العملي ،ذلك أن التناقص يف
الشيء املشرتك حسب العقد هو من جهة البنك أم العميل فقد تعاقد على أهنا متزايدة،
فهذا يد على أن مصدر التسمية واملؤثر فيها هو مفيت البنك ،فلذلك تسميتها املشاركة
مع الوعد امللزم بالبيع أقرب واهلل أعلم.
معلوم أن الشركة من العقود املستثناة من املنع ،إذ هي مستثناة من بيع العني بالعني نسيئة،
ومبا أهنا كذلك فهي كالرخصة ال تتعدى موردها؛ ألن الرخص خمالفة للدليل والقياس
عليها يؤدي إىل كثرة خمالفة الدليل.
وعليه ،فمن املعامالت اليت أحدثتها املصارف اإلسالمية معاملة عرفت باملشاركة املتناقصة
أو املشاركة املنتهية بالتمليك أو البيع على اختالف التسميات.
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 )1فما هي صورهتا العملية؟
 )2وهل تندرج ضمن العقود املركبة؟
 )3وما تكييفها الفقهي؟
ولبيان شيء من هذا أسطر ما يلي:
أوال :صورتها العملية
يقدم املصرف للعميل الشريك قدرا من املال على أن يقدم العميل الباقي ويتواعدان وعدا
ملزما على أن يبيع املصرف نصيبه للعميل الشريك يف تاريخ معني وفق جدول زمين متفق
عليه سلفا.
وقبل البيع التنفيذي يكون املصرف شريكا بنصيبه من أرباح املشروع كما تكون عليه كل
االلتزامات الضمانية إىل أن تتم تصفية امللكية للعميل الشريك ،كل ذلك بناء على اتفاق
منذ البداية حني التعاقد.
وهلا صور على النحو التايل:
جاء يف املعيار رقم  12من معايري األيويف 1أن املشاركة املتناقصة عبارة عن شركة يتعهد
فيها أحد الشركاء بشراء حصة اآلخر تدرجييا إىل أن يتملك املشرتي املشروع بكامله،
وأن هذه العملية تتكون من الشركة يف أول األمر مث البيع والشراء بني الشريكني ،والبد
أن تكون الشركة غري مشرتط فيها البيع والشراء ،وإمنا يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل
عن الشركة ،وكذلك يقع البيع والشراء بوعد منفصل عن الشركة ،وال جيوز أن يشرتط أحد
العقدين يف اآلخر.
وحسب ما نشر يف جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي (العدد
العاشر) أهنا ذات صور على هذا النحو:
الصورة األولى :
يتفق البنك مع متعامله على حتديد حصة كل منهما يف رأس مال املشاركة وشرطها ،وقد
رأى املؤمتر أن يكون بيع حصص البنك إىل املتعامل بعد إمتام املشاركة بعقد مستقل ،حبيث
يكون له احلق يف بيعها للبنك أو لغريه ،وكذلك األمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية
بيع حصصه للمتعامل شريكه أو لغريه .

 4ص 171 :املعيار الثاين عشر الصادر بتاريخ 4 :ربيع األول  1423هـ موافق 16 :ماي 2002
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الصورة الثانية :
يتفق البنك مع متعامله على املشاركة يف التمويل الكلي أو اجلزئي ملشروع ذي دخل
متوقع ،وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك اآلخر حلصول البنك على حصة
فعل ،مع حقه باالحتفاظ باجلزء املتبقي من اإليراد أو أي
نسبية من صايف الدخل احملقق ً
قدر منه يتفق عليه ،ليكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من متويل.
الصورة الثالثة :
حيدد نصيب كل من البنك وشريكه يف الشركة يف صورة أسهم متثل جمموع قيمة الشيء
مثل) ،وحيصل كل من الشريكني (البنك والشريك) على نصيبه
موضوع املشاركة (عقار ً
من اإليراد املتحقق من العقار ،وللشريك إذا شاء أن يقتين من هذه األسهم اململوكة
عددا معينًا كل سنة ،حبيث تكون األسهم املوجودة يف حيازة البنك متناقصة ،إىل
للبنك ً
أن يتم متليك شريك البنك األسهم بكاملها ،فتصبح له امللكية املنفردة للعقار دون شريك
آخر1.
وهي معاملة يلجأ إليها من يريد سيولة مالية إلنشاء مشروع يدر دخال يأمل من خالله
أن يستقل به بعد مدة وفق دراسة أو توقعات أو جتارب سابقة...
ثانيا :اندراجها ضمن العقود المركبة:
مما ال ريب فيه أن هذا عقد مجع بني عقود على النحو اآليت:
)1عقد قرض ،وذلك من خالل املبلغ الذي قدمه البنك لتمويل املشروع؛ إذ استحق
العميل التصرف يف نصيبه من املشروع مع استقراره يف ذمته وهو عني القرض.
 )2عقد شركة ،وذلك بكون كل من الطرفني أسهم يف املشروع بقدر من املال.
)3عقد بيع وذلك بكون الوعد بينهما بالبيع ملزما ،فهو يف احلقيقة عقد ال وعد ،والعربة
باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين ،ولوال كونه ملزما ما قبل البنك املعاملة.
 )4عقد مضاربة إذا ما أسهم البنك باملال والعميل بالعمل فقط.
تكييفها وضوابطها الفقهية:
الصورة اليت جتتمع فيها عدة عقود يف عقد واحد ،وهي:
بعتك ثلث نصييب يف هذه العني بثمن هو كذا معلوم وحمدد ،وأكريت لك ثلثيه بأجرة
هي كذا (معلومة وحمددة) أو قارضتك به ملدة سنة تنتهي يف كذا ،وبعتك يف هناية هذه
 1جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي (العدد العاشر) انظر قرارات وتوصيات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول بديب
قرار رقم10 :
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املدة املذكورة ثلثه بثمن هو كذا معلوم وحمدد ،وأكريت لك الثلث الباقي بأجرة هي كذا
(معلومة وحمددة) ،ملدة سنة تنتهي يف كذا  ،وبعتك بنهاية هذه املدة املذكورة الثلث الباقي
واألخري من نصييب يف هذه العني بثمن هو كذا (معلوم ،وحمدد) ،وعند انتهاء هذه املدة
ومتام هذه العقود تكون العني كلها ملكا للشريك (املستأجر) ذاتا ومنفعة1.
ما متسك به من جييزها:
متسك من أجازوها مبا يلي:
)1بعد أن أورد الباحث فواز حممد علي فارع القحطاين صورها قال« :ال مانع شرعا
من جواز التعامل باملشاركة املتناقصة بصورها اآلنفة الذكر؛ ألن حقيقتها أن الشريك
يشرتي حصة شريكه وهو املصرف ،وذلك جائز ،قال ابن قدامة رمحه اهلل :وإن اشرتى
أحد الشريكني حصة شريكه منه ،جاز؛ ألنه يشرتي ملك غريه»2
)2أن حصة شريكه جزء مشاع ،واملشاع جيوز بيعه باتفاق املسلمني ...مث نقل ما يدل
على االتفاق املذكور من كالم ابن تيمية...
)3أنه ال يرتتب عليها غنب وال غرر على أي من الطرفني ،واحملاذير اليت قد ترد على التأجري
املنتهي بالتمليك غري واردة هنا3.
ففي املعاملة املذكورة هبذه الصورة وصور أخرى ما يلي:
أوال :اجلمع بني الشركة والبيع وفيه ما يلي:
أنه مجع بني متنافيني؛ لكون البيع على اللزوم اتفاقا إال بيع اخليار ،والشركة على اللزوم
يف شركة األموال وهو األصل يف العقود لعموم قوله تعاىل(( :يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود))4

 1حبث لألستاذ لألستاذ الدكتور حسن علي الشاذيل اخلبري باملوسوعة الفقهية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت (جملة جممع
الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة العدد ( )13بتصرف)
 2ينظر القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة يف املعامالت املصرفية اإلسالمية  928 927/والنص ايل اقتبسه من املغين ينظر يف173 /5 :
ط :دار الفكر بدون تاريخ ،ويف النص الذي نقله سقوط كلمة« :منه» حسب الطبعة اليت لدي.
 3ينظر القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة يف املعامالت املصرفية اإلسالمية...2/928 ,وما بعدها.
 4سورة املائدة اآلية1 :
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لكن الشركة تنايف البيع يف كوهنا ال جيوز فيها األجل ،خبالف البيع فيجوز تأجيل الثمن
مع تسليم املبيع ،أو تأجيل املبيع مع تعجيل الثمن يف غري معني ،وهو السلم ،كما تنافيه
صح ومل يظهر ما يوجب فسخه.
يف كون كل منهما له فسخ الشركة خبالف البيع إذا ّ
وقد ذكر ابن رشد ىف املقدمات قولني فيما تنعقد به الشركة ،ودل سياقه على أن القولني
خالف يف حال ال خالف معنوي1.
وذلك الختالف مواقع النظر بني مسألة املزارعة ومسألة الضمان يف الشركة2.
وقال الصادق الغرياين :ال جيوز أن يضاف إىل عقد الشركة عقد بيع وال إجارة وال
سلف وال قراض وال نكاح وال صرف وال إقالة ،كأن تشارك أحدا على أن يشرتي منك
سلعة3 »...

 1يراجع املقدمات املمهدات البن رشد اجلد  3/41وما بعدها تح :حممد حجي ط :دار الغرب اإلسالمي.
 2قال املنجور :وىف مفيد احلكام :الشركة تنعقد بالقول على املشهور من قول مالك وأصحابه ،وقال ابن يونس :تلزم بالعقد كالبيع ال
رجوع إلحدمها فيها كالبيع خبالف اجلعل والقرض ،ولعياض وابن عبد السالم حنوه ،والظاهر أنه ال خمالفة بينهم ،ومراد ابن يونس أهنا تلزم
بالعقد اعتبار الضمان إذا هلك شئ بعد العقد يكون ضمانه منهما ،خالفا ملن يقول إهنا ال تنعقد إال باخللط(_.شرح املنجور للمنهج
املنتخب  2/104تح :الشنقيطي)
أربعة بالقول عقدها فرى ** بيع نكاح وسقاء وكراء
ال اجلعل والقراض والتوكيل ** واحلكم فالفعل هبا كفيل
لكن يف الغراس واملزارعة **والشركات بينهم منازعة (شرح املنجور للمنهج)2/115 :
والظاهر من جمموع كالمهم أنه ميكن توجيه األقوال من خالل أمور:
)1من خالل مفهوم اللزوم ،بأن من قال باللزوم قصد آثثار العقد وأهنا ترتتب على اإلجياب والقبول ،ومن قال بعدم اللزوم قصد
جواز فسخها من من أي منهما مىت شاء.
)2من باب الضمان ،فمن قصد ضمان كل منهما نصيب اآلخر اشرتط اخللط أو الوضع عند أحدمها ولو بال خلط ،ومن قصد
جمرد العقد قال بلزومها بالقول.
)3من خالل نوع الشركة ،فقد أشار احملقق ابن غازي إىل أن شركة األموال تلزم بالعقد يف املذهب واخلالف يف شركة احلرث هل هي
كشركة األموال وهو قول سحنون ،أو ال تلزم إال بالعمل وهو قول ابن القاسم(...يراجع شفاء الغليل يف حل مقفل خليل البن
غازي املكناسي  )2/206تح :عبد الكرمي جنيب.
 3مدونة الفقه املالكي وأدلته للشيخ الصادق الغرياين  .4/370ط :دار ابن حزم  1436هـ 2015م.
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ثانيا :فيها اجتماع القرض والشركة:
قال اإلمام مالك :يف الرجل يقول للرجل :اشرت هذه السلعة بيين وبينك ،وانقد عين وأنا
أبيعها لك :إن ذلك ال يصلح حني قال :انقد عين وأنا أبيعها لك ،وإمنا ذلك سلف
يسلفه إياه ،على أن يبيعها له...
قال مالك « :ولو أن رجال ابتاع سلعة ،فوجبت له ،مث قال له رجل :أشركين بنصف هذه
السلعة ،وأنا أبيعها لك مجيعا ،كان ذلك حالال ال بأس به ،وتفسري ذلك أن هذا بيع
جديد .باعه نصف السلعة ،على أن يبيع له النصف اآلخر»1
فاجتماع القرض والشركة فيما إذا سلم البنك املال للعميل ،ألن العميل طلب املال من
البنك ،والبنك ال رغبة له يف القيام باملشروع ،بدليل اشرتاطه استخالص ما دفعه دفعة ،أو
على دفعات ،وهو ما يندرج ضمن االنتهااء بالتمليك.
ففي هبجة التسويل نقال عن املتيطية (النهاية والتمام) ما يدل على أن السلف داخل فيه
يف صورتني:
 )1أن خيرج أحدمها ماال وأسلف اآلخر نصفه ليعمال به؛
)2أن خيرج أحدمها ماال واآلخر أقل منه فأسلفه األول حىت استويا ليعمال به ويكون الربح
والوضيعة بينهما حبسب ذلك.
فإن كان أسلفه رفقا به وطلبا للثواب من عند اهلل تعاىل أو صلة لقرابة منه ال حلاجة إليه وال
لقوة تبصر بالتجر ونفاذه فيه أكثر منه وال لشرط كان بينهما ،ففي ذلك عن مالك روايتان
اجلواز ،وبه قال ابن القاسم واألخرى الكراهة وإن كان على غري ذلك مل جيز ألنه سلف
جر نفعا .مث نقل ما يدل على أن مالكا يف هذه الصورة األخرية مرة صدقه ومرة اهتمه2.
كما نص احلطاب على منع اجلمع بني القرض والشركة بقوله :الجيوز مقارنتهما للسلف
إال إن كان النفع يف ذلك للمتسلف فيكون حينئذ كعقود املعروف3
ثالثا :اجتماع القراض والشركة:
جره القرض يف صورة
فيها القراض ،بدليل اشراط البنك نسبة من الربح ،وهي النفع الذي ّ
قراض؛ لكون البنك يشرط اسرتجاع نصيبه والربح فيه مدة بقائه عند العميل ،وهذا إذا
أسهم العميل بشيء من املال ،لتحقق الشركة والقراض.

 1املوطأ  2/122رقم  2090و ( .2091باختصار) تح :اجمللس العلمي األعلى اململكة املغربية.
 2راجع البهجة يف شرح التحفة للتسويل  2/345ضبطه حممد عبد القادر شاهني ط :دار الكتب العلمية
 3مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل للحطاب  5/113ط :دار الرضوان موريطانيا.
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وهذه جائزة عند احلنابلة ،ففي املغين « :أن يشرتك ماالن وبدن صاحب أحدمها ،فهذا
جيمع شركة ومضاربة ،وهو صحيح ،فلو كان بني رجلني ثالثة آالف درهم ،ألحدمها
ألف ،ولآلخر ألفان ،فأذن صاحب األلفني لصاحب األلف أن يتصرف فيها على أن
يكون الربح بينهما نصفني ،صح ،ويكون لصاحب األلف ثلث الربح حبق ماله ،والباقي
وهو ثلثا الربح بينهما ،لصاحب األلفني ثالثة أرباعه ،وللعامل ربعه ،وذلك ألنه جعل له
نصف الربح ،فجعلناه ستة أسهم ،منها ثالثة للعامل ،حصة ماله سهمان ،وسهم يستحقه
بعمله يف مال شريكه ،وحصة مال شريكه أربعة أسهم ،للعامل سهم وهو الربع1.
كما أن احلنفية منعوا القراض بالدين كما يف البحر الرائق إذ قال:
املضارب فال يصح ،وما اشرتاه له ،والدين يف ذمته،
«وأما املضاربة بدين فإن كان على
َ
وإن كان على غريه بأن قال اقبض مايل على فالن مث اعمل به مضاربة فهو جائز ،وإن
كان مكروها ألنه شرط لنفسه منفعة قبل العقد كما يف املبسوط»2
رابعا :فيها التردد بين عقود:
فيها الرتدد بني عقود ،فمن جهة ،العميل شريك ومن جهة أخرى مشرت بوعد ملزم قائم
مقام العقد ،ومن جهة أخرى عامل قراض؛ إذ شارك بنصيب أقل ،وهو العامل يف املشروع،
وأيضا فإن عقد املشاركة هنا ال يتم إال بعقد البيع ،وعقد البيع ال يتم إال باملشاركة!!!
خامسا :خامسا فيها بيع معين يتأخر قبضه:
فيها _ بناء على أن الوعد ملزم _ تأخري التنجيز يف البيع ملعني ،ومعلوم حكم بيع معني
يتأخر قبضه ،ألنه يؤدي للسلم يف معني وهو خالف املعروف وخالف حكمة مشروعية
السلم.
ومبا أن األقساط يف ذمة العميل وال حيق له ملك نصيب البنك مع وجود بيع يف صورة
وعد ففيها ما يلي:

 1املغين البن قدامة  5/136ط :دار الفكر بدون تاريخ ،وبآخرها جزآن من املعجم الفقهي املفصل .ومثل ذلك يف مفيد احلكام أليب
الوليد بن هشام األزدي (ت606:هـ)  2/382تح:أمحد بن عبد الكرمي جنيب ط :مركز جنيبويه 1433هـ 2012م
 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7/263
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سادسا :الكالئ بالكاليء:
فيها تأجيل تسليم املبيع املعني ،فتكون ذمة البنك مشغولة مبا باعه للعميل بالوعد البيع،
وتكون ذمة العميل مشغولة بالثمن ،ألن األقساط اليت يدفعها العميل تقوم مقام التأجيل،
كما لو كان نصيب البنك عشرة آالف دوالر واتفق مع العميل على دفع ألف دوالر كل
سنة مثال حىت ينتهي نصيبه ،وكلما دفع جزءا كان البنك مشاركا بالباقي ،أو مقارضا ،فهذا
حيدد أجال كتعيني األجل ابتداء سواء بسواء ,وهو أمر خمتلف فيه.
شروط جوازها:
 )1أن يكون الوعد بالبيع وعدا غري ملزم ،دفعا لشبهة اجتماع البيع والشركة.
 )2أن يكون العميل باخليار يف متلك حصة الشريك البنك.
)3أن يتساويا يف املال والعمل والربح ،دفعا الجتماع الشركة والقراض ،وإال بأن اختلف
املال والعمل فتجوز على رأي اخلنابلة.
)4أن يكون تفويت البنك حصته بعقد جديد حسب القيمة السوقية لنصيبه يوم تفويتها،
دفعا لبيع معني يتأخر قبضه.
)5أن يكون قصد البنك يف البداية املعروف واإلحسان إذا كان هو املمول ،دفعا لشبهة
القرض بفائدة.
 )3اإلجارة المنتهية بالتمليك
من أسماء العقد:
البيع اإلجياري.
اإلجيار الساتر للبيع.
اإلجيار الذي ينقلب بيعاً.
اإلجيار املقرتن بوعد بالبيع
ووفق االصطالح الفقهي ينبغي أن يسمى الكراء املقرتن بالوعد بالتمليك؛ إذ الكراء بيع
منافع اآلدمي ،واإلجارة بيع منافع غري اآلدمي.
من تاريخ المعاملة:
ظهر هذا العقد عام 1846م يف بريطانيا باسم هاير بريتشاس ()Hire-Purchase
ويف سنة 1953م ظهر يف الواليات املتحدة األمريكية ،باسم اللزينج.
مث ظهر يف فرنسا حتت سنة 1962م
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مث دخل البلدان اإلسالمية من غري أن يغري جلده إال بالتلون بلون املكان بأن مسي هذه
املرة تسمية عربية ختتلف عباراهتا باختالف اعتبارات املعربين على النحو الذي سبق.
وصورة هذا العقد على النحو اآليت:
جاء يف املعيار رقم 9 :ضمن ملحق التعريفات ما يلي:
لإلجارة املنتهية بالتمليك صورة يعمل هبا يف املؤسسات املاليةاإلسالمية تسمى اإلجارة
املنتهية بالتمليك ،وهي:
إجارة يقرتن هبا الوعد بتمليك العني املؤجرة إىل املستأجر يف هناية مدة اإلجارة أو يف
أثنائها ويتم التمليك بإحدى الطرق املبينة يف املعيار1.
كما جاء فيه أيضا « :مستند إلزامية الوعد هو أن املؤسسة دخلت يف أمر مل تكن لتدخل
فيه لوال الوعد ،وهو شراء العني لتأجريها إليه ،فإلزامية الوعد تدرأ الضرر عن املوعود،
ومستند منع املواعدة امللزمة أهنا تشبه العقد فيؤدي إىل التعاقد قبل التملك وقد صدر
بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل2.
ومن تعاريفها املوجزة ما جاء يف جملة جممع الفقه اإلسالمي« :متليك املنفعة مث متليك العني
نففسها آخر املدة»3
 )1يتفق العميل مع البنك على أن يقتين العميل سيارة مثال بثمن قدره كذا.
 )2يتفقان على دفع العميل أقساطا على دفعات وهو حينها ال يعد مشرتيا ،بل مستأجرا.
 )3يكون العميل مشرتيا حني دفع آخر ما بذمته.
يكون للمستأجر املتعاقد مع املؤسسة عدة خيارات وهي :
إعادة السلعة املؤجرة له إىل املؤسسة املالكة.
متديد مدة اإلجيار لفرتة أو فرتات أخرى4.

 1املعايري الشرعية ص127 :
 2املعايري ص126 :
 3جملة جممع الفقه اإلسالمي جبدة العدد اخلامس.
 4ينظر املرجع املذكور العدد .5
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التركيب في هذه المعاملة:
مما الشك فيه أن هذه املعاملة ركب فيها البيع على اإلجارة يف عقد واحد اختذ صورة
عقدين منفصلني.
حكمها:
متسك من أجازوا هذه املعاملة بأمور حاصلها:
 )1قاعدة األصل يف املعامالت اإلباحة.
 )2عموم حلية البيع بقول اهلل تعاىل :وأحل اهلل البيع 1واإلجار من البيع مبعناه األعم.
 )3اشرتاط الشرع تراضي املتعاقدين وهو هنا ثابت.
)4أن البيع واإلجارة ال يتنافيان ،وحىت مجهور املالكية الذين منعوا اجلمع بني عقود أجازوا
اجلمع بني البيع واإلجارة.
)5أن هذه املععاملة تيسر للناس احلصول على بعض الضروريات املعجوز عن دفع مثنها
كامال دفعة واحدة.
مناقشة ما تمسك به المجيزون:
ميكن التعليق على ما ذكروه هنا من األدلة والقواعد مبا يلي:
)1أن قاعدة األصل يف املعامالت احلل سبق ما فيها ،وهو أنه ال يعدل إليها إال بعد
عدم وجدان دليل يف املسألة.
)2أن قول اهلل تعاىل :وأحل اهلل البيع خمتلف يف كون «أل» فيه للعموم أو العهد مبعىن
البيع الشرعي ،أو أن اآلية من مقول الذين قالوا :إمنا البيع مثل الربا ،وعلى فرض
العموم فقد خيصص بالقياس املستنبط علته مما ورد من العقود املنهي عن اجلمع بينها،
على أن ذلك ليس واردا يف اجلمع بني البيع واإلجارة.
)3أن اشرتاط رضا املتعاقدين يعترب بعد رضا الشارع ،ألن التعامل على منهج الشرع
عبادة.
)4أن ما هنا ليس مجعا بني البيع واإلجارة ،بل هو تردد بني عقدين ،فالعميل ليس مبشرت
حني العقد ألنه الحق له يف بيع البضاعة وال تفويتها بأي وجه من الوجوه ،كما أنه
ينتفع هبا على أنه سيملكها ،بل يف عرف الناس أنه اشرتاها ،وعلى ذلك تعاقد مع
البنك.

 1سورة البقرة
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وأيضا فإن اجلمع بني البيع واإلجارة عند املالكية يكون يف عقدين مرتابطني على معقود
عليهما خمتلفني ،كبعتك داري وأكريت لك األخرى بكذا ،وما هنا تردد بينهما يف معقود
عليه واحد ،وهبذا أفىت العالمة الشيخ حممد التاويل كما مسعته منه سنة2003 :م يف
حصة من حصص أصول الفقه بني يديه.
كما حدثين األستاذ سعيد الكملي نقال عن شيخه ولد الددو أو ولد عدود _ شك من
الراوي _ أنه أفىت بناء على العلة نفسها.
)5وأسوأ من هذا أن يدخل طرف ثالث كما هو يف البنوك األخرى فيؤدي األمر إىل
سلف جر نفعا.
)6وأما املعىن املقاصدي من املصلحة يف هذا العقد فيقال إنه ال جيوز التمسك باملصاحل
امللغاة ولو بقياس صحيح.
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دليل المدقق الشرعي للبنك اإلسالمي
إعداد  :أحمد هيكل
رئيس التدقيق الشرعي _ اإلدارة الشرعية _ بنك ديب اإلسالمي

مقدمة
 - 1جهاز الرقابة الشرعية:
تعتمد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يف القيام مبهامها على إثنني من األجهزة التابعة هلا
األول :هو جهاز أمانة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،وله مهامه يف التحضري ألعمال
وإجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،وصياغة حماضرها وصيانتها.والثاين :هو جهاز
الرقابة الشرعية ويشتمل هذا اجلهاز على املراجعة الشرعية (التدقيق الشرعي)،وله مهامه يف
إجناز أهداف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومهامها فيما يتعلق بالتأكد من التزام املؤسسة
بأحكام الشريعة اإلسالميةطبقاً لقراراهتا .وتشرف اهليئة على هذا اجلهاز من خالل تقارير
التدقيق الشرعي اليت تعرض عليها ومن خالل متابعتها لتنفيذ خطط التدقيق الشرعي.
 - 2أهداف جهاز الرقابة الشرعية:
اهلدف األساسي جلهاز الرقابة الشرعية هو التأكد من أن إدارة املؤسسةأدت مسؤوليتها
جتاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،والفتاوى ،واإلرشادات ،والتعليمات ،وفقاً
ملا قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة.
 - 3المخاطر الشرعية وطريقة قياسها وتفعيلها في التدقيق الشرعي:
تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية العديد من املخاطر الشرعية عند أداء مسؤولياهتا جتاه
تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية مما استوجب على اإلدارات الشرعية هبا حتديد
تلك املخاطر ،ووضع معايري لقياسها ومراقبتها،ومن مث العمل على تفادحيدوثها أو تقليل
آثارها.
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• تعريف المخاطر الشرعية:
املخاطر الشرعية هى تلك األضرار اليت حتدث نتيجة لعدم إلتزام املؤسسة املالية اإلسالمية
بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما حددهتا هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة،
والىت قد تؤدى إىل التأثري السليب على مسعة املؤسسة املالية اإلسالمية،وفقدان ثقة املتاملني
معها ،وإخنفاض حصتها السوقية ،وحتقيق خسائر مالية.
• المخاطر الشرعية التي تواجه المؤسسات المالية اإلسالمية:
 - 1عدم اقتناع إدارة املؤسسة املالية اإلسالمية بالدور الذي تلعبه اإلدارات الشرعية.
- 2عدم قدرة إدارات البنك على توصيل استفساراهتم ألعضاء هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية أو توصيلها بشكل غري مطابق لواقع التطبيق العملي.
- 3عدم فهم إدارات البنك للفتوى الشرعية الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية،
أو فهمها على غري ما قُصد منها مما قد يؤدي إىل تطبيقها بشكل خمالف ملقصودها.
- 4عدم حصول موظفي البنك على التدريب الشرعي الكايف ،حىت ميكن التأكد من
قدرهتم على فهم وتطبيق الفتوى الشرعية بطريقة صحيحة.
- 5ضعف التدريب الشرعي أو عدم متكنه من القيام بدوره يف هتيئة املوظفني للقيام
بواجباهتم جتاه فهم وتطبيق الفتوى الشرعية.
- 6ضعف التدقيق الشرعي وافتقاره للكفاءات الالزمة للتدقيق على أعمال البنك يف
ضوء الفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
• آلية قياس درجة املخاطر الشرعية باملنتج:
• درجة األثر الشرعي للمخالفة على كل من (1-ربح املعاملة 2-،مسعة البنك)
(كبرية) وهي الصورة اليت جتعل ربح املعاملة غري مشروع ،ويصعب عندها تصحيحالضرر الشرعي الواقع على مسعة البنك.
(متوسطة) وهي الصورة اليت ال تؤثر على شرعية ربح املعاملة ،وميكن معها جتنب الضررالواقع على مسعة البنك.
(ضعيفة) وهي الصورة ذات األثر احملدود على مسعة البنك الشرعية ،وال أثر هلا مطلقاًعلى شرعية أرباحها.
• تعمد تكرار املخالفة الشرعية رغم التنبيه عليها.
•عدم استجابة اإلدارة املدقق عليها لتوجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لتجنب
حدوث املخالفة الشرعية.
•نسبة حدوث املخالفة الشرعية يف عينة التدقيق الشرعي.
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 - 4التدقيق الشرعي ووظيفته:
باعتباره ركيزه من ركائز جهاز الرقابة الشرعية ،تقوم املراجعة الشرعية أو التدقيق الشرعي
باآليت:
•حتديد املخاطر الشرعية ووضع معايري مناسبة لقياسها ومراقبتها ،والعمل على تفادي
حدوثها أو تقليل آثارها.
•التطوير والتحسني املستمرلدليل عمل املدقق الشرعي يف ضوء الفتاوى والقرارات
والتوجيهات الصادرة عن هيئة الفتوى الرقابة الشرعية.
•إعداد خطط التدقيق الشرعي على أعمال البنك خالل الفرتة املعنية بالتدقيق،واعتمادها
من هيئةالفتوى والرقابة الشرعية.
•تنفيذ خطط التدقيق الشرعي املعتمدة مبراجعة املعامالت والعقود واالتفاقيات والسياسات
واملنتجات وعقود التأسيس والنظم األساسية والقوائم املالية ومجيع األنشطةاليت قام هبا
البنك خالل الفرتة املعنية بالتدقيق.
•إعداد تقارير التدقيق الشرعي لفروع وإدارات وأقسام البنكومناقشتها مع اجلهات اليت
مت التدقيق عليها للحصول على ردودهم بشأن املالحظات الشرعية الواردة يف التقرير
الشرعي.
•رفع تقارير التدقيق الشرعي بشكل دوري إىل هيئةالفتوى والرقابة الشرعية مدعومة
باملستندات ،وذلك بعد احلصول على ردود اإلدارات املعنية بشأن املالحظات الواردة
بتقرير التدقيق الشرعي.
•الرد على استفسارات هيئةالفتوى والرقابة الشرعية بشأمنالحظات تقارير التدقيق الشرعي.
•متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات اهليئةعلى مالحظات التدقيق الشرعي ،وذلك مبنع
اإلجراءات اليت تؤدي لوقوع املخالفات الشرعية بأنشطة ومعامالت البنك ،وحتديد
املسؤول عنها،واختاذ ما يلزم شرعاً بشأهنا ،انطالقاً من أن ما يصدر عن هيئةالفتوى
والرقابة الشرعية من قرارات شرعية ملزمة إلدارة املؤسسة وواجبة التنفيذ.
•متابعة إدارة البنك يف استبعاد اإليرادات اليت قررت هيئةالفتوى والرقابة الشرعية جتنيبها،
والتأكد من التربع هبا للجهات اخلريية وفق ما اعتمدته هيئة الفتوىوالرقابة الشرعية من
جهات خريية.
• العمل املستمر على االستفادة من التدقيق الداخلي باعتباره علماً راسخاً له أصوله
وقواعده وأدواته.
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ثانياً :دليل المدقق الشرعي
 - 1تعريف دليل المدقق الشرعي:
هو دليل إرشادي شرعي لطريقة التدقيق على املنتج/اإلدارة املزمع القيام بالتدقيق عليها
وحيتوي الدليل على شرح خمتصر للمنتج الشرعي/لإلدارةاملدقق عليهاودرجة املخاطر
ُ
ملستندات وإجراءات العمل هبا،
الشرعية فيها وهيكلها التنظيمي ،والتكييف الشرعي
والعقود الشرعية املعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،وحيتوي الدليل أيضاً على
قائمة باملتطلبات الشرعية الواجب توافرها ،وقائمة باملالحظات الشرعية السابق رصدها
للمنتج/اإلدارة.
 - 2إعداد دليل المدقق الشرعي:
- 1يقوم فريق من التدقيق الشرعي ممن لديهم الدراية واخلربة العملية املناسبة يف التدقيق
الشرعي بإعداد دليل املدقق الشرعي ليكون مبثابة النواة األوىل لدليل التدقيقعلى
املنتج/اإلدارة املعنية.
 - 2يتم إعداد شرح خمتصر وواضح للمنتج الذي سيتم التدقيق عليه.
- 4يراعى يف إعداد دليل املدقق الشرعي متطلبات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وإرشاداهتا
يف مراجعة مستندات وعقود وخطوات تنفيذ املنتج وحتديد درجة املخاطر الشرعية
به.
- 5يعمل التدقيق الشرعي بشكل مستمر على تطوير دليل املدقق الشرعي وإدخال
التعديالت والتحسينات الواجبة عليه ،ليظل دائماً مواكباً ألي تغيري يف الفتاوي أو
اخلطوات الشرعية لتنفيذ املنتج ،وألي تعديل يف اهليكل التنظيمي أو الدورة املستندية
لتنفيذه.
- 6إن قيام البنك باستحداث منتج جديد يستدعي بالتبعية قيام التدقيق الشرعي بإعداد
دليل تدقيق شرعي جديد هلذا املنتج.
- 7العمل املستمر على االفادة من التدقيق الداخلي باعتباره علماً راسخاً له أصوله،
وقواعده ،وأدواته وخباصة (طريقة إعداد التقارير ،وحتديد درجة املخاطرة ،وحتديد
العينة املدقق عليها ،وغريها مما ميكن االستفادة منه يف جمال التدقيق الشرعي
)...........
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 - 3أهمية ووظيفة دليل المدقق الشرعي:
- 1يساعد التدقيق الشرعي يف حتديد املخاطر الشرعية ووضع معايري مناسبة لقياسها
ومراقبتها ،والعمل على تفادي حدوثها أو تقليل آثارها.
 - 2يوفر دليل املدقق الشرعي آلية تساعد املدقق على القيام مبهامه بدقة وسرعة.
- 3ميثل الدليل مرجعاً لإلدارة الشرعية وللمدقق الشرعي يف حتديد الضوابط الشرعية اليت
ختص اجلهة اليت يتم التدقيق عليها.
- 4تعريف املدقق الشرعي باهليكل التنظيمي لإلدارة املدقق عليها والتغريات اليت طرأت
عليها منذ آخر زيارة للتدقيق الشرعي ،ومسؤولية كل موظف فيها مما يسهل على
املدقق التعامل فيها واحلصول على املعلومات الالزمة للقيام مبهمته يف التدقيق على
املنتج الشرعي.
- 5يقدم للمدقق الشرعي شرحاً مبسطاً عن الدورة املستندية اليت مير خالهلا املنتج أثناء
تنفيذه ،حبيث يكون املدقق على علم مسبق باملستندات اليت سوف يقوم بالتدقيق
عليها الحقا.
- 6يضمن توافر احلد األدىن من التأكيد على قيام املدقق الشرعي مبراجعة املتطلبات
الشرعية للمنتج أو اإلدارة من خالل مراجعة قائمة اخلطوات واملستندات والعقود
الشرعية والتأكد من مراجعته جلميع النقاط الواردة يف دليل التدقيق.
- 7توفري آلية سهلة لتحديد عينة الفحص وأرشفتها واالستفادة منها يف حتديد درجة
املخاطر الشرعية لكل منتج/إدارة يتم التدقيق عليها.
 - 4آلية العمل بدليل المدقق الشرعي:
 - 1وفقا لدليل إجراءات التدقيق الشرعي يقوم التدقيقبإعداد «استمارة التدقيق الشرعي»
وهي عبارة عن منوذج «قائمة نقاط مراجعة أو فحص» لكل منتج أو إدارة.
 - 2حتتوي استمارة التدقيق الشرعي على النقاط األساسية أو املتطلبات الشرعية الواجب
التأكد منها.
- 3كما حتتوي على مجيع املخالفات الشرعية السابق رصدها للمنتج أو اإلدارة ،حىت
ميكن للتدقيق الشرعي التعرف على مدى استجابة اإلدارة املدقق عليها لتصحيح
ُ
املالحظات الشرعية السابقة.
- 4يستخدم املدقق الشرعي منوذج استمارة تدقيق شرعي واحد لكل معاملة ،ويقوم
بتسجيل البيانات اليت متيز املعاملة املدققة عن غريها (مثال :رقم املعاملة ،واسم
املتعامل ،وتاريخ تنفيذ املعاملة ،ومبلغ املعاملة.)........... ،
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- 5يقوم املدقق الشرعي بفحص املعاملة املنفذة يف ضوء استمارة التدقيق الشرعي للتأكد
من سالمة التنفيذ ومراعاته للمتطلبات الشرعية.
- 6من خالل مرور املدقق الشرعي على قائمة نقاط املراجعة/الفحص للمعاملة ،يكون
هناك بعض النقاط غري املتوافرة أو املتوافرة بشكل خمالف من النواحي الشرعية.
- 7يقوم املدقق الشرعي باضافة املعاملة اليت هبا مالحظات شرعية إىل تقرير التدقيق
على املنتج /اإلدارة ،وحيتفظ باستمارة التدقيق الشرعي وبنسخة من املستندات الدالة
على املالحظة الشرعية.
- 8بالنسبة للمعامالت اليت مل يتم رصد أي مالحظات شرعية بشأهنا ووجدت مطابقة
الستمارة التدقيق الشرعي ،يتم االحتفاظ باستمارة التدقيق كدليل على قيام املدقق
بفحص املعاملة وتسجيلها ضمن عينة الفحص.
- 9جيب أال مينع وجود دليل املدقق الشرعي أو استمارة التدقيق الشرعي قيام املدقق
بإجراء الفحص الدقيق للجميع املستندات والنقاط اليت قد ال تكون مشمولة يف
دليل املدقق الشرعي أو استمارة التدقيق الشرعي ،مبعىن آخر ال جيب أن حيصر
املدقق الشرعي مراجعته فقط يف النقاط الواردة فيهما ،وإال أصبحت عائقا دون
التطوير واإلبداع.
 - 5مثال على دليل المدقق الشرعي:
دليل التدقيق الشرعي لبيع المرابحة لآلمر بالشراء
أوالً :تحديد درجة المخاطر الشرعية في منتج المرابحة لآلمر بالشراء
يقوم فريق التدقيق على املنتج بإجراءدراسةتارخييةللمخالفاتالواردةفيتقاريرالسنواتالسابقة
ومراعاة درجة املخالفة وتكرارها وتعامل اإلدارات املنفذة للمنتج مع قرارات اهليئة بشأن
املخالفات وحتديد مدى تأثري املخالفة على شرعية األرباحوعلىسمعةاملؤسسةاملالية.
ثانياً :الهيكل التنظيمي لإلدارات المعنية بتنفيذ منتج المرابحة لآلمر بالشراء
يضع التدقيق نصب أعينه اهليكل التنظيمي لإلدارات املعنية بتنفيذ املنتج خالل دورة حياته
وحتديثه بشكل مستمر مبا يسهل على املدقق الشرعي طلب البيانات واملستندات الآلزمة
إلمتام مهمته يف التدقيق على املنتج وحتديد املسؤول عن كل مرحلة من مراحل تنفيذه.
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ثالثاً :عقود ومستندات منتج المرابحة لآلمر بالشراء
يرفق بدليل املنتج آخر نسخة من العقود واملستندات املوافق عليها من قبل اهليئة الشرعية
ويراعى أية تعديالت تتم عليه يف املستقبل.
رابعاً :استمارة التدقيق الشرعي على المنتج
يعتمد املدقق الشرعي يف التدقيق على املنتج على استمارة التدقيق الشرعي وحتتوي تلك
االستمارة على املتطلبات الشرعية اليت جيب التحقق منها باالضافة إىل قائمة باملالحظات
الشرعية واملخالفات السابق رصدها خالل سنوات تطبيق املنتج مع مراعاة أن تتم إضافة
أي مالحظات جديدة تظهر خالل التدقيق.
خامساً :تعريف المرابحة
هي بيع السلعة مبثل الثمن الذي اشرتيت به مع زيادة ربح معلوم متفق عليه ،بنسبة من
الثمن أو مببلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي املراحبة العادية ،أو بناء على
وعد بالشراء وهي املراحبة املصرفية.وهذا التعريف مشل املعاين املذكورة باملذاهب األربعة.
سادساً :األدلة الشرعية على جواز بيع المرابحة
املراحبة هي أحد أنواع البيوع والبيع مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع وهذه هي األدلة:
البيع وحرم الربا).
أحل اهلل َ
 - 1القرآن:يقول اهلل سبحانه وتعاىل (و َ
- 2السنة:وردت أحاديث كثرية منها قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم «أفضل الكسب
عمل الرجل بيده وكل بيع مربور» أخرجه احلاكم.
كذلك فقد أمجع العلماء واألئمة األربعة على جواز بيع املراحبة.
سابعاً :الخطوات الشرعية لبيع المرابحة لآلمر بالشراء
ثامناً :الشروط الواجب توافرها في بيع المرابحة
املراحبة من البيوع اليت ال يشرتط فيها تواجد السلعة (وقت طلب الشراء وليس عند إبرام
العقد) عند البائع ،فقد تكون البضاعة موجودة عند البائع وقد ال تكون موجودة ولكن
ميكن أن يطلب املشرتي من البائع السلعة اليت يرغب يف شرائها وحيددله مواصفاهتا بدقة،
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وبعد أن يشرتيها البائع ويتملكها ،مث يقوم بالتعاقد مع املشرتي على ما سبق االتفاق عليه،
ويتسلم املشرتي السلعةمطابقة للمواصفات اليت اشرتطها على البائع يف البداية.
وقد وضع الفقهاء شروطاً للمراحبة حىت يكون البيع صحيحاً وهي:
- 1أن يكون الربح معلوماً للمشرتي إضافة إىل الثمن األول الذي اشرتيت به وأية
مصروفات أخرى ينفقها البائع على السلعة ،ويرتاضى املتبايعان على الثمن اإلمجايل
للسلعة.
 - 2أن يكون العقد األول الذي اشرتى به البائع صحيحاً ،فإن كان فاسداً ال جيوز بيع
املراحبة.
- 3أن يوضح البائع للمشرتي كل ما يتعلق بالسلعة ،كأن يكون هبا عيب ،أو أنه
اشرتاها باألجل ،أو اشرتاها من أحد أقاربه ،ألن املراحبة تقتضي اإلخبار عن كل ما
يتعلق بالسلعة إذا طلب منه.
ومما حيتاج هنا إىل إيضاح أن شراء السلعة من جانب املشرتي األول منفصل عن بيعها
لغريه ،فشراؤه للسلعة عقد قائم بذاته ينبغي توافر شروط صحته واستيفاء أركانه ،وبيعه هلا
عقد آخر له أركانه وشروطه فهما عقدان مستقالن وإن كان كل منهما مرتتباً على اآلخر.
تاسعاً :الضوابط الشرعية لتنفيذ منتج المرابحة لآلمر بالشراء
 - 1الضوابط الشرعية العامة
.1إذا قام املتعامل بالرد على قبول البائع املوجه إليه خاصة أو اخلايل من أي توجيه
باإلجياب ،ففي هذه احلالة ال جيوز للبنك إجراء عملية املراحبة لآلمر بالشراء.
.2جيب إلغاء أي ارتباط تعاقدي سابق ،بني املتعامل اآلمر بالشراء والبائع األصلي إن
وجد حىت ال تؤول املعاملة إىل جمرد قرض ربوي ،ويُشرتط أن تكون هذه اإلقالة من
الطرفني حقيقية وليست صورية ومثبتة يف وثيقة توضع يف ملف املعاملة.
.3ال جيوز أن يكون املتعامل اآلمر بالشراء هو نفسه أو وكيله املالك األصلي للسلعة ،أو
أن تكون اجلهة البائعة للسلعة مملوكة للمتعامل.
.4جيوز للبنك شراء السلعة ممن بينهم وبني اآلمر للشراء قرابة نسب أو عالقة زوجية مع
املتعامل اآلمر بالشراء مث بيعها إليه مراحبة باألجل ،بعد تذكريهم أنه جيب أن تكون
املعاملة عبارة عن بيع حقيقي وليست حيلة لبيع العينة.
.5ال جيوز االتفاق بني البنك واملتعامل على املشاركة يف مشروع مع وعد أحدمها لآلخر
بشراء حصته باملراحبة يف وقت الحق حىت ال تؤول املعاملة إىل ضمان الشريك حلصة
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شريكه وإىل الربا ،أما إذا وعد أحد الشريكني اآلخر بشراء حصته بالقيمة السوقيةللبيع
أو بقيمة يتفقان عليها يف حينه فال مانع من ذلك بعقد شراء جديد ،سواء أكان
الشراء بثمن حال أم مؤجل.
 .6ال جيوز إجراء املراحبة املؤجلة يف الذهب أو الفضة أو العمالت.
 .7ال جيوز جتديد املراحبة على نفس السلعة.
 - 2الضوابط الشرعية للوعد بالشراء
- 1جيوز استجابة البنك لطلب املتعامل يف شراء السلعة من جهة معينة ألنه ليس له
صفة اإللزام فللبنك أن يشرتي من جهة أخرى.
- 2جيوز للبنك واملتعامل اآلمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام املراحبة االتفاق على تعديل
بنود الوعد عما كانت عليه سابقاً ،وال جيوز تعديل الوعد إال باتفاق الطرفني ،ولكن
ليس ألحدمها االنفراد بذلك.
ميكن إلزام املتعامل بوعده استناداً إىل عمومات األدلة من القرآن والسنة بوجوب الوفاء
بالعهد والوعد ،وقد ورد بشأن اإللزام بالوعد من طرف واحد قرار جممع الفقه اإلسالمي
الدويل ،وفتوى بنك ديب اإلسالمي ،وفتاوى البنوك اإلسالمية األخرى.
 - 3الضوابط الشرعية المتعلقة بالعموالت والصرف
 .1ال جيوز حصول البنك من املتعامل على عمولة ارتباط مقابل منح املتعامل مراحبة.
 .2ال جيوز حصول البنك على عمولة تسهيالت مقابل منح املتعامل مراحبة.
.3مصروفات إعداد العقود املربمة بني البنك واملتعامل تقسم بينهما ما مل يتفق الطرفان
على حتمل أحدمها هلا ،على أن تكون تلك املصروفات عادلة ،أي على قدر العمل،
حىت ال تشتمل ضمناً على عمولة ارتباط أو تسهيالت.
.4جيوز للبنك أخذ عمولة دراسة اجلدوى،إذا كانت الدراسة بطلب املتعامل وملصلحته
واتفق على املقابل عنها منذ البداية.
 - 4الضوابط الشرعية للضمانات المتعلقة بالشروع في المعاملة
.1جيوز للبنك أن يأخذ مبلغاً نقدياً يسمى «ضمان اجلدية» ،يدفعه املتعامل حىت يتأكد
من القدرة املالية للمتعامل ،وكذلك ليطمئن على إمكان تعويضه عن الضرر الالحق
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به يف حال تراجع املتعامل عن وعده ،وبذلك ال حيتاج البنك إىل املطالبة بدفع تعويض
الضرر وإمنا يقتطع ذلك من مبلغ هامش اجلدية.
.2ال جيوز للبنك حجز مبلغ ضمان اجلدية يف حالة تراجع املتعامل عن تنفيذ وعده،
وينحصرحقه يف اقتطاع مقدار الضرر الفعلي املتحقق نتيجة تراجع املتعامل ،وهو
الفرق بني تكلفة السلعة ومثن بيعها لغري اآلمر بالشراء ،وال يشمل التعويض ما يسمى
بالفرصة الضائعة.
.3إذا مت تنفيذ املتعامل لوعده وإبرامه لعقد بيع املراحبة لآلمر بالشراء فيجب خصم مبلغ
ضمان اجلدية من مثن السلعة.
 - 5الضوابط الشرعية في تملك البنك السلعة قبل بيعها مرابحة
.1حيرم على البنك أن يبيع سلعة باملراحبة قبل متلكها ،فال يصح توقيع عقد بيع املراحبة
مع املتعامل قبل تعاقده مع البائع األول لشراء السلعة موضوع املراحبة ،وقبضها القبض
الشرعي الناقل للضمان سواء كان القبض حقيقة أو حكماً بالتمكني أو تسليم
املستندات املخولة بالقبض.
 .2يعترب بيع املراحبة غري صحيح إذا كان عقد الشراء األول باطالً ال يفيد ملكاً تاماً
للبنك.
.3جيوز أن يتم تعاقد البنك مع البائع عن طريق لقاء الطرفني وإبرام عقدالبيعومناقشة
تفاصيله يف جملس العقد ،كما جيوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين بإجياب وقبول
متبادلني بالكتابة أو املراسلة بأي شكل من أشكال االتصال احلديثة املتعارف عليها
بضوابطها املعروفة.
 - 6الضوابط الشرعية في قبض البنك للسلعة قبل بيعها مرابحة
 .1جيب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميله
باملراحبة لآلمر بالشراء.
.2الغرض من اشرتاط قبض السلعة هو حتمل البنك تبعة هالكها ،وذلك يعين أن خترج
السلعة من ذمة البائع وتدخل يف ذمة البنك.
.3إن كيفية قبض األشياء ختتلف حبسب حاهلا واختالف األعراف فيها ،فكما يكون
القبض حسياً يف حالة األخذ باليد أو النقل أو التحويل إىل حوزة القابض أو وكيله
يتحقق أيضاً اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكني من التصرف ولو مل يوجد القبض
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حساً ،فقبض العقار يكون بالتخلية ومتكني اليد من التصرف ،فإن مل يتمكن املشرتي
من املبيع فال تعترب التخلية قبضاً ،أما املنقول فقبضه حبسب طبيعته.
.4يعترب قبضاً حكمياً تسلم البنك أو كيله ملستندات الشحن عند شراء البضائع من
السوق اخلارجية ،وكذلك تسلمه لشهادات التخزين اليت تعني البضاعة من املخازن
اليت تدار بطرق مناسبة موثوق هبا.
.5يتسلم البنك السلعة بنفسه من خمازن البائع أو من املكان احملدد يف شروط التسليم،
وتنتقل مسؤولية ضمان املبيع إىل البنك بتحقق حيازته للسلعة ،وجيوز للبنك توكيل
غريه للقيام بذلك نيابة عنه.
 - 7الضوابط الشرعية في التأمين على السلع المباعة مرابحة
- 1التأمني على سلعة املراحبة مسؤولية البنك يف مرحلة التملك ،ويقوم هبذا اإلجراء على
حسابه باعتباره مالكاً للسلعة ويتحمل املخاطر املرتتبة على ذلك ،ويكون التعويض
من حقه وحده وليس للمتعامل حق فيه إن حدث موجب التعويض قبل انتقال
امللكية إىل املتعامل وحيق للبنك أن يضيف تكلفة التأمني بعد ذلك إىل تكلفة املبيع،
وبالتايل إىل مثن بيع املراحبة.
- 2جيوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمني على السلعة يف مرحلة متلك البنك للسلعة،
ولكن جيب أن يتحمل البنك تكالفيها.
- 3البد أن يكون التأمني على السلعة حمل املراحبة لدى إحدى شركات التأمني
اإلسالمية.
 - 8الضوابط الشرعية في إبرام عقد المرابحة
 - 1ال جيوز للبنك اعتبار عقد املراحبة لآلمر بالشراء مربماً تلقائياً مبجرد متلكه السلعة.
- 2ال جيوز للبنك إلزام املتعامل اآلمر بالشراء بتسلم السلعة وسداد مثن بيع املراحبة يف
حالة امتناعه عن إبرام عقد املراحبة.
- 3إذا اشرتى البنك السلعة باألجل بقصد بيعها باملراحبة فإنه جيب عليه اإلفصاح
للمتعامل عن ذلك ،وجيب أن يصرح البنك عند التعاقد على البيع بتفاصيل
املصروفات اليت سيدخلها يف الثمن.
- 4إذا حصل البنك على خصم من البائع على السلعة املبيعة نفسها ولو بعد العقد فإن
املتعامل يستفيد من ذلك اخلصم بتخفيض الثمن اإلمجايل بنسبة اخلصم.
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- 5جيب أن يكون كل من مثن السلعة يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء ورحبها حمدداً ومعلوماً
للطرفني عند التوقيع على عقد بيع املراحبة ،وال جيوز بأي حال أن يرتك حتديد الثمن
أو الربح ملتغريات جمهولة أو قابلة للتحديد يف املستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع
وجيعل الربح معتمداً على مستوى الليبور (( LIBORالذي سيقع يف املستقبل،
وال مانع من ذكر مؤشر من املؤشرات املعروفة يف مرحلة الوعد لالستئناس به يف
حتديد نسبة الربح ،على أن يتم حتديد الربح يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء على
أساس نسبة معلومة من التكلفة وال يبقى الربح مرتبطاً بالليبور أو بالزمن.
- 6ال جيوز التوقيع على عقد املراحبة دون أن يكون مكتمل جلميع بياناته ،مثل
تاريخ التوقيع على العقد ،وتكلفة شراء السلعة ،وربح البائع فيها ،وهذه من أمثلة
املخالفات اليت يواجهها البنك يف حالة إصدار خطاب الضمان املالحي يف
االعتمادات املستندية.
- 7جيب أن يكون الربح يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء معلوماً وال يكفي االقتصار على
بيان الثمن اإلمجايل ،وجيوز أن يكون الربح حمدداً مببلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من
مثن الشراء فقط أو من مثن الشراء مضافاً إليه مبلغ املصروفات ،ويتم هذا التحديد
باالتفاق والرتاضي بني الطرفني.
- 8جيوز االتفاق على سداد مثن السلعة يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء على أقساط
متقاربة أو متباعدة ويصبح مثن السلعة حينئذ ديناً يف ذمة املتعامل جيب أداؤه عند
األجل املتفق عليه ،وال جيوز بعدها املطالبة بالزيادة عليه سواء بسبب زيادة األجل
أو التأخري لعذر أو لغري عذر.
- 9للبنك أن يشرتط على املتعامل :أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة يف املوعد احملدد بعد
إبرامعقد املراحبة حيق للبنك فسخ العقد و بيع السلعة نيابة عن املتعامل وحلسابه
ويستويف مستحقاته من الثمن ويرجع عليه بالباقي إن مل يكف الثمن.
 - 9الضوابط الشرعية في الحصول على ضمانات المرابحة
- 1جيوز اشرتاط البنك على املتعامل حلول مجيع األقساط املستحقة قبل مواعيدها عند
امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معترب.
- 2للبنك أن يطلب من املتعامل ضمانات مشروعة يف عقد بيع املراحبة لآلمر بالشراء،
ومن ذلك حصول البنك على كفالة طرف ثالث ،أو رهن الوديعة االستثمارية
للمتعامل أو رهن أي مال منقول أو عقار ،أو رهن السلعة حمل العقد رهناً ائتمانياً
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(رمسياً) دون حيازة ،أو مع احليازة للسلعة وفك الرهن تدرجيياً حسب نسبة السداد.
- 3جيوز مطالبة البنك للمتعامل بتقدمي شيكات أو سندات ألمر قبل إبرام عقد املراحبة
لآلمر بالشراء ضماناً للمديونية اليت ستنشأ بعد إبرام العقد ،شريطة النص على أنه
ال حيق للبنك استخدام الشيكات أو السندات إال يف مواعيد استحقاقها ،ومتتنع
املطالبة بالشيكات قبل موعدها.
- 4حيق للبنك يف حال احلصول على رهن من املتعامل أن يشرتط تفويضه له ببيع الرهن
من أجل االستيفاء من مثنه دون الرجوع إىل القضاء.
- 5ال جيوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة يف مقداره (جدولة الدين) سواء كان
املدين موسراً أو معسراً.
- 6إذا وقعت املماطلة من املتعامل املدين باألقساط فإن املستحق هو مبلغ الدين فقط،
وال جيوز للبنك أن يلزم املتعامل بأداء أي زيادة لصاحله.
- 7جيوز للبنك أن يتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل املشرتي سداد التزاماته»
مكافأة السداد املبكر» إذا مل يكن بشرط متفق عليه يف العقد.
- 8جيوز االتفاق بني البنك واملتعامل على أداء دين املراحبة لآلمر بالشراء بعملة أخرى
مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر الصرف يوم السداد ،شريطة أن يتم تسديد
الدين بأكمله أو تسديد املقدار املتفق على مصارفته ،حبيث ال يبقى يف الذمة شيئ
من املبلغ املتفق على مصارفته.
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الخاتمة
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،اللهم صلي وسلم وبارك
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن عمل هبديه إىل يوم الدين ،فبعد أن استعرضت
ورقة العمل اليت تقدم دليل منوذجيا للمدقق الشرعي يف عمله أرى أن يتبىن هذا امللتقى
الفقهي املبارك بعض التوصيات لتكتمل اإلفادة منها وهي:
- 1تعميم فكرة العمل بدليل املدقق الشرعي بإدارات التدقيق يف البنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية باعتبارها أساس عمل املدقق الشرعي.
- 2أن يراعى يف إعداد دليل املدقق الشرعي ،اهليكل التنظيمي لإلدارة املدقق عليها
والتغريات اليت تطرأ عليه بشكل مستمر ،حبيث يسهل على املدقق الشرعي التعامل
فيها واحلصو ل على املعلومات والبيانات الالزمة ألداء مهامه.
- 3أن حيتوي الدليل على شرح مبسط للدورة املستندية اليت مير خالهلا املنتج أثناء تنفيذه
وخطواهتا على الرتتيب الشرعي املطلوب ،حبيث يوفر للمدقق معرفة كاملة عن
الفتاوى والعقود واملستندات اليت سيقوم بالتدقيق عليها الحقا.
- 4ضرورة أن يتضمن الدليل شرحا كافيا جلميع املخالفات واملالحظات الشرعية السابق
رصدها ،وحتديد درجة املخالفة الشرعية يف كل منها.
- 5التأكيد على عملية التطوير املستمرةلدليل املدقق الشرعي بشكل ديناميكي واضعني
يف االعتبار أي تطور أو حتديث على املنتج وفتاواه وعقوده ومستنداته و دورته
املستندية واهليكل التنظيمي لإلدارة اليت تقوم بتنفيذه.
- 6االستفادة من دليل املدقق الشرعي يف حتديد اإلدارات اليت تزداد فيها نسب األخطاء
الشرعية ومن مث اعداد دورات تدريب شرعية خاصة بنطاق أعماهلم ،واستخدام
نسب األخطاء الشرعية يف حتديد حجم عينة التدقيق الشرعي الواجب على املدقق
تغطيتها.
- 7االستفادة من الدليل يف تدريب املدققني الشرعيني اجلدد ملا حيتويه من معلومات
أساسية للقيام بوظيفة التدقيق الشرعي.
- 8إبراز أمهية ودور دليل املدقق الشرعي يف توفري احلد األدىن من التأكيد على إلتزام
املؤسسة املالية اإلسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية طبقاً لقرارات اهليئة وذلك يف
كل معامالهتا.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم وصل اهلل وسلم وبارك على نبينا اهلادي األمني وعلى آله وصحبه
أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.
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دور اإلدارات الشرعية في منظومة
الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية
اإلسالمية
إعداد  :د .سعد البقالي
مسؤول اهليئة الشرعية بالبنك املركزي ديب

بين يدي الورقة:
ال ختتلف املؤسسات املالية اإلسالمية املستقلة عن نظرياهتا من النوافذ اإلسالمية يف كوهنا
تلتزم يف أنشطتها وخدماهتا املالية بالشريعة ومبا متليه اهليئات الشرعية العليا أو اخلاصة هبذه
املؤسسات والنوافذ .وعليه ،فقد اختلف إطار حوكمة هذه املؤسسات بوضع أسس تضمن
التزام هذه املؤسسات باملبادئ واألحكام اليت قامت عليها ،حيث تعتمد أطر احلوكمة
الشرعية على أسس مثل املالءمة ،والشفافية ،واالستقاللية ،والسرية ،كما وضعت آليات
ملساندة اهليئة الشرعية يف أداء مهامها ومن ذلك األمانة العامة للهيئة واإلدارة الشرعية
مبختلف مكوناهتا الرئيسة واليت هلا دور أساس يف دعم اهليئة الشرعية بل ودعم االبتكار
والتطوير داخل املؤسسات والنوافذ اإلسالمية .وتتناول هذه الورقة مكونات هذه اإلدارة
وآليات اشتغاهلا والتحديات اليت تواجهها وأهم التجارب واملمارسات الدولية يف إدارهتا.
الحوكمة الشرعية:
تزايد االهتمام باحلوكمة يف املؤسسات والشركات عامة واملصارف واملؤسسات املالية
بشكل خاص نظرا لتنامي املسؤوليات االجتماعية واملكانة االقتصادية اليت حتتلها هذه
املؤسسات .كما أن وضعية التنايف وعدم التواؤم الذي حتكم العالقات املختلفة ألصحاب
املصاحل من مالك املؤسسات ومديريها واملتعاملني معها والناس عامة دفعت اجلهات
الرقابية إىل التشديد على ضرورة التأكد من التزام املؤسسات وإداراهتا مبا وعدت أو التزمت
به جتاه أصحاب املصاحل املختلفة.
إن املؤسسات املالية اإلسالمية كغريها من املؤسسات التجارية هتدف إىل الربح من خالل
أنشطتها التجارية .إال أن هذه املؤسسات قد التزمت بأن تكون تعامالهتا متوافقة مع
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أحكام الشريعة اإلسالمية ،فكان لزاما أن تضع آليات حوكمة معينة تعزز من مصداقية
التزامها بالتوافق مع الشريعة من أجل تعزيز ثقة مجهور املتعاملني مع تلك املؤسسات،
ومساعدهتا يف االلتزام يف عملياهتا ومعامالهتا بأحكام الشريعة.
باإلضافة إىل ذلك ،إن اهتزاز ثقة اجلمهور يف البنوك اإلسالمية جراء فشلها يف االلتزام
بالشريعة يعرضها ملخاطر مالية حقيقية ميكن أن تؤدي إىل اهنيارها بالكامل .بل إن ذلك
قد ميتد إىل البنوك اإلسالمية األخرى نظرا الحتاد املرجعية من وجهة نظر املتعاملني .هذا
األمر قد يعرض القطاع املصريف ككل لتداعيات سلبية وخماطر نظامية .ولذلك ،فإن
احلوكمة الشرعية تعترب مهمة لكل بنك إسالمي وللقطاع املصريف ككل ،األمر الذي جيعل
من احلوكمة الفعالة للرقابة الشرعية إحدى الركائز املهمة لالستقرار املايل.
تأيت اهليئات الشرعية على رأس هرم احلوكمة الشرعية .حيث إن اهليئة الشرعية داخل البنك
أو اهليئة الشرعية العليا هي املسؤولة عن التوجيه الشرعي واإلرشاد ومراقبة كافة األنشطة
الىت تقوم هبا هذه البنوك اإلسالمية للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية
وذلك مبتابعة وفحص وحتليل كافة األعمال والتصرفات واملعامالت والقوائم املالية للبنوك
اإلسالمية للتأكد من أهنا تتم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وبيان املخالفات واألخطاء
وتصويبها الفوري ،وتقدمي التقارير إىل اجلهات املعنية متضمنة املالحظات والنصائح
واإلرشادات وسبل التطوير.
ونظرا لكون اهليئة الشرعية ليست مقيمة داخل املؤسسات املالية اإلسالمية وجتتمع بصفة
دورية فقط ،فإنه كان لزاما أن تنشأ إدارة كاملة تساعد وتنوب عن اهليئة الشرعية يف املتابعة
اليومية ألعمال البنك وتكون العني الساهرة للهيئة حبيث ترجع إليها باملعطيات من أجل
القيام بوظيفتها على أكمل وجه.
هذا الدور الفريد واملهم الذي تؤديه اإلدارات الشرعية يتطلب النظر يف مكوناهتا وأطرها
وآلياهتا والتحديات اليت تواجهها واالستفادة من التجارب واخلربات الدولية ملواجهتها.
تعريف الحوكمة الشرعية:
عرف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف معياره حول احلوكمة الشرعية (املعيار رقم 10
 IFSBاحلوكمة الشرعية للمؤسسات املاليـة اإلسـالمية) نظام احلوكمة بأهنا:
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«جمموعة من الرتتيبات املؤسساتية والتنظيمية اليت تتأكد من خالهلا مؤسسات اخلدمات
املالية اإلسالمية أن هنـاك إشرافا شرعيا فعاال ومستقال»
ويستخلص من هذا أن أي نظام يعىن باحلوكمة الشرعية ال بد له من إجياد:
 .1ترتيبات وتدابري مؤسساتية وتنظيمية ،مثل إجياد هيئة وإدارة شرعية وتدقيق شرعي.
 .2تتمتع هذه اهليئات واإلدارات باالستقاللية والفعالية.
 .3اإلفصاح واإلعالن املنهجي حول االلتزام املؤسسايت بالشريعة.
وقد قسم املعيار هذه األمور على قسمني مها  :اجلوانب السابقة واجلوانب الالحقة إلطـار
االلتزام واالمتثال للشريعة.

 رسم توضيحي :اجلوانب السابقة والالحقة( .جملس اخلدمات املالية اإلسالمية)وتتلخص مهام اهليئة يف اجلانبني بإصدار الفتاوى واملتابعة الفعالة للتأكد من أن التنفيذ
كان وفق الفتاوى الصادرة عنها .وعلى اهليئة أن تتأكد من أن املؤسسة تلتزم الشريعة
يف مجيع أنشطتها.ويشمل ذلك العقود واالتفاقات والسياسات ،واملنتجات واملعامالت،
وعقود التأسيس ،والنظم األساسية ،والقوائم املالية ،وتقارير املراجعة الداخلية.
هذا الكم من العمل ال ميكن للهيئة أن تقوم به لوحدها .لذا شددت املعايري أن على عاتق
املؤسسة تزويد اهليئة باملوارد الالزمة للقيام بعملها ،ومن ذلك إنشاء إدارة شرعية بوظائف
حمددة تساعد اهليئة يف عملها.
دور اإلدارة الشرعية:
تنوب اإلدارة الشرعية عن اهليئة وتساعدها يف مهامها واليت من ضمنها ما يلي:
 تقدمي املشورة جمللس اإلدارة ولإلدارة التنفيذية يف توجهاهتا فيما خيص القضايا الشرعية.115
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 املصادقة على السياسات واإلجراءات اخلاصة باملنتجات.املصادقة والتحقق من صحة الوثائق مثل وثيقة الشروط واألحكام ،ومناذج العقودواالتفاقيات واملستندات القانونية األخرى ،ودليل استخدام املنتج واإلعالنات التسويقية
والرسوم التوضيحية للمبيعات والكتيبات الرتوجيية املستخدمة يف تعريف املنتج ووصفه.
 املصادقة على اإلفصاحات املالية. املصادقة على توزيع األرباح العادل على املودعني. حسبة الزكاة ومقدارها. التأكد من أن األموال اجملنبة قد وزعت ملستحقيها. املراجعة والتدقيق على أعمال البنك األخرى مبا فيها املوارد البشرية. تقييم عمل املراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي. تقييم ودراسة الشكاوى من األطراف ذات الصلة فيما يتعلق باملسائل الشرعية. توثيق الفتاوى الشرعية وحفظها.نشر الوعي الشرعي داخل املؤسسة من خالل التدريب والتكوين من أجل ضماناإلدراك والفهم الكاملني لألحكام الشرعية ومقاصدها.
 اإلفصاح للجمهور بأن املؤسسة قد التزمت أو مل تلتزم بالشريعة.وظائف اإلدارة الشرعية:
تقوم اإلدارة الشرعية مبساعدة اهليئة يف مهامها وذلك وفق اهليكلة والوظائف التالية:
- 1األمانة العامة للهيئة (أمانة سر الهيئة):
تقوم بوظيفة اإلعداد الجتماعات اهليئة وتنظيمها وإعداد احملاضر وصياغتها وتعديلها
وتبليغ قرارات اهليئة داخل اإلدارة الشرعية أو خارجها ،كما تقوم حبفظ وأرشفة الفتاوى
والقرارات والنظر يف عقود ومكافئات أعضاء اهليئة.
 - 2المراجعة الشرعية (قبل وأثناء تنفيذ المعامالت):
وتقوم مبراجعة العقود واملعامالت أثناء تنفيذها ،والرد على االستفسارات واإلشكاالت اليت
تعرتض عمل البنك مبختلف إداراته وفروعه ،كما تراجع دليل عمل املنتجات والسياسات
الداخلية والعقود اخلارجية للبنك ،واملناشري الرتوجيية /اإلشهارية وتنظر يف شكاوى املتعاملني
(الشرعية) ،وغريها من األعمال اليومية واملسائل اليت تعرتض العمل والتنفيذ .وتعترب أهم
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وظيفة يف البنك لضرورة وجود خربة واسعة وعلم باملنتجات واإلجراءات الداخلية والقدرة
الشرعية على الصياغة واقرتاح احللول للهيئة.
 - 3البحث والتطوير الشرعي:
وظيفته إعداد البحوث الشرعية والتوصيفية ملنتجات اهليئة ،واملسامهة يف تطوير املنتجات
وصياغة السياسات واإلجراءات والعقود والعمليات احملاسبية ووضع األسس لضمان
االلتزام الشرعي وإدارة خماطر عدم االلتزام بالشريعة وغريها مما جماله التطوير والتحسني
لعمل البنك.
 - 4التدقيق الشرعي(سنوي وبعد التنفيذ):
إعداد الدليل الشرعي للمنتجات وقوائم التدقيق ( )Check listsوإعداد خطط التدقيق
الشرعي السنوية والعينات ورفع التقارير إىل اهليئة للتأكد من التزام املؤسسة بأحكام الشريعة
اإلسالمية وفقاً لقراراهتا .وتشرف اهليئة على هذا اجلهاز من خالل تقارير التدقيق الشرعي
اليت تعرض عليها ومن خالل متابعتها لتنفيذ خطط التدقيق الشرعي املوافق عليها مسبقاً
من قبل اهليئة.
ومن ذلك التدقيق على:
• املنتجات واخلدمات مبختلف أنواعها ونشاطات البنك
• القوائم املالية
• حساب الزكاة (إن وجد)
• إىل غري هذا مما طلبت اهليئة التدقيق عليه.
يف بعض التجارب ،يتبع التدقيق الشرعي هيكليا التدقيق الداخلي بدل اإلدارة الشرعية.
إال أن تقاريره يف كلتا التجربتني تراجع وتعتمد من قبل اهليئة.
 - 5التدريب الشرعي:
ومهمته تتلخص يف تدريب موظفي البنك فيما خيص املنتجات والقرارات والفتاوى اليت
تصدرها اهليئة وغريها من اإلجراءات واملفاهيم العامة الضرورية ملوظفي البنوك اإلسالمية
وفق خطة تدريب سنوية معينة ،وإعداد املواد التدريبية املختصة بأقسام معينة مثل قسم
اخلزينة أو بالفروع...اخل.
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 - 6الجودة الشرعية:
وهو قسم حديث أنشئ ضمن اإلدارة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي ويهدف إىل أن
يتحقق من أن أعمال الوظائف األخرى التابعة لإلدارة الشرعية تتم وفق أعلى معايري
اجلودة وتتوافق مع اسرتاتيجية واألهداف املرسومة من قبل اهليئة.
استقاللية اإلدارة الشرعية:
إن مقدار االستقاللية الذي تتمتع به اهليئات الشرعية جيب أن حتظى به اإلدارات الشرعية
أيضا الرتباطها الوثيق بعمل اهليئة .فنجد أن اإلدارات الشرعية تتبع املؤسسة إداريا (فيما
يتعلق باملوارد البشرية واألمور اإلدارية ذات الصلة) ولكن خطوط اإلبالغ لديها خمتلفة.
إذ إن خطوط اإلبالغ لدى اإلدارة الشرعية تكون للهيئة وجمللس اإلدارة وليس لإلدارة
التنفيذية.
هذا املستوى من االستقاللية يعطي أرحيية لإلدارة للقيام بأعماهلا دون تدخل من اإلدارة
التنفيذية .إال أن املمارسات واملعايري املوجودة مل تضع حدا فاصال وال معيارا واضحا يف
هذه النقطة .فتبعية اإلدارة الشرعية للموارد البشرية فيما يتعلق بالتعيينات والرواتب والفصل
من العمل وغريها من األمور يضع أمر االستقاللية يف موضع مسائلة.
إال أنه من امللموس يف أغلب التجارب أن دور اإلدارة الشرعية جبميع الوظائف األخرى
داخل البنك هو دور إشرايف يقدم الدعم ويكمل النقص ويطور وحيسن وينوب عن اهليئة
الشرعية يف هذا وال يلغي عمل اهليئة .وبذلك يكون التعامل مع هذه اإلدارة من قبل
اإلدارات األخرى يعترب تعامال مع اهليئة الشرعية نفسها مبا يف ذلك الصالحيات املعطاة
هلا.
إطار الحوكمة الشرعية المعتمد في المملكة المغربية والدور المنتظر لإلدارات
الشرعية:
عملت اململكة املغربية على إنشاء جلنة شرعية للمالية اإلسالمية(التشاركية) مبوجب الظهري
رقم  ،1.15.02وهي جلنة علمية متخصصة لدى اهليئة العلمية املكلفة باإلفتاء باجمللس
العلمي األعلى.اهلدف من إحداث هذه اللجنة هو إبداء الرأي بشأن مطابقة األنشطة
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والعمليات التجارية واملالية واالستثمارية اليت تقوم هبا املؤسسات التشاركية واهليئات املالية،
ألحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها.
وقد كلفت اللجنة الشرعية باملهام التالية:
إبداء الرأي بشأن مطابقة املنتجات املالية التشاركية اليت تقدمها مؤسسات االئتمانواهليئات املعتربة يف حكمها لزبنائها.
إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون املناشري اليت يصدرها وايل بنك املغرب ألحكامالشريعة اإلسالمية ومقاصدها ،املتعلقة باملنتجات التشاركية والودائع االستثمارية
والعمليات اليت ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمني التكافلي اليت تقوم هبا مقاوالتالتأمني وإعادة التأمني ،يف إطار املالية التشاركية ،ألحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها
وذلك طبقا للتشريع اجلاري به العمل.
إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع اجلاري بهالعمل مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها كيفما كانت اجلهة املصدرة هلا.
وقد كان من خصوصيات إطار احلوكمة املغربية أن وضع جتربة جديدة للحوكمة الشرعية،
حيث فصلت اهليئة الشرعية عن املؤسسات متاما ،حبيث إن املؤسسات ال تتواصل مع
اهليئة الشرعية مباشرة بل عن طريق:
• بنك املغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي املقدمة من قبل مؤسسات االئتمان واهليئات
املعتربة يف حكمها
•هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي املقدمة من
قبل مقاوالت التأمني املعتمدة
•اهليئة املغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي املقدمة من قبل اجلهة الراغبة
يف إصدار شهادات الصكوك.
وهي مؤسسات رقابية تنظيمية .كما أنه ال توجد جلان أو هيئات شرعية داخل املؤسسات
املالية التشاركية .وهذا غاية ما وجد يف االستقاللية يف أطر احلوكمة الشرعية املوجودة يف
العامل.
إال أن هذا قد يبطئ من عمل املؤسسات املالية التشاركية وسرعة تفاعلها مع متطلبات
السوق وذلك:
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ألن متطلبات عمل هذه املؤسسات وطبيعة القضايا اليت تعرض هلا كثرية وحتتاج يفأغلب األحيان إىل حلول آنية.
إن عدم تفاعل املؤسسات مع اهليئات الشرعية يبطئ عملية تطوير املنتجات املكلفةواليت حتتاج إىل تداول ونقاش مستمر مع اهليئة الشرعية.
إن طبيعة عمل املؤسسات املالية اإلسالمية قد ختتلف عن غريها نظرا الختالف حملاختصاصها ،مثال يف العقارات أو التمويل الصناعي أو الفالحي ،اخل .واهليئة هنا
تتكيف وعمل املؤسسة.
إن حاجة املؤسسات تكمن يف احلاجة إىل احللول الشرعية ملعامالهتا وعدم االقتصارعلى املراجعة واملطابقة.
إن الدعم املستمر الذي حتتاجه املؤسسات املالية اإلسالمية يف أعماهلا اليومية منتصحيح العقود واملسائل الشائكة يف التطبيق يف كل إدارة من إدارات البنك ذات الصلة،
مثل اخلزينة حيتاج تواصالً مستمراً.
وختتلف هذه التحديات من مؤسسة ألخرى تبعا حلجمها والتعقيدات يف تعامالهتا
ومتطلباهتا وارتباطاهتا مبؤسسات أخرى عاملة خارج الدولة واليت قد ال تتفهم الوضع
الداخلي وتضيع الفرص على املؤسسات املالية اإلسالمية .وسيكون من املبكر احلكم
على هذه اإلشكاالت يف الوقت احلاضر نظرا حلداثة التجربة ،إال أن االسرتاتيجية اليت من
املمكن أن تعتمدها املؤسسات املالية اإلسالمية العاملة يف اململكة هي إجياد إدارة شرعية
بأطر فعالة شرعية وفنية من أجل تسهيل عمل املؤسسات ويكون دورها مشاهبا لدور
اهليئات الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية من غري إصدار الفتاوى أو الرأي باملطابقة
الذي هو من اختصاص اهليئة الشرعية العليا .كما أن احتكاك هذه اإلدارات الشرعية
والعاملني ذي اخللفيات الشرعية باللجنة الشرعية العليا سيكسبهم خربة ومرونة يف التعامل
مع متطلبات اهليئة الشرعية العليا.
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ملحق  :1مثال إطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي الماليزي.
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