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الحـوكمة في المصارف اإلسالمية اليمنية
دراسة تطبيقية


عبدالقادر

د .محمد فرحان - محمد أمين قائد عبدالقادر
ملخ ـ ــص الدراسـ ــة

ه ــدفذ ه ــرا الدراس ــة إىل التع ــرف بص ــبة أساس ــية عل ــر مب ــاد احلوكم ــة يف املص ــارف
اإلسالمية وقياس مدى تطبيق تلك املباد يف املصـارف اإلسـالمية اليمنيـةو ولتحقيـق أهـداف
الدراســة ت تيطيــة ا انــا النيــري مــا الدراســة مــا خــالل االطــالع علــر الكتــا والــدوريات
واجملالت والندوات واملؤمترات والدراسات العلميةو بينما ت تيطية ا انـا امليـدال للدراسـة مـا
خــالل اتبــاع املــنصف الوصــبي التحليلــيو وذلــك بتصــميم اســتمارة اســتبيان مكونــة مــا )02
سؤال تيطي معيم مباد احلوكمة يف املصارف اإلسالمية ومبا يتناسا مـ الطبيعـة املميـزة ـا
عا غريها ما البنوك التقليديةو إذ ت توزي االستبانة علر عينة الدراسة الـ للـذ كـل عتمـ
الدراسة املكون ما أربعة مصارف إسالمية مينية.
أم ـ ــا فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بتحلي ـ ــل النت ـ ــائف امليداني ـ ــة للدراس ـ ــة فق ـ ــد ت االعتم ـ ــاد عل ـ ــر احلزم ـ ــة
اإلحصائية للعوم االجتماعية  )SPSSوما تتضـمن مـا متوسـطات حسـابية واارافـات معياريـة
يف عملية حتليل البرضيات واختبارهاو وما خالل ت التوصـل إىل عموعـة مـا النتـائف تـتل
يف أن مس ــتوى تطبي ــق املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة ملب ــاد احلوكم ــة وقواع ــدها ه ــو مبس ــتوى
متوس ــعو مـ ـ مالحي ــة أن هن ــاك قص ــورا يف بع ــو ا وان ــا يتمث ــل يف ع ــدم ت ــوفر متطلب ــات


أستاذ المصارف اإلسالمية المساعد – جامعة تعز.



باحث متخصص في المصارف اإلسالمية.
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اإلفصاح والشبافية بالنسبة للعمليات املالية اإلسـالمية الـ تتميـز اـا املصـارف اإلسـالمية عـا
غريهــا مــا املصــارف التقليديــةو وكــرا عــدم تــوفر العدالــة يف نيــام الرواتــا واعجــور للعــاملني
باملقارنة م املصارف واملؤسسات املنافسة.
ومـ ــا خـ ــالل نتـ ــائف الدراسـ ــة ت التوصـ ــل إىل عموعـ ــة مـ ــا التوصـ ــيات موزعـ ــة سـ ــا
ا صات ذات العالقـةو حيـأ أوصـذ الدراسـة عـالا اإلدارة واإلدارات التنبيريـة يف املصـارف
اإلس ــالمية اليمني ــة باالهتم ــام بت ــوفري متطلب ــات اإلفص ــاح والش ــبافية بالنس ــبة للبيان ــات املالي ــة
اخلاصة بالعمليـات املاليـة اإلسـالميةو وتـوفري العدالـة يف نيـام الرواتـا واعجـور للعـاملنيو وكـرا
تبعي ــل دور هيل ــة الرقاب ــة الش ــرعية والعم ــل عل ــر اس ــتقالليتصاو كم ــا أوص ــذ ا ص ــات الرقابي ــة
واإلش ـرافية ةثل ــة بالس ــلطات النقدي ــة البن ــك املرك ــزي اليم ــين) بض ــرورة تطبي ــق مب ــاد وقواع ــد
احلوكمــة فيصــا أوالو كمــا أوصــذ الدراســة احلكومــة بالعمــل ا ــاد يف اســتكمال كافــة متطلبــات
إنشاء سوق لألوراق املالية.
مقدمة
تعد احلوكمـة مـا أهـم املصـطلحات اإلداريـة احلديثـةو وتُعـ بـادارة املنشـات املاليـة إدارة
رشــيدة بييــة حتقيــق املصــاح وةايــة حقــوق كافــة اعط ـراف املرتبطــة باملنشــحةو وحتقيــق اإلفصــاح
والشـبافيةو اــدف حتقيــق االسـتقرار املــا والنمــو االقتصــادي للمنشـحة بصــبة خاصــةو وضــمان
استقرار النيام االقتصـادي واملـا يف اجملتمـ بصـبة عامـة .وقـد هصـرت احلاجـة إىل احلوكمـة يف
العدي ــد م ــا االقتص ــاديات املتقدم ــة والناش ــلة خ ــالل العق ــود القليل ــة املاض ــيةو وال س ــيما م ـ ـ
اعزم ــات املالي ــة واال ي ــارات االقتص ــادية ال ـ م ــين ا ــا الكث ــري م ــا اقتص ــاديات الع ــا املتق ــدم
والنــامي علــر حــد س ـواءو كــان مــا أهــم أســبااا غيــاف مبــدأ اإلفصــاح والشــبافية يف الشــركات
االقتصــادية العاملــة فيصـاو وال ســيما مـ اعتمــاد غالبيــة تلــك االقتصــاديات للنيــام االقتصــادي
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الرأمســا الــري يعتمــد علــر الشــركات اخلاصــة لتحقيــق معــدالت مرتبعــة ومتواصــلة مــا النمــو
االقتصــاديو حيــأ أضــحر حتقيــق مبــدأ الشــبافية واإلفصــاح مــا أهــم اعهــداف ال ـ جعلــذ
احلكومــات وا يلــات العلميــة واملشــرعني واملنيمــات واملؤسســات املاليــة العامليــة مثــل صــندوق
النقــد الــدو والبنــك الــدو ومؤسســة التمويــل الدوليــة ومنيمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
 )OECDو ن ــة ب ــازل ت ــو ه ــرا املص ــطلأ اهتمام ــا بالي ــا حـ ـ أص ــبأ التطبي ــق ا ي ــد ــرا
املصطلأ عالمة واضحة تتميّز ب املنشات املطبقة ل .

ومب ـا أن وجــود نيــام مصــريف ســليم يعــد أحــد الركــائز اعساســية لضــمان اســتقرار النيــام
املــا وســالمة عمــل أس ـواق اعوراق املاليــة وقطــاع الشــركات إذ يــوفر القطــاع املصــريف االئتمــان
والسـ ــيولة الالزمـ ــة لعمليـ ــات الشـ ــركات و وهـ ــاو فـ ــان تطبيـ ــق مبـ ــاد احلوكمـ ــة يـ ــزداد أ يـ ــة يف
املصــارف خاصــة بعــد حــدوا اعزمــة املاليــة الـ عصــبذ باالقتصــاد العــاملي مــؤخرا وكــل ذلــك
فـرض علــر االقتصــاديات وخاصـة االقتصــاديات العربيــة الناشــلة اعـاذ إجـراءات عمليــة جديــدة
عا كيبية تطبيق احلوكمة يف املصارف.

أما املصـارف اإلسـالمية الـ هـي موضـوع هـرا الدراسـة فـان أ يـة تطبيـق احلوكمـة فيصـا
تتزايــدو وحتديــدا مـ مــا تشــصدا مــا توسـ وانتشــار عــاملي لــيا يف البلــدان اإلســالمية فحســا
بــل حـ يف أوروبــا وأمريكــا وغريهــا مــا منــاطق العــا اعخــرىو إذ إن شــرا التوسـ واالنتشــار
والقـدرة علــر املنافسـة يف االقتصــاد العــاملي هـو مواكبــة التطـورات الدوليــة الراهنــة الـ مــا أ صــا
تطبيق مباد احلوكمة مبا يتوافق وخصوصيتصا اإلسالمية.
وعلي ـ فان ـ ال غ ـ للمصــارف اإلســالمية اليمنيــة ال ـ هــي موضــوع هــرا الدراســة عــا
تطبيق مباد احلوكمةو باعتبـار أ يتصـا بالنسـبة للقطـاع املصـريف اليمـينو ولكو ـا تعمـل يف بيلـة
تتسم بالضعف والتدل يف تطبيق مباد اإلفصاح والشبافية .وقد جتلـذ تلـك السـمة بوضـوح
م إعالن ا يار البنك الوطين يف العام 0222م.
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فرضــيات الدراســة.
ت صـ ــياغة فرضـ ــيات الدراسـ ــة باالسـ ــتناد إىل مبـ ــاد حوكمـ ــة الشـ ــركات الصـ ــادرة عـ ــا
منيمة التعاون االقتصـادي والتنميـة )OECDو وكـرلك املبـاد الصـادرة عـا نـة بـازلو مـ
اعخر يف االعتبار مراعاة الطبيعة املميزة للمصارف اإلسالمية .وذلك كالتا :
 -1تلت ــزم املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة باحلب ــامه عل ــر حق ــوق املس ــا ني ومع ــامالهتم معامل ــة
عادلة ومتكافلة.
 -0حت ــدد اللـ ـوائأ وال ــنيم يف املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة بوض ــوح ص ــالحيات ومس ــلوليات
علا اإلدارةو واإلدارات التنبيريةو وهيلات الرقابة الشرعية.
 -3تلتــزم املصــارف اإلســالمية اليمنيــة بتــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات
املالية املنشورة.
 -4تلتزم املصارف اإلسالمية اليمنية باحلبامه علر حقوق أصحاف املصاح.
منهــج الدراســة.
اتبعذ الدراسة املنصف الوصبي التحليلـي الـري يتضـما أسـلوف املسـأ املكتـيو وذلـك
بــالرجوع إىل املصــادر العربيــة واعجنبيــة اــدف بنــاء اإلطــار النيــري ــرا الدراســة باإلضــافة إىل
تصميم استمارة استبيان تتضما ا وانا الرئيسة حملاور الدراسة.
الدراسات السابقة:
أشارت نتائف املسأ املكتي لألدبيات والدراسات السـابقة إىل عـدم وجـود دراسـات –
حسا علـم البـاحثني – تبحـأ بشـكل مباشـر يف احلوكمـة وتطبيقاهتـا يف املصـارف اإلسـالمية
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اليمنية .ولرلك اعتُمد منصف عـرض أهـم الدراسـات الـ سـبقذ وأحـداثصا وأقراـا إىل موضـوع
هرا الدراسةو وذلك علر النحو التا :
أوالً :الدراسات اليمنية.
 -1دراسـ ــة (مفتـ ــا ) بعن ـ ـوان " :مفهـ ــوم حوكمـ ــة الشـ ــركات وإمفانيـ ــة تطبيقـ ــه فـ ــي
الشــركات المســاهمة اليمنيــة" :4ســعذ هــرا الدراســة إىل الكشــف عــا مــدى تطبيــق
حوكم ــة الش ــركات يف الش ــركات املس ــا ة اليمني ــة .وق ــد أهص ــرت الدراس ــة عموع ــة م ــا
النتـائف أ صــا أن الشـركات املســا ة اليمنيـة بشــكل عـام تطبــق مبـاد حوكمــة الشــركات
املتعــارف عليصــاو وأوصــذ الدراســة احلكومــة ةثلــة يف ا صــات اإلش ـرافية والرقابيــة بتبــين
معايري احملاسبة واملراجعة الدولية وإلزام الشركات اـا مبـا يكبـل اإلفصـاح والشـبافيةو كمـا
أوصذ بتضمني قانون الشركات اليمنية والقوانني اعخرى ذات العالقة تشـريعات بـالزام
الشــركات املس ــا ة بتك ــويا ــان ت ــدقيق مس ــتقلة م ـ عويلص ــا ص ــالحيات متكنص ــا م ــا
القيام بدورها بشكل فعالو ملا لرلك ما أ ية يف وض الضـوابع الكبيلـة بتطبيـق نيـام
احلوكمــةو كمــا أوصــذ بانشــاء ســوق لــألوراق املاليــة لتكــون آليــة وركن ـا أساســيا لتطبيــق
حوكمة الشركات.

1

 مفتاح ،يحى أحمد حميد :مفهوم حوكمة الشركات وامكانات تطبيقه في الشركات المساهمة اليمنية ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،صنعاء – اليمن1020 ،م.
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 -0دراســة الســنيدار) بعن ـوان" :مبــادا الحوكمــة فــي الشــركات" :1هــدفذ هــرا الدراســة
إىل التحقق ما مدى است دام معايري احلوكمة وآثارها يف اسـتمرارية الشـركات يف القطـاع
اخلاص وإجياد عالقة واضحة بينصمـاو وتوصـلذ الدراسـة إىل عمـوع مـا النتـائف أ صـا أن
الشــركات املســا ة يف ا مصوريــة اليمنيــة تلتــزم باملبــاد املتعــارف عليصــا حلوكمــة الشــركات
وأن تطبيــق مبــاد حوكمــة الشــركات ةقــق الثقــة للمســا ني ومســت دمي القـوائم املاليــة.
وعلــر الــرغم مــا تطبيــق مبــاد احلوكمــة فـان مثــة بيانــات ال يــتم اإلفصــاح عنصــا ةــا ينبــي
مبــدأ الشــبافية .وقــد أوصــذ الدراســة بضــرورة نشــر مبصــوم احلوكمــة ومبــاد احلوكمــة يف
الشركات وذلك لتبعيل اإلدارة الرشـيدة يف الشـركاتو كمـا أوصـذ كـرلك بتشـكيل نـة
خمتصــة داخــل كــل شــركة لوض ـ املعــايري والق ـوانني وتطبيــق نيــم التعيــني والتقيــيم وحتديــد
الرواتا واملزايا واملكافات.
 -3دراســة (العبســي) بعن ـوان " :متطلبــات تطبيــي تليــات الحوكمــة فــي البنــو التجاريــة
العاملة فـي الجمهوريـة اليمنيـة  -دراسـة نرريـة تطبيقيـة " :0اسـتصدفذ الدراسـة تقيـيم
م ــدى ت ــوفر متطلب ــات تطبي ــق آلي ــات احلوكم ــة يف البن ــوك التراري ــة العامل ــة يف ا مصوري ــة
اليمنية .وتوصلذ الدراسة إىل عدد مـا النتـائفو أ صـا تـوفر معيـم متطلبـات احلوكمـة يف
 - 1الســنيدارو ميســون أةــد أةــدو مبــاد احلوكمــة يف الشــركاتو رســالة ماجســتري غــري منشــورةو اعكادمييــة العربيــة للعلــوم
املالية واملصرفيةو صنعاء – اليماو 0212م.
 - 0العبسيو فكري أةد عبدامللك :متطلبات تطبيق آليات احلوكمة يف البنوك الترارية العاملة يف ا مصورية اليمنيةو دراسة
نيرية تطبيقيةو دراسة ماجستري غري منشورةو جامعة أسيواو مصرو .0212
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أعضـ ــاء علـ ــا اإلدارة ويف أعضـ ــاء ـ ــان املراجعـ ــة ويف امل ـ ـراجعني الـ ــداخليني وامل ـ ـراجعني
اخلارجيني يف البنوك الترارية العاملة باليما .كمـا أوصـذ الدراسـة بعـدد مـا التوصـياتو
أ صا حأ كافة منشات اععمال العامة واخلاصة املسا ة منصا والعائلية -مبا فيصا قطـاع
البنـ ــوك التراريـ ــة العاملـ ــة با مصوريـ ــة اليمني ـ ــة -بتطبي ـ ــق مبـ ــاد وتوصـ ــيات وإرش ـ ــادات
احلوكمةو كما أوصذ بتعديل بعو بنود القوانني والتشـريعات الـ تـنيم عمـل الشـركات
مبــا فيصــا البنــوكو وإضــافة بعض ـصا اآلخــر لتنســرم م ـ مــا تنــادي ب ـ احلوكمــة يف مبادئصــا
وإرشاداهتا.
 -4دراســة (األدي ـ ) بعنــوان" :دور المــدقي الــدا لي فــي تطبيــي حوكمــة الشــركات":4
اسـتصدفذ الدراســة التعــرف علـر دور املــدقق الــداخلي يف زيـادة تطبيــق حوكمــة الشــركات
يف ا مصوريــة اليمنيــة .وتوصــلذ الدراســة إىل عــدد مــا النتــائفو أ صــا عــدم وجــود قائمــة
موحــدة ملعــايري التــدقيق الــداخلي يف الــيماو وأن هنــاك حمــاوالت للتعريــف بح يــة حوكمــة
الشـركات يف الــيما ال تـزال يف بـدايتصا اعوىل وحتتــاد إىل زيــادة التعريـف بح يتصــا وااللتـزام
مببادئصــا .وقــد خلصــذ الدراســة إىل عموعــة مــا التوصــيات كــان مــا أ صــا إنشــاء معصــد
للمدققني الـداخليني لتطـوير مصنـة التـدقيق الـداخليو وكـرلك إجـراء املزيـد مـا الدراسـات

 - 2اعدي ــاو معم ــر حمم ــد عب ــد اا :دور امل ــدقق ال ــداخلي يف تطبي ــق حوكم ــة الش ــركاتو اعكادميي ــة العربي ــة للعل ــوم املالي ــة
املصرفيةو صنعاء -اليماو .0212
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حول عاالت حوكمة الشركات ودور ان التدقيق يف حوكمـة الشـركاتو وكـرلك تطـوير
مناهف التعليم العا للرامعات اليمنية يأ تتضما موضوع حوكمة الشركات.
 -5دراسـ ــة (علـ ــي) بعن ـ ـوان :تعزيـ ــز الحوكمـ ــة المخسسـ ــية باسـ ــتخدام معـ ــايير اإلفصـ ــا
المحاســبي لمنرمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي اــركات القطــا االقتصــادي
المخ ــتلي ف ــي الجمهوري ــة اليمني ــة :4تناول ــذ ه ــرا الدراســة إمكانيــة تطبيــق متطلب ــات
اإلفص ــاح لكون ـ أح ــد مب ــاد حوكم ــة الش ــركات عل ــر القط ــاع االقتص ــادي امل ــتلع يف
ا مصورية اليمنيةو وكرا تعريف شركات القطاع االقتصادي امل تلع مبواصـبات اإلفصـاح
وفقا ملعايري منيمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة .وكـان مـا أهـم النتـائف الـ توصـلذ ـا
هرا الدراسة عدم است دام قواعد اإلفصاح احملاسي ملنيمة التعـاون االقتصـادي والتنميـة
يف شركات القطاع االقتصادي امل تلع يف ا مصورية اليمنيـة مبـا يعـزز احلوكمـة املؤسسـية.
وقــد أوصــذ الدراســة مبرموعــة مــا النتــائف كــان مــا أ صــا االســتبادة مــا املزايــا املتعــددة
ال ـ حتققص ــا حوكم ــة الش ــركات والعم ــل عل ــر تطبيقص ــا يف الوح ــدات االقتص ــادية اليمني ــة
امل تلبـ ــة ووض ـ ـ دليـ ــل مبعـ ــايري احلوكمـ ــةو وكـ ــرا حتقيـ ــق البصـ ــل بـ ــني امللكيـ ــة واإلدارة يف
الشركات اليمنية مبا فيصا شركات القطـاع االقتصـادي امل ـتلع ومبـا يضـما اختيـار اإلدارة
الكبؤة.
 - 2علــيو عمــار مصيــوف حممــد :تعزيــز احلوكمــة املؤسســية باســت دام معــايري اإلفصــاح احملاســي ملنيمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة يف شــركات القطــاع االقتصــادي امل ــتلع يف ا مصوريــة اليمنيــةو رس ـالة دكتــوراا غــري منشــورةو اعكادمييــة العربيــة
عمان-اعردنو 0222م – 1432ه.
للعلوم املالية واملصرفيةو ّ
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 -6دراســة (بــافقير) بعن ـوان :مــد م مقتــر لقيــاا أوــر الــدور الحــوكمي للمراج ـ عل ـ
ممارسة إدارة األربا للشركات المسجلة في أسـوا األورا المـالي :4هـدفذ هـرا
الدراسـة إىل قيـاس الـدور احلـوكمي للمراجـ علـر ةارسـة إدارة اعربـاح للشـركات املســرلة
يف أسـ ـواق اعوراق املـ ـا .و وك ــان م ــا أه ــم النت ــائف الـ ـ توص ــلذ ــا ه ــرا الدراس ــة أن
الشــركات الـ يكــون فيصــا تطبيــق متطلبــات احلوكمــة من بضــا تكــون أكثــر ةارســة إلدارة
اعربــاحو وخاصــة الشــركات الـ يســيطر علــر علــا إدارهتــا أعضــاء مــا عائلــة واحــدة ــا
حصة كبرية ما ملكيـة الشـركةو وأن هنـاك دورا حوكميـا أفضـل للمراجـ يف املنشـات الـ
تطبق بشكل أفضل متطلبات احلوكمةو مقارنة بالدور الري يقوم بـ املراجـ يف املنشـات
اعق ــل تطبيق ــا للحوكم ــة .وأوص ــذ الدراس ــة بع ــدد م ــا التوص ــيات ك ــان م ــا أ ص ــا زي ــادة
االهتم ــام بتطبي ــق آلي ــات حوكم ــة الش ــركات وإعط ــاء متطلب ــات تطبي ــق آلي ــات احلوكم ــة
الصــبية اإللزاميــة سـواء عــا طريــق استصــدار قـوانني يف هــرا الشــحنو أو قواعــد ولـوائأ ــا
الص ــبية القانوني ــة امللزم ــة للش ــركات املس ــرلة يف س ــوق اعوراق املالي ــةو وأن هت ــتم ع ــالا
إدارات الشركات بوض دليل أو ميثـاق أخالقـي للمنشـاةو مـا شـان أن ةـد مـا السـلوك
النبعي الري ميكا أن متارسـ اإلدارة لتحقيـق مصـاحلصا الراتيـةو ملـا لتلـك املمارسـات مـا
ارتباا مباشر بالسلوك اعخالقي.

 - 1بافقريو سا حممد سعيد :مدخل مقرتح لقياس أثر الدور احلوكمي للمراج علر ةارسة إدارة اعرباح للشركات املسـرلة
يف أسواق اعوراق املاليةو دراسة دكتورة غري منشورةو جامعة قناة السوياو مصرو 0228م.
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وانياً :الدراسات األجنبية.
 -1دراسة (اقور) بعنوان " :الشفافية المحاسبية في البنو اإلسالمية األردنية
والعوامم المخورة فيها " :4هدفذ هرا الدراسة إىل التعرف علر الشبافية احملاسبية يف
البنوك االسالمية اعردنيةو وحتليل العوامل املؤثرة فيصاو ولتحقيق هرا ا دفو قام
الباحأ بقياس الشبافية احملاسبية ما خالل أربعة مقايا هي :احلاكمية املؤسسيةو
وعدم ةارسة إدارة اعرباحو واإلفصاح احملاسيو وتطبيق معايري التدقيق الداخلي.
واست دمذ الدراسة ال طبقذ علر البنوك اإلسالمية يف اعردن

One Sample T-

 testوأسلوف حتليل االادار الختبار البرضيات.
وخلصذ الدراسة إىل أن الشبافية احملاسبية يف البنـوك االسـالمية اعردنيـة عتمعـة تسـاوي
 %72وأن درجتصـ ــا تـ ــزداد م ـ ـ زيـ ــادة حرـ ــم البنـ ــكو كمـ ــا توصـ ــلذ إىل أن درجـ ــة احلاكميـ ــة
املؤسس ــية كان ــذ %70و ودرج ــة ع ــدم ةارس ــة إدارة اعرب ــاح ه ــي %22و ودرج ــة اإلفص ــاح
احملاســي هــي %22و ودرجــة تطبيــق معــايري التــدقيق الــداخلي هــي  %77وأوصــذ الدراســة
بضرورة زيادة االهتمام بالشبافية احملاسبية ما قبل هيلة اعوراق املاليةو عـا طريـق إجيـاد الطـرق
املناسبة للحد ما است دام اعسـاليا الـ عبـو مـا الشـبافية احملاسـبيةو وتشـري اسـت دام
وتطبيق املباد واملباهيم ال تزيد مـا درجـة الشـبافية احملاسـبية يف البنـوك والشـركات اعردنيـةو
وضرورة إنشاء مجعية للمدققني الـداخليني هتـتم مبصـاحلصم وحتـافع علـر حقـوقصم وتعـ بوضـ
قواعد للسلوك املصين ومعايري للتدقيق الداخلي يلزم املدققني الداخليني بتطبيقصا.
 2شقورو عمر فريد :الشبافية احملاسبية يف البنوك اإلسالمية اعردنية والعوامل املؤثرة فيصاو أ مقدم إىل :املؤمتر الدو
التاس لالقتصاد والتمويل اإلسالميو تركياو سبتمرب 0213م.
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 -0دراس ــة ( لي ــم) بعنـ ـوان" :ال ــدور المتوقـ ـ للم ــدقي ال ــدا لي عن ــد تق ــدي
التأكيد في البنو التجارية األردنية في ظم الحاكمية المخسسية"

ــدمات

1

هــدفذ هــرا الدراســة إىل تقيــيم دور املــدقق الــداخلي يف نيــام احلوكمــة املؤسســية عنــد
تنبيــر أعمــال التــدقيق الــداخليو وكــرا دراســة مــدى تــحثري معــايري اعداء املصــين ملمارســة مصنــة
الت ـدقيق علــر مبــاد احلوكمــة املؤسســية .وقــد خرجــذ هــرا الدراســة بعــدة نتــائف أ صــا عــدم
وج ــود عالق ــة جوهري ــة ب ــني عناص ــر الت ــدقيق ال ــداخلي وعناص ــر احلوكم ــة يف البن ــوك العامل ــة يف
اعردنو كمـا اسـتنترذ أن مثــة التـزام مبعـايري الصــبات عنـد قيـام املــدقق الـداخلي بتقـد خدمــة
التحكيد داخل عينة الدراسةو وأيضا وجـود اسـتقالل تنييمـي عنـد قيـام املـدقق الـداخلي بتقـد
خدمات بشحن أنشطة التدقيق الداخلي داخل البنوك الترارية العاملـة يف اعردن .ومـا أهـم مـا
أوصذ ب هرا الدراسة أن يشمل نشـاا التـدقيق الـداخلي حتديـد طبيعـة العمـل بشـحن التقيـيم
واإلسصام يف حتسني إدارة امل اطر والرقابة وعمليات احلوكمة.
 -3دراسة (أبو زر) بعنوان" :إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية
المخسسية في القطا المصرفي األردني" :0سعذ هرا الدراسة لتقد تصورات
وحلول للكيبية ال جيري اا تعزيز مباد حاكمية الشركات يف اعردن ما أجل
 - 2خليـلو عطـا اا وراد :الـدور املتوقـ للمـدقق الـداخلي عنـد تقـد خـدمات التحكيـد يف البنـوك التراريـة اعردنيـة يف هـل
احلاكميــة املؤسســيةو املـؤمتر العــرو اعول حــول التــدقيق الــداخلي يف إطــار حوكمــة الشــركات تــدقيق الشــركات – تــدقيق
املص ــارف واملؤسس ــات – ت ــدقيق الش ــركات الص ــناعية)و الق ــاهرةو املنيم ــة العربي ــة للتنمي ــة اإلداري ـةو  02 _ 04س ــبتمرب
0225م.
 - 1أبــو زرو عبــاف إســحاق حممــد :إس ـرتاتيرية مقرتح ـة لتحســني فاعليــة احلاكميــة املؤسســية يف القطــاع املصــريف اعردلو
عمان-اعردنو0222م.
عمان العربية للدراسات العلياو ّ
أطروحة دكتورااو جامعة ّ
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النصوض مبصنة احملاسبة عامةو والعمل علر زيادة مساحة اإلفصاح والشبافية خاصة.
وقد أهصرت الدراسة عددا ما النتائفو أ صا أن هناك اتساقا كبريا يف القوانني
والتشريعات اعردنية م قواعد ومباد احلاكمية املؤسسية الصادرة عا  )OECDلعام
0224مو وأن هناك توافقا بني ا صود املبرولة ما قبل احلكومة اعردنية بشان
التشريعات االقتصادية ا ديدة ذات العالقة مبصنة احملاسبةو م تلك ا صود املبرولة ما
قبل منيمات اجملتم املدلو وخصوصا منيمة التعاون االقتصادي والتنميةو وصندوق
النقد الدو و والبنك الدو و وكرلك فان مثة عالقة قوية بني مصنة احملاسبة ومتطلبات
احلاكمية املؤسسية ما خالل التقارير املالية املنشورة .كما توصلذ الدراسة إىل أن
هناك قصورا يف التقارير السنوية للمصارف اعردنية تتمثل يف عدم التزامصا باإلفصاح
عا حاكمية الشركات يف ضوء نة بازل الصادرة سنة  .)1222وأوصذ الدراسة
بعدد ما التوصياتو أ صا أن يقوم البنك املركزي اعردل باصدار تعليمات مي
املصارف العاملة يف اعردن بتضمني تقاريرها رب السنوية ونصف السنوية والسنوية تقريرا
عا احلاكمية املؤسسيةو كما أوصذ بتطوير مباد احملاسبة املتعارف عليصا والتدقيقو
لتحقيق شبافية عالية يف التقارير املاليةو ولضمان جودة ونزاهة التقارير املالية يف
املستقبل .كما أوصذ ا امعات واملعاهد اعردنية بضرورة تطوير برامف املراحل ا امعية
امل تلبة لتشمل التطورات االقتصادية العامليةو وخصوصا فيما يتعلق باحلاكمية
املؤسسية.
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 -4دراســة (الرحيلــي) بعنـوان " :لجــان المراجعــة كأحــد دعــائ حوكمــة الشــركات فــي
السعودية" :" 4هدفذ هرا الدراسة إىل إلقاء الضوء علـر مبصـوم حوكمـة الشـركات مـا
الناحية النيريـة والتطبيقيـة مـ

ـأ مناقشـة دور ـان املراجعـة بصـبتصا أحـد أبـرز دعـائم

هـرا املبصــوم ا ديـد بــالرتكيز علـر حالــة اململكـة العربيــة السـعودية .ومــا أهـم النتــائف الـ
توصــلذ إليصــا الدراســة وجــود حمــاوالت جــادة لتعميــق مبصــوم حوكمــة الشــركات وآليــات
تطبيقصا عملياو وأن ان املراجعة يف الشـركات املسـا ة تلعـا دورا مصمـا يف تطبيـق هـرا
املبصوم كو ا متثل حلقة وصل بني اعجصزة الرقابية يف الشركة وعلا اإلدارة.
 -5دراس ــة (جبي ــر) بعن ـوان" :م ــدل التـ ـزام النقاب ــات المهني ــة األردني ــة بتطبي ــي مب ــادا
الحاكميـة المخسسـية" :0هـدفذ هـرا الدراسـة إىل قيـاس مـدى التـزام النقابـات املصنيــة
اعردنيــة بتطبيــق مبــاد احلاكميــة املؤسســية .وكــان مــا أهــم النتــائف الـ توصــلذ إليصــا
هرا الدراسة أن النقابات املصنية اعردنية تلتزم بتطبيق مبـاد احلاكميـة املؤسسـيةو وأن
مستوى التزامصا كان مابني املتوسع والعا و كمـا أن مـا أهـم التوصـيات الـ توصـلذ
إليصا حأ النقابات املصنية اعردنية بااللتزام بتطبيـق احلاكميـة املؤسسـيةو وخاصـة نقابـة
املصندسني اعردنيني.

 - 2الرحيلــيو عــوض بــا ســالمة :ــان املراجعــة كححــد دعــائم حوكمــة الشــركاتو حالــة الســعوديةو علــة جامعــة امللــك عبــد
العزيز -االقتصاد واإلدارةو علد 00و 0228م.
 - 1جبريو إياد :مـدى التـزام النقابـات املصنيـة اعردنيـة بتطبيـق مبـاد احلاكميـة املؤسسـيةو رسـالة ماجسـتريو كليـة اععمـالو
جامعة الشرق اعوسع للدراسات العلياو اعردنو 0228م.
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 -6دراس ــة ( لي ــم) بعنـ ـوان" :دور حوكم ــة الش ــركات ف ــي تحقي ــي ج ــودة المعلوم ــات
المحاس ــبية وانعفاس ــها علـ ـ س ــو األورا المالي ــة" :4ه ــدفذ ه ــرا الدراس ــة إىل
التعرف علر إجيابيات ومزايا حوكمة الشركات وكيبية االستبادة منصا يف حتسـني جـودة
املعلومات احملاسبيةو وكان ما أهم نتائرصا أن هناك إجيابيات ومزايا حلوكمـة الشـركات
وخاصة يف حتسني جودة املعلومات احملاسبيةو وكرلك يف زيادة ثقة املستثمريا احلـاليني
واملـ ـرتقبني يف ه ــرا املعلوم ــات .وق ــد أوص ــذ ه ــرا الدراس ــة بض ــرورة االهتم ــام بتطبي ــق
حوكمة الشركات ملا ةققـ مـا مزايـا خمتلبـة حتـد مـا الكثـري مـا املشـاكل الـ تواجصصـا
الشركاتو أ صا املشاكل املالية وفقدان الثقة يف املعلومات احملاسبية.
ما يميز هذه الدراسة:
تتميــز هــرا الدراســة عــا غريهــا مــا الدراســات الســابقة بح ــا دراســة حديثــة وجديــدة يف
البيلــة اليمنيــة حيــأ متــذ يف العــام 0213مو كمــا تتميــز بح ــا ركــزت علــر التحكــد مــا مــدى
تطبيــق مب ــاد احلوكم ــة مب ــا يتواف ــق وخصوص ــية املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــةو إذ إن ـ و س ــا
املسأ املكتـي الـري قـام بـ الباحثـان جيـدا أي دراسـات سـابقة تناولـذ موضـوع احلوكمـة يف
املصــارف اإلســالمية اليمنيــة ناهيــك عــا اهتمامصــا باعــادة ق ـراءة مبــاد احلوكمــة املصــرفية مبــا
يتوافق وخصوصية املصارف اإلسالميةو وهو ما جيعل منصا اعوىل ما نوعصا يف هرا اجملال.
أوالً :اإلطار النرري

 - 2خليلو حممد أةد ابراهيم :دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومـات احملاسـبية وانعكاسـصا علـر سـوق اعوراق
املاليةو 0222م.
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مصـطلأ احلوكمــة بصـبت مصــطلحا إداريـا حـديثا يُعـ بوضـ الضـوابع إلدارة املنشــات
املاليــة بصــورة رشــيدةو هصــر بســبا اليــروف االقتصــادية الـ شــصدها العــا يف منتصــف القــرن
املاضي وبداية القرن احلا وخاصـة يف االقتصـاديات املتقدمـةو ويُعـرف بحنـ النيـام الـري تـدار
ب ـ املنشــات إدارة رشــيدة اــدف تــوفري املصــاح وةايــة احلقــوقو وحتقيــق الشــبافية واإلفصــاحو

بييـة حتقيــق االســتقرار املــا والنمــو االقتصــاديو وهــرا املصــطلأ لـ ركــائز وحمــددات ومقومــات
وأهداف ال يتس اجملال هنا لركرها.
وقد حيي هرا املصطلأ باالهتمام ما قبل املنيمات واملؤسسات الدولية وبورصات
اعوراق املالية يف العديد ما الدولو وما أهم هرا املؤسسات صندوق النقد والبنك
الدولينيو ومنيمة التعاون االقتصادي والتنمية  )OECDال أصدرت مباد حوكمة
الشركات1و و نة بازل ال أصدرت مباد لتعزيز احلوكمة يف املصارف0و إضافة إىل علا
اخلدمات املالية اإلسالمية الري أصدر الضوابع اإلرشادية إلدارة املؤسسات املالية
اإلسالمية.3
أ :مفهوم الحوكمة في المصارف اإلسالمية.
 2إنير :املوق اإللكرتول ملنيمة التعاون االقتصادي والتنمية  :)OECDمباد حوكمة الشركاتو متاح علر الرابع
اإللكرتول .http://www.oecd.org/daf/corporate/principles :واجملم العرو للمحاسبني القانونيني
 :)ASCAدليل حوكمة الشركات.
 0املوق اإللكرتول ملركز املشروعات الدولية اخلاصة وغرفة الترارة اعمريكية واشنطنا متاح علر الرابع اإللكرتول:
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance

 - 3علـا اخلــدمات املاليــة اإلســالمية :املبــاد اإلرشــادية لضـوابع إدارة املؤسســات الـ تقتصــر علــر تقــد خــدمات ماليــة
إسالميةو إصدار 0222و ص.12-2
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ع ــرف أح ــد الب ــاحثني احلوكم ــة يف املص ــارف اإلس ــالمية بح ــا " تنييم ــات وتطبيق ــات
وةارسات سليمة تطبقصا املصارف اإلسالمية لتحقيق املعاملة العادلة حلملة اعسـصم والعـاملني
يف املصارف اإلسالمية إلثبات حقوقصم والتحكد ما كباءة تطبيـق اإلجـراءات التشـييلية مبعـزل
عا املصـاح الش صـيةو وبالتـا يـتم توجيـ اعمـوال إىل االسـت دام اعمثـل ـاو منعـا عي مـا
حــاالت البســاد ال ـ قــد تكــون مرتبطــة بــرلكو واعتمــاد كــل مــا معــايري اإلفصــاح والشــبافية
ومعايري احملاسبة".1
فيمــا يــرى آخــر أن حوكمــة املصــارف اإلســالمية هــي "عموعــة مــا اعنيمــة والق ـوانني
ال ـ تــوفر معلومــات ســليمة جمللــا اإلدارة يف املصــارف اإلســالميةو مثــل اإلفصــاح والشــبافية
والوضـ ــوحوووذلك لتحقيـ ــق اعهـ ــداف ال ـ ـ تكـ ــون يف مصـ ــلحة عمـ ــالء املصـ ــرف ومسـ ــا ي .
وتعتمــد علــر اعنيمــة القانونيــة والنياميــةو إضــافة إىل عوامــل أخــرى مثــل أخالقيــات اععمــال
املصرفية ما ثقة وصدق وأمانة ".0
وةا يؤخر علر هرا التعاريف وغريها ةا ال يتس اجملال للتبصـيل فيصـاو أ ـا تتعـرض
للنقـاا اعساسـية للحوكمـةو مــا أ صـا اإلفصـاح والشــبافية وحتديـد الصـالحيات واملســلولياتو
كمــا ق ــد يؤخ ــر عليص ــا أ ــا ترك ــز عل ــر الس ــمة اعساســية للمص ــارف اإلس ــالمية املتمثل ــة يف
 - 2سـ ــليمانو حمم ــد مصـ ــطبر :حوكم ــة الشـ ــركات ومعا ــة البس ــاد امل ــا واإلداريو ال ــدار ا امعي ــةو مص ــرو ا /اعوىلو
0222مو ص.080
 - 0ا بــريو أةــد بــا عبــد الــرةا :احلوكمــة واملصــارف اإلســالميةو انيــر ذلــك علــر موق ـ منتــدى التمويــل اإلســالمي علــر
الرابع:
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
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االلتزام بححكـام الشـريعة اإلسـالميةو وأنـ عنـد تطبيـق هـرا املصـارف للحوكمـة جيـا أن يكـون
هرا التطبيق متوافقا ومنسرما م الطبيعة اإلسالمية املميزة ا.
وعلــر ذلــك فان ـ ميكــا تعريــف مصــطلأ احلوكمــة يف املصــارف اإلســالمية بحن ـ " ذلــك
النيــام الــري تــدار ب ـ املصــارف اإلســالمية إدارة رشــيدة ا ـدف تــوفري املصــاح وةايــة احلقــوق
لكافــة اعط ـراف املرتبطــة اــاو وحتقيــق الشــبافية واإلفصــاح عــا أداء املصــارف اإلســالمية ويف
عرض القوائم والتقارير واملعلومـات املاليـةو وعـا التزامصـا بححكـام الشـريعة اإلسـالميةو مبـا ةقـق
االس ــتقرار امل ــا والنم ــو االقتص ــادي للمص ــرف نبسـ ـ وللقط ــاع املص ــريف اإلس ــالميو وك ــرلك
حتقيــق النمــو االقتصــادي العــام يف اجملتم ـ بــل حـ حتقيــق النمــو االقتصــادي لألمــة اإلســالمية
كلصا".
ب :مبادا الحوكمة في المصارف اإلسالمية.
علر الرغم ما أن املصـارف اإلسـالمية كاملصـارف التقليديـة شـركات مسـا ة يلزمصـا مـا
يلــزم الشــركات مــا مبــاد احلوكمــةو فــان خصوصــية تلــك املصــارف جيعلصــا متتــاز بالعديــد مــا
املبــاد ال ـ متيزهــا عمــا س ـواها مــا املصــارف التقليديــة والشــركاتو مبع ـ أن صــياغة مبــاد
احلوكم ــة يف املص ــارف اإلس ــالمية جيعلص ــا تتك ــون م ــا ش ــقني اثن ــنيو اعول منص ــا م ــا يتب ــق م ـ
املباد اخلاصة بالشركات واملصارف التقليديةو والثال منصـا مـا متتـاز بـ هـرا املصـارف .وعلـر
ضوء ذلك فان عرض مباد احلوكمة يف املصارف اإلسالمية سيحيت وفقا للمنصرية التالية:
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المب ــادا الت ــي تتف ــي فيه ــا المص ــارف اإلس ــالمية مـ ـ

يره ــا م ــن الش ــركات

والمصارف.
 .4الحفاظ عل حقو المساهمين والمعاملة العادلة والمتساوية له .
املقصــود مــا هــرا املبــدأ ضــمان تــوفر احلمايــة الالزمــة للمســا ني ومتكيــنصم مــا ةارســة
حقوقصم كاملةو ما أ صا املشاركة يف التصويذ واالنت افو وكرلك حقصم يف احلصول علـر
نصيبصم ما اعرباحو وحقصم يف التصرف مبا ميلكـون مـا أسـصم كـالبي أو الـرها أو التحويـلو
وحقصم يف احلصول علـر املعلومـات املصمـة عـا املصـرف كتيـري النيـام اعساسـي للمصـرف أو
يف إصـ ــدار أسـ ــصم إضـ ــافيةو وكـ ــرلك الق ـ ـرارات املتعلقـ ــة باحليـ ــازة أو السـ ــيطرة علـ ــر

الرتخ ــي

املصرفو والعمليات االستثنائية مثل االندماد وبي حص

جوهرية ما أصول املصرف.

كما يعين هرا املبدأ ضمان املعاملـة العادلـة لكافـة املسـا ني وةايـة حقـوقصم وةـايتصم
مــا أي تعــارض بــني املصــاح احملتملــةو وخاصــة مســا ي اعقليــة وةــايتصم مــا أي عمــل يضــر
مبصاحلصم.
 .0الحفاظ عل حقو أصحاب المصالح.
يص ــدف ه ــرا املب ــدأ إىل احملافي ــة عل ــر حق ــوق أص ــحاف املص ــاح واحرتامص ــاو وض ــمان
البعــال مقابــل انتصــاك حقــوقصمو وكــرا حصــو م علــر املعلومــات الـ
حصــو م علــر التعــويو ّ

هتمصــم .ومــا أهــم أصــحاف املصــاح العــاملنيو ومــا حقــوقصم تــوفر احلمايــة الكاملــة ــم يف
حالــة إعــدادهم لتقــارير عــا ةارســات غــري قانونيــة أو غــري أخالقيــة مــا أي إج ـراءات تحديبيــة
قصم عند قيامصم برلكو وكرا توفر العدالة يف سياسات اعجور واملرتبات واحلوافز.
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 .3سالمة النرام الدا لي للمصرف.
يعــين هــرا املبــدأ ضــرورة متتـ الــنيم الداخليــة للمصــرف بالســالمة ومواكبــة التطــورات
والتح ــوالتو وم ــا أ صــا ت ــوفر إس ـرتاتيرية واض ــحة للمص ــرفو وت ــوفر نيــم حماس ــبية جي ــدة
وغريهــا مــا اعنيمــة .كمــا يعــين ضــرورة التوزي ـ الســليم واملناســا للمصــام واملســلوليات مــا
خ ــالل وج ــود هيك ــل إداري ة ــدد الص ــالحيات واملس ــلوليات جملل ــا اإلدارة واإلدارة العلي ــا
واملديريا التنبيريني والعاملني.
 .1كفاءة المراقبين وفعاليته .
يعين هرا املبدأ ضـرورة تـوفر الكبـاءة والبعاليـة للمـراقبني واملـراجعني واملـدققني الـداخليني
واخلارجينيو ومتكينصم ما القيام بدورهم علر أكمل وج .
 .5تحقيي اإلفصا والشفافية.
ويع ــين حتقي ــق اإلفص ــاح والش ــبافية والوض ــوح ع ــا البيان ــات املالي ــة املنش ــورة يف التق ــارير
الســنوية واملرحليــةو وكــرلك اإلفصــاح عــا كافــة أعمــال وأنشــطة املصــرف واإلدارة مبــا يف ذلــك
الوض املـا وامللكيـة واإلدارةو ونشـر ذلـك مـا خـالل قنـوات بـأ مـا أ صـا املوقـ اإللكـرتول
للمصرف.
 .6مسئوليات مجلس اإلدارة.
يعــين ضــمان كبــاءة أعضــاء علــا اإلدارة ومتــتعصم بالتحهيــل الكامــلو وأن يتحملــوا كافــة
مســلولياهتم يف اإلشـراف علــر اإلدارة وحتقيــق عائــد مناســا للمســا ني ومنـ تعــارض املصــاح
ووضـ ـ أه ــداف اعداء ومراقب ــة التنبي ــر وخط ــع العم ــل الرئيس ــة وسياس ــة امل ــاطر واملوازن ــات
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التقديرية والعمل علر حتقيق الكباءة التشييلية واالقتصادية للمصرفو واعهم مسلوليتصم عـا
قوة املركز املا للمصرف ومتانت وسالمت .
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المبادا التي تمتاز بها المصارف اإلسالمية.

استنادا إىل اخلصوصية ال متتاز اا املصارف اإلسالمية عما سواها ما الشركات
واملصارف التقليديةو وإضافة إىل ما سبق عرض و متتاز احلوكمة يف املصارف اإلسالمية
باملباد التالية:
 -7التركيز عل الحفـاظ علـ مصـالح أصـحاب حسـابات االسـتثمار المطلقـة والمقيـدة
"المودعين".
علـ ــر الـ ــرغم مـ ــا تنـ ــاول مبـ ــاد حوكمـ ــة الشـ ــركات الصـ ــادرة عـ ــا منيمـ ــة التعـ ــاون
االقتص ــادي والتنمي ــة  )OECDومب ــاد احلوكم ــة يف املص ــارف الص ــادرة ع ــا ن ــة ب ــازل
للرقابة املصرفية العاملية ملبدأ احلبامه علر حقوق املودعنيو فان ذلـك كـان باإلشـارة السـريعة
ضما مبدأ احلبامه علر حقوق أصحاف املصاحو باعتبار أن أسـاس التعامـل بـني املـودعني
املقرض ــني) أو أص ــحاف الس ــندات وب ــني الش ــركات واملص ــارف التقليدي ــة يق ــوم عل ــر مب ــدأ
البائدة الثابتة احملددة مسبقاو فصم ال يشاركون املسا ني أصـحاف اعسـصم) يف مـا حققتـ
املنشــحة مــا ربــأ أو خســارةو وإ ــا يصمصــم احلصــول علــر البائــدة احمل ـددة مســبقا عم ـوا م
املودعــة يف املنشــحة .1أمــا يف املصــارف اإلســالمية فــاعمر خمتلــف متامــا فحســاس التعامــل بــني
املــودعني واملصــرف يقــوم علــر أســاس املشــاركة بــالربأ واخلســارةو وهــرا يعــين أن املــودعني يف
املصـ ــارف اإلسـ ــالمية يتحملـ ــون خمـ ــاطر عاليـ ــة مقارنـ ــة بيـ ــريهم مـ ــا املـ ــودعني يف املنشـ ــات
 - 1السـعيدو هالـة :تطبيـق احلوكمـة يف البنـوك العامـةو Corporate Governance In State Owned
 Banksو انيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإللك ـ ـ ـ ـ ـ ــرتول ملنت ـ ـ ـ ـ ـ ــدى التموي ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي عل ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابع:
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
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اعخــرىو وهــو مــا يســتلزم إدارة عادلــة ورقابــة فاعلــة وشــبافية تامــة توضــأ حقــوق وواجبــات
ك ــل ط ــرف1و مبع ـ ـ ض ــرورة الرتكي ــز واالهتم ــام باحلب ــامه عل ــر مص ــاح أص ــحاف الودائ ـ ـ
االستثمارية "املـودعني"و وكـرا أصـحاف االسـتثمارات املقيـدةو ومتكيـنصم مـا كافـة حقـوقصم
ومــا أ صــا تــوفري املعلومــات ــم حــول أســا توزيـ اعربــاح قبــل فــتأ حســابات االســتثمار
وخاصــة نســبة املشــاركة يف اعربــاح واخلســائرو وهــو مــا ت اعخــر بـ مــا قبــل مصــرف ســوريا
املركزي.0
 -8كفاءة وفعالية هيئة الرقابة الشرعية.
إن اعط ـراف املعني ــة بتطبي ــق حوكم ــة الش ــركات ه ــم س ــة أط ـرافو وه ــم املس ــا ون
وعلا اإلدارة واإلدارة وأصحاف املصاح واحلكوم.و أمـا يف املصـارف اإلسـالمية فصنـاك طـرف
ســادسو هــو هيلــة الرقابــة الشــرعيةو وهــي هيلــة مســتقلة مصمتصــا الرقابــة علــر شــرعية عمليــات
املصـرف والتحكــد مــا مطابقــة أعمــال املصــرف للشـريعة اإلســالمية .و ــرا فــال بــد مــا االهتمــام
باإلفصــاح والشــبافية عــا عمــل ا يلــة وقيامصــا بــدورهاو وكــرلك ضــرورة تــوفر الكبــاءة والبعاليــة
ععضــاء هيلــة الرقابــة الشــرعية يف أداء دورهــم باإلفتــاء علــر املســائل الشــرعية املعروضــة علــيصم
املتعلقـة بعمليـات املصـرف ودورهـم الرقـاو علـر شـرعية عمليـات املصـرف والتحكـد مـا مطابقــة
كاف ــة أعم ــال املص ــرف للشـ ـريعة اإلس ــالمية..ويف ه ــرا الس ــياق ش ــدد عل ــا اخل ــدمات املالي ــة
 - 2بورقبــةو شــوقي :احلوكمــة يف املصــارف اإلســالميةو علــة كليــة العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيريو جامعــة فرحــات عبــاسو
سطيفو ا زائرو0222و ص 15و.14
 - 1مصـرف ســورية املركـزي :دليــل احلوكمـة لــدى املصــارف اإلسـالمية العاملــة يف ا مصوريـة العربيــة الســوريةو 0222/4/1مو
ص.02
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اإلسـ ــالمية علـ ــر ضـ ــرورة أن يبقـ ــر تنـ ــوع اآلراء الشـ ــرعية مـ ــا اخلصـ ــائ

الدائمـ ــة للمصـ ــارف

اإلســالميةو وجيــا أن ةصــل املراجعــون الــداخليون واملراقبــون الشــرعيون علــر التــدريا الــالزم
واملناســا لتحســني مصــاراهتم مــا حيــأ مراجعــة مــدى االلت ـزام بححكــام الش ـريعة اإلســالمية1و
كمــا جيــا علــر املصــرف االلت ـزام بق ـرارات ا يلــة الش ــرعية املركزيــة – يف ح ــال وجوده ــا  -أو
اإلفصاح عا سبا عدم االلتزام بقراراهتا.
كما يعين ذلك ضرورة تقيد املصارف اإلسالمية بالقواعد الشرعيةو يأ تكـون هـي
احلاكمـة لكافــة أعمــال وأنشــطة املصــرف .وجيــا أن تلتــزم املصــارف التزامــا كــامال بتطبيــق تلــك
القواع ــد يف ك ــل معامالهت ــاو مب ــا ذل ــك احتس ــاف نت ــائف عم ــل ه ــرا املص ــارفو باإلض ــافة إىل
االهتمـام بالشــبافية واإلفصــاحو وخاصــة عنـد تبصـيل العقــود وحتديــد شــروطصا وأحكامصــا بدقــة
ما الناحيتني الدينية والتنييمية مبا يبتعد عا أي تدليا أو غرر أو جصالة.0
 -9مراعاة المعايير المحاسبية اإلسالمية.
تتميـز املصــارف اإلسـالمية بشــمولية اعنشـطة الـ متارسـصاو حيــأ متـارس أنشــطة تــدخل
يف وهائف البنوك التقليدية مجيعا عدا ما هو خمـالف للشـريعة اإلسـالميةو فصـي تبـتأ احلسـابات
ا اريــة وتقبــل اإليــداعات ومت ــول القطــاع الترــاري والصــناعي والزراعــي والعقــاري واملس ــا ة يف

 - 2علا اخلدمات املالية اإلسالمية :املباد اإلرشادية لضوابع إدارة املؤسسات ال تقتصر علر تقد خدمات مالية
إسالميةو إصدار 0222و ص.12-2
 - 0ا بــريو أةــد بــا عبــد الــرةا :احلوكمــة واملصــارف اإلســالميةو انيــر ذلــك علــر موق ـ منتــدى التمويــل اإلســالمي علــر
الرابعhttp://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657 :
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رأمســال الشــركات وغريهــا .1ولــرلك فــان الدراســة تشــدد علــر ضــرورة املعا ــة احملاســبية الســليمة
والصــحيحة لكاف ـة عمليــات وأنشــطة املصــرف وأن تراع ـر يف كــل هــرا النقــاا وغريهــا املع ــايري
احملاسبية اإلسالميةو وهو ما يعين كـرلك ضـرورة تـوافر اعنيمـة احملاسـبية السـليمة الـ تبـي اـرا
اليــرضو وأن يتمتـ احملاســبون املــاليون يف املصــرف بالكبــاءة واخلــربة العاليــةو كمــا أن ـ ال بــد مــا
إعطائصم الدورات والتدريبات الكافية يف هرا اجملال.

 -42الدقة المحاسبية في احتساب الزكاة وتسجيلها في التقارير المالية المنشورة.
إذ ال ب ــد م ــا الدق ــة يف احتس ــاف الزك ــاةو واعتم ــاد أس ــاليا حماس ــبية مناس ــبة وواض ــحة
وموض ــوعة عل ــر ض ــوء النســا واملق ــادير لزك ــاة اعم ـوال املوج ــودة يف البق ـ اإلس ــالميو وك ــرلك
ضرورة توفر الشبافية واإلفصاح عند تسريلصا يف التقارير املالية.
 -44التأكد من صحة العمليات المصرفية من الناحية الشرعية.
يُقصـد بـ ضـرورة التـزام املصـارف اإلســالمية يف معامالهتـا بالصــدق والصـراحة والوضــوح

واملكاشــبة التامــة بــني املصــرف واملتعــاملني مع ـ وكــرا العــاملني في ـ و كمــا يعــين ضــرورة أن تقــوم
املصــارف اإلســالمية ةثلــة مبرــالا إداراهتــا وإداراهتــا بب ـرل قصــار ا صــد حلســا اختيــار اعف ـراد
الــريا ســيتولون إدارة اعم ـوال س ـواء مــا بــني موهبي ـ أو مــا بــني عمالئ ـ الــريا ســيتم إتاحــة

 - 2سـ ــليمانو حمم ــد مصـ ــطبر :حوكم ــة الشـ ــركات ومعا ــة البس ــاد امل ــا واإلداريو ال ــدار ا امعي ــةو مص ــرو ا /اعوىلو
0222مو ص.335
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اعموال م إلدارهتـاو كمـا يعـين اختيـار أرشـد السـبل لتوهيـف املـال وإ ائـ وإدارتـ إدارة رشـيدة
دون إسراف أو تقتريو وبالشكل الري يبي اجة اعفراد وحاجة اجملتم اإلسالمي.1

 - 2املرج نبس و ص.337
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وانياً :الدراسة الميدانية.
تشمل عينة الدراسة مجيـ مـدراء اإلدارات ونـواام ورءسـاء اعقسـام يف اإلدارات العامـة
للمصارف اإلسـالمية اليمنيـة الكائنـة يف العاصـمة صـنعاء وعـددها أربعـة مصـارفو إذ ت توزيـ
 )005اســتمارة اســتبيانو بلــا عــدد املعــاد منصــا والصـاحلة للتحليــل  )127اســتبانة مبـا نســبت
 )%88ما إمجا االستمارات املوزعة.
ومــا أجــل حتقيــق أهــداف الدراســة إعــدت اســتمارة اســتبيان خمصصــة عغ ـراض معا ــة
أسللة الدراسة ال سبق عرضصاو وذلك علر النحو التا :
 -1إعداد استمارة استبيان أولية ما أجل است دامصا يف مج البيانات واملعلومات.
 -0االستبادة ما الدراسات السابقة يف تصميم استمارة االستبيان.
 -3عرض االستمارة علر احملكمني ما اجل اختبار مدى مالءمتصا م البيانات.
 -4توزي االستمارة علر مجي أفراد العينة م البيانات الالزمة للبحأ.
وقد ت تقسيم استمارة االستبيان إىل جزأيا ا:
ا ـزء اعول :خيــت بالبيانــات واملعلومــات الش صــية عف ـراد عينــة الدراســةو ويتضــما
الوهيبةو واملؤهل العلميو والت ص العلميو وسنوات اخلربة العملية).
ا ــزء الثــال :ةتــوي هــرا ا ــزء علــر عموعــة مــا البقـرات البــالا عــددها  02فقــرة) إذ
إن البق ــرة م ــا  )3-1تتعل ــق بالبرض ــية اعوىل الـ ـ تتعل ــق باحلب ــامه عل ــر حق ــوق املس ــا ني
ومعاملتصم معاملة عادلةو أما البقرة ما  )2-4فتتعلق بالبرضية الثانية اخلاصـة باحلبـامه علـر
حقــوق أصــحاف املصــاحو وأمــا البقــرة مــا  )12-7فتتعلــق بالبرضــية الثالثــة اخلاصــة بتــوفري
متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورةو وأمــا البقــرة مــا )02-11
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فتتعل ــق بالبرض ــية الرابع ــة اخلاص ــة بتحدي ــد ص ــالحيات ومس ــلوليات عل ــا اإلدارة واإلدارات
التنبيرية وهيلات الرقابة الشرعية.
أ :تحليم البيانات اإلحصائية للدراسة .
اعتُمــد علــر احلــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة  )SPSSيف عمليــة التحليــل واختبــار

البرضياتو حيأ استُ دمذ الوسائل اإلحصائية التالية:
 .1اختبار كرونباخ ألبا ملعرفة مدى ثبات أداة الدراسة ومدى مصداقية آراء العينة.

 .0التكرارات والنسا امللوية حلساف تكرار ونسبة البيانات العامة للمشاركني يف العينة.
 .3املتوس ــع احلس ــاو امل ــوزون امل ــرجأ حس ــا اعوزان) واالاـ ـراف املعي ــاري ملعرف ــة متوس ــع آراء
العينة املشاركة يف الدراسة ومدى ااراف إجابات العينة عا متوسطصا.
 .4درجة الثقة  %25لدرجة املوافقة لتعميم النتائف علر عتم البحأ.
 .5التقدير اللبيي لتبسري مع املتوسع ودرجة املوافقة.
 .2حتليــل التبــايا  Fاملتعــدد

Way Anova

 )Oneملعرفــة داللــة البــروق يف آراء العينــة حســا

متيرياهتـا الش صــية الـ تتكــون مـا ثــالا فلــات فـحكثر الوهيبــة واملؤهـل العلمــي والت صـ
وسنوات اخلربة).
 .7أُجـ ـ ــري اختبـ ـ ــار كرونبـ ـ ــاخ ألبـ ـ ــا) للتحكـ ـ ــد مـ ـ ــا درجـ ـ ــة ثبـ ـ ــات االسـ ـ ــتبيان وصـ ـ ــدق إجابـ ـ ــات
العينة علي .
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جدول رق ( )4يوضأ نتائج ا تبار كرونباخ (ألفا) ألداة البحث:
المحاور الرئيسة

عدد

درجة الثبات

درجة المصداقية

الفقرات

Alpha

Alpha

3

5024%

7024%

4

8328%

2125%

12

2020%

22%

احلبامه علر حقوق أصحاف املصاح

3

77%

87.88728%

إجمالي االستبيان

09

9338%

9639%

احلب ـ ــامه عل ـ ــر حق ـ ــوق املس ـ ــا ني ومع ـ ــاملتصم معامل ـ ــة
عادلة ومتكافلة
تــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات
املالية املنشورة
حتدي ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــالحيات ومس ـ ـ ـ ـ ــؤوليات علـ ـ ـ ـ ـ ــا اإلدارة
واإلدارات التنبيرية وهيلات الرقابة الشرعية

½

يتضــأ مــا ا ــدول رقــم  )1أن قيمــة معامــل الثبــات عداة مج ـ البيانــات بشــكل عــام
جاءت بنسبة )%2328و وهرا يعين أ ا جاء بنسبة ثبات مرتبعـة .وجـاءت نسـبة املصـداقية
إلجاب ــات العين ــة )%2222و وه ــرا يع ــين أن درج ــة مص ــداقية اإلجاب ــات مرتبع ــة ج ــداو وأن
العينة مترانسة يف االسترابة علر االستبيانو وأن قابلية التعميم علر عتم البحأ ةتازة.
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ب :النتائج اإلحصائية للدراسة:


النتائف اإلحصائية لقياس مدى تطبيق احلوكمة يف املصارف اإلسالمية
اليمنية.

مل

يف ا دول رقم  )0أدنااو أن متوسع
أكدت نتائف التحليل النصائية وال تتل
موافقة عينة الدراسة حول مدى تطبيق املصارف اإلسالمية اليمنية ملباد احلوكمة تراوحذ
بني نسبة  )%2222و )%2425و وهي نسبة متوسطة) تقتضي ضرورة اهتمام املصارف
اإلسالمية اليمنية بالتطبيق اعمثل ملباد احلوكمة ومعا ة أوج القصور يف عاالت تطبيق
تلك املباد و وال ستتبني ما خالل العرض التحليلي املوجز لنتائف اختبار صحة البرضيات
ال بنيذ عليصا هرا الدراسة.
جدول رق ( :)0ملخص نتائج اإلستبيان حس المتغيرات ودرجة موافقة
العينة.

الـ ـ ـ ـ ـ ــر
تبة

احملاور

املتوسع

1

احلبـ ـ ــامه علـ ـ ــر حقـ ـ ــوق
املسـ ـ ـ ــا ني ومعـ ـ ـ ــاملتصم
معاملة عادلة ومتكافلة

32725

االاراف
املعياري
22724

درجة
املوافقة
7523%

مدى املوافقة للمرتم
بدرجة الثقة %25
النسبة
النسبة
الدنيا
العليا
7823%

7023%

احلكم
متوفرة
بدرجة
كبرية
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ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفري متطلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلفص ـ ـ ـ ـ ــاح والش ـ ـ ـ ـ ــبافية
بالنســبة للبيانــات املاليــة
املنشورة
حتديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات
ومسـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليات علـ ـ ـ ـ ـ ــا
واإلدارات
اإلدارة
التنبيرية وهيلات الرقابة
الشرعية
احلبـ ـ ــامه علـ ـ ــر حقـ ـ ــوق
أصحاف املصاح

المتوسي العام لالستبيان

32424

22212

2821%

7125%

2422%

متوفرة
بدرجة
كبرية

32154

22822

2321%

2221%

2222%

متوفرة
بدرجة
متوسطة

32231

222..

222%

33359

23704

6730%

متوفرة
 5722% 2423%بدرجة
متوسطة
متوفرة
 6135% 6939%بدرجة
متوسطة

ه ــرا وق ــد ج ــاءت النت ــائف التحليلي ــة الختب ــار فرض ــيات الدراس ــة اعرب ـ عل ــر النح ــو
التا :


نتائج ا تبار صحة الفرضية األول .
كمـ ــا هـ ــو موضـ ــأ يف ا ـ ــدول رقـ ــم )0و يُالحـ ــع أن فرضـ ــية احلبـ ــامه علـ ــر حقـ ــوق

املسـ ــا ني ومعـ ــاملتصم معاملـ ــة عادلـ ــة ومتكافلـ ــة) جـ ــاء مبتوسـ ــع  )32725وبدرجـ ــة موافقـ ــة
)%7523و وهـ ــو مـ ــا يعـ ــين أن احلبـ ــامه علـ ــر حقـ ــوق املسـ ــا ني ومعـ ــاملتصم معاملـ ــة عادلـ ــة

ومتكافل ــة مت ــوفر بدرج ــة كب ــرية يف املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة العامل ــة يف العاص ــمة ص ــنعاء.
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ومبعـ آخــر رفــو البرضــية الـ تــن
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علــر أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة ال تقــوم باحلبــامه

علر حقوق املسا ني ومعاملتصم معاملة عادلة ومتكافلـة)و إال أنـ وعلـر الـرغم مـا ذلـك فـان
نسبة القصور تعد واضحة فيمـا يتعلـق بتطبيـق املصـارف اإلسـالمية اليمنيـة ـرا املبـدأو وهـو مـا
قد تتضأ أسباب يف اآليت:

 تــدل مســتوى العدالــة يف نيــام الرواتــا واعجــور للعــاملني يف البنــك باملقارنــةم ـ البنــوك واملؤسســات املنافســةو حيــأ تترــاوز درجــة موافقــة العينــة علــر
عدالة نيام الرواتا واعجور مقارنة م البنوك اعخرى نسبة .)%5221

 ت ــدل كب ــاءة وفاعلي ــة قنـ ـوات االتص ــال اخلاص ــة بتوص ــيل املعلوم ــات املناس ــبةعصحاف املصـاحو إذ بليـذ درجـة املوافقـة يف حـرص إدارة البنـك علـر تـوفري
املعلومات املناسبة عصـحاف املصـاح مـا خـالل قنـوات اتصـال نشـطة وفعالـة
نسبة  )%2521فقع.

 الت ـ ـزام إدارة البنـ ــك قـ ــوق أصـ ــحاف املصـ ــاح احملـ ــددة ـ ــم مبوج ـ ــا الل ـ ـوائأوالق ـواننيو مبــا يف ذلــك تعويضــصم عــا أي أض ـرار تلحــق اــمو جــاءت بدرجــة
موافقة تتعدى .)%2222


نتائج ا تبار صحة الفرضية الثانية.
وفقا للردول السابق فان فرضية توفري متطلبات اإلفصاح والشبافية بالنسـبة للبيانـات

املالية املنشورة) جاءت مبتوسع  )32424وبدرجـة موافقـة )%2821و اعمـر الـري يعـين أن
تــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورة متــوفر بدرجــة كبــرية يف
املصارف اإلسالمية اليمنيـةو وهـو مـا يعـين كـرلك رفـو البرضـية الـ تـن

علـر أن املصـارف
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اإلس ــالمية اليمنيـ ــة ال تق ــوم بتـ ــوفري متطلبـ ــات اإلفص ــاح والشـ ــبافية بالنس ــبة للبيانـ ــات املاليـ ــة
املنشورة) .ومبع آخر فان املصارف اإلسالمية باليما تعمل علـر إعـداد املعـايري احملاسـبية الـ
متكــا عمــالء تلــك املصــارف مــا الرجــوع إليصــا واالطــالع علــر تلــك الق ـوائم املاليــة اخلاصــة
بالتدفقات النقدية وسبل توهيبصا حسا أحكام الشريعة اإلسالمية.
وباملنصري ــة السـ ــابقة نبسـ ــصا فان ـ ـ ورغـ ــم رفـ ــو البرض ــية إال أن املالحـ ــع مـ ــا النتـ ــائف
التبص ــيلية ــرا البرض ــية أن أس ــباف ض ــعف أداء املص ــارف يف تطبي ــق ه ــرا املب ــدأ ترتك ــز عل ــر
التوا فيما يحيت:

 أن إدارة البنك ال حترص بشكل كايف علر توفري معلومـات كافيـة وشـبافة عـاأهــدافصا وخططص ــا املس ــتقبلية وع ــا امل ــاطر املني ــورة حالي ــا ومس ــتقبالو إذ
تتراوز درجـة املوافقـة علـر فقـرة حـرص البنـك علـر تـوفري املعلومـات حـول مـا
سبق نسبة .)%2222

 مســتوى حــرص البنــك علــر الشــبافية واإلفص ـاح عــا حســابات االســتثماراتاملقيدة ال تعرض خـارد امليزانيـة كانـذ متوسـطةو إذ تترـاوز درجـة املوافقـة
يف أن البن ـ ــك ة ـ ــرص عل ـ ــر اإلفص ـ ــاح ع ـ ــا البيان ـ ــات خ ـ ــارد امليزاني ـ ــة نس ـ ــبة
.)%2422

 بعو التدل يف درجة التزام إدارة البنـك بتـوفري معلومـات كافيـة عـا العمليـاتاملاليـ ــة م ـ ـ اعط ـ ـراف ذوي العالقـ ــة م ـ ـ البنـ ــكو حيـ ــأ إن درجـ ــة املوافقـ ــة
تتراوز نسبة .)%7120
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 القص ــور النس ــي يف نش ــر البنــك لبيانات ـ املالي ــة ال ـ عض ـ لش ــروا اإلفص ــاحالعام بشكل دوري وبشبافية ومدققة وفقا للمعايري الصـادرة عـا هيلـة احملاسـبة
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية واملعــايري الدوليــة اعخــرىو إذ وصــلذ
درجة املوافقة علر هرا البقرة إىل نسبة  )%7721فقع.


نتائج ا تبار صحة الفرضية الثالثة.
أمـ ــا فيمـ ــا يتعلـ ــق ببرضـ ــية حتديـ ــد صـ ــالحيات ومسـ ــلوليات علـ ــا اإلدارةو واإلدارات

التنبيري ـ ــةو وهيل ـ ــات الرقاب ـ ــة الش ـ ــرعية) فق ـ ــد ج ـ ــاءت مبتوس ـ ــع  )32154وبدرج ـ ــة موافق ـ ــة
)%2321و وه ـ ـ ــرا يع ـ ـ ــين أن حتدي ـ ـ ــد ص ـ ـ ــالحيات ومس ـ ـ ــلوليات علـ ـ ـ ــا اإلدارةو واإلدارات
التنبيريــةو وهيلــات الرقابــة الشــرعية متــوفر بدرجــة متوســطة يف املصــارف اإلســالمية اليمنيــةو ةــا
يعين رفو البرضية ال تن

علر أن اللوائأ والنيم يف املصارف اإلسـالمية اليمنيـة ال حتـدد

بوضوح صالحيات ومسلوليات علا اإلدارةو واإلدارات التنبيريةو وهيلات الرقابة الشرعية).
وميكا التعرف علر أسباف تدل مستوى التطبيق اعمثل را البرضية يف املصارف
اإلسالمية اليمنية .ما خالل عرض النتائف البرعية للبقرات اخلاصة ارا البرضية مرتبة
سا درجة القصورو إذ كانذ النتائف علر النحو التا :

 تقوم إدارة البنك باعطاء دورات تدريبية للعاملني فيصا للتعريف مبباد احلوكمةوكيبية حتقيقصا :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )02048وبدرجة موافقة
.)%4522
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 يوفر علا اإلدارة واإلدارة العليا احلماية الالزمة للعاملني الريا يعدون تقارير عاةارسات غري قانونية أو غري أخالقية ما أي إجراءات تحديبية مباشرة أو غري
مباشرة :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )02587وبدرجة موافقة .)%5127
 لدي أعضاء علا اإلدارة دراية تامة باحلوكمةو ويعملون علر حتقيقصا :جاءت هراالبقرة مبتوسع  )02722وبدرجة موافقة .)%5421

 هتدف إدارة البنك ما تطبيق مباد احلوكمة إىل حتقيق ا ودة يف أعما ا :جاءتهرا البقرة مبتوسع  )02705وبدرجة موافقة .)%5425

 خيض علا اإلدارة للمساءلة ما قبل املسا ني يف اجتماعات ا معية العمومية:جاءت هرا البقرة مبتوسع  )02705وبدرجة موافقة .)%5425

 تبصم إدارة البنك احلوكمة وتسعر إىل حتقيقصا :جاءت هرا البقرة مبتوسع )02782وبدرجة موافقة .)%5528

 ال يستيل ذوو العالقة بالبنك عالقتصم ومناصبصم يف احلصول علر متويالت ميسرةوجاءت هرا البقرة مبتوسع  )32222وبدرجة موافقة .)%2222

 أعضاء علا اإلدارة واملديرون التنبيريون يتمتعون بالكباءة يف شيل مواقعصمالقياديةو جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32283وبدرجة موافقة .)%2127

 خيض املدراء التنبيريني للمساءلة ما قبل أعضاء علا اإلدارة :جاءت هرا البقرةمبتوسع  )32174وبدرجة موافقة .)%2325
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 يلتزم أعضاء علا اإلدارة بعدم تعارض مصاحلصم م مصلحة البنك عند أداءأعما م :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32002وبدرجة موافقة .)%2424

 يتمت أعضاء علا اإلدارة باالستقاللية عا اإلدارة التنبيرية :جاءت هرا البقرةمبتوسع  )32022وبدرجة موافقة .)%2523

 ةدد النيام الداخلي للبنك بوضوح الصالحيات والواجبات اخلاصة مبرلااإلدارة :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32075وبدرجة موافقة .)%2525

 وجود قنوات اتصال واضحة بني هيلة الرقابة الشرعية واعجصزة الرقابية اعخرىوأ صا نة املراجعةو واملراج الداخليو واملراج اخلارجي :جاءت هرا البقرة
مبتوسع  )32084وبدرجة موافقة .)%2527

 تقوم هيل ة الرقابة الشرعية بتقد النصأ واملشورة للمراج اخلارجي وإلدارة البنكحول املعا ات احملاسبية اخلاصة بصيا االستثمار املالية اإلسالمية :جاءت هرا
البقرة مبتوسع  )32452وبدرجة موافقة .)%2220

 حترص إدارة البنك علر احلبامه علر استقاللية املدقق اخلارجي و ان التدقيقووتستريا القرتاحاهتم وتوصياهتم :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32482وبدرجة
موافقة .)%2227

 حترص هيلة الرقابة الشرعية علر وض خطة شاملة تسري وفقا ا ملراقبة ومراجعةوفح

وتدقيق مجي أنشطة املصرف :جاءت هرا البقرة مبتوسع )32204

وبدرجة موافقة .)%7025
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 يلتزم أعضاء علا اإلدارة باللوائأ والتعميمات ال يصدرها البنك املركزي خبصوصمتويل أعضاء علا اإلدارة وذوي العالقة م البنك :جاءت هرا البقرة مبتوسع
 )32240وبدرجة موافقة .)%7028

 تتمت هيلة الرقابة الشرعية باالستقاللية التامة عا كل ما علا اإلدارة واإلدارةالتنبيرية للبنك :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32712وبدرجة موافقة
.)%7423

 -تقوم هيلة الرقابة الشرعية بوض

اذد العقود ومراجعة العمليات االستثمارية

وإصدار البتوى يف املسائل ال تعرض عليصاو وتعترب قراراهتا ملزمة للبنك :جاءت
هرا البقرة مبتوسع  )32217وبدرجة موافقة .)%7823


نتائج ا تبار صحة الفرضية الرابعة.
وفيمــا خيـ

فرضــية احلبــامه علــر حقــوق أصــحاف املصــاح) فــان نتــائف التحليــل تبــني

أ ــا ج ــاءت مبتوس ــع  )32231وبدرج ــة موافق ــة  )%2222وه ــرا يع ــين أن احلب ــامه عل ــر
حق ــوق أص ــحاف املص ــاح مت ــوفر بدرج ــة متوس ــطة يف املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة العامل ــة يف
العاصــمة صــنعاءو ةــا يشــري إىل رفــو البرضــية الـ تــن

علــر أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة

ال تقوم باحلبامه علر حقوق أصحاف املصاح).
وميكــا التع ــرف عل ــر م ـواطا القص ــور فيم ــا يتعلــق بتطبي ــق مب ــدأ احلب ــامه عل ــر حق ــوق
أص ــحاف املص ــاح م ــا خ ــالل ع ــرض النت ــائف التحليلي ــة البرعي ــة الختب ــار ه ــرا البرض ــيةو وق ــد
كانذ كالتا :
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 تتوفر العدالة يف نيام الرواتا واعجور للعاملني يف البنك باملقارنة م البنوكواملؤسسات املنافسة :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )02525وبدرجة موافقة
.)%5221
 حترص إدارة البنك علر توفري املعلومات املناسبة عصحاف املصاح ما خاللقنوات اتصال نشطة وفعالة :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32057وبدرجة موافقة
.)%2521
 تلتزم إدارة البنك قوق أصحاف املصاح احملددة م مبوجا اللوائأ والقواننيو مبايف ذلك تعويضصم عا أي أضرار تلحق ام :جاءت هرا البقرة مبتوسع
 )32332وبدرجة موافقة .)%2222
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النتائج والتوصيات.
أوالً :النتائج

س ــعذ ه ــرا الدراس ــة إىل الكش ــف ع ــا م ــدى تطبي ــق مب ــاد احلوكم ــة يف املص ــارف
اإلسالمية اليمنيةو وقد أهصر حتليل البيانات الواردة يف هرا الدراسة عموعة مـا النتـائف ميكـا
تل يصصا يف هرا السياق باآليت:
 .1أهصرت نتائف الدراسة أن املصارف اإلسالمية اليمنيـة بشـكل عـام تطبـق مبـاد احلوكمـة
املتعـارف عليصــا مـ االلتـزام مبراعــاة الطبيعــة اإلسـالمية املميــزة ــاو وذلـك بدرجــة متوســطة
تراوحذ بني نسبة  )%2222و .)%2425
 .0أهصــرت نتــائف الدراســة أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة تلتــزم مببــدأ احلبــامه علــر حقــوق
املس ــا ني فيص ــا ومع ــاملتصم معامل ــة عادل ــة ومتكافل ــةو ومبس ــتوى مرتبـ ـ وبدرج ــة موافق ــة
.)%7523
 .3أهصـ ــرت نتـ ــائف الدراسـ ــة أن املصـ ــارف اإلسـ ــالمية اليمنيـ ــة تقـ ــوم باحلبـ ــامه علـ ــر حقـ ــوق
أصـحاف املصــاحو وأن درجــة التزامصـا اــرا املبــدأ كانــذ مبسـتوى متوســع وبدرجــة موافقــة
.)%2222

الحوكمة وتطبيقاتها في المصارف اليمنية/محمد فرحان  ،محمد أمين قائد

41

 .4بينذ النتـائف عـدم العدالـة يف نيـام الرواتـا واعجـور للعـاملنيو إذ بينـذ أن موافقـة أفـراد
العينة علر ذلك كانذ بدرجة  )%5221وبتقدير لبيي موافق بدرجة قليلة).
 .5أهصرت نتائف الدراسة أن املصارف اإلسالمية اليمنية توفر متطلبـات اإلفصـاح والشـبافية
بالنسبة للبيانات املالية املنشورةو حيأ إن التزامصا ارا املبدأ هـو مبسـتوى مرتبـ وبدرجـة
موافقـ ــة )%2821و ويُشـ ــار يف هـ ــرا السـ ــياق إىل أن إجابـ ــات أعضـ ــاء هيلـ ــات الرقابـ ــة
الش ــرعية عل ــر اس ــتمارات االس ــتبيان اخلاص ــة ا ــم كان ــذ تب ــني أن املص ــارف اإلس ــالمية
اليمنيــة ال تقــوم بتــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورةو
وهــرا يــدل علــر أن املصــارف اإلســالمية ال تق ــوم بتــوفري متطلبــات اإلفص ــاح والشــبافية
للبيانات املاليـة اخلاصـة بالعمليـات الـ

ـا طبيعـة خاصـة متيزهـا عـا غريهـا مـا العمليـات

املالي ــةو حي ــأ إن درج ــة م ـ ـوافقتصم علـ ــر ذل ــك كان ــذ  )%0025وبتق ــدير لبيـ ــي ال
أوافق).
 .2أهصــرت نتــائف الدراســة أن الل ـوائأ والــنيم يف املصــارف اإلســالمية اليمنيــة حتــدد بوضــوح
الصــالحيات ومســلوليات علــا اإلدارة واإلدارات التنبيريــة وهيلــة الرقابــة الشــرعية فيصــاو
حيأ إن التزامصا ارا املبدأ هو مبستوى متوسع وبدرجة موافقة .)%2321
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وانياً :التوصيات
بعد عرض النتائف ال توصلذ إليصا هرا الدراسة فان ميكا تل ـي

أهـ التوصـيات

ال ـ يعتق ــد الباحث ــان أ ــا ض ــرورية وميك ــا االس ــتبادة منص ــا يف اجمل ــاالت ذات الص ــلة مبوض ــوع
الدراسةو وهرا التوصيات مبوبة علر النحو التا :
أوالً :توص ـ ــي الدراس ـ ــة المص ـ ــارف اإلس ـ ــالمية  -ةثل ـ ــة مبر ـ ــالا اإلدارة واإلدارات العلي ـ ــا
وا معيات العمومية للمسا ني – باآلتي:
 -1رف مستوى االهتمام بتطبيق مباد احلوكمة م االلتزام مبراعاة الطبيعة اإلسالمية املميـزة
ا.
 -0رفـ مســتوى االهتمــام باحلبــامه علــر حقــوق العــاملنيو وأهــم هــرا احلقــوق تــوفري العدالــة
يف نيام الرواتا واعجور واحلوافز م.
 -3تــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورةو واعخــر يف االعتبــار
الطبيعة اإلسالمية املميزة ا.
 -4زي ــادة االهتم ــام مبراجع ــة الل ـوائأ وال ــنيم املنيم ــة ــا ي ــأ تكب ــل ه ــرا الل ـوائأ وال ــنيم
التحديــد الواضــأ والســليم للصــالحيات واملســلوليات لكــل مــا علــا اإلدارة واإلدارات
التنبيرية وهيلة الرقابة الشرعية فيصا.
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 -5ضرورة تبعيل دور التقارير الشرعية ال متد علا اإلدارة واإلدارة العليا واملسـا ني ومجيـ
اعطـراف مبــدى شــرعية العمليــات الـ قــام اــا املصــرفو وكــرلك تبعيــل دور هيلــة الرقابــة
الشرعية والعمل علر استقالليتصا ملا ا مـا أ يـة يف تطبيـق مبـاد احلوكمـة يف املصـارف
اإلسالمية.
 -2ضــرورة تطبيــق القواعــد املصنيــة واعخالقيــة يف عمــل املصــارف اإلســالمية اليمنيــةو وضــرورة
متت ـ امل ـراقبني الشــرعيني واملــدققني الــداخليني واخلــارجني مبســتوى تعليمــي جيــد وتــدريا
مستمر م االطالع علر الكتا والدوريات والنشرات واجملالت املت صصة الـ تسـاهم
يف التعريف مبتطلبات تطبيق مباد احلوكمة يف املصارف اإلسالمية اليمنية.
 -7ضـرورة العمــل علــر نشــر مبصــوم وثقافــة احلوكمــة لــدى كافــة اعطـراف الداخليــة واخلارجيــة
ذات العالق ــةو وب ــاعخ

الع ــاملنيو وذل ــك م ــا خ ــالل إعط ــاء دورات تدريبي ــة وإص ــدار

النشـ ـرات والتعليم ــات الـ ـ تعك ــا دور وأ ي ــة احلوكم ــة وااللتـ ـزام مببادئص ــا يف املص ــارف
اإلسالمية اليمنية.
وانياً :توصي الدراسة السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركـزي والحفومـة فـي الجمهوريـة
اليمنية باآلتي:
 -1ضــرورة تطبيــق احلوكمــة داخــل البنــك املركــزي اليمــين نبس ـ ح ـ يكــون القــدوة ليــريا مــا
الشركات واملصارف اليمنية اعخـرىو وحـ يتسـ لـ فـرض تطبيـق احلوكمـة يف املصـارف
اليمنية ومراقبة ذلك التطبيق.
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 -0ضرورة توفري اإلطار املؤسسي والقانول الري ميثل بيلة مناسبة لتطبيق مبـاد احلوكمـة يف
الشركات واملنشحة املالية وخاصة املصارف اإلسالمية.
 -3التعري ــل يف إص ــدار التعليم ــات اخلاص ــة بض ــرورة تطبي ــق احلوكم ــة يف املص ــارف التراري ــة
واإلسالمية اليمنية والرقابة علر ذلك التطبيق.
 -4نشر مبصوم وثقافة احلوكمة لـدى كافـة العـاملني واملـوهبني يف البنـك املركـزيو مـا خـالل
إصـ ــدار النش ـ ـرات وال ـ ــدوريات والتعليم ـ ــات ال ـ ـ تعك ـ ــا دور وأ ي ـ ــة احلوكمـ ــة وااللت ـ ـزام
مببادئصا.
 -5توصــي الدراســة احلكومــة اليمنيــة بح يــة تــوفري املتطلبــات الالزمــة إلنشــاء ســوق لــألوراق
املالية يف اليما باعتبارا املرتكز الرئيا لتطبيق مباد احلوكمة.
والثاً :توصي الدراسة الباحثين واألكاديميين المتخصصين بضرورة:
إج ـراء املزيــد مــا الدراســات والبحــوا حــول احلوكمــة وخاصــة يف القطــاع املصــريف واإلســالمي
من بشكل خاصو لتعميق فصمصا وأ يتصاو وال سيما فيما يتعلق بدور أعضـاء هيلـات الرقابـة
الشرعية يف تعزيز احلوكمة يف املصارف اإلسالمية.
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أه المراج
 .1أبو زرو عباف إسحاق حممد :إسرتاتيرية مقرتحة لتحسني فاعلية احلاكمية
عمان العربية
املؤسسية يف القطاع املصريف اعردلو أطروحة دكتورااو جامعة ّ
عمان-اعردنو 0222م.
للدراسات العلياو ّ
 .0اعدياو معمر حممد عبد اا :دور املدقق الداخلي يف تطبيق حوكمة الشركاتو
اعكادميية العربية للعلوم املالية املصرفيةو صنعاءو اليماو 0212م.
 .3بافقريو سا حممد سعيد :مدخل مقرتح لقياس أثر الدور احلوكمي للمراج علر
ةارسة إدارة اعرباح للشركات املسرلة يف أسواق اعوراق املاليةو دراسة دكتوراا غري
منشورةو جامعة قناة السوياو مصرو 0228م.
 .4بورقبةو شوقي :احلوكمة يف املصارف اإلسالميةو علة كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيريو جامعة فرحات عباسو سطيفو ا زائرو 0222م.
 .5ا بريو أةد با عبد الرةا :احلوكمة واملصارف اإلسالميةو املوق اإللكرتول ملنتدى
التمويل اإلسالمي.
 .2جبريو إياد :مدى التزام النقابات املصنية اعردنية بتطبيق مباد احلاكمية املؤسسيةو
رسالة ماجستريو كلية اععمالو جامعة الشرق اعوسع للدراسات العلياو اعردنو
0228م.
 .7خليلو عطا اا وراد :الدور املتوق للمدقق الداخلي عند تقد خدمات التحكيد يف
البنوك الترارية اعردنية يف هل احلاكمية املؤسسيةو املؤمتر العرو اعول حول التدقيق
الداخلي يف إطار حوكمة الشركات تدقيق الشركات – تدقيق املصارف
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واملؤسسات – تدقيق الشركات الصناعية)و القاهرةو املنيمة العربية للتنمية اإلداريةو
 02 _ 04سبتمرب 0225م.
 .8خليلو حممد أةد ابراهيم :دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات
احملاسبية وانعكاسصا علر سوق اعوراق املاليةو 0222م.
 .2دليل احلوكمة لدى املصارف اإلسالمية العاملة يف ا مصورية العربية السورية الصادر
بتاريخ 0222/4/1م.
 .12الرحيليو عوض با سالمة :ان املراجعة كححد دعائم حوكمة الشركاتو حالة
السعوديةو علة جامعة امللك عبد العزيز -االقتصاد واإلدارةو علد 00و .0228
 .11السعيدو هالة :تطبيق احلوكمة يف البنوك العامةو Corporate Governance In
State Owned Banksو املوق اإللكرتول ملنتدى التمويل اإلسالمي.
 .10سليمانو حممد مصطبر :حوكمة الشركات ومعا ة البساد املا واإلداريو الدار
ا امعيةو مصرو 0222م.
 .13السنيدارو ميسون أةد أةدو مباد احلوكمة يف الشركاتو رسالة ماجستري غري
منشورةو اعكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفيةو صنعاء – اليماو 0212م.
 .14العبسيو فكري أةد عبدامللك :متطلبات تطبيق آليات احلوكمة يف البنوك الترارية
العاملة يف ا مصورية اليمنيةو دراسة نيرية تطبيقيةو دراسة ماجستري غري منشورةو
جامعة أسيواو مصرو 0212م.
 .15عليو عمار مصيوف حممد :تعزيز احلوكمة املؤسسية باست دام معايري اإلفصاح
احملاسي ملنيمة التعاون االقتصادي والتنمية يف شركات القطاع االقتصادي امل تلع

الحوكمة وتطبيقاتها في المصارف اليمنية/محمد فرحان  ،محمد أمين قائد

47

يف ا مصورية اليمنيةو رسالة دكتوراا غري منشورةو اعكادميية العربية للعلوم املالية
عمان-اعردنو 0222م – 1432ه.
واملصرفيةو ّ
 .12املباد اإلرشادية لضوابع إدارة املؤسسات ال تقتصر علر تقد خدمات مالية
إسالميةو علا اخلدمات املالية اإلسالميةو 0222م.
 .17مبتاحو ةي أةد ةيد :مبصوم حوكمة الشركات وإمكانات تطبيق يف الشركات
املسا ة اليمنيةو رسالة ماجستري غري منشورةو اعكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفيةو صنعاء – اليماو 0212م.
 .18وهبـةو حممـد سـليم :حوكمـة املصـارف واملؤسسـات املاليـة اإلسـالميةو مقـال يف علـة
املســتثمرونو دون تــاريخ نشــر أو عــددو مت ـاح علــر موق ـ منتــدى التمويــل اإلســالمي
علر الرابع اإللكرتول:
.http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657

 .12املوق اإللكرتول :ملنيمة التعاون االقتصادي و التنمية :)OECD
http://www.oecd.org/daf/corporate/principles

 .02املوق اإللكرتول ملركز املشروعات الدولية اخلاصة وغرفة الترارة اعمريكية واشنطا:
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance
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الملحي
إستمــارة االستبي ــان

احملــرتم

اعخ
حتية طيبة  ..وبعد:

يشرفنا أن نض بني يدي ش صكم الكر هرا االستبيان الري ت إعدادا ما قبل
الباحثني ما أجل احلصول علر البيانات املتعلقة با انا التطبيقي لدراسة املاجستري ال
حتمل عنوان الحـوكمة في المصارف اإلسالمية  -دراسة تطبيقية عل المصارف
اإلسـالميـة اليمنيــة).
إن ا دف ما هرا االستبيان هو احلصول علر معلومات كافية للتعرف علر مدى

تطبيق مباد احلوكمة يف املصارف اإلسالمية اليمنيةو وذلك ما خالل دراسة وحتليل
إجابتكم علر االستبيان .لرا نرجو منكم التكرم باإلجابة علر اعسللة بدقة وعناية م إبداء
أي مالحيات ترو ا مناسبةو علما أن اإلجابات ال يتم احلصول عليصا سوف تست دم
عغراض البحأ العلمي فقع وستعامل بسرية تامة.
شاكريا لكم حسا تعاونكم ووو
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ا ـ ــزء اعول

الوهيبة.
رئيا قسم
عضو علا إدارة

رئيا قطاع

مدير إدارة

.

نائا مدير عام

عضو هيلة الرقابة الشرعية

غري ذلكو اذكر ما فضلك . .........................................
املؤهل العلمي.
.

دكتوراا
ماجستري
بكالوريوس
دبلوم
غري ذلكو اذكر ما فضلك . .........................................

الت ص .
مصارف إسالمية
إدارة أعمال

مصارف
حماسبة

قانون

دراسات شرعية

.

مصندس

.
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عدد سنوات اخلربة.
5 -1

12 - 2

أكثر ما  12سنوات

.
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ا ـ ــزء الثـ ـ ــانـي
بني مدى موافقتك علر مدى توفر اعمور التالية يف البنك الري تعمل في .

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

م

1

تكبل اللوائأ مي املسا ني حق احلصول علر أرباح
بنسبة مسا ة كل منصم.

2

تكبل اللوائأ للمسا ني حق املعاملة املتكافلة.

موافق
بدرجة
كبرية
جدا

موافق
بدرجة
كبرية

موافق
بدرجة
متوسطة

موافق
بدرجة
قليلة

ال أوافق

تكبل اللوائأ للمسا ني حق االطالع علر حماضر

3

اجتماعات علا اإلدارة عند الضرورة.

4

تلتزم إدارة البنك قوق أصحاف املصاح احملددة م
مبوجا اللوائأ والقواننيو مبا يف ذلك تعويضصم عا أي
أضرار تلحق ام.

5

حترص إدارة البنك علر توفري املعلومات املناسبة عصحاف
املصاح ما خالل قنوات اتصال نشطة وفعالة.

6

تتوفر العدالة يف نيام الرواتا واعجور للعاملني يف البنك
باملقارنة م البنوك واملؤسسات املنافسة.

7

حترص إدارة البنك علر توفري معلومات كافية وشبافة عا
أهدافصا وخططصا املستقبلية وعا امل اطر املنيورة.

8

ينشر البنك بيانات املالية ال عض لشروا اإلفصاح العام
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العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

م

بشكل دوري وبشبافية ومدققة وفقا للمعايري الصادرة عا
هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
واملعايري الدولية اعخرى.
9
10
11
12
13

توفر إدارة البنك معلومات كافية عا العمليات املالية م
اعطراف ذوي العالقة م البنك.
حترص إدارة البنك علر الشبافية واإلفصاح عا حسابات
االستثمارات املقيدة ال تعرض خارد امليزانية.
أعضاء علا اإلدارة واملديرون التنبيريون يتمتعون
بالكباءة يف شيل مواقعصم القيادية.
يوجد للبنك نيام داخلي ةدد بوضوح الصالحيات
والواجبات اخلاصة مبرلا اإلدارة.
أعضاء علا اإلدارة يتمتعون باالستقاللية عا اإلدارة
التنبيرية.
يلتزم أعضاء علا اإلدارة باللوائأ والتعميمات ال

 14يصدرها البنك املركزي خبصوص متويل أعضاء علا
اإلدارة وذوي العالقة م البنك.
يلتزم أعضاء علا اإلدارة بعدم تعارض مصاحلصم م
15
مصلحة البنك عند أداء أعما م.
ال يستيل ذوو العالقة بالبنك عالقتصم ومناصبصم يف
16
احلصول علر متويالت ميسرة.
خيض املدراء التنبيريني للمساءلة ما قبل أعضاء علا
17
اإلدارة.
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العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

خيض علا اإلدارة للمساءلة ما قبل املسا ني يف
18
اجتماعات ا معية العمومية.
لدي أعضاء علا اإلدارة دراية تامة باحلوكمةو ويعملون
19
علر حتقيقصا.
 20تبصم إدارة البنك احلوكمة وتسعر إىل حتقيقصا.
تقوم إدارة البنك باعطاء دورات تدريبية للعاملني فيصا
21
للتعريف مبباد احلوكمة وكيبية حتقيقصا.
هتدف إدارة البنك ما تطبيق مباد احلوكمة إىل حتقيق
22
ا ودة يف أعما ا.
يوفر علا اإلدارة واإلدارة العليا احلماية الالزمة للعاملني
 23الريا يعدون تقارير عا ةارسات غري قانونية أو غري
أخالقية ما أي إجراءات تحديبية مباشرة أو غري مباشرة.
حترص إدارة البنك علر احلبامه علر استقاللية املدقق
 24اخلارجي و ان التدقيقو وتستريا القرتاحاهتم
وتوصياهتم.
تتمت هيلة الرقابة الشرعية باالستقاللية التامة عا كل ما
25
علا اإلدارة واإلدارة التنبيرية للبنك.
تقوم هيلة الرقابة الشرعية بوض اذد العقود ومراجعة
 26العمليات االستثمارية وإصدار البتوى يف املسائل ال
تعرض عليصاو وتعترب قراراهتا ملزمة للبنك.
حترص هيلة الرقابة الشرعية علر وض خطة شاملة تسري
 27وفقا ا ملراقبة ومراجعة وفح وتدقيق مجي أنشطة
املصرف.
 28يوجد قنوات اتصال واضحة بني هيلة الرقابة الشرعية
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واعجصزة الرقابية اعخرى وأ صا نة املراجعةو واملراج
الداخليو واملراج اخلارجي.
تقوم هيلة الرقابة الشرعية بتقد النصأ واملشورة للمراج
 29اخلارجي وإلدارة البنك حول املعا ات احملاسبية اخلاصة
بصيا االستثمار املالية اإلسالمية.

وانياً :أسماء األساتذة المحفمين الستمارة االستبيان:

أ .د .حسا ثابذ فرحان  /أستاذ االقتصاد – جامعة صنعاء.
د .عمار مصيوف  /رئيا قسم احملاسبة – اعكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية –
صنعاء.
د .عبد العزيز امل اليف  /أستاذ اإلدارة املساعد – جامعة صنعاء.

أور وإمفانية تطبيي محاسبة القيمة العادلة في المصارف اإلسالمية
أ .د .هوام مجعة – حديدي آدم



ملخص
يف إطار سعيصا املتواصل لتحقيق أهداف احملاسبة املاليةو املتمثلة بشكل رئيي يف
تزويد مست دمي البيانات املالية مبعلومات مبيدة تساعدهم يف اعاذ قرارات اقتصادية
رشيدةو فقد توجصذ معيم ا يلات املصنية املشرعة للمعايري احملاسبية يف معيم الدولو ومنصا
علا معايري احملاسبة الدولية او مبصوم القيمة العادلة أساسا لقياس البنود املالية حيثما
أمكا ذلكو يف حماولة ملعا ة عيوف أساس التكلبة التارخيية .وقد أحدا هرا التوج العديد
ما اآلراء املؤيدة واملعارضة را املبصومو كما اعتربا بعضصم تيريا حموريا يف البكر احملاسي.
وكانذ احملاسبة املاليةو والقياس احملاسي خصوصاو حتذ اجملصر خالل فرتة التييريات
االقتصادية ا وهرية يف العقديا اعخرييا .فما هرا اعحداا :توحيد املعايري احملاسبية دوليا
والبضائأ املالية قضية شركة إنرون مثال) واعزمات االقتصادية املتالحقة أو ح تعقيدات
العمليات املصرفية والثورات التقنية واملعلوماتية امل تلف.ة وهرا ما يطرح السؤال املنطقيو
ماذا عا التمويل اإلسالمي؟ وما البرق الري ستحدث هرا االعتبارات احملاسبية يف صناعة
الصريفة اإلسالمية؟ هل هناك دور جديد لقياس حماسي ما منيور إسالمي؟!
واحلديأ عا القياس احملاسي كما أشرنا يستوجا النير أوال يف أهداف احملاسبة
املالية وحتديد متطلبات اإلطار النيري يف هرا اخلصوص .ويحيت بعد ذلك النير يف خيارات
القياس املتعددة ومدى مالءمتصا لبيلة اععمالو وما مث حتديد اخليار اعنسا أو عموعة


أستاذ التعليم العالي ،جامعة باجي مختار عنابة الجزائر.



أستاذ مساعد ،جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر.
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اخليارات املناسبة للتطبيق .ويضيف املنيور اإلسالمي أبعادا جوهرية أخرى إىل املسحلةو
كمدى حتقيق وسائل القياس احملاسبية للمقاصد الشرعية إضافة إىل قدرهتا علر تبادي
احمليورات م التمت ح ّرية تطبيقية جيدة.
لرلك هتدف هرا الدراسة إىل البحأ عا إجياد أرضية مشرتكة بني معايري احملاسبة
الدولية أو معايري اإلبالغ املا و وكرا املعايري احملاسبية اإلسالمية بصبة عامةو وإمفانية توجه
هيئة المحاسبة والمراجعة للمخسسات المالية واإلسالمية نحو معايير محاسبة القيمة
العادلة بصبة خاصة وإمكانية تطبيقصا يف املصارف اإلسالمية ما خالل عملية القياس
واإلفصاح واالعرتافو ومدى حتقيق وسائل القياس احملاسبية املبنية علر أساس القيمة العادلة
للمقاصد الشرعية إضافة إىل قدرهتا علر تبادي احمليوراتو وأثر تطبيق معايري حماسبة القيمة
العادلة علر جودة املعلومات احملاسبية للمصارف اإلسالمية.
الفلمات الدالة :القيمة العادلة المصارف اإلسالمية جودة المعلومة المحاسبية
إمفانية التطبيي
مقدمة
 .4تمهـد:
تعيش املصرفية اإلسالميةو بوصبصا حمركا طموحا لالقتصاد اإلسالميو مرحلة و ةيزة
تشبعذ بالوصبات اإلعالمية والقياسات التوقعية واإلثارة املتزايدة عامليا .ولكاو تبتقد
املصرفية اإلسالمية اليوم إىل الدعم البين يف عاالت متعددة مثل ابتكار املنترات وتنييم
اعسواق والبيلة القانونية واعنيمة الداعمة املت صصةو كاحملاسبة مثال .توض احملاسبة
حتذ الضوء بعدو وهي أ داة فنية ذات حساسية عالية وأ ية كبرية جدا تيصر خصوصا يف
أوقات اعزماتو حني يوج اللوم إليصا يف العادة.
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ويتمركز القياس احملاسي يف عمق البكرة احملاسبيةو ح أن احملاسبة املالية  -ببساطة
شديدة  -هي عرد وسيلة ُمنَيَّمة لقياس نتائف العمليات التراريةو وترتكز أ ية القياس
احملاسي يف تحثريا املباشر علر نتائف املعلومات احملاسبية ال تست دم يف صن القرار .لراو
تعد طرق القياس ومالءمتصا للواق ما أكثر املسائل املثرية للردل سواء بني املصنيني أو
اعكادمييني أو مست دمي املعلومات احملاسبية.
واحلديأ عا القياس احملاسي كما أشرنا يستوجا النير أوال يف أهداف احملاسبة املالية
وحتديد متطلبات اإلطار النيري يف هرا اخلصوص .ويحيت بعد ذلك النير يف خيارات القياس
املتعددة ومدى مالءمتصا لبيلة اععمال وما مث حتديد اخليار اعنسا أو عموعة اخليارات
املناسبة للتطبيق .يضيف املنيور اإلسالمي أبعادا جوهرية أخرى إىل املسحلةو كمدى حتقيق
وسائل القياس احملاسبية للمقاصد الشرعية إضافة إىل قدرهتا علر تبادي احمليورات م التمت
ح ّرية تطبيقية جيدة.
وهناك وجصة نير تقول إن إلزام تطبيق القيمة العادلة يف تقييم مجي اعصول اعرتاف
حقيقي بالقصور الري كان يعرتي التقارير املالية يف السنني السابقة ال كانذ تعتمد علر
التكلبة التارخيية يف القياس احملاسي .وم هصور املتقلبات يف اعسعار أصبأ هناك إمجاع إبان
رءية اعزمات االقتصادية الناشلة عنصاو ال بد ما التحول او طريقة قياس حماسي أخرى
تواج النق

الري اعرتى التكلبة التارخيية ال

تستط مواجصة هرا اعزمات .وقد تكون

التيريات ال ميكا أن تطرأ علي املعايري احملاسبية واملباد احملاسبية املقبولة عموما فيما خي
ال تقييم بنموذد القيمة العادلة يبتأ بابا خللق فرص جديد ملقيمي املؤسسات يف بداية جديدة
للمحاسبة عتلف عا النمع الري يسودها فيما يتعلق بااسار العمل يف حاالت اندماد
املؤسسات أو حاالت اإلفالس أو أي عال أخر ضما قطاع اععمال الري يرتكز علي
تقييم أصول املؤسسات فيصا علر القيمة العادلة .وما الرءى احلديثة ال تنير إ تطبيق
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هرا النيرية يف القياس احملاسي أمر يتطلا حتقيق و وهو وجود عدة خصائ
توافرها ح يتم تطبيق القيمة السوقية العادلة .وتيصر هرا اخلصائ

ما الالزم

ما خالل تعريف

 FASBالري يركز علر توافر عموعة ما الشروا .وما الشروا أو اخلصائ  :توفر السوق
احلرةو وأن يتم حتديد سعر البي علر أساس النقد أو النقد املعادلو وأن يؤخر بعني االعتبار
فيما إذا كان هرا الدف سيتم حاليا أو عبارة عا القيمة احلالية للدفعات النقدية ال سيتم
قبضصا يف املستقبلو وأال يق اعطراف ذوو العالقة بالصبقة حتذ اإلكرااو وأن يكون لدي
اعطراف معرفة كافية ومعقولة نسبيا بكل احلقائق املرتبطة باعصل.
وإن هتيلة اليروف لتطبيق القيمة العادلة ما خالل توفر الشروا السابقة الركرو ال
متثل مسحلة ما الصعا حتقي قصا ح يتم است دام هرا املدخل يف القياس احملاسيو وقد ت
شرح اآللية ال تقوم عليصا يف السابق .فرمي هرا الشروا ميكا أن تتوفر يف أي سوق وال
متثل عائقا حقيقيا يف الواق العمليو وبالتا فان احلرف ال تدعو إىل صعوبة تطبيق وذد
القيمة العادلة ليا فيصا شيء ما الصحة.
 .0مشفلة الدراسة:
لقد كان لدخول احملاسبة يف اية الستينات مرحلة املنصف الترريي الري ييصر ما
خالل استقرار الواق وتطبيق املنصف الرياضي واإلحصائي يف اختبار ما تقدم احملاسبة ما
معلومات وانعكاسات علر أرض الواق ودراسة رد البعل ال ميكا أن ييصر أثرها علر
أسعار اعسصمو -كانذ بدايتصا علر يد

Ball and Brown

 -)1228دور كبريا يف

ااراف مبصوم القيمة العادلة عا مضمو او فقد أصبأ ينير إىل دراسة مبصوم القيمة العادلة
ما زاوية واحدةو يقتصر اختبارها ما خالل است دام بعو البيانات املالية للمؤسسات
ضما متيريات مستقلةو ودراسة تحثريها علر متيري تاب أساسي  -غالبا ما يكون سعر
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السصم  -وبدأ يقتصر اختبار القيمة العادلة علر اعدوات املاليةو ال أصال

تكا تقيم

بيري ذلك يف السابقو إال أن مطالبة املنيمات الدولية ال هتتم بتسويق معايريها احملاسبية ألزم
الواق املا باالجتاا او هرا املنصفو بيد أن ما زالذ اآلراء تلتقي يف أ ا تعكا مقياسا
أكثر موثوقية يف متثيلصا للمعامالت ال تتم يف املؤسساتو ع ا متثل اخلالصة ال تيصر
فيصا املوضوعية .ذلك أن السوق التيتيبرض القيم املالية ليسذ خاضعة عي معيار ذايت أو
حتيز ش صيو وال تعرتيصا مشاكل القياس احملاسيو كما أن هرا اعمر قد هصر يف العديد
ما الدراسات امليدانية.
وم االعرتاف با صود املميزة امللحوهة عكادمييني عتصديا ومؤسسات دولية
معروفة كصيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية)و فان ما قُ ّدم ح اآلن
ينقل احملاسبة املالية ما منيور إسالمي بصبة عامة والقياس احملاسي بصبة خاصة إىل ما
جيا أن تكون علي و واملتوق أن تكون احملاسبة املالية أداة داعمة را الصناعة وإطار منيم
قادر فنياُ علر تقد املعلومة املالئمة واملوثوق اا لصان القرار .بل إن ح ا دل والطرح
بني امل تصني يف البلدان ال متارس الصريفة اإلسالمية يصل بعد إىل املستوى الري
يستحق .
واست دام "معدل البائدة" بصبت معامل خصم يف تطبيقات حتديد قيمة اعصل
املستقبلية مثالو يشكل حتديا كبريا يف القياس احملاسي ما املنيور اإلسالمي .وهنا يق عامل
الربع بني القياس احملاسي – بصبت تطبيقا فنيا مقننا -واملصرفية اإلسالمية بصبتصا صناعة
جديدة متطورة) .وبالتحكيد يق ا زء اعكرب ما العمل علر عاتق املت صصني واملؤسسات
ال تتب هرا الصناعة وتدعمصا وتستبيد منصا .وقبل حماولة اإلجابة علر اعسللة ال قد
تيصر هناو جيا أوال التعرف علر أهداف مست دمي التقارير املالية للمؤسسات املصرفية
اإلسالمية وإعادة اكتشاف أهداف احملاسبة املاليةو وبالتا تصور اذد القياس املالئمة ا.
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لق ــد كان ــذ احملاس ــبة املالي ــةو والقي ــاس احملاس ــي خصوص ــاو حت ــذ اجملص ــر خ ــالل ف ــرتة
التييـ ـريات االقتص ــادية ا وهري ــة يف العق ــديا اعخـ ـرييا .وم ــا ه ــرا اعح ــداا توحي ــد املع ــايري
احملاســبية دوليــا والبضــائأ املاليــة قضــية شــركة إنــرون مــثال) واعزمــات االقتصــادية املتالحقــة أو
ح تعقيدات العمليات املصرفية والثورات التقنية واملعلوماتية امل تلبة .وهـرا مـا يطـرح السـؤال
ا وهري واملنطقي :ماذا عن التمويـم اإلسـالمي ومـا مـدل إمفانيـة تطبيـي معـايير محاسـبة
القيمة العادلة في المصارف اإلسالمية وما الفر الذي ستحدوه محاسبة القيمة العادلـة
فــي ص ــناعة الص ــيرفة اإلس ــالمية وعلـ ـ جــودة المعلوم ــات المحاس ــبية وه ــم هن ــا دور
جديد لقياا محاسبي وفي القيمة العادلة من منرور إسالمي
 .3أهمية الدراسة:
لقد أحدا توج العديد ما هيلات البورصة العاملية واجملالا واجملام وا صات
املسلولة عا التشريعات احملاسبية يف عدد كبري ما الدول كالواليات املتحدة اعمريكيةو
وبريطانيا باإلضافة إىل علا معايري احملاسبة الدولية والدول ال اعتمدت هرا املعايري) او
حماسبة القيمة العادلة إثارة اهتمام العديد ما الباحثني واملبكريا وهصور العديد ما
الدراسات واملقاالت ال تؤيد أو تعارض هرا التوج جزئيا أو كليا.
ويساهم تط بيق معايري احملاسبة الدولية يف حتسني نوعية املعلومات احملاسبية املقدمة
مل تلف فلات املست دمنيو وذلك ما خالل تقد معلومات مالئمة وقابلة للبصم وذات
موثوقية عاليةو كما أ ا تساهم يف جعل املعلومات احملاسبية قابلة للمقارنة م املعلومات
للمنيمات اعخرى وبني القوائم املالية للمنيمة نبسصا لبرتات زمنية متعدد.
وتربز أ ية هرا الدراسة يف بيان مدى إمكانية توج هيلة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية واإلسالمية او معايري حماسبة القيمة العادلة بصبة خاصة وإمكانية
تطبيقصا يف املصارف اإلسالمية ما خالل عملية القياس واإلفصاح واالعرتافو ومدى حتقيق
وسائل القياس احملاسبية املبنية علر أساس القيمة العادلة للمقاصد الشرعية إضافة إىل قدرهتا
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علر تبادي احمليورات كما ذكرنا سابقاو وأثر تطبيق معايري حماسبة القيمة العادلة علر جودة
املعلومات احملاسبية للمصارف اإلسالمية.
 .1أهداف الدراسة:
تسعر الدراسة إىل حتقيق اعهداف اآلتية:
 تسليع الضوء علر مبصوم القيمة العادلة واحملددات ومزايا تطبيقصا يف احملاسبة
املالية.


أسا حماسبة املصارف اإلسالمية وطبيعتصا.



إبراز أ ية قواعد ومتطلبات اإلفصاح والقياس احملاسي بالقيمة العادلة.



أمكانية توج هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية.



دور معايري القيمة العادلة يف تعزيز مالءمة القوائم املالية واملساعدة يف اعاذ
القرارات الرشيدة للمستثمريا يف املصارف اإلسالمية.



أثر تطبيق وذد القيمة العادلة علر اخلصائ

النوعية للمعلومات احملاسبية.

 .5هيـفم الدراسة:
سنحاول إن شاء اا بقدر اإلمكان اإلجابة عا اإلشكالية املطروحة وحتقيق أهداف هرا
الدراسة ما خالل تقسيم هرا اعخرية إىل أربعة حماور رئسيةو حيأ جاء احملور اعول
لدراسة توج البكر احملاسي او مبصوم القيمة العادلةو انطالقا ما مبصوم القيمة العادلة يف
البكر احملاسي واملربرات الرئيسة ليصورها وكيبية قياس القيمة العادلةو وصوال إىل أهم
متطلبات حماسبة القيمة العادلة وفقا ملعايري احملاسبة الدوليةو يف حني يتناول احملور الثال
حماسبة املصارف اإلسالميةو أما احملور الثالأ فيتناول تطبيق حماسبة القيمة العادلة بصبت
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أساسا للقياس واإلفصاح يف املصارف اإلسالميةو كما يتناول متطلبات القياس واإلفصاح
وفق منصف القيمة العادلة وإمكانية تطبيقصا يف املصارف اإلسالميةو وكرا تحثري تطبيق حماسبة
القيمة العادلة علر اخلصائ النوعية للمعلومات احملاسبية يف املصارف اإلسالمية .أما احملور
الراب واعخري فيعرض عموعة ما النتائف والتوصيات ال خل إليصا الباحثان ما خالل
هرا الدراسة املتواضعة.
المحور األول :توجه الففر المحاسبي نحو مفهوم القيمة العادلة
أوال :مفهوم القيمة العادلة في الففر المحاسبي والمبررات الرئيسة لرهورها.
 .4المبررات الرئيسة لرهور القيمة العادلة :ميكا استنباا املربرات الرئيسة ال تداف
عا قيام القيمة العادلة يف القياس احملاسي ما املنطلق ال هتدف إلي التقارير احملاسبية
ال تسعر إىل تزويد مست دميصا مبعلومات مبيدة يف اعاذ القرارات .وهرا ميثل
ا دف اعوىل للمحاسبةو إذ يقول  Sterling1أن البائدة -املالئمة – يف املعلومات
تيصر ما خالل اعحداا أو الصبات ال تقوم احملاسبة بقياسصا ما خالل التعرف
علر خصائ الشيء املقاس .إال أن تزويد املست دم باملعلومات ال يريدها مبا
يتوافق م رغبات هو أمر بعيد عا املوضوعية.
إن تقد املعلومات ال بد وأن يصور الواق القائم فعالو وليا يف هل خلق تصور عا
الواق وتكيف املعلومات مبا يتالءم مع و إن ربع تقد املعلومات باعهداف
واعحداا أو ببعو مست دميصا ةد استقاللية احملاسبةو وتصبأ خمرجاهتا قابلة
للتحريف والتشوي طاملا ميكا أن تتيري بتيري غايات مست دمي املعلومات .إال أن
Sterling Robert R, "Relevant Financial Reporting in an Age of Price
Changes ", The Journal of Accountancy, 1975, Vol 139, Issue2, pp 42-43.

1
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وجصة نير  - Sterlingال تتعلق بربع تقد املعلومات باعهداف أو اعحداا أو
ببعو املست دمني – عتلف عا هرا املنيور .يقول  :Sterling1يف خمالبة لوجصة
النير السابقة بحن هناك عدة أسباف جتعل عملية إعداد املعلومات بشكل يتوافق م
رغبات مت ري القرارات أمرا بعيدا عا املوضوعيةو وهرا اعسباف هي:
أ .إذا قمنا ارا العمل – أي توافق املعلومات م الرغبات – فان مت ر القرار
سيكون لدي اخليار باست دام املعلومات احملاسبية أو عدم است دامصاو أو
يعد للمحاسبة أي
اعاذ القرار ح يف غياف هرا املعلوماتو وبالتا
حضور يف خدمتصا لليايات ال هصرت ما أجلصا.
ف .إن مت ري القرار متنوعون بشكل كبريو ويت رون قراراهتم علر أسا
متعددة وكثريةو قد تبتعد يف كثري ما اعحيان عا العقالنيةو ويف هل هرا
التعدد فما املستحيل اقتصاديا تزويد كل املعلومات لكل القرارات املراد
اعاذها.
د .إن تقد معلومات حتاول أن تقدم تصورا عا املستقبل الري يرغا مت رو
القرارات مبعرفت هو أمر ال ميكا الوثوق ب و ح وإن كانوا مست دمي هرا
املعلومات.
وما أجل حتقيق غاية احملاسبة دون النير إىل غايات املست دمنيو يرى :Sterling0
بحن ال بد وأن تكون املعلومات املقدمة م يف عال القرارات ال ميكا أن يت روهاو منصا
Sterling
Robert R, "Decision Oriented Financial Accounting ",
Accounting and Business Research, 1972, pp 198-200.

1

Ibid, p 200.

2
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البدائل االستثمارية يف السوق والتبضيالت الش صية وتبسريات اعسعار القائمة يف السوق
واملتعلقة بقرارات املقرتضني واملستثمرياو وهرا القرارات يف عملصا تعتمد علر بعو املسائل
هي:
أ .النقد املتوفر حاليا لالستثمار يف املشروع املرتقا.
ف .مقدار النقد املراد توفرا الستثمارا يف املشروع املرتقا.
د .نسبة اخلطر ال مت ّكا مت ر القرار ما املقارنة بني التبضيالت.
د .إن اعسعار يتم تبسريها يف هل معدالت امل اطرة يف السوق.
وهرا اعسباف تتطلا مجيعصا معرفة اعموال ال ميكا أن تتوفر حالياو وهرا يعتمد
علر كل ما أ سعار البي احلالية لألصول اململوكة والقدرة علر االقرتاض والقدرة علر زيادة
رأس املالو وباختالف هرا القرارات واليروف ال ميكا أن تساعد مت ري القرارات علر
التنبؤ ااو فان القيمة السوقية العادلة – أو سعر البي احلا -تستطي أن توفر كل هرا
املعلوماتو وتصبأ املعلومات املقدمة ما خال ا مبيدة ومالئمة للرمي بيو النير عا
تكييف هرا املعلومات لليايات السابقة .لرلك فان  Sterlingيرى أن بنود امليزانية ال بد
وأن تيصر ارا القيم لكي حتقق احملاسبة البائدة للرمي دون التحيز عي طرف ما
اعطراف.
 .0مفهوم القيمة العادلة في الففر المحاسبي :يعرف بعضصم القيمة السوقية العادلة
بح ا املبلا الري ميكا استالم ما بي أصل ما عند وجود رغبة وقدرة مالية بني
مشرت وبائ وذلك يف هل عدم وجود هروف غري طبيعية مثل التصبية أو اإلفالس
أو هروف احتمالية.
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كما يعرفصا بعضصم اآلخر بح ا السعر الري يتم ما خالل حتويل أصل ما ما
بائ راغا يف البي ومشرت راغا يف الشراءو وكال ا لدي القدرة علر الوصول إىل
مجي احلقائق ذات الصلة ويعمل رية واستقالل.
كما أن أشصر تعريف للقيمة السوقية العادلة هو ذلك التعريف الري وضعت
مصلحة اإليرادات اعمريكية يف مارس 1252و يعرفصا بح ا السعر الري جيعل
امللكية تتبدل بني مشرت راغا يف الشراء وبائ راغا يف البي حينما ال يكون
اعول مكرها علر الشراء وال يكون الثال مكرها علر البي و وأن يكون لدى كال
الطرفني معرفة معقولة باحلقائق املرتبطة بالعملية).
كما عرفتصا نة معايري التقييم الدولية  )IVSCيف املعيار الثالأ اخلاص بتقييم
اعصول عغراض إعداد القوائم املالية واحلسابات املرتبطة اا كما يلي" :هي مبلا
تقديري يكما يف مقابلة تبادل أصل يف تاريخ التقييم بني مشرت وبائ راغبني يف
عقد صبقةو ويف هل سوق حمايد يأ يتوفر لكل منصما املعلومات الكافية ول
.1
مطلق احلرية وبدون وجود إكراا علر إمتام الصبقة"
وتعرف القيمة العادلة في ظم معايير المحاسبة الدولية بأنها" :املبلا الري ميكا
أن يتبادل اا أصل ما بني مشرت وبائ يتوافر لدى كل منصما الدراية والرغبة يف إمتام الصبقةو
وتتم الصبقة يف إطار متوازنو وتعرف الص بقة املتوازنة يف هرا اإلطار بح ا صبقة تتم بني
أطراف غري ذوي عالقة أو تبعيةو وتتم بني مشرت راغا وبائ راغاو وكال ا يعمل
للحصول علر أ كرب منبعة لنبس و ويب التسعري يف مثل هرا الصبقات علر أسا القيم
السوقية العادلةو وذلك عن التباوض يتم علر أفضل الشروا ويف هل هروف طبيعية".

 1طارق عبد العال ةادو "املدخل احلديأ يف احملاسبة " حماسبة القيمة العادلة"و الدار ا امعيةو اإلسكندريةو 0220و صو
.11
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وحددت نة معايري احملاسبة الدولية التابعة لالحتاد الدو للمحاسبني مبصوم القيمة
العادلة يف العديد ما معايري احملاسبة ال أصدرهتا IAS No. 30, IAS No. 32. IAS
 ) No.38. IAS No. 39 , IAS No. 40 , IAS No. 41املبلا الري ميكا أن تتم مبادلة
اعصل ب و أو سداد االلتزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل علر أساس جتاري ذ.1
ويعرف القاموا الخاص ببيان المفاهي رق ( )7لمجلس معايير المحاسبة
المالية األمريفي القيمة العادلة ألصم ما أو التزام ما بهذه الطريقة" :هي املبلا الري
ميكا ب شراء أو حتميل) أصل ما أو التزام) أو بيع أو تسويت ) يف صبقة حالية بني
الطرفني راغبني يف إمتام الصبقة أي خبالف البي ا ربي أو التصبية".
وهرا التعريف بسيع ومناسا بشكل معقولو فالقيمة العادلة هي سعر يوافق علي
طرفان يف صبقة تبادلو وهرا سصل بدرجة كافية عند وجود أسواق مستقرةو ولكا ما املوقف
عندما ال توجد أطراف مستعدة لشراء أصول املؤسسة أو يتحملون التزاماهتا؟ وكيف ميكا
حملاسا أن يقوم بتقييم معقول للقيمة العادلة؟
ويتضأ ما التعاريف السابقة أن مبصوم القيمة العادلة يقوم علر نقطتني أساسيتنيو
0
و ا:
النقطة األول :األطراف الدا لة في الصفقة ويفترض توافر ما يلي:
 .1أن تتم الصبقة بني أطراف غري ذوي عالقة :فححد ا وانا ا امة
للطريقة ال تبسر اا القوائم املالية هي أن الصبقات والعمليات عادة ما
تتم علر أساس متوازنو مبع أن الصبقة متذ بني طرفني مستقلنيو وكال
منصا يسعر للتباوض علر أحسا شروا ميكا احلصول عليصا.
 1املرج نبس و ص .10
 0املرج نبس و صو 14-13و بتصرف.
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 .0أن تتم الصبقة بني أطراف راغبة يف عقد الصبقة ومطلعة علر احلقائق
اعساسية ذات الصلةو وال توجد معلومات هامة لدى طرف دون اآلخرو
وهو اعمر الري يطلق علي عدم متاثل املعلومات.
النقطة الثانية :الرروف التي تت فيها الصفقة :حيأ يشرتا أن تكون هرا
اليروف طبيعية عادية)و فالصبقات ال تتم مثال يف هل هروف التصبية ال تعرب عا القيمة
العادلةو عن البائ يكون عربا علر البي و وكلما زاد ضيع الوقذ للعثور علر مشرت زاد
التحريف عا القيمة العادلة.
وانيا :كيفية قياا القيمة العادلة.
يف هل اعسواق املتيرية واملتقلبة فان مقاييا القيمة العادلة تزودنا بكثري ما الشبافيةو
وذلك مقارنة مبقاييا التكلبة التارخيية .وباإلضافة إىل مالءمة القيمة العادلة للقياس يف هل
اليروف االقتصادية واملالية املتيرية واملتقلبة فان االعتمادية تكون مصمة أيضا قبل املالءمة عن
املعلومات املالئمة ال تتسم بعدم االعتمادية تصبأ بال فائدة عي مست دم أما عا كيبية
قياس القيمة العادلةو فقد بني علا معايري احملاسبة املالية أن ميكا قياس القيمة العادلة كما
1
يلي:
 .1القيمة السوقية لألراضي واملبال ال عادة ما يتم حتديدها ما قبل مقيمني
مؤهلني مصنيا للقيام ارا املصمة.
 .0القيمة االستبدالية بعد االهتالك :عندما ال يكون هناك دليال علر القيمة
السوقية بسا الطبيعة املت صصة را اعصول ع ا نادرا ما تباع.
 1رضا إبراهيم صاحو " أثر توج معايري احملاسبة او القيمة العادلة علر اخلصائ النوعية للمعلومات احملاسبية يف هل
اعزمة املالية العاملية"و علة " كلية الترارة للبحوا العلمية"و جامعة اإلسكندريةو العدد رقم  0اجمللد رقم 42و 0222و
ص ص  31 -04بتصرف.
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كما بني املعيار احملاسي الدو  00خبصوص ضم أو اندماد اععمال يف البقرة
 32عموعة ما اعسا واملقاييا املمكا است دامصا للتعبري عا القيمة العادلة لألصول
وااللتزامات القابلة للتحديد عند التملك أو دمف اععمالو وهي علر النحو التا :
 تقييم اعوراق املالية املتداولة بالقيم السوقية ا ارية.
 تقيَّم اعوراق املالية غري املتداولة بالقيم املقدرة ال تحخر باالعتبار
خصائصصاو مثل نسبة سعر السصم إىل ربأ السصم وعائد اعسصم
ومعدالت النمو املتوقعة لألوراق املالية املماثلة ملؤسسات ذات خصائ
متشااة.
 تقيَّم الرمم املدينة بالقيم احلالية للمبالا ال سيتم قبضصا حمسوبة
باست دام معدالت البائدة ا ارية املناسبةو ناقصا منصا خمصصات الديون
غري القابلة للتحصيل وتكاليف التحصيلو عند الضرورةو إال أن عملية
اخلصم غري مطلوبة للرمم املدينة قصرية اعجل عندما يكون البرق بني
قيمتصا االمسية ومبليصا امل صوم غري مادي.
 امل زون:
 تقيَّم البضاعة تامة الصن والسل الترارية بسعر البي ناقصا عموع:
تكاليف البي وهامش ربأ معقول بدل جصود املتملك يف البي بناء
علر ربأ البضائ تامة الصن املشااة.
 تقيَّم البضاعة حتذ التصني بسعر البي للبضاعة ا اهزة ناقصا
عموع :تكاليف اإلمتامو تكاليف البي و هامش ربأ معقول بدل
جصود اإلمتام والبي بناء علر ربأ البضائ تامة الصن املشااةو
 تقيَّم املواد اخلام بتكاليف االستبدال ا ارية.
 تقيَّم اعراضي واملبال مبقدار قيمتصا السوقية.
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 تقيَّم املصان واملعدات بالقيمة السوقية احملددة عادة بالتقييمو وعندما
ال يكون هنالك إثبات للقيمة السوقية بسبا الطبيعة املت صصة
للمصان واملعدات أو بسبا أن هرا البنود نادرا ما تباعو إال
باعتبارها جزء ما أعمال مستمرةو فا ا تقيم بتكلبة االستبدال بعد
طرح االهتالكو
 تقيَّم املوجودات غري امللموسة مبقدار القيم العادلة احملددة:
 بالرجوع إىل السوق النشطة.
 إذا يوجد هناك سوق نشطة تقيَّم املوجودات غري
امللموسة علر أساس يعكا املبلا الري كان املشروع
سيدفع عا اعصل يف عملية جتارية تة بني أطراف
مطلعة وراغبة بناء علر أفضل املعلومات املتوفرة.
 يقيم صايف اعصول أو التزامات مناف املوهبني خلطع املناف احملددة
مبقدار القيمة احلالية اللتزام املناف احملددة ناقصا القيمة العادلة
عصول أي خطةو علر أن يتم االعرتاف باعصل فقع إىل احلد
الري ةتمل في توفرا للمشروع يف صورة اسرتدادات ما اخلطة أو
عبيو يف املسا ات املستقبلية.
 اعصول وااللتزامات الضريبية :تقيَّم مببلا املنبعة الضريبية الناشلة عا
اخلسائر الضريبية أو الضرائا املستحقة خبصوص صايف الربأ أو
اخلسارةو ال حتدد ما وجصة نير املنشاة املندعة أو اجملموعة الناجتة
عا التملكو ويتم حتديد اعصل أو االلتزام الضريي بعد اعخر يف
االعتبار التحثري الضريي إلعادة بيان اعصول وااللتزامات احملددة
بقيمصا العادلة وال يتم خصمصاو وتتضما اعصول الضريبية أي أصل

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف/هوام جمعة ،حديدي آدم

71

ضريي مؤجل للمتملك يكا معرتفا ب قبل الضمو إال أن ونتيرة
للضم أصبأ ةقق اآلن معيار االعرتاف حسا متطلبات املعيار
احملاسي الدو الثال عشر ضرائا الدخل).
 الرمم الدائنة وأوراق الدف و والديون الطويلة اعجلو وااللتزاماتو
واملستحقات واملطالبات اعخرى تقيَّم بالقيم احلالية للمبالا ال
ستدف ملواجصة االلتزام حمسوبا علر أساس معدل البائدة ا اري
املناساو إال أن عملية اخلصم غري مطلوبة لاللتزامات قصرية اعجل
عندما يكون البرق بني املبلا االمسي لاللتزام واملبلا امل صوم ليا
مصما نسبيا.
 العقود املثقلة بااللتزامات واملطلوبات اعخرى القابلة للتحديد
للمنشحة اململوكة مبقدار القيم احلالية للمبالا ال سيتم إنباقصا
ملواجصة االلتزام احملدد بحسعار البائدة احلالية املناسبة.
وجتدر اإلشارة إىل أن السوق النشطة هي ال تتوفر في الشروا التالية:
 البنود ال تتم املتاجرة اا داخل السوق مترانسة.
 يتوفر في أطراف راغبة بالشراء والبي .
 اعسعار متوفرة للرمصور.
كما بني معيار احملاسبة الدو رقم " :)30اعدوات املالية :اإلفصاح والعرض"
بعو أسا قياس القيمة العادلة علر النحو التا :
 .1إذا كانذ اعداة املالية متداولة يف سوق نشطة وذات سيولةو فان سعر
السوق املعروض لألداة هو أفضل دليل علر القيمة العادلةو حيأ إن
سعر السوق املناسا هو:
 سعر العرض الحالي :اعصل حمتبع ب أو التزام سيتم إصدارا.
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 السعر المعروض (سعر الطل ) :عصل سيتم امتالك أو التزام
حمتبع ب و
 سعر ت ر عملية :يف حالة عدم توفر معلومات عا اعسعار
احلاليةو بشرا عدم حدوا تيري كبري يف اليروف االقتصادية
بني تاريخ أخر عملية وتاريخ تقد التقرير تاريخ التقييم).
 أسعار السو الوسطية :إذا كان لدى املشروع مراكز اعصول
والتزامات متقابلة.
 .0إذا كانذ اعداة املالية متداولة يف سوق غري نشطة أو غري منيمة بشكل
جيد كبعو اعسواق املوازية)و أو كان حرم التداول قليل نسبة إىل
عدد الوحدات ما اعداة املالية املراد تقييمصاو أو يف حالة عدم وجود
سعر سوق معروضو فيمكا اللروء إىل وسائل تقدير لتحديد القيمة
العادلة مبؤشرات كافيةو واهم هرا الوسائل:
 القيمة السوقية ا ارية عداة مالية مشااة جوهريا لألداة املراد
تقييمصا.
 حتليل خصم التدفقات النقدية باست دام سعر خصم مساو
ملعدل البائدة السائدة يف السوق عدوات مالية ا  -بشكل
جوهري -الشروا واخلصائ نبسصا كمالءة املدياو والبرتة
املتبقية لالستحقاق والعملة ال سيتم الدف اا).
 است دام اذد تسعري اخليارات.
 .3إذا كانذ اعداة غري متداولة يف سوق مالية منيمةو فان يبضل عدم
حتديد مبلا معني لقياس القيمة العادلةو وإ ا حتديد مدى معني يعتقد
وبشكل معقول أن تق القيمة العادلة ضمن .
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 .4عند عدم القدرة علر حتديد قيمة موثوقي كافية عي سباو فان يتم تزويد
مست دمي البيانات املالية مبعلومات حول اخلصائ اعساسية لألداة
املالية املراد تقييمصاو مبا يف ذلك الشروا واعحكام ذات اع ية ال قد
تؤثر علر مبلا التدفقات النقدية املستقبلية ودرجة التيقا منصاو وذلك
ملساعدهتم علر عمل تقديراهتم اخلاصة لتحديد القيمة العادلة.
ويف مجي احلاالت أعالاو جيا أن تؤخر التكاليف ال سيتم تكبدها عند مبادلة
اعداة املالية أو تسويتصا بعني االعتبارو مثل الضرائا والرسوم واعتعاف والعموالت املدفوعة
للوكالء واملستشاريا والسماسرةو باإلضافة إىل الرسوم املرفوضة ما قبل الوكاالت املنيمة أو
البورصات م مراعاة مادية هرا التكاليف دائما) .وكرلك تضما معيار احملاسبة الدو رقم
" :) 38املوجودات غري امللموسة " حتديدا عسا الوصول إىل القيمة العادلة يف إهصار هرا
اعصول عند االعرتاف املبدئيو علر النحو التا :
 .1اعسعار املدرجة يف السوق النشطة هي أفضل مقياس للقيمة العادلةو وعادة ما
يكون هرا السعر هو العرض احلا .
 .0قد يوفر سعر أحدا عملية ةاثلة أساسا ميكا بناء القيمة العادلة علي و بشرا عدم
حدوا تيري هام يف اليروف االقتصادية بني تاريخ العملية وتاريخ تقيم اعصل.
 .3القيم املمكنة احتسااا ما خالل است دام أساليا القياس ال طورهتا مشاري
معينة تشارك بانتيام يف شراء املوجودات غري امللموسة وبيعصا .وتشمل هرا
اعساليا حيأ يكون ذلك مناسبا تطبيق عناصر متعددة تعكا تحثري مؤشرات
معينة مستقبلية مقدرة ما اعصل.
أما عند القياس الالحق لالعرتاف املبدئي را اعصول غري امللموسةو فان حتديد
القيمة العادلة عند است دام أسلوف إعادة التقييم ال يتم إال مبوجا السعر السوقي يف سوق
نشطةو فان يعد ةكنا حتديد القيمة السوقية يف فرتات الحقةو فتكون القيمة العادلة هي
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سعر السوق احملدد يف آخر عملية إعادة تقييمو مطروحا من أي إطباء مرتاكم أو خسائر
الخنباض القيمة الحقة لتاريخ إعادة التقييم املعتمدة.
كما بني املعيار رقم " )32اعدوات املالية :االعرتاف والقياس" عدة مقاييا
للقيمة العادلةو علر النحو التا :
 .1اعسعار الدارجة يف سوق نشطة لألداة املاليةو وهي أفضل مقياس للقيمة العادلة.
 .0أداة الديا  )Debt Instrumentيتم التصويذ عليصا  )Ratedما قبل وكالة
تصنيف مستقلةو و را اعداة تدفقات نقدية ميكا تقديرها بشكل معقول.
 .3اعداة املالية ال ا وذد تقييم مناسا وتعتمد مدخالت هرا النموذد علر
بيانات ما اعسواق النشطة .)Active Market
وقد أوضأ املعيار نبس بعو احملددات عند الوصول للقيمة العادلةو أ صا:
 .1يعتمد مبصوم القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية علر فرض
االستمرارية للمؤسسةو وخبالف ذلك جيا أخر هروف املنشحة احلالية
عند تقدير القيمة العادلة.
 .0يؤخر سعر الشراء احلا لألصول املقتناة أو االلتزامات القائمةو
والسعر الوسطي عند مقابلة مراكز أو وضعيات اعصول وااللتزامات.
كما وض املعيار طرقا بديلة لقياس القيمة العادلة يف غري احلاالت املعتمدة ال
ذكرهاو وهرا الطرق هي:
 .1إذا تكا السوق نشطة فيمكا تعديل القيمة الدارجة يف السوق
بشكل ةقق تقديرا أفضل.
 .0إذا كانذ السوق نشطة ولكا حرم التداول لألصل أو االلتزام املا –
املراد تقدير قيمت العادلة  -قليل جدا نسبة إىل حرم هرا اعدوات
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املاليةو فيمكا اعتماد تقدير صناع السوق را اعداة للحرم املوجود
فعال.
 .3ميكا اللروء إىل أساليا بديلة أخرى مثل:
 القيمة السوقية لألدوات املشااة بشكل جوهري.
 القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة.
 اذد تسعري اخليارات.
 .4إذا يكا هناك سعر يف السوق عداة مالية بكاملصا ولكا هناك أسواقا
عجزائصا املكونة او فان يتم حتديد القيمة العادلة بناء علر أسعار
السوق ذات عالقة.
 .5التقييم ما الطرف اخلارجي.
ويضما املعيار " :)42املمتلكات االستثمارية" أسا حتديد القيمة العادلة را
املمتلكات علر النحو التا  :يعترب السعر السوقي أفضل حمدد للقيمة العادلةو ويعرب السعر
السوقي هنا عا السعر اعكثر احتماال واملمكا احلصول علي علر او معقول ما السوقو
ميثل أفضل سعر قد ةصل علي يف هل هروف السوق العادية دون أي تض م أو عبيو
يف هل هروف خاصة.
 .1إذا يوجد سوق تنشيع ةتلكات مشااة يف املوق واحلالة والشروا
التعاقدية أفضل دليل للقيمة العادلة.
 .0يف حالة عدم توفر أسعار جارية يف السوقيةو فيمكا تقدير القيمة
العادلة ما خالل احلصول علر معلومات خمتلبةو تتضما:
 اعسعار ا ارية يف سوق نشع ملمتلكات خمتلبة ما حيأ
الطبيعة واملوق و يأ تعدل هرا اعسعار لتعكا البروقات
الناجتة عا اختالفات بني اعصل املراد تقديرا وهرا املمتلكات.
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 اعسعار اعخرية يف السوق أقل نشاطا م تعديل هرا اعسعار
لتعكا التيريات يف اعحوال االقتصادية بني تاريخ هرا اعسعار
وتاريخ التقييم احلا .
 خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبوجا عقود إجيار
قائمة حاليا وبالرجوع لبيانات خارجية كاجيار املمتلكات املماثلة
يف املنطقة نبسصا.
فاذا أدت القيم املست رجة ما هرا املصادر إىل قيم عادلة خمتلبة مادياو جيا
دراسة أسباف االختالف للوصول إىل قيم عادلة أكثر موثوقية.
وأخريا فقد تضما املعيار رقم ":)41الزراعة أسا حتديد القيمة العادلة لألصل
البيولوجي واحملاصيل الزراعيةو القيمة العادلة علر النحو التا :
يعتد بالسعر املعروض يف السوق النشطةو ويؤخر السعر املعروض يف السوق املتوق
است دام .
 .1إذا ملتيوجد سوق نشطة يست دم واحد أو أكثر ما اعساليا التاليةو م
مرعاة مراجعة فروقات القيم املست رجة بني هرا اعساليا لل رود بقيمة
عادلة أكثر موثوقية:
 سعر آخر معاملة يف السوقو بشرا عدم وجود تيري كبري يف اليروف
االقتصادية منر تاريخ ذلك السعر إىل وقذ التقييم احلا .
 أسعار السوق للموجودات املماثلة م تعديل هرا اعسعار وفقا
لالختالفات بني املوجودات املراد تقييمصا وتلك املوجودات املماثلة.
 تطبيق مقاييا خاصة بالبند املراد تقييم و مثل سعر حمصول مساحة
حمددة للمحاصيل الزراعية والوزن بالكيلو غرام القائم للمواشي...اخل.
 .0خصم صايف التدفقات النقدية املتوقعة املتعلقة باعصل املراد تقييم
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ويف حالة ارتباا املوجودات البيولوجية باعرض وعدم وجود قيمة حمددة ا بشكل
مستقلو يأ إن وجودا يزيد ما القيمة العادلة لألرض وما عليصا عتمعةو فيمكا حتديد
القيمة العادلة را املوجودات البيولوجية بالبرق بني القيمة العادلة لألرض وهرا املوجودات
عتمعة والقيمة العادلة لألرض البكر وحدها.
والثا :متطلبات محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولي.
إن توج علا معايري احملاسبة الدولية او است دام متزايد ملبصوم القيمة العادلةو
وعملية قياس اعصول وااللتزامات بقيمتصا العادلة هو حمور البحأ واالهتمام حاليا والسيما
يف البلدان ال تبنذ معايري احملاسبة الدولية مؤخراو وقد تضما العديد ما معايري احملاسبة
الدولية الصادرة ح اآلن وعددها  41معيارا) مبصوم القيمة العادلة بشكل أو باخرو
وميكا تقسيم البنود ال أشارت إىل هرا املبصوم إىل اعقسام التالية:
 .1متطلبات االعرتاف بالقيمة العادلة.
 .0قواعد اإلفصاح عا القيمة العادلة.
 .3متطلبات اإلفصاح عا معلومات تساعد يف تقدير القيمة العادلة.
وهتدف هرا املتطلبات إىل مواكبة تطور حاجات مست دمي البيانات املاليةو يف
هل التطور الصناعي والتكنولوجيو وهصور الشركات العمالقةو وانبتاح اعسواق العاملية
وحرية حركة رءوس اعموال عرب العا و ةا ترتا علي طلا متزايد علر املعلومات وخاصة
املالية منصا العاذ قرارات اقتصادية صحيحة.
ولقد بينذ بعو الدراسات أن القيمة العادلة تعترب مبيدة إذا كان ا قوة تقديرية
لقيمة اعسصم السوقية للمؤسسةو وح يتحقق ذلك ال بد أن تقدم هرا القيمة احملاسبية
معلومات مالئمة للمستثمريا لتقييم املؤسسةو وأن تكون هرا القيمة مقاسة بشكل موثوق.
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وبالتا فان املؤسسة جيا أن تتب باستمرار تقييم نشاطصا وعملياهتا يف ضوء
حتركات أسعار السوق للمواردو سواء أكانذ مدخالت أم خمرجات را اعنشطة
والعمليات.
وما هنا فقد كان هناك توج واضأ ما علا معايري احملاسبة الدولية بحن ح ولو
يكا هناك مقدرة علر حتديد القيمة العادلة عي بنود ليتم االعرتاف اا ارا القيمة يف
القوائم املالية أو اإلفصاح عنصا يف اإليضاحات املرفقةو فحن يتم تزويد مست دمي البيانات
املالية مبعلومات أخرى قد تكون مبيدة يف حتديد القيمة العادلة للبند موضوع البحأ أو
القياس.1
وبناء علر ما سبق سنحاول حتديد قواعد اإلفصاح ومتطلبات ال قد تبيد يف
تقدير القيمة العادلة عي أصل أو التزامو كما قد يكون لتلك القوائم دور مؤثر يف حتديد
القيمة السوقية لألدوات املالية للمؤسسة املصارف الترارية)و وقد ت تضمني هرا املتطلبات
والقواعد ضما مؤشر اإلفصاح عا القيمة العادلة أو أي معلومة تبيد يف تقدير القيمة
العادلة املعتمد يف هرا الدراسة .وما بني هرا املتطلبات ما يلي:
 .1كافة قواعد اإلفصاح ومتطلبات ال تضمنذ إهصار أي اخنباض يف قيمة اعصول.
 .0البنود املتعلقة مبحافع التسصيالت لدى املصارفو ما املمكا االستبادة منصا يف تقدير
القيمة املمكا حتصيلصا ما الديونو ومثال ذلك اإلفصاح عا الديون املعدومةو واملبالا
املسرتدة منصا والقروض ال ال ةتسا عليصا فوائد.
 .3امل اطر ال تتعرض ا املصارف أو أي إجراءات قامذ اا للتحوا را امل اطر.
Barth, Marry E. and Landsman, Wayne R., “Fundamental Issues Related To Using Fair
Value Accounting For Financial Reporting”, Accounting Horizons, vol. 9 (4), Dec 1995.
P .79.
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 .4إفصاح عا طبيعة التيري املادي يف التقديرات احملاسبية وقيمت .
 .5اإلفصاح علر أية تعامالت م اعطراف ذات العالقة ملا را التعامالت ما أثر عا
حتديد السعر السوقي للسصمو خاصة إذا ما ارتبطذ هرا التعامالت مب صصات ديون
مشكوك يف حتصيلصا أو أقساا قروض مستحقة.
كما ميكا ما خالل ا دول التا إهصار أهم متطلبات االعرتاف ببنود القوائم
املالية بالقيمة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية:
الجدول رق ( :)0متطلبات االعرتاف بالقيمة العادلة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية

رقم املعيار

البيان

متطلبات االعتراف بالقيمة العادلة

18

اإليراد

البقرة  :22جيا قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو القابل
لالستالم

00

اندماد املشروعات

البقرة  :11للتعرف علر املشروع املتملك يف حاالت ضم العمالو فان
املشروع ذا القيمة العادلة اعكرب هو املتملك.
البقرة  :15جيا أن تكون القيمة العادلة متقاربة املشاري عند الضم ح
يتحقق أحد شروا توفر مشاركة متبادلة يف امل اطر واملناف .
البقرة  :30معا ة نقطة املرجعية :تشكل القيمة العادلة لألصول وااللتزامات
احملددة املتملكة  -وذلك يف حدود حصة املتملك – جزءا ما قياس
اعصول وااللتزامات القابلة للتحديد املتعرف اا.
البقرة  :34املعا ة البديلة املسموح اا :جيا قياس اعصول وااللتزامات
القابلة لتحديد املتعارف اا بقيمتصا العادلة بتاريخ التملك.
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32

اإلفصاح يف القوائم
املالية للبنوك
واملؤسسات املالية
املتشااة

البقرة  :04جيا علر املصرف إهصار القيمة العادلة لكل عموعة ما
بيانات احلسابية اخلتامية سواء كانذ موجودات أو مطلوبات كما ين علر
ذلك املعيار احملاسي الدو " 30اعدوات املالية :اإلفصاح والعرض".
واملعيار احملاسي الدو  32اعدوات املالية :االعرتاف والقياس.

30

اعدوات املالية:
االعرتاف والقياس

البقرة  :51يف حالة الت ل ما أصل ما بحكمل و ونتف عا ذلك أصل
ما أو التزام ما جديدو فيرا االعرتاف ارا اعصل أو االلتزام ا ديد
بالقيمة العادلة.
البقرة  :22بعد االعرتاف املبدئيو جيا قياس املوجودات املالية مبا فيصا
املشتقات بالقيمة العادلةو ما عدا القروض والرمم واالستثمارات احملتبع اا
ح تاريخ االستحقاق واعصول املالية ال ال ميكا قياس قيمتصا العادلة
موثوقية.
البقرة ‘ :21ذا توفر مقياس موثق للقيمة العادلة عصلو و يكا ذلك
متوفرا سابقاو فان جيا إعادة قياس هرا اعصل بالقيمة العادلة.
البقرة  :23بعد االعرتاف املبدئيو جيا قياس املطلوبات احملتبع اا
للمتاجرة أو الناجتة عا املشتقات ليري غايات للتحوا بالقيمة العادلة.

42

املمتلكات
االستثمارية

البقرة  :04يتوجا علر املشروع اختيار وذد القيمة العادلة أو وذد
التكلبة بوصبصا سياسة حماسبية للقياس الالحق علر أن تطبق السياسة
امل تارة علر كل املمتلكات االستثمارية.
البقرة  :12جيا علر املشروع الري اختار وذد القيمة العادلة االستمرار
يف ذلك إىل أن يتم استبعاد املمتلكات االستثماريةو ح لو أصبحذ
العمليات السوقية أقل تكراراو أو أسعار السوق أقل توفرا.
البقرة  :54إذا ت حتويل ةتلكات استثمارية مقيمة بالقيمة العادلة إىل
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ةتلكات مشيولة ما قبل املالكو تكون التكلبة املثبتة را املمتلكات هي
قيمتصا العادلة بتاريخ التحول.
البقرة  :55إذا ت حتويل ةتلكات مشيولة ما قبل املالك إىل ةتلكات
استثماريةو تثبذ القيمة العادلة يف تاريخ التحويل.
41

الزراعة

البقرة  :12أحد شروا االعرتاف باعصل البيولوجي أو احملصول الزراعي أن
يكون ما املمكا قياس قيمت العادلة أو تكلبت بشكل موثوق.
البقرة  :10جيا قياس اعصل البيولوجي عند االعرتاف املبدئي يف تاريخ كل
ميزانية عمومية مبقدار قيمت العادلة خمصوما منصا تكاليف املقدرة عند نقطة
البي .
البقرة  :13جيا قياس املنتف الزراعي احملصود ما اعصل البيولوجي مبقدار
قيمت العادلة خمصوما منصا التكاليف املقدرة للبي عا نقطة احلصاد.

المصدر :ما إعداد الباحأ باالعتماد علر نصوص كل معيار ما معايري احملاسبة الدولية.
المحور الثاني :محاسبة المصارف اإلسالمية
أوال :محاسبة المصارف اإلسالمية وأهدافها.
 .4مفهوم محاسبة المصارف اإلسالمية والنرام المحاسبي فيها :تعرف احملاسبة يف
املصارف اإلسالمية علر أ ا "تطبيق ملبصوم وأسا احملاسبة يف اإلسالم يف عال
اعنشطة امل تلبة ال يقوم اا املصرف اإلسالميو ادف تقد معلومات وإرشادات
وتوجيصات تساعد يف إبداء الرأيو "واعاذ القرارات ال تساعد يف حتقيق مقاصد
املصارف اإلسالمية حيأ إن عال تطبيقصا يشمل العمليات املاليةو وكرلك تعمل علر
حتقيق وتدقيق وتسريل العمليات بشكل يسمأ لليري باإلطالع علر السرالت داخل
املصرف".
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أما النيام احملاسي يف املصارف اإلسالمية فيعرف علر أن "شبكة ما اإلجراءات
املرتابطة تعد حسا خطة متكاملة إلجناز النشاا الرئيا للمؤسسة"و وأما النيام
احملاسي ف يعرف علر أن "إطار عام يتكون ما عموعة ما العناصر املرتابطة  -وهي
الدورات املستندية والدفاتر والسرالت ودليل احلسابات والقوائم والتقارير املالية -و
وهي تعمل سويا طبقا عسا حماسبة املصرف اإلسالميو وباست دام عموعة ما
اعساليا والطرقو وذلك إلخراد معلومات حماسبية لتساعد يف حتقيق مقاصد خمتلبة".
والنيام احملاسي للبنوك اإلسالمية يكون مستنبطا ما قواعد البكر احملاسيو وعند قيام
املسلولني بتصميم نيام حماسي جيا مراعاة مالءمت لطبيعة أنشطة املصرفو وكرلك
سصولت يف عرض وتبسري املعلومات للمتعاملنيو وأن ميتاز بالكباءة يف تشييل .
 .4أهداف محاسبة المصارف اإلسالمية :تض املصارف اإلسالمية عموعة ما اعهداف
وتسعر جاهدة إىل حتقيقصاو نوجزها فما يلي:
أ .المحافرة عل األموال وتنميتها :املصرف مسؤول عا سالمة أموال
املسا ني واملودعنيو وما هنا علي االلتزام واختيار طرق التسريل احملاسي
ال متن كل أنواع السرقة واإلسراف.
ب .قياا وتوزي نتيجة النشاط اإلجمالي للبنك :ما خالل املسك احملاسي
للعمليات املصرفية يتم حتديد النتيرة اإلمجالية للنشاا سواء كان ر ا أو
خسارة.
ج .بيان الحقو وااللتزامات :املصارف اإلسالمية هتدف برلك ملعرفة املديونية
والدائنة يف أي حلية ما الزما ليعرف كل طرف ما ل وما علي و
د .تبيان المركز المالي وتزويد المتعاملين بالمعلومات :تساهم حماسبة
املصرف مبعرفة املركز املا خالل فرتات قصريةو وذلك لتقييم أداء إدارة
املصرف يف تشييل أموال متعاملي و وكرلك تزود اععوان االقتصاديني
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باملعلومات والبيانات ما خالل التسريالت احملاسبيةو وكرا مساعدة هيلات
الرقابة اخلارجية  -املصرف املركزيو ا يلات الرقابية اعخرى  -باملعلومات
الالزمة.
وانيا :طبيعة أسس محاسبة المصارف اإلسالمية
وسوف نعرض ىف الصبحات التالية تطبيق أسا البكر احملاسي اإلسالمي يف عال
املصارف اإلسالمية م اإلشارة إىل أوج التماثل واالختالف بينصا وبني ما يناهرها يف البنوك
التقليديةو إذ تطبق املصارف اإلسالمية أسا البكر احملاسي اإلسالمي السابق بيا او وتعترب
هرا اعسا املرشد واملوج لعمل احملاسا يف املصرف اإلسالميو كما تعد ما مقاييا
تقو اعداء واملقياس ملدى االلتزام باملنصف احملاسي اإلسالمي يف تنبير العمليات احملاسبية
وبيان التراوزات وأسبااا وسبل معا تصاو كما أ ا الدستور الري يرج إلي يف حسم
1
االختالفات يف التوجي احملاسي للمعامالت ال تقوم اا املصارف اإلسالمية.
ولقد بُرلذ جصود ما قبل فقصاء البكر احملاسي اإلسالمي يف استنباا اعسا احملاسبية
الكلية وتطبيقاهتا امل تلبة يف املؤسسات االقتصادية واملالية اإلسالميةو كما نيمذ مؤمترات
وندوات وحلقات نقاشية را اليرضو ويف اآلونة اعخرية أنشلذ هيلة لوض معايري احملاسبة
للمؤسسات املالية اإلسالمية وما زالذ تعمل وا صود مستمرةو ولقد صدر عنصا البيان رقم
 )1الري تناول مباهيم وأسا وفروض حماسبة املؤسسات املالية اإلسالمية.
1

حسني حسني شحاتة و طبيعة وأسا ومعايري حماسبة املصارف اإلسالميةو ورقة ثية مقدمة لدورة حول :أساسيات
العمل املصريف اإلسالميو بنك التمويل املصري السعوديو 0221و ص .13
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وفيما يلي نوجز أهم اعسا احملاسبية املالئمة للمصارف اإلسالمية يف ضوء ما
1
أسبرت عن الدراسات والبحواو م الرتكيز علر اعسا اآلتية:
 .4أساا استقالل الذمة المالية :ويقصد ب أن عند احملاسبة علر عمليات املصرف
اإلسالمر يعامل علر أن ش صية معنوية مستقلة يف ضوء طبيعة ملكيت سواء كانذ يف
صورة شركة أو هيلة أو مجعية تعاونيةو وذلك بشكل مستقل عا إدارت القائمة باععمال
التنبيريةو كما يتم البصل بني ذمة أصحاف حسابات االستثمار املستثمريا) ومالك
املصرف اإلسالمي املسا ني) وبني ما يتعاملون م املصرف اإلسالمي العمالء)
وذلك عند حساف حقوق كل منصم وما علي ما التزامات وفقا للعقود الشرعية .ولقد
أخر البق اإلسالمي بحساس الش صية املعنوية املستقلة وطبق يف عاالت عديدة مثل
دور العبادةو والوقفو ودور بيذ املالو والشركاتو والوالية علر أموال القصرو دور
العلمو ومؤسسات الوقف واعرصاد .وهرا اعساس ما ضروريات املعامالت املالية ويتبق
م البطرة واملنطق وهو ما اعمور الترريديةو ولرلك اتبق البكر احملاسي التقليدي م
البكر احملاسي اإلسالمي في و م اعخر ىف االعتبار فضل السبق لإلسالم يف هرا
الشحن .وتحسيسا علر هرا اعساس تربم العقود واالتباقيات بني املصرف اإلسالمي
بصبت ش صية معنوية ميثل فيصا رئيا علا اإلدارة أو ما ينوف عن و ويلتزم املصرف
ارا العقود ما حيأ احلقوق وااللتزاماتو كما يقوم احملاسا باحملاسبة عا معامالت
املصرف وبيان حقوق والتزامات النامجة عا تلك املعامالت بصبت ش صية معنوية
مستقلة عا إدارت و وكرلك يعد حسابات اخلتامية وامليزانية بامس .
 .0أساا الحولية :يعترب احلول مدة زمنية حلدوا النماء يف البكر احملاسي اإلسالميو
وأساسا حلساف معيم أنواع الزكاةو فقد جاء ىف الشرح الصيري " :تُـ َق ِّوم كل عروضك
كل عام كل جنا يباع ب غالبا ىف ذلك الوقذ قيمة عدل علر البي املعروف" .ولقد
 1املرج نبس و ص 00-14و بتصرف.
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طبق فقصاء املسلمني أساس احلولية يف عال إعداد احلسابات اخلتامية للشركات
واملنشات البردية ليرض حساف الزكاة والت ارد واالنضمامو كما طبقذ يف الدواويا
احلكومية ملعرفة املركز املاىل والبائو أو العرز ىف موازنة الدولةو واست دم كرلك أساسا
لتقدير الدخل واخلرد للواليات اإلسالمية.
وكانذ البرتة املالية حتدد علر أساس السنة ا ررية يف معيم اعحيانو فعا
إبراهيم با سعيد عا ابا شصاف عا السائا با يزيد قال مسعذ عثمان با عبان
يقول" :هرا شصر زكاتكم فما كان علي ديا فليؤدا ح عرجوا زكاة أموالكمو وما
تكا عندا تطلا من ح يحيت اا تطوعا وما أخر من ح يحيت اا تطوعاو وما
أخر من ح يحيت هرا الشصر ما قابل قال إبراهيم أراا يعين رمضان )"و ويقول أبو
عبيد با سالم قد جاءنا ىف بعو اعثر أن هرا الشصر الرى أرادا عثمان هو احملرمو
ولعل وج هرا أن الشصر هو رأس السنة ا ررية1و ويطلق علر أساس احلولية يف البكر
احملاسي التقليدي مبدأ السنة املاليةو وبرلك ال يوجد اختالف بني البكر احملاسي
اإلسالمي والبكر احملاسي الوضعي يف هرا اعساس .وتطبق املصارف اإلسالمية أساس
احلوليةو ولكا بعضصا يسري علر التقو ا رري واآلخر يسري علر التقو امليالديو
وليا يف هرا خمالبة شرعية واعوىل أن تسري مجيعصا علر أساس احلول ا رري ح
ميكا املقارنة وإعداد احلسابات ا امعة ا مجيعا .وتقوم بعو املصارف اإلسالمية
باعداد مراكز مالية علر فرتات شصرية رب سنوية إلجراء توزيعات مؤقتة وليا يف هرا
خمالبة شرعية علر أن تتم التسوية النصائية ىف اية احلول.
 1حممد ااء الديا خالدو مبدأ سنوية امليزانية بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالميةو علة البنوك اإلسالميةو العدد 18و
شعبان 1421هـو ص .40

82

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0

 .3استمرارية النشاط :يقضي هرا اعساس بحن ينير إىل املشروع إىل أن مستمر يف نشاط
وأن التصبية أمر غري عادي يف حيات حيأ إن احلياة مستمرة وأن اا سوف يرا
اعرض وما عليصاو ولرلك يؤما البرد بحن أوالدا ما بعدا أو إخوان سيقومون مبتابعة
النشاا إذا ماتو كما يؤما كرلك بحن املال ملك ا سبحان وتعاىلو وأساس ذلك ما
القرآن الكر قول تبارك وتعاىل" :آمنوا باا ورسول وأنبقوا ةا جعلكم مست لبني في "
احلديد .) 7 :ولضمان استمرار املشروع يف نشاط وجتنيب اعخطار يف املستقبل حأ
رسول اا علر االقتصاد يف النبقات واالحتياا للمستقبل فقال" :رحم اا امرءا
اكتسا طيبا وأنبق قصدا وقدم فضال ليوم فقرا وحاجت " عا عبادة با الصامذ)و
كما قال اإلمام علي":أعمل لدنياك كحنك تعيش أبدا وأعمل آلخرتك كحنك متوت
غدا" .ولقد طبق أساس االستمرارية يف اعنشطة االقتصادية عند حتديد وقياس اعرباح
تن
وتقو العروض عغراض زكاة املال وكرلك يف شركات املضاربة املستمرةووال
كل العروض إذ يقوم احملاسا عند كل فرتة معينة ولتكا اية احلول بتقدير اعرباح
تقديرا هنيا وتوزيعصا بني أطراف املضاربةو وعند التصبية النصائية قد يرد صاحا العمل
ما سبق أن أخرا ما أرباح إذا كانذ النتيرة النصائية خسارةو وميكا تطبيق هرا
اعساس أيضا يف شركات املباوضة والعنان وغري ا ما الشركات ال جتيزها الشريعة
اإلسالمية .ويحخر البكر احملاسي التقليدي ارا اعساسو عن ما اعسا الترريدية
ال تسري وفق الكون وما مث ال جيا أن يكون هناك اختالف عليصاو كما تطبق كل
ما املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية هرا اعساس إالّ يف حاالت التصبية فان تعد
احلسابات وفقا عسا حماسبية قد عتلف عا اعسا ىف حالة االستمرارية.
 .1التسجيم الفورل التاريخي :ويقصد برلك سرعة كتابة املعامالت فور حدوثصا أوال
بحول حسا تاريخ حدوثصا باليوم والسنةو ودليل ذلك ما القرآن الكر هو قول اا عز
وجل " :يا أيصا الريا آمنوا إذا تداينتم بديا إىل أجل مسمر فاكتبوا " البقرة)080 :و

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف/هوام جمعة ،حديدي آدم

87

فلقد أشارت هرا اآلية إىل السرعة ىف كلمة فاكتبواو إذ إن حرف الباء يبيد السرعة
والتتاب و كما أشارت إىل التاريخ يف عبارة إىل أجل مسمر .وعندما أنشئ بيذ مال
املسلمني كان يتم التسريل يف دفاترا وسرالت أوال بحولو وكان يركر أمام كل عملية
وارد أو منصرف اليوم والشصر والسنةو طبقا ملا هو وارد باملستندات املؤيدة لرلك .وهرا
اعساس ملزم للمصارف اإلسالميةو حيأ جيا التسريل البورى لبيان الدائنية واملديونية
يف أي حلية زمنيةو كما جيا أن يستعان باعساليا احلديثة ال متكنصا ما تطبيق هرا
اعساس مثل احلاسبات اآللية ونيم املعلومات املتكاملة .وهرا اعساس ما اعسا ال
ال تصطدم بزمان أو مبكان وتتبق م البطرة واملنطق واملوضوعية .ولقد أخرت ارا
اعساس النيم احملاسبية التقليدية واعتربوا ما املباد احملاسبية املتبق عليصاو وأصبأ
يطبق يف كافة البنوك التقليدية واإلسالمية وغريها.
 .5التسجيم المقترن بالمستندات (الموضوعية) :ويقصد برلك أن يكون تسريل
املعامالت مقرتنا بحدلة اإلثبات املتمثلة يف املستنداتو وذلك لترنا االجتصادات
الش صية وسد باف الشك يف صحة البيانات .ولقد أكد علر ذلك القرآن الكر و
فقال اا تبارك وتعاىل " :واستشصدوا شصيديا ما رجالكم … إىل آخر اآلية " البقرة:
)080و واإلشارة هنا إىل توثيق الكتابة بالشصادة وةل حمل الشصداء املستندات املوق
عليصا ما أطراف املعامالت .وكان التسريل ىف بيذ مال املسلمني ما واق مستندات
ما أ صا ما يلر:


البراءة :وهو مستند خارجر يعطر ملا يقوم بسداد أي شيء إىل بيذ املال
ما مال أو عرض.



الشاهد :وهو مستند داخلي يف ديوان بيذ املال يست دم يف التسريل يف
املعامالت املتبادلة بني اعقسام واإلدارات داخل بيذ املال.
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رسالة الحمول :وهو مستند كان يتداول بني دواويا بيذ املال يف اعقطار
اإلسالمية.

ويطبق هرا اعساس يف املصارف اإلسالمية املبصوم واملضمون نبس الري كان
مطبقا ب يف صدر الدولة اإلسالمية م اختالف اعمساءو ويطلق علر هرا اعساس يف البكر
احملاسي اإلسالمي الوضعي اسم املوضوعية أو املستنديةو وهو ما اعسا الترريدية ال ال
تصطدم بزمان أو مبكانو وهو تطبق كرلك يف البنوك التقليدية.
 .6وبات تطبيي األسس المحاسبية الل الفترات الزمنية :ويقصد برلك ثبات اعسا
الكلية املطبقة ما حيأ املسميات ح تسصل عملية املقارنة والترمي والتبريق حسا
متطلبات مست دمي املعلومات احملاسبيةو وهرا أمر منطقر عن التوجي احملاسىب ما هو
إالّ ترمجة لعقود واتباقيات مربمة طبقا لقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية وكرلك طبقا
ععراف جتارية استقرت بني املتعاملني وأقرهتا الشريعة اإلسالمية .وما بني مياهر
التوحيد احملاسي الري كان مطبقا ىف بيذ املال:


البرتة املالية السنة ا ررية).



توحيد وحدات القياس النقدي.



توحيد املصطلحات احملاسبية ومباهيمصا وأسسصا.



اذد القوائم املالية.

ويعترب أساس التوحيد احملاسي وثبات تطبيق اعسا احملاسبية الكلية ما
الضروريات يف املصارف اإلسالميةو ح متكا ما املقارنات وتقو اعداء بني السنوات
وبني املصارف اإلسالمية علر مستوى اعمة اإلسالمية.
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وهناك جصود تبرل اآلن ما قبل هيلة احملاسبة واملراجعة او توحيد املباهيم
واملصطلحات واعسا والنماذد احملاسبية علر مستوى املصارف اإلسالميةو ولقد ورد
ذلك تبصيال ىف البيان رقم )1و ورقم  )0الصادر عا ا يلة .وتعترب مسحلة الثبات ما
املباد احملاسبية املتعارف عليصا دوليا أما التوحيد فصناك اختالف بني احملاسبني بشحن .
 .7القياا الفعلي أو الحفمي :يتم القياس يف البكر احملاسي اإلسالمي علر أساس
احلاصل البعلي املؤيد بحدلة حتقيقا عساس املوضوعيةو ولكا املوضوعية الكاملة صعبة
التحقيقو فكان ال بد ما االلتراء إىل التقدير احلكمي املبين علر احلنكة واخلربة وغري
ذلك ما اعساليا وهرا أمر أخر ب الرسول والصحابة يف كثري ما املسائلو وهو ما
يطلق علي اسم :التنضيو احلكمي .وتطبيق أساس القياس فعال أو حكما واضأ يف
حماسبة زكاة املالو فبي بعو أنواع اعموال ال يصعا القياس البعلي ويلرح إىل
التقديرو فقد ورد أن رسول اا صلر اا علي وسلم) كان يوصي ما كانوا يقومون
بتقدير الزروع والثمار بالت بيف فيقول" :إن خرصتم ف روا ودعوا الثلأو فان تدعوا
الثلأ فدعوا الرب و والرب قليل" رواا أةد) .وهرا اعساس مرتبع بقاعدة مصمة يف فق
املعامالت وهي أن النماء جيرى يف املال خالل احلول سواء ت بي البضاعة أو يتمو
فالربأ موجود فعالو ويعترب البي ضرورة ليصور حقيقت و ولرلك يتم التقو يف اية
تب علر أساس القيمة ا ارية ويقدر ما حتتوي ما ربأو
احلول بالنسبة للعروض ال
وهرا واضأ جلي يف فق الزكاة ويف فق املضاربة املستمرة .وتلرح املصارف اإلسالمية
أحيانا عند قياسصا للنبقات واإليرادات إىل عنصر التقدير احلكمي والسيما يف
مشروعات املضاربة املستمرةو ويف تقدير اهتالكات اعصول الثابتة ويف تقدير
امل صصات واالحتياطيات واو ذلكو وهرا اعساس معمول ب يف البكر احملاسي
التقليدي والسيما يف هل التض م النقدي حيأ يصعا حساف التيريات يف اعسعارو
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كما تطبق البنوك التراريةو عن ما اعسا الترريدية املرتبطة بسنا الكون :ومنصا
صعوبة التنبؤ مبا ةدا مستقبال.
 .8القياا النقدي :يقضي هرا اعساس بقياس اعحداا االقتصادية وإثباهتا ىف السرالت
والدفاتر علر أساس وحدات نقدية .وقد كان را الوحدات يف صدر الدولة اإلسالمية
معادل وزل ما الرها والبضةو ولقد أشار القرآن إىل ذلك يف كثري ما املواض و فيقول
اا عز وجل "والريا يكنزون الرها والبضة وال ينبقو ا ىف سبيل اا فبشرهم بعراف
أليم" التوبة)34 :و ويقول الرسول صلر اا علي وسلم" :ما ما صاحا ذها وال
فضة ال يؤدى منصا حقصا إالّ كان يوم القيامةو صبحذ ل صبائأ ما نار فحةي عليصا
يف نار جنصم فتكوى اا جبصت وجنب وهصراو كلما بردت أعيدت ل " رواا مسلم) .وال
يوجد خالف بني البقصاء علر اعتبار الرها والبضة مثنا لألشياء ومعيارا للتقو و وال
يوجد حرد ما أن تست دم أي عملة بشرا أن يكون مرجعصا إىل الرها والبضة .ويف
هرا الشحن يقول ابا عابديا" :رأيذ الدراهم والدنانري مثنا لألشياء وال تكون اعشياء
مثنا ا فليسذ النقود مقصودة لراهتا بل وسيلة إىل املقصود"و ولقد طبق هرا يف فق
الزكاة وفق املضاربة والشركات وفق القصاص والدية .وهرا اعساس موجود يف البكر
احملاسي الوضعي ولكا م فرض ثبات وحدة النقدو أما يف البكر احملاسي اإلسالمي
ف يلزم ربع قيمة النقد بالرها والبضة وال يبرتض ثبات وحدة النقد كما سوف نوضأ
فيما بعدو وتطبق املصارف اإلسالمية أساس القياس النقدي عا طريق التقو علر
أساس القيمة ا اريةو كما سوف نوضأ بعد قليلو ح تعرب القوائم املالية عا احلاضر
يف حاضراو وهرا اعساس تطبق كرلك البنوك التقليدية ولكا بافرتاض ثبات وحدة
النقد.
 .9أ ذ التغيرات في قيمة وحدة النقد :يقضي هرا اعساس بضرورة اعخر يف االعتبار
التيريات ال تطرأ علر قيمة وحدة النقد عند التقو عغراض إعداد القوائم املالية يف
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ضوء معيار التقو السابق اإلشارة إلي وهو الرها والبضة .وهرا اعساس خيتلف عا
اعساس املطبق يف البكر احملاسي الوضعي الري يقوم علر أساس ثبات وحدة النقد .قد
وج إلي العديد ما االنتقادات ىف اآلونة اعخريةو إذ تطالا املنيمات واجملام وا يلات
احملاسبية العاملية الرجوع عا هرا البرض أو مبعا ت عا طريق إعداد قوائم مالية إضافية
علر أساس القيمة ا ارية .فاملصارف اإلسالمية جيا أن تـُ َق ِّوْم موجوداهتا يف اية
البرتات الزمنية علر أساس القيمة ا ارية وليا علر أساس ثبات وحدة النقدو أما
الب نوك الترارية فتقوم باعداد قوائمصا املالية علر أساس فرض ثبات وحدة النقدو وبرلك
عتلف عا املصارف اإلسالمية.
 .42التقوي عل أساا القيمة الجارية :لقد نادى رواد البكر احملاسي اإلسالمي منر
أكثر ما أربعة عشر قرنا ما الزمان باست دام قاعدة التقو علر أساس القيمة ا ارية
بيرض بيان نتائف اععمال واملركز املا ملشروع مستمرو وذلك ادف احملافية علر رأس
املال احلقيقر للوحدة االقتصادية ما حيأ قوة استبدال العروض ال اقتنيذ ب وقدرت
علر حتقيق الربأ والنماءو ويعتمد هرا اعساس علر أدلة ما السنة وأقوال البقصاءو فقد
ورد عا رسول اا علي الصالة والسالم ":أن كان يقوم دية اخلطح علر أهل القرى
أربعمائة دينار أو عد ا ما الورق ويقومصا علر أمثا اإلبل إذا غلذ رف قيمتصاو وإذا
هاجذ ورخصذ نق ما قيمتصا"و وأيضا ما ذكرا أبو عبيد با سالم حدثنا كثري با
هشام عا جعبر با برقان عا ميمون با مصران قال" :إذا حلذ علي الزكاة فانير ما
كان عندك ما نقد أو عرض للبي و فقوم قيمة النقدو وما كان عليك ما ديا يف مألا
فاحسب و مث اطرح من ما كان عليك ما الدياو مث زك ما بقر"و وقال أيضا يف الثما
الري جيا التقو ب " :وقوم بنحو ما مثن يوم حلذ في مث إخراد زكات " .وجيا علر
املصارف اإلسالمية تطبيق التقو علر أساس القيمة ا ارية عند إعداد حسابات
النتيرة واملركز املا حلساف الر ية وتوزيعصا باحلق وبيان املركز املا ليمثل احلاضر يف

20

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0

حاضرا ح ولو يف كشوف وقوائم ملحقة بالقوائم البعلية .وهرا اعساس خيتلف عا
اع ساس املطبق يف البنوك التقليديةو حيأ يتم التقو علر أساس التكلبة التارخيية وقذ
االقتناءو ويتم حساف التكاليف واالهتالكات علر هرا اعساس بصرف النير عا
التيريات يف مستويات اعسعارو وهرا بدورا يؤثر علر الر ية وعلر رأس املال .وتحسيسا
علر ما سبق خيتلف التقو علر أساس القيمة ا ارية يف املصارف اإلسالمية عا التقو
علر أساس التكلبة التارخيية املطبق يف البنوك التقليدية.
 .44الواقعية في االحتياط للمستقبم :يتم قياس النبقات واإليرادات يف البكر احملاسي
اإلسالمي علر أساس واحد هو القيمة ا اريةو كما تقوم اعصول علر أساس القيمة
ا ارية .وهرا ميثل احتياطا دقيقا ملا قد ةدا ىف املستقبل ما نق يف اإليرادات أو
زيادة يف النبقات أو تيري يف قيمة اعصولو كما أن معيار واحد لكل ما النبقات
واإليرادات .وهرا اعساس خيتلف متاما عا مبدأ احليطة واحلرر املطبق يف البكر احملاسي
التقليدي يقضي بحخر كل خسارة متوقعة يف احلسبان وإ ال كل ربأ متوق وذلك عند
حتديد نتائف اععمال واملركز املا و وهرا يؤدى إىل تقدير اعرباح بحقل ةا علي وترحيلصا
إىل سنوات تاليةو وبرلك ال يعرب الربأ احملسوف ارا الطريقة عا الربأ احلقيقر القابل
للتوزي  .وجيا علر املصارف اإلسالمية أن تحخر بحساس الواقعية واملساواة عند تقدير
االلتزامات املتوقعة يف املستقبل بعدم املياالة واالحتياا الشديد للمستقبل عن عدم
االلتزام برلك سوف ينرم عن نقل أرباح ما فرتة إىل أخرى وحرمان مستثمر اليوم ما
جزء ما ر ويستبيد برلك مستثمر اليدو فالواقعية وعدم اإلفراا والتبريع أمر واجا
عند تكويا امل صصات واالحتياطيات .وعلر النقيو ما ذلك تطبق البنوك التقليدية
مبدأ احليطة واحلرر بل وتيا يف تكويا امل صصاتو وهرا خيتلف عا ما جيا أن
يطبق يف املصارف اإلسالمية ما الواقعية وعدم اإلفراا والتبريع وتطبيق معيار واحد
لقياس النبقات واإليرادات.
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 .40المقابلة عند قياا نتائج األعمال :يحخر البكر احملاسي اإلسالمي بحساس املقابلة
بني النبقات واإليرادات عند قياس نتائف اععمالو كما يحخر كرلك بحساس املقابلة بني
صايف الرمة املالية بني فرتتني متتاليتني ومعرفة التيري الري ميثل كرلك نتيرة النشاا.
ولقد طبق هرا اعساس يف قياس وعاء الزكاة يف حتديد نصيا الشركاء يف شركات
املضاربة والعنان واملباوضة وغريها .ويحخر البكر احملاسي التقليدي ارا اعساس كرلكو
ولكا عتلف طرق قياس كل ما النبقات واإليراداتو فعلر سبيل املثال يحخر البكر
احملاسي اإلسالمي الربأ احلكمي الري ييصر بعملية البي عند حساف الزكاة كما
أ ا ال تحخر بالنبقات غري املشروعة .وتطبق املصارف اإلسالمية أساس املقابلة بني
النبقات واإليرادات عند حتديد نتائف اعنشطةو م البصل بني نشاا اخلدمات املصرفية
ونشاا االستثمار والتمويل واععمالو ونشاا اخلدمات االجتماعيةو كما تلتزم بقواعد
حساف النبقات واإليرادات املستنبطة ما مصادر الشريعة اإلسالمية .وتطبق البنوك
التقليدية اعساس نبس و ولكا االختالف بينصما ىف حتليل النبقات واإليرادات وكرلك
يف طرق قياسصاو وعدم البصل بني نتائف اععمال بني نشاا اخلدمات املصرفية
واعنشطة اعخرىو حيأ تطبق نيام البائدة الري خيتلف عا صيا وضوابع االستثمار
اإلسالمي.
 .43الموازنة بين التبيان والسرية :يحخر البكر احملاسي اإلسالمي بضرورة تبيان نتائف
اعنشطة وكرلك املركز املا للوحدة االقتصادية ملالكصا وملا يصمصم اعمرو عن هرا
حق ما حقوق املالك والعاملني واملتعاملني واجملتم اإلسالمي .ويرد يف عقود املشاركات
واملضاربات واملرا ات وغريها ما يكبل هرا احلقو ويطلق علر هرا اعساس يف البكر
احملاسي التقليدي مبدأ العرض واإلفصاح .وتحسيسا علر ذلك جيا علر احملاسا أن
يوضأ البيانات املنشورة بالقدر املناسا كل حسا قدرا وهروف وبالطريقة ال حتمي
املصاح فال ضرر وال ضرارو وما ناحية أخرى يلتزم احملاسا بالصدق واعمانة والعدل
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يف عرض املعلومات احملاسبية ويترنا التدليا واإلخباء واليش والتزوير عن هرا ليا
ما خلق املسلم .وجند هرا اعمر واضحا يف آية الكتابة عندما يحمر اا عز وجل
احملاسا بالكتابة بالعدل وكما علم رف العاملنيو فيقول اا تبارك وتعاىل " :يا أيصا
الريا آمنوا إذا تداينتم بديا إىل أجل مسمر فاكتبوا وليكتا بينكم كاتا بالعدل وال
يحف كاتا أن يكتا كما علم اا فليكتا وليملل الري علي احلق وليتق اا رب وال
يب ا من شيلا" البقرة .)080 :وجيا علر املصارف اإلسالمية أن توازن بني التبيان
ما ناحية وبني مصاح اعطراف املعنية بحمر املصرف ما ناحية أخرى مستثمريا
ومسا ني وعاملني ومتعاملني وجصات حكومية)و يأ ال تيطي مصلحة طرف علر
مصلحة الطرف اآلخرو وال توجد معايري لقياس درجة التبيان املطلوبة فصرا أمر موكول
لروي اخلربة يقدرون حسا خربهتم وهروف احلال .ويالحع ىف القوائم املالية املنشورة
للبنوك التقليدية االختصار الشديد واحلرر امللحومه نيرا حلساسية وض البنوك ىف
اجملتم و وما مث فصي ال تطبق مبدأ أساس التبيان باملبصوم السليم وهو ما يطلق علي
اسم اإلفصاحو وباملقارنة جند أن القوائم املالية املنشورة للمصارف اإلسالمية أكثر تبيانا
ووضوحا عا نيائرها ىف البنوك التقليدية.
يتضأ ما التحليل السابق أن احملاسبة ىف املصرف اإلسالمي تنضبع بحسا البكر
احملاسي اإلسالمي املستنبع ما مصادر الشريعة اإلسالميةو وأن هناك بعو أوج التماثل
بني هرا اعسا وما يناهرها يف البنوك التقليديةو كما أن هناك اختالفات جوهرية واضحة
يف بعو اعسا وخصوصا ال ا عالقة مباشرة بالبكر والقيم واملثل واعخالق
والسلوكيات .وما ناحية أخرى هناك أسا حماسبية خاصة ببعو أنشطة املصرف اإلسالمي
وليا ا صبة العمومية .ويف هرا املقام جيا اإلشارة إىل أن هناك بعو احملاسبني يطلقون
علر أسا احملاسبة السابقة أمساء أخرى مثل :فروضو مباهيمو مباد ولكا ا وهر واحد.
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ولقد قامذ هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية باصدار عموعة ما البروض
واملباهيم للمؤسسات املاليةو سوف نتناو ا ىف البند التاىل بشيء ما التبصيل.
والثــا :الفــروض والمفــاهي المحاســبية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة
للمخسسات المالية اإلسالمية
أصــدرت هيلــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية عموعــة مــا البــروض
واملباهيم احملاسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية نل صصا يف اآليت:
 مبصوم الوحدة احملاسبية.


مبصوم استمرار املنشحة.



مبصوم الدورية.



مبصوم ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس احملاسي.



مبصوم إثبات وحتقق اإليراد.



مبصوم إثبات وحتقق املصروفات.



مبصوم إثبات املكاسا واخلسائر.



مبصوم مقابلة اإليرادات واملكاسا باملصروفات واخلسائر.



مبصوم قياس القيمة النقدية املتوقعة حتقيقصا.



مبصوم التنضيو احلكمي.
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ولقد سبق أن تناولنا هرا املباهيم بشيء ما التبصيل ىف الصبحات السابقة ع ا
ال عتلف عا اعسا.
المحور الثالث :أور تطبيي محاسبة القيمة العادلة أساساً للقياا واإلفصا في
المصارف اإلسالمية

أوال :متطلبات القياس واإلفصاح وفق منصف القيمة العادلة وإمكانية تطبيقصا يف املصارف
اإلسالمية.
قبل التطرق إىل متطلبات القياس واإلفصاح وفق وذد القيمة العادلة وإمكانية تطبيقصا
يف املصارف اإلسالمية ال بحس أن ر علر اخلصائ املميزة حملاسبة املصارف اإلسالمية.
 .1الخصائص المميزة لمحاسبة المصارف اإلسالمية :تتسم هرا املعايري مبرموعة ما
اخلصائ ما أ صا ما يلي:1


المشروعية :حيأ أ ا تتبق م أحكام ومباد الشريعة اإلسالميةو وال تتعارض
معصاو



القي  :حيأ تقوم علر عموعة ما القيم اإلميانية واعخالقية والسلوكية الطيبة
املستنبطة ما مصادر الشريعة اإلسالميةو منصا ربانية املصدر.



الموضوعية :حيأ تعتمد علر أدلة إثبات قويةو وال يُلرح إىل التقدير احلكمي إالّ
إذا تعرر تطبيق القياس البعلي.



الفطرة :حيأ تتبق م فطرة ما تبتقذ عن عقول البشرية امللتزمة بشرع اا
سبحان وتعاىل.

 1حسني حسني شحاتةو مرج سبق ذكراو ص 12-8و بتصرف.
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المعاصرة :حيأ تسمأ باست دام أساليا التقنية املعاصرة يف تنبير أداء العمليات
احملاسبية فاحلكمة ضالة املؤما أينما وجدها فصو أحق الناس اا.



المرونة :حيأ تسمأ باالجتصاد يف عاالت االجتصاد الش صيو وهرا يعطيصا
املالءمة لكل زمان ومكان.



العالمية :ما منيور عاملية اإلسالمو وبالتاىل عاملية اعسا واملباهيم املستنبطة ما
مصادرة.

 .0الحاجة للقيمة السوقية العادلة كريقةً للتقيي  :إن القول إن التض م والتيري السري يف
اعسعار هو الري دف إىل هصور طريقة التقييم بالقيمة العادلةو هو أمر ال ميكا ا زم

ب و علر الرغم ما أن قد يكون أحد اعسبافو ولكن ليا أو ا وليا سببا رئيسا دعا
للبحأ عا طريقة قياس حماسي تتراوز اعخطاء ال وقعذ اا الطرق السابقة

تقم

ل هرا املشكلةو إال أن الرغبة يف وجود منصف معياري 4حماسي يف التقييم ةقق
اخلصائ

النوعية للمعلومات احملاسبية املقدمة ملست دمي هرا املعلومات هو اعمر

اعكثر ترجيحا ليكون سببا يف هصور وذد القيمة العادلة وخاصة هصور العديد ما
االتباقيات املوجصة للمحاسبة ال تدعي استحالة وجود منصف معياري للمحاسبةو إال
أن املعيارية يف املعلومات احملاسبية تيصر ما خالل اعتماد هرا املعلومات علر توفر
اخلصائ

النوعية اا  -وسنتطرق ا الحقا  -وهي اخلصائ

ال يرغا فيصا

 1مدخل احملاسبة املعيارية :هو املنصف الري ةاول أن يطور نيرية ملا ينبيي أن تكون علي احملاسبةو حيأ يتطلا ما ميثل
اعفضل أو اعكثر عملياو والتسليم بحن هرا ميثل الطريقة ال ينبيي أن جيري مبوجبصا شيء ما يف التطبيقو وم ما
تضمنذ نيرية تعبري ما النوع " ينبيي " أو " ما الالزم " فالنيرية معيارية.
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ويبضلصا مست دمو املعلومات العاذ القرارات املستقبليةو وهرا اعمر ال ميكا حتقيق
إال ما خالل حمتوى للمعلومات يبني الوض احلا للمؤسسةو ويكون بعيدا عا معرفة
وآراء 1القائم بالقياس احملاسي  -غالبا احملاسا  -وهرا هي املعلومات احملاسبية ال
يرغا ا مي باحلصول عليصا وإن أهم ما يبني الوض احلا للمؤسسة هو قدرهتا علر
استمراريتصا يف سداد التزاماهتا ومقدار الر ية ال حتققذ ما خالل أدائصا املاضيو وهرا
ال يتحقق ما

يتم التعرف علر املركز املا احلقيقي للمؤسسةو وهرا اعمر مناد إىل

معرفة كمية النقد احلا املوازي الري ميكا أن يتوفر للمؤسسةو وهرا هو مبدأ عمل
القيمة العادلة كما تبني ما خالل شرح مبصوم القيمة العادلة يف احملور اعولو فالياية هو
إنتاد معلومات حماسبية ال تقبل الشك .وميكا أن يتم االعتماد عليصا يف اعاذ القرارات
املستقبليةو وتشب رغبات املستثمريا الريا ميثلون اعش اص اعكثر أ ية يف أي
مؤسسة  -ع م ببساطة ميلكون املؤسسة  -ما خالل توفري الثقة والبدائل ال
يبضلو او وهرا ما يسعر إلي وذد القيمة العادلة .كما أن احلاجة إىل وجود مقياس
صحيأ للقدرة الشرائية للدخل املتبقي بني فرتتني زمنيتني ما اعمور املصمة عصحاف
امللكيةو الريا يرغبون ما خالل معرفة قيمت إذا كانذ اعموال املضحر اا ال ت
استثمارها يف املؤسسة قد أتذ أكلصا وهو ما ييصر ما خالل الزيادة يف الثروة ال ت
تقدميصا للمؤسسةو وهرا هو اعمر الري سعذ حماسبة القيمة العادلة إىل حتقيق و و
يكا ليحقق تطبيق حماسبة املستوى العام لألسعار ال حاولذ مواجصت إبان هصورها.0
1

Chambers Raymond J, Correspondence: Whatever Happened to CCE ?,
"The Accounting Review", April 1976, Vol 51, Issue 2, p 387.
2
Ibid., p 390.
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ويتبني ما االسم الري ت إطالق علر هرا اعسلوف يف القياس احملاسي أ ا
هصرت لتقيا " قيمة "و إلن معرفة قيمة املؤسسة ما اع ية القصوى مي اعطراف
ذات العالقة م الوحدة احملاسبيةو يقول

Wright

 )1228إن هناك العديد ما

اعسباف ال تدعو إىل معرفة القيمة احلقيقية ملؤسسة ما ال تيصر إال ما خالل القيمة
العادلة .وما هرا اعسباف:


بي أو شراء االستثمارات  -اختيار ما بني البدائل  -وقرارات
االندماد ال تتم بني املؤسساتو أو قرارات احليازة  -شراء-
ملؤسسة ما.



الت طيع لألعمال املؤسسة.



إهصار القيمة احلالية لكل ما ةلة اعسصمو واملستثمرياو واملقرضني.

إال أن ميكا القول إن هرا هي اعسباف ال توضأ بعو مسوغات است دام القيمة
العادلةو وال ت عرب عا واقعية اعسباف ال بدأت اا حماسبة القيمة العادلةو وهي أ ا هصرت
لتعكا الواق احلا للوحدة احملاسبية.

 .3األسس التي يقوم عليها منهج القيمة العادلة في القياا واالعتراف واإلفصا

.

هتدف عمليات القياس واالعرتاف واإلفصاح ليا فقع إىل ةاية املستثمريا يف سوق

اعوراق املالية وإىل عدالة السوق وشبافيت و وإ ا متتد أيضا إىل السوق اعولية عند تحسيا
املؤسسات املسا ة أو زيادة رأمسال .و ويتطلا تطبيق منصف القيمة العادلة يف القياس
واالعرتاف واإلفصاح االلتزام باعسا التالية:1
 1ا لياليت حممد .مصام مبتش احلسابات يف ضوء قانون هيلة اعوراق واعسواق املالية السورية وأنيمتصا .سورية :أعدت
ضما البعاليات العلمية معية احملاسبني القانونيني السورينيو 0228و ص .4

122

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0



أن يتم القياس واالعرتاف واإلفصاح الكامل والدقيق ويف التوقيتات املناسبة عا
املعلومات املالية ونتائف اععمال واملعلومات اعخرى الالزمة للمستثمر العاذ قرارا
االستثماري.



أن ةير ةلة اعوراق املالية يف شركة ما مبعاملة عادلة ومتساويةو وخاصة فيما يتعلق
باحلق يف احلصول علر البيانات واملعلوماتو ح ال تستيل املعلومات الداخلية
لصاح فلة علر حساف أخرى.



جيا أن تعد املعلومات املالية طبقا ملعايري احملاسبة الدولية الصادرة عا نة املعايري
الدوليةو



جيا أن تدقق املعلومات املالية طبقا ملعايري التدقيق الدو الصادر عا االحتاد الدو
للمحاسبني.



إعداد املعلومات يأ تعرب بصدق عا اليواهر ال يبرتض أن تعرب عنصا صدق متثيل
اليواهر واعحداا.



أن تكون املعلومات قابلة لإلثبات وباإلمكان التحقق ما سالمتصا.

 .1المجاالت الرئيسة لتطبيي منهج القيمة العادلة في المعايير الدولية للتقارير المالية
) (IFRSوإمفانية تطبيقها في المصارف اإلسالمية :ييطي منصف تطبيق القيمة العادلة
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يف املعايري الدولية للتقارير املالية

)(IFRS
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اجملاالت الرئيسة التاليةو وميكا تطبيقصا يف

املصارف اإلسالمية م مراعاة املعايري الشرعية:

1

 .1األدوات المالية :تقيد اعدوات املالية عند نشوئصا بالكلبةو عغراض قياس اعدوات املالية
بعد نشوئصا مبع أن املعيار احملاسي يصنف الموجودات المالية علر النحو التا :
أ .قروض وديون ال ةتبع اا لالجتار وتقاس بالكلبة.
ف .استثمارات حمتبع اا ح تاريخ االستحقاق وتكون عادة سندات مالية ا
استحقاقات ودفعات ثابتة ومتلك املؤسسة القدرة علر االحتبامه اا ح
االستحقاق وتيصر بالكلبة أو بالكلبة املطبحةو وهنا ميكا اإلشارة إىل عدم
التعامل بالسندات يف املصارف اإلسالمية.
د .موجودات مالية مقاةا بالقيمة العادلة ما خالل بيان الدخل وتشمل املوجودات
احملتبع اا لالجتار أي بيرض أخر أرباح خالل فرتة قصرية وأي موجودات مالية
أخرى حمددة بالقيمة العادلة.
د .موجودات مالية متوفرة لليوع وهي تلك ال ال تق ضما التصنيبات ما )0
و  )3أعالا

وتقاس بالقيمة العادلة.

أما المطلوبات المالية فيتم قياسصا مبوجا قيمتصا اعصلية املسرلة ناقصا أي مدفوعات

ما أصل املبلا املطلوف وأي إضافات عليصا .وتيصر املطلوبات املالية التالية بالقيمة العادلة
ويؤخر التييري يف قيمتصا العادلة

1

إىل بيان الدخل وهرا املطلوبات هي:

نور أةد .احملاسبة املالية القياس والتقييم واإلفصاح احملاسي وفقا ملعايري احملاسبة الدولية والعربية واملصرية .مصرو
اإلسكندرية :الدار ا امعيةو 0223و ص .104
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أ .التزامات مشتقات مالية وال ميكا التعامل م املشتقات املالية يف املصارف
اإلسالمية.
ف .ومطلوبات مالية عغراض االجتار.
ويتم تقدير القيمة العادلة مبوجا أسعار اإلغالق يف سوق نشطة وهو التقدير املناسا واملالئم
او ويف حالة عدم توفر أسعار سوقية يتم است دام أسلوف تقدير يعتمد بشكل رئيي علر
أسعار السوق أو علر قيمة التدفقات النقدية املستقبلية أو اذد تسعري .وما جانا آخر ةدد
املعيار احملاسي الدو رقم  )32اعسا احملاسبية املتبعة يف احملاسبة عا املوجودات املالية ال
يتم حيازهتا عغراض التحوا علر النحو التا :

1

أ .تحوط القيمة العادلة :يؤخر التييري يف املوجودات وااللتزامات املتعلقة ب إىل بيان
الدخل.

ف .تحوط التدفقات النقدية :يؤخر التييري إىل حقوق امللكية حلني حتقق .

د .تحوط صافي االستثمار الخارجي :يؤخر التيري إىل حقوق املسا ني حلني الت ل

ما االستثمارو وعندها يؤخر التييري إىل بيان الدخلو عن التحوطبي ا عسعار
البوائد يعد حتوطا للقيمة

العادلة.

 .0االستثمارات العقارية :يتم إهصارها بالقيمة العادلة ويؤخر التييري يف القيمة العادلة إىل

بيان الدخل علما بحن يسمأ باهصارها بالكلبة بعد االستصالك م اإلفصاح عا قيمتصا

العادلة بتاريخ البيانات املالية) .حيأ ت إصدار معيار احملاسبة الدو

40

العقارات

االستثمارية ما قبل نة معايري احملاسبة الدولية يف أابريل2000و وضرورة اعتماد مبدأ
الكلبة عند تطبيق معيار احملاسبة الدو  42املتعلق باالستثمارات العقارية م مراعاة
 2مجعية اجملم العرو للمحاسبيني القانونيني اعردنينيو املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةو 0222و ص .1283
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اإلفصاح عا القيمة العادلة ضما اإليضاحات حول القوائم املالية يأ ميكا للمصارف
اإلسالمية استعمال و إذ إن هرا املعيار:

1

أ .ةدد قواعد املعا ة احملاسبية لالستثمارات العقارية واإلفصاحات املتعلقة اا.
ف .يتم تطبيق هرا املعيار علر االعرتاف باالستثمارات العقارية وقياسصا واإلفصاح
عنصا.
د .يطبق هرا املعيار علر االستثمارات العقارية احملتبع اا مبوجا عقد إجيار متويلي
بالنسبة للمستحجر وعلر قياس االستثمارات العقارية املؤجرة مبوجا عقد إجيار
تشييلي بالنسبة

للمؤجر.

وانيا :تأوير تطبيي محاسبة القيمة العادلة عل الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

في المصارف

اإلسالمية.

نصــذ البقــرة  )78مــا املعيــار احملاســي الــدو رقــم  )30الصــادر عــا نــة معــايري
احملاســبة الدوليــة علــر أن " :معلومــات القيمــة العادلــة واســعة االســت دام يف اعغـراض التراريــة
لتحديــد الوض ـ املــا العــام للمشــروع ويف اعــاذ ق ـرارات حــول أدوات ماليــة منبــردةو كمــا أ ــا
مبيــدة للعديــد مــا الق ـرارات املت ــرة مــا قبــل مســت دمي البيانــات املاليــة حيــأ أ ــاو يف كثــري
ما اعحيانو تعكا تقدير اعسواق املالية للقيمة احلالية للتدفقات النقديـة املتوقعـة لـألدوات.
ومتكــا معلومــات القيم ــة العادلــة مــا إج ـراء مقارن ــات بــني أدوات مالي ــة ــا غالب ــا اخلص ــائ
االقتصادية نبسصا بيو النير عـا ا ـدف منصـا ومـ ت إصـدارها أو شـراءها ومـا قـام بـرلكز
وتــوفر القيمــة العادلــة أساســا حمايــدا لتقيــيم كبــاءة اإلدارة يف إدارة اعم ـوال عــا طريــق توضــيأ
 2املرج نبس و ص .002
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ت ــحثريات قراراهتـ ــا بالش ـ ـراء أو البي ـ ـ أو االحتبـ ــامه بحص ــول ماليـ ــة وتكب ــد االلتزامـ ــات املاليـ ــة أو
االحتبــامه اــا أو ســدادها .وعنــدما ال ييصــر املشــروع اعصــل املــا أو االلت ـزام املــا بالقيمــة
العادلة يف امليزانية العمومية فان يقوم بتوفري معلومات القيمـة العادلـة مـا خـالل إفصـاح إضـايف
".1
كمــا أن العديــد مــا الدراســات 0أكــدت علــر أن بيانــات القيمــة العادلــة تقــدم قــوة
تبس ـريية أكــرب مــا بيانــات التكلبــة التارخييــةن وذلــك يف هــل بعــو اعوضــاع اخلاصــة نوجزهــا
فيما يلي:
يــر ّكر ا ـواويو 0223م) بحوج ـ القصــور املــحخوذة علــر الق ـوائم املاليــة املعــدة وفقــا

للتكلبــة التارخييــة مــا حيــأ عدالــة التمثيــل للمركــز املــا احلقيقــي الــري تعكس ـ الق ـوائم
املالي ــةو مشـ ـريا يف الوق ــذ نبسـ ـ إىل ع ــدم إمكاني ــة اع ــاذ أي قـ ـرار اس ــتثماري دون ت ــوفر
معلومات حماسبية مناسبة العاذ قرار االستثمار الرشيد.
وتوص ــل امليي ــو و 0223م) إىل أن زي ــادة مالءم ــة معلوم ــات الق ـوائم املالي ــة ملت ــر
الق ـرار مــا خــالل زيــادة اســت دام القــيم ا اريــة العادلــة) قــد يكــون مصــحوبا بــنق

يف

مصداقيتصاو اعمر الري يستوجا تعزيز معلومات القوائم املالية املعدة وفقا ملبدأ التكلبـة
التارخيية مبعلومات تكميلية تعد وفقا للقيم ا ارية العادلة) ةـا يزيـد مـا خاصـية املالءمـة
 )Relevanceللمعلومـ ـ ـ ـ ــة ويف الوق ـ ـ ـ ـ ــذ نبس ـ ـ ـ ـ ـ ة ـ ـ ـ ـ ــافع عل ـ ـ ـ ـ ــر خاص ـ ـ ـ ـ ــية املص ـ ـ ـ ـ ــداقية
.)Reliability
 2وليد زكريا صيام .أثر تطبيق القيمة العادلة علر مالءمة املعلومات احملاسبية .أ مقدم إىل املؤمتر العلمي املصين الدو
الساب  " :القيمة العادلة واإلبالغ املا " مجعية احملاسبني القانونيني اعردنيني بالتعاون م االحتاد العام للمحاسبني
واملراجعني العرفو اململكة اعردنية ا اليةو أيام  14- 13سبتمرب 0222مو ص .5
 0املرج نبس و ص 7-2و بتصرف.
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وب ـ ـ ّـني خلي ـ ــلو 0223م) أ ي ـ ــة املعلوم ـ ــات احملاس ـ ــبية مص ـ ــدرا رئيسـ ـ ـا للمعلوم ـ ــات
ملت ري القرارات االقتصادية امل تلبةو موضحا أن تعدد مسـت دمي املعلومـات احملاسـبية
واخ ــتالف طبيع ــة اس ــت داماهتم ــا ق ــد أدى إىل ض ــرورة تن ــوع اخلص ــائ

ال ـ جي ــا أن

تتص ــف ا ــا املعلوم ــات احملاس ــبية للوفـ ــاء مبتطلب ــات اعط ـ ـراف امل تلب ــةو مث ــل :املالءمـ ــة
)Relevanceو والتوقي ـ ــذ املالئ ـ ــمو وإمكاني ـ ــة التحق ـ ــق )Verifiabilityو واملوض ـ ــوعية
)Objectivityو وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم التحي ـ ـ ـ ـ ـ ــز )Unbiasedو واملوثوقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وإمكاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة االعتم ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
)Reliabilityو واالكتم ــال )Completenessو والوض ــوح  .)Clarityكم ــا أوض ــأ أن
لتعــدد اخلصــائ

أثــر كبــري يف تطــور الكثــري مــا املبــاهيم واملبــاد احملاســبية .ف صــائ

املعلومــات احملاسـبية عمومــا هــي نتــاد تباعــل املبــاد والقواعــد احملاســبية املطبقــة يف الواقـ
العمل ــيو حي ــأ تعك ــا مض ــمون ه ــرا املب ــاد والقواع ــدو وتعك ــا أيض ــا العدي ــد م ــا
العوامل الداخلية واخلارجية ال تؤثر علر اختيار اإلدارة للسياسات واملباد احملاسبيةو
وتوصــل الصــيأو 0225م) إىل حمدوديــة درجــة مالءمــة املعلومــات احملاســبية ال ـواردة
يف البيانــات املاليــة يف هــل التضـ م إذا كانــذ معــدة وفقــا للتكلبــة التارخييــةو مؤكــدا علــر
عــدم صــالحية مبــدأ التكلبــة التارخييــة يف إعــداد البيانــات املاليــة يف هــل التضـ م وضــرورة
التوج ـ اــو اســت دام طــرق تتضــما تعــديال يعكــا آثــار التض ـ م وتحخــر يف احلســبان
التيري يف املستوى العام لألسعار.

 .4مقارنة بين التفلفة التاريخية والقيمة العادلة:
ا

AOFM

إحدى الشركات اعسرتالية

تست دم التكلبة التارخيية لتقييم أصو ا وخصومصا املاليةو مبا فيصا

املشتقات،

ويستعمل العائد الثابذ لقياس اعداة املالية خالل مدة حياهتاو بيو النير عا حركات
العائد يف السوق .هرا الشركة أصدرت يف  1يوليو  0224سند قيمتصا 522مليون
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دوالرو مبعدل فائدة ثابذ  725باملائةو تُستحق يف  15سبتمرب 0222و وسعر السند
يف السوق  550مليون دوالر مبعدل فائدة  5225باملائةو يتضما  11مليون دوالر
فائدة مستحقة فيما خي

القسيمة املقبلة علر السند  18275مليون دوالر يف 15

سبتمرب  .) 0224الرسم البيال التا يبني لنا امليزانية باست دام املعلومات علر أساس
التكلبة التارخيية .الشفم رق ( :)4البيان الري ميثل امليزانية باست دام املعلومات علر

أساس التكلبة التارخيية.

المصدر :هوام مجعةو مدى مالءمة القيمة العادلة للتقرير املا و ورقة ثية مقدمة يف امللتقر
الوطين حول" :المخسسة عل

ضوء التحوالت المحاسبية الدولية"و كلية العلوم

االقتصادية وعلوم التسيريو قسم العلوم التراريةو جامعة عنابةو نوفمرب 0227و ص .10
ويتضأ ما الشكل رقم  )1أن التكلبة التارخيية للسند تبدأ يف النقصان علر الرغم
ما ثبات العائد ما قيمة اإلصدار ما 550مليون إىل  522مليون عند استحقاقصاو وهرا
راج إىل عامل مرور الزما.
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أما الرسم التا فصو يتعلق بتكلبة خدمة الديا باست دام التكلبة التارخييةو حيأ
نتف عا است دام التكلبة التارخيية فائدة متوقعة ومرنة للسند  32مليون دوالر كل سنة
مالية).
الشفم رق ( :)0البيان الري ميثل تكلبة خدمة الديا باست دام التكلبة التارخيية.

المصدر :هوام مجعةو مرج سبق ذكراو ص .13
إن التقييم علر أساس القيمة العادلة كما سنرى ما خالل الرسم البيال التا
يعطي نتائف غري متوقعة ومتيريةو فمعدل البائدة للسند يتيري ما سنة عخرىو وإذا افرتضنا
أن املعدل يف اية يونيو ما كل سنة هو  %725يف 0225و و %2يف 0222و و %8يف
0228و و % 2يف  0222علر التوا و وأن التيري يف املعدل ما سنة عخرى هو ما 52
إىل  022نقطةو أجال اعداة املالية هو حمدد حلساسية سعرها للتيريات يف معدل البائدةو
وكلما كان اعجل طويال كانذ احلساسية اكرب يف مثالنا أجل السند هو حوا  5سنوات
ما تاريخ إصدارا) .
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الشفم رق ( :)3التقييم علر أساس القيمة العادلة.

المصدر :هوام مجعةو مرج سبق ذكراو ص .13
نالحع ما البيان السبق اخنباض يف القيمة العادلة مببلا  41مليون دوالرو وهرا راج إىل
عنصريا:


التدل  - Amortization -بـ  7مليون دوالر بسبا العامل الزمين.



إعادة تقييم العائد – اخنباض بـ  34مليون دوالر بسبا زيادة العائد يف
السوق.

وإن است دام مبدأ التكلبة التارخيية أساسا للقياس يعرتف فقع بالتدل عند حتديد قيمة
السندو يف حني أن التقييم علر أساس القيمة العادلة يعرتف بالعنصريا.
أما الرسم التا فصو يتعلق بتكلبة خدمة الدياو حيأ نالحع أن البائدة تتيري
كرلك وغري متوقعة عند است دام القيمة العادلة أساسا للقياسو فمثال كان العائد علر
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السند  4مليون دوالر يف مايو 0224و يف حني أن تكلبة خدمة الديا هي  52م دوالر يف
يوليو .0222
إن إعادة تقييم العائد ميثل التكلبة  /العائد علر امتالك فائدة يف حميع متيري
البائدةو وإن العائد احملقق يف مايو 0224و علر السند يعود إىل الزيادة يف معدالت البائدة
عالقة عكسية بني العائد والسعر) .أما يف يوليو0222و فان مصروف البائدة الناتف ما
االستمرار يف االمتالك يرج إىل اخنباض يف معدالت البائدة.
الشفم رق ( :)1البيان الري ميثل تكلبة خدمة الديا باست دام التكلبة التارخيية.

المصدر :هوام مجعةو مرج سبق ذكراو ص .13
أما الرسم البيال التا فصو ميثل مقارنة بني احملاسبة علر أساس التكلبة التارخيية
واحملاسبة علر أساس القيمة العادلة بالنسبة لعاء البائدة.
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الشفم رق ( :)5مقارنة بني احملاسبة علر أساس التكلبة التارخيية واحملاسبة علر أساس
القيمة العادلة بالنسبة لعاء البائدة.

المصدر :هوام مجعةو مرج سبق ذكراو ص .13
إن تكلبة خدمة الديا سوف تكون متساوية حتذ الطريقتني احملاسبيتنيو لكا
اال ختالف احملاسي يف العائد قد ينشح عادة ما دورة حماسبية إىل أخرىو ويف إسرتاتيرية
إصدار أو امتالك إىل غاية استحقاق اعداة سيكون اعثر مساويا للصبرو لكا أثر إعادة
التقييم سوف يكون واضحا إذا قررت الشركة التنازل عا اعداة قبل االستحقاقو فقد تلرح
إىل اسرتداد اعداة ليرض حتقيق الربأ وإعادة هيكلة الديا..إخل.
وفقا لرلكو فاملقياس املالئم لتكلبة خدمة الديا لتقييم اعداء هو منبصل عا
أهداف الرمة املالية للشركةو فصي تعترب أن التكلبة التارخيية هي أكثر مالءمة عغراض
اإلصدار ووهائف اإلدارةو أما القيمة العادلة فصي أكثر مالءمة للمنيمات ال تركز علر
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املتاجرة قصرية املدى وناتف الربأو فصي تربع النتيرة مبعدالت السوق ا ارية ومتحي أثر
اعحداا للسنوات املاضية ما دخل السنة ا ارية .كرلك فاملعلومات علر أساس القيمة
العادلة هي ذات منبعة ملست دمي القوائم املاليةو فصي تسصل تقييم التعرض إىل اخلطر املا
مثل حساسية معدل البائدة وخطر القرض.

أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فيمفن االستفادة من صائص نموذج القيمة

العادلة ولفن ال بد من مراعاة المبادا الشرعية لتطبيي هذا النموذج وتطبيي ما يمفن

أن يتوافي م المعايير الشرعية.

أ .عالقة محاسبة القيمة العادلة وجودة التقارير المالية :أعلا مؤخرا علا معايري

احملاسبة الدو " "IASBوعلا املعايري احملاسبة املالية " "FASBعا تشكيل

عموعة استشارية عليا للذ عددا ما اععضاء ما فلات املستثمرياو واملراجعنيو
ومست دمي القوائم املاليةو وقد أنيع ارا اللرنة مصام حتديد القضايا املتعلقة
باعداد القوائم التقارير املالية يف هل اعزمة املالية وت تشكيل اجملموعة ارا الشكل
كي تضما أن قضايا إعداد التقارير املالية يف هل اعزمة املالية العاملية تناقش بشكل
منسق علر مستوى رفي جداو وأن كال ما علا معايري احملاسبة الدولية وعلا
معايري احملاسبة املالية سيلتزم بتوصياهتا التزاما كامالو وهدفذ هرا اجملموعة إىل
حتقيق هدفني ا:
2

1

شنوف شعياو دور حماسبة القيمة العادلة يف اعزمة املالية العامليةو أ مقدم للملتقر العلمي الدو حول" :اعزمة
املالية واالقتصادية وال دولية واحلوكمة العاملية"و كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريو جامعة فرحات عباس سطيفو
ا زائرو  01-02أكتوبر 0222و ص 8و بتصرف.
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أ .تطوير معايري عاملية إلعداد قوائم وتقارير مالية تتمت بدرجة عالية ما الشبافية.
ف .إعداد اآلليات ودالئل اإلرشاد املناسبة للتطبيق.
هرا وقد أكدت إحدى الدراسات

2009

 )DIFABIO,أن جيا االستمرار

باست دام معايري القيمة العادلة وبشكل مكثف وبيو النير عا أي أزماتو وخصوصا أن
ا دورا ال يستصان ب يف إضباء الشبافية علر معلومات القوائم املاليةو وت االستشصاد ارا
احلقيقة علر نتائف االستبتاء الري أجري ما قبل احتاد املستثمريا العاملني لـ  527مستثمراو
أشار إىل:

1

أ .أن  %72ما املستثمريا ال يؤيدون وقف التعامل مبعايري القيمة العادلة.
ف .أن  %85ما املستثمريا يعتقدون أن يف حالة إيقاف است دام معايري القيمة
العادلة فسوف يكون لرلك أثر مباشر علر تدل الثقة يف جودة املعلومات احملاسبية
الواردة بالتقارير املالية.
كما أكدت دراسة شنوف شعياو  )0222علر أ ية االعتماد علر عدد حمدود
ما املؤشرات احملاسبية ال تتميز باملالئمة م الرتكيز علر القدرة التنبؤية للمعلومات الناجتة
عا تلك املؤشراتو والقدرة علر االحتبامه باحلد اعقصر ما املعلومات ال تتوافر يف
العديد ما النسا احملاسبية اعخرى يأ ميكا االستعانة بنسا حمددة عند تقييم قطاع
صناعي معني بدال ما است دام عدة نسا لتحقيق اليرض نبس  .وأكدت الدراسة علر أن
جيا السعي يف هل اعزمة املالية العاملية إىل بناء وذد كمي تنبؤي يتوافق م متطلبات
 1سيد عبد البتاح صاح حسنيو حتليل العالقة بني حماسبة القيمة العادلة وةارسات احملاسبة االبتكارية وأثرها علر جودة
التقارير املاليةو "علة البكر احملاسي"و جامعة عني لاو مصرو العدد الثالو ديسمرب 0222و ص .513
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سوق اعوراق املالية ويتالقر م أوج القصور ال شابذ بناء النماذد الكمية املماثلة
والواردة بالبكر احملاسي املعاصرو وخاصة يف عال التحليل املا املتقدم.
وركزت الدراسة علر مقومات هرا النموذد يأ يعتمد علر حتليل القوائم املالية
ما خالل عدد ما النسا املالية ال يعتمد عليصا هرا النموذد حيأ تتضما بعو
النسا احملاسبية ال تشري إىل مدى تعرض الشركات املسا ة لألزمات املاليةو وخاصة تلك
الشركات املقيدة بسوق اعوراق املالية .وما أهم هرا النسا ما يلي:
أ .نسبة اعصول الثابتة إىل حقوق امللكيةو واخنباض النسبة يقرتن بوجود أزمة مالية.
ف .نسبة حقوق امللكية إىل رأمسال املدفوعو وزيادة النسبة يبصأ عا وجود أزمة مالية.
د .نسبة الربأ ما العمليات اعخرى إىل صايف الربأ الكليو وترتب هرا النسبة يف
أوقات اعزمات املالية.
كما أشارت دراسة  )SILVEERS, 2009إىل تبين علا املعايري احملاسبة الدولية
ما يعرف مببصوم القيمة السوقية للقيمة العادلةو وهي القيمة ال يتم مبوجبصا تبادل أصل أو
تسوية التزام بني أطراف التعامل ةا لديصم الرغبة يف التبادل وعلر بينة ما احلقائقو وتكون
املعامالت يف هل منافسة حرة مبا ةقق خاصية املالئمةو ويف هرا احلالة تكون القيمة العادلة
املقياس اعكثر مالءمةو وهرا يعين أن معايري التقارير املالية الدولية  IFRSتتضما عملية
االعرتاف باعصول واخلصوم ال تقاس مبدئيا علر أساس التكلبة التارخيية مث يعاد قياسصا
واالعرتاف اا علر أساس القيمة العادلة .فاذا أمكا حتديد القيمة العادلة لألصول واخلصوم
بدرجة كافية ما املالءمة فان ذلك يعد أمرا جوهريا يف هل مبصوم الدخل الشاملو حيأ إن
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أي تعديل يف القيمة العادلة سوف يرتجم مباشرة إىل أرباح أو خسائر يف تقييم أداء
املؤسسة.1
وناقشذ دراسة أخرى  )Greuning, 2009أ ية معايري التقارير املالية الدولية
بالنسبة للمستثمريا واملقرض نيو حيأ ينصا اهتمامصم علر تقدير صايف قيم التدفقات
النقدية املستقبلية للمؤسسة .وتكون املعلومات الناجتة عا وذد القيمة العادلة أكثر مالئمة
ملا متلك ما قدرة تنبؤية أعلر عند تقدير تلك القيم.0
كما أيدت دراسة خالد حسنيو  )0222قياس بنود القوائم املالية علر أساس
القيمة العادلة حيأ أ ا املقياس اعكثر مالئمة لتقارير عا قيم اعصول واخلصوم ال يتم
تداو ا ما قبل املؤسسةو وأن القيمة العادلة لألصول ال متلكصا املؤسسة أو املتاحة للبي
هي القيمة املالئمة .بالرغم ما أن الدراسة تضمنذ تساءال عا مع تقييم املؤسسة وفقا
للتيريات يف قيم اعصول واخلصوم ال ال تنوى املؤسسة االجتار اا.3
ومبكا أن نعرض استكماال لتوكيد العالقة بني حماسبية القيمة العادلة وجودة التقارير
ما خالل عرض عالقة حماسبية القيمة العادلة بحهم خصائ جودة املعلومات احملاسبية
الواجا توافرها يف التقارير املالية كما يتضأ ما ا دول التا :

 1املرج نبس و ص .515 -514
 0املرج نبس و ص .512
 3املرج نبس و ص .512

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف/هوام جمعة ،حديدي آدم

الجدول رق ( :)3عالقة حماسبة القيمة العادلة بحهم خصائ

115

جودة املعلومات احملاسبية

112

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0

اخلصائ

وذد
القيمة
العادلة

املالءمة

املوثوقية

 .1يقصد اا
مالءمة املعلومات
للتوقيذ املناسا
أو التنبؤ باملستقبل
أو التقييم

 .1يقصد اا نوعية املعلومات
احملاسبية ال جيا أن تتوافر فيصا
ثالثة مسات هي القابلية لتحقق
والصدق واحليادو
 .0ومبطابقة خصائ املوثوقية

االرتدادي وإمكانية
التحقق ما
التوقعات.
 .0تطبق معلومات
القيمة العادلة
بشكل أوس يف
النشاا التراري
لتحديد الوض
املا للمشروع ويف
اعاذ قرارات حول
أدوات مالية
منبردةو كما أ ا
مالئمة للعديد ما
القرارات املت رة
ما قبل مست دمي
املعلومات املالية
فصي تعكا تقدير
اعسواق املالية
للقيمة احلالية
للتدفقات النقدية
املتوقعة را

علر املعلومات احملاسبية ال
توفرها القيمة العادلة يالحع أ ا
تتحقق بشرا توافر مقومات
اعسواق النشطة لكافة العناصر
احملاسبيةو
 .3وعلر ا انا اآلخر ميكا
القول إن هناك الكثري ما عناصر
اعصول وااللتزامات ليا ا
سوق نشطةو اعمر الري جيعل
تقديرات القيمة العادلة ذاتية ةا
يزيد عدم دقة التقارير املالية
وجودهتا وتبقد معصا املوثوقية
بحركا ا الثالثة العتمادها علر
التقدير الش صي.

الثبات
 .3يقصد اا تطبيق

القابلية للمقارنة
 .1يقصد اا

املؤسسة املعا ات

قابلية

احملاسبية علر

املعلومات

احلدا نبس ما

احملاسبية

فرتة عخرىو وال

اخلاصة

مين ما تييري الطرق

باملؤسسة

احملاسبية ال

معينة

تست دم ما فرتة

للمقارنة

عخرى إذا ثبذ

مبعلومات

أفضلصا ومالءمتصا

ةاثلة عا

بشرا اإلفصاح عا

مؤسسة

طبيعة ومربرات هرا

أخرى ةاثلة

التييري وأثرا علر

يف البرتة

القوائم املالية.

املالية نبسصا

 .4وبالتطبيق علر

أو علر

حماسبة القيمة

مستوى

العادلة يالحع تعدد

املؤسسة

اذد أو مداخل

نبسصا لعدد

تقدير القيمة العادلة

ما البرتات

لألصول

املالية.

وااللتزامات .فما

 .0ترتبع

تكلبة اإلحالل إىل

خاصية

صايف القيمة احلالية

الثبات
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اعدوات.
 .3عدم مالئمة
املعلومات احملاسبية
الواردة يف القوائم
املالية يف هل
التض م إذا كانذ
معدة وفقا عساس
التكلبة التارخييةو
ويعد هرا اعساس
غري صاح .ولرلك
يتم التوج إىل
القيمة العادلة حيأ
يتم االستعانة بطرق
تتضما تعديال
يعكا آثار
التض م وتحخر يف
احلسبان التيري يف
املستوى العام
لألسعار.

وصايف التدفقات

والقابلية

النقدية املستقبلية

للمقارنةو

إىل غري ذلك ةا

فصما وجصان

جيعل طرق القياس

لعملة واحدة.

متنوعةو كما أن

ومبا أن

تطبيق النموذد

املعلومات

امل تلع ال يؤدي

احملاسبية عا

إىل حتقيق خاصية

القيمة العادلة

الثبات.

تبتقر للثبات
فصي برلك
تبتقد القابلية
للمقارنةو
وذلك بسبا
تعدد اذد
تقديرات
القيمة العادلة
لعناصر
اعصول
وااللتزامات
املاليةو ونتيرة
تعدد العوامل
املؤثرة يف
القيمة العادلة
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لألداة املالية
وخاصة عند
تعدد أساليا
التقييم
املست دمة.

ويف ضوء ما سبق يرى الباحأ أن تطبيق القيمة العادلة بصبت مبدأ عاما للتقييم
يطرح العديد ما املشاكل يف عال التطبيق ويثري ا دل علر الرغم ما املزايا النوعية للتقييم
بالقيمة العادلةو حيأ تنتف بشكل عام مالحيات استنتاجية ترج اىل االنتقادات املوجصة
النابعة ما نق

الدراسات الترريبيةو كما أن إدخال هدف التقييم يف البكر احملاسي يطرح

تساءالت قانونية عا مدى موضوعية الطرق احملاسبية يف التقييم ويلأ علر ضرورة وض إطار
فلسبي فكريو وهرا راج إىل فعالية السوق املالية بصبتصا فرضية للعمل.

 .1التطبيي التجريبي الميداني لمالءمة القيمة العادلة :نشر بيان

)(FASB

يف عام

 1278بيان املباهيم رقم  )1مبينا بحن ا دف الرئيا للتقرير املا يق يف تزويد

معلومات مبيدة العاذ القرارات .وقد وض هرا تيريا يف اجتاا وض املعايري احملاسبيةو
كما أن النشرة رقم  )0قد أضافذ "امللءئمة واملوثوقية"

)(Relevance & Reliability

علر أ ما الصبتني النوعيتني اعكثر أ ية للمعلومات احملاسبية لتكون مبيدة .وتكون
املعلومات احملاسبية موثوق اا إذا كانذ قابلة للصحة والتحققو وحمايدةو ولديصا متثيل
صادق وأمني .ونالحع ما هرا التعريف بحن التكلبة التارخيية ليسذ مالئمة وليسذ
ذات صلة -ليسذ يف الوقذ املناسا -وغري موثوق اا  -قابلة للصحة والتحققو وال
متثل بصدق اعحداا أو العمليات ا ارية .-إن القيمة العادلة يف التطبيق ا اري ل ـ
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تتطلا است دام القيمة السوقية -إن وجدت -أو معلومات السوق –

املدخالت -الحتساف التقدير .وهرا حماولة عل القيمة العادلة موثوق اا إىل أكثر
حد ةكا .وم ذلكو فان معارضي القيمة العادلة استمروا يف انتقاد فقدان هرا القيمة
للموثوقية عندما ال توجد قيمة سوقية .وأما بالنسبة للمالءمةو فيمكا أن تكون القيمة
العادلة ذات صلة ومالئمة يف الوقذ املناسا.
وبناء علر ما ت تناول سابقاو فان اإلبالغ املا الباعل جيا أن ةقق عدة أهداف
واسعةو حيأ جيا أن يساعد املستثمريا والدائنني وغريهم ما مست دمي القوائم املالية
احلاليني واملستقبليني علر أمور عديدةو منصا:


اعاذ القرارات االستثمارية واالئتمانية الرشيدة.



تقييم التدفقات النقدية املتوقعة.



تقييم التقرير عا موارد املشروع وااللتزامات علر هرا املوارد والتيريات ال طرأت
عليصا.



تقييم التقرير عا املوارد االقتصادية وااللتزامات وحقوق امللكية.



تقييم التقرير عا أداء املشروع وأرباح .



تقييم السيولة واليسر وتدفق اعموال.



تقييم وصاية اإلدارة واعداء.



شرح وتبسري املعلومات املالية.

ولقد ت تطبيق ترمجتني خمتلبتني يف السبعينات ما القرن املاضي للتكلبة ا ارية لبعو
الشركات املسا ة العامة الكربىو ولكا هرا الترربة املبكرة للتكلبة ا ارية تبني بحن ليا ا
صلة أو مالءمة للمست دمني املقصوديا للبيانات املالية.
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ويف عام  1270تيري املوقف ايلة اعوراق املالية اعمريكيةو فقد تيري املوقف با يلة
لصاح است دام طريقة أكثر مالءمة  -غري التكلبة التارخيية  .-ويف عام  1272أصدرت
)Accounting Series Release (ASR 190) (SEC

بيانات تطلا فيصا اإلفصاح عا

تقدير للتكاليف االستبدالية لألصول العينية املوجودة يف املؤسسة .كما أن

)(FASB

أصدر

بعد ذلك النشرة رقم  33مطالبا اإلفصاح عا التكلبة ا ارية لألصول العينية يف تقاريرو
وذلك باست دام أسعار قياسية لتعديل التكلبة التارخيية اعصلية لألصل بالنسبة للتض م.
وبعد أن أصبأ كل ما

FASB 33 and ASR 190

ساري املبعول حاولذ عدة

دراسات ميدانية تقييم مالءمة متطلبات اإلفصاحو حيأ وجد بعو الباحثني دليال يقرتح
بحن للتكلبة ا ارية حمتوى معلومات إضافية تزيد عا تلك ال تزودها التكلبة التارخيية يف
بعو الصناعات .وم ذلكو فان الدليل ما معيم وا ميدانية أخرى اقرتحذ غري ذلكو
حي أ جادلوا بحن است دام التقديرات املبنية علر أساس اعرقام القياسية للتكلبة ا ارية ال
تقدم معلومات إضافية للسوق عن مست دم البيانات يستطي احلصول علر مثل هرا
املعلومات قبل نشر البيانات احملاسبية.
لرلك ميكا القول إن وذد حماسبة القيمة العادلة ل أثر إجياو علر اخلصائ
النوعية للمعلومات احملاسبيةو وخاصة خاصية املالءمة .لرلك ميكا استبادة املصارف
اإلسالمية ما تطبيق هرا النموذد مبا يتوافق م مباد الشريعة اإلسالمية.
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المحور الراب  :نتائج الدراسة وتوصياتها

لعل أكثر ما تشكو من احملاسبة هو كثرة الطرق والسياسات وتعدد البدائل والنماذد
احملاسبية ال وإن نير إليصا علر أ ا حتقق التنوي والتنوعو يأ عتار كل مؤسسة ما يرون
ا ما بدائل ومباد احملاسبية املتعارف علي واملقبولة قبوال عاماو وما يناسا حرمصا
وهروفصا وطبيعة اعما ا والبيلة احمليطة ااو إال أن ذلك يعترب ما عيوف احملاسبة ال قد
تتسبا يف اإلفصاح عا معلومات مالية مضللة قصدا أو عا غري قصد .ورغم جاذبية منصف
القيمة العادلة إىل أن قد يكون ما الصعا القول إن هرا املنصف قد قدم برناعا متكامال يف
عاالت االعرتاف واإلفصاح املا و كو ا تعال ما بعو العيوفو منصا:
 .1إن القيام بالتقديرات والتقييمات املرتتبة علر اتباع مبصوم القيمة العادلة إذا

يتوفر

سوق لبعو البنود سيتطلا برل جصود كبريةو وحتمل مصاريف إضافية تؤدي إىل
رف التكلبةو ةا قد ال يعود علر املؤسسة بعائد يتناسا م التكلبة اإلضافية.
 .0إن القيام باملصمات املطلوبة وفق متطلبات مبصوم القيمة العادلة تتطلا فرتة زمنية
أطول م البيانات وإعداد القوائم املاليةو ةا قد يؤدي إىل تحخري إعداد هرا
القوائم وما يرتتا علر ذلك ما عدم استيباء لبعو متطلبات اإلفصاحو أو
االشرتاطات املطلوبة ما ا صات الرمسية والقانونيةو وتحخري وصول معلومات إىل
مست دمي البيانات املالية.
 .3إن القيمة العادلة وهي تقدم البديل ملبدأ التكلبة التارخييةو أبرزت مباهيم متعددة
حلل إشكالية واحدةو وسا ذ بالتا يف زيادة البدائل وتنوع احللول بدال ما
االقتصار علر مبصوم واحد يساعد علر التوحيد.
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وإن ما مسات االقتصاد الناجأ انبتاح يف املعلومات وإشاعت للمعرفةو عن الشبافية يف
املعلومات هي قوة لتطوير االقتصادو وحتديد مواطا الضعف أو القوة في وحائل دون تباقم
البسادو وال ميكا للمعرفة أن تتوفر إال ما خالل املعلومات املاليةو وال ميكا للمعلومات
املالية أن تكون ذات فائدة إال إذا توفرت معايري حماسبية مناسبة إلعدادهاو لتكون مكتملة
ودقيقة .وال شك أن حماسبة القيمة العادلة تنصو ما مستوى التقرير املا ما عرد
معلومات مالية تارخيية عليصا محخر إىل معلومات مالية حديثة تعكا الوقائ االقتصادية
وتستشرف املستقبل بدال ما تسريل املاضي .إن هرا املستوى الرفي ما التقرير يتيأ
ملست دمي البيانات املالية يف اجملتم ما اعاذ قراراهتم االستثمارية علر هدى ما معلومات
موضوعية تستند إىل احلقائقو ويساعد هرا اعمر علر أن ةقق التقرير املا العام أهداف
وهي تلبية حاجات ومتطلبات اعطياف العديدة يف اجملتم بشكل عام واملشاركني يف
اعسواق املالية بشكل خاص.
لرلك ميكا للمصارف اإلسالمية مواكبة التيريات احلادثة علر هرا املستوى
واالستبادة ما هرا النموذد ا دير بالتطبيق م مراعاة ا وانا الشرعية يف تطبيقصا
واالستبادة ما أهم املزايا حملاسبة القيمة العادلة ال تتماشر م أحكام الشريعة اإلسالمية
واملعايري الشرعية الصادرة عا هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

 .4نتائج الدراسة :ما خالل هرا الدراسة املتواضعة ميكا أن خنل

إىل عموعة ما

النتائفو نوجزها يف النقاا التالية:
 إن تطبيق حماسبة القيمة العادلة تقتضي االهتمام بتطوير أداء العاملني مصنياو ما
خالل االهتمام بالتحهيل املصين للعاملني يف اإلداراتو وخباصة معدي التقارير املاليةو
وذلك ما خالل عقد دورات تدريبية مت صصة يف املعايري احملاسبيةو وبشكل خاص
املعايري املتعلقة بالقيمة العادلة.
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إن تطبيق حماسبة القيمة العادلة لألدوات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية يؤدي إىل
إهصار نتائف كانذ أكثر واقعية حول إهصار اعداء املا للمصارف اإلسالمية فضال
عا أثرها يف إضباء الثقة علر القوائم املالية.



إن است دام حماسبة القيمة العادلة يؤدي إىل سالمة اإلفصاح احملاسي وجودة
املعلومات احملاسبية ال تيصرها القوائم والتقارير املالية.



هناك تباوت يف االهتمام مبحاسبة القيمة العادلة خاصة ما ا صات املسلولة عا
مراجعة البيانات املالية يف الدول العربية قبل إصدارها يف التحكيد ما كباية
اإلفصاحات والتزام املؤسسات بصبة عامة واملصارف بصبة خاصة بقواعد
اإلفصاح وفق املعايري احملاسبية الدولية.



عدم وجود معايري حمددة كافية لتقدير القيمة العادلة لألدوات املالية غري املتداولة قد
خيلق مشاكل للمدققني وا صات اإلشرافية وخاصة اعدوات املالية داخل املصارف
اإلسالمية يف هل غياف أسواق مالية إسالمية.



توفر القيمة العادلة أساسا حمايدا لتقييم كباءة اإلدارة يف إدارة اععمال.



ميكا حتديد القيمة العادلة عصل ما أو التزام ما باست دام طريقة ما عدة طرق
مقبولة بشكل عام.



القيمة العادلة توفر أساسا أفضل للتنبؤو حيأ إ ا تعكا التحثريات االقتصادية
ا ارية.



إن التقرير عا مجي اعصول بالقيمة العادلة سوف يسمأ للتحثريات االقتصادية أن
تعكا بشكل أفضل دخل البرتة ا ارية دون أن يتطلا ذلك تطبيق – تنبير-
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وذد حتوا حماسي معقد لتقليل االختالف يف التقرير لنموذد القياس امل تلع
حيأ تقاس بعو اعصول وااللتزامات املالية ال يتم التقرير عنصا بالقيمة العادلة
وبعضصا اآلخر بالتكلبة التارخيية.


يدعون أن التقدم احلديأ يف التكنولوجيا واخلربة ح لو
إن واضعي معايري احملاسبة ّ
كانذ اعصول ليا ا أسعار سوقية ميكا مالحيتصا-أو ليسذ متوفرة -تسمأ
لكثري ما القيم العادلة أن يتم تقديرها مبوثوقية باست دام تقنيات تدمف مباد
تسعري سوق رأس املال م املعلومات حول هروف السوق ا ارية.

 .0التوصـ ــيات :يف النصايـ ــةو فـ ــان للقيمـ ــة العادلـ ــة انعكاسـ ــات جيـ ــدة جـ ــدا علـ ــر املعلومـ ــات
احملاس ـ ــبية وعل ـ ــر االقتص ـ ــاد برمتـ ـ ـ و وميك ـ ــا تطبي ـ ــق ـ ــوذد القيم ـ ــة العادل ـ ــة يف املص ـ ــارف
اإلس ــالمية إن ت ــوفرت ع ــدة أم ــورو وميك ــا تقس ــيم التوص ــيات إىل توص ــيات ذات عالق ــة
با صـ ــات الرقابيـ ــة يف املصـ ــارف أو احملاسـ ــبية وأخـ ــرى ذات عالقـ ــة باملصـ ــارف اإلسـ ــالمية
واملستثمريا.
أ .توصيات ذات عالقة بالجهات والرقابية في المصارف أو المحاسبية:
 احلاجة إىل توفر اعسواق ا اهزةو واعسواق املالية الباعلةو وبالتا تتمكا املصارف
اإلسالمية ما قياس القيمة العادلة بكل كباءة وفاعلية.


وض قوانني وتشريعات تساهم يف ضبع أخالقيات إدارات املصارف املطبقة ملعايري
القيمة العادلةو وذلك لألخر بروح ن املعيار وليا بنص اجملرد فقع.



العمل علر ترسيخ ثقافة حماسبة القيمة العادلة ما خالل إصدار الدول العربية وهيلة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معيارا خاصا برلك يتالءم م الواق
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االقتصادي واالجتماعي للدول العربيةو يأ تتضما حتديد طرق واضحة حول آلية
قياس القيمة العادلة لالستثمارات املالية.




ب .توصيات ذات عالقة بالمصارف اإلسالمية والمستثمرين:
ضرورة ترسيخ مبصوم تطبيقات حماسبة القيمة العادلة وخصائصصا وطرق قياسصا لدى
العاملني يف عال احملاسبةو خاصة اعدوات املالية.
البد ما حتقيق أهداف البيانات املالية بشكل أفضل ما خالل زيادة مستوى
اإلفصاح البعلي بشكل عامو عا طريق حتسني نسبة االلتزام بقواعد اإلفصاح املتعلقة
بالقيمة العادلةو وبشكل خاص:


املوجودات املالية واملطلوبات املالية.



االستثمارات العقارية.



خماطر اعدوات املالية.



املوجودات غري امللموسة.




واملوجودات اعخرى.

توجي البحوا والدراسات لتناول هرا املوضوع يف هل ندرة الدراسات ال تناولذ
القياس احملاسي يف املصارف اإلسالمية بصبة عامةو وحماسبة القيمة العادلة بصبة
خاصة.
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توفر الكوادر املؤهلة للتعامل م القيم العادلة وخاصة ما الناحية الشرعية لتمكني
املصارف اإلسالمية است دام املزايا ال تتمت اا حماسبة القيمة العادلة واالستبادة
منصا.

استحضار مقصد المعروف والرفي في السلو االقتصادي للمسل
د .محمد سنيني



ملخص
"توهم الربا كالعلم ب "و قا ا املقري املالكي يف قواعدا .1إ ا تُبني مدى شرطية
حتقق التماثل يف مبادلة اعموال الربويةو ولكا ملا قال املقري بعد القاعدة السابقة" :قد يباح
بعو الربا عند مالك :إما للمعروف كاملبادلةو أو للرفق0"...و تَبني مدى قدرة القيّم يف

صرف املعاملة ما البساد إىل الصحةو بل إن االرتباق جعل الشرع سببا الستثناء القرض
ما ربا النسيلة اجملم علي و كل ذلك الستثارة املواساة والتعاطف والتواد يف قلا املسلم إذا
ما أريد لألخوة اإلميانية أن تكون أحد العوامل اعساسية لرتابع اجملتم املسلم ودميومت .
وباملقابل ملا ر الشرع عا مجلة ما التصرفات كالنرشو والبي علر البي و والسوم علر
السومو وكل ما يعكر صبو اعخوة اإلميانيةو أراد برلك ةاية حلمة اجملتم ما أسباف
التباغو والتحاسد والتبرق.
إن مثة نيائر روعي فيصا مقصد املعروف والرفقو فاليرر ال يراعر ولو كان فاحشا يف
التصرفات ال يقصد منصا اإلحسان الصرفو كما يف باف التربعات .كما أن مثة قواعد
 أستاذ حماضر جبامعة البليدة0و ا زائر.
 -1القواعــدو عو عبــد اا حممــد بــا حممــد املقــري ا ــدو دراســة وحتقيــق :حممــد بــا حممــد الــدرداوو إشـراف :د .علــي ســامي
النرار رسالة دكتوراا :دار احلديأ احلسنيةو الربااو السنة1422 :ه1282/م)و قاعدة رقم874:و ص.348
 -0قواعد املقريو قاعدة رقم872:و ص.342

108

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0

رجأ ا واز فيصاو كقاعدة "ض وتعرل"و النطوائصا علر براءة الرممو وهو مقصد يتطل
إلي الشرعو ويتضما رف الضرر عا املدياو فان يف براءة ذمت علي ل ما اعسرو عن
الير املديا يسمر :أسريا.
إن ذلك التطل لرباءة ذمة املديا رتا علي الشرع تكبري الرنوفو فقد روى مسلم
ح
ح
اخلَْحري َشرء إحالَّ
وج ْد لَ ُ حم َا ْ
ا َر ُجل ة َّْا َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم فَـلَ ْم يُ َ
قول صلر اا علي وسلم « ُحوس َ
ْ
ح
ع النَّاس وَكا َن م ح
ال :قَ َ
وسرا فَ َكا َن يَحْ ُم ُر حغ ْل َمانَ ُ أَ ْن يـَتَ َر َاوُزوا َع حا الْ ُم ْع حس حرو قَ َ
ال اللَّ ُ
أَنَّ ُ َكا َن ُخيَال ُ َ َ ُ
ح
ك حمْن ُ َجتَ َاوُزوا َعْن ُ »1و وقد مساا القرآن صدقة يف قول تعاىلَ ﴿:وإِ ْن
َح ُّق بح َرل َ
َعَّز َو َج َّلَْ :ا ُا أ َ
َكا َن ذُو عُسرةٍ فَـنَ ِررةٌ إِلَ مي ٍ
س َرة َوأَ ْن تَ َ
ص َّدقُوا َ ْيـ ٌر لَ ُف ْ إِ ْن ُك ْنتُ ْ
َْ َ
َ
َْ
تَـ ْعلَ ُمو َن( ﴾ )082البقرة)و ناهيك عا النصوص املرغبة يف إنيار املعسر رفقا ب و ودفعا
حلرج و ويف تسميت صدقة دعوة لتكثرياو وترويو النبا علر التحلي ب .
ويضاف إىل ذلك كل تلك النصوص الدافعة إىل استحضار الرفق ورف الينب
واستبعاد استيالل حاجات الناس وضروراهتمو واجتناف الصيد يف ماسيصمو وتقد املصلحة

العامة علر املصلحة اخلاصة يف سلوك االقتصادي للمسلم.
فالبحأ يركز علر بيان مدى أثر القيّمو ومنصا املعاملة باملعروف والرفق يف حياة
املسلم االق تصاديةو وبيان ماالت الينب واالستيالل وا ش والطم واالحتكار وغريها ما
رذائل النباو وشصواهتا الطافحةو ليا فقع علر املتصف ااو بل علر اجملتم برمت و وما
تبرزا ما اختالل وعبع وهزات يف املنيومة االقتصادية واملنيومة االجتماعية.

 -1أخرج ـ مس ــلم يف ص ــحيح و واعت ـ ب ـ  :أب ــو ص ــصيا الكرم ــي الري ــاض :بي ــذ اعفك ــار الدولي ــةو 1412ه1288/م)و
املساقاةو باف فضل إنيار املعسرو رقم1521:و ص.232
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مقدمة:
لقد أقر كثري ما الساسة وصناع القرار وخرباء االقتصادو ومدراء أكرب البنوك العاملية
بحن ما أساف اعزمة العاملية بُعدها عا استحضار اعخالق والقيم يف تعامالهتا امل تلبةو
كما أقروا أن شيوع طبقة ما السماسرة الريا كان ُّصم الرئيا االصطياد يف ماسي طالي
االقرتاضو وسعيصم احلثيأ إىل رف معدالت البائدة دون النير إىل قدرة املقرتضني املاليةو
باإلضافة إىل انتشار أساليا االستيالل والينب والبساد بكل صوراو ح أضحر ذلك عرفا
وهاهرة ال تنبك عا املمارسات املاليةو كل ذلك وغريا دف بكل أوللك إىل ضرورة تلقيأ
االقتصاد العاملي جبملة ما املباد اعخالقية.
إن تلك الدعوة حتمل اعرتافا صرةا باالستنراد باعخالق أو قل بالدياو كما ذكر
ذلك فوكوياما يف كتاب "الثقة"و فقال....":عن الديا يقدم الوسائل إلضباء الصبة الراتية
علر القواعد والقوانني الناهمة للسلوك الالئق يف السوق" .1كما أن تلك الدعوة متثل
استباقة أملتصا ما هصر للعيان ما موجة تسونامي هزت كربى االقتصاديات العامليةو وأنررت
بارتدادات جد قاسية مسذ اعصل والتاب ما البنوك والشركات.
إن تلك االستباقةو وما تنطوي علي ما مراجعة ملباد كانذ تعد ما اعجبديات
وما املسلمات ال ال ميكا العدول عنصا يف أي هرفو عرب عنصا البيلسوف أندري كونذ
سبونبيل قائال":إن الرأمسالية ال ميكا أن تكون أخالقية وال ضد اعخالقو ولكنصا وببساطة
خارد اعخالق"0و إ م التبتوا إىل ما قال بعضصم يف أحد مقالت بقول ...":فلو كانذ بنوكنا
 -1اني ــر :مقاص ــد املع ــامالت ومراص ــد الواقع ــاتو عب ــد اا ب ــا احملب ــومه ب ــا بي ـ ـ و الطبع ــة الثاني ــة القاهرة :مطبع ــة امل ــدلو
0212م)و ص.01
 -0انير :املصدر نبس  :ص.01
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ا شعة احرتمذ ولو قليال الشريعة لكنا يف وض أحسا" .1نعم الشريعةو ومصدرها اعول
القرآن الكر و إ ا قبزة عطر ببال أحد إذا ما استصحبنا ما ةمل العا اليرو يف ذاكرت
ما مواقف عدائية جتاا اإلسالم وقيم و وما تنطق ب وسائل إعالم ما وصم اإلسالم بش
النعوت ما هالميةو وبربريةو و.....و ناهيك عا االستصزاء برموزا وطقوس و والتمييز
العنصري جتاا معتنقي ح شكل ذلك هاهرة اصطلأ عليصا باسم إسالمو فوبيا)و وهرا ما
دف دولة رئيا الوزراء الرتكي :رجا طيا أردوغان مؤخرا إىل ضرورة إحلاقصا مبعادة السامية
والباشية يف عدها جرمية ضد اإلنسانية.0
ويف الوقذ ال تكثر في نداءات االستياثة لل رود ما اعزمة االقتصادية تنضم
إليصا أصوات أخرى حمررة ما أزمة أخالفية أشد فتكا هتدد فطرة اإلنسانو والنسيف
االجتماعي واعسري والتواجد اإلنسالو سببصا العوملةو واختزا ا لإلنسان يف بُعدا اليرائزيو
ومصادرهتا لل صوصية الثقافية والدينية واالجتماعية للشعوف واجملتمعاتو وما مصادقة
أغلا الربملانات اعوروبية علر تقنني زواد املثليني 3وسعي الواليات املتحدة يف االجتاا نبس
إال دليال علر توج يف خمالبة البطرةو وأبسع املباد ال اتبقذ الشرائ السماوية علر
مراعاهتا.

 -1انير :املصدر نبس  :ص.01

 -0انيرhttp://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=12436&pid=3504&version=221 :و
تاريخ املعاينة .0214/23/10
 -3انيرhttps://theweek.com/article/index/242703/11-countries-where-gay- :
marriage-is-legalو تاريخ املعاينة.0214/23/14 :
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إن هرا االستباقة أو قل ا بةو وإن جاءت متحخرة إىل حد ماو ال ندري هل ترتجم
إىل أفعال ةلوسة تطال العمليات املصرفية والبنكية واععمال املالية أم أ ا تيل عرد صرخة
يف واد؟
إن هرا الشريعة الربانيةو وهي ترسم لإلنسانية منصاجا حياتيا يكبل السعادة الدنيوية
واعخروية ربطذ تشريعاهتا وبنتصا علر غايات وأسرارو وما تلك التشريعات التصرفات
املالية .وبعد االستقراء والتتب مليان الشريعة وقف املقاصديون علر ا موجصات كربى
للمعامالت املالية :رواجصا .ووضوحصا وحبيصا وإثباهتا والعدل فيصا.1
إذن ما مقاصد املعامالت املالية :العدل فيصاو ويرتتا علر ذلك أن تكتسا بوج
غري ها و وما مراعاهتا أن يسلك البرد واجملتم العدالة .وبناء علر هرا املقصد جاءت
النصوص بتحر مجل ما احليلو ما صورها أن يربأ طرف ليتضرر آخرو والنّرشو وغري
ذلك .وال يبعد أن يقال إن قاعدة حتر أكل أموال الناس بالباطل تولدت عا هرا املقصد.
وهي ال تنضم إىل الربا يف إفساد املعامالت الربويةو فقد أرج ابا العرو يف أحكام أن
سبا فساد التصرفات املالية إىل قسمني اثنني :الرباو والباطلو مدخال اليرر يف الباطل.0
املوج أن يستحضر املسلم يف سلوك االقتصادي مقصد
إن ما صور تبعيل هرا ّ
املعروف والرفقو كيف ال وقد رعاا الشارع احلكيم يف مجلة ما التصرفات املالية وجودا
 -1انير :مقاصد الشريعة اإلسالميةو حممد الطاهر با عاشور تونا :الشركة التونسية للتوزي و 1278م)و ص.175
 -0انير :أحكام القرآنو أبو بكر حممد با عبد اا با العروو حتقيق :علي حممد البراوي بريوت :دار املعرفةو دون
تاريخ)و د1و ص.044
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وعدماو فتطعيم املسلم لسلوك االقتصادي برلك املقصد ما هو إال ترمجة عملية ملا نطقذ ب
املوج ما جصةو وما احتضا ا ملقصد الرفق واملعروف علر
النصوص الشرعية ما تبين ذلك ّ

وج اخلصوص ما جصة أخرى.
وهنا تثور تساءالت:
 -1يف أي تصرفات روعي مقصد املعروف والرفق ما حيأ العدمو ويف أيصا روعي ما
حيأ الوجود؟
اتكحت يف إجازهتا علر مقصد الرفق

 -0وما هي التطبيقات والنوازل البقصية ال
واملعروف؟
 -3وما اآلثار املتولدة عند حضور أو فقد مقصد الرفق واملعروف.

ولإلجابة عا تلكم التساءالت سنعقد ثالثة مباحأ:
املبحأ اعول :تصرفات مالية روعي فيصا مقصد الرفق واملعروف ما حيأ العدم.
املبحأ الثال :تصرفات مالية روعي فيصا مقصد الرفق واملعروف ما حيأ الوجود.
املبحأ الثالأ :تطبيقات ونوازل البقصية اتكحت يف إجازهتا علر مقصد الرفق واملعروفو
وتطبيقات منعذ لبقد ذلك املقصد.
ويف ثنايا تلك اإلجابات تضمني لآلثار املتولدة عند فقد أو حضور مقصد املعروف
والرفقو وبيان للكليات والقواعد ال ارتكزت يف تقعيدها علر هرا املقصدو كما ذيلذ تلك
املباحأ خبامتة.

استحضار مقصد المعروف والرفق في السلوك االقتصادي للمسلم /محمد سنيني

133

المبحث األول
تصرفات مالية روعي فيها مقصد الرفي والمعروف من حيث العدم

استصل ارا التصرفات مراعاة لقاعدة :درء املباسد أوىل ما جلا املصاحو فصي
تصرفات علل التحر فيصا ليياف ذلك املقصدو وحل حمل االستياللو واليلمو
واخلصوماتو واخليانةو واخلداعو والتصديد لرابطة اإلميانو وحلقوق املواطنةو وللقيم اإلنسانية
املشرتكة.
ويحيت يف مقدمة تلك التصرفات ربا النسيلة الري شدد يف حترمي وأدرد يف خانة
الكبائرو كما أن حترمي حتر مقاصد ال حتر وسائل .وبالتا يصنف يف املقصد الضروريو
بل يرد يف غريا وعيد مثل و فقد ذكر الرازي أن ما مقاصد حتر الربا:
 إن يبضي إىل انقطاع املعروف واملواساة واإلحسان بني الناس. إن اليالا يف املقرض أن يكون غنياو ويف املستقرض أن يكون فقرياوفلو أبيأ الربا لتمكا اليين ما أخر مال الضعيف.1
إذن شبصة االستيالل في قويةو ووجودها ينم عا نبا قد مللذ جشعاو
وأنانية ال تراعي إالّ وال ذمة.
وينضم إىل حتر الرباو حتر أكل أموال الناس بالباطلو فقد قال سبحان يف
ِ
ْح َّف ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِري ًقا
سورة البقرة﴿ َوَال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُف ْ بَـ ْيـنَ ُف ْ بِالْبَاط ِم َوتُ ْدلُوا بِ َها إِلَ ال ُ
َّاا بِ ِْ
ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
اإلوْ ِ َوأَنْـتُ ْ تَـ ْعلَ ُمو َن(﴾)488و قال ابا العرو" :هرا اآليةو ما

 -1مباتيأ اليياو ف ر الديا الرازيو الطبعة اعوىل بريوت :دار البكرو 1421ه1281/م)و د7و ص.25-24
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قواعد املعامالتو وأساس املعاوضات"1و والباطل يدخل في مجلة ما صور اخلداع
واليصوف وجحد احلقوقو وكلصا ا حر فيصا اإلحسان واملعروفو ومتحو فيصا طييان
النبا باستيالئصا علر أموال اليري بحي وسيلة كانذو كما زالذ فيصا طيبة نبا كل
واحد ما املتعاملني.
وما أكل أموال الناس بالباطلو بيوع اليررو فصي هلم وعداوة وبيضاءو وما
تبضي إلي ا صالة واخلطر إىل اإلضرار بالناس يف أموا م وأنبسصم.
وما التصرفات ال هتدد اعخوة اإلميانيةو وحلمة اجملتم برمت ما جاء يف قول صلر
ض ُك ْم
ضواو َوَال تَ َدابـَ ُرواو َوَال يَبح ْ بـَ ْع ُ
اج ُشواو َوَال تَـبَا َغ ُ
اس ُدواو َوَال تَـنَ َ
اا علي وسلمَ«" :ال َحتَ َ
ح
ح
ح
ح
ح ح
َعلَر بـَْي ح بَـ ْع ٍ
وو َوُكونُوا عبَ َاد اا إح ْخ َوانا الْ ُم ْسل ُم أ ُ
َخو الْ ُم ْسل حمو َال يَيْل ُم ُ َوَال َخيْ ُرلُ ُو َوَال َْةق ُراُ
ح
ا مَّر ٍ
ح
ح
ات «ح َس ح
التَّـ ْق َوى َه ُ
ا ْام حر ٍ م َا الشَِّّر أَ ْن َْةقَر أ َ
َخااُ
اهنَا» َويُشريُ إح َىل َ
ص ْد حراح ثََال َ َ
ْ
ح
ح
ح
ح
ض ُ»0و فبي ن احلديأ اقرتان
الْ ُم ْسل َمو ُك ُّل الْ ُم ْسل حم َعلَر الْ ُم ْسل حم َحَرامو َد ُم ُو َوَمالُ ُو َوع ْر ُ
النصي عا التحاسد والتباغو والتدابرو أي ال تتعاطوا أسباف كل ذلكو اقرتان بالنصي عا
البي علر البي و والنَّرش3و وهرا في تلميأ قوي أن البي علر البي والنرش وما ينطويان
علي ما خداع وحتايلو يبضي كل إىل التقاط والتدابر والتباغوو كما أن يف قول صلر اا
 -1أحكام القرآنو ابا العروو د1و ص.22
 -0أخرجـ ـ الب ــاري يف ص ــحيح و الطبع ــة اعوىلو واعتـ ـ بـ ـ وخدمـ ـ  :حمم ــد زه ــري ب ــا ناص ــر الناص ــر دار ط ــوق النر ــاةو
1400ه)و اعدفو ب ـ ــاف م ـ ــا ينص ـ ــر ع ـ ــا التحاسـ ــد والتـ ــدابرو د8و ص12و ومسـ ــلمو املصـ ــدر السـ ــابقو رقـ ــم0524:و
ص1235و واللبع ل .
 -3النرش :أن تعطي يف سلعت أكثر ما مثنصاو وليا يف نبسك شراءها فيقتدي بك غريك .شرح حدود ابا عرفة املوسوم
ا داية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابا عرفة الوافية -و عو عبد اا حممد اعنصاري الرصاعو الطبعة اعوىلو
حتقيق :حممد أبو اعجبانو الطاهر املعموري بريوت :دار اليرف اإلسالميو 1223م)و د1و ص.355
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علي وسلم« :وُكونُوا حعباد ح
اا إح ْخ َوانا» تحكيد أن التعامل بني اإلخوة البد أن يكون مبنيا
ََ
َ
علر الرفق والشبقة واملالطبةو عن هرا هو الشحن اعخوةو فبي إذن التركري اا ومبضامينصاو
ح ح ٍ
حح
ح
ح
ح
وقد قالَ« ":ال تَـنَ َ
اج ُشواو َوَال يَب ح الْ َم ْرءُ َعلَر بـَْي ح أَخي و َوَال يَب ْ َحاضر لبَادو َوَال َخيْطُا الْ َم ْرءُ
ح ح حح
ُخَرى لحتَكْتَ حب َئَ 1ما حيف إحنَائح َصا».0
َعلَر خطْبَة أَخي و َوَال تَ ْسح حَل الْ َم ْرأَةُ طََال َق ْاع ْ
إن النصي عا البي علر البي ليا خاصا باملسلمنيو وإن كان فيصم أوكدو فصو
يتعدى إىل غري املسلمني كما ذها إىل ذلك مجاهري أهل العلم3و فالقيد يف احلديأ أغلي
ال مبصوم ل .
وقد ورد يف احلديأ السابق النصي عا بي حاضر لبادو وقد جاء مقرونا بالنصي عا
َّوا
تلقي الركبان يف حديأ آخر م باقي املناهيو فبي قول صلر اا علر وسلم« :الَ تَـلَق ُ
ح ح ٍ
ض ُك ْم َعلَر بـَْي ح بـَ ْع ٍ
صُّروا
ُّ
الرْكبَا َنو َوالَ يَبح ْ بـَ ْع ُ
اج ُشواو َوالَ يَبح ْ َحاضر لبَادو َوالَ تُ َ
وو َوالَ تَـنَ َ
اع َصا فَـ ُص َو حخبَْحري النَّيََريْ حا بـَ ْع َد أَ ْن َْةتَلحبَـ َصاو إح ْن َر حضيَـ َصا أ َْم َس َك َصاو َوإح ْن َس ح طَ َصا
اليَنَ َمو َوَم حا ابْـتَ َ

 -1لحتَكْتَ حب َئ) :وهو با مز افتعال ما كبحت اإلناء إذا قلبت وأفرغذ ما في  .انير :فتأ الباري شرح صحيأ الب اريو
عةد با علي با حرر العسقاللو رقم كتب وأبواب وأحاديث واستقصر أطراف  :حممد فؤاد عبد الباقيو قام باخراج
وتصحيأ جتارب وأشرف علر طبع  :حما الديا اخلطيا بريوت :دار املعرفةو بدون تاريخ)و د2و .002
 -0أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف ال يبي علر بي أخي وال يسوم علر سوم أخي ح يحذن ل أو يرتكو
د3و ص22و مسلمو املصدر السابقو النكاحو باف حتر اخلطبة علر خطبة أخي ح يحذن أو يرتكو رقم1413:و
ص552و واللبع ل .
 -3انيــر :التمصيــد ملــا يف املوطــح مــا املعــال واعســانيدو عو عمــر يوســف بــا عبــد اا بــا عبــد الــرب النمــري القــرطيو الطبعــة
الثانيــةو حتقيــق :عموعــة مــا البــاحثني احملمديــة-امليــرف :-مطبعــة فضــالةو مــا1227م1280 -م)و د13و ص-318
312و ط ــرح التثري ــا يف ش ــرح التقري ــاو لـ ـزيا ال ــديا أو البض ــل عب ــد ال ــرحيم العراق ــي بريوت :دار ال ـرتاا الع ــروو ب ــدون
تاريخ)و د2و ص.71
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صاعا حم ْا متٍَْر»1و إن كل تلك املناهي تشرتك يف كو ا مدعاة لل صومات والشقاق
َرَّد َها َو َ
والتدابرو واليشو واستبحال لألنانيةو ومراعاة للمصلحة الراتيةو وإغبال لإلحسان والرفق.
قال الباجيو وهو ييوص يف أغوار ي صلر اا علي وسلم عا بي حاضر لبادو
وعا ي لتلقي الركبان":وما جصة املع  :أ م ال يعرفون اعسعارو فيوشك إذا تناولوا البي
عنبسصم اسرتخ منصم ما يبيعونو عن ما يبيعون أكثرا ال رأس مال م في و ع م
يشرتواو وإ ا صار إليصم باالستياللو فكان الرفق مبا يشرتي أوىل م أن أهل احلواضر هم
أكثر اإلسالمو وهي مواض اعئمةو فيلزم االحتياا ا والرفق مبا يسكنصا"0و ويقول يف
موض آخر ":مينعون–أي أهل اعرياف-ما إضعاف املصر باخراد الطعام من و عن إذا
يكا بد ما إتالف ا صتني كانذ مراعاة بقاء املصر أوىل".3
إن هرا النيرة املقاصدية ما الباجي تؤسا لقاعدة مبادها :أن الرفق واملعروف
يتباوت سا كثرة املصاح وقلتصاو وأن عند التعارضو وعند طرح سؤال :ما أوىل بالرفق؟و
فيكون ا واف :الرفق يكون يف جصة املصلحة العامة.
إن الوقوف إىل جانا املصلحة العامةو وأ ا أحق باملعروف والرفقو هو ما تضمن
ي صلر اا علي وسلم عا االحتكارو حيأ قالَ« :ال َةتَ حكر إحَّال خ ح
اطئ»4و قال املازري:
ْ ُ َ
 -1أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف النصي للبائ أن ال ةبل اإلبل والبقر والينمو د3و ص 71واللبع ل و
مسلمو املصدر السابقو البيوعو باف حتر بي الرجل علر بي أخي وسوم علر سوم وحتر النرش وحتر التصريةو
رقم1515:و ص.215
 -0املنتقر شرح موطح اإلمام مالك با أناو أبو الوليد سليمان با خلف الباجي اعندلسيو الطبعة الثالثة بريوت :دار
الكتاف العروو 1423هـ1283/م)و د5و ص.123
 -3املصدر نبس  :د5و ص.12
 -4أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف حتر االحتكار يف اعقواتو رقم1225:و ص.255
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"أصل هرا مراعاة الضررو فكل ما أضر باملسلمني وجا أن ينبر عنصم"1و وقد ّبني ةىي با

عمر اعندلسي كيبية نبي بقول " :أرى أن يباع عليصم [احملتكريا]و ويكون م رأس ما مو
والربأ يتصدق ب أدبا مو وينصوا عا ذلكو فما عاد ضرف وطيف ب وسرا".0
إن النصي عا االحتكار إذا ضم إلي النصي عا بي الطعام قبل قبض و والنصي عا
بي الطعام بالطعام نسيلةو يبيد تبويذ الروادو وبالتا ةصل العلم بحن الرواد مقصد ما
مقاصد الشريعةو وال شك أن الرواد في ما تسصيل املبادلة لتيسري حاجات اعمة ما ال
خيبرو وبرلك ةصل املعروف والرفق بعموم اعمةو إذ الناس ال يرتكون التباي .
إن اعخوة اإلميانية وحقوق املواطنةو بل املباد اإلنسانية املشرتكةو منصا العدالةو
فكل ذلك يقتضي أن تعامل الناس مبثل ما حتا أن يعاملوك ب و واقتضائصا :أن ال خالبةو
وال غنبو وال خيانة.
وما أبش صور اخليانة واخلديعة املقيتة ونكأ العصود أن يحيت إليك ما يستحمنكو
فيقول لك :بعين بسعر السوق أو بعين كما تبي للناسو فتستيل جصل و فنزيد علي زيادة
فاحشة .إذ إن ما ارتكبت ما غنب ي ُوصف بحن رباو وهرا الوصف يُ ّبني مدى قبح وشناعت و
كما أن يُ ّبني أن مقرتفي ةا ال مروءة ل وال أخالقو فقد صلر اا علي وسلم« :غنب
املسرتسل ربا»3و وعجل ما في و فان يرد ويبسخ بامجاع1و ويرج علي و فيحخر ما بقي ما
-1املعلم ببوائد مسلمو أبو عبد اا حممد با علي املازريو حتقيق :حممد الشاذ النيبر تونا :الدار التونسـة للنشـرو بيـذ
احلكمةو ا زائر :املؤسسة الوطنية للكتافو 1288م)و د0و ص.300
 -0أحكام السوقو ةىي با عمر اعندلسيو الطبعة اعوىلو قدم ل وحقق  :حممود علي مكي القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية1404 :ه0224/م)و ص.77
 -3أخرج البيصقي يف سنن الكربىو الطبعة اعوىل حيدر آبادو ا ند :مطبعة علا دائرة املعارفو 1350ه) البيوعو
باف ما ورد ىف غنب املسرتسلو د5و ص342و وقال عن العراقي يف عرجي عحياء علوم الديا لليزا املوسوم ب ـ"امليين عا
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سعر السوق0و وهرا ةا جيا علر وا احلسبة إنكاراو وهرا مبنزلة تلقي السل و فان القادم
جاهل بالسعر.3
إن ما أساسيات العقود أن تتم بني املتعاقديا وقد حتال بالصدق واعمانة مبيّنني ما
يف املعقود علي ما أوصاف تتعلق اا أغراض الناسو غري كامتني للعيوف أو مدلسنيو فقد
ان بح ْح
جاء عن صلر اا علي وسلم قول « :الْبـيِّـع ح
ص َدقَا َوبـَيَّـنَا بُوحرَك
اخليَا حر َما َْ يـَتَـ َبَّرقَاو فَحا ْن َ
ََ
4
ََُما حيف بـَْيعح حص َماو َوإح ْن َك َربَا َوَكتَ َما ُححم َق بـََرَكةُ بـَْيعح حص َما» و فالربكة م الصدقو وحمو الربكة م

اخليانة والكرف.5

ةل اعسبار يف اعسبار يف عريف ما يف اعحياء ما اعخبار" القاهرة :مطبعة الشعاو دون تاريخ)" :إسنادا جيد"و
د5و ص.788
 -1انير :املقدمات املمصدات لبيان ما اقتضت املدونة ما اعحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات عمصات مسائلصا
املشكالتو أبو الوليد ابا رشدو الطبعة اعوىلو حتقيق :حممد احلري بريوت :دار اليرف اإلسالميو 1288م) د0و
ص132و املازريو املصدر السابقو د0و ص.052
 -0ةي با عمرو املصدر السابقو ص.72
-3الطرق احلكمية يف السياسة الشرعيةو ابا القيم ا وزيةو حتقيق :حممد مجيل غازي القاهرة :مطبعة املـدلو بـدون تـاريخ)و
ص.300
 -4أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف إذا بني البيعان و يكتما ونصحاو د3و ص58و ومسلمو املصدر
السابقو البيوعو باف الصدق يف البي والبيانو رقم1530:و ص.201
 -5ارة النبوس وحتليصا مبعرفة ما ا وما عليصا-شرح خمتصر الب ـاري-و البـا أو مجـرة اعندلسـيو الطبعـة الثالثـة بـريوت:
دار ا يلو دون تاريخ)و د0و ص.018
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إن املتعاملو وهو يف طريق إلبرام صبقات أول ما يستحضرا الصدقو والبعد عا
ْـر َوالْـ َ حـديـعـَةُ حيف النَّا حر»1و وأن جيتنا اعيـمـان
اخليانة واخلديعةو فبي ال ـحـديأ« :الْ َـمـك ُ
ح
لس ْل َع حةو ُم ْـم حح َقة لحْلبَـَرَك حة»0و أي «اليمني
ف ُمنَـ ِّب َقة لح ِّ
الكاذبة الباجرةو فبي الـحـديأ« :احلـَل ُ
الكاذبة» كما يف رواية مسند اإلمام أةد3و ويف رواية«:ةحقة للربأ»4و ويف أخرى«:ةحقة
للكسا»5و بل جاء يف ذلك الوعيد الشديد برهاف املال والرزق وتشتيذ الشملو وفراغ
الديارو فقال صلر اا علي وسلم« :اليمني الباجرة تدع الديار بالق ».2

 -1أخرج ـ ـ ـ البيصقـ ـ ــي يف ش ـ ــعا اإلميـ ـ ــانو الطبع ـ ــة اعوىلو حققـ ـ ـ  :عب ـ ــد العل ـ ــي عب ـ ــد احلمي ـ ــد حام ـ ــد الري ـ ــاض :مكتب ـ ــة
الرشدو1403ه0223/م)و باف يف اعمانـات ومـا جيـا مـا أدائصـا إىل أهلصـاو رقـم4887:و د7و ص022-028و قـال
ابا حررو املصدر السابقو د4و ص":352إسنادا ال بحس ب ".
 -0أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف {ميحق اا الربا ويرو الصدقات واا ال ةا كل كبار أثيم}و د3و
ص.22
 -3مسند اإلمام أةد با حنبلو الطبعة اعوىلو حقق وخرد أحاديث وعلق علي  :شعيا اآلرنؤواو وعادل مرشد بريوت:
مؤسسة الرسالةو 1412ه1225/م)و رقم7027 :و د10و ص.141-142
 -4أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف النصي عا احللف يف البي و رقم1222:و ص.255
 -5أخرج ـ أب ــو داود يف س ــنن و إع ــداد وتعلي ــق :ع ــزت عبي ــد ال ــدعاسو وع ــادل الس ــيد ة ـ  :دار احل ــديأو دون ت ــاريخ)و
البيوعو باف يف كراهية اليمني يف البي و رقم3335:و د3و ص232و والنسـائي يف سـنن اامشـ شـرح السـيوطيو وحاشـية
السـنديو حققـ  :مكتــا حتقيـق الـرتاا اإلســالمي بـريوت :دار املعرفـةو بــدون تـاريخ)و البيـوعو بـاف املنبـق سـلعت بــاحللف
الكاذفو رقم4473:و د7و ص.083
 -2أخرج البيصقي يف سنن الكربىو اعميانو باف ما جاء يف اليمني اليموسو د12و ص35و وقد ساق ل اعلبال طرقا
أخرىو وحكم بصحت و وقال" :ومجلة القول :إن احلديأ مبرموع هرا الطرق والشواهد ثابذ .انير :سلسلة اعحاديأ
الصحيحةو حملمد ناصر الديا اعلبال الرياض :مكتبة املعرف للنشر والتوزي و 1415ه1225/م)و رقم278:و د0و
ص.271-222
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ح
ص َحاَ .ويُ ْر َك ُر
اف إحذَا بـَ َّ َ
ني البَـيِّـ َعان َوَْ يَكْتُ َما َونَ َ
وقد بوف الب اري يف صحيح  :بَ ُ
ع حا العد ح
ول
صلَّر ااُ َعلَْي ح َو َسلَّ َمَ « :ه َرا َما ا ْشتَـَرى ُحمَ َّمد َر ُس ُ
َّاء بْ حا َخالح ٍدو قَ َ
ا ح النح ُّ
َّي َ
َ َ
الَ :كتَ َ
ح
ح
ح
ٍ
ح
اللَّ ح
صلَّر ااُ َعلَْي ح َو َسلَّ َمو حم َا
العدَّاء بْ حا َخالدو بـَْي َ امل ْسل حم حم َا امل ْسل حمو الَ َداءَ َوالَ حخْبثَةَو َوالَ
َ
َ
ُ
ُ
َغائحلَةَ.0»1
ال ريا أن تلك املباسد واملنصيات إذا ما عدمذ أو علر اعقل خبذ تُعد أحد
العوامل اعساسية لزرع الثقة لدى املتعاملنيو وإضباء الشبافية والوضوح علر املعامالتو
ووتكون قد أدت إىل استقرارهاو وجلبذ االستثماراتو ونشطذ التداولو وقللذ ما هروف
رءوس اعموالو وسرعذ وترية احلركة االقتصاديةو وخبضذ معدالت البطالةو وأنعشذ
اخلزينة العامةو وأبطحت التض مو وهيحت اعمة عن تدخل يف عصر يسودا االستقرار
االقتصاديو واالجتماعي والسياسيو وقد حلذ في بعو الرفاهية ورغد العيشو والتواصل
بني طبقات اجملتم و وقد أدى كل واحد واجب قبل أن يطلا حقوق .

 -1الَ َداءَ َوالَ حخْبثَةَو َوالَ َغائحلَةَ) :ال داء أي ال عيا يكتم البائ  .ال خبثة بكسر املعرمة وبضمصا وسكون املوحدة
بعدها مثلثة أي مسبيا ما قوم م عصدو وقيل :املراد اعخالق اخلبيثة كاإلباقو وقيل :الريبةو وقيل املراد احلرام كما عرب عا
احلالل بالطياو وقيل :الداء ما كان يف اخللق بالبتأ واخلبثة ما كان يف اخللق بالضم .وال غائلة باملعرمة أي وال فرورو
وقيل :املراد اإلباقو أو هو أن يحيت سرا كالتدليا .انير :ابا حررو املصدر السابقو د4و ص312و ود10و ص.352
 -0الب اريو املصدر السابقو البيوعو د3و ص.58
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المبحث الثاني
تصرفات مالية روعي فيها مقصد الرفي والمعروف من حيث الوجود
تشوق الشارع للتعاون والتضاما ومعاملة اآلخر بالرب واإلحسان أهصر ما أن
يستدل علي و وم ذلك نقول :إن ثابذ بالكتاف والسنةو أما الكتاف فقول تعاىل﴿ َوتَـ َع َاونُوا
َعلَ الْبِ ِّر َوالتَّـ ْق َول ﴾0املائدةو آية )0:والتعاون يف الكسا املباح هو ما الربو وما حديأ
اعشعريني عا مج اعزواد إال ما هرا القبيل1و وما ذلك ما ورد يف الشركة خبصوصصا ما
احلديأ القدسي « :إن اا يقول :أنا ثالأ الشريكني ما خيا أحد ا صاحب و فاذا خان
خرجذ ما بينصما». 0
وحديأ السائا با أو السائا امل زوميو أن كان شريك الني صلر اا علي
وسلم يف أول اإلسالمو فلما كان يوم البتأ قال ل صلر اا وعلي وسلم« :كنذ شريكي
فنعم الشريكو كنذ ال تداريو وال متاري».3
ح
ني إحذَا أ َْرَملُوا حيف اليَْزحوو أ َْو قَ َّل طَ َعا ُم
ال :قَ َ
 -1ونص  :عا أو موسر اعشعريو قَ َ
ال النح ُّ
صلَّر ااُ َعلَْي َو َسلَّ َم« :إح َّن اعَ ْش َع حريِّ َ
َّي َ
اح ٍدو ُمثَّ اقْـتسموا بـيـنَـصم حيف إحنَ ٍاء و ح
فوح
ح
ح حح ح ح ح
ٍ
الس حويَّحةو فَـ ُص ْم حم ِّين َوأَنَا حمْنـ ُص ْم»و وهو
اح ٍد بح َّ
َ َ ُ ُ َْ ُ ْ
َ
عيَا ْم بالْ َمدينَة َمجَعُوا َما َكا َن عنْ َد ُه ْم حيف ثـَ ْو َ
يف الب اريو املصدر السابقو الشركةو باف الشركة يف الطعام والنصد والعروضو...د3و ص138و ومسلمو املصدر
السابقو فضائل الصحابةو باف ما فضائل اعشعريني رضي اا عنصمو رقم0522:و ص.1214
 -0أخرج أبو داودو املصدر السابقو البيوعو باف يف الشركةو رقم3383:و د3و ص277و والنسائيو املصدر السابقو
البيوعو باف املنبق سلعت باحللف الكاذفو رقم4473:و د7و ص083و وإسنادا جيد كما يف البدر املنري يف عريف
اعحاديأ واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري البا امللقاو الطبعة اعوىلو حتقيق :مصطبر أبو الييع عبد احليو أو حممد
عبد اا با سليمانو أو عمار ياسر با كمال الرياض :دار ا ررةو 1405ه0225/م)و د2و ص.701
 -3أخرج أبو داودو املصدر السابقو اعدفو باف يف كراهية املراءو رقم4835:و د5و ص172و سنا ابا ماجةو حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الرتاا العروو 1325هـ1275/م)و التراراتو باف الشركة واملضاربةو رقم0087:و
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ح
اعو َوإحذَا ا ْشتَـَرىو َوإحذَا
ويف حديث صلر اا علي وسلم« :رح َم اللَّ ُ َر ُجال مسَْحا إحذَا بَ َ
ضر»1و قال احلافع ابا حرر" :وفي احلو علر السماحة يف املعاملةو واستعمال معا
اقْـتَ َ

اعخالقو وترك املشاحةو واحلو علر ترك التضييق علر الناس يف املطالبة وأخر العبو
منصم".0
لقد كان صلر اا علي وسلم املثال اعكمل يف الرب والسماحةو فقد روى مسلم أ َّ
َن
ح
ول اللَّ ح صلر اا علي وسلم استَسلَ ح
الص َدقَ حةو
َر ُس َ
ذ َعلَْي ح إحبحل حم ْا إحبح حل َّ
ف م ْا َر ُج ٍل بَكْراو فَـ َقد َم ْ
ْ ْ َ
فَحَمر أَبا رافح ٍ أَ ْن يـ ْق ح
ال َْ :أ حَج ْد فح َيصا إحالَّ حخيَارا
الر ُج َل بَكَْراُو فَـَر َج َ إحلَْي ح أَبُو َرافح ٍ و فَـ َق َ
ض َر َّ
َ
ََ َ َ
3
ح
ح
ح
رب ح
ال« :أ َْعط إحيَّااُو إح َّن خيَ َار الن ح
ضاء» و قال ابا عبد الرب ":يف
اعياو فَـ َق َ
َح َسنُـ ُص ْم قَ َ
َّاس أ ْ
ََ
حديأ أو راف هرا ما يدل علر أن املقرض إن أعطاا املستقرض أفضل ةا أقرض جنسا أو
كيال أو وزنا أن ذلك معروفو وأن يطيا ل أخرا من و عن أث في علر ما أحسا
القضاء وأطلق ذلكو و يقيدا بصبة".4

د0و ص728و قال ا يثمي يف عم الزوائد ومنب البوائدو حتقيق :عبد اا حممد الدرويش بريوت :دار البكرو
1414ه1224/م)و د1و ص":072رواا أةد والطربال يف الكبريو ورجال رجال الصحيأ".
 -1أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف السصولة والسماحة يف الشراء والبي وما طلا حقا فليطلب يف عبافو
د3و ص.57
 -0ابا حررو املصدر السابقو د4و ص.320
 -3أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف ما استسلف شيلا فقضر خريا من وخريكم أحسنكم قضاءو
رقم1222:و ص.253
 -4ابا عبد الربو املصدر السابقو د4و ص.28
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ال
وما صور املعروف واإلحسان ما جاء يف حديث صلر اا علي وسلم « َم ْا أَقَ َ
ال ااُ َعثْـَرتَ ُ يـَ ْوَم
ال نَ حادما بـَْيـ َعتَ ُو أَقَ َ
ال ااُ َعثْـَرتَ ُ يـَ ْوَم الْ حقيَ َام حة»1و ويف روايةَ « :م ْا أَقَ َ
ُم ْسلحماو أَقَ َ
الْ حقيَ َام حة».0
ال تقف دائرة قاعدة املعروف عند هرا احلدو فالشرع يتطل إىل تكثري املعروفو
وما هنا وصف بحن صدقة كما جاء عن صلر اا علي وسلم يف قول ُ « :ك ُّل معر ٍ
وف
َ ُْ

ص َدقَة»3و فان املعروف ما باف إدخال السرور أو ما شبقة اإلسالمو أو ما العون علر ما
َ
4
في رفق ل يف شحن أو ما باف الرفقو فصو باف واس .
وما أوج ما رغا في الشرع بناء علر املواساة ومراعاة لرف الضيقو وعلي

ما

أسر الديا :إنيار املعسرو فبي مسلم قال رسول اا صلر اا علي وسلمَ « :م ْا أَنْيََر

 -1أخرج ـ أب ــو داودو املص ــدر الس ــابقو البي ــوعو ب ــاف يف فض ــل اإلقال ــةو رق ــم3422:و د3و ص738و وس ــنا اب ــا ماج ــةو
املصــدر الســابقو الترــاراتو بــاف اإلقالــةو رقــم0122:و د0و ص741و وإســنادا صــحيأ كمــا قــال ابــا امللقــاو املصــدر
السابقو فف2و ص.552
 -0أخرج ابـا حبـان يف صـحيح صـحيأ ابـا حبـان برتتيـا ابـا لبـان-و الطبعـة الثانيـةو حققـ وخـرد أحاديثـ وعلـق عليـ :
شعيا اعرنؤوا بريوت :مؤسسة الرسالةو 1414ه1223/م)و البيوعو باف اإلقالةو رقم 5202:د11و ص.424
 -3أخرج الب اريو املصدر السابقو اعدفو باف كل معروف صدقةو د8و ص11و ومسلمو املصدر السابقو الزكاةو
باف :بيان أن اسم الصدقة يق علر كل نوع ما املعروفو رقم1225:و ص.382
 -4ابا أو مجرةو املصدر السابقو د4و ص.170-171
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ح
ض َ َعْن ُ أَهَلَّ ُ اللَّ ُ حيف حهلِّ ح»1و ويف رواية« :ما أنير معسراو فل بكل يوم مثلي
ُم ْعسرا أ َْو َو َ
صدقة».0
وةا يقوي تلك املواساة والعطف علر الير أن صلر اا علي وسلم كرا للدائا أن
ةلف بحال يض شيلا ما دين إذا ما سحل املديا احلطيطةو فبي الب اري ومسلم عا َعائح َشةَ
ول اللَّ ح صلر اا علي وسلم صوت خص ٍوم بحالْب ح ح
َص َواتـُ ُص َما
رضي اا عنصاَ :حمس َ َر ُس ُ
اف َعاليَة أ ْ
َْ َ ُ ُ َ
ول اللَّ ح
ح
ح
ول َواللَّ ح الَ أَفْـ َع ُل .فَ َ َر َد َر ُس ُ
اآلخَر َويَ ْستَـ ْرفح ُق ُ حيف َش ْر ٍء َوُه َو يَـ ُق ُ
َح ُد َُا يَ ْستَـ ْوض ُ َ
َوإذَا أ َ
ال" :أَنَا يَا
وف»و قَ َ
صلر اا علي وسلم َعلَْي حص َما فَـ َق َ
ال « أَيْ َا الْ ُمتَح َِّىل َعلَر اللَّ ح الَ يـَ ْب َع ُل الْ َم ْع ُر َ
ول اللَّ حو فَـلَ أ ُّ ح
ا"3و قال احلافع ابا حرر" :يف هرا احلديأ :احلو علر
َر ُس َ
َح َّ
َي ذَل َ
ُ
ك أَ

الرفق بالير واإلحسان إلي بالوض عن و والزجر عا احللف علر ترك فعل اخلري".4
إن إنيار املعسر إىل ميسرة واجاو لقول تعاىلَ ﴿:وإِ ْن َكا َن ذُو عُ ْس َرٍة فَـنَ ِر َرةٌ إِلَ
مي ٍ
ص َّدقُوا َ ْيـ ٌر لَ ُف ْ إِ ْن ُك ْنتُ ْ تَـ ْعلَ ُمو َن( ﴾)082البقرة)و قال مجصور العلماء:
س َرة َوأَ ْن تَ َ
َْ َ
النيرة إىل امليسرة حكم ثابذ يف املعسر سواء كان الديا ربا أو ما جتارة يف ذمة أو ما
أمانةو ولكا ندف اا تعاىل يف اآلية إىل الصدقة علر املعسرو وجعل ذلك خريا ما إنيارا5و
 -1مسلمو املصدر السابقو الزهد والرقائقو باف حديأ جابر الطويل وقصة أو اليسرو رقم3222:و ص.1023
 -0أخرجصا اإلمام أةدو املصدر السابقو رقم03242 :و د38و ص153و قال ا يثميو املصدر السابقو د4و
ص":040رجال رجال الصحيأ".
 -3أخرج الب اريو املصدر السابقو الصلأو باف هل يشري اإلمام بالصلأو د3و ص187و ومسلمو املصدر السابقو
املساقاةو باف استحباف الوض ما الدياو رقم1557:و ص.237-232
 -4ابا حررو املصدر السابقو د5و ص.328
 -5احملرر الوجيز يف تبسري الكتاف العزيزو البا عطية اعندلسيو الطبعة اعوىلو حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد
بريوت :دار الكتا العلمية1400 .ه0221/م) د1و .377
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وهرا ما املواضي السب القليلة ال فضل فيصا الشرع املندوبات علر الواجبات م أن
اليالا أن تقصر مصلحة املندوف عا مصلحة الواجاو والصور الستة الباقية يف باف
الصالةو يقول القرايف مبتتحا ااو ومقدما ا عا الصور الباقية م أ ا يف باف الصالة:
"اعوىل :إنيار املعسر بالديا واجاو وإبراءا من مندوف إلي و وهو أعيم أجرا ما اإلنيار
ص َّدقُوا َ ْيـ ٌر لَ ُف ْ ﴾ فرعل أفضل ما اإلنيارو وسبا ذلك أن
لقول تعاىلَ ﴿:وأَ ْن تَ َ

مصلحت أعيم الشتمال علر الواجا الري هو اإلنيارو فما أبر ةا علي و فقد حصل ل
اإلنيارو وهو عدم املطالبة يف احلال".1
وما أعلر أوج ذلك اخلري املوعود ب ما جاء يف قول صلر اا علي وسلم:
ح
ح
َّاس َوَكا َن
وج ْد لَ ُ حم َا ْ
اخلَْحري َش ْيء إحالَّ أَنَّ ُ َكا َن ُخيَالح ُ
ا َر ُجل ة َّْا َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم فَـلَ ْم يُ َ
« ُحوس َ
ع الن َ
ح
م ح
ك
ال :قَ َ
وسرا فَ َكا َن يَحْ ُم ُر حغ ْل َمانَ ُ أَ ْن يـَتَ َر َاوُزوا َع حا الْ ُم ْع حس حرو قَ َ
َح ُّق بح َرل َ
ال اللَّ ُ َعَّز َو َج َّلَْ :ا ُا أ َ
ُ
0
حمْن ُ َجتَ َاوُزوا َعْن ُ» .
لقد تبني مدى مركز مقصد املعروف والرفق ملا خولبذ قاعدة ما قواعد الرتجيأ
عجل و وهي رجحان الواجا علر املندوفو ف ولبذ عجل فقدم املندوف علر الواجاو
فان ذلك املركز الري تبوأا يزدد اتساعا يف خمالبة أصول وقواعد مقاصدية عجل احملافية
علي وعدم املا ب و وبرلك ارتقر ذلك املقصد بحن أصبأ سندا لالستحسان .وييصر ذلك
يف مسحلتني اثنتني:
اعوىل :جتويز القرض.

-1البروقو أبو العباس أةد با إدريا القرايف بريوت :عا الكتاو بدون تاريخ)و د0و ص.108-107
 -0أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف فضل إنيار املعسرو رقم1521:و ص.232
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فالقرض ربا يف اعصلو عن الدرهم بالدرهم إىل أجلو ولكن أبيأ ملا في ما الرفقة
والتوسعة علر احملتاجنيو ولو امتن المتن أصل الرفق1و فكان ضرف اعجل في أت
للمعروف وأبقر للمودة .0يقول القرايف" :قاعدة :شرع اا تعاىل السلف للمعروف
واإلحسانو ولرلك استثناا ما الربا احملرمو فيروز دف أحد النقديا في ليحخر مثل نسيلةو
وهو حمرم يف غري القرضو لكا رجحذ مصلحة اإلحسان علر مصلحة الرباو فقدمصا الشرع
عليصا علر عادت يف تقد أعيم املصلحتني علر أدناهـمـا عـنـد التعارض"3و ويقول يف فروق
بعد إيرادا او ما سبق" :وهرا ما الصور ال قدم الشرع فيصا املندوبات علر احملرمات".4
الثانية :بي العرايا.
إن بي الرطا بالياباو أي بي الثمر علر رءوس الن ل وشبص خبرصصا مترا تعطر
عند ا راذو لكن أبيأ ملا في ما الرفق5و وخولبذ في أرب أصول :املزابنةو وهو هاهر
َن رس َ ح
ال:
صلَّر ااُ َعلَْي ح َو َسلَّ َم نـَ َصر َع ْا بـَْي ح الث ََّم حر بحالت َّْم حرو َوقَ َ
ول اا َ
اعحاديأو وفيصا أ َّ َ ُ
 -1انير :املوافقات يف أصول الشريعةو عو إسحاق إبراهيم با موسر الشاطيو عين بضبط وترقيم ووض ترامج  :حممد
عبد اا دراز مصر :املكتبة الترارية الكربىو بدون تاريخ)و د4و ص027
 -0انيــر :املســالك يف شــرح موطــح مالــكو عو بكــر حممــد بــا عبــد اا بــا الع ـروو الطبعــة اعوىلو ق ـرأا وعلــق علي ـ  :حممــد
السـليمالو عائشـة الســليمال بـريوت :دار اليـرف اإلســالميو1408ه0227/م)و د2و ص08و القـبا يف شـرح موطــح
مالــك بــا أنــاو البــا العــروو الطبعــة اعوىلو دراســة وحتقيــق :حممــد عبــد اا ولــد كــر بــريوت :دار اليــرف اإلســالميو
1220م) د0و ص.722
 -3الـ ــرخريةو عو العب ـ ـاس أةـ ــد بـ ــا إدريـ ــا الق ـ ـرايفو الطبعـ ــة اعوىلو حتقيـ ــق :مجاعـ ــة مـ ــا البـ ــاحثني بـ ــريوت :دار اليـ ــرف
اإلسالميو1224م)و د5و ص.031
 -4البروقو للقرايفو د3و ص.020
 -5انير :الشاطيو املصدر السابقو د4و ص.027
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ح
ك ِّ ح
ك الْمَزابـَنَةُ»و إحَّال أَنَّ ُ ر َّخ َ حيف بـَْي ح الْ َع حريَّحةو النَّ ْ لَ حة والنَّ ْ لَتَـ ْ ح
ني يَحْ ُخ ُر َها أ َْه ُل
«ذَل َ
َ
َ
الربَاو ت ْل َ ُ
الْبـي ح
ذ حخبَْر حص َصا متَْرا يَحْ ُكلُونـَ َصا ُرطَبا1و وربا البضلو والنساءو والعود يف ا بة.0
َْ
إن مقصد الرفق واملعروف هو الري رجأ اإلباحة ال عرد احلاجةو كما ن علر
ذلك مالك رة اا يف موطل 3و ولو سلمنا أ ا لدف احلرد والضرر عا ال ُـمعر حي بسبا
عرى علي يف حائط و واطالع علر أهل و وشب ذلكو فليا علر سبيل االنبرادو
دخول ال ُـم َ

بل بالتعليل اما معا علر طريق البدل .4و را جعلصا مالك رة اا -أي قاعدة املعروف-
مرجحة للعمل ديأ العراياو عن خرب آحادو فان مشصور قول و والري علي املعول :أن

 -1أخرج الب اريو املصدر السابقو املساقاةو باف الرجل يكون ل ةر أو شرف يف حائع أو يف خنلو د3و ص115و
ومسلمو املصدر السابقو البيوعو باف حتر بي الرطا بالتمر إال يف العراياو رقم1542:و ص204و واللبع ل .
 -0انير" :جام اعمصات خمتصر ابا احلاجا"و مال الديا عمر با احلاجاو الطبعة اعوىلو حقق  :أبو عبد الرةا
اعخضر اعخضري بريوتو دمشق :اليمامة للطباعةو 1412هـ1228/م)و ص322و وشرح الزرقال علر املوطح
بريوت :دار املعرفةو 1328هـ1278/م)و د3و  .023والعود يف ا بة جاء في النصي ما حديث صلر اا علي وسلم:
الس ْوء»و أخرج الب اريو املصدر السابقو احليلو باف ا بة
«العائد يف هبت كالكلا يعود يف قيل و ليا لنا َمثَ ُل َّ
والشبعةو د2و ص07و واللبع ل و ومسلمو املصدر السابقو ا بافو باف حتر الرجوع يف الصدقة وا بة بعد القبو
إال ما وهب لولدا وإن سبلو رقم1200 :و ص.220-221
 -3انيــر :املوطــحو إمــام دار ا رــرة مالــك بــا أنــاو الطبعــة الثانيــةو حقق ـ وخــرد أحاديث ـ وعلــق علي ـ  :بشــار ع ـواد معــروف
بريوت :دار اليرف اإلسالميو1417ه1227/م)و د0و ص178و واملسالك ابا العـروو د2و ص02و والقـباو ابـا
العروو د0و ص721-722و ابا بي و املصدر السابقو ص.27
 -4انيــر :التوضــيأ شــرح خمتصــر ابــا احلاجــاو وخليــل بــا اســحاق املــالكيو دراســة وحتقيــق :عبــد القــاهر حممــد أةــد خمتــار
قمــرو إش ـراف :د.فــرد زه ـران الــدمردا

رســالة دكتــوراا :كليــة الش ـريعة والدراســات اإلســالميةو جامعــة أم القــرىو الســنة

ا امعية1404 :ه)و د3و ص.723-720
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احلديأ إذا عضدت قاعدة أخرىو قال ب و وإن كان وحدا ترك و فحما حديأ العرايا فان
صدمت قاعدة الربا عضدت قاعدة املعروف.1
ال يقف مقصد الرفق عند هرا احلد ما كون يعول علي يف ركوف االستحسان يف
خمالبة اعصول والقواعدو ويف الرتجيأ ب و بل يقبز إىل درجة االعتماد علي يف تحسيا لنيرية
الضرورةو أو عحكام الطوار كما مساها ابا رشد احلبيد 0أو ما اصطلأ علي القانونيون
باسم نيرية اليروف الطارئة.
إن مسحلة وض ا وائأ -وا ائحة هي تلك املصيبة املصلكة أو اآلفة السماوية ال
ال يستطاع دفعصا غالبا3ال حتل بالثمار املبيعة بعد بدو صالحصا -قد قضذ السنة فيصا أن
يتحمل البائ اخلسارةو قال ابا احلاجا" :والثمار ما ضمان البائ يف ا وائأ"4و فقد جاء
عن صلر اا علي وسلم أن أمر بوض ا وائأ كما يف حديأ جابر رضي اا عن و وفي
ك أَ ْن تَحْ ُخ َر
َصابـَْت ُ َجائح َحة فَالَ َحة ُّل لَ َ
ذ حم ْا أ حَخ َ
قول صلر اا علي وسلم«:لَ ْو بح ْع َ
يك َمثَرا فَح َ
ال أ ح
يك بحيَ ْحري َحق».5
حمْن ُ َشْيلا حِبَ تَحْ ُخ ُر َم َ
َخ َ
إن حتمل البائ للضمان مردا ملباد تقوم عليصا نيرية الضرورةو ومنصا:
أوال :تيليا روح اخلري والرةة واملساعدة.
ثانيا :حتقيق العدالة واإلنصاف والبعد عا اليلم.
 -1انير :القبا ابا العروو د0و ص.813-810
 -0بداية اجملتصد و اية املقتصدو ابا رشد احلبيدو الطبعة الرابعة القاهرة :مطبعة الباو احللي وأوالداو
1325ه1275/م)و د0و ص.002
 -3انير :التوضيأو خليل با إسحاقو د3و ص820و و.827
 -4ابا احلاجاو املصدر السابقو ص.327
 -5أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف وض ا وائأو رقم1554:و ص.232
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ثالثا :ترسيخ مبدأ التضاما والتكافل.1
0

إن هرا املباد جيمعصا مقصد الرفق واملعروفو كما أن نيرية اليروف الطارئة
تلتقي م مسحلة وض ا وائأ يف مراعاة القيم واعخالق والعدالةو وقد سبقذ الشريعة
اإلسالمية يف فسأ ٍ
عال أرحا لتلك املباد يف قواعدهاو كان طاب الرفق بالناس هو
اليالا فيصا.3
يك بحيَ ْحري
إن يف قول صلر اا علي وسلم يف احلديأ السابق« :حِبَ تَحْ ُخ ُر َم َ
ال أ حَخ َ

َحق» استمالة من صلر اا علي وسلم للبائ يف استحضار رابطة اعخوة ال ما مقتضياهتا
اإلحسانو والرأفةو وأن ينزل البائ نبس منزلة املشرتي .ويف سبيل دفع إىل ذلك وصف ما
أخرا أ ن ما باف أكل أموال الناس بالباطلو والباطل يتعارض م العدل واإلنصافو
ويلتقي م اليلم واعنانية.
إن املسلم يف تعامالت و يف بيع وشرائ و يف صبقات الصيرية والكبرية إذا ما قارنذ
قصودا طيبةو ومنصا أن يشارك يف وض لبنات االستقرار االقتصاديو وما ينرم عن ما

 -1انير :أحكام ا وائأ يف البق اإلسالمي وصلتصا بنيريت الضرورة واليروف الطارئةو لعادل مبارك املطرياتو إشراف:
د.حممد بلتاجي حسا رسالة دكتوراا :كلية دار العلومو جامعة القاهرةو السنة ا امعية1410 :ه0221/م)و ص-411
.415
 -0يقصد بـ"اليروف" هنا أن يكون مثة حادا طرأ بعد إبرام العقد يكا متوقعاو وال كان بالوس توقع و كما ال ميكا
دفع و سواء أكان احلادا مساويا كا وائأو والبيضانو وا رادو أو ما اآلدميني كاحلروف .انير :النيريات البقصيةو
لبتحي الدريينو الطبعة الرابعة دمشق :منشورات جامعة دمشقو 1412ه1417-ه1222/م1227-م)و ص.152
 -3املصدر نبس  :ص.442
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اس تقرار سياسي واجتماعيو ومبتييا برلك رضا اا تعاىلو فان تصرفات تنقلا طاعات
وقرباتو ويكون قد انسرم م قاعدة :العبادات املتعدية أفصل ما القاصرة.1
وما تلك العبادات املتعدية :صنائ املعروف ما إدخال السرور علر اليريو وتنبيا
هم املكروبني ما إنيار املعسر أو إعبائ و وما إقالة النادمو وما حتمل اخلسارة إذا ما طرأت
ّ
علر الـمـبـيـ جا ئـحـة وآفة سـمـاوية ال يـقـدر علر دفعصاو وما القناعة اامش ربأ ال غنب
في و فالينب ما باف اخلداع احملرم شرعا يف كل ملة.0
إن ما عدل هرا الشريعة أ ا جعلذ صنائ املعروف ُمرهبة للبالء واآلفاتو ولو
كانذ ما فاجر أو ما ها و بل ما كافرو فان اا تعاىل يدف اا عن أنواعا ما البالءو
وهرا أمر معلوم عند الناس خاصتصم وعامتصمو وأهل اعرض كلصم مقرون ب و ع م قد
جربوا3و وقد جاء يف حديث صلر اا علي وسلم« :املعروف إىل الناس يقي صاحبصا
مصارع السوء واآلفات وا لكاتو وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة».4

 -1قواعد املقريو قاعدة رقم123:و ص27و والدر املنثور يف القواعدو بدر الديا حممد با اادر الزركشيو الطبعة اعوىلو
حتقيق :تيسري فائق أةد حممودو مراجعة :عبد الستار أبو غدة الكويذ :نشر وزارة اعوقاف والشؤون اإلسالميةو
1420ه1280/م)و د0و ص402و وحاشية ابا عابدياو دراسة وحتقيق وتعليق :عادل أةد عبد املوجودو علر حممد
املعوض الرياض :دار عا الكتاو 1403ه0223/م)و د4و ص.02
 -0أحكام القرآنو البا العروو د4و ص.1812
 -3الوابل الصيا وراف الكلم الطياو ابا القيم ا وزيةو حتقيق :عبد الرةا با حسا قايدو إشراف :بكر بـا عبـد اا أبـو
زيد جدة :دار علم البوائدو بدون تاريخ)و ص.22
 -4أخرج أبو عبد اا احلاكم النيسابوري يف املستدرك علر الصحيحنيو طبعة باشراف :يوسف عبد الرةا املرعشلي
بريوت :دار املعرفةو بدون تاريخ)و د1و ص.104
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إن ذلك ا زاء إذا ما استحضرا املسلم يف سلوك االقتصادي انربى بكل جوارح
ومشاعرا إىل أن يرتب لدرجة التاجر الصدوق اعمنيو فصو ال يريد أن يعكر سلوك با ش
واخليانة واخلداع واحليلو واالستياللو بل يريد أن يدخل يف قول صلر اا علي وسلم:
يوم القيامة».1
الصدوق
اعمني
التاجر
ُ
ُ
املسلم :م النبيّنيو و ّ
الصديقنيو والشُّصداء َ
ُ
« ُ
كما أن ما أعلر درجات اإلحسان والرفق أن يتربع املسلم بالبائو عا حاجات
َّ
ك َماذَا يـُ ْن ِف ُقو َن قُ ِم ال َْع ْف َو َك َذلِ َ
اعصلية واقبا عند قول تعاىلَ ﴿ :ويَ ْسأَلُونَ َ
ك يـُبَـيِّ ُن اللهُ لَ ُف ُ
ْاآلَي ِ
ات لَ َعلَّ ُف ْ تَـتَـ َف َّف ُرو َن﴾ البقرةو آية .)012 :وهرا أفضل اإلنباقو عن مقصد الشريعة
َ
ما اإلنباق إقامة مصاح ضعباء املسلمنيو وال ةصل من مقدار ل بال إال بتعميم ودوام
لتستمر من مقادير متماثلة يف سائر اعوقاتو وإ ا ةصل التعميم والدوام باإلنباق ما
الباضل عا حاجات املنبقنيو فحينلر ال يشق عليصمو فال يرتك واحد منصمو وال خيلون ب
يف وقذ ما أوقاهتم .وهرا حكمة باليةو وأصل اقتصادي عمرال0و وما صورا ما جاء عن
َّىب صلر اا علي
صلر اا علي وسلم عا أو سعيد اخلدريو قَ َ
ال بـَْيـنَ َما َْا ُا حىف َس َب ٍر َم َ النح ِّ
ول اللَّ ح
وسلم إح ْذ جاء رجل علَر ر ح
ال َر ُس ُ
صَراُ َميحينا َوحلَاال فَـ َق َ
احلَ ٍة لَ ُو قَ َ
ص حر ُ
ال :فَ َر َع َل يَ ْ
ف بَ َ
َ َ َُ َ َ
ح
صلر اا علي وسلم « َم ْا َكا َن َم َع ُ فَ ْ
ض ُل هَ ْص ٍرو فَـ ْليَـ ُع ْد بح َعلَر َم ْا الَ هَ ْصَر لَ ُو َوَم ْا َكا َن لَ ُ
فَ ْ ح ٍ
ال فَ َر َكر حما أَصنَ ح
ح
اف الْ َم حال َما ذَ َكَر َح َّ َرأَيْـنَا
ضل م ْا َزادو فَـ ْليَـ ُع ْد بح َعلَر َم ْا الَ َز َاد لَ ُ» .قَ َ َ ْ ْ
أَنَّ الَ ح َّق ع ٍ
ض ٍل.3
َحد حمنَّا حىف فَ ْ
ُ َ َ
 -1أخرج الرتمري يف سنن و حتقيق وشرح :أةد حممد شاكر مصر :مطبعة مصطبي الباو احللي وأوالداو دون تاريخ)و
البيوعو باف ما جاء يف الترار وتسمية الني صلر اا علي وسلم إياهمو رقم1022:و د3و ص522و وابا ماجةو
املصدر السابقو التراراتو باف احلأ علر املكاساو رقم0132:و د0و ص.704
 -0انير :التحرير والتنويرو حممد الطاهر با عاشور تونا :دار التونسية للنشرو 1284م)و د0و ص.351
 -3أخرج مسلمو املصدر السابقو اللقطةو باف استحباف املؤاساة ببضول املالو رقم1708:و ص.712
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المبحث الثالث
تطبيقات ونوازل فقهية اتفأت في إجازتها عل مقصد الرفي والمعروف وتطبيقات
ونوازل منعت لغياب ذلك المقصد
أوال :تطبيقات ونوازل فقهية اتفأت في إجازتها عل مقصد الرفي المعروف:
إن ما قواعد مرها مالك رة اا ما سطرا املقري يف قواعدا بقول " :عند مالك
وحممد-الشافعي -أن ا صل بالتماثل كتحقق التباضلو وتوهم الربا كالعلم ب 1"...و مث قال
بعدها بقليل":قد يباح بعو الربا عند مالك :إما للمعروف كاملبادلةو أو للرفق.0"....
إن مقصد الرفق واملعروف قلا احلرمة رأسا علر عقاو وصريها جتنأ إىل ا واز.
وما املسائل البقصية ال أعمل فيصا:
 -4جواز ربا البضل للرفق واملعروفو فقد أجاز مالك يف املدونة مبادلة الرها أو الورق
3
قل من
الناقصة بالرها الوازنة و يقول ابا رشد :علر وج املعروفو ومع ذلك فيما ّ
مثل الدينار والثالثة إىل الستة علر ما يف املدونة4و أي أن قصد االسرتباح واشرتاا تلك
الزيادة منتف.

 -1قواعد املقريو قاعدة رقم874:و ص.348
 0قواعد املقريو قاعدة رقم872:و ص.342
 -3انير :املدونة الكربىو رواية ا إلمام سحنون با سعيد التنوخي عا اإلمام عبد الرةا با القاسم العتقي عا اإلمام مالك
با أناو الطبعة اعوىل بريوت :دار صادرو 1303ه)ـو د3و ص.404
 -4البيان والتحصيل والشـرح والتوجيـ والتعليـل يف مسـائل املسـت رجةو عو الوليـد بـا رشـد القـرطيو الطبعـة الثانيـةو حتقيـق:
مجاعة ما الباحثني بريوت :دار اليرف اإلسالميو 1428هـ1228/م)و د2و ص.432-438
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 -0ما ورد عا مالك رة اا أن أجاز القمأ بالدقيق يف الشيء اليسري بني الرفقاء
وا ريان1و قال القباف بعد إيراد هرا النقل":وهاهر املدونة ا واز مطلقا"0و أي كثر أو
قلو واوا جاء عا فقصاء احلنبية يف استقراض اخلبز عددا بني ا ريانو وإن تباوت وزن
اعرغبة التباوت املعتاد استحسانا علر خالف القياس.3
 -3نازلة مجعية املوهبني :فصي جارية بني رفقاء يف شركة واحدة أو مؤسسةو وهي تشب
املسحلة السابقةو وصورهتا :أن يتبق عدد ما اعش اص علر أن يدف كل واحد منصم
مبليا ما املال متساويا عند اية كل شصر أو كل شصريا أو كل سنة حسا ما يتبقون
علي و مث املال اجملموع يعطر لل ارد بالقرعة أوال وهكراو والريا أجازوهاو قالوا :عن
حقيقة هرا العقد هو :قرض في إرفاق باملقرتض حيأ إن املقرتض يحخر القرض ويرد
مثل وال زيادة علي .
 -4ما ن علي خليل يف خمتصرا مستثنيا ما احلرمة بقول ":خبالف ترب يعطي املسافرو
وأجرت دار الضرف ليحخر زنت "4و وصورة املسحلة :إذا جاء املسافرو وال مبصوم للمسافرو
 -1انيــر :الن ـوادر والزيــادات علــر مــا يف املدونــة مــا غريهــا مــا اعمصــاتو أب ـو حممــد عبــد اا بــا عبــد الــرةا بــا أو زيــد
القريوالو الطبعة اعوىلو حتقيق :مجاعة ما الباحثني بريوت :دار اليرف اإلسالميو 1222م)و د2و ص.7
 -0شرح مسائل بيوع ابا مجاعةو للقباف التونسيو دراسة وحتقيق :كر اعمريا و إشراف :د.حممد أمني السماعيلي أ
دبلوم الدراسات العليا :كلية اآلداف والعلوم اإلنسانيةو جامعة حممد اخلاماو الرباا .السنة ا امعية:

1223ه1224/م) ص.28

 -3انير :االستصالح واملصاح املرسلة يف الشريعة اإلسالمية وأصول فقصصاو مصطبر أةد الزرقاءو الطبعة اعوىل دمشق:
دار القلمو 1428ه1288/م) ص.08
 -4خمتصر خليل با إسحاق املالكيو صحح وعلق علي  :أةد نصر بريوت :دار البكرو 1421هـ1281/م)و
ص.170
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بل كل حمتاد يبتيي ما يرتبق ب إىل دار الضرف برها أو فضةو وهو مضطر إىل
الرحيلو وخاف ما املطلو فصل جيوز أن يدف فضة أو ذهباو ويحخر بدل ذلك ما صنب
مسكوكاو ويدف أجرة الضرف.1
إ ن هرا املسحلة :ال خالف أ ا مشتملة علر ربا البضلو و را كثر اخلالف فيصاو
ومنصم ما أنكر جوازها عا مالكو فقال ابا عبد الرب" :وقد رد ابا وها هرا املسحلة عا
مالكو وأنكرهاو وزعم اعاري أن ذلك ما باف الرفق لطلا الترارةو وللال يبوت
السوقو قال :وليا الربا إال علر ما أراد أن يرو ةا يقصد إىل ذلك ويبتيي و ونسي
اعاري أصل يف قط الررائ ".0
وقد صرح ابا عبد الرب أن ما قال جبوازها أدخلصا يف باف الرفقو ومنصم ما
جعلصا مبنزلة العرايا جبام املعروف والرفق.3
ومنصم ما أحلق هرا املسحلة مسحلة الصائاو وصورهتا :أن تباع احللية املباحة ما
الرها أو البضة بحكثر ما وز ا ملكان الصياغةو فربا البضل فيصا هاهرو فما أجازها
قاسصا علر رخصة العرايا4و وقد سبق ابا العرو املالكي ابا تيمية وتلميرا ابا القيم يف
نصرة إباحتصاو فقال":فان حكم الربا يتعلق بعني الرها والبضةو وال خالف في .
 -1القوانني البقصيةو أبو القاسم حممد با أةد با جزي الكلي اليرناطيو الطبعة الثانية بريوت :دار الكتاف العروو
1422هـ1282/م)و ص.050
 -0ابا عبد الربو املصدر السابقو د0و ص.047
 -3انير :الباجيو املصدر السابقو د4و ص052و وعقد ا واهر الثمينة يف مرها عا املدينةو جالل الديا عبد اا بـا
جنم بـا شـاسو الطبعـة اعوىلو حتقيـق :حممـد أبـو اعجبـانو عبـد احلبـيع منصـورو إشـراف ومراجعـة :حممـد احلبيـا اخلوجـةو
بكر با عبد اا أبو زيد بريوت :دار اليرف اإلسالميو1415ه1225/م)و د0و ص.384
-4إعالم املوقعني عا رف العاملنيو ابا القيم ا وزيةو راجع وقدم ل وعلق علي  :ط عبد الرءوف القاهرة :مكتبة الكليات
اعزهريةو 1388ه1228/م)و د0و ص.121
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فان كان حلياو فقد اختلف علماءنا في و هل جتري في أحكام الربا كلصا كما جتري
يف الرها والبضة أم ال؟و وهرا يستمد ما ر املقاصد"...إىل أن قال":وقال مجاعة ما
العلماء :الربا منصوص علي متوعد في و واملقاصد واملصاح مستنبطةو فقد تعارضذ
قاعدتان:
إحدا ا :قاعدة الرباو وهي منصوص عليصا متبق عليصا.
والثانية :قاعدة املصاح واملقاصدو وهي مستنبطة خمتلف فيصاو فكيف يتساويان فضال عا أن
ترجأ قاعدة املصاح واملقاصد.
واسـتـصـول هرا القول جـمـاعـةو والـرـواف في سـمـأ :فان الرباو وإن كان منصوصا
علي يف ذات و وهـي الـزيـادةو فان عام يف اعحوال واحملالو والعموم يت ص
بالقواعد املؤسسة العامة".1

بالقياسو فكيف

 -5مجلة ما املسائل قيسذ علر رخصة العرايا جبام الرفق واملعروفو وقد عددها ابا
شاس يف جواهراو فقال باملسحلة ال ن

عليصا خليل سابقا" :وين را يف هرا السلك

مسحلة دار االشقالةو وهي املعاصر :يحتيصا ما مع زيتونو فيقدر ما خيردو فيحخرا زيتاو
ويعطيصم اعجرة .ومسحلة السباتف0و وهي سلف اخلائف ما غرر الطريقو يعطر
مبوض و ويحخر حيأ يكون متاع اآلخرو فينتب الداف والقابو .ومسحلة املسلف
طعاما مسوسا يف الشدة يحخر جديدا عند الرخ  .ويف معناا مسلف اعخضر يحخر
يابسا .والكل بشراو ويف ذلك قوالن.
 -1القبا ابا العروو د0و ص.802
 -0أشب رفيق يونا املصري الكالم فيصاو وبني أ ا عقد إرفاقو بل خل إىل استحبااا يف ث  :ربا القروض وأدلة حترمي و
الطبعة اعوىل جدة :مركز النشر العلميو جامعة امللك عبد العزيزو 1412ه1222/م)و ص.45-05
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وال خيبر ما فيصا ما خمالبة اعصول وحصول الرباو ومنبعة الداف و ولكنصا
ضرورات .وسبا اخلالف يف مجعيصا :القياس علر الرخ و فما قاس أجازو ع ا مبنزلة
العرايا".1
 -6مسحلة :ض وتعرل :وال جعلصا بعضصم يف درجة :أنيرل وأزدكو فان الريا ذهبوا
إىل إجازهتا استنردوا مبقصد الرفق يف تقوية اعدلة اعخرىو إ م قالوا :الشارع ل تطل
إىل براءة الرمم ما الديونو ومسي الير املديا :أسرياو فبي براءة ذمت علي ل ما
اعسرو وهرا ضد شيلصا بالزيادة م الصرب0و وهرا عني الرفق ب و بـل رفـق بـصما معا:
الـمدياو والـدائـاو فاالنتباع حاصل ما معا.
 -7وما النوازل ال ما زالذ تعف اا احملافل العلميةو مسحلة تيري العملة بالنقصان واخنباض
قيمتصا بسبا التض م بعد أن تقررت يف ذمة املدياو فبعضصم اعترب التض م جائحةو
وقال" :فالعمالت معرضة للتض م أحيانا بسبا احلروفو....و وتارة بسبا الكوارا"
إىل أن قال" :جيا اعتبار التض م فيما يرتتا يف الرمة"3و وخل إىل أن علر املديا
أن يدف زيادة لوجود تض م فاحش4و مبينا أن املعيار الري يعول علي يف بيان نسبة

 -1ابا شاسو املصدر السابقو د0و ص.384
 -0انير :إغاثة اللصبان ما مصايد الشيطانو ابا القيم ا وزيةو حتقيق وتصحيأ وتعليق :حممد حامد البقي بريوت :دار

املعرفةو بدون تاريخ)و د0و ص.13

 -3ابا بي و املصدر السابقو ص.101
 -4ابا بي و املصدر نبس و ص.333
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التض م املعتربة يف الديون يرج فيصا إىل العرفو عرف يرتك حتديدا إىل علماء
االقتصاد.1
إذن فوض ا وائف أصل خاص التبذ إلي يف تقرير ما مر آنباو وقد سبق أن أصل وض
ا وائأ مردا إىل مباد جيمعصا مقصد الرفق واملعروف والتكافل.
 -8نازلة عقود التوريد :ومنصا عقود اإلعاشة والتيرية للمدارسو وشركات الطريانو
واملستشبياتو فصي يف هاهرها عقد سلمو ودخلوها حتذ ابتداء ديا بدياو إال أ ا
أجيزت ع ا أشبصذ بيعة أهل املدينة.
وبيعة أهل املدينة :أن يسلف الرجل إىل بائ الباكصة أو الرطا أو اخلباز أو ا زار
يف شيء معلوم ووقذ معلومو وإن كان الثما إىل أجل معلوم أو إىل العطاء.0
إن تلك البيعة أجيزت استحساناو وإن كان القياس خبالفصا3و فقد است بوا ما فيصا
ما خمالبة لتلك اعصولو ومرج ذلك كل أن تلك البيعة هي ما ناحية االرتباقو عن
باإلنسان حاجة إىل أن يحخر لعيال كل يوم شيلا معلوماو ولو أخر ذلك املشرتي كل يف يوم
واحد لبسد ذلك علي 4و فيصر أن مقصد الرفق غلا تلك اعصول ورجأ عليصا.

 -1ابا بي و املصدر نبس و ص.402
 -0تبســري املوطــحو أب ـو مطــرف عبــد الــرةا بــا مــروان القنــازعي القــرطي اعندلســيو الطبعــة اعوىلو حقق ـ وقــدم ل ـ وخــرد
أحاديث  :د.عامر حسا صربي دمشق :دار النوادرو 1402ه0228/م)و د1و ص.444
 -3انير :البيان والتحصيلو ابا رشدو د17و ص.028
 -4القنازعيو املصدر السابقو د1و ص444و وانير :تباصيل بيعة أهل املدينة يف "فق املعامالت احلديثة م مقدمات
ةصدات وقرارات"و عبد الوهاف إبراهيم أبو سليمانو الطبعة اعوىل الدمام :دار ابا ا وزيو 1402ه)و ص-122
.120
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 -9إخراد التصرفات املالية ال القصد منصا اإلحسان واملعروف ما عموم "اليرر" الوارد يف
ي صلر اا علي وسلم1و وقصر اليرر علر التصرفات ال يقصد منصا املعاوضة وتنمية

املالو فاإلحسان الصرف ال ضرر في  .فاقتضذ حكمة الشرع وحث علر اإلحسان
التوسعة في بكل طريق باملعلوم واجملصولو فان ذلك أيسر لكثرة وقوع قطعاو ويف املن ما
ذلك وسيلة إىل تقليل  .0قال املقري يف قواعدا":كل عقد وض للمعروف وأسا علر
اإلحسانو فاعصل أال ميتن اليرر في ".3
إن حكم عموم الن اعصل في أن ينسحا علر كل أفراداو ولكا هرا الرءية
املقاصدية ا امعة بني موارد الشرع وميان اقتضذ عصي ذلك العموم مبقصد اإلحسان
والرفقو فارتب هرا املقصد إىل مصاف خمصصات العموم.
 -42إخراد اإلقالة والتَّولية والش ِّْركة 4ما ي صلر اا علي وسلم عا بي الطعام قبل
قبض و وذلك ليصور مقصد الـمـعـروف والرفق فـيـصاو كمـا ّبني ذلك مالك يف موطل 5و
م أن الصحيأ يف مرها مالك أن النصي عا بي الطعام قبل قبض تعبدي.2
 -1أخرج مسلمو املصدر السابقو يف البيوعو باف بطالن بي احلصاة والبي الري في غررو رقم1513:و ص-214
.215
 -0البروق للقرايف :د1و ص.151
 -3قواعد املقريو قاعدة رقم424:و ص001و وانير :الكليات البقصيةو عو عبد اا حممد با حممد با أةد امل ّقريو
دراسة وحتقيق :حممد با ا ادي أبو اعجبان تونا :الدار العربية للكتافو 1227م) كلية رقم025:و ص.107
 -4اإلقالة :ترك املبي لبائع بثمن و والتولية :تصيري مشرت ما اشرتاا ليري بائع بثمن و والش ِّْركة هنا :جعل مشرت قدرا ليريا
باختيارا ةا اشرتاا لنبس مبناب ما الثما .انير :الرصاعو املصدر السابقو د0و ص.381-372
 -5انير :مالك با أناو املصدر السابقو د0و ص.178
 -2حاشية الدسوقي علر الشرح الكبري للدرير مصر :مطبعة عيسر الباو احللي وشركاءاو بدون تاريخ )و د3و ص151و
وانير :التوضيأ خلليل :د0و ص.717
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البني يف قسمة الطعام م أن قسمة املراضاة بي ميتن فيصا ما ميتن في و
 -44جواز التباضل ّ

فيشرتا فيصا التماثل والتقابو يف ا نا الواحد يف الطعام الربويو عن ذلك حمو
معروف1و وجبام قصد الرفق واملعروف جيوز للمتزارعني أن ةمل أحد ا ما تصبر ما
الزرع ملنزل ح ليوم آخر ةمل شريك ما تصبر بعد ذلك إىل داراو وكرا يف قسم
الزيتون واوا حبا يحخر أحد ا زيادة عا صاحب و مث يعاوض يف اليوم الري بعداو وكرا
احلراثون يزرع أحد ا يوما أو يومني ويزرع اآلخر مثل ذلك بعدا0و فكل هرا املسائل
مقصد املعروف أخرجصا ما حيز احلرمة إىل فضاء احلل.

وانيا :تطبيقات ونوازل فقهية منعت لغياب مقصد الرفي والمعروف:
إن مقصد الرفق واملعروف كما جلا يف إجازة معامالت ماليةو وأخرد بعضصا ما
احلرمةو وتيلا علر أصول وقواعد وأحكامو وخصصذ ب عموماتو واستعمل علة وجامعا
يف إحلاق ا واز يف نوازل ومسترداتو ها هو عند غياب وفقدا حتل احلرمة ويشتد النكري يف
مسائل خلذ من  .وما تلك املسائل:
 -1بي املضطر :وهو أن يكون الرجل حمتاجا للسلعةو وال جيد مثنصاو فيحخرها ما بائعصا
بزيادة فاحشة عا مثنصا املعتاد أو أن يضطر إىل البي لديا يركب أو مؤونة ترهق و فيبي ما
يف يدا بالوكا ما أجل الضرورة.

 -1انير :خمتصر خليل :ص034-033و والبصرة شرح التحبةو أبو احلسا علي با عبد السالم التسو و الطبعة الثانية
مصر :مطبعة مصطبي الباو احللي وأوالداو 1372هـ1251/م) د0و ص.133

 -0انير :التسو و املصدر السابقو د0و ص.133
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إن هرا العقد كرهص مجاعة ما العلماءو بل قال بعضصم":بي الضرورة ربا"1و
وقالوا :املناسا هنا أن يعطي حاجت تربعاو وال يزدا عسرا إىل عسراو وعلر اعقل أن ال
يبتات علي مبال و ولكا يُعان ويقرض ويستمصل ل إىل امليسرة ح يكون ل يف ذلك بالغو
فاعوىل هو اإلرفاق ب واإلحسان إلي والتعاون مع و واملساعدة ل و وهرا هو اعوىل ما كون
يرتك ح يبي متاع وهو اجة إلي .
وقد جا ء يف بي املضطر ما ساق ابا تيمية يف معرض االحتراد « :ر رسول اا
صلر اا علي وسلم عا بي املضطرو وعا بي اليررو وبي الثمرة قبل أن تدرك»و رواا
اإلمام أةد وسعيد با منصور مبسوطاو قال :قال علي :سيحيت علر الناس زمان عضوض
س ُوا الْ َف ْ
ض َم بَـ ْيـنَ ُف ْ
يعو املوسر علر ما يف يدي و و يؤمر برلكو وقال اا تعاىلَ ﴿ :وَال تَـ ْن َ
إِ َّن اللَّهَ بِما تَـ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير﴾(سورة البقرةو آية)037 :و وينصد اعشرار ويسترل اعخيار
َ َ َ
ويباي املضطرونو وقد « ر رسول اا صلر اا علي وسلم عا بي املضطرو وعا بي
اليررو وبي الثمرة قبل أن تطعم»0و وهرا وإن كان يف راوي جصالةو فل شاهد ما وج آخر

رواا سعيدو قال :حدثنا هشيمو عا كوثر با حكيمو عا مكحولو قال :بليين عا حريبة
رضي اا عن أن حداو عا رسول اا صلر اا علي وسلم«:أال إن بعد زمانكم هرا زمانا
عضوضا يعو املوسر علر ما يف يدي و و يؤمر برلكو قال اا تعاىلَ ﴿ :وَما أَنْـ َف ْقتُ ْ ِم ْن
َاي ٍء فَـهو ي ْخ ِل ُفهُ وهو َ يـر َّ ِ
ين﴾ سبحو آية) 39 :و وينصد شرار خلق اا يبايعون كل
ْ َُ ُ
الرا ِزق َ
َ َُ ْ ُ

 -1نقل ذلك ابا رجا احلنبلي عا عبد اا با معقل يف جام العلوم واحلكم يف شرح سني حديثا ما جوام الكلم
السعحيديةو بدون تاريخ)و د3و ص.12
الرياض :منشورات املؤسسة َّ
 -0اإلمام أةدو املصدر السابقو رقم237 :و د0و ص.050
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مضطرو أال إن بي املضطر حرام :املسلم أخو املسلم ال ييلم و وال ةقراو إن كان عندك
خري فعد ب علر أخيكو وال تزدا هالكا إىل هالك ».1
فلما غاف الرفق واإلحسانو وحل حمل استيالل حاجات الناس وضروراهتمو
وانعدمذ مقتضيات اعخوة واملواطنة أو خبذ جاء النكري الشديدو و َخلبذ تلك التصرفات
املبنية علر ا ش والطم زمانا ال رأفة في وال رةة بل طابع االستياللو والشأ والب ل.
 -0مسحلة التورق :وصورهتا :أن ةتاد إىل دراهم -نقود -وال جيد ما يقرض و فيشرتي
آخر غري الري اشرتاها من 0و وقد واج
سلعة بثما مؤجلو مث يبي السلعة علر ش
القائلون رمتصا الريا ذهبوا إىل جبوازها مبا مر يف املسحلة السابقة يف بي املضطرو وبح ا

ما صور العينة ال ورد فيصا النكري الشديدو كما أ ا ما احليل الربوية3و يقول ابا
القيم ":وكان شي نا رة اا مين ما مسحلة التورقو وروج فيصا مرارا وأنا حاضرو فلم
يرخ فيصاو وقال :املع الري عجل حرم الربا موجود فيصا بعين م زيادة الكلبة بشراء
السلعةو وبيعصا واخلسارة فيصاو فالشريعة ال حترم الضرر اعدىنو وتبيأ ما هو أعلر من ".4

 -1بيان الدليل علر بطالن التحليلو ابا تيميةو حقق وخرد أحاديث  :ةدي عبد اجمليد السلبي الناشر :املكتا
اإلسالمي .دون تاريخ)و ص78-77و إعالم املوقعني البا القيم :د3و ص.172
 -0املداينةو حممد با صاح العُثيمني الرياض :دار الوطا للنشرو 1403ه)و ص7و وانير :القواعد النورانيةو ابا تيميةو
حتقيق :حممد حامد البقي بريوت :دار املعرفةو 1322ه)1272/و ص.101
 -3بيان الدليل علر بطالن التحليل البا تيميةو ص158و وإعالم املوقعني ابا القيم :د3و ص172و وص022و رفيق
يونا املصريو املصدر السابقو ص.42
 -4إعالم املوقعني ابا القيم :د3و ص.172
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إن ضرر االستياللو وتصيد حاجات الناس وزيادة ماسيصمو فان غالا ما يشرتي
بنسيلةو إ ا يكون لتعرر النقد علي و فاذا كان الرجل ال يبي إال بنسيلة كان ر علر أهل
الضرورة واحلاجةو وإذا باع بنقد ونسيلة كان تاجرا ما الترار.1
 -3وما الصور ال انعدم فيصا الرفق واملعروفو أن يقرض طعاما يف بلدو سعرا في رخي و
ويشرتا علي وفاءا يف بلد آخرو سعرا في غالو أو يقرض فاكصة يف وقتصاو ويشرتا
علي وفاءها يف وقذ تقل في وتيلوو كما يدخل يف احليل الربوية الباقدة لروح التكافل:
بي الوفاءو ويطلق علي بي الثُّنيا0و وبي االستياللو وبي املعاملة .3ويدخل فيصا كرلك
قيام أحد اعش اص بشراء سلعة آلخر حمتاد إىل املال لشرائصاو فيشرتيصا ل نقدا ويبيعصا
ل باعجل بزيادة.4
الخاتمة:

إن اجملتمعات واحلضارات يتوقف استقرارها ورقيصا وتحثريها يف غريها بقدر ما فيصا

ما ترابع وتباعل بني شرائحصاو وإن احلياة فيصا تيمر بالطمحنينة والسعادة بقدر ما تقل فيصا

 -1هتــريا ســنا أو داود وإيضــاح علل ـ ومشــكالت اــامش عــون املعبــود شــرح ســنا أو داودو ابــا القــيمو الطبعــة الثانيــة
بريوت :دار الكتا العلميةو 1415ه) د2و ص.042
 -0انير :التسو و املصدر السابقو د0و ص.20
 -3بي الوفاء :أن يبي احملتاد إىل النقد عقاراو علر أن م رد الثما اسرتد املبي و فصو قرض ربوي موثق برهاو أما بي
االستيالل :فصو أن يبي املال وفاءو علر أن يستحجر البائ هرا املالو وهو قرض موثق برهاو وبي املعاملة :هو أن يبي
الشيء بحكثر ما مثن عجل القرض .انير :رفيق يونا املصريو املصدر السابقو ص.42
 -4انير املصدر نبس و ص.41-42
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اعنانيةو وبقدر ما يتر أفرادها إىل العمل حلمة واحدة تراعي مصلحة اجملتم أوال دون
تبريع أو إ ال ملصلحة البردو م مراعاة حقوق اعخوة واملواطنة.
إ ا اعنانية وحا الراتو وما تبرزا ما جش وطم و وترب باآلخريا قصد
استيال مو وترصد ورطاهتم وكرام وجعلصم أسرى يف أيدي دائنيصم واملتاجريا يف حاجاهتم
وضروراهتمو فتكثر إمالءات أوللك املرتبصني امو فتنقلا حياهتم جحيما ال تطاق.
إن ما أوائل ما يتولد عا تلك العالقات الشاذة اآلتية ما تلك النبوس املريضة
تصدع يف حلمة اجملتم و وبداية لتبكيك وشائف اعخوة واملواطنةو وبداية للعد التناز ال يار
جسور املودة واحملبة.
إن تلك البدايات وتلك التصدعات إذا ما انطلقذ عمقذ ا وة بني أبناء اجملتم
الواحدو وقسمذ اجملتم ورمذ ب إىل صراعاتو وهزات أتذ علر اعخضر والياباو فال
تراحمو وال تكافلو وال إحسانو وال رفقو ومثة الطامة الكربىو عتم ال روح في و وال
إحساسو هيمنة مطلقة للمادةو ال اكرتاا في موم وأقراح اآلخرياو بل قد ترى في بعضصم
يُسر إذا ما أصاف غريا حزن وهمو وما نسمع ونراا ما أزمات اجتماعية ونبسيةو
وانتحارات يف بعو الدول اعوروبيةو بل ح يف بعو اجملتمعات اإلسالمية لدليل علر
غياف ذلك التواصل التكافليو وميصر ما مياهر ذلك التصدع والتبكك اجملتمعيو وضمور
عواصر اعخوة واملواطنة.
إن شريعة اإلسالم الناهرة بواقعية حلياة البشرو املطلعة علر شصواهتم وغرائزهمو
الرامسة خلطة سعادهتم أدركذ كل تلك اإلفرازاتو فسطرت الوسائل الوقائية حملوها أو علر
اعقل الت بيف ما وطحهتاو فشرعذ الزكاةو وجعلتصا فريضة وركنا إىل جنا الصالةو توأمان
إلصالح الروح وترشيد لطييان شصوة حا املالو وبناء سور التالحم والرتابع والتكافل
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والتضاما بني اعغنياء والبقراء ناهيك عا ترغيبصا وحثصا وفتحصا عبواف الصدقات
والتربعاتو وترتيا ا زاءات الدنيوية واعخروية احملبزة لتكثري منصا.
وما أجل تقوية عالئق اعخوة واملواطنة دفعذ الشريعة املسلم إىل أن حتتضا
سلوكيات االقتصادية مزيدا ما استحضار الرفق واملعروف يف معامالت املاليةو وجعلذ مقصد
الرفق واإلحسان يلف مجلة ما تلك املعامالتو بل إن ذلك املقصد زاحم القواعد
واعصولو وتبوق عليصا.
إن ما مياهر علو ذلك املقصد أن العمومات خصذ ب و وأن النصوص اعتضدت
ب و بل تركذ ملا خالبت و وأكثر ما ذلك أن االستحسان استند إلي يف خمالبة اعصول
والقواعد والشروا.
إن املسلم وهو ميتطي ذلك املقصد يف معامالت املالية ليشعر بالطمحنينة والراحة
والسماحةو عن مقبل علر عبادات متعديةو إن برلك ليدخل السرور واحلبور علر إخوان
يف الديا والوطا واإلنسانيةو وينبا كرام وميسأ الكابة عا حمياهم.
إن االنتصار للنبا واتباع هواها ةسن كل أحدو عن وراء ذلك اليريزة والطب و
أما ةلصا علر ما في كلبة ما إدخال السرور علر اآلخرياو وإيثار حاجات إ ا هو سرية
النبوس املصقولة بالسالمة والس اء وتقد النصأ واإلحسان لآلخرياو وقد جاء عا
ا لبضيل با عياض قول ":ما أدرك عندنا ما أدرك بكثرة الصالة والصيامو وإ ا أدرك عندنا
بس اء اعنبا وسالمة الصدور والنصأ لألمة".1

-1حلية اعولياء وطبقات اعصبياءو أبو نعيمو الطبعة اعو

بريوت :دار الكتا العلميةو 1422ه1288/م) د8و

123و والبيصقي يف شعا اإلميان :رقم12320:و د13و ص.312
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إن ما أوج ذلك النصأ إذا ما أرادت اعمة أن تنطلق او آفاق رحبة جتم شرائأ
اجملتم برمت و وتشعر أ ا يف سبينة واحدة أن تشر احلوار اجملتمعيو حوار يرمي إىل توس
دائرة احلماية االجتماعية بضخ مزيد ما اآلليات الدافعة لتبعيل تلك احلمايةو وةصدة لعقد
اجتماعي تشاركي1و وليكا مقصد الرفق واإلحسانو والقيم اعخالقية أحد العناويا الرئيسة
ال ةرك اا ذلك التبعيلو ويب عليصا ذلك العقد.
إن بقدر شيوع ذلك املقصد وجتررا يف اجملتم بقدر ما تقوى الروابع االجتماعيةو
ويزداد اجملتم تالةا ومتاسكا ح يصبأ كالبنيان املرصوص يشد بعض بعضاو وعف
خملبات وآثار ا زات االقتصادية املباجلةو ويصدق فيصم قول صلر اا علي وسلمَ «:مثَلُ
ح
ح
الْم ْؤحمنحني حىف تَـو ِّاد حهم وتَـر ُح
اعر لَ ُ َسائحُر
اة حص ْم َوتَـ َعاطُب حص ْم َمثَ ُل ا َْ َسد إح َذا ا ْشتَ َكر حمْن ُ عُ ْ
ضو تَ َد َ
ُ َ َ ْ ََ
0
ح
ح
ح
ح
احلُ َّمر» و وقول صلر اا علي وسلم«:الْ ُم ْؤم َا ل ْل ُم ْؤم حا َكالْبُـْنـيَانو يَ ُش ُّد
الس َص حر َو ْ
ا َْ َس حد بح َّ
َصابحعح ح.3
ض ُ بَـ ْعضا»و ُمثَّ َشبَّ َ
بـَ ْع ُ
ك بـَ ْ َ
ني أ َ

 -1انير :مقال" :أبسع قواعد اإلنصاف :العدالة االجتماعية جيا أن تكون ركيزة يف اإلصالحات االقتصادية العربية"
منشور مبرلة"التمويل والتنمية" الصادرة عا صندوق النقد الدو و عدد 52:مارس :0213ص.01
 -0أخرج الب اريو املصدر السابقو اعدفو باف رةة الناس والبصائمو د8و ص12و ومسلمو املصدر السابقو الرب
والصلة واآلدافو باف تراحم املؤمنني وتعاطبصم وتعاضدهمو رقم0582:و ص1241و واللبع ل .
 -3أخرج الب اريو املصدر السابقو اعدفو باف تعاون املؤمنني بعضصم بعضاو د8و ص10و واللبع ل و ومسلمو
املصدر السابقو الرب والصلة واآلدافو باف تراحم املؤمنني وتعاطبصم وتعاضدهمو رقم0585:و ص.1241
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وبت المصادر والمراج
 -1القرآن الكر .
 -0أبسع قواعد اإلنصاف :العدالة االجتماعية جيا أن تكون ركيزة يف اإلصالحات
االقتصادية العربية"و مقال لندى الناشفو وزافرييا تزاناتوس منشور مبرلة"التمويل
والتنمية" الصادرة عا صندوق النقد الدو و عدد 52:مارس0213م.
" -3أحكام ا وائأ يف البق اإلسالمي وصلتصا بنيريت الضرورة واليروف الطارئة"و لعادل
مبارك املطرياتو إشراف :د .حممد بلتاجي حسا .رسالة دكتوراا :كلية دار العلومو
جامعة القاهرة .السنة ا امعية1410:ه 0221/م.
 -4أحكام السوق"و ليحىي با عمر اعندلسيو قدم ل وحقق  :حممود علي مكي .القاهرة:
مكتبة الثقافة الدينية .الطبعة اعوىل1404 :ه 0224/م.
" -5أحكام القرآن"و عو بكر حممد با عبد اا با العروو حتقيق :علي حممد البراوي.
بريوت :دار املعرفة .دون تاريخ.
" -2االستصالح واملصاح املرسلة يف الشريعة اإلسالمية وأصول فقصصا"و ملصطبر أةد
الزرقاء .دمشق :دار القلم .الطبعة اعوىل1428 :ه 1288/م.
" -7إعالم املوقعني عا رف العاملني"و البا القيم ا وزيةو راجع وقدم ل وعلق علي  :ط
عبد الرءوف .القاهرة :مكتبة الكليات اعزهرية .طبعة1388 :ه1228/م.
" -8إغاثة اللصبان ما مصايد الشيطان"و البا القيم ا وزيةو حتقيق وتصحيأ وتعليق:
حممد حامد البقي.بريوت :دار املعرفةو دون تاريخ.
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" -2بداية اجملتصد و اية املقتصد"و البا رشد احلبيد .القاهرة :مطبعة الباو احللي وأوالدا.
الطبعة الرابعة1325 :ه1275/م.
" -12البدر املنري يف اعحاديأ واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري"و البا امللقاو حتقيق:
مصطبر أبو الييع عبد احليو أو حممد عبد اا با سليمانو أو عمار ياسر با
كمال .الرياض :دار ا ررة .الطبعة اعوىل1405 :ه0225/م.
" -11البصرة شرح التحبة"و عو احلسا علي با عبد السالم التسو  .مصر :مطبعة
مصطبي الباو احللي وأوالدا .الطبعة الثانية1372 :هـ1251/م.
" -10بيان الدليل علر بطالن التحليل"و البا تيميةو حقق وخرد أحاديث  :ةدي عبد
اجمليد السلبي .الناشر :املكتا اإلسالمي .دون تاريخ.
" -13البيان والتحصيل والشرح والتوجي والتعليل يف مسائل املست رجة"و عو الوليد با
رشد القرطيو حتقيق :مجاعة ما الباحثني .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة
الثانية1428 :هـ1228/م.
" -14ارة النبوس وحتليصا مبعرفة ما ا وما عليصا-شرح خمتصر الب اري"-و البا أو
مجرة اعندلسي .بريوت :دار ا يل .الطبعة الثالثة .بدون تاريخ.
" -15التحرير والتنوير"و حملمد الطاهر با عاشور .تونا :دار التونسية للنشر .طبعة:
1284م.
" -12تبسري املوطح"و عو مطرف عبد الرةا با مروان القنازعي القرطي اعندلسيو حقق
وقدم ل وخرد أحاديث  :د.عامر حسا صربي .دمشق :دار النوادر .الطبعة اعوىل:
1402ه0228/م.
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" -17التمصيد ملا يف املوطح ما املعال واعسانيد"و عو عمر يوسف با عبد اا با عبد
الرب النمري القرطيو حتقيق :عموعة ما الباحثني .احملمدية-امليرف :مطبعة فضالة.
الطبعة الثانية :ما1227م1280 -م.
" -18هتريا سنا أو داود وإيضاح علل ومشكالت -اامش عون املعبود شرح سنا أو
داود"و البا القيم .بريوت :دار الكتا العلمية .الطبعة الثانية1415 :ه.
" -12التوضيأ-شرح خمتصر ابا احلاجا"و خلليل با اسحاق املالكيو دراسة وحتقيق:
عبد القاهر حممد أةد خمتار قمرو إشراف :د.فرد زهران الدمردا  .رسالة دكتوراا:
كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةو جامعة أم القرى .السنة ا امعية1404 :ه.
" -02جام اعمصات-خمتصر ابا احلاجا"-و مال الديا عمر با احلاجاو حقق :
أبو عبد الرةا اعخضر اعخضري .بريوتو دمشق :اليمامة للطباعة .الطبعة اعوىل:
1412هـ1228/م.
" -01جام العلوم واحلكم يف شرح سني حديثا ما جوام الكلم"و البا رجا احلنبلي
السعحيدية .بدون تاريخ.
البيدادي .الرياض :منشورات املؤسسة َّ
" -00حاشية الدسوقي علر الشرح الكبري للدرير"و مصر :مطبعة عيسر الباو احللي
وشركاءا .دون تاريخ.
 -03حاشية ابا عابدياو دراسة وحتقيق وتعليق :عادل أةد عبد املوجودو علر حممد
املعوض .الرياض :دار عا الكتا .طبعة1403 :ه0223/م.
" -04حلية اعولياء وطبقات اعصبياء"و عو نعيمو بريوت :دار الكتا العلمية .الطبعة
اعوىل1422 :ه1288/م.
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" -05الدر املنثور يف القواعد"و لبدر الديا حممد با اادر الزركشيو و حتقيق :تيسري فائق
أةد حممودو مراجعة :عبد الستار أبو غدة .الكويذ :نشر وزارة اعوقاف والشؤون
اإلسالمية .الطبعة اعوىل1420 :ه1280/م.
" -02الرخرية"و عو العباس أةد با إدريا القرايفو حتقيق :مجاعة ما الباحثني .بريوت:
دار اليرف اإلسالمي .الطبعة اعوىل1224 :م.
" -07ربا القروضو وأدلة حترمي "و لرفيق يونا املصري .جدة :مركز النشر العلميو جامعة
امللك عبد العزيز .الطبعة اعوىل1412 :ه1222/م.
" -08سلسلة اعحاديأ الصحيحة"و حملمد ناصر الديا اعلبال .الرياض :مكتبة املعرف
للنشر والتوزي  .طبعة1415 :ه1225/م.
" -02سنا الرتمري"و حتقيق وشرح :أةد حممد شاكر .مصر :مطبعة مصطبي الباو
احللي وأوالدا .بدون تاريخ.
" -32سنا أو داود"و إعداد وتعليق :عزت عبيد الدعاسو وعادل السيد.ة  :دار
احلديأ .دون تاريخ.
" -31السنا الكربى للبيصقي" .حيدر آبادو ا ند :مطبعة علا دائرة املعارف .الطبعة
اعوىل1350 :ه.
" -30سنا ابا ماجة"و حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء الرتاا العرو .طبعة:
1325هـ1275/م.
" -33سنا النسائي-اامش شرح السيوطيو وحاشية السندي"و حقق  :مكتا حتقيق
الرتاا اإلسالمي .بريوت :دار املعرفة .بدون تاريخ.
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" -34شرح حدود ابا عرفة 2املوسوم -ا داية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابا عرفة
الوافية"و عو عبد اا حممد اعنصاري الرصاعو حتقيق :حممد أبو اعجبانو الطاهر
املعموري .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة اعوىل1223 :م.
" -35شرح الزرقال علر املوطح" .بريوت :دار املعرفة .طبعة1328 :هـ1278/م.
" -32شرح مسائل بيوع ابا مجاعة"و للقباف التونسيو دراسة وحتقيق :كر اعمريا و
إشراف :د.حممد أمني السماعيلي .أ دبلوم الدراسات العليا :كلية اآلداف والعلوم
اإلنسانيةو جامعة حممد اخلاماو الرباا .السنة ا امعية1223 :ه1224/م.
" -37شعا اإلميان للبيصقي"و حقق  :عبد العلي عبد احلميد حامد .الرياض :مكتبة
الرشد .الطبعة اعوىل1403 :ه0223/م.
" -38صحيأ الب اري"و اعت ب وخدم  :حممد زهري با ناصر الناصر .دار طوق النراة.
الطبعة اعوىل1400 :ه.
" -32صحيأ ابا حبان برتتيا ابا لبان"و حقق وخرد أحاديث وعلق علي  :شعيا
اعرنؤوا .بريوت :مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية1414 :ه1223/م.
" -42صحيأ مسلم"و اعت ب  :أبو صصيا الكرمي .الرياض :بيذ اعفكار الدولية.
طبعة1412 :ه1288/م.
" -41طرح التثريا يف شرح التقريا"و لزيا الديا أو البضل عبد الرحيم العراقي .بريوت:
دار الرتاا العرو .دون تاريخ.
" -40الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية"و البا القيمو حتقيق :حممد مجيل غازي.
القاهرة :مطبعة املدل .بدون تاريخ.

استحضار مقصد المعروف والرفق في السلوك االقتصادي للمسلم /محمد سنيني

171

" -43عقد ا واهر الثمينة يف مرها عا املدينة"و الل الديا عبد اا با جنم با
شاسو حتقيق :حممد أبو اعجبانو عبد احلبيع منصورو إشراف ومراجعة :حممد
احلبيا اخلوجةو بكر با عبد اا أبو زيد .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة
اعوىل1415 :ه1225/م.
" -44فتأ الباري شرح صحيأ الب اري"و عةد با علي با حرر العسقاللو رقم كتب
وأبواب وأحاديث واستقصر أطراف  :حممد فؤاد عبد الباقيو قام باخراج وتصحيأ جتارب
وأشرف علر طبع  :حما الديا اخلطيا .بريوت :دار املعرفة .بدون تاريخ.
" -45البروق"و عو العباس أةد با إدريا القرايف .بريوت :عا الكتا .بدون تاريخ.
" -42فق املعامالت احلديثة م مقدمات ةصدات وقرارات"و لعبد الوهاف إبراهيم أبو
سليمان .الدمام :دار ابا ا وزي .الطبعة اعوىل1402 :ه.
" -47القبا يف شرح موطح مالك با أنا"و عو بكر حممد با عبد اا با العروو دراسة
وحتقيق :حممد عبد اا ولد كر  .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة اعوىل:
1220م.
" -48القواعد"و عو عبد اا حممد با حممد املقري ا دو دراسة وحتقيق :حممد با حممد
الدرداوو إشراف :د.علي سامي النرار .رسالة دكتوراا :دار احلديأ احلسنيةو جامعة
القروينيو الرباا .السنة1422 :ه1282/م.
" -42القواعد النورانية"و البا تيميةو حتقيق :حممد حامد البقي.بريوت :دار املعرفة .طبعة:
1322ه1272/م.
" -52القوانني البقصية"و عو القاسم حممد با أةد با جزي الكلي اليرناطي .بريوت:
دار الكتاف العرو .الطبعة الثانية1422 :هـ1282/م.
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" -51الكليات البقصية"و عو عبد اا حممد با حممد با أةد امل ّقريو دراسة وحتقيق:
حممد با ا ادي أبو اعجبان .تونا :الدار العربية للكتاف .طبعة1227 :م.
" -50عم الزوائد و ومنب البوائد"و لنو الديا علي با أو بكر ا يثميو حتيق :عبد اا
حممد الدرويش .بريوت :دار البكرو 1414ه1224/م.
" -53احملرر الوجيز يف تبسري الكتاف العزيز"و البا عطية اعندلسيو حتقيق :عبد السالم
عبد الشايف حممد .بريوت :دار الكتا العلمية .الطبعة اعوىل1400 :ه0221/م.
" -54خمتصر خليل با اسحاق املالكي"و صحح وعلق علي  :أةد نصر .بريوت :دار
البكر .طبعة1421 :هـ1281/م.
" -55املداينة"و حملمد با صاح العُثيمني .الرياض :دار الوطا للنشر .طبعة1403 :ه.
" -52املدونة الكربى"و رواية اإلمام سحنون با سعيد التنوخي عا اإلمام عبد الرةا با
القا سم العتقي عا اإلمام مالك با أنا .بريوت :دار صادر عا الطبعة اعوىل مبطبعة
السعادة مبصرو سنة1303 :هـ.
" -57املسالك يف شرح موطح مالك"و عو بكر حممد با عبد اا با العروو قرأا وعلق
علي  :حممد السليمالو عائشة السليمال .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة
اعوىل1408 :ه0227/م.
" -58املستدرك علر الصحيحني"و عو عبد اا احلاكم النيسابوريو طبعة باشراف:
يوسف عبد الرةا املرعشلي .بريوت :دار املعرفة .دون تاريخ.
" -52مسند اإلمام أةد با حنبل"و حقق وخرد أحاديث وعلق علي  :شعيا اآلرنؤواو
وعادل مرشد .بريوت :مؤسسة الرسالة .الطبعة اعوىل1412 :ه1225/م.

استحضار مقصد المعروف والرفق في السلوك االقتصادي للمسلم /محمد سنيني

173

" -22املعلم ببوائد مسلم"و عو عبد اا حممد با علي املازريو حتقيق :حممد الشاذ
النيبر .تونا :الدار التونسة للنشرو بيذ احلكمةو ا زائر :املؤسسة الوطنية للكتاف.
طبعة1288 :م.
" -21امليين عا ةل اعسبار يف اعسبار يف عريف ما يف اعحياء ما اعخبار-عريف
أحاديأ إحياء علوم الديا عو حامد اليزا "للعراقي .القاهرة :مطبعة الشعا .دون
تاريخ.
" -20مباتيأ الييا" لب ر الديا الرازي" .بريوت :دار البكر .الطبعة اعوىل:
1421ه1281/م.
" -23مقاصد الشريعة اإلسالمية"و حملمد الطاهر با عاشور.تونا :الشركة التونسية
للتوزي  .طبعة1278 :م.
" -24مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات" لعبد اا با احملبومه با بي  .القاهرة :مطبعة
املدلو الطبعة الثانية0212 :م.
" -25املقدمات املمصدات لبيان ما اقتضت املدونة ما اعحكام الشرعيات والتحصيالت
احملكمات عمصات مسائلصا املشكالت"و عو الوليد ابا رشدو حتقيق :حممد احلري.
بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة اعوىل1288 :م.
" -22املنتقر"-شرح موطح اإلمام مالك با أنا"و عو الوليد سليمان با خلف الباجي
اعندلسي .بريوت :دار الكتاف العرو .الطبعة الثالثة1423 :هـ1283/م.
" -27املوافقات يف أصول الشريعة"و عو إسحاق إبراهيم با موسر الشاطيو عين بضبط
وترقيم ووض ترامج  :حممد عبد اا دراز .مصر :املكتبة الترارية الكربى .بدون
تاريخ.
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" -28املوطح" إلمام دار ا ررة مالك با أناو حقق وخرد أحاديث وعلق علي  :بشار
عواد معروف .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة الثانية1417 :ه1227/م.
" -22النيريات البقصية"و لبتحي الدريين.دمشق :منشورات جامعة دمشق .الطبعة الرابعة:
1412ه1417-ه1222/م1227-م.
" -72النوادر والزيادات علر ما يف املدونة ما غريها ما اعمصات"و عو حممد عبد اا با
عبد الرةا با أو زيد القريوالو حتقيق :مجاعة ما الباحثني .بريوت :دار اليرف
اإلسالمي .الطبعة اعوىل1222 :م.
" -71الوابل الصيا وراف الكلم الطيا"و البا القيم ا وزيةو حتقيق :عبد الرةا با
حسا قايدو إشراف :بكر با عبد اا أبو زيد .جدة :دار علم البوائد .بدون تاريخ.
.http://magmj.com -70
.https://theweek.com -73
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عرض كتاب
مد م إل أصول التمويم اإلسالمي

*

تأليف د .سامي السويل
عرض د.عبد الرزا بلعباا

**

مؤلف الكتافو سامي السويلمو مدير مركز تطوير املنترات املالية بالبنك اإلسالمي
للتنميةو ما الباحثني املتميزيا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي الريا جيمعون بني خلبية
اقتصادية رصينة وإملام شرعي مؤصل.
أصل الكتاف ورقة مقدمة إىل معصد االقتصاد اإلسالميو جبامعة امللك عبد العزيز يف
جدةو بناء علر مشروع إعداد مركرة تدريسية عا التمويل اإلسالميو وعرضذ يف اجتماع
رءساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالم ي يف جامعات اململكةو الري ينيم املعصد كل
سنتنيو بعد أن أُرسلذ إىل اعقسام امل تلبةو يوم الثالثاء  12ربي الثال 1430هـ املوافق
 15مارس 0211م.
ورتا املؤلف مادة أصول التمويل اإلسالمي باعتبارها نوعني:
* نشر مركز اء للبحوا والدراساتو بريوتو 0213مو الطبعة اعوىل.
** باحأ مبعصد االقتصاد اإلسالمي يف جامعة امللك عبد العزيز جبدةو وعضو كرسي "أخالقيات وضوابع التمويل" جبامعة
السوربون بالتعاون م جامعة امللك عبد العزيزو وعضو فريق البحأ يف التمويل اإلسالمي جبامعة سرتاسبورغ.
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األول :يتعلق بالنشاا غري الر يو وأبرز أصول الزكاة.
الثاني  :يتعلق بالنشاا الر يو وأصل الكلي هو حتر أكل أموال الناس بالباطل .ويتضما
هرا اعصل نوعني ما اعصول:


أصول تنيم النشاا االقتصادي ما ا وانا اعخالقية والسلوكيةو وما أبرزها حتر
اإلسراف واالحتكار.



أصول تنيم النشاا االقتصادي علر مستوى العقودو وأ صا حتر الربا وحتر اليرر
ص.)14-13

ويق الكتاف يف  004صبحة وةويو بعد قائمة احملتويات ص)2-5و قسمني
رئيسني:
األول ص :)42-11متصيد ص)12-11و منصف دراسة االقتصاد اإلسالمي ص-17
)05و وخصائ

االقتصاد اإلسالمي ص.)42-02

الثاني ص :)028-41أصول التمويم اإلسالمي :النشاا غري الر ي ص)57-43و

النشاا الر ي ص)22-52و اإلسراف واالحتكار ص)22-21و خماطر الربا ص-27

)80و التمويل اإلسالمي ص)128-83و الربا علر مستوى العقد ص)130-122و
الربا يف العقود املتعددة ص)148-133و اخلطر يف االقتصاد اإلسالمي ص-151
)155و اليرر علر مستوى البرد ص)120-157و اليرر علر مستوى العقد ص-123
)128و العالقة بني الربا واليرر ص)025-122و وخامتة ص)028-027و تليصا قائمة
املصادر باللية العربية ص )017-022واإلجنليزية ص.)003-012
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العالقة بين االقتصاد الربحي و ير الربحي
يرى املؤلف أن ال ميكا لالقتصاد أن يزدهر بالسوق وحدهاو وال باعنشطة غري الر ية
وحدهاو بل ال بد ما القطاعني معا لكي ينمو االقتصاد وةقق الرخاء للمرتم  .فصما
كا ناحني للطائرو ال يستي بححد ا عا اآلخرو فالسوق واعنشطة الر ية ضرورية لتوليد
الثروةو بينما اعنشطة غري الر ية ضرورية إلعادة توزي الثروة علر او أكثر عدالةو وحلبع
استقرار اجملتم ما خالل بناء شبكة أمان تقي شر الدورات االقتصادية واضطرابات
اعسواقو وحتافع علر توازن العرض والطلا علر الناتف االقتصادي ص.)42
عل التمويم اإلسالمي
يُشري املؤلف يف التمصيد بناء علر جتارف علمية وتطبيقيةو انطالقا ما قول تعاىل:
الربَا﴾ [البقرة]075:و أن ا دف ما أي كتابة يف علم التمويل
َح َّم اللَّهُ البَـ ْي َ َو َح َّرَم ِّ
﴿ َوأ َ

اإلسالمي يف النصاية هو بيان البرق بني البي والرباو وجوهر التمويل اإلسالمي يكما يف
حكمة التشري يف التمييز بينصما ص .)10وعلي فان نيرية التمويل اإلسالمي تبدأ بدراسة
النشاا الر ي وعالقت بالتمويل.
التفامم بين التمويم واالقتصاد اإلسالمي
باإلضافة إىل البي و يُشري املؤلف إىل أن القرآن الكر قارن بني الربا والصدقة يف السورة
الص َدقَ ِ
ات﴾ [البقرة .]072:وعلر
الربا َويـُ ْربِي َّ
نبسصا ما خالل قول تعاىل﴿ :يَ ْم َح ُي اللَّهُ ِّ
هرا اعساس تكتمل نيرية التمويل اإلسالمي بدراسة النشاا غري الر ي وعالقت بالتمويل.
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فاالقتصاد اإلسالمي نيام متكامل يقوم علر النشاطني الر ي وغري الر ي .ومقتضر ذلك
أن التمويل يف النيام اإلسالمي ال ينبك عا النشاا االقتصاديو وأن فصم أبعاد نيرية
التمويل اإلسالمية ال ميكا أن يتم إال يف إطار ينتيم اعمريا ص.)13-10
مقاصد الشريعة اإلسالمية
حرص املؤلف منر البداية علر التركري بحن الشريعة اإلسالمية جاءت لا املصاح
وتعييمصا ودرء املباسد وتقليلصا قدر اإلمكانو والتحكيد ما الناحية املنصرية علر دور
مقاصد التشري يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ما حيأ التحصيلو والتنيريو والتطبيقو
وارتباطصا الوثيق بححكام الشريعة اإلسالميةو فقال" :ال ميكا للتمويل اإلسالمي أن يكون
فقد املنصرية ال تنتيم فروع وأصول ووسائل ومقاصدا" .وأضاف بحن
علما إذا َ
االستكشاف املقاصدي ليا بالعملية ا ينة وامليسورة دائماو لكا هرا ال يعين إ ا ا
واإلعراض عنصاو بل يصبأ ما أهم أهداف االقتصاد اإلسالمي الكشف علر العالقة بني
املقاصد واعحكامو ةا يعين ضبع مسالك الكشف عا مقاصد الشريعة اإلسالمية يف
االقتصاد والتمويل .ونبّ علر أن االختالالت املنصرية ما أكثر ما يضر بتدريا التمويل
اإلسالميو عن الدارس عي علم ما العلوم ةتاد إىل منصرية متكن ما التحليل واالستنتاد
وفق أصول العلوم وأهداف  .ويف غياف املقاصد واحلكم التشريعية يصبأ هرا اعمر متعررا
بالنسبة للتمويل اإلسالم ص.)02-17
من أسرار األحفام الشرعية المتعلقة بالمعامالت المالية
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أشار املؤلف إىل أن اعحكام الشرعية املتعلقة باملعامالت املالية نوعان :محمورات
ومنصيات .أما املحمورات فتتعلق غالبا بحعمال الرب واملعررفو أو ما يسمر النشاا غري
الر يو ويف مقدمتصا الزكاة .وأما املنصياتو فتتعلق غالبا باملعاوضات أو ما يسمر بالنشاا
الر يو وعلر رأسصا الربا واليرر .واحلكمة يف ذلك أن اإلنسان ببطرت عبول علر السعي
لطلا املعا و وكلما اارف عا ا ادةو تيلبذ حوافز اعثرة علر حوافز اإليثارو فتحيت
الشريعة بالتحكيد علر البرل والعطاء .ومقتضر ذلك أن احملرمات قليلة مقارنة باملباحات وأن
البدء بتدريا أصول احملرمات أنسا لطالف التمويل اإلسالمي والعاملني يف الصناعة املاليةو
عن يُي حصر مواطا اخللل مباشرةو ويعطي فكرة عا مدى متيز الرءية اإلسالمية عا النيم
الوضعية ص.)42-38

تميُّز االقتصاد اإلسالمي
يرى املؤلف أن مدرسة االقتصاد اإلسالميو م كو ا تستبيد ما املدارس والنيريات
اعخرىو تبقر متميزة عنصا مجيعاو فصي قائمة علر الكليات والقواعد الشرعية الثابتة يف
القرآن الكر والسنة املطصرة .وما خالل هرا اعسا تنرأ يف أن تؤلف بني املباهيم
واعدوات االقتصادية علر نسق متميزو ةا يستلزم تقييد االستبادة ما املدارس والنيريات
االقتصادية مبا ال يتناقو م الشريعة اإلسالمية ص.)00-01
فلسفة التمويم اإلسالمي
ويضيف أن جوهر فلسبة التمويل اإلسالمي هو ارتباا واندماد التمويل الر ي بالتبادل
املولد للثروةو و را جند مجي صيا التمويل اإلسالمي البي اآلجلو السلمو اإلجارة إخل)
تتضما وال بد تبادل ملكية سل أو خدمات ومناف و وال تتمحو للنقد بالنقد .وارا
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يصبأ التمويل اإلسالمي أكثر كباءة ما التمويل التقليديو عن يؤدي دورا باعتبارا مساندا
وداعما للنشاا االقتصادي املولد للثروة .وهرا البلسبة هي نبسصا ال حتكم اعنشطة املالية
املتعلقة بامل اطر ص.)148
مناقضة العينة لفلسفة التمويم اإلسالمي
يشري املؤلف إىل أن بيوع العينة جتعل البي وسيلة للتمويل مبا أن اليرض ما شراء السلعة
مث بيعصا هو احلصول علر النقد احلاضر مقابل أكثر من يف الرمة .وهرا يتناقو م فلسبة
التمويل اإلسالمي ال جتعل التمويل تابعا للبي وليا العكا ص.)132
الخطر في االقتصاد اإلسالمي
ال ميكا عي نشاا بشري أن يسلم ما امل اطرو فصو جزء ما طبيعة احلياة البشرية.
فادراك امل اطر ل أثر إجياو يف ضبع السلوك وتنبي احلوافزو بينما يشر غياف امل اطر
علر اإل ال والالمباالة أو ما هو أسوأ ما ذلكو وهو ما مساا االقتصاديون "امل اطر
الالأخالقية" ال يرتتا عليصا نشوء خماطر إضافية بسبا اإل ال .ويف مقابل ذلك فان غلبة
امل اطر جتعل املشروع نوعا ما املقامرة واجملازفة الضارة واملدمرة للثروةو ةا يطرح تساءال حول
احلدود الباصلة بني امل اطر املمنوعة واملقبولة .فتحر الشريعة اإلسالمية للربا وربأ ما ال
يُضما ما جصةو ولليرر والقمار ما جصة أخرىو يُيصر أن احلد اعدىن ما امل اطرو
الضروري للحوافز والكباءةو يتمثل يف وجوف حتمل خماطر ملكية السل واخلدمات ما أجل
حتقيق الربأ و و الثرورة ما خالل صيا البيوع واملبادالت املشروعة .أما امل اطر الضارة
بالنشاا االقتصاديو وهي الناجتة عا غلبة امل اطر وأكل املال بالباطلو فصي ما اليرر
وامليسر احملرم شرعا ص.)155-150
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نررية الغرر في التمويم اإلسالمي
تقدم نيرية اليرر يف التمويل اإلسالمي حسا املؤلف رءية ونياما للتعامل م امل اطر
يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالميةو فتنمية املال متن ما الدخول يف معامالت عالية امل اطر
عرض املال للضياعو ومقصد العدل مين الدخول يف لعبة صبرية حصيلتصا كسا أحد
ع ا تُ ِّ
الطرفني علر حساف اآلخر وأكل مال بالباطل .ولو كان النيام املا العاملي يراعي مباد
اليررو ملا وصل إىل اعزمة اعخرية ما جراء املشتقات وأدوات الرهان واجملازفة ص.)22
العالقة بين الربا والغرر
تُ ِّبني العالقة بني الربا واليرر تكامل وتناسق مباد التمويل اإلسالمي وقواعداو فمعيم

املنصيات الشرعية يف املعاوضات االختيارية ترج إىل أحد أمريا :الربا واليرر .فريج الربا إىل
اليلمو وهو التصرف خالف احلقو واليرر إىل ا صلو وهو التصرف بيري علمو و ا جرور
االاراف يف السلوك البشري ص.)022-122
التمويم اإلسالمي والنشاط الحقيقي
يتميز التمويل اإلسالمي ما حيأ أصول بارتباط الوثيق بالنشاا احلقيقيو عن
االنتباع إ ا يتم ما خالل البي الري هو جوهر النشاا احلقيقي .ويترسد ذلك ما خالل
الضوابع الشرعية علر أكمل وج و فاملبادلة توصف بح ا حقيقية إذا اجتم فيصا أمران:
أوال  :القبو .ويراد ب التمكا ما االنتباع بالسلعة أو اخلدمة أو الثما .واملقصود ما

العقود هو القبو واالنتباعو وهو مقصود التملّك أصال .والدَّيْا يُنايف القبو بطبيعت عن ال
يكون إال يف الرمة .فيقتضي أن يكون البدل حاضرا متعيّـنا ميكا االنتباع ب .
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وانيا  :اختالف البدلني .وذلك أن ال مع للمبادلة إذا متاثل البدالن إال م التحجيلو عن
العاقل ال يقبل أن يبادل دراهم بدراهم مثلصا كال ا حاضرا سواء اتبقذ الكمية أو

اختلبذ .وإ ا ميكا أن يتم ذلك إذا تحجل أحد البدلنيو أي أن املبادلة حال التماثل ال تتم
يف الوض الطبيعي إال بانشاء مديونية دون توليد قيمة مضافةو عن القيمة املضافة ال توجد
إال م اختالف البدلني.
وهرا يبسر موقف الشريعة اإلسالمية ما حصر القرض يف دائرة النشاا غري الر يو
عن القرض ال يعدو أن يكون وسيلةو ويؤكد تطل الشرع للقبو الري ةقق االنتباعو وهو
مثرة النشاا احلقيقي .كما يؤكد كباءة التمويل اإلسالمي حني ضيق دائرة القرض وحصرا يف
اجملال غري الر يو فالتوس يف دائرة القرض يتحقق علر حساف دائرة البي وما مث النشاا
احلقيقيو بينما اتساع دائرة البي يرف ما مستوى اإلنتاجية وتوليد الثروة ص.)130-108
اتمة
أكد املؤلف يف خامتة الكتاف علر أن البصول املعروضة تربز مقاصد الشريعة اإلسالمية
وغاياهتا النبيلةو حيأ هتدف إىل حبع املال وحتقيق العدل بني املتعاقدياو وبني البرد
واجملتم و وأشار بعد ذلك أن هرا البصول تناولذ جانبا ما التمويل اإلسالمي وهو
اعصول .ولكي تكتمل دراست ينبيي تناول جانبني آخرياو و ا :ضوابع املبادالت وصيا
التمويل امل تلبة .وكل جانا يستحق يف تقديرا كتابا علر حدةو ةا يُيصر عيمة الشريعة
اإلسالمية وكما ا ص)028-027و فال يحتيصا الباطل ما بني يديصا وال ما خلبصاو ع ا
نزلذ ما لدن حكيم خبري عليم .وقد أشار يف خطة مادة التمويلو أن ضوابع املبادالت يف
التمويل اإلسالمي تتضما املنصيات الشرعية وهي :ربأ ما يضماو والبي قبل القبوو

وبي ما ليا عندكو وبيعتان يف بيعةو وسلف وبي  .أما صيا التمويل اإلسالمي امل تلبة
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فتشمل املرا ةو والسلمو واإلجارةو واالستصناعو إخل .ويتم عرضصا ومناقشتصا يف ضوء أصول
وضوابع التمويل اإلسالمي ص.)14
وبعد االنتصاء ما قراءة الكتافو يتبادر إىل ذها القار الري يطمأ إىل فصم متوازن
للتمويل اإلسالمي دقة اعفكار والعبارات ووضوحصا .وهو حماولة ةيزة لتناول اعصول
الشرعية يف عال التمويل برءية اقتصادية معاصرةو ويشكل إضافة قيمة إىل رصيد املكتبة
االقتصادية اإلسالمية.
مالحرات أساسية
• لعل ما الضروري تعريف القار مباهية التمويل واعنشطة ال يتحلف منصاو فيقال مثال أن
التمويل -باعتبارا علما -ميثل فرعا ما علم االقتصاد ويف الوقذ نبس قطاعا للنشاا
االقتصادي .ويتوىل دراسة الطرق ال ةصل ما خال ا اعفراد والشركات واملنيمات علر
املوارد املالية وكيبية استثمارها .وعلر هرا اعساس يتضما قطاع التمويل :اعسواق املاليةو
واملؤسسات املاليةو يف مقدمتصا املصارف وشركات التحمنيو والشركاتو واعفراد.
• حبرا لو يضيف املؤلف فقرة خاصة مببصوم "القطاع غري الر ي" )non-profit sector
الري يسمر أيضا "القطاع غري السوقي" )non-market sectorو و"القطاع الثالأ"
)third sectorو و"االقتصاد االجتماعي" )social economyو وكل تسمية تستند إىل
عموعات ما املنيمات امل تلبة .وللوصول إىل تعريف جام مان ملبصوم "القطاع غري
الر ي"و ينبيي مراعاة ثالثة عناصر أساسية هي :املوارد املست دمةو والياية املستصدفة
للباعلنيو والنشاطات املتداولة .وعالوة علر ذلكو فان عبارة "غري الر ي" تعين أن هدف
املسا ني يف املنيمة ليا اإلثراء الش صي .وةا يستلزم عدم توزي اعرباح عليصمو وال تعين
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أن نشاطصم يكون بالضرورة غري جتاري .فيمكا للمنيمة غري الر ية أن تزاول نشاطا جتارياو
مثل توزي بعو املنترات ال ترتبع بالترارة العادلة )fair tradeو واست دام اعرباح
لتطوير نبسصا .كما جتدر اإلشارة إىل النشاا غري الر ي هو جزء ما النيام االقتصادي
اإلسالميو علر عكا االقتصاد التقليدي حيأ يتم الرتكيز علر القطاع غري الر ي ملعا ة
بعو جتاوزات النيام أو تبادي بعو هتاونات وإ االت .
• لعل ما اعفضلو بدال ما حصر املقارنة بني االقتصاد اإلسالمي والرأمسالية واالشرتاكية
ص)02و االستناد إىل النمرجة التصنيبية  )typologyالثالثية ال تقوم علر ما يلي:
املقاربة ال جتعل النشاا غري الر ي تابعا لقوى النشاا الر ي )neoliberal approachو
واملقاربة ال ترى أن النشاا غري الر ي يعتمد بشكل حصري تقريبا علر الدولة statist
)social approachو واملقاربة ال ترى أن القطاع غري الر ي يقوم علر تعاون نشيع بني
الدولة وا معيات والقطاع اخلاص  .1)approach based on solidarityفيتم حتديد ةيزات
االقتصاد اإلسالمي م اع خر بعني االعتبار املقاربة الثالثة ال ترى أن اقتصاد اجملتمعات ال
يقوم فقع علر ال سوق أو علر الدولة .وهرا يتقاط م بعو الدراسات ال توصلذ إىل
نتيرة مؤداها استحالة تقنني النيام املا العاملي باالعتماد علر آليات السوق وحدها أو
تدخل الدولة وحدها .وما هنا جاء التحكيد علر أ ية العنصر اعخالقي.0
1

Favreau, Louis. L’économie sociale et solidaire: Pôle éthique de la
mondialisation?, Paris: Unesco - Programme interdisciplinaire Ethique de
l’économie Secteur des Sciences sociales et humaines, Economie Ethique
N°4 SHS-2003/WS/33, p. 81.
2
Weitzner, David and Darroch, James. 2009. Why Moral Failures Precede
Financial Crises?, Critical Perspective on International Business, Vol.5,
No.1/2, p. 6.

مدخل إلى أصول التمويل اإلسالمي/عرض عبدالرزاق بلعباس

187

• ال ميكا التعويل كثريا علر توجي مسار االقتصاد اإلسالمي او العاملية ص )08يف
مقابل العوملة أو الشوملة أو الكوكبة1و واعوىل االستثمار علر املستوى احمللي م إعطاء
اعولوية للمشاري الصيرية .0وقد أوضأ االقتصادي البرنسي سريد التو يف كتاب "تيريا
العا " أن أفضل طريقة ملنافسة العوملة تتمثل يف اخلرود منصاو وليا يف الوقوع يف مكيدهتا
بالسعي إلةاد مقابل ا .3ونب بعو الباحثني يف البكر اإلسالمي علر أن مسلك ردود
البعل قد أوق يف اية املطاف أصحاب يف منيومة الريا أرادوا الرد عليصم4و فوجدوا
أنبسصم أسرى ملصيدة التضمني اإلدراكي )cognitive embeddednessو املعروفة لدى
املت صصني يف علم اجتماع املعرفةو ال جتعل التبكري ينحصر يف ع أو قالا يصعا
االنبكاك عن .
• يُشري املؤلف إىل "أن ال ميكا فصم نيرية التمويل اإلسالمي إال بدراسة جاني النشاا
االقتصادي :الر ي وغري الر ي" ص .)43واعوىل أن يُقال أن دراسة التمويل اإلسالمي
سصل
وس ما طرق عرض التمويل اإلسالمي وتُ ِّ
ما خالل البُعديا الر ي وغري الر ي تُ ِّ
البصمو فالتقسيمات املست دمة يف االقتصاد عديدة ما أبرزها :أوال :وضعي ومعياري أو

ابعا :قطاع عام أو
قيميو وانيًا :جزئيو وبيين )mesoو وكليو والثًا :ر ي وغري ر يو ر ً
حكوميو وقطاع خاصو وقطاع ثالأ.
 1أبو زيد ،بكر .حراسة الفضيلة ،الرياض :دار العاصمة1201 ،هـ ،الهامش  ،1ص.12
 0آل الشيخ ،صالح .هذا هو اإلسالم ،تفريغ لمحاضرة مسجلة ،موقع طريق اإلسالم اإللكتروني11 ،
محرم 1206هـ ،ص.12
3
Latouche, Serge. L'occidentalisation du monde, Paris: La Découverte,
2005.
 2العبد اللطيف ،عبد العزيز .أبحاث في االعتقاد ،الرياض :دار الوطن1211 ،هـ ،ص،02-61
والجُليل ،عبد العزيز .وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم ،الرياض :دار طيبة ،ج1201 ،6هـ،
ص.61
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• يف معرض احلديأ عا العالقة بني الزكاة والربا ص)44-43و إضافة إىل ما حررا
املؤلفو جتدر اإلشارة إىل فكرة مؤداها أن هناك و يرضاا اا سبحان تعاىل ويبارك في و
وهو القائم علر ما أحل و و و ال يرضاا اا عز وجل وميحق و وهو القائم علر ما حرم و
ولرلك أشار بعو فقصاء السلف أن الربا الري حرم اا يشمل مجي ما ُحِّرم ما مال.1
• إن تحكيد املؤلف علر كون الزكاة ضرورية لضبع مسرية التمويل اإلسالمي ص)08و
ييصر ما حيأ التحصيل أن النيام االقتصادي اإلسالمي ال ميكا أن يقوم علر احملرماتو
باإلضافة إىل أن االعتماد علر حتر الرباو إلقامة مؤسسات وساطة مالية ذات طاب إسالمي
مسلك غري محمون العواقا ال يؤدي إىل بلورة نيام ما بديل بكل مع الكلمة .فيبقر
بطريقة أو أخرى تابعا للنيام املا التقليديو عن عرد حماولة إلزالة جزء ما أجزائ وتعويض
جبزء ينتسا إىل اإلسالم.
• ةا مييز كتابات املؤلف عرجي لألحاديأ وبيان درجتصا ما جصة الصحة والضعفو وقد
توىل ذلك يف هرا الكتاف ص73 :31و 153و  .)022ويؤكد هرا احلرص ذكرا يف
مستصل قائمة املراج ملصادر الت ريأ لألحاديأ ص .)022ويبدو أن الوقذ يسعب
لت ريف بقية اعحاديأ املركورة يف الكتاف ص12 :و 37و 47و 22و 24و 112و
100و 104و 135و 141و 150و .)180

 1ابا رجاو عبد الرةا .روائ التبسري ا ام لتبسري اإلمام ابا رجا احلنبليو مج وترتيا طارق با عوض اا حممدو
الرياض :دار العاصمةو 1400هـو د1و ص.128-127

مدخل إلى أصول التمويل اإلسالمي/عرض عبدالرزاق بلعباس

182

مالحرات فرعية
• لعل ما اعنسا است دام عبارة "نيرا عن املعامالت املالية تقوم يف هاهرها علر ا انا
املاديو فقد أوىل القرآن الكر أ ية كبرية لالستدالل املنطقي "...بدال ما "وع ية املنطق
الري تقوم علي املعامالت "...ص.)18
• يف معرض حديث عا عاملية االقتصاد اإلسالمي أشار املؤلف إىل حتما كثري ما غري
املسلمني لالقتصاد والتمويل اإلسالميو وكيف جيدون يف مبادئ وقيم ضالتصم ال فقدوها
يف هل الرأمسالية القاحلة ص .)08وهرا ةتاد إىل تبصيل عن اهتمام غري املسلمني
عرب بالضرورة علر حتمسصم1و باإلضافة إىل ضرورة التبريق بني
بالتمويل اإلسالمي ال يُ ِّ
اعكادمييني واملتمرسنيو وال سيما الريا يعملون يف املؤسسات املالية العامليةو علر ضوء
نيرية إدارة النباق  )organization of hypocrisyال اشتصر اا الباحأ الدا اركي نيلز
برانسون0و وتلقر اهتماما متزايدا يف علم اإلدارة .3ومؤدى هرا النيرية أن تلبية متطلبات
الكباءة االقتصادية واملعايري البيلية تتم ما خالل املراعاة الشكلية للمعايري اخلُلقية.
1

Weil, Laurent. L’intérêt pour la finance sans intérêt : les 3C, Les Cahiers
de la finance islamique, n°4, mars 2013, pp. 3-6.
2
Brunsson, Nils. The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions and
Actions in Organizations, Copenhagen: Copenhagen Business School
Press, 2nd edition, 2002.
3
Plane, Jean-Michel. Théorie des organisations, Paris; Dunod, 4e édition,
2013, pp. 110-111; Philippe Pasquet et Sébastien Liarte. La Société
Coopérative et Participative: Outil de gestion pour l’entrepreneur social ou
une nouvelle hypocrisie managériale ?, Revue Interdisciplinaire sur le
management et l'humanisme, 2012/3 (n°3), pp. 3-16; Geoffroy, François.
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)و التحكيد علر أن الزكاة ليسذ53• لعل ما اعنسا عند احلديأ عا الضرائا ص
ضريبةو وأن الضرائا تُقام يف السياسة الشرعية علر قدر احلاجةو وتُرف أو تُلير عندما تُلي
احلاجةو والري يُقدِّر احلاجة هو إمام املسلمني باالستعانة بروي اخلربة ما املت صصني
.1اعمناء

Quand l’hypocrisie managériale protège l’organisation: Les apports de Nils
Brunsson, Revue internationale de psychosociologie et de gestion des
comportements organisationnels, 2012/46 (Vol. XVIII), pp. 301-315;
Dumez, Hervé. L'hypocrisie organisationnelle, in Saussois, Jean-Michel
(ed.), Les organisations. État des savoirs, Paris: Editions Sciences
Humaines, 2012, pp. 255-261; La Cour, Anders and Kromann, Joakim.
Euphemisms and hypocrisy in corporate philanthropy, Business Ethics: A
European Review, Volume 20, Issue 3, July 2011, pp. 267–279; Tillmann
Wagner, Richard J. Lutz, Barton A. Weitz. Corporate Hypocrisy:
Overcoming the Threat of Inconsistent Corporate Social Responsibility
Perceptions. Journal of Marketing, November, 2009, Vol. 73, No. 6, pp.
77-91; Lipson, Michael. Peacekeeping: Organized Hypocrisy?, European
Journal of International Relations, March 2007, Vol.13, No.1, pp. 5-34;
Foote, Dorothy. The Question of Ethical Hypocrisy in Human Resource
Management in the U.K. and Irish Charity Sectors, Journal of Business
Ethics, 34, 2001, pp. 25-38.
، والشاطبي،)010-116 "غياث األمم في التياث الظلم" (ص، الجويني: يُنظر على سبيل المثال1
 وفتوى القاضي أبو عمر بن منظور المالكي األندلسي التي،)112-121 ص،0"الموافقات" (ج
.)101 ص،11أوردها الونشريسي في "المعيار" (ج
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المراج
أوالً :المراج العربية

 .1ابا رجاو عبد الرةا 1400هـ) .روائ التبسري ا ام لتبسري اإلمام ابا رجا
احلنبليو مج وترتيا :طارق با عوض اا حممدو الرياض :دار العاصمة.
 .0أبو زيدو بكر 1401هـ) .حراسة البضيلةو الرياض :دار العاصمة.
 .3آل الشيخو صاح 1402هـ) .هرا هو اإلسالمو تبريا حملاضرة مسرلةو موق
طريق اإلسالم اإللكرتولو  12حمرمو http://ar.islamway.net/book/465
 .4ا ُليلو عبد العزيز 1403هـ) .وقبات تربوية يف ضوء القرآن الكر و الرياض :دار
طيبةو د.2
 .5ا ويين 1272م) .غياا اعمم يف التياا اليلمو حتقيق ودراسة :فؤاد عبد املنعم
ومصطبر حلميو اإلسكندرية :دار الدعوة.
 .2السويلمو سامي 0213م) .مدخل إىل أصول التمويل اإلسالميو بريوت :مركز
اء للبحوا والدراسات.
 .7العبد اللطيفو عبد العزيز 1413هـ) .أ اا يف االعتقادو الرياض :دار الوطا.
 .8الونشريسيو أبو العباس 1421هـ) .املعيار املعرف وا ام امليرف عا فتاوى أهل
إفريقيا واعندلا وامليرفو الرباا :وزارة اعوقاف امليربية.
 .2الشاطيو إبراهيم 1432هـ) .املوافقاتو تقد  :بكر أبو زيد وضبع نص وقدم ل
وعلق علي وخرد أحاديث مشصور حسا آل سلمانو الرياض  -القاهرة :دار ابا
القيم  -دار ابا عبانو الطبعة الثالثة.
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 المراج األجنبية:ًوانيا

10. Favreau, Louis (2003). L’économie sociale et solidaire: Pôle éthique
de la mondialisation?, Paris: Unesco - Programme interdisciplinaire
Ethique de l’économie Secteur des Sciences sociales et humaines,
Economie Ethique N°4 SHS-2003/WS/33.
11. Latouche, Serge (2005). L'occidentalisation du monde, Paris: La
Découverte.
12. Weil, Laurent (2013). L’intérêt pour la finance sans intérêt : les 3C,
Les Cahiers de la finance islamique, n°4, mars, pp. 3-6.
13. Weitzner, David and Darroch, James (2009). Why Moral Failures
Precede Financial Crises?, Critical Perspective on International
Business, Vol.5, No.1/2, pp. 6-13.
14.
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تقرير عن جائزة البنك اإلسالمي للتنمية
في االقتصاد اإلسالمي والصيرفة والتمويم اإلسالمي
تمهيد:
جائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف االقتصاد اإلسالمي والصريفة والتمويل اإلسالميو
هي مبادرة تقدِّم صورة ّعما تبرل عموعة البنك اإلسالمي للتنمية ما جصود متواصلةو وما
تقوم ب ما أعمال خلدمة اعمة اإلسالمية خاصةو والبشرية عامة.
خمصصة عهل العلم وأهل العمل املبت حكريا والرّوادو وذلك اعرتافا باسصاماهتم
وا ائزة َّ
البارزة يف تعزيز ا وانا النيرية والعملية لالقتصاد والصريفة والتمويل يف إطار الشريعة
اإلسالمية.
وميّثل تكر أهل العلم والعمل هؤالء مصدر إ ام مي املت صصني كي يبرلوا
جصدهم يف تطوير أفضل ما ميكا ما املناهف والكباءات يف عال البحأ.

مقدمة:

يف عام 1428هـ 1288م)و أعلا البنك اإلسالمي للتنمية يف مدينة جدة إنشاء

كل سنةو أال وهي :جائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف االقتصاد
جائزة عاملية جديدة متنأ َّ
اإلسالميو والصريفة والتمويل اإلسالمي.
وأصبأ املعصد اإلسالمي للبحوا والتدريا عضو عموعة البنك اإلسالمي للتنمية
مبدينة جدة باململكة العربية السعودية هو اعمانة العامة للرائزة.
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وقد القذ هرا ا ائزة استحسانا دوليا كبرياو وبرهنذ علر أ ا أحد إسصامات
عموعة البنك اإلسالمي للتنمية اعساسية يف تقدير ومكافحة وتشري اعنشطة ذات القيمة
املتميزة يف االقتصاد اإلسالمي ويف الصريفة والتمويل
الرفيعة يف عال تعزيز اععمال ّ
اإلسالمي.
أهدف الجائزة:

أنشح البنك اإلسالمي للتنمية منر عام 1428ه 1288م) جائزة عاملية متنأ كل
سنة بالتناوف بني االقتصاد اإلسالمي والصريفة والتمويل اإلسالمي .وتتمثل أهداف جائزة
البنك يف تقدير ومكافحة وتشري ا صود املبتكرة والرائدة ذات القيمة الرفيعة يف عا
االقتصاد اإلسالميو والصريفة والتمويل اإلسالمي.
مفونات الجائزة:
. 1درع ةمل شعار البنك.
. 0مكافحة نقدية.
فرو الجائزة:
- 1االقتصاد اإلسالمي.
- 0الصريفة والتمويل اإلسالمي.
اروط الترايح:

جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في االقتصاد والصيرفة والتمويل
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. 1أن يكون املرشَّأ قد قّدم إسصاما أكادمييا أو عمليا ذا قيمة رفيعة يف عال االقتصاد
اإلسالمي أو الصريفة والتمويل اإلسالمي.
. 0أن يكون خلدمات املرشَّأ تحثري فعال يف االقتصاد اإلسالمي وتطورا.
. 3أن تكون البحوا املقدَّمة يسبق ا البوز بحية جائزة عاملية ما قبل.
حمل نشر أو اعرتاف أكادميي أو ا معا.
. 4أن تكون البحوا املقدَّمة َّ

. 5أن يوصي باملؤسسة املرشَّحة باحأ بارز أو أكثر يف عال االقتصاد اإلسالمي أو الصريفة
والتمويل اإلسالمي.
تقوي األعمال المراحة:

العمل البارزياو تتردد كل سنةو
تتوىل نة حتكيم مستقلة ما أهل العلم وأهل َ
فح اععمال املرشحةو وتقوميصا ما أجل البذ يف قيمتصا وأصالتصا العلمية والعمليةو

وطريقة إسصامصا يف عال االقتصاد اإلسالمي أو الصريفة والتمويل اإلسالميو وفائدهتا
للمرتم و وال سيما يف حتقيق التنمية االقتصادية لبلدان عموعة البنك اإلسالمي للتنميةو
وتوفري حلول إسالمية ملشاكل العا االقتصادية .وةرص البنك كل احلرص علر أن يكون
أعضاء هرا اللران علماء بارزيا.
عملية اال تيار

تتم عملية االختيار ما خالل اللران امل تصة التالية:
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 -1اللرنة التحضرييةو وتتحلف ما ثالثة  )3أعضاء .وهي تتلقر الرتشيحاتو وتعد
تقريرا تعرض م هرا الرتشيحات علر نة البرزو وحتتبع جبمي امللبات ذات
الصلة.
 -0نة البرزو وتتحلف ما سبعة  )7علماء .وهي تنير يف كل الرتشيحاتو وعتار
 12منصا علر اعكثر فتعرضصا علر نة االختيارو مشبوعة مبا يعلل اختيارها.
 -3نة االختيارو وتتحلف ما سبعة  )7علماء .وهي تنير يف تقرير نة البرز وعتار
البائزو بحغلبية اعصوات.
ويكرم البائز ارا ا ائزة يف حبل يتزاما م انعقاد االجتماع السنوي حملافيي البنك
َّ
ويعرف ام يف عالت االقتصاد اإلسالمي ال يصدرها املعصد اإلسالمي
اإلسالمي للتنميةو َّ

للبحوا والتدريا بليات العمل الثالا يف عموعة البنك وهي العربية واإلجنليزية
وينوا ام يف كل مناسبات عموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومنشوراهتا.
والبرنسية)و َّ
نتيجة جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في الصيرفة والمالية اإلسالمية لعـام 4135هـ

(0241م)

أعلا البنك اإلسالمي للتنمية إسم البائز جبائزت السنوية يف عال البنوك واملالية
اإلسالمية لعام 1435هـ 0214م)و حيأ قررت نة االختيار باإلمجاع منأ ا ائزة ملعا
الشيخ حممد تقر العثمال واعستاذ الدكتور رودل ولساو وذلك تقديرا صود ا املتميزة يف
هرا اجملال .وقد ت تكر الشيخ حممد تقر العثمال واعستاذ الدكتور رودل ولسا ومجي
البائزيا جبوائز البنك اإلسالمي للتنمية اعخرى ضما فعاليات االجتماع السنوي التاس
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والثالثني جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية الري انعقد جبدةو اململكة العربية السعوديةو يف
البرتة ما  08- 04شعبان  1435هـ  02 – 00يونية  0214م).
وارا املناسبةو هنح معا الدكتور أةد حممد عليو رئيا عموعة البنك اإلسالمي
للتنميةو معا الشيخ حممد تقر العثمال واعستاذ الدكتور رودىن ولساو علر اإلجنازات
املصمة ال حققاهاو وأشاد مبسا اهتما القيمة يف عال البنوك واملالية اإلسالميةو متمنيا ما
املزيد ما النراح والتوفيق.
وكانذ نة االختيار املكلبة باختيار البائز ال ضمذ عددا ما اعكادمييني
واخلرباء البارزيا يف الصريفة والتمويل اإلسالمي ما خارد البنك وداخل و قد قررت باإلمجاع
منأ جائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف البنوك واملالية اإلسالمية لعام 1435هـ إىل معا
الشيخ حممد تقر العثمال واعستاذ الدكتور رودىن ولسا وذلك:
 اعرتافا بالعمل الكبري الري قام ب الشيخ حممد تقي العثمال يف بلورة وتوضيأ كيبية
تنبير مباهيم التمويل اإلسالمي وتشري االبتكاراتو ومشاركت يف إصدار حكم
هام علر الربا خالل حيات املصنية املميزة كقاضي يف حمكمة االستلناف الشرعية يف
باكستانو ودورا القيادي العاملي يف تقد املشورة واإلشراف علر ا يلات الشرعية
للمؤسسات املالية اإلسالمية يف العا اإلسالمي وأوروبا والواليات املتحدة ورئيسا
للمرلا الشرعي يلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

022

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0

 ادراكا لألثر الواضأ لكتابات يف تشري العديد لبصم كيبية تحسيا حياة خالية ما
الربا ودورة يف إدخال تدريا التمويل اإلسالمي ضما املناهف الدراسية يف املؤسسة
الدينية التقليدية.
 اعرتافا بالدور الري لعب اعستاذ الدكتور رودل ويلسون يف تعزيز تعليم التمويل
اإلسالمي ويف إدخال أساليا حديثة يف إدارة تدريا التمويل اإلسالمي وال
اسصمذ يف تقدمي بصورة حمايدة وموضوعية ةا أضاف إىل مصداقية التمويل
اإلسالمي يف العا و فضال عا عمل املستمر يف التدريا والبحأ العلمي
واإلشراف علر الرسائل العلمية واالستشارات مبا يف ذلك عمل م علا اخلدمات
املالية اإلسالمية فيما يتعلق بارشادات لتطبيق احلوكمة الشريعة.
 إدراكا للدور الكبري الري لعبة يف نشر وتعميم التمويل اإلسالمي وضمان توفري
مقررات وبرامف االقتصاد اإلسالميو واملصرفية والتمويل االسالمي يف ا امعات
اليربيةو ما أدى اىل اعتمادها يف خمتلف ا امعات الربيطانية واعوروبية
وقد استحدا البنك اإلسالمي للتنمية جائزت هرا منر عام 1428هـ 1288م)
ادف إبراز ا صود ومكافحة اإلجنازات املتميزة وتشريعصا يف عا االقتصاد اإلسالمي
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والبنوك والتمويل االسالمي .وعلر مدى  04عاما مضذ فاز با ائزة السنوية  33ش صية
ما الباحثني واملت صصني يف عا ا ائزة :االقتصاد اإلسالمي والبنوك واملالية اإلسالمية.
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Targeting and Socio-Economic Impact of Microfinance:
A Case Study of Pakistan

األور االجتماعي واالقتصادي للتمويم األصغر عل المقترضين في باكستان

نسيم شاا شريازي1

هرا الدراسة حماولة لقياس اعثر االقتصادي التمويل اعصير علر املقرتضني .وقد
اعتمدت منصف حتليل بيانات ت مجعصا ما قبل صندوق عبيف حدة البقر يف باكستان.
وتوصلذ الدراسة إىل أن  %32ما املقرتضني فقراءو يف حني أن  %72منصم غري فقراء.
كما وجدت الدراسة أن التحثري علر البقر قد كان هامشياو ذلك أن الزيادة يف دخل البقراء
تتعد%0و فيما زاد استصالكصم بنسبة  %12الشيء الري يوضأ أن البقراء يقرتضون ما
أجل االستصالك .أيضا وضحذ الدراسة أن تحثري التمويل اعصير علر االستصالك لدى غري
البقراء يتعد  %2271يف حني كانذ دخو م حوا  .%2وتبني النتائف ان أثر التمويل
علر املقرتضني غري البقراء يف السل املعمرة كان ضعيبا عدا بعو السل كاملراوح
والدراجات مكائا اخلياطة حيأ كان اعثر إجيابيا عليصاو وباملثلو ذكرت بعو املقرتضني
البقراء تييريات إجيابية يف ماشيتصم مقارنة بيري املقرتضني خالل فرتة الدراسةو ةا يدل علر
تحثري إجياو للتمويل اعصير علر هرا السلعة بالتحديد .كما وجد أن اإلنباق علر اعمور
االجتماعية وغريها ما البنود صيرية جدا.

2

باحث أوو بالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريا
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Dual Banking and Financial Contagion

MAHMOUD SAMI NABI

التمويم والمصرفية المختلطة
محمود سامي نبي

1

هرا الورقة تقدم وذجا نيريا يعتمد علر أساس ألني وغيل  )0222لتحليل كيبية
صدمة غري متوقعة تؤثر علر اعصول املصرفية يف منطقة واحدة ميكا أن تولد اإلفالس يف
املنطقة الثانية .وحللذ الورقة أيضا أثر انتقال عدوى العمليات امل تلطة وال تتم يف البنوك
التقليدية وعلر قطاع املصرفية اإلسالمية ما يضعف عملصا .وما املثري لالهتمام أن
اسرتاتيرية تنوي اعصول املصرفية اإلسالمية يف القطاعات امل تلبة يقلل ما احتماالت
انتقال العدوى ما البنوك التقليدية.

2

باحث بالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريا

آخر إصدارات المعهد
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The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in
Organization of Islamic
Cooperation (OIC) Countries

MAHMOUD MOHIELDIN, ZAMIR IQBAL,

حممود حمي الدياو زامري إقبال
1
أةد رستمو واكزواشني فو

AHMED ROSTOM & XIAOCHEN FU

تكما املباد اعساسية لإلسالم تركيزا كبريا علر العدالة االجتماعيةو واإلدمادو
وتقاسم املوارد بني ما ميلكون وما ال ميلكون .ويتناول التمويل اإلسالمي قضية "الدمف
املا " أو "احلصول علر التمويل" ما اجتاهني  -واحدة ما خالل تعزيز عقود تقاسم
امل اطر ال توفر بديال عمليا عا التمويل القائم علر الديونو واآلخر ما خالل أدوات
حمددة إلعادة توزي الثروة بني اجملتم  .إن است دام أدوات التمويل املعتمدة علر املشاركة
وتقاسم امل اطر أن تقدم بديال إسالميا للتمويل اعصيرو ومتويل املشاري الصيرية واملتوسطةو
والتحمني اعصير لتعزيز فرص احلصول علر التمويل .وأدوات إعادة التوزي مثل الزكاةو
صدقةو الوقفو تكمل أدوات تقاسم امل اطر ال تستصدف البقراء يف اجملتم وتقدم منصف
متكامل للقضاء علر البقر وبناء اقتصاد سليم وحيوي .وتعترب اعدوات ال يقدمصا اإلسالم
ذات جرور تارخيية عميقة ت تطبيقصا علر مر التاريخ يف اجملتمعات اإلسالمية امل تلبة.
 2يعمل حممود حميي الديا مبعوثا خاصا لرئيا البنك الدو  .فيما زامري إقبال هو الرئيا التنبيري لالستثمار بادارة اخلزانة
يف البنك الدو  .أةد رستم هو أخصائي القطاع املا لدى البنك الدو و اكزواشني فو تسعر للدراسات العليا يف كلية
كينيدي إدارة اععمال يف جامعة هارفارد.
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وحتدد الورقة أوج القصور ال تواج تطبيق صيا التمويل اإلسالمي يف دول منيمة التعاون
اإلسالمي .وعل الورقة إىل أن اإلسالم يقدم عموعة غنية ما اعدوات املنترات غري
التقليديةو وال إذا ما نبرت بروح حقيقية ميكا أن تؤدي إىل احلد ما البقر وعدم املساواة
يف البلدان اإلسالمية ال تعال ما فقر واس  .وبالتا و فان علر صناع السياسات يف
البلدان اإلسالمية ا اديا يف تعزيز فرص احلصول علر التمويل أو "الدمف املا " جيا
عليصم استيالل إمكانات اعدوات اإلسالمية لتحقيق هرا ا دفو والرتكيز علر حتسني البنية
التحتية التنييمية واملالية خللق بيلة مواتية

