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Making Islamic Modes for Microfinance Work:  

With Reference to the Experience of Family Bank (Sudan) 
 ١عصام حممد عيل الليثي 

 
 مستخلص البحث

 Islamicيعترب الكثري من العلامء واملنظـرين يف جمـال التمويـل اإلسـالمي 

Finance  أن التمويــل األصــغر مــن أفضــل الســبل لتحقيــق الغايــات األساســية
 Wealth andللتمويــل اإلســالمي املتمثلــة يف إعــادة توزيــع الثــروة  والفــرص 

Opportunity Redistribution ال سيام أنه يلبي احتياجـات الرشـائح الفقـرية مـن ،
كـام أنـه املاليـة الرسـمية  السكان الذين هم خارج نطاق احلصول عىل اخلـدمات

يعمل عىل إدراجهم ضمن املستفيدين من هذا القطاع اهلـام واحليـوي حتقيقـا ملـا 
 .Financial Inclusivenessيعرف بمبدأ الشمولية املالية 

                                                        
 .أكاديمية السودان للعلوم املرصفية واملالية  -أستاذ مشارك بقسم االقتصاد  *
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يف جمال التمويل األصـغر  Practitionerكثري من املامرسني يف املقابل، يري 
ة جدا يف جمال التمويـل األصـغر، أن التمويل اإلسالمي حقق نجاحات متواضع

ــع نظــريه ــة م ــدي  خصوصــا باملقارن ــل األصــغر التقلي  Conventionalالتموي

Microfinance . ويلقون باللوم يف هذا اجلانب عىل الصيغ اإلسـالمية يف التمويـل
األصغر باعتبار أهنـا متثـل جـوهر االخـتالف واخلـالف بـني التمويـل األصـغر 

فهؤالء يرون أن بعض هذه الصيغ تواجه . اإلسالميالتقليدي والتمويل األصغر 
 ،العديد من املشـكالت التـي حتـول دون إمكانيـة تطبيقهـا عـىل أرضـية الواقـع

اآلخر ينطوي عىل تكاليف عالية تقلل من جدوى استخدامها يف توصيل  هاوبعض
وعليه، فإن اهلدف من هـذه الورقـة . خدمات التمويل األصغر للفئات املستهدفة

 :ة هو النظر يف إمكانية اإلجابة عىل التساؤالت التاليةالبحثي
 هل تصلح الصيغ اإلسالمية لتوصيل خدمات التمويل األصغر؟ -
 ما هي مقومات نجاح صيغ التمويل األصغر اإلسالمية؟ -

ما هي الضامنات التي يلزم توفرها لتوصيل خدمات متويل أصغر إسـالمية  -
 بصورة مستدامة؟

 ىحـدإساؤالت املثارة مـن خـالل اسـتعراض هذه الت نستتم اإلجابة ع
يف جمـال توصـيل خـدمات التمويـل  هـاوحتليل) السـودان(جتارب بنـك األرسة 
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وسيكون تنظيم . املختلفة، خاصة رشحية اخلرجيني ااألصغر لرشحية الفقراء وفئاهت
خيصص القسم األول منه للمقدمة التي يسلط فيهـا : هذا البحث عىل النحو التايل

أوجه الشـبه وأوجـه االخـتالف بـني التمويـل األصـغر اإلسـالمي الضوء عىل 
فسوف خيصص للتعرف  أما القسم الثاين من البحث. ليديوالتمويل األصغر التق

ألصــغر عــىل مقاصــد الصــيغ اإلســالمية وخيــارات اســتخدامها يف التمويــل ا
 يف حني يـتم يف القسـم الثالـث مـن البحـث عـرض ،واالنتقادات الواردة عليها

بينام سيفرد القسم الرابـع للخالصـة ومناقشـة نتـائج  ،يل جتربة بنك األرسةوحتل
 .البحث
 

 املقدمة -١

يـدي هناك العديد من القواسم املشرتكة التي جتمع بني التمويل األصغر التقل
يشدد عىل أمهية االعتبارات الدينية  فاإلسالم كام هو معلوم. والتمويل اإلسالمي

. كافـة املساواة والعدالة االجتامعية بني أفـراد املجتمـع واألخالقية يف جمال حتقيق
ابن تيميـة واملاوردى، وأبو يوسف، : ويذهب عدد من فقهاء املسلمني، من بينهم

الرشـط  داالعتقاد بأن مسألة املسـاواة والعدالـة االجتامعيـة تعـ ابن خلدون إىلو
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. ١"مية املستدامةالتن" -بتعبري العرص احلديث   -الرضوري لتحقيق ما يطلق عليه 
ً أصيالً   ومن هذا املنطلق  أقر اإلسالم العديد من القيم واملبادئ التي يعتربها جزءا

 :من قواعد النظام املايل اإلسالمي، مثل

 ).امللكية الفردية(فراد يف متلك وسائل اإلنتاج حق األ -
 .جتاه الغري أو جتاه املجتمع هواجباتوفعليه ال هلفرد ومكتسباتحقوق ا -

ورة تقاسم املخاطر بني أطراف املعامالت االقتصادية متشيا مـع قاعـدة رض -
 .الغنم بالغرم

 . الوفاء بعقود املعامالت وااللتزام بام ورد فيها من تعهدات -
، يالحظ أن العديد من العنارص والسامت املتوفرة سابقاً عىل ضوء ما ذكر 

ف العامـة للتمويـل يف التمويل األصغر التقليدي تتسق إيل حد كبـري مـع األهـدا
ثقافة العمـل احلـر وتقاسـم  عن نيفعىل سبيل املثال، يدافع كال الطرف. اإلسالمي
كام يؤمن  الطرفان بأن الفقراء البـد وأن تتـاح هلـم الفـرص والوسـائل  ،املخاطر

يركـز كالمهـا عـىل إعطـاء األولويـة  كـذلك. للمشاركة يف النشاط االقتصـادي
                                                        

  :راجع في هذا األمر ١
M. Umer Chapra: The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help 
Minimize The Severity and Frequency of Such a Crisis in the Future?, A paper 
prepared for the Forum on the Global Financial Crisis held at the Islamic 
Development Bank on 25 October 2008, p 13. 
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، يقـر كـال الطرفـان ىومن ناحيـة أخـر. جتامعيةموية وااللتحقيق األهداف التن
احلصـول عـىل اخلـدمات ( Financial Inclusivenessبمبدأ حتقيق الشمولية املاليـة 

يدافعان عن حتمية إدمـاج الفقـراء يف النظـام فإهنام ومن ثم  ،)املالية حق للجميع
 .١املايل الرسمي 

ل األصـغر لكن باملقابل، توجـد أوجـه اخـتالف وتباينـات بـني التمويـ
اإلسالمي و التمويل األصغر التقليدي بشـأن العديـد مـن القضـايا ذات البعـد 

 : املهم، ومن أبرزها

أن التمويل األصغر التقليدي باستهدافه لرشحية الفقراء النشطني اقتصـاديا   ) أ(
يف حني  ،Poorest of the poorيستثني من دائرة تعامالته رشحية أفقر الفقراء 

صغر اإلسالمي هذه الرشحية ويدرجها ضـمن نطـاق يستهدف التمويل األ
 .خدماته

                                                        
  :الصدد ھذا في انظر ١

Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank): 
Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance Services, 
Working paper for IFSD Forum 2007 Islamic Microfinance Development: 
Challenges and Initiatives,  Dakar Senegal May 27, 2007, p 16. 
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يستهدف التمويل األصـغر التقليـدي بدرجـة كبـرية مسـألة متكـني املـرأة   ) ب(
Woman Empowerment  وجيعل نجـاح التمويـل األصـغر مسـألة مرتبطـة

وعـىل خـالف ذلـك، . بمقدار النجاحـات التـي حيققهـا يف هـذا اجلانـب
ــــل األصــــغر اإلســــالم  Familyي متكــــني األرسة يســــتهدف التموي

Empowerment  ًعن متكني املرأة، نظـرا للقيمـة الكبـرية التـي توليهـا  بديال
 . القيم اإلسالمية لألرسة ودورها يف املجتمع

معظم مؤسسات التمويل األصغر التقليدية تقـوم بتزويـد خـدماهتا املاليـة ) ج(
التـي تتقاضـاها بأسـعار الفائـدة  ةً مقابل تقايض أسعار فائدة مرتفعة مقارنـ

وبام أنه غـري مسـموح للمؤسسـات . املصارف التجارية يف تعامالهتا املألوفة
تقايض أي شكل مـن  –حسب قواعد الرشيعة اإلسالمية  –املالية اإلسالمية 

أشكال الفائدة يف كافة معامالهتا، تتعـدد اخليـارات أمـام التمويـل األصـغر 
لتزويـد  اً الت اإلسالمية أساسـاإلسالمي من خالل االعتامد عىل صيغ املعام

 ).سريد تفصيل هذه اخليارات يف اجلزء التايل(الرشائح املستهدفة بخدماهتا 
أن النقطـة األخـرية التـي تتعلـق   إىل لعله من املفيد اإلشـارة يف هـذا املقـامو

بالصيغ اإلسـالمية، متثـل جـوهر االخـتالف واخلـالف بـني التمويـل األصـغر 
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غر التقليدي، ال سيام أن الصيغ اإلسـالمية تعتـرب هـي اإلسالمي والتمويل األص
 .  الوسيلة األساسية لتحقيق الغايات النهائية للتمويل األصغر اإلسالمي

 الصيغ اإلسالمية للتمويل األصغر -٢

 مقاصد الصيغ اإلسالمية ١-٢
تنبنـي  Islamic Modesالفلسفة العامة للصيغ اإلسالمية فإن كام هو معلوم، 

أو بتعبـري آخـر  ،Real sectorالت االقتصادية املرتبطة بالقطاع احلقيقي عىل املعام
تنبني هذه الفلسفة عىل إرساء قواعد معامالت يـتم فيهـا التـزاوج بـني كـل مـن 

تأسيسا عىل هذا الفهم ينبغـي و. والقطاع احلقيقي  Financial Sectorالقطاع املايل 
من األصول، أو تقديم  ، أو أصالً ما سلعةإ: أن يكون موضوع املعاملة االقتصادية

ولذلك، فإن املعامالت التـي ال تفـي هبـذا الغـرض قـد تـدخل يف بـاب . خدمة
 ً ويفهم من مغزى هذه الفلسفة أن القطاع املايل ال جيب . ١األعامل املحظورة رشعا

                                                        
عليه املمول يـرتبط ارتباطـاً  يرتتب عىل االلتزام هبذه الفلسفة نتيجة هامة مفادها أن العائد الذي يتحصل  ١

انظـر يف هـذا . وثيقاً بنتائج أعامل املرشوع املمول وليس بمقدار التمويل وال بذمة املستفيد مـن التمويـل
سليامن نارص، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظـل املتغـريات الدوليـة احلديثـة مـع : الصدد

م، ٢٠٠٦، اجلزائـر الطبعـة األوىل جلزائـري ببنـك اجلزائـر،دراسة تطبيقيـة حـول عالقـة بنـك الربكـة ا
 .١٨٠-١٧٩ص
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ً للقطاع احلقيقـي  أن ينفصم عن صنوه القطاع احلقيقي، بل ينبغي أن يكون خادما
 -يف املحصلة النهائية  -د الذي تتم فيه عمليات اإلنتاج التي ختدم أصل االقتصاو

وهنـاك بعـد آخـر بشـأن الفلسـفة العامـة للصـيغ . ١عميلة التنميـة االقتصـادية 
 :اإلسالمية يمكن االستدالل عليه من نص اآلية القرآنية

 .٢"كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم"
لة املبارشة هلذه اآلية هـي أن يكـون للفقـراء فالدال. واملقصود بذلك هنا هو املال

توزيع أو إعـادة توزيـع الـدخل النصيب من هذا املال بام يضمن حتقيق العدالة يف 
) سـقفها(حـدها  ىالقصد من هذه املقولة عند مستو هموقد يفرس بعض. والثروة

 تتم عملية إعادة التوزيع عرب الزكاة والصدقات وأعامل الـرب": األدنى، كأن يقول

                                                        
أن انفصال القطاع املايل عن القطاع احلقيقي يعترب من أهم أسـباب األزمـة املاليـة العامليـة   ىرهناك من ي  ١

وبالتايل أصبحت  األمـوال تـدور  داخـل  ،وجود مستقل نسبياً ) أي القطاع املايل(الراهنة، حيث صار له 
وإنـام  .مـن قريـب أو بعيـد) الزراعـة والصـناعة(القطاع املايل دورات متعددة وال ختدم قطـاع اإلنتـاج 

ية يف هذا القطاع هي خدمة أغراض املضاربني واملقامرين والوسطاء املتعطشني لألربـاح وأصبحت األول
يدخل يف باب الكسب غري العادية دون جهد، بل ودون التنازل عن الكثري من أرصدهتم النقدية، وهو ما 

أثر األزمة املالية العامليـة عـىل "إبراهيم العيسوي، : عرضا مستفيضا حول هذا املوضوع جتده يف. الطفييل
تقيـيم : املؤمتر الدويل حول القطاع اخلاص يف التنمية: ، ورقة مقدمة يف"قناة طبيعة األزمة: الدول العربية
 . ، بريوت٢٠٠٩مارس  ٢٥-٢٣واسترشاف، 

 ).٧(اآلية : ة احلرشسور  ٢
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لكن الفهـم . "وأن يرتك هذا األمر ألفراد املجتمع بمحض اختيارهم ،واإلحسان
حتقيـق العدالـة يف جمـال  -بجانب ما ذكـر آنفـا  -األسمى من ذلك يمتد ليشمل 

املـال  التي تكون هي السبيل للحصول عـىلتوزيع الفرص والوسائل االقتصادية 
حـدها  ىه املقولة عنـد  مسـتوالقصد من هذ وهو ما جيعل تفسري. ه  وزيادتهئونام

 .األقىص) سقفها(
نفاق املال لفرد الفقري يف املجتمع املسلم إلوإذا تم التسليم  جدالً بأن حاجة ا

ال ختتلف عن حاجات نظريه الفقري يف أي جمتمع من املجتمعـات األخـرى، فإنـه 
. ةيمكن توزيع هذه احلاجات بني ثالثة متطلبات، تالزم بعضها وال تقبل التجزئـ

 :ويمكن تفصيلها عىل النحو التايل
املـيالد، : ، مثـلLife-cycle Eventsمتطلبات تتعلـق بأحـداث دورة احليـاة   -

  .التعليم واملناسبات الدينيةوبناء منزل، واملوت، والتقاعد، والزواج، 

ــالطوارئ  - ــة، مثــل Emergenciesمتطلبــات تتعلــق ب : أو األحــداث الطارئ
التعـرض حلادثـة رسقـة أو ون احلـوادث، اإلصابات الناجتـة عـواملرض، 

 .حريق
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 Investmentمتطلبات تتعلق بالبحث عـن االسـتثامر يف فـرص اقتصـادية   -

Opportunities رشاء أصل من و ، تأسيس مرشوع: ، مثلاأو عائد تدر دخال
 .١ورشاء أصل من األصول املالية  ،)أرض أو منزل(األصول 

قري يتطلب بدوره وجود منتجـات ماليـة هذا التالزم بني احلاجات املالية للف 
ذات مواصفات متكنها من أن تفي هبذه احلاجات جمتمعة دون التضـحية بجانـب 

وهو األمر الذي ستفرد له مساحة واسعة من النقاش . منها لصالح اجلانب اآلخر
 .  يف األجزاء التالية من هذه الورقة

 خيارات الصيغ اإلسالمية يف التمويل األصغر ٢-٢
مـن حيـث أنـواع  -ة عامة، يمكن تقسيم الصيغ اإلسالمية يف التمويل بصف

 :إيل أربع أنواع أو أربعة جمموعات متجانسة -العقود التي حتكم معامالهتا 
 عقود الرشاكات الصيغ املستندة عىل: أوالً 

. Equity Basedتـداول ومتليـك األصـول التستند هذه الصـيغ عـىل قاعـدة 
أساس مبـدأ العدالـة يف  حتكم هذا النوع من الصيغ عىلالتي ولذلك تقوم العقود 

ــو ــع احلق ــدين عــىلتوزي ــادل يف  ق وااللتزامــات بــني املتعاق ــدأ التع أســاس مب
                                                        

 :بترصف نقال عن  ١
Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank), op cit, p 21. 



 ١١  عصام الليثي      /إنجاح الصيغ اإلسالمية يف التمويل األصغر جتربة السودان
 

فينبغي أن تكون احلقوق املستفادة يف مقابل الواجبات املستحقة كـام . املعاوضات
اس أسـ فيهـا عـىل Profit and Loss Sharing (PLS) جيب توزيع الربح واخلسارة  

وتنحرص أهم أساليب التمويل املستمدة من هذا النوع مـن . ١قاعدة الغنم بالغرم 
 : الصيغ يف اآليت

 .التمويل بصيغة املشاركة -
 .التمويل بصيغة املضاربة -
 .التمويل بصيغة املزارعة -
 .التمويل بصيغة املساقاة -

 عقود البيوع أو املعاوضات عىلالصيغ املستندة : ثانياً 
التـي حتكـم وتقوم العقود . Debt Basedذه الصيغ عىل قاعدة الدين تستند ه

بيـوع املسـاومة : نـوعني، هـي أساس تقسيم البيوع إىل هذا النوع من الصيغ عىل
 يتفاوض فيه الطرفـان ثـم يتفقـان عـىلواملساومة هي البيع الذي . وبيوع األمانة

مـا بيـع أ. بائع السلعةبه ال ىالثمن األول الذي اشرت نظر إىلرشوط البيع، دون ال
  ،وله ثالثة صور ،معرفة ثمن البيع األمانة فهو بيع ينبني عىل

                                                        
، عـامن ، الطبعة األوىلالشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالميةحممود عبد الكريم أمحد إرشيد،   ١  

 . ٣١م، ص ٢٠٠١دار النفائس ):  األردن(
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وهـو : يها بيع الوضيعةوثان ،وهو بيع املشرتى برأسامله فقط: أوهلا بيع التولية
وهو بيع املشرتي برأسامله مـع : وثالثها بيع املرابحة ،بأقل من رأسامله ىبيع املشرت

وتنحرص أهم أساليب التمويل املستمدة مـن هـذا النـوع  .زيادة معلومة يف الربح
 : من الصيغ يف اآليت

 .التمويل بصيغة البيع باملرابحة -
 .التمويل بصيغة البيع بالسلم -
 .التمويل بصيغة البيع باالستصناع -
 .التمويل بصيغة البيع بالتقسيط -
 .التمويل بصيغة البيع بالتوريد -

 عقود التأجري الصيغ املستندة عىل: ثالثاً 
أسـاس متليـك املنفعـة يف  التي حتكم هذا النوع من الصيغ عـىلتقوم العقود 

وتنحرصـ أهـم . مقابل عوض أو متليك منافع يشء مبـاح ملـدة معلومـة بعـوض
 :أساليب التمويل املستمدة من هذا النوع من الصيغ يف اآليت

 . التمويل بصيغة التأجري التموييل -
 . التشغييلالتمويل بصيغة التأجري -
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 .التمويل بصيغة التأجري املنتهي بالتمليك -
 .التمويل بصيغة سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة -
 أعامل الرب واإلحسان الصيغ املستندة عىل: رابعاً 

أسـاس التنـازل عـن  أساس متليك املنفعة أو عـىل تقوم هذه األعامل أما عىل
يب التمويل املستمدة من هـذا وتنحرص أهم أسال. منفعة يشء مباح ودون عوض

 :النوع من الصيغ يف اآليت
 . القرض احلسن -
 .الزكاة والصدقات -
 . الوقف -

عـن خصـائص الصـيغ ) ١(تأسيسا عـىل العـرض  الـوارد يف اإلطـار رقـم 
الكثري من الفقهاء وعلامء االقتصـاد اإلسـالمي أن هـذه الصـيغ  ىاإلسالمية، ير

لتلبية كافـة متطلبـات الفقـراء يف  -ساطة املالية آلية للوبصفتها  –يمكن توظيفها 
ويـدعم ). استثامر الفرص االقتصاديةوالطوارئ، ودورة احلياة، (املجتمع املسلم 

ً علـامء االقتصـاد  -مـن هـؤالء  اكبـري اهذا الفهـم ويعضـده أن جانبـ خصوصـا
يرون أن الصريفة اإلسالمية تقوم عـىل هنـج شـبيه أو مماثـل لـنهج   -اإلسالمي 
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ولـذلك، البـد أن تقـدم الصـريفة اإلسـالمية . Universal Banksبنوك الشاملة ال
تالئم رغبات فئات متنوعة وتويف بمتطلبات أنشطة لمنتجات مالية تتسم بالتنوع، 

متنوعة، خصوصـا يف ظـل انتشـار ثقافـة مـا يعـرف باألسـواق املاليـة املجمعـة 
Financial Super Marketsدمات املاليـة يفضـل ، حيث أصـبح املسـتفيد مـن اخلـ
 تـوفرياً  -مكـان قـدر اإل -ية وغريها من مصدر واحـد احلصول عىل خدماته املال

أن اخلدمات املالية هي من تلك التي يرتبط فيها املستهلك  خاصةللوقت واجلهد، 
ً بسمعة مقدم اخلدمة، وكل ما يقدمه عىل تنوعه ً كبريا  .١ارتباطا

 

 لة خليارات استخدامها يف التمويل األصغرالصيغ اإلسالمية وأمث): ١(إطار رقم 

 مالحظات املجال املالئم الصيغة
 

 املشاركة
 متويل رشاء األصول الثابتة -
متويل احتياجات رأس املال  -

 العامل

تصلح لكافة األنشطة  -
 اإلنتاجية

األنسب لتمويل الصناعة  -

                                                        
  .٥٥-٥١سليامن نارص، مرجع سابق، ص : حول البنوك الشاملة جتدها يف تفاصيل أوىف  ١
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 والزراعة
 

 املضاربة
 متويل رشاء األصول الثابتة - 
أس املـال متويل احتياجات ر -

 العامل
احتياجات (التمويل النقدي   -

 )السيولة

تصلح لكافة األنشطة  -
 اإلنتاجية

األنسب لتمويل احلرفيني  -
 واملهنيني

 
 

 املزارعة
 متويل رشاء األصول الثابتة - 
متويل احتياجات رأس املـال  -

 العامل

تصلح لتمويل النشاط  - 
 الزراعي

ـــة  - ـــق التنمي األنســـب لتحقي
 الريفية

ـــاط  - .متويل رشاء األصول الثابتة -  سقاءاالست ـــل النش ـــلح لتموي تص
 الزراعي

 
 

 املرابحة

 متويل رشاء األصول الثابتة - 
متويل احتياجات رأس املـال  -

 العامل

تصلح لكافة األنشطة  - 
 اإلنتاجية

األنسب لتمويل رشاء املساكن  -
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 والسيارات متويل جتارة الصادر والوارد -
 

 
 السلم

ء السلع الصناعية متويل رشا - 
 والزراعية

متويل احتياجات رأس املال  - 
 العامل

احتياجات (التمويل النقدي   - 
 )السيولة

تصلح لتمويل النشاط  - 
 الزراعي 

تصلح لتمويل التصنيع  - 
 الزراعي

 

تصلح لكافة األنشطة  -  متويل رشاء األصول الثابتة -  االستصناع
 اإلنتاجية

 ل الثابتةمتويل رشاء األصو -  اإلجارة
الصــحية (متويــل اخلــدمات  -

 )والتعليمية

األنسب لتمويل رشاء املساكن  - 
 والسيارات

 األنسب للتمويل النقدي  -  غراضمتويل كل األ -  القرض احلسن
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الزكاة 
 والصدقات

األنسب لتمويل االحتياجات   - غراضمتويل كل األ  - 
 االستهالكية

ــدمات  - متويل رشاء األصول الثابتة -  الوقف ــل اخل ــب لتموي األنس
 الصحية والتعليمية

 :بترصف نقال عن: املصدر  
Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank): 
Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance 
Services, Working paper for IFSD Forum 2007 Islamic Microfinance 
Development: Challenges and Initiatives,  Dakar Senegal May 27, 2007, 
p 16 

 انتقادات الصيغ اإلسالمية يف التمويل األصغر ٣-٢
القسم السابق عـن  هنايةعىل الرغم من كل املزايا واالجيابيات التي وردت يف 

مـن  ان كثـريإفـأفضلية الصيغ اإلسالمية يف تقديم خـدمات التمويـل األصـغر، 
املامرسني يرون أن التمويل اإلسالمي  حقـق نجاحـات متواضـعة جـدا يف جمـال 

ويستشـهد . التمويـل التقليـدي التمويل األصغر، خصوصا باملقارنة مـع نظـريه
% ٠٫٠٥هؤالء باملسامهة املتدنية للتمويل األصغر اإلسالمي التي تقدر يف حدود 
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ويذهب هؤالء يف تربير أسباب . ١مليمن حجم املعروض من التمويل األصغر العا
وفاعليتهـا هذه املسامهة املتدنية بالتشكيك يف جدوى استخدام الصيغ اإلسالمية 

 :استنادا عىل احلجج التاليةوذلك يف توصيل خدمات التمويل األصغر 

بعض الصيغ اإلسـالمية وحتديـدا صـيغ البيـوع أو املعاوضـات أو املبنيـة : أوهلا
دين كاملرابحــة والســلم واإلجــارة واالستصــناع عمومــا عــىل قاعــدة الــ

ن استخدام هذه الصيغ إوخالفها، ال ختتلف كثريا عن الصيغ التقليدية، بل 
يف كثري من األحيان ينطوي عىل تكلفة إضافية يتحمل عبئها املستفيد الذي 

ويضـيف هـؤالء أن صـيغة . هو يف أمس احلاجة لتخفيض تكلفة التمويـل
ً يف توصـيل  -مثل صيغة املرابحـة  ً واسـتخداما التـي تعتـرب أكثـر شـيوعا

دفـع األجـور  ال تلبـي احلاجـة إىل -خدمات التمويل األصغر اإلسالمي 
 ).رأس املال العامل(مستلزمات اإلنتاج  نفاق عىلوالسيولة الالزمة لإل

                                                        
 :نقال عن ١

Nimrah Karim et. al, Islamic Microfinance: an Emerging Market Niche, 
Focus Note No 49, CGAP 2008, p 1; Mohammed Khaled, Building a 
Successful Business Model for Islamic Microfinance (Draft paper), 2011, 
pp 3-4. 
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الصيغ اإلسالمية األخرى وحتديدا صيغ الرشاكات أو املشاركة يف الـربح : ثانيها
املبنية عموما عىل قاعدة متليك األصول كاملشاركة واملضـاربة  واخلسارة  أو

ً من الثقة يف الطرف املستفيد من التمويل، ال يمكـن  ً كبريا التي تتطلب قدرا
 Moral Hazardاستخدامها يف بيئة تتمتع بدرجة عالية من اخلطر األخالقي 

وضـعف ) Governanceاحلوكمـة (وتتسم بضعف آليات الضبط املؤسيس 
ن مؤسسـات التمويـل إوإزاء هـذه املعضـلة، فـ. ات الرقابة واإلرشافآلي

ما أن تقوم بتوصيل خدماهتا عـرب إ: خيارين ماألصغر اإلسالمية تكون أما
ً أو أن تلجـأ بمختلـف السـبل  هذا النوع من الصيـغ بتكلفـة عاليـة جــدا

هلـذه الرشـحية مـن املجتمـع مـن Exclusion خيار اإلقصـاء   والوسائل إىل
 .رة تعامالهتا وبالتايل حرماهنا من إشباع حاجاهتا املاليةدائ

أعـامل الـرب واإلحسـان كـالقرض عـىل الصيغ اإلسالمية األخرى املبنيـة : ثالثها
احلسن والزكاة واألوقاف، ال تالئـم مؤسسـات التمويـل ذات األهـداف 
التجارية أو التي تعمل بدافع حتقيق الربحية، األمر الذي ترتب عليـه نـأي 

براجمها التمويليـة أو ه املؤسسات بعيدا عن استخدام هذه الصيغ ضمن هذ
 . استخدامها بنسب ضئيلة للغاية من مجلة سقفها التموييل أن تلجأ إىل
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القول بوجود فجوة كبرية بني غايـات  وعليه، خيلص أصحاب هذا الرأي إىل
بل . ألصغرالتمويل اإلسالمي ووسائل حتقيق هذه الغايات، بام يف ذلك التمويل ا

كثـري مـن  ىوقناعة سائدة ال يمكـن تغيريهـا لـد اً شائع اً أصبح هذا الرأي اعتقاد
 .املامرسني يف جمال التمويل األصغر

هـاد ن هذه القناعة السائدة ال تعني قفل البـاب أمـام االجتإمما ال شك فيه، و
ممارسات وحلول مبتكرة لتوصيل خدمات متويـل  يوبذل املحاوالت اجلادة  لتبن

باملنتجـات املاليـة  سـعيا للوصـول ،أصغر إسالمية بصورة أكثر كفـاءة وفاعليـة
طاقتها الكاملة، ال سيام وأن التقديرات واإلحصائيات تشـري إىل أن  اإلسالمية إىل

العـامل اإلسـالمي إمـا  ما يقرب من ثلثي املستفيدين يف سوق التمويل األصغر يف
بل حتى أولئـك الـذين يتعـاملون  .هأو حيبذون يرصون عىل أو التمويل اإلسالمي

مع مؤسسـات التمويـل األصـغر التـي تعمـل وفـق الصـيغ التقليديـة يف العـامل 
مؤسسات التمويل األصغر التي تعمل وفق  اإلسالمي، لن يرتددوا يف التحول إىل

 .١الصيغ اإلسالمية إذا توفر هلم البديل اإلسالمي الناجح

 
                                                        

  :قارن يف هذا الصدد  ١ 

Ibid, p 3. 
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 )السودان(جتربة بنك األرسة  -٣
 ١النشأة والتطور ١-٣

 ،م١٩٢٥م بموجب قانون الرشـكات لسـنة ٢٠٠٧تأسس بنك األرسة عام 
بلغ رأس املال املرصح به مليار جنيه سوداين بينام بلـغ رأس املـال املكتتـب فيـه و

 وقـدره مبلـغ – م٢٠١٠ديسـمرب  ٣١حتى  -مليون جنيه سوداين دفع منه  ١٠٠
أسـيس البنـك مـن جانـب يف تومن أهم املسـامهني . مليون جنيه سوداين ٩١٫٨

 :القطاع العام
 .بنك السودان املركزي -
 .الصندوق القومي للتأمينات االجتامعية -
 .والية اخلرطوم -
بكـل مـن واليتـي اخلرطـوم  ،األمانة العامة لديوان الزكاة وديوان الزكـاة -

 .والشاملية

                                                        
بنـك األرسة، تقريـر جملـس اإلدارة والقـوائم املاليـة وتقريـر : املعلومات الواردة يف هذا اجلزء مأخوذة مـن  ١

 .٨-٧، ص ٢٠١٠املراجع العام وهيئة الرقابة الرشعية، 
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 .مؤسسة التنمية االجتامعية والية اخلرطوم -
 : تأسيس البنك من جانب القطاع اخلاص فهمأما أهم املسامهني يف

 .احتاد أصحاب العمل وسيدات األعامل -
 .احتاد معايش الصندوق القومي للتأمينات االجتامعية -
 .احتاد معايش البنوك -
 .عدد من املنظامت واألفراد املهتمني بقضايا التمويل األصغر يف السودان -

لنشاطات التي سيقوم بمامرستها وقد نص قانون تأسيس البنك عىل أن أهم ا
ً لصيغ التمويل اإلسالمي  تتمثل يف تقديم التمويل الصغري للرشائح الصغرية وفقا
وتقديم اخلدمات املرصفية وسط الرشائح الصغرية بام يسمح به القـانون، فضـال 

أمـا ). ادخاريـة-اسـتثامرية-جارية(عن قبول الودائع املرصفية بمختلف أنواعها 
 :كلف البنك بالعمل عىل حتقيقها فتتمثل يف اآليت األهداف التي

ً واخلرجيني وصغار املنتجـني  - تقديم اخلدمات املالية للفقراء النشطني اقتصاديا
من الزراع والرعاة واحلـرفيني ومتكيـنهم مـن إدارة أنشـطة اقتصـادية تالئـم 

 .ظروفهم
ــة إلعــادة توظيفهــا لصــالح ال - ــات اســتقطاب املــوارد املحليــة واخلارجي فئ

 .املستهدفة
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ً للنظم والقوانني املنظمة لذلك -  .مزاولة األعامل املرصفية وفقا
 .رفع الوعي املرصيف واالدخاري وسط الرشائح املستهدفة -
لبات عمـل البنـك وتـدريبهم عـىل طإعداد العنرص البرشي بام يتالءم مع مت -

 .اوآلياهت مفاهيم ممارسة التمويل األصغر
 .رص عمل للفقراءاملسامهة يف خلق ف -
املسامهة يف انسـياب املـوارد املتكاملـة مـن القطـاع غـري الرسـمي والقطـاع  -

 .الرسمي ملصلحة الفئات املستهدفة
ــة  حتويــل القطاعــات غــري املنظمــة إىل - قطاعــات منظمــة تســاهم يف التنمي

 .االقتصادية
ً وإدماجهم يف حركة التنمية -  .تنشيط الفقراء اقتصاديا
 داء العام للبنكمؤرشات األ ٢-٣

تم وضع خطة مخسـية تسـتهدف وم، ٢٠٠٨بارش البنك نشاطه املرصيف عام 
أن يتجاوز عدد العمالء الذين سيستفيدون مـن خـدمات البنـك نصـف مليـون 

). ألف عميـل ٥٠٥ حتديداً (عميل من الذكور واإلناث بنهاية سنوات هذه اخلطة 
يمكـن ) ١(ئيات اجلدول رقـم وفيام ييل عرض موجز ألداء البنك كام تبينه إحصا

 :اخلروج منها بمجموعة من االستنتاجات نوجزها يف النقاط التالية
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تثبت اإلحصائيات مقدرة البنك املتزايدة عىل استقطاب الودائع، مع مراعـاة  -
ضعف نسبة مسامهة الودائع االدخارية، األمر الذي يتطلب بـذل املزيـد مـن 

وكـذلك فـيام  ،رات التي يتبعهـا البنـكاجلهد فيام يتعلق بسياسة جذب املدخ
، خص ً ً أن نرشـ الـوعي يتعلق بسياسات نرش الوعي االدخاري عمومـا وصـا

 .أحد أهداف بنك األرسة املنصوص عليها يف قانون تأسيسه داالدخاري يع
حقق البنك زيادات كبرية يف حجم التمويل املمنوح مقرونا بزيادات كبرية يف  -

عن ذلك، يالحظ أن نسبة النساء املسـتفيدات مـن فضال . ١أعداد املستفيدين
 . التمويل قد جتاوزت الربع من مجلة املستفيدين وهي يف اجتاه نحو التزايد

عرشـة (هناك قدر كبري مـن التنـوع يف األنشـطة التـي قـام البنـك بتمويلهـا  -
التجــاري، النقــل (، إال أنــه يالحــظ أن هنــاك ثالثــة أنشــطة فقــط )أنشــطة

. من حجم التمويـل املمنـوح% ٧٠استأثرت بأكثر من ) اريوالتخزين والعق

                                                        
، فلن تكون كافية لتحقيق  هنفس النسقبداد املستفيدين من التمويل إذا استمرت يالحظ أن الزيادات يف أع  ١

، ال سيام وأنه تبقي عامان عـىل انتهـاء فـرتة )ألف عميل ٥٠٥(العدد املستهدف بلوغه يف اخلطة اخلمسية 
 .تنفيذ هذه اخلطة
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ــت ــ ويف الوق ــات هذات ــوح مل يشــمل االحتياج ــل املمن ــظ أن التموي ، يالح
 .١االستهالكية للمستفيدين كالتعليم والصحة والسكن

أظهرت إحصائيات اجلدول وجود قدر من التنـوع يف الصـيغ املسـتخدمة يف  -
املتزايد الستخدام صيغة املرابحة، وهو مـا التمويل مع بيان االنحياز الكبري و

قد يدعم صحة االنتقادات املوجهة ملؤسسات التمويـل األصـغر اإلسـالمية 
بأهنا ترسف يف استخدام هذه الصيغة لسهولتها وألهنا ختدم أهداف املؤسسـة 
التي تقوم بمنح التمويل وتلقي بأعباء جسمية عىل املستفيد من التمويـل مـن 

التمويل ومن ثم التسبب يف زج املستفيد يف وضـعية العجـز  أمهها رفع تكلفة
 .عن السداد والتعثر

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
نات املتاحة ليست بالتفصيل لكن البيا ،ربام يتضمن متويل النشاط العقاري جانبا من متويل السكن اخلاص  ١

 .الذي يسمح بمعرفة وحجم التمويل العقاري املوجه للسكن اخلاص
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 )١(جدول رقم 
 م٢٠١٠-٢٠٠٨مؤرشات األداء العام لبنك األرسة خالل الفرتة 

 )املبلغ باجلنيه السوداين(

 م٢٠١٠ م٢٠٠٩ م٢٠٠٨ البند

 :استقطاب املوارد
إمجـــــــايل 

 الودائع
١٣٬١٢٣٬٣٣٦٫٨٤ ٥٬٤٤٩٬٨٨٨٫٩٦ ١٬٠٧٧٬٦٤٩ 

نسبة الودائع 
ـــة  االدخاري

(%) 

٨٫٣ %٨٫٤ %٥٫٣% 

 :استخدامات املوارد
حجـــــــم 

 ١٣٧٬٣٦٧٬٦٩٨٫٩٣ ٦٦٬٢٩٦٬٥٠٠٫٢٥ ١٠٬٠٢٩٬٨٠٣٫٠٠ التمويل

ـــــــــدد  ع
املســـتفيدين 
 من التمويل

٢٤٬٣٧٠ ١١٬٣٠٢ ١٬٥٢٢ 
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نسبة النسـاء 
ــتفيدات  املس

(%) 
)* -( ٢٩٫٠ ٢٧٫٢ 

 (%): توزيع التمويل حسب األنشطة
 ١٢٫١ ٧٫١٢ )- ( اعيزر

 ١٫٢ ١٫٣٥ )- ( صناعي
 ١٨٫١ ٢٨٫٠٤ )- ( جتاري

 ١٫٢ ٠٫٠٢ )- ( رس منتجةأ
 ٢٫١ ٠٫٠٣ )- ( حريف
 ٠٫٦ ١٫٥٨ )- ( مهني

 ٢٤٫١ ٢٥٫٣٢ )- ( نقل وختزين 
 ٢٩٫١ ٢٤٫٧٤ )- ( عقاري 
 ٣٫٤ ٣٫٩٦ )- ( حيواين

 ٨٫١ ٢٫٧٥ )- ( ىأخر
 (%):توزيع التمويل حسب الصيغ 
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 ٩٤ ٩١ ٦٧ املرابحة
 ٣ ٦ ٣١ املضاربة
 ٢ ٢ ١ املشاركة
 ٠٫٥ ٠٫٥ ١ املقاولة
 ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٠ السلم

 .يعني أن املعلومة غري متوفرة) -(الرمز *                       
بنــك األرسة، تقريــر جملــس اإلدارة والقــوائم املاليــة وتقريــر : املصــدر 

، ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨املراجع العام وهيئة الرقابة الرشعية، لألعـوام 
 .م٢٠١٠

  ١متويل حاضنات األعامل ببنك األرسة ٣-٣
يعد بنك األرسة من بني املؤسسات املرصفية القليلة يف السودان التي اختـذت 
زمام املبادرة فيام يتعلق بتمويل نشاط حاضنات األعامل املوجهة لتشـغيل رشحيـة 

                                                        
املعلومات املعلقة بتمويل حاضنات األعامل ببنك األرسة ومتويل حاضنة جامعة أم درمـان اإلسـالمية تـم  ١

رع أم مـدير فـ(حممد صالح الدين عوض الكـريم : احلصول عليها من خالل مقابل شخصية أجريت مع
املـدير املـايل حلاضـنة (ومنيب قسم الباري . ، بنك األرسة)درمان ومنسق املرشوعات واحلاضنات سابقا

 . ، بنك األرسة)جامعة أم درمان اإلسالمية
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السـياق تبنـي  ويف هـذا. اخلرجيني بالبالد يف إطار منهج التمويل عرب املجموعات
بالتعـاون مـع قام بتأسيس مخسة حاضنات  إذبنك األرسة جمموعة من املبادرات، 
 ثـالث حاضـناومـن بـني هـذه احلاضـنات . بعض املؤسسات العلمية بالسودان

ات امعــإحــدى اجلتستضــيفها جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، وهــي 
 .زة عن احلاضنات القائمةيعطي ملحة موج) ٢(اجلدول رقم . كوميةاحل السودانية

 
 )٢(جدول رقم     

 أحد أطرافهابنك األرسة  يمثلاحلاضنات القائمة التي 
 )املبلغ باجلنيه السوداين( 

 
 اسم احلاضنة

 
 نوعية النشاط

عدد 
اخلرجيني 
 املستوعبني

 حجم املبلغ
 املستثمر 

حاضنة كليـة اإلنتـاج  -١
جامعــــة (احليــــواين 

الســـــودان للعلـــــوم 

إنتاج دواجن  - 
 ةالمح

١٬٤٥٠٬٠٠٠ ٦٢ 
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 )اوالتكنولوجي

ـــية  -٢ احلاضـــنة اهلندس
 األوىل

ــــودان ( ــــة الس جامع
 )للعلوم والتكنولوجيا

تصنيع الطوب  -
 سمنتياإل

تصـــــــــنيع  -
ـــــــات  املكعب

 سمنتيةاإل

٥٢  

٥٢٠٬٠٠٠* 

 

ـــية  -٣ احلاضـــنة اهلندس
 الثانية

ــــودان ( ــــة الس جامع
 )للعلوم والتكنولوجيا

تصـــــــــنيع  -
األثاثـــــــات 

 املدرسية
تصـــــــــنيع  -

 األثاثات اجلامعية

٣٠ 

 تصنيع األلبان - **حاضنة أبو حليمة -٤
تصـــــــــنيع  -

 منتجات األلبان

١٠٠٬٠٠٠ ٣٠ 

ــــاج  -٥ ــاج دواجــن  -حاضــــنة اإلنت  ١٬٨٢٢٬٠٠٠ ٨٦٠إنت
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 احليواين والزراعي
ــــان ( ــــة أم درم جامع

 )اإلسالمية

 ةالمح
 تسمني أبقار -
إنتــاج شــتول  -

 الزينة

 ٣٬٨٩٢٬٠٠٠١ ١٬٠٣٤ -  املجموع
 
 .ا احلاضنتني اهلندسيتنيتكللاملبلغ خمصص *  

العديـد مـن بالتعاون مـع يساهم بنك األرسة يف متويل حاضنة أبو حليمة  **
 .البنوك السودانية وديوان الزكاة

مدير فرع أم درمان (حممد صالح الدين عوض الكريم : مقابلة مع: املصدر
 .  ة، بنك األرس)ومنسق املرشوعات واحلاضنات سابقا

                                                        
بأسعار رصف أغسطس (مليون دوالر أمريكي  ١٫٦يل ايعادل املبلغ الذي خصص لتمويل احلاضنات حو ١

-٢٠٠٨بنـك األرسة خـالل الفـرتة  متويالتمن مجلة % ١٫٦حوايل  ، علام بأن هذا املبلغ يمثل)م٢٠١١
 .م٢٠١٠
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تأسيسها بعد حاضنات جديدة يرغب بنك األرسة البدء يف  وهناك أيضا أربع
زمام املبادرة وتقدمت   -خمتلف واليات السودان  من -جامعات  أن اختذت أربع

بطلب للبنك للدخول معه يف رشاكة عىل غـرار مـا تـم العمـل بـه يف احلاضـنات 
 :وتتمثل هذه اجلامعات يف. القائمة

 .جامعة البطانة -
 .جامعة القضارف -

 .جامعة سنار -

 .جامعة هنر النيل -
 جتربة حاضنة جامعة أم درمان اإلسالمية لتمويل اخلرجيني ٤-٣

بدأ العمل يف تنفيذ مرشوع حاضـنة جامعـة أم درمـان اإلسـالمية يف يوليـو 
بالتعـاون مـع بنـك األرسة  أنشـأهام بعد أن أثبتت جتربة احلاضنات التي ٢٠١٠

. والتكنولوجيا جدواها وحققـت قـدرا مـن النجاحـات جامعة السودان للعلوم
وفـيام يـيل .  م٢٠١١وقد بدأ تسويق اإلنتاج الفعيل للحاضنة يف األول من ينـاير 
 :وصف جممل للوضع القائم باحلاضنة وموقف سري نشاطاهتا
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 :األطراف ذات العالقة باحلاضنة: أوالً 
شخصـية صـفتها باضنة باملسـجل التجـاري اكتملت الرتتيبات لتسجيل احل

 :اعتبارية لتضم األطراف التالية
 : بنك األرسة -أ

يف إدارة احلاضـنة  املشـاركة ،من مبلغ التمويـل% ٧٠يمثل اجلهة املمولة بتوفري 
 . يف عمليات الرتويج والتسويق ملنتجاهتاواملسامهة 

 :جامعة أم درمان اإلسالمية -ب

 توفري خدمات التـدريب وتساهم بصفة أساسية يف ،متثل املؤسسة العلميةوهي 
عالوة عـىل ذلـك، . ١من التمويل% ٣٠كام تساهم بنسبة  ،واالستشارات الفنية

يف جملـس اإلدارة وكـذلك  عضـويتهاتساهم اجلامعة يف إدارة احلاضنة بحكـم 
 .يف اللجنة الفنيةعضويتها بحكم 

 

                                                        
عبـارة عـن قيمـة أرض  قد كانـتاإلسالمية يف التمويل يف شكل عيني وأم درمان كانت مشاركة جامعة  ١

تـم ختصيصـها ) ألف مـرت مربـع ١٢٦تعادل حوايل (فدان  ٣٠مملوكة للجامعة تبلغ مساحتها أكثر من 
 .تاج التابعة للحاضنة والتسهيالت املتعلقة باخلدمات املساندةلبناء جتهيزات اإلن
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 :اخلرجيني -ج
ملؤسسـة يمثلون الطرف املستفيد من خمرجـات مؤسسـة التمويـل وخمرجـات ا

ويبلغ العدد املخطط استيعابه عندما تعمل احلاضنة بطاقتها القصـوي . العلمية
فقـط مـن  اخرجيـ ٥٥مـنهم (خريج من خمتلف جامعـات السـودان  ١٬١٠٠

واجلدير بالذكر أن هؤالء ). فقط% ٢٠ فيها اجلامعة اإلسالمية متثل نسبة اإلناث
 :اخلرجيني يتوزعون حسب األنشطة التالية

 .اخرجي ٨٠٠: عجولتسمني ال  -
 .اخرجي ٣٠: الدجاج الالحم  -

 .اخرجي ٤٠: شتول الزينة  -

 .اخرجي ٢٥: تصنيع األعالف  -

 .اخرجي ٢٠٠: تصنيع اللحوم  -

 .اخرجي ٢٥: املسلخ أو املجزر  -

 :اهليكل التنظيمي للحاضنة: ثانياً 
 : يتكون اهليكل التنظيمي للحاضنة من ثالثة مستويات تشمل اآليت

 



 ٣٥  عصام الليثي      /إنجاح الصيغ اإلسالمية يف التمويل األصغر جتربة السودان
 

 :ةجملس اإلدار -أ
أربعة منهم يمثلون بنك األرسة وثالثـة  ،يتكون جملس اإلدارة من ثامنية أعضاء

. أعضاء يمثلون جامعة أم درمان اإلسالمية وعضو واحد فقط يمثل اخلـرجيني
يرتأس جملس اإلدارة أحد األعضاء املمثلـني لبنـك األرسة وينـوب عنـه أحـد 

 .األعضاء املمثلني جلامعة أم درمان اإلسالمية
 :للجنة الفنيةا -ب

تتكون اللجنة الفنية من مخسة أعضاء مجيعهم من جامعة أم درمـان اإلسـالمية 
إنتـاج حيـواين، دواجـن، (ويمثلون ختصصات ذات صلة بنشاطات احلاضـنة 

عالوة عىل ذلك، تضم عضوية اللجنة الفنيـة ). بيطرة، شتول وإنتاج األعالف
 .ة الثالثة باحلاضنةرؤساء ملجموعات اخلرجيني يف كل نشاط من األنشط

 :إدارة احلاضنة -ج
هلا يكون طلع إدارة احلاضنة بمسؤولية متابعة سري العمل اليومي باحلاضنة وضت

وتتكـون . اتصال مبارش باخلرجيني يف مواقع اإلنتاج بمختلف أقسـام احلاضـنة
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اإلدارة من فريق عمل يرتأسـه مـدير احلاضـنة ويعاونـه مـدير مـايل وحماسـب 
 .)١(ن تسويق منتجات احلاضنةوموظف مسئول ع

 :التجهيزات والتسهيالت اإلنتاجية اململوكة للحاضنة: ثالثاً 
تنفيذا ملتطلبات النشاطات اإلنتاجيـة باحلاضـنة، فقـد تـم بنـاء التسـهيالت 

 :التجهيزات التاليةوتوفري 

 .بقرة لكل حظرية ٦٥حظرية أبقار بسعة  )٨٠(عدد  -
 . فرخة  ٧٢٠٠بيت للدواجن بسعة  )١(عدد  -
مـرت  ٤٢٠٠(مشاتل ألشجار الفواكه والزينـة بمسـاحة فـدان  )١٠(عدد  -

 ).مربع
 . اليوم/طن ٣٠مصنع أعالف جافة بطاقة إنتاجية تبلغ  -
 .الساعة/عجل ٥٠جمزر أو مسلخ بطاقة ذبح  -
 .عجل ٢٠٠ثالجة حلفظ اللحوم بسعة  -
 .واط كيلو  ١٠٠بئر ارتوازية و مولد كهربائي بطاقة : املنافع -

                                                        
ن مـن خـالل رؤسـاء وجلنة للمشرتيات يمثل فيهـا اخلرجيـ فغن هناكفيام يتعلق بنشاط تسمني العجول   )١(

 . املجموعات
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 .جمهزة بكافة املرافق) بيت ضيافة(اسرتاحة  -
 .عدد واحد عربة توزيع -
 .مرت مربع ٢٥٠لألعالف تبلغ مساحته ) مجلون(خمزن  -
 . صيدلية بيطرية -

 :املنتجات املالية وصيغ التمويل باحلاضنة: رابعاً 
ي مجيع اخلرجيني باحلاضنة حزمة متكاملة من املنتجات املاليـة التـ ىتتوفر لد

وفـيام يـيل وصـف هلـذه . يتم توصيلها هلم عرب صـيغتني مـن الصـيغ اإلسـالمية
 :املنتجات وصيغ التمويل

 :املنتجات املالية املتداولة -أ
احلاضنة أن حيصل عىل  ملتداولة، حيق ألي خريج ينتمي إىلفيام يتعلق باملنتجات ا

 :جمموعتني من املنتجات املالية
 :املجموعة األوىل -

 ،)والتـأمني ،االدخـاروالتمويـل، (املجموعة من ثالثـة منتجـات  لف هذهأتت 
 .مرتابطةتعترب حتمية ألهنا و
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 :املجموعة الثانية -
وتعتـرب  ،)وسـداد الفـواتري ،التحـويالت(لف هذه املجموعة مـن منتجـني أتت

 .ما أراد ذلك ىلخريج احلق يف االستفادة منها متاختيارية ول
بأن املدخل الذي خيول للخرجيني احلصول عىل  البد من التذكري يف هذا املقام

يف  -بصـورة اختياريـة  –كل هذه األشكال من املنتجات املاليـة هـو انخـراطهم 
 :جمموعات تضامنية حددت عىل النحو التايل

 .عرشة أفراد للمجموعة: تسمني العجول -
 .عرشة أفراد للمجموعة: الدجاج الالحم -

 .لمجموعةمخسة أفراد ل أربعة إىل: شتول الزينة -

 :تباع اخلطوات التاليةالتشكيل املجموعات التضامنية باحلاضنة يتم 
رشـوط وخطـوات اليتلقى أفراد املجموعـة  تنـويرا مـن بنـك األرسة عـن  -

 .١االنضامم للحاضنة وكذلك عن صيغ التمويل التي سيتم التعامل هبا

                                                        
قـدر  -نشاط تسمني العجول ونشاط إنتاج الدجاج الالحم تضـم املجموعـة  تيبالنسبة لكل من جمموع  ١

نتاج اإلختصص يف سبعة خرجيني (اآلخردم بعضها البعض خيتشكيلة من التخصصات التي  -كان اإلم
 ).سويقالتختصص يف حاسبة وخريج املختصص يف بيطري، خريج التخصص يف اليواين، خريج احل
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ع نيابـة عة انتخاب رئيس هلا وأمني مال يفوضان بـالتوقيويطلب من كل جمم -
 .عن املجموعة

وبمجرد  .مجاعي باسم املجموعة ىتتقدم املجموعة بطلب لفتح حساب جار -
 –تلقائيـا  –إنشاء هذا احلساب اجلامعي يفتح لكل فرد من أفـراد املجموعـة 

حساب ادخار إجباري يتم تغذيته من املبالغ التي يقوم البنك بخصـمها مـن 
 .قب انتهاء كل دورة إنتاجنصيب كل فرد من األرباح عند التصفية ع

يلتحق بعض أعضاء املجموعات بدورة تدريبية يف جمـال التسـمني وتصـنيع  -
األعالف يقدمها اخلرباء واملختصـني يف هـذا املجـال مـن جامعـة أم درمـان 

 .اإلسالمية
مدة تستغرقدورة بقاء اخلريج  فإناحلاضنة اخلاصة بقوانني اللوائح واحسب  -

 . بعدها ليحل حمله خريج آخر رجيتخعامني يف احلاضنة 

 : صيغ التمويل املستخدمة -ب
حاليـا ثالثـة أنـواع مـن صـيغ التمويـل  تسـنخدممن حيث صـيغ التمويـل، 

 :اإلسالمي، وذلك عىل النحو التايل
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 :صيغة املشاركة املتناقصة -
 ،وهي الصيغة املسـتخدمة بـني بنـك األرسة وجامعـة أم درمـان اإلسـالمية

حسب  –يتوقع وللجامعة، % ٣٠للبنك و% ٧٠شاركة بنسبة وتتوزع أنصبة امل
أن تؤول ملكية أصول احلاضنة للجامعة بعـد مـرور مخـس  -دراسة اجلدوى 

 .سنوات
 :صيغة املرابحة لآلمر بالرشاء -

وتوظــف يف رشاء  ،وهــي الصــيغة املســتخدمة بــني بنــك األرسة واخلــرجيني
ــت، الوالعجــول، : متطلبــات نشــاطاهتم اإلنتاجيــة، مثــل الشــتول، وكتاكي

تصفية املرابحة كـل ثالثـة  فتتمفيام يتعلق برشوط املرابحة، . وأدوات املشاتل
 .وفرتة السامح هي ثالثة شهور ،%٣ قدره شهور هبامش ربح

 :صيغة اإلجارة -
وتوظـف يف تغطيـة   ،وهي األخرى مسـتخدمة بـني بنـك األرسة واخلـرجيني

ظائر وبيوت الدواجن واملشـاتل، احلاالستضافة يف : التكاليف التشغيلية، مثل
 .اخلدمات البيطرية وخدمات التوزيعوالعلف، و
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 :نتائج أعامل احلاضنة: خامساً 
ً بدورات اإلنتاج لكـل نشـاط مـن أنشـطة  ً وثيقا ترتبط نتائج األعامل ارتباطا
احلاضنة، حيث تتم بنهاية كل دورة التصفية ويتحدد موقف توزيع األربـاح  بـني 

م  كان موقف تنفيذ دورات اإلنتاج عـىل ٢٠١١ويف عام . العالقةاألطراف ذات 
 :النحو التايل

 :نشاط تسمني العجول -

اكتملت دورة إنتاج واحدة هبذا النشاط وأجريت هلا عمليات التصـفية، حيـث 
حـوايل (جنيه سوداين  ١٬٥٠٠بلغ متوسط نصيب اخلريج من األرباح املوزعة 

، علام بأن دورة اإلنتاج )م٢٠١١طس دوالر أمريكي بأسعار رصف أغس ٥٣٦
 . ١هبذا النشاط بلغ مداها أربعة شهور

 : نشاط الدجاج الالحم -

متـت عمليـة التصـفية للـدورة و يـة،دورات إنتاج اكتملت هبذا النشاط ثـالث
وقـد . أما دورة اإلنتاج الثالثة، فلم تكتمل عملية تصفيتها بعـد ،األويل والثانية

حـوايل  ن األرباح املوزعة يف دورة اإلنتـاج األوىلبلغ متوسط نصيب اخلريج م

                                                        
 .جنيه سوداين لنشاط تسمني العجول ٣٬٠٠٠حسب دراسة اجلدوى، كان تقدير متوسط ربح اخلريج   ١
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دوالر أمريكـي بأسـعار رصف أغسـطس  ٨٩٣حوايل (جنيه سوداين  ٢٬٥٠٠
وزعـة يف دورة لكن انخفض متوسط نصيب الفرد مـن األربـاح امل. ١) م٢٠١١

دوالر أمريكي بأسعار  ١٧٩حوايل (جنيه سوداين فقط  ٥٠٠  اإلنتاج الثانية إىل
هـذا النشـاط بلـغ مـداها يف ، علام بأن دورة اإلنتاج )م٢٠١١رصف أغسطس 

 . ٢شهرين
 :نشاط شتول الزينة -

. عمليات التصفية  بعد ومل تكتملهذا النشاط، يف واحدة  يةاكتملت دورة إنتاج
ولذلك يصبح من املتعذر معرفة متوسط نصيب اخلريج من األرباح هبذا النوع 

 .من النشاط
 

                                                        
  .جنيه سوداين لنشاط الدجاج الالحم ٢٬٥٠٠اسة اجلدوى، كان تقدير متوسط ربح اخلريج حسب در  ١
نوعية وجـودة سـاللة الوجود مشكلة تتعلق ب يعزى هذا التدهور الكبري يف مستوى أرباح الدورة الثانية إىل  ٢

  .يف هذه الدورة تالدواجن التي اختري
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 ئجاخلالصة ومناقشة النتا -٤

، يمكـن )السودان(من خالل العرض والتحليل السابق لتجربة بنك األرسة 
اخلروج بمجموعة من النتائج التي جتسد مزايا هذه التجربة عـىل وجـه العمـوم، 
ومزايا جتربة حاضنة األعامل بجامعة أم درمـان اإلسـالمية عـىل وجـه التحديـد، 

 :خصوصا فيام يتعلق بجانب الصيغ اإلسالمية

 :نتقاءاال: أوالً 
يتضح عنرص االنتقاء يف هذه التجربة أوالً من خالل اختيار رشحية مستهدفة 

ويتضح هـذا . جتمعهم خصائص وسامت مشرتكة عديدة) اخلرجيني(من العمالء 
ً من طبيعة ونوعية األنشطة املستهدف متويلها التي من أبرز سامهتا  أهنا االنتقاء ثانيا

تـوفري واألمـن الغـذائي، : عنها ىتيجية ال غنسرتاإحتقيق ثالثة أهداف  هتدف إىل
كام يتجىل هـذا . ةحيفرص عمل للخرجيني  ونرش ثقافة العمل احلر لدي هذه الرش

ً من خالل اختيار املؤسسات العلمية التي توفر هلـذه التجربـة رشوط  االنتقاء ثالثا
 . وعنارصه النجاح
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 :املرحلية والتدرج :ثانياً 
التدرج من خالل تتبع النهج الذي سـلكه بنـك يمكن تلمس هذه املرحلية و

بـدأ بمرحلـة التجريـب  ، حيـثاألرسة يف الولوج إيل نشاط حاضـنات األعـامل
Piloting )جتربـة  تلتهـا ،)جتربة حاضنة أبو حليمـة وحاضـنات جامعـة السـودان

حاضنة اجلامعة اإلسالمية التي تم االسـتفادة فيهـا بشـكل كبـري مـن التجـارب 
ــابقة ــدالالت إىلوتشــري . الس ِ  ال ــد ــك األرسة مق ــع أن بن ــة التوس ــىل مرحل م ع

Expanding  جامعـة وجامعـة البطانـة، : احلاضـنات قيـد التنفيـذ(يف هذا املجـال
ثمـرة لنتـائج مرحلـة  فـيام يعـد) جامعـة هنـر النيـلوجامعة سنار، والقضارف، 

حيث سيتم متليـك احلاضـنة  ،Exitوسيتبع هذه املرحلة مرحلة اخلروج. التجريب
 .امعة أم درمان اإلسالمية بعد مرور مخسة أعوامجل

 :التنويع: ثالثاً 
البعـد األول يتمثـل يف : عنرص التنويع من خالل ثالثة أبعاد يمكن النظر إىل

هذه قد هيئات ف. تنويع الصيغ التي يتم تداوهلا يف جتربة حاضنة اجلامعة اإلسالمية
) اركة، املرابحـة، اإلجـارةاملشـ(صـيغ إسـالمية  انية استخدام ثالثالتجربة إمك

حتياجـات وظـروف األطـراف ذات العالقـة يف مرشـوع االبصورة تـتالءم مـع 
بـأن ثمـة  تفيـداملعلومات التي تـم احلصـول عليهـا مـن البنـك إن بل  ،احلاضنة
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 علـف األخرضـللعمل عىل إدخال صيغة السلم يف جمـال زراعـة التتخذ ترتيبات 
ً عىل نشاط تربية ي ، ماار العلفستقرار وتذبذب أسعاالحلل مشكلة عدم  ؤثر سلبا

يتمثـل يف تنويـع فالبعـد الثـاين أمـا . الدجاج الالحم ونشـاط تسـمني العجـول
التمويــل، (املنتجــات التــي يــتم تــداوهلا يف جتربــة حاضــنة اجلامعــة اإلســالمية 

، حيـث هيـأ هـذا التنويـع )سـداد الفـواتريوالتحويالت، والتأمني، واالدخار، و
 Usageوإمكانية  االستخدام  Accessني باحلاضنة إمكانية  الوصول لرشحية اخلرجي

البعد الثالث يتمثل يف حل مسـألة التمييـز املتعلـق و .هلذه اخلدمات  بصورة مثىل
من اإلناث هم أعضاء يف حاضنة اجلامعة % ٢٠ن إ، ال سيام وGender Issueبالنوع 

 .اإلسالمية
 :التجديد واالبتكار :رابعاً 

هذا األمر من خالل نجاح هذه التجربة يف اجلمـع بـني توليفـة  يمكن تلمس
من الصيغ اإلسالمية وبني جمموعة من العنارص املأخوذة مـن أفضـل املامرسـات 

Best Practices العاملية يف جمال التمويل األصغر ممثلة يف اآليت: 

 .التمويل عرب املجموعات وحل مشكلة الضامن  -
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عــرب  Business Development Servicesل تــوفري خــدمات تطــوير األعــام -
 .أسلوب احلاضنات

 .Value Chainاختيار األنشطة املمولة التي تتميز بخاصية سلسلة القيمة  -
األرايض اململوكـة جلامعـة أم (أصول إنتاجية  ل غري منتجة إىلوحتويل أص -

 ).درمان اإلسالمية
بد من التأكيد عىل أن  ، البقاساعىل الرغم مما ذكر يف البنود األربعة املذكورة و

هذه التجربة ال تتسم باملثالية والكامل بل تواجههـا العديـد مـن التحـديات التـي 
متثل فتحا جديـدا يف جمـال  هذاتلكنها يف الوقت . تضع العقبات والعراقيل أمامها

وممـا ال . إنجاح خيارات الصيغ اإلسالمية يف توصيل خدمات التمويل األصـغر
التـي ال تتطلـب للعديد من اخليارات األخـرى  ازال متسع جال ماشك فيه أن امل

 .املزيد من التجديد واالبتكار ىسو
نبـدأ بحيـث هـا نوبالعودة للتساؤالت املطروحة يف مقدمة هذا الورقـة لإلجابـة ع

صـالحية الصـيغ اإلسـالمية لكـي تسـتخدم يف توصـيل  ىعن مد السؤال األول
مـن مناقشـة اجلـزء املتعلـق بخيـارات الصـيغ تبني لنا  ،خدمات التمويل األصغر

صيغة يمكن استخدامها بأوجه خمتلفة  يف  ١١اإلسالمية يف التمويل األصغر وجود 
 :متطلبات الرشائح الفقرية  يف املجتمع املسلم واملتمثلة يف مجيعتوفري 
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 .متطلبات دورة احلياة -
 .متطلبات الطوارئ -

 .متطلبات استثامر الفرص االقتصادية -
) الطلـب(ألمر الذي يدعم سياسات التسـويق املوجهـة بحسـب السـوقوهو ا

Client/Market Driven Policy. وفقا هلا تركز مؤسسات التمويـل األصـغر عـىل ف
فهم احتياجات مجهور املستفيدين وتكييف املنتجات التـي تقـدمها هلـم حسـب 

ق حتقيـ عـىل هذاتـوتعمـل يف الوقـت  ،احتياجاهتم ورغباهتم هبدف نيل رضاهم
 صـالحيةجيـايب يؤكـد عـىل إرد  وعليـه، يمكـن الوصـول إىل. هتاوزياد ربحيتها
 .  يف توصيل خدمات التمويل األصغر هااستخدام
مقومــات نجــاح صــيغ التمويــل األصــغر  بخصــوص الســؤال الثــاينأمــا 

ثبت من جتربة بنك األرسة أنه لكي يكتب هلذه الصـيغ النجـاح يف فقد اإلسالمية 
بد من استخدام توليفة مـن هـذه الصـيغ تتنـوع حسـب  ا فالحتقيق املطلوب منه

أيضـا أيضا من مقومات نجاح الصيغ اإلسالمية . أغراض ومتطلبات املستفيدين
االستفادة من أفضل املامرسات العاملية بشكل يالئم بيئة وظروف املستفيدين مـن 

املتواصل  العمل المية يف التمويل األصغر إىلوأخريا حتتاج الصيغ اإلس. التمويل
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 ىمـد يف جمال التجديد واالبتكار للبحث عن احللول التي تسمح بتحقيق أقىصـ
 . ممكن من الشمولية املالية للفقراء يف املجتمع املسلم

الضامنات التـي يلـزم توفرهـا لتوصـيل خـدمات  بخصوصالسؤال الثالث 
ربـة أيضا مـن واقـع جت عنهيمكن اإلجابة  ،متويل أصغر إسالمية بصورة مستدامة

التمويل األصغر نشاط يتمتع بخصوصية وحيتاج  أن كام هو معلومف. بنك األرسة
ــة  إىل ــالة مزدوج ــات ذات رس ــة Double Missionمؤسس ــالة االجتامعي ، الرس

تطلـب وجـود تولتحقيـق االلتـزام هبـذه الرسـالة املزدوجـة . والرسالة التجارية
ذا األمر سيحدث ما يعرف ويف حالة غياب ه ،عاملني عىل قناعة ودراية كاملة هبا

لرسالة صالح االنحياز ل أي ،Mission Driftباالنجراف أو االنحراف عن الرسالة 
وبالنظر إىل األهداف الواردة يف قـانون . التجارية عىل حساب الرسالة االجتامعية

تأسيس بنك األرسة، يمكن اسـتنباط أهنـا تتضـمن الرسـالة املزدوجـة التـي تـم 
شاهدات الباحث لتجربة بنك األرسة يمكن تلمس وجـود ومن م. سابقارشحها 

. من جانب العاملني بالبنك بتحقيـق رسـالته Commitmentقدر كبري من االلتزام 
السـعي املسـتمر ووهذا ما يمكن االستدالل عليـه مـن خـالل اجلهـود املبذولـة 

 . إلنجاح جتربة حاضنات األعامل والتوسع وإجياد احللول اجلديدة واملبتكرة
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الصة األمر إن وجود مؤسسة متخصصة هلا رسالة جتارية ورسالة اجتامعية خ
بخاصية  االلتزام جتاه رسالة مؤسستهم، يعترب بمثابة الضامن  فيهايتمتع العاملون 

 . الكايف لتوصيل خدمات متويل أصغر إسالمية بصورة مستدامة
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  ∗بن حبيب عبد الرزاق، و•طهراوي أسامء

 ملخص

شهدت العمليات املرصفية واملالية يف السنوات األخرية العديد من 
خاصة تلك املتعلقة بسياسات التحرير املايل كانت السبب همة التغريات امل

ومن هنا برزت رضورة تطوير  .الرئييس يف حدوث األزمات املالية والبنكية
يف كل املؤسسات البنكية واملالية وحتى  هتاوإداراآلليات املتعلقة بتسيري املخاطر 

 .اإلسالمية
ً خالل السنوات املااخلدمات املالية االسالمية  حققت ً كبريا ضية نجاحــا

ً يف أوساط القطاع املصــريف و املايل،  ً قويا ، وسجلت حضورا ً ً متميزا لكن ونموا
شأهنا يف ذالك شأن -  اهنإفالرغم من نمو الصناعة املرصفية اإلسالمية عىل 

تعاين العديد من املشكالت  - الصناعة املرصفية التقليدية يف العامل اإلسالمي
املخاطر التي تتخلل صيغ التمويل والعمليات املرصفية والتحديات املتعلقة ب
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اإلسالمية وكيفية إدارهتا، وبوجه خاص خماطر االستثامر وكيفية تطبيق مقرتحات 
وبالتايل فهي مدعوة لالهتامم أكثر بنظام إدارة املخاطر والعمل جلنة بازل الدولية، 

 .عىل تطويرها
واقع املرصفية اإلسالمية يف   ومن هنا تندرج هده الورقة البحثية يف دراسة

اهتمت هذه  كام .مكانية تطبيقها للمعايري اجلديدةإ ظل املعايري االحرتازية ومدى
وبيت التمويل املرصفية  الربكةدارة املخاطر يف جمموعة إباختبار أداء  الدراسة
 .الكويتي

ألداء دارة املخاطر، اتفاقيات بازل، اإسالمية، البنوك اإل: الكلامت املفتاحية
 .والكفاءة

Abstract: 
 
        In these recent years, banking and financial transactions have known some important 
changes, particularly those related to financial liberalization policies that are considered as 
the main factors that led to financial and banking crisis. All these developments led to the 
necessity of working with the rules of the Islamic financial system and trying to develop the 
risk management mechanisms in Islamic banking and financial institutions.  
The islamic financial services industry become very important in the international financial 
system, and has reached in recent years a great success and significant developments in the 
banking and financial sector. Despite this growth, this industry suffers from many problems 
concerning the nature and the management of islamic banking transactions, particularly, the 
investment risks and how to apply the proposals of the Basel programs. Therefore, these 
risks led islamic institutions to be more interested to developing risk management system. 
In this issue, this work studied the reality of islamic finance in the context of prudential 
rules and the possibility of applying new standards. Moreover, this study tries to examine 
the performance of risk management in the Al Baraka group bank and Kuwait bank.  
Keywords: Islamic banking, risk management, Basel accords, performance and efficiency. 
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 مقدمة
 ً ً و نموا ً كبريا حققت البنوك اإلسالمية خالل السنوات املاضية نجاحــا

ً يف أوساط القطاع املصــريف و املايل ً قويا ، و سجلت حضورا ً ، حيث انترش متميزا
مؤسسة مالية إسالمية يف مجيع أنحاء العامل، و يقدر حجم  ٥٠٠ثر من كأيف العامل 

 . تريليون  دوالر أمريكي ١األصول 
وقد أدى القبول املتزايد للتمويل اإلسالمي العديد من البلدان ملنح 
. الرتاخيص للمؤسسات املالية لتعمل عىل أساس مبادئ الرشيعة اإلسالمية

مثل (سالمية إبلدا، يف دول  ٧٥ أكثر من يفمتواجدة فاملؤسسات املرخص هلا 
 سالميةإأو غري ) ماليزيا، واإلمارات العربية املتحدةوالكويت، والبحرين، 

 .)مثل سنغافورة واململكة املتحدة( ١)٢٠٠٩(
شأهنا يف - فإهناالرغم من نمو الصناعة املرصفية اإلسالمية، عىل لكن 

تعاين من العديد من  - امل اإلسالميذلك شأن الصناعة املرصفية التقليدية يف الع
املشكالت و التحديات املتعلقة باملخاطر التي تتخلل صيغ التمويل والعمليات 
املرصفية اإلسالمية و كيفية إدارهتا، و بوجه خاص خماطر االستثامر و كيفية تطبيق 

                                                        
1 AL-AJMI Jasim, Hameeda Abo Hussain and Nadhem Al-Saleh, (2009), “Clients of 

conventional and Islamic banks in Bahrain: How they choose which bank to patronize”, 
International Journal of Social Economics, Vol. 36 Iss: 11 pp. 1086 - 1112 
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وبالتايل فهي مدعوة لالهتامم أكثر بنظام إدارة مقرتحات جلنة بازل الدولية، 
 .والعمل عىل تطويرهامن خالل البحث والتنقيب يف مثل هذه القضايا خاطر امل

يكتيس البحث يف مثل هذه الدراسات أمهية كبرية وهلذا فإن العديد من 
نذكر عىل سبيل املثال دراسة  .وحتليلها الباحثني حاولوا مناقشة مثل هذه القضايا

ميدانيا  استطالعا التي أجريا فيها ،١)٢٠٠٣(خان وحبيب أمحد  طارق اهللا
للمخاطر التي تنفرد هبا البنوك اإلسالمية وتوصال إىل أن حترير األسواق املالية 

باستخدام عمليات وطرق إدارة املخاطر تستطيع لكن  ،تصحبه زيادة يف املخاطر
بدراسة خطر تقاسم  قامفقد  ٢)٢٠٠٥( TAG EL-DIN  أما بالنسبة ل .التحكم فيها

اقرتح من خالل هذا  ،سالمية وكيفية إدارهتا بطريقة مثىلاألرباح يف البنوك اإل
ستصناع وعقود االمها ة املخاطر يف التمويل اإلسالمي العمل وسيلتني إلدار

 تقييمهدفت إىل  بدراسة ٣) ٢٠٠٩( Abul Hassan  قام هنفسيف السياق واخليار، 

هي  وما إلدارة املخاطر Brunei Darussalamاإلسالمية  البنوك استخدام مدى
يف ثالث  تهلذا قام الباحث باستبيانا .التقنيات املتعامل هبا لكل نوع من املخاطر

                                                        
عثامن : ، ترمجة"حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية: إدارة املخاطر"حبيب أمحد، وخان، طارق اهللا ١

 .٢٠٠٣جدة، طبعة األوىل، للبحوث والتدريب، ال اإلسالمي املعهدبابكر أمحد، 
2 TAG EL-DIN Seif I. (2005), "Towards Optimal Risk Management for Profit-Sharing 

Finance", Islamic Perspectives on Wealth Creation, Edinburgh University Press. 
3 Abul Hassan, 2009, « Risk management practices of Islamic banks of Brunei Darussalam» 

The Journal of Risk Finance Vol. 10 No. 1, pp. 23-37. 
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أنواع من املخاطر،  ةثالثتواجه البنوك االسالمية  أنتوصل إىل وسالمية إبنوك 
إدارة  خماطر االئتامن وخماطر التشغيل، كام خلص إىل أنوخماطر سعر الرصف، 

تدار بكفاءة عالية مع مساعدة من  يف برونايالبنوك االسالمية  املخاطر يف
. ممارسات إدارة املخاطر، الذي تضمن حتديد املخاطر وتقييم املخاطر والتحليل

ما هو واقع الصريفة : هلذا حاولنا من خالل دراستنا طرح اإلشكالية التالية
  ،اإلسالمية يف ظل املعايري االحرتازية ومدى امكانية تطبيقها للمعايري اجلديدة

 املرصفية وبيت التمويل الكويتي؟الربكة وخاصة جمموعة 
  :و ملعاجلة هذه اإلشكالية ارتأينا من خالل دراستنا التطرق للنقاط التالية 

 .املخاطر التي تتعرض هلا البنوك اإلسالمية، و كيفية مواجهتها - 
       .  ІІІاجلديد الذي جاءت به اتفاقية بازل و ،ІІو  Іدور اتفاقيات بازل  - 
مدى تطبيق املعايري الدولية يف البنوك اإلسالمية مع دراسة حالة جمموعة الربكة  - 

 .املرصفية و التحديات التي تواجهها
 

 :منهجية الدراسة

 :اعتمدنا يف منهجيتنا عىل
الذي يقوم عىل مجع احلقائق والبيانات حول : املنهج الوصفي: أوالً 

ً عىل املصادر واملراجعظاهرة املخاطر وإدارهتا يف املصارف   .اإلسالمية اعتامدا
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ويتمثل يف استخراج النسب واملعايري الالزمة : املنهج املعياري: ثالثاً 
ً لتطبيقها عىل  املرصفية وبيت التمويل الربكة جمموعة لقياس النتائج متهيدا

 .)٢٠١٠- ٢٠٠٤(الكويتي
وواقع املخاطرة ببعد  اتفسري نتائج النسب املالية وداللته: قارناملنهج امل: رابعاً 

 .)٢٠١٠- ٢٠٠٤(وبيت التمويل الكويتيجمموعة الربكة املرصفية مقارن بني 
، ٢٠١٠- ٢٠٠٤تم حتديد الفرتة الزمنية لعينة الدراسة من عام وقد 

املعايري  وذلك لتوافر البيانات املالية لعينة الدراسة خالل هذه الفرتة، كام أن
ورة وجود إدارة للمخاطر يف العمل املرصيف بدأت تركز عىل رضقد كانت العاملية 

 .يف هناية األلفية الثانية
 إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية -١
 : تعريف املخاطرة يف اصطالح الفقهاء - ١- ١

غالبا ما كان يعرب الفقهاء عن مصطلح املخاطرة باخلطر، متاشيا مع 
طالق املصطلحني إدهم من ينهام، وقد الحظنا أن مراالتقارب والتداخل اللغوي ب

خماطرة وخطر هو حالة الرتدد بني الغنم أو الغرم بمعنى احتاملية الربح أو 
 . اخلسارة
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، وقال العدوي عن "رشاف عىل اهلالكاخلطر هو اإل ":قال ابن العابدين
ما : وقيل .مها لفظان مرتادفان بمعنى واحد، وهو ما جهلت عينه ":اخلطر والغرر

 ."والعطب تردد بني السالمة
خماطرة التجارة، وهو : املخاطرة خماطرتان": وقال ابن تيمية وابن القيم

امليرس : اهللا، واخلطر الثاين رشاء السلعة بقصد بيعها والربح فيها مع التوكل عىل
 .  "الذي يتضمن أكل املال بالباطل، فهذا الذي حرمه اهللا تعاىل ورسوله

أو يف السنة النبوية الرشيفة، وإنام  ولفظ اخلطر مل يرد يف القرآن الكريم،
ورد معناه يف لفظ مرادف له، هو الغرر، يف احلديث الذي رواه أبو هريرة ريض 
. اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر

تعريض املرء نفسه أو  اخلطر واخلديعة، ووالغرر يف اللغة هو اخلطر، وهو اخلداع 
وهو ما ، ١،  ويف االصطالح الفقهي الغرر ما يكون مستور العاقبةه للهلكةمال

 -كام قال ابن رشد - الغرر ينفي عن اليشء و. تردد بني أمرين ليس أحدمها أظهر
ً عىل تسليمه  .أن يكون معلوم الوجود معلوم القدر مقدورا

 
 

                                                        
  .٦٨، ص١٣اجلزء ،لبنان ،، دار املعرفة، بريوت"املبسوط"شمس الدين الرسخيس، : انظر ١
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 :دارة املخاطرإتعريف  - ٢- ١
ملية التي يتم من خالهلا رصد الع تلك "تعرف إدارة املخاطر بأهنا 

املخاطر، وحتديدها، وقياسها، ومراقبتها، والرقابة عليه، و ذلك هبدف ضامن فهم 
كامل هلا واالطمئنان بأهنا ضمن احلدود املقبولة، واإلطار املوافق عليه من قبل 

هلذا جيب أن تكون عملية إدارة املخاطر شاملة . " ١جملس إدارة املرصف للمخاطر
لة تغطي كل اإلدارات واألقسام التابعة للبنك حتى يكون هناك إدراك ومتكام

التعريف الدقيق : ووعي هبذه اإلدارة، كام تعتمد عىل العنارص الرئيسية التالية
بناء  ،احلد من املخاطر بشكل فعالوللمخاطر التي تنطوي عليها أنشطة البنك، 

من  ،طرق واألدواتعىل قياس دقيق وصحيح للمخاطر وتقييم لإلجراءات وال
وهتدف  .نية تنظيمية وبرشية وفنية مناسبةبواملتابعة، وخالل إطار سليم للمراقبة 

إدارة املخاطر بشكل رئييس إىل التأكد من استيفاء كافة املتطلبات القانونية ويف كل 
األوقات، وحرص إمجايل التعرض للمخاطر، باإلضافة إىل حتديد تركز املخاطر 

 ٢.وتفاديه

                                                        
سالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس املال للمصارف و حميميد ، خماطر صيغ التموبل اإلموسى عمر مبارك أب١

ستاذ األ: رشافإملصارف االسالمية، حتت ، مذكرة دكتوراه ختصص ا٢من خالل معيار بازلاإلسالمية 
    .١٩، ص٢٠٠٨ ،الدكتور أمحد السعد، كلية العلوم املالية املرصفية، األردن

  .٢٠-١٩، ص٢٠٠٥،ةسمري اخلطيب، قياس وإدارة املخاطر بالبنوك، منشأة املعارف، اإلسكندري ٢
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 أنواع املخاطر التي تواجه البنوك اإلسالمية - ٣-١
وهو من  ،يعد االلتزام بالضوابط الرشعية من أهم خصائص املصارف اإلسالمية

األمهية بحيث إذا مل تتقيد به إدارات املصارف فإهنا تفقد صفتها األساسية التي 
عد من لذا فإن معيار االلتزام بالضوابط الرشعية ي .متيزها من املصارف التقليدية

تتعرض البنوك اإلسالمية إىل خماطر . أهم معايري تقويم أداء املصارف اإلسالمية
وفيام ييل سنعرض كل نوع من هذه املخاطر  ،عديدة كغريها من البنوك التقليدية

 : يف كيفية إدارة كل خطرجمموعة الربكة املرصفية باإلضافة إىل دراسة 
 

Ø وجه عام بأهنا املخاطر الناشئة عن تعرف خماطر االئتامن ب: خماطر االئتامن
البنك باملتعهد هبا مما يؤدي احتامل عدم وفاء أحد األطراف بالتزاماته 

مرتفعة يف  خماطر االئتامن أن تكون ومن املتوقع .١إىل الوقوع يف اخلطر
عدم متاثل املعلومات، ويشار  بسبب مشكلة املضاربة واملشاركة صيغتي

                                                        
1 El-Gari Mohamed Ali (2003), "Credit Risk in Islamic Banking and 

Finance", Islamic Economic Studies, Vol. 10, No. 2, March, p 9. 
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وقد ، ١"رأس املال ضياعخطر " أنهب ئتامنخماطر اال من النوع إىل هذا
 .٢لرشيعةليؤدي خطر االئتامن إىل خطر االمتثال 

إطار عام فيها لدى كل وحدة  فإنبالنسبة ملجموعة الربكة املرصفية أما 
تابعة و إعداد تقارير عن املقياس والتشخيص وال :إلدارة خماطر االئتامن يشمل

ئتامن بدءا من عملية املوافقة األولية ومنح مخاطر االبكام تتحكم . خماطر االئتامن
ً باالئتامن،  املتابعة الالحقة للجدارة االئتامنية للطرف املقابل واإلدارة وانتهاء

    .النشطة للمخاطر االئتامنية
وتوكل صالحيات املوافقة عىل التسهيالت االئتامنية من قبل جملس إدارة 

بموجب سياسات ائتامنية  هوتقييمئتامن الوحدة إىل جلان يعهد هلا بمهام حتليل اال
وإجراءات عملياتية حمددة يعمل هبا يف تلك الوحدة، كام توجد يف كل وحدة تابعة 
للمجموعة دائرة تدقيق داخيل مسئولة عن القيام بمراجعة االلتزامات االئتامنية 
 لألطراف املقابلة وتقييم جودهتا وتأمني التقيد باإلجراءات املعتمدة للحصول

  .عىل املوافقة االئتامنية

                                                        
1 Noraini Mohd Ariffin, Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, (2009), “Risks in 

Islamic banks: Evidence from empirical research “, Journal of Banking Regulation 10, 2, 
153–163.  

2 ARIFF Mohamed  and Saiful Azhar ROSLY (2011), “Islamic Banking in Malaysia: 
Unchartered Waters”,  Asian Economic Policy Review 6, 301–319. 
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Ø الربح وأسعار معدالت يف تقلبات من السوق خماطر تنتج: خماطر السوق 

  .العمالت رصف ومعدالت األسهم
ن إمن حيث ملخاطر تقلب أسعار رصف العملة إن املجموعة معرضة 

قيمة األدوات املالية أو قيمة صايف االستثامر يف الوحدات األجنبية التابعة هلا قد 
 .بط بسبب تغريات يف أسعار رصف العملةهت

 بفحص املجموعة تقوم العملة ملخاطر تعرضاهتا قياس أجل من

 سياسة جمموعة قبل من املعتمدة الصدمات قياس متبعة تعرضاهتا ضغوطات
 املجموعة موجودات عىل التأثري حتسباألمر وهي  هبذا يتعلق فيام املالية املشتقات

 إعداد بعملة يتعلق فيام األجنبية العمالت قيمة يف صاننق أو زيادة نتيجةودخلها 

ً  خمتلفة نسب باستخدام ذلك مويت. املجموعة تقارير  إدارة افرتاضات عىل بناء

 .املجموعة
 لعدم نتيجة مالية خسارة املجموعة تكبد خماطر هي :الربح معدل خماطر

 إن .ملطلقةاالستثامر ا وحسابات املجموعة موجودات عىل الربح حصة يف تطابق

ً  يكون املطلقة االستثامر حلسابات الربح توزيع  ،األرباح تقاسم اتفاقيات عىل بناء
 .ربح جوهرية معدل خماطر ألي ختضع ال املجموعة فإن ولذلك
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 القيم انخفاض خماطر هي األسهم أسعار خماطر: األسهم أسعار خماطر

 األسهم مؤرشات تمستويا يف للتغريات نتيجة امللكية حقوق ألسهم العادلة

 حمفظة من األسهم أسعار ملخاطر التعرضعنها  ينتجو  .ةحد سهم عىل كل وقيمة

 حسب االستثامرات تنويع خالل من املخاطر هذه املجموعة تديرو ،االستثامر

 .الصناعي والرتكز التوزيع اجلغرايف
 ٢٠١٠: 494.236 (قدره بمبلغ أسهم حمفظة إمجايل املجموعة لدىإذ أن 

 استثامرات يف تتمثل  )أمريكي دوالر ألف 362.489 2009(أمريكي،  دوالر ألف)

 ألف ) 354.297 : 2009(أمريكي دوالر ألف) ٢٠١٠: 485.270 (بإمجايل متاحة للبيع

 )٢٠١٠: 8.966 (بإمجايل املتاجرة لغرض هبا حمتفظ مالية وأوراق أمريكي دوالر
 10 بمقدار ختالفاال مريكي، إنأ دوالر ألف )8.192 : 2009 ( دوالر أمريكي ألف

 صايف دخل عىل جوهري تأثري أي له يكون لن املحفظة قيمة يف نقصان أو زيادة %

 .احلقوق أو املجموعة
Ø تتمثل يف عدم توفر السيولة الكافية ملتطلبات التشغيل أو و: خماطر السيولة

تكون هذه املخاطر أكثر شدة يف املصارف و. للوفاء بالتزامات املرصف
ن املصارف اإلسالمية ال تستطيع إ: ١سالمية نظرا لألسباب التاليةاإل

                                                        
املصارف حممد سهيل الدرويب ، إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، ملخص حمارضات ملقرر دبلوم  ١

 .١٨، ص ٢٠٠٧، اإلسالمية
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ال تستطيع بيع واالقرتاض بفائدة لتغطية احتياجاهتا للسيولة عند الرضورة، 
عدم قيام املصارف املركزية إضافة إىل الديون مبدئيا إال بقيمتها االسمية، 

نسبة للمصارف، بدور املقرض األخري للمصارف اإلسالمية كام هو احلال بال
معظم الودائع يف املصارف اإلسالمية هي ودائع يف احلسابات  ومن ثم فإن

 .اجلارية

إلدارة  اً عام اً إن لدى جمموعة الربكة املرصفية وكل وحدة تابعة هلا إطار
السيولة يأخذ يف احلسبان متطلبات السيولة فيام يتعلق بحساباهتا اجلارية 

لبنوك واملؤسسات املالية األخرى واالستثامرات وحسابات التوفري والودائع من ا
املقيدة واملطلقة بحيث حتتفظ الوحدة بأصول سائلة بمستويات احرتازية مناسبة 

 .لتأمني القدرة عىل احلصول عىل النقد بالرسعة الالزمة للوفاء بالتزاماهتا
عالوة عىل السياسات الداخلية إلدارة السيولة اخلاصة هبا، يكون أيضا 

با من كل تابعة االحتفاظ بودائع نقدية لدى البنوك املركزية يف دوهلا بام مطلو
وتبلغ هذه النسبة  –يعادل نسبة مئوية من إيداعاهتا حسبام حيدده كل بنك مركزي 

تقوم جمموعة الربكة املرصفية أيضا باالحتفاظ بأموال و%.  ٢٠يف أكثر احلاالت 
التابعة يف احلاالت بعيدة االحتامل  سائلة كبرية تكون خمصصة ومتوفرة لوحداهتا



٦٦ ١، العدد١٩املجلددراسات اقتصادية إسالمية،           

يتوافق إعداد تقارير السيولة مع  وينبغي أنالتي حتتاج فيها الوحدات للمساعدة، 
 .كافة متطلبات األنظمة املحلية

 هي املخاطر الناجتة عن األخطاء البرشية، املهنية أو التقنية: اطر التشغيلخم
نتيجة ىل يف البنوك االسالمية ، قد تكون أع١سواء كانت متعمدة أو غري متعمدة

 .٢تتضمن املخاطر القانونيةوسالمية التعقيدات يف الرشيعة اإل
تتم فيها إدارة خماطر التشغيل عن طريق فبالنسبة للمجموعة املرصفية الربكة أما 

بينام تتم إدارة املخاطر القانونية عن  ،إجراءات العمل الداخلية وآليات املتابعة
ال مع املستشارين القانونيني من داخل املجموعة ومن طريق التشاور الفع

جراءات تقليلها عن طريق إوتتم إدارة خماطر التشغيل األخرى و خارجها،
لتأمني لالتأمني وتوفري موظفني مدربني ومؤهلني وبنية حتتية مناسبة وأنظمة فعالة 

  .تقييم وإدارة مجيع املخاطر اجلوهريةالتشخيص والو
Ø هي املخاطر الناجتة عن تباين آراء و: التمويل اإلسالمية خماطر تتعلق بصيغ

 .الفقهاء حول تطبيق هذه الصيغ

                                                        
بابكر عثامن : حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية، ترمجة: حبيب أمحد، إدارة املخاطروخان، طارق اهللا  ١

 .٤٥، ص ٢٠٠٣جدة، للبحوث والتدريب، الطبعة األوىل،  اإلسالمي املعهدأمحد، 
2 THORSTEN Beck, Asli Demirgüç-Kunt, Ouarda Merrouche 2010, ” Islamic vs. 

Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability”, The World Bank 
Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, p08. 
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تنشأ خماطر االلتزام بالرشيعة اإلسالمية فبالنسبة ملجموعة الربكة املرصفية و
، وهي بالتايل مماثلة هاومبادئ عن اإلخفاق يف االلتزام بقواعد الرشيعة اإلسالمية

 .ة ملخاطر السمعة واملصداقي
هلذا وفرت املجموعة وحدات أنظمة و أدوات حتكم تشمل هيئة الرقابة الرشعية 
اخلاصة بكل وحدة وهذا لتأمني االلتزام بجميع قواعد ومبادئ الرشيعة 

  .اإلسالمية
Ø وهي املخاطر التي حتول إىل املسامهني أي مؤسسة : املخاطر التجارية املنقولة

اية أصحاب حسابات االستثامر من اخلدمات املالية اإلسالمية من أجل مح
أو كل املخاطر التي يكونون معرضني هلا بموجب عقود املخاطر حتمل بعض 

املخاطر التي تنشأ عند حتقيق املرصف ملعدل عائد يقل أيضا املضاربة، هي 
عن املعدل السائد يف السوق، لذلك فإن البنك أو املؤسسة قد تتنازل عن 

من األرباح لصالح أصحاب الودائع من أجل  أو كل نصيبهامن نصيبها جزء 
املحافظة عىل معدل أرباح حيمي البنك من خماطر سحب املودعني لودائعهم 

 .إىل حيث العائد األعىل
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تتبع املجموعة بشكل كامل املبادئ االرشادية إلدارة املخاطر ملؤسسات و
سالمية اخلدمات املالية اإلسالمية التي وضعها جملس اخلدمات املالية اإل
 .باإلضافة إىل احلاجة إىل وضع نظام شامل إلدارة املخاطر وإعداد التقارير

 األساليب املتبعة إلدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية - ٤-١
تتبع البنوك اإلسالمية كغريها من البنوك األخرى جمموعة من الطرق        

وسنتطرق يف هذه  ،واألساليب للتقليل من حدة املخاطر التي يمكن أن تواجهها
 ١:تعترب فعالة يف عملية إدارة املخاطر التي تلك األساليب املداخلة ألهم

الوعد، ألن فيه الرأي الراجح بني الفقهاء هو جواز إلزامية   :االلتزام بالوعد - 
مصلحة، وأن ذلك يعفي أطراف العملية التمويلية من اخلسارة وإحلاق 

وجيوز لدائرة إدارة املخاطر أن تطبق  .الرضر، ويزيد الثقة يف املعامالت
 . مسألة إلزامية الوعد يف العقود املختلفة

                                                        
املرصفية، دار املسرية، حكامها ومبادئها وتطبيقاهتا أ :مود العجلوين، البنوك االسالميةحممد حم :انظر ١

دارة املخاطر يف البنوك إرانية زيدان شحادة العالونة، و، ٤٤٤-٤٤٣ ، ص٢٠٠٨االردن، الطبعة األوىل 
االقتصاد واملصارف  يف احلصول عىل درجة املاجستري من جامعة الريموك رسالة تكميليةاإلسالمية، 
 :وانظر أيضا،  ١٠٤، ٩٣ص ، ٢٠٠٥حممد عبد املنعم أبو زيد، .إرشاف داإلسالمية، 

Hidur Nasser (2010), "Gestion des risques spécifiques en finance islamique 
– expérience de la banque Al-Baraka d’Algérie", Séminaire international sur 
: « Les services financiers et la gestion des risques dans les banques 
islamiques », 18-20 avril, p 62-63.   
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 :واهلدف منها مراعاة عدة أمور أمهها :التصكيك و صناديق االستثامر - 
 .من خالل تعدد منافذ االستثامر هاتوزيعتقليل و خماطر االستثامر  •

طر عىل ز الشديد يف التمويل قصري األجل املسييالتخلص من الرتك  •
 .أعامل املصارف اإلسالمية

للتخفيف من حدة املخاطر عىل البنوك اإلسالمية ف :هتوزيع تنويع و االستثامر - 
القيام بتنويع حمفظتها االستثامرية و توزيع استثامراهتا عىل عدة قطاعات مناطق 

 .جغرافية وفئات خمتلفة من الزبائن
 الدفع بقدر ختلفه عن السداد يف أي تغريم املدين املامطل عىل: غرامات التأخري- 

 .األجل، وهي وسيلة ردع متنع املامطلة وال تقع يف الربا املحرم
توريق حقوق و، ١كالتأمينات التكافلية ونقلها األخطارتطوير وسائل تسيري  - 

 ...). اللجوء إىل عقود السلم و االستصناع،وملكية األسهم، 
الت اخلاصة مع مراعاة أحكام ملواجهة احلا وذلك: ضامنات حقيقيةأخذ  - 

 . الرشيعة اإلسالمية يف هذا اجلانب
 

                                                        
 :نظراملزيد من املعلومات  ١

Mervynk. Lewis (2005), "Wealth Creation through Takaful (Islamic 
Insurance)", Islamic Perspectives on Wealth Creation, Edinburgh University 
Press. 
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 ).ІІІو  І ،ІІبازل( :االلتزام و اخلضوع ملعايري الرقابة الدولية - 
وخالصة ملا سبق يمكن للبنوك اإلسالمية استخدام عدة أساليب مثل العقود 

يف إطار املباح رشعا من  املبنية عىل خيار الرشط أو الوعد امللزم والعربون وغري ذلك مما هو
يف البنوك التقليدية  املستخدمةالعقود والرشوط، مع استخدام ماهو مباح من األساليب 

مبادلة أسعار الفائدة القائم عىل ربا : املحرم رشعا من هذه الوسائل مثلاالبتعاد عن 
 . ١الديون واملستقبليات، واخليارات وغري ذلك

 رة املخاطر يف البنوك اإلسالميةمعايري الرقابة الدولية وإدا -  
ً شهدت البنوك اإلسالمية خالل السنوات األخرية       ً كبريا و نموا تطورا

متسارعا أدى إىل رضورة تطبيق املعايري الدولية للمراقبة من أجل اكتساب 
املصداقية و القدرة عىل املنافسة، ولكن متيزها عن البنوك التقليدية يف طبيعة 

ضها إ ٌ ىل بعض املشاكل اخلاصة بعدم متايش كل املعايري املطبقة مع عملها عر
 لرقابة عىل األعاملاملعنية بامما دفع العديد من اهليئات الدولية  ،املبادئ اإلسالمية

                                                        
، دار النفائس، ١دراسة مقارنة، الطبعة إبراهيم عبد احلليم عبادة، مؤرشات نجاح البنوك اإلسالمية ١

   .١٢٧، ص٢٠٠٨األردن، 
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م طبيعة ئإىل التفكري يف إجياد معايري تال - ∗∗)AAOIFI(∗ )IFSB(-: مثل إلسالمية
 .العمل املرصيف اإلسالمي

 ؟ ІІو  Іماهو دور اتفاقيات بازل : بنكيةإدارة املخاطر ال –١
من أجل حتقيق بنية مالية قوية وضامن األمان واالستقرار للنظام املايل العاملي،      
أملانيا، بلجيكا، (دول  ١٠املتكونة من ) أو جلنة املراقبة البنكية(ت جلنة بازل ئأنش

ا، اليابان، لوكسمبورغ، كندا، إسبانيا، الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، إيطالي
يتمثل اهلدف األسايس من و. ١٩٧٤سنة ) هولندا، بريطانيا، السويد، سويرسا

وضامن  ،واملحافظة عىل إدارة جيدة لالئتامن ،خلق بيئة مناسبة يفهذه اللجنة 
 .تفعيل الرقابة عىل املخاطر البنكية

من املعايري  تشمل جمموعة اليت Іاتفاقية بازل  ١٩٨٨أقرت هذه اللجنة سنة  ●
 .خاصة خطر القرضوقوعها، اية البنوك من املخاطر املحتمل وإىل مح اهلادفة

                                                        
هي منظمة دولية غري هادفة للربح تضطلع بإعداد  هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ∗

للمؤسسات وأخالقيات العمل واملعايري الرشعية  ،وإصدار معايري املحاسبة املالية واملراجعة والضبط
  .اإلسالمية خاصة والصناعة املرصفية واملالية اإلسالمية عىل وجه العموم املالية

وتعزيز صناعة اخلدمات املالية هو هيئة دولية، تضع معايري لتطوير  جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ∗∗
رشادية هلذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك إسالمية، وذلك بإصدار معايري رقابية ومبادئ اإل

  ).التأمني االسالمي(وسوق املال، والتكافل 
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 % ٨ ـجاءت هذه االتفاقية لوضع حد أدنى لكفاية رأس املال يف البنوك حدد بو
فيام خيص البنوك أما  ١.متثل نسبة رأس املال إىل األصول املرجحة بأوزان أخطارها

من  ٢ ريكو لوقا وفاراهباخش ميرتاأ-ومنهم ني اإلسالمية، اقرتح بعض الباحث
ممارستها : لعدة أسباب منها % ٨بأن تكون النسبة أكرب من  -صندوق النقد الدويل
ة يف معامالت ولالستثامر احلقيقي،  َّ عدم وجود رقابة عىل املشاريع االستثامري

ِّ - املضاربة ل رب ُّ ة تنص عىل عدم تدخ َّ املال  ، وذلك ألن أحكام املضاربة الرشعي
ة والضامنات و، -يف أعامل املضارب أثناء املضاربة َّ غياب الضامنات االحتياطي

ة َّ ي  .األخرى يف معامالت تقاسم الربح واخلسارة بصفة عام ِّ ه إىل ذلك يؤد كلُّ
ة َّ ات املصارف اإلسالمي َّ  .زيادة عنارص املخاطرة يف عملي

من  "ІІبازل " ـة سميت ب، وضعت جلنة بازل اتفاقيتها  الثاني١٩٩٩ويف سنة  ●
بعني االعتبار  تأجل تغطية بعض النقائص املوجودة يف االتفاقية األوىل التي أخذ

خطر القرض  :هي ثالث خماطر بنكية ІІتغطي اتفاقية بازل و. خطر القرض فقط
قد و). %٢٠نسبةب( ، واخلطر التشغييل)%٥بنسبة (، خطر السوق )%٧٥بنسبة (

وشملت ثالثة أعمدة  ،ية كبرية للمخاطر البنكيةطسمحت هذه االتفاقية، بتغ
                                                        

1 De Servtgny A. (2001), "Le risque de crédit : nouveaux enjeux bancaires", 
Ed. DUNOD, Paris, p 176.  

قضايا مطروحة بشأن االحرتاز واملراقبة، جملة  :أريكو لوقا وفاراهباخش ميرتا، النظام املرصيف اإلسالمي ٢
 .٤٩-٤٧م، ص٢٠٠١، ٢١، ع ١٣جامعة امللك عبدا لعزيز، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جدة، مج
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نسبة الكفاية (طريقة مستحدثة حلساب كفاية رأس املال : العمود األول: ١إضافية
Mc Donough(الة للمراجعة و املراقبة: العمود الثاين، و ّ أما  ،ضامن وجود طريقة فع

خيص فيام ما أ .قفهو يتعلق بالشفافية املالية للبنوك و نظام السو: العمود الثالث
ّ فقد يف البنوك اإلسالمية  ІІتطبيق معايري بازل   ,Chapra M, Khan T(نت دراسة بي

ّ  ІІالتي جاءت هبا اتفاقية بازل  أن األعمدة الثالث ٢)2002 ق أيضا يف البنوك تطب
 ّ املراقبة  نت هذه الدراسة أن توفر نظام جديد للتقييم الداخيل واإلسالمية، كام بي

. ر األصول من شأنه أن يطور ثقافة إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالميةاجليدة خلط
استخلصت هذه الدراسة أنه من السهل عىل هذه البنوك تطبيق املعايري الدولية 

 .للتنظيم رشيطة أن تأخذ هذه األخرية اجلانب اإلسالمي بعني االعتبار
ملراقبة قامت بعض اهليئات الدولية املرشفة وا فقدكام ذكرت سابقا 

قة بني أعامل البنوك اإلسالمية بمحاوالت لوضع صيغ لتطبيق اتفاقيات  ّ واملنس

                                                        
1 Thoraval Pierre-Yves (2002), "le dispositif de bâle II : rôle et mise en 

œuvre du pilier 2", Revue de la Stabilité Financière, N° 9, Décembre, 
p126. 

بابكر عثامن : حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية، ترمجة: حبيب أمحد، إدارة املخاطروخان، طارق اهللا ٢
  .دةج، ٢٠٠٣للبحوث والتدريب، الطبعة األوىل اإلسالمي املعهدأمحد، 
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خاصة الثانية منها، يف اإلرشاف والرقابة عىل البنوك اإلسالمية بام يتالءم و ،بازل
 :ومتثلت هذه املحاوالت خاصة يف  .مع طبيعة عملها

 : AAOIFIالمية اقرتاح هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلس
التي  ختتلف عن املخاطر البنوك اإلسالمية عمليات تنشأ عن املخاطر التيإن 

، أصدرت ١٩٩٩يف عام .  II يف بازل يمكن متثيلها وال التقليدية تواجهها البنوك
 للبنوك نسبة كفاية رأس املالحساب كيفية يوضح  اً بيان هيئة املحاسبة واملراجعة

 .من ذلكويبني اهلدف  اإلسالمية
املخاطر  بشكل صحيح يعالج ملموس وضع إطار نحو أول مبادرة ههذ توكان

أخذ بعني االعتبار اختالف طبيعة املوارد ت ،املصارف اإلسالمية التي تواجهها
ً الطبيعة اخلاصة للودائع االستثامرية التي ال تعترب  هلذه البنوك واملؤسسات، وأيضا

ً عىل البنك اإلسالم ً ماليا ي كام يف البنك التقليدي، وأهنا غري مضمونة من التزاما
البنك يف حاالت اخلسارة إالّ يف حاالت التعدي أو التقصري أو خمالفة رشوط 

ويمكن استعراض اجلوانب التي تناولتها هيئة املحاسبة واملراجعة  .العقد
للمؤسسات املالية اإلسالمية يف حساب نسبة كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية 

 : ن خالل املعادلة التاليةم

 +اته يرأس املال املدفوع واحتياط= نسبة كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية 
األصول اخلطرة املرجحة /احتياطي خماطر االستثامر +احتياطيات إعادة التقويم 
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من إمجايل  %٥٠+حسابات االستثامر املشرتكة  - املطلوبات+ املمولة لرأس املال
ّ متويلها من حسابات االستثامراألصول املوزون    .ة حسب درجة خماطرها التي تم

ؤخذ عىل هذا املعيار هو ما ييل ُ  :إالّ أن ما ي
إلعداده يف التاريخ املذكور  IIأكثر من بازل  Iتطابق هذا املعيار مع اتفاقية بازل  - 

ً يف الوقت احلايل بالنظر إىل التطورات ً تقليديا ، مما جيعل منه معيارا ً التي  سابقا
 .شهدهتا معايري بازل بعد ذلك التاريخ

ص هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف إصدار  -  ّ ختص
املعايري املحاسبية ومعايري املراجعة أكثر من غريها جعل من املعيار الذي وضعته 

ريه التطبيق الذي تلقاه معاي من حيثلكفاية رأس املال ال يلقى القبول الكبري، 
جملس اخلدمات املالية معايري  ذهب بشكل أكرب إزاءاملحاسبية، وهو القبول الذي 

 .  IFSBاإلسالمية 
 :IFSBاقرتاح جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

 منذ تأسيسهنحو تطوير صناعة التمويل اإلسالمي  مهمةخطوة هذا املجلس  ديع
ا يف  ً  .قرا لهر مكواالملبو واختاذهم و ٢٠٠٢نوفمرب  ٣رسمي

من قبل جمموعة من املحافظني وكبار اخذ قرار إنشاء مثل هذه اهليئة  وكان
املسؤولني من البنوك املركزية والسلطات النقدية من العديد من الدول 
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اإلسالمية، بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية، وهيئة املحاسبة واملراجعة الدولية 
م للمجلس اخلدمات املالية اإلسالمية اهلدف العاويتمثل . الدويل  وصندوق النقد

وتنسيق يف التنظيم واإلرشاف عىل قطاع  هاونرشتعزيز أفضل املامرسات  يف
 .اخلدمات املالية اإلسالمية

املعايري الدولية للوكاالت  تضع دولية جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هيئةيعد 
واستقرار صناعة  التنظيمية واإلرشافية التي هلا مصلحة يف ضامن موثوقية

وتطبيقها وتتامشى حتديدا مع أحكام اهليئة الرشعية ، اخلدمات املالية اإلسالمية
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية وهيدف . عىل املامرسات املرصفية اإلسالمية

يعة يف املنتجات املتوافقة مع الرشالكامنة أيضا إىل توحيد النهج يف حتديد املخاطر 
املقبولة التحوطية التي تلبي املعايري  األخطارأوزان مات وتعيني اإلسالمية واخلد

 .دوليا
معيار كفاية رأس  ٢٠٠٥يف ديسمرب أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية وقد 

 .التي تقدم خدمات مالية إسالمية) عدا مؤسسات التأمني(املال للمؤسسات 
الذين يشرتكون جزء يأخذ بعني االعتبار خصوصية أصحاب حسابات االستثامر 

 :من املخاطر مع املسامهني عىل النحو التايل
احتياطي خماطر +  احتياطي معدل األرباح+ نيحقوق املسامه(نسبة امجايل رأس املال  -أ

+ خماطر االئتامن (إىل إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها ) االستثامر
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ملرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة املوجودات ا - )خماطر التشغيل+  خماطر السوق
 ).خماطر السوق+  خماطر االئتامن( من حسابات االستثامر املشرتك

التي تقترص ) عدا املؤسسات التأمينية(املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات  - ب
وهي ، ٢٠٠٥أصدر املجلس هذه املبادئ يف ديسمرب : عىل تقديم خدمات مالية إسالمية

طوط العريضة ملجموعة من املبادئ التي يمكن تطبيقها عىل فئات تبني اخل
خماطر : وتتمثل هذه املخاطر يف  .سالميةر الست التي تتعرض هلا البنوك اإلاملخاط

خماطر وخماطر السيولة، وخماطر السوق، واالئتامن، خماطر االستثامر يف رؤوس األموال، 
 .خماطر التشغيلومعدل العائد، 

إلدارة املؤسسات التي تقترص عىل تقديم خدمات مالية إسالمية  اإلرشادية املبادئ - جـ 
أصدر : التكافل وصناديق االستثامر اإلسالمية/عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية

، وفيها يتناول الطريقة العامة لضوابط إدارة ٢٠٠٦املجلس هذه املبادئ يف ديسمرب 
كيز عىل حقوق أصحاب حسابات مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية، مع الرت

 .وكذا شفافية إعداد التقارير املالية املتعلقة بحساباهتم ،االستثامر
فصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقترص عىل معيار اإل - د

أصدر : التكافل/تقديم خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية
، وهو  يتعرض للمبادئ العامة لإلفصاح، وكذا ٢٠٠٧ديسمرب املجلس هذا املعيار يف 
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كام يتناول هذا  .هيكل رأس املال بام يف ذلك حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثامر
املعيار خمتلف أنواع املخاطر التي تتعرض هلا البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 

املبادئ اإلرشادية إلدارة "يف  الواردة هانفسوإدارهتا والتخفيف منها، وهي املخاطر 
، إال أن املعيار مل يتعرض ملخاطر ٢٠٠٥الصادرة يف ديسمرب  "املخاطر للمؤسسات

 :االستثامر يف رؤوس األموال، بينام أضاف نوعني من املخاطر وهي
 املخاطر التجارية املنقولة  - 
 املخاطر اخلاصة بالعقود - 

ية يف إجراءات الرقابة اإلرشافية للمؤسسات اإلرشادات املتعلقة بالعنارص الرئيس - هـ 
عدا مؤسسات التأمني  ،التي تقترص عىل تقديم خدمات مالية إسالمية

أصدر املجلس هذه اإلرشادات يف : التكافل وصناديق االستثامر اإلسالمية/اإلسالمية
، وهو يتعرض ملتطلبات رأس املال النظامي والتعامل مع أصحاب ٢٠٠٧ديسمرب 

التعرض   ّستثامر، وكذا إدارة املخاطر وضوابط إدارة املؤسسات، ثمحسابات اال
للشفافية وانضباط السوق، وكذلك التعاون يف اإلرشاف بني السلطة اإلرشافية للدولة 
ً متطلبات رأس املال واملراقبة الداخلية عىل النوافذ اإلسالمية،  األصيلة واملضيفة، وأيضا

ً االستثامرات العقارية  .ثم أخريا
: مسودة مرشوع املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة برامج االستثامر اجلامعي اإلسالمي - و
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 .، ال تزال قيد املناقشة٢٠٠٧أصدر املجلس هذه املسودة يف ديسمرب 
: يك الصكوك واالستثامرات العقاريةمسودة مرشوع متطلبات كفاية رأس املال لتصك - ز

 .ال تزال قيد املناقشة ،٢٠٠٧أصدر املجلس هذه املسودة يف ديسمرب 
االعرتاف بالتصنيفات لألدوات واإلرشادات املتعلقة بمعيار كفاية رأس املال،  - حـ 

املالية املتفقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية الصادرة من مؤسسات تصنيف ائتامين 
، وفيها يبني معايري ٢٠٠٨أصدر املجلس هذه اإلرشادات يف مارس : خارجية

ت التصنيف لغرض حساب أوزان خماطر املوجودات املالية املتفقة االعرتاف بوكاال
 .مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، وكذا إجراءات التصنيف والرقابة الداخلية والشفافية

إىل التفكري، من  ∗قد أدت النقائص املسجلة يف االتفاقيات األوىل  للجنة بازلو
دئ األساسية التي جاءت هبا طرف البنوك املركزية، يف املراجعة الرسيعة للمبا

ّ و. ІІاتفاقية بازل  وضع معايري جديدة أكثر فعالية سميت  عىل هذا األساس تم
وإنشاء نظام معياري عىل املستوى الدويل من أجل ضامن خضوع  "ІІІببازل "

 . توافقها مع املعايري الدولية البنوك اإلسالمية لقواعد الرشيعة و

                                                        
، نذكر عىل ІІخذ بعني االعتبار يف اتفاقية بازل ؤمن املخاطر مل ت اً كبري اً تكمن النقائص املسجلة يف أن عدد ∗

واألخطار اخلاصة  ،خطر االئتامن اخلاص بالبنوك اإلسالميةواإلسالمية،  خطر تفسري القواعد: سبيل املثال
 .بالصيغ اإلسالمية
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 IIIاتفاقية بازل  –٢
 ـإىل عقد اتفاقية جديدة سميت ب ٢٠١٠ يوليولت جلنة بازل يف بداية توص     
 وقد تضمنت. ، أعادت صياغة كل من مفهوم رأس املال والسيولة"٣بازل"

املعايري اجلديدة التي وضعتها اللجنة الزيادة يف احلد األدنى لرأس املال املطبق عىل 
االتفاقية  وتعد .اتصالبة اجلهاز املرصيف ضد األزمالبنوك من أجل تعزيز 

هبدف  (CSF) برنامج خاص وضعه جملس االستقرار املايل  مهام يف ااجلديدة عنرص
تأسيس نظام مايل قوي ومرن أمام فرتات الضغط، جاءت نتيجة ملا خلفته األزمة 

كشفت عن وجود عدة نقائص عىل مستوى البنوك يف إدارة  التياملالية العاملية 
لخ، كام أكدت إ…املتبعة من أجل املراقبة واملراجعةاملخاطر، ويف اإلجراءات 

األزمة عىل رضورة تواجد نظام رقايب فعال وقادر عىل ضامن التنفيذ الكامل 
لقوانني احليطة واحلذر لتجنب مشكلة املخاطر املعنوية التي تتواجد يف البنوك 

اجليدة الكربى وتشجيع التطبيق الصارم إلدارة املخاطر واحلصول عىل املعلومات 
يف ما  Caruana Jaime 2010 والصحيحة اخلاصة بالعمالء، فبالنسبة لوجهة نظر 

يرى أهنا متلك تأثري إجيايب عىل األعامل فإنه خيص كفاية رأس املال اجلديدة، 
 :١املرصفية ألهنا

                                                        
1 Caruana Jaime (2010), "Bâle III : vers un système financier plus sûr", 

Paper presented  in the 3
e 
banking international Conférence, Santander, 

Madrid, september 15 th 2010, pp 2, 3 et 4.  
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إن حتسني نوعية إذ : حتسن من نوعية بنية و شفافية قاعدة رأس مال املرصف ∗
حتسني القدرة عىل استيعاب اخلسائر وبالتايل متانة وصالبة  رأس املال يؤدي إىل

 .البنوك يف وجه األزمات

من أهم املعايري املعتمدة لقياس متانة  إذ يعد : ترفع نسبة كفاية رأس مال البنوك ∗
 ٍ الرفع يف احلد  املؤسسات املرصفية من الناحية املالية، حيث يتوجب من جهة

أي (بالنسبة لرأس املال األسايس  وكذا ،%٤٫٥إىل  %٢األدنى لرأس املال من 
، ومن جهة أخرى جيب عىل البنوك أن %٦إىل  %٤يتوجب رفعها من ف) ١الرشحية

من أسهمها  % ٢٫٥ـ متتلك صندوقا الحتياطي رأس املال اإلضايف الذي يقدر ب
 ،تياطي سيكون هناك تأثريات مبارشة، ألنه يف حالة عدم توفر هذا االحاملشرتكة

 كانت رؤوس األموال تقرتب من متطلبات احلد األدنى كانت البنوك أكثر فكلام
وهذا االحتياطي سيسمح للبنك  ...)أرباح األسهم،(حمدودية يف توزيع األرباح 

إن الزيادة يف احلد األدنى لرأس املال يف فدعم عملياته يف فرتات الضغط، وبالتايل 
امتصاص (ستيعاب اخلسائر كان من أجل ا - عىل املستوى العاملي- البنوك 
حيث تم الرفع  من يف فرتة األزمات دون النزول حتت احلد األدنى، ) اخلسائر

عىل البنوك االلتزام  ، وهذا يعني أن%١٠٫٥إىل  %٨ة لرأس املال من ءمعدل املال
 .هبذا البند وتوفري رؤوس أموال إضافية
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ال هيدف من جانب التعديل الذي شمل رأس امل: ختفض من املخاطر النظامية ∗
أي اخلطر الذي يسبب  برمته،آخر إىل مواجهة اخلطر الذي يمس النظام 

وبالتايل زعزعة االستقرار لالقتصاد الكيل،  ومن ثماضطرابات يف النظام املايل 
فإن تعزيز متطلبات احليطة يف القطاع املايل عىل النحو املقرتح من طرف جلنة بازل 

تطرقت قد . املؤسسات االقتصاد وخاصة ويلمت تأثري كبري عىل سيكون له
ومن االتفاقية اجلديدة لعنرص آخر مهم يتمثل يف متطلبات احلد األدنى للسيولة، 

تقرتح اعتمـاد فهي . الواضح أن جلنة بازل ترغب يف بلورة معيار عاملي للسيولة
 .نسبتني

ف بنسبة تغطية السيولة و :معيار السيولة عىل املدى القصري*  ّ ، وسيتم )LCR(يعر
ً  ،٢٠١٥ ينايرتنفيذه ابتداءا من  لبي ذاتيا ُ وهو هيدف إىل جعل املرصف ي

 .احتياجات السيولة يف حال طرأت أزمة
وهيدف إىل أن يتوفر للمرصف  ):NSFR(معيار السيولة عىل املدى الطويل * 

 .مصادر متويل مستقرة ألنشطته
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  ٣ إلى بازل ٢تفاقية بازل امن  :١الجدول

املرجحة  األصول
/  رهااطخمبأوزان 

 بالنسبة املئوية

 احتياجات رأس املال
 
 

 

 األسهم العادية 
 

 )١الرشحية (رأس املال األسايس 
 

إمجايل رأس 
 املال

املعدل 
 األدنى

الصندوق 
 االحتياطي

النسبة 
 املطلوبة

املعدل 
 األدنى

املعدل 
 املطلوب

املعدل 
 األدنى

املعدل 
 املطلوب

II  ٨  ٤   ٢ بازل  

 
III ١٠٫٥ ٨ ٨٫٥ ٦ ٧٫٠ ٢٫٥ ٤٫٥ بازل 

  

 Caruana Jaime (2010), op cit, p 8 : املصدر
 
 :بالنسبة للبنوك التقليدية هوسلبيات ٣جيابيات بازلإ●
 .محاية أكرب ضد اإلفالس لتوافرجتعل النظام برمته أكثر أمنا  -  :جيابياتإلا
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كرب يف العامل القواعد اجلديدة تتضمن بنودا ترمي إلقرار شفافية أ -
 .املايل

 .يادة كبرية يف احتياطيات رأس املالز -
رض ضغوطا عىل مما يفستتقلص أرباح املصارف  أن همبعضيرى  -  :سلبياتال

 .زيد تكلفة االقرتاضي واملؤسسات األضعف، 
 .جعل املصارف أقل إدرارا للربحست -

 هيئة قطاع املصارف األمريكية أحد منسويبتالبوت، . وأوضح سكوت إي
التي متثل أكرب املصارف األمريكية، أن هذا ) فايننشيال رسفيسز راوندتيبل(

 .املستوى املرتفع من رأس املال سيقلص قدرة املصارف عىل اإلقراض
 :بالنسبة للبنوك اإلسالمية هوسلبيات ٣جيابيات بازلإ●

مل يف إدارة بعض اجلوانب املهمة يف العخاصة تعزيز قوهتا املالية، و: االجيابيات
 .املرصيف مثل إدارة السيولة واحلوكمة الرشيدة

عايري التي تويص هبا املسالمية مع م إدارة السيولة للبنوك اإلؤعدم تال :السلبيات
كام  .قد تتالءم مع العمل املرصيف التقليدي أكثر عىل الرغم من أهنا، ٣جلنة بازل 

 .ت املالية اإلسالميةالصكوك واألدوا نحوطبيعة األصول املختلفة بهنا ال تعرتف أ
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 :٢وبنك التمويل الكويتي ١املرصفيةالربكة اجلانب التطبيقي للدراسة عىل جمموعة 
 

 :الدراسة التطبيقية - 

جمموعة الربكة دارة املخاطر يف إاختبار أداء  سيتم من خالل هذه الدراسة
 يتضمنهلذا سأصنف الدراسة إىل جمموعتني،  .وبيت التمويل الكويتي  املرصفية

الصنف الثاين نسب يتضمن والصنف األول قياس العالقة بني العائد واملخاطرة، 
هتدف إىل تقييم كفاءة رأس املال يف مواجهة املخاطر التي مالءمة رأس املال 

 . ٣املحتملة التي قد تتعرض هلا موجودات البنك

طبق نموذج العائد عىل حقوق يقياس العالقة بني العائد واملخاطرة س -١
لفرتة طويلة مؤرشا متكامال لوصف  الذي يعد Return on Equity امللكية

                                                        
من  BBB  ولقد حصلت املجموعة عىل تصنيفمقرها البحرين، و، ١٩٦٩تأسست املجموعة عام  ١

 .للمعامالت قصرية األجلA-3 تصنيف هايف حني منحت .آند بورز لية ستاندردمؤسسة التصنيف الدو
   .بليون دوالر أمريكي ١٫٥ويبلغ رأسامل جمموعة الربكة املرصفية 

ويقدم باقة كبرية من اخلدمات  .سالمي يتم تأسيسه يف دولة الكويتأول بنك إ د، ويع١٩٧٧تأسس عام  ٢
التداول املايل، والعقارية، ومثل اخلدمات البنكية،  ،يعة اإلسالميةواملنتجات التي تتوافق مع مبادئ الرش

  .اخلدمات التجارية واخلدمات التمويلية املخصصة للرشكات واألفرادواملحافظ االستثامرية، و
 ١ط ،،  دار النفائس، األردندراسة مقارنة :مؤرشات نجاح البنوك اإلسالمية عبادة،إبراهيم عبد احلليم  ٣

   .١١٩، ص٢٠٠٨
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وقد استخدم هذا  .وقياس العالقة التبادلية ما بني العائد واملخاطرة
النموذج من طرف ديفيد كوول منذ بداية السبعينات يف الواليات املتحدة 
األمريكية لتقييم أداء املصارف، وذلك من خالل حتليل جمموعة من 

م تلخيصها يف عدة أشكال، متكن املحلل من تقييم مصدر أرباح النسب يت
من خالل خماطر تم اختيارها، تتمثل أساسا يف وحجمها املرصف اخلاصة 

خماطر االئتامن، وخماطر السيولة، وخماطر معدل الفائدة، وخماطر رأس 
املعدل  ١سيتم االعتامد عىل نموذج دوبونتو.  املال، وخماطر التشغيل

Modified DuPont Formula  حلساب العائد عىل حقوق امللكية)ROE(  يف
ثر املزدوج للكفاءة ويوضح هذا النموذج األ .بشكل عام داءقياس األ

كام ، ROA)(صول صول أو معدل العائد عىل األة األواإلنتاجية عىل ربحي
عىل رفع العائد عىل حقوق امللكية ) FLM(يبني قدرة الرافعة املالية 

)ROE(. املجال هي اذهبالنسب املالية املتعلقة  وأهم: 
 .املالية ةقدرة الرافع x  معدل العائد عىل االصول= العائد عىل حقوق امللكية
 ةقدرة الرافع x  صولمعدل دوران األx  هامش الربح= العائد عىل حقوق امللكية

 .املالية

                                                        
  .وهي رشكة أمريكية متخصصة يف التحليل املايل واألسواق املالية ١
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 .يراداتمجايل اإلإ ÷ صايف الدخل= هامش الربح
 .جمموع املوجودات ÷ يراداتمجايل اإلإ= معدل دوران االصول

 .حقوق امللكية ÷ جمموع املوجودات= قدرة الرافعة املالية
ىل مؤرشات جزئية إنه يمكن من حتليل كل مؤرش إيمتاز هذا النموذج باملرونة إذ 

تعكس جماالت القرار بشكل تفصييل، إضافة إىل أهنا تعمل عىل ربط العالقة ما 
ذا ما إ، ف)FLM(ام هو احلال بالنسبة ملؤرش الرافعة املالية بني العائد واملخاطرة ك
فيمكن أن يكون سبب هذا  اعىل حقوق امللكية مرتفع احققت مؤسسة ما عائد

فإن كان السبب  .هاميو كلأو إىل الرافعة املالية أصول ىل العائد عىل األإاالرتفاع 
ً لإلدارة  ستوى من املخاطر املرتبط ىل ذلك املإالرافعة املالية فإن هذا يعطي مؤرشا

صول، ىل العائد عىل األإذا كان السبب يعود إبتحقيق هذا املستوى من العائد، أما 
ً لإلدارة اىل ذلك املستوى من الكفاءة التشغيلية  .١فإن هذا يعطي  مؤرشا

                                                        
اختبار مدى كفاءة إدارة خماطر االئتامن عىل جودة املحافظ  حممد داود عثامن،و ،ةعز الدين نايف عنانز ١

امعة فيالدلفيا املؤمتر العلمي الدويل السابع جل يف ةمقدم ةورقة بحثي االئتامنية يف البنوك اإلسالمية األردنية، 
عامل منظامت األ: حتت عنوان، ردناأل -عامن ،٢٠١٠ترشين ثاين  ٢٥-٢٣ما بني   ةاملنعقد يف الفرت ةاخلاص

  .من منظور إسالمي املعارصة
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و سيتم تطبيق هذا النموذج عىل جمموعة الربكة املرصفية وبيت التمويل 
دراسة التي مشكلة ال نإلجابة عهبدف ا، قارير السنويةالكويتي انطالقا من الت

 .سالمينيدارة املخاطر يف كال البنكني اإلإتكمن يف اختبار أداء 
 
 

 :حتليل النتائج والتوصيات
 :النسب املالية املتعلقة باستخدام نموذج دوبونت املعدل :٣- ٢اجلدول

 
 
 
 

 )ألف دوالر أمريكي

السنوات
ROE ROA 

هامش 
 الربح

معدل 
دوران 
 الرفع املايل االصول

صايف 
 الدخل

امجايل 
  االيرادات

2004 0.1061 0,011 0.051 0.228949 8.93526 60.089 1.157.732 
2005 0.1341 0,016 0.068 0.239441 8.18155 102.886 1.502.816 
2006 0.1021 0.016 0.072 0.225200 6.29648 123.716 1.717.337 
2007 0.1279 0.019 0.086 0.228771 6.43705 200.842 2.311.500  

2008 0.1296 0.018 201.013 0.076 0.241512 7.04461 2.637.386 10.920.288 
2009 0.0963 0.012 0.242347 7.58057 167.386 0.052 3.190.808 13.166.277 
2010 0.1062 0.012 193.163 0.050 0.240658 8.73392 3.821.637 15.879.933 
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 باستخدام نموذج دو بونب املعدل النسب املالية لبيت التمويل الكويتي: ٣اجلدول 

 
 

 عداد الباحثني باالعتامد عىل التقارير السنوية للبنكنيإ من ٣و٢ن اجلدوال

 

 )ألف دينار كويتي(بيت التمويل الكويتي 

ROE ROA 

هامش 
 الربح

  معدل 

دوران 
 الرفع املايل االصول

صايف 
 جمموع املوجودات امجايل االيرادات الدخل

0.222 0.022 0.026 0,835 9.94923 77.301 2.889.813 3.458.066 
0.189 0.027 0.034 0.788 6.87762 129.078 3.691.756 4.681.118 
0.230 0.030 0,037 0.807 7.51702 193.230 5.099.259 6.313.791 
0.231 0.036 0.046 0.787 6.25698 325.395 6.928.399 8.797.916 
0.109 0.016 174.652 0.020 0.815 6.61145 8.601.041 10.544.142 
0.045 0.005 71.820 0,007 0.822 7.21010 9.286.203 11.290.694 
0.044 10.462.797 0.004 0.006 0.833 7.83141 71,780 12.548.499 
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يتي وجمموعة الربكة املرصفية ملطبقة عىل بنك التمويل الكوحتليل النتائج ا ●
 :سالمينيإلا

ن بيت أ السابقتظهر نتائج مؤرش العائد عىل حقوق امللكية يف اجلدول 
مقارنة بمجموعة  اوق امللكية مرتفعالتمويل الكويتي حقق معدل عائد عىل حق

 %٢٣٫١و ٢٣ بمقدار عىل عائدأحمققا  - خالل سنوات الدراسة-الربكة املرصفية 
 ،)تقريبا% ٢٢(بلغت النسب   ٢٠٠٤عىل التوايل، ويف عام ٢٠٠٧و ٢٠٠٦عام 

ً  %١٠٫٩بلغت النسبة فقد  ٢٠٠٨أما بالنسبة لسنة  من هذه السنة الحظنا  وابتداء
راء االزمة جهذا االنخفاض كان ربام و،  ٢٠٠٩سنة  ٤٫٥عدل إىل انخفاضا يف امل
أما  .لكن بصفة عامة تعترب هذه النسب ذات مستويات جيدة ،املالية العاملية

في فبالنسبة ملجموعة الربكة املرصفية كانت هذه النسب ذات مستويات جيدة  
، %١٢٫٩٦حققت نسبة  ٢٠٠٨ويف عام % ) ١٣٫٤١( بلغت النسبة  ٢٠٠٥عام 
ربام كان و%) ٩٫٦٣(بلغت  حيث ٢٠٠٩انخفاض عىل هذه النسبة عام  وطرا
فيه بسبب االزمة املالية لكن بعد هذا العام لوحظ حتسن حيث وصلت ذلك 

 %.١٠٫٦٢النسبة إىل  
الذي يقيس معدل العائد ) ROA(صول عدل العائد عىل األأما بالنسبة مل

فضل أيت التمويل الكويتي بفقد كان ، وموجوداته عىل خمتلف أصول البنك
 ـب ٢٠٠٧عىل معدل سنة أمجموعة الربكة املرصفية حيث حقق البنك بمقارنة 
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عىل معدل أفقد حققت ما املجموعة أ% ٠٫٤ بنسبة ٢٠١٠دناه  سنة أو% ٣٫٦
 حمتفظا% ١٬١حيث بلغ املعدل ، ٢٠٠٤وادناها  سنة % ١٫٩ ـب ٢٠٠٧سنة 

 %.١جميع املعدالت فوق ب
ً النسب ااجلدول ويظهر   ،صوللفرعية لنسبة معدل العائد عىل األأيضا

 :وهي
اقبة التكاليف، دارة ومراإلهامش الربح الذي يعكس مدى كفاءة البنك يف : والً أ 

معدل صايف العائد املتحقق للبنك من جمموع يقيس  وهو مؤرش للكفاءة
وعة ن هذه النسبة عالية يف املجمأويالحظ  .اإليرادات التشغيلية املختلفة

جموعة يف مراقبة وهذا راجع لكفاءة امل ،مقارنة مع بيت التمويل الكويتي
انخفاض  فقد يكونالتمويل الكويتي  بيتما بالنسبة لأ .وتسيري تكاليفها

هامش الربح راجع لعدم تنوع حمفظته التمويلية املرصفية كون الفرص 
 .االستثامرية املتاحة حمكومة بضوابط الرشيعة اإلسالمية

صول، او ما يعرف بجودة األ Total Assets Turnover)(صول معدل دوران األ: اً ثاني
، قل من الواحد الصحيحأتشري إىل ن النسب أوبام  .وهو مؤرش لإلنتاجية

يشرتط  إذهذا يعني أن املوجودات قادرة عىل مواجهة املطلوبات، فإن 
نسب وقد أظهرت ال .ليظل البنك يف وضع آمن تساوي جانبي امليزانية
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 ايعني أن كالمها قد حقق ممااملطلوبات  نالسابقة أن املوجودات تزيد ع
املرصفية ربكة المع جمموعة  إذا ما قارنااهلامش املطلوب من األمان، لكن 

وهذا  ،قريبة جدا من الواحد بيت التمويل الكويتيمعدالت فإننا نجد 
ارنة بزيادة ن زيادة املوجودات عن املطلوبات ليست كبرية مقأيرجع إىل 

استكامال لتحليل نموذج و. املوجودات عن املطلوبات اخلاصة باملجموعة
ننا ننظر اىل الطرف الثاين من معادلة العائد عىل حقوق امللكية إدوبونت ف

)ROE  (النسب اخلاصة بالرافعة املالية  املتمثل يف )Financial Leverage (، إذ 
صوله، أمواله اخلاصة يف متويل أ يظهر هذا املؤرش مدى اعتامد البنك عىل

يف استثامراته، وهنا ال بد من اإلشارة  هوبالتايل مدى املخاطرة بأموال غري
 .صولبني الرفع املايل ومعدل دوران األ ة ان العالقة عادةً ما تكون طرديإىل

التمويل  بيتاملرصفية وربكة الاملايل جمموعة ن الرفع أويظهر اجلدول 
ربكة الحيث تراوحت هذه النسبة يف جمموعة  نخفضالكويتي متقارب وم

 .٢٠٠٦مرة  يف عام  ٦٫٢٩و  ٢٠٠٤مرة عام   ٨٫٩٣املرصفية ما بني  
مرة  ٩٫٩٤التمويل الكويتي ترتاوح ما بني  لبيت بينام كانت هذه النسبة

 الحظت قدو .هي نسب ضعيفة جداو، ٢٠٠٧مرة عام  ٦٫٢٥ىل إ ٢٠٠٤عام 
جة كبرية اىل ل العائد عىل حقوق امللكية يعود بدرن السبب وراء ارتفاع معدأ

 .ىل الرافعة املاليةإقل أصول وبدرجة مؤرش العائد عىل األ
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صول هو ها نستنتج أن معدل العائد عىل األليعوانطالقا من النتائج املتحصل 
إىل أن  يعطي  مؤرشاً  مما )ROE(السبب الرئييس يف رفع العائد عىل حقوق امللكية 

ذلك املستوى من  قد حققا وبيت التمويل الكويتي ربكة املرصفيةجمموعة ال
ون ثم ال عىل الرافعة املالية بنسبة كبرية  ناعتمدي ال امهنأالكفاءة التشغيلية، وبام 

 .ملخاطر كبريةيتعرضان 
، أداة رقابية أكثر منها حتليليةهذه النسبة تعترب و ١:نسب مالءة رأس املال -٢

ملال مؤرش لكفاءة إدارة املخاطر يف البنك تعترب كفاية رأس ا كام
وهتدف هذه النسبة إىل تقييم كفاءة رأس املال يف مواجهة ، ٢اإلسالمي

املخاطر املحتملة التي قد تتعرض هلا موجودات البنك، وهي بذلك 
 .تقيس ما يسمى بالعرف املرصيف بنوعية األصول

 
 

 

                                                        
، قدمت هذه الرسالة استكامالً ملتطلبات دارة املخاطر يف البنوك اإلسالميةإرانية زيدان شحادة العالونة ، ١

إرشاف الدكتور االقتصاد واملصارف اإلسالمية، حتت / املاجستري من جامعة الريموكاحلصول عىل درجة 
  .١٧١ص، ٢٠٠٥حممد عبد املنعم  أبو زيد،

2 Omotola Awojobi , Roya Amel, Safoura Norouzi, 2011, “ Analysing Risk Management in 
Banks : Evidence of  Bank Efficiency and Macroecnomic” , MPRA Paper N° 33590, p8. 
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جمموعة الربكة باملخاطر يف نسبة رأس املال إىل املوجودات املرجحة  :٤اجلدول 
 )م٢٠٠٩- ٢٠٠٦(التمويل الكويتي  املرصفية و بيت

 السنة                         البنك
 

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 %٢٢٫٨٣ %٢٢٫٧٩ %٢٧٫٢٧ %٢١٫١٢ جمموعة الربكة املرصفية

 %١٥٫٢١ %٢٢ %٢٣ %١٩ التمويل الكويتي بيت

 %٨ %٨ %٨ %٨ ٢بازلو١بازل

لبنك املركزي عدل يف اامل
 البحريني

١٢ %١٢ %١٢ %١٢% 

الربكة نسبة رأس املال إىل املوجودات املرجحة باملخاطر يف جمموعة  :٤اجلدول
عداد الباحثني باالعتامد عىل التقارير السنوية إمن   )م٢٠٠٩- ٢٠٠٦(املرصفية 

 املاليتني نيمؤسستلل
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 .حثني باالعتامد عىل نسب اجلدول الثالثمن اعداد البا: الشكل

 :سالمينيسب  رأس املال يف كال البنكني اإلحتليل النتائج اخلاصة بن
س املال يف جمموعة أن نسب كفاية رإنالحظ  عليهاومن النتائج املتحصل 

املعدل املقرتح و ٢و ١الربكة املرصفية وبيت التمويل الكويتي اكرب من نسبة بازل 
حيققان اهلامش  وهذا ما جيعل البنكني االسالميني .كزي البحرينيمن البنك املر

داء اجليد إلدارة املخاطر يف كال املجموعتني، ، ويؤرش عىل األاملطلوب من األمان
جمموعة  ال يتجزأ من عملية اختاذ القرار للمجموعتني ن إدارة املخاطر جزءإحيث 

رة تلك املخاطر من خالل جلنة تم إداتو .وبيت التمويل الكويتي الربكة املرصفية
إدارة املخاطر التي تتكون من أعضاء من اإلدارة العليا من كافة التخصصات 
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وهي تقدم اإلرشاد واملساعدة يف اإلدارة العامة للميزانية  ،الرئيسية يف املجموعتني
وهي  هانفسلمخاطر لواملخاطر املمكن التعرض هلا، وتتعرض كال املجموعتني 

خماطر سعر (ة وخماطر االئتامن وخماطر الرتكز وخماطر السوق خماطر السيول
 .وخماطر التشغيل) جنبيةعمالت األوالسعار االسهم، وأالفائدة، 

 
 :خامتة و استنتاجات

من خالل هذه الدراسة الحظنا أن النظام البنكي اإلسالمي حياول مواكبة أي      
لعديد من اهليئات الدولية تطور يف جمال العمل املرصيف وهذا ما الحظناه يف ا

صدرت اقرتاحات أحيث ) IFSB(و ) AAOIFI(للرقابة عىل األعامل اإلسالمية مثل 
م طبيعة العمل املرصيف اإلسالمي من أجل اكتساب ئبشأن تطبيق معايري تال

 .املصداقية والقدرة عىل املنافسة
موعة كام يظهر لنا من خالل نتائج البيانات املالية اخلاصة يف كل من جم

املرصفية وبيت التمويل الكويتي، أن املجموعتني حققتا عائدا عىل حقوق الربكة 
ىل مؤرش العائد عىل إفضل ويعود ذلك بدرجة كبرية أبشكل  )ROE(امللكية 

ً لإلدارتني  مماىل الرافعة املالية إقل أول وبدرجة صألا ىل ذلك إيعطي مؤرشا
 .املستوى من الكفاءة التشغيلية
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سالميني إلس املال لكال البنكني اأتتبع النسب اخلاصة بكفاية رومن خالل 
ن عن النسب يف البنكني مرتفعة إالحظنا  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦سنوات من الخالل 

وهذا ما جيعل  .بحرينياملعدل املقرتح من البنك املركزي ال كذاو ٢و١نسبة بازل 
ة كفايىل كفاءة ، ويؤرش عحيققان اهلامش املطلوب من األمان سالمينيالبنكني اإل

من  متكنتااملالية العاملية  ةزمحتى يف فرتة األ .سالمينيرأس املال يف كال البنكني اإل
  .سالمية يف تعبئة املوارد املاليةدور البنوك اإلهذا يعزز و. تلك األزمة جتاوز

التجارية إن آفاق حتقيق املزيد من النجاحات يف جمال املنافسة مع البنوك 
لكن ذلك سيكون رهنا بمدى قدرة املصارف واملؤسسات  كبرية وواعدة،

 . اإلسالمية عىل جتاوز التحديات التقليدية والناشئة
نه من الرضوري عىل البنوك اإلسالمية يف مجيع الدول إ، يمكن القول ختاماً 

سرتاتيجية  اقتصادية ملواجهة خمتلف إن تتفق فيام بينها من أجل تأسيس أ
دماج املرصيف والتوجه نحو التكامل فيام بينها خللق نالتحديات، عن طريق اال

 .جتمعات مرصفية ذات حجم أكرب وقاعدة أوسع عىل املستويني املحيل والدويل
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 املراجع
 املراجع باللغة العربية: أوال ∗

 اإلسالمي التمويل صيغ خماطر"، )٢٠٠٨(حميميد  أبو مبارك عمر موسى .١

 معيار خالل من اإلسالمية لمصارفل املال كفاية رأس بمعيار وعالقتها

: ، مذكرة دكتوراه ختصص املصارف اإلسالمية، حتت إرشاف"٢بازل
 .السعد، كلية العلوم املالية املرصفية، األردن أمحد الدكتور األستاذ

 :مؤرشات نجاح البنوك اإلسالمية"، )٢٠٠٨( إبراهيم عبد احلليم عبادة .٢
 .األردن، ١الطبعة ،،  دار النفائس"دراسة مقارنة

، منشأة املعارف، "قياس وإدارة املخاطر بالبنوك"، )٢٠٠٥(سمري اخلطيب  .٣
 .اإلسكندرية

البنوك اإلسالمية بني ضغط "، )٢٠٠٩(ومولود لعرابة  رقية بوحيرض .٤
، ورقة بحث قدمت يف امللتقى الدويل "٢املخاطر ومتطلبات اتفاقية بازل 

 ،» وبديل البنوك اإلسالميةأزمة النظام املايل واملرصيف الدويل«األول حول 
 .ريلبأ ٧-٦

مفهومها،  :خماطر االستثامر يف املصارف اإلسالمية"محزة عبد الكريم محاد،  .٥
: لعاملي لالقتصاد اإلسالميااملوقع ، "طبيعتها، مصادرها، وآثارها

http://isegs.com. 

http://isegs.com
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حتليل قضايا يف : إدارة املخاطر"، )٢٠٠٣(حبيب أمحد وطارق اهللا خان،  .٦
بابكر أمحد، املعهد اإلسالمي للبحوث : ، ترمجة"ناعة املالية اإلسالميةالص

 .والتدريب، الطبعة األوىل، جدة
جملة  ،"النظام املرصيف اجلزائري واتفاقيات بازل"، )٢٠٠٦( سليامن نارص .٧

العلوم اقتصادية وعلوم التسيري، دورية نصف سنوية تصدرها كلية العلوم 
: جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد  – قتصادية وعلوم التسيرياال
٠٦/٢٠٠٦.  

حممد داود عثامن، اختبار مدى كفاءة إدارة خماطر و ،ةزنعز الدين نايف عنا .٨
ك اإلسالمية األردنية، ورقة االئتامن عىل جودة املحافظ االئتامنية يف البنو

نعقد امل اىل املؤمتر العلمي الدويل السابع جلامعة فيالدلفيا اخلاصة ةمقدم ةبحثي
: ردن، حتت عنواناأل - عامن ،٢٠١٠ترشين ثاين  ٢٥- ٢٣يف الفرتة ما بني  

  .عامل املعارصة من منظور إسالميمنظامت األ
حكامها ومبادئها أسالمية ، البنوك اإل٢٠٠٨حممود العجلوين، حممد  .٩

 .ردنوتطبيقاهتا املرصفية، الطبعة األوىل، دار املسرية، األ
، قدمت دارة املخاطر يف البنوك اإلسالميةإة، رانية زيدان شحادة العالون .١٠

هذه الرسالة استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري من جامعة 
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 ∗زيد عبد العظيم أبو

 
 امللخص

ً يف مبدأ  ملا كانت احلاجة قائمة إىل خدمات التأمني، وكان الغرر واقعا
التأمني أصالً برصف النظر عن هويته، فقد احتيج، ألسلمة التأمني، إىل إخراجه 

رة التربعات، وهي ما يشمل الصدقة واهلدية عن املعاوضة، وإدخاله يف دائ
وذلك ألن الغرر يف قول بعض فقهاء املذاهب، وهم . والوقف ونحو ذلك

محلة وسبيل ذلك هو بحمل ما خيرج عن . ١املالكية، ال يفسد عقود التربعات
الوثائق التأمينية عىل التربع، ال إىل رشكة التأمني، بل لينتفع به جمموعهم بإرشاف 

لكن بعد االتفاق عىل هذا املبدأ، تعددت األقوال يف  ٢.رشكة التأمنيوإدارة 

                                                        
  .جامعة دمشق -أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله بكلية الرشيعة  ∗
 .١٥١، ص١، ج )بريوت -دار املعرفة(القرايف، الفروق،   ١
هذا ما أخذ به املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، فقد ذهب هذا املجمع إىل أن الغرر الواقع يف  ٢ 

قرارات جممع  :انظر. بمذهب املالكية فسده، ألنه من قبيل التربع، أخذاً التعاوين ال يالتأمني التكافيل 
 .هـ١٣٩٥الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة، الدورة األوىل، شعبان، 
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، وهو السائد، ببنائه عىل معنى التربع باشرتاكات  ٌ تكييف وجه هذا التربع، فقول
التأمني إىل صندوق خاص تنشئه رشكة التأمني، يسمى صندوق التأمني، ويلتزم 

قول ببنائه عىل تربع هذا الصندوق بتربع آخر مقابل إىل مجلة املشرتكني؛ و
فتشكل هبذا نموذجان . املشرتكني إىل صندوق وقف تنشئه رشكة التأمني وقفاً 

للتأمني من حيث تكييف وجه التربع احلاصل، وأكثر مؤسسات التأمني 
اإلسالمي قائمة وفق النموذج األول، وقد صدر املعيار الرشعي عن هيئة 

لكن كالً من هذين  ١.وفق هذا النموذجاملراجعة واملحاسبة يف البحرين يف التأمني 
. النموذجني مل خيل عن املسائل الرشعية العالقة التي قد تنقض أصل رشعيتهام

ظن سالمته عن  يستعرض البحث هذه املسائل ويسعى لوضع نموذج جديد تُ
 .تلك املحاذير
 :تعريف التأمني

ً ل "تكافل"سمي التأمني اإلسالمي بالتأمني التكافيل أو  ه عن أنواع متييزا
، وهي اآلتية ً   :التأمني املعروفة تقليديا

ً : )الربحي(التأمني العادي   Insurance – Conventional)هو األكثر شيوعا

Insurance) وهو تأمني تلتزم فيه رشكة جتارية متخصصة بالتأمني بدفع مبالغ ،

                                                        
 .من معايري هيئة املحاسبة واملراجعة بالبحرين ٢٦هو املعيار رقم   ١
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وص بسقوف حمددة إىل حامل وثيقة التأمني يف حال تعرضه ألحد األرضار املنص
. عليها، وذلك مقابل دفع حامل الوثيقة ملبلغ حمدد عن اشرتاكه يف هذا التأمني

ومتلك الرشكة االشرتاكات، وربحها هو الفائض من االشرتاكات بعد دفع 
 ١.التعويضات، والعجز تسده من رأسامهلا اخلاص

ً ما يسمى بالتأمني التعاوين : التأمني التعاوين ، وهو Mutual Insuranceوجد تقليديا
ِ دخل، موظفني  نوع من التأمني يقوم عىل اتفاق جمموعة من األشخاص أصحاب
 ً ، عىل دفع مبالغ ثابتة يف أوقات معلومة، هبدف تأسيس رشكة تسجل رسميا مثالً

ّ حيلق هبم من أرضار حيددوهنا ِ هذا . لغرض تعويضهم عام فيكون حامل وثيقة
ً للرشكة، ويكو ً مالكا ن الفائض حلملة الوثائق مالك النوع من التأمني رشيكا

وجتدر اإلشارة إىل أن التأمني  .الرشكة، ويغطى العجز إن وقع بزيادة الرسوم غالباً 
بالتأمني التعاوين، لقيامه عىل مفهوم التعاون بني  هماإلسالمي قد يسميه بعض

وقد ورد تسميته بذلك يف قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة . األعضاء املشرتكني
                                                        

إلسالمي الدويل بجدة، املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، عىل حرمة هذا النوع من نص قرار جممع الفقه ا ١
ربيع اآلخر  ١٦-١٠انظر قراره بشأن التأمني وإعادة التأمني يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة من  .التأمني
أن التأمني قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بش، م١٩٨٥) ديسمرب(كانون األول  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦

كانون  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع اآلخر  ١٦-١٠وإعادة التأمني يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة من 
 .م١٩٨٥) ديسمرب (األول 
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 -أي عن التأمني التقليدي املحرم لكثرة الغرر –العقد البديل ": ء فيهحيث جا
الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم عىل أساس 

وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمني القائم عىل أساس التأمني  التربع والتعاون،
 ١."التعاوين

ً  :التأمني التباديل د أيضا ِ  Reciprocal Inter-Insuranceما يسمى بالتأمني التباديل وج

Exchange وهو كذلك نوع من التأمني يقوم عىل اتفاق جمموعة من األشخاص ،
وال يكون . عىل التعهد بدفع تعويضات حمددة عىل من يقع عليه أرضار حيدودهنا

ىل املترضر حال يف هذا النوع من التأمني اشرتاكات، بل إنام يدفع املستأمنون املال إ
 .نزول الرضر به

ً باسم (أما التأمني اإلسالمي التكافيل أو التعاوين  ، فهو )"تكافل"املعروف حاليا
اتفاق "كام عرفته املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة املراجعة واملحاسبة بالبحرين 

أشخاص يتعرضون ألخطار معينة عىل تاليف األرضار الناشئة عن هذه األخطار، 
لك بدفع اشرتاكات عىل أساس االلتزام بالتربع، ويتكون من ذلك صندوق وذ

تأمني له حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن 
ن منها، وذلك  َّ األرضار التي تلحق أحد املشرتكني من جراء وقوع األخطار املؤم

                                                        
- ١٠قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن التأمني وإعادة التأمني يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة من  ١

 .م١٩٨٥) ديسمرب (انون األول ك ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع اآلخر  ١٦
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ً للوائح والوثائق وق هيئة خمتارة من محلة الوثائق، ويتوىل إدارة هذا الصند. طبقا
ر موجودات امأو تديره رشكة مسامهة بأجر، تقوم بإدارة أعامل التأمني، واستث

 ١."الصندوق
 .وسيأيت التعليق عىل بعض مفردات هذا التعريف يف البحث

 
 :احلكم الرشعي للتأمني التقليدي

املعاوضة بني ملا كان التأمني التقليدي التجاري قائامً يف حق املشرتك عىل 
ً يف هذه املعاملة من ٢قسط التأمني واملبلغ املعوض به: عوضني ، وكان الغرر واقعا

حيث وجود التعويض من عدمه، وكذا حجم هذا التعويض، فقد ترتب عىل ذلك 
  ٣.احلكم بحرمة هذا النوع من التأمني، كام قرر جممع الفقه اإلسالمي بجدة

، فإن كان قائامً حقيقة عىل التربع ال أما التأمني التعاوين كام يامرس ت ً قليديا
عىل النحو الذي تقدم، وكان استثامر حصيلة هذا النوع من التأمني يف ما  املعاوضة

                                                        
 ).٢(يف التأمني، الفقرة ) ٢٦(املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة، املعيار الرشعي رقم   ١
أيضاً بني التعويضات التي تدفعها بعد أن متلكت  ةمتحقق هذا يف حق املشرتك، أما يف حق رشكة التأمني، فاملعاوضة  ٢

 .صل عليه، ويف هذا غرر فاحش مفسد للمعاملةاالشرتاكات والفائض الذي حت
- ١٠قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن التأمني وإعادة التأمني يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة من  ٣

 .م١٩٨٥) ديسمرب (كانون األول  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع اآلخر  ١٦
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، فهو جائز؛ فقد قرر جممع الفقه اإلسالمي جواز التأمني القائم عىل جيوز رشعاً 
عامل العقد البديل الذي حيرتم أصول الت": التعاون والتربع ال املعاوضة

وينبغي  ١."اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم عىل أساس التربع والتعاون
ً التأمني التباديل، لغياب املعاوضة فيه أيضاً   .أن يكون مثله يف احلكم أيضا

 
 نامذج التأمني اإلسالمي

قامت مؤسسات التأمني اإلسالمي باجلملة وفق نموذجني، األول منهام 
نشأ يقوم عىل تكييف اال ُ شرتاكات عىل أهنا تربعات إىل صندوق التأمني الذي ي

وعىل هذا النموذج أكثر . هلذا الغرض وال تكون فيه إال حصيلة تلك التربعات
والثاين يقوم عىل التربع إىل صندوق وقفي تنشئه . رشكات التأمني اإلسالمي

 رشكة التأمني، تكون حصيلته من الوقف الذي تدفعه رشكة التأمني ومجلة
وعىل هذا النموذج قامت . اشرتاكات املستأمنني التي تكيف عىل أهنا تربعات

                                                        
- ١٠مني يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة من قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن التأمني وإعادة التأ ١

 .م١٩٨٥) ديسمرب (كانون األول  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع اآلخر  ١٦
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يف  (.Takaful S.A)رشكة تكافل إس آي بعض رشكات التأمني اإلسالمي، مثل 
 ١.جنوب إفريقيا

نستعرض فيام ييل نموذجي التربع والوقف، ثم نعرض للنموذج اجلديد 
التكييف أو البناء الرشعي وأهم املقرتح، ونقارن بني النامذج الثالثة من حيث 

 .قضايا التأمني األخرى
 

ً عىل أساس االلتزام املتقابل بالتربع بني : النموذج األول التأمني اإلسالمي قائام
 املشرتكني وصندوق التأمني 

 :البناء الرشعي والعالقات التعاقدية بني أطراف التأمني
ع اس االلتزام بالتربالنموذج الشائع هو بناء التأمني التكافيل عىل أس

فهو تربع من محلة الوثائق املستأمنني إىل  .باالشرتاكات إىل صندوق التأمني
صندوق خاص يعرف باسم صندوق التأمني أو وعاء التأمني، ترشف عىل إدارته 

 .واستثامره رشكة التأمني

                                                        
، مقدمة إىل الندوة العاملية  "جتربة جنوب إفريقيا يف التأمني التعاوين "انظر جكهورا،  بالل أمحد،  ورقة   ١

من تنظيم اجلامعة اإلسالمية  ٢٠٠٨مارس  ٦-٤حول التأمني التعاوين من خالل نظام الوقف، ماليزيا 
 .العاملية بامليزيا واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بجدة
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ه  ّ وهذا النموذج هو الذي اعتمده معيار هيئة املحاسبة واملراجعة بالبحرين، ونص
التأمني اإلسالمي يقوم عىل أساس االلتزام بالتربع من املشرتكني ": ما ييل

ملصلحتهم، ومحاية جمموعهم بدفع اشرتاكات يتكون منها صندوق التأمني الذي 
تديره هيئة خمتارة من محلة الوثائق، أو تديره الرشكة املسامهة املرخص هلا بمامرسة 

وتقوم اهليئة املختارة من محلة الوثائق خدمات التأمني، عىل أساس الوكالة بأجر، 
أو الرشكة باستثامر موجودات التأمني عىل أساس املضاربة أو الوكالة 

 ١."باالستثامر
فبحسب هذا النموذج إذن، يلتزم املشرتكون بالتربع إىل صندوق التأمني 
الذي تديره رشكة التأمني عىل أساس الوكالة بأجر، كام تقوم الرشكة باستثامر ما 

وتتكون من خالل هذا التكييف . فيه عىل أساس املضاربة أو الوكالة باالستثامر
 :العالئق التعاقدية اآلتية

عالقة االلتزام بالتربع بني محلة الوثائق والصندوق، فليتزم محلة الوثائق  -
عند االشرتاك بالتربع إىل الصندوق، ويلتزم الصندوق بتغطية الرضر عند 

 .وقوعه عىل املتربع

                                                        
 ).٣(يف التأمني، الفقرة ) ٢٦(املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة، املعيار الرشعي رقم   ١
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قة الوكالة بأجر بني الرشكة وصندوق التأمني من حيث إدارة عال -
الصندوق، وعالقة الوكالة باالستثامر أو املضاربة من حيث استثامر ما يف 

 ١.الصندوق

ً بني حسابات الرشكة واحلساب اخلاص بالصندوق الذي ال متلكه  ومتييزا
يه البحث من أسباب ، تقوم رشكة الرشكة، بل وال جيوز هلا أن متلكه ملا سيجلّ

ها : التأمني بإنشاء حسابني منفصلني، أحدمها خاص بالرشكة نفسها ِ حقوق
والتزاماهتا؛ واآلخر خاص بالصندوق الذي يعكس التزامات وحقوق محلة 

 ٢.الوثائق
 

 ثغرات  البناء الرشعي هلذا النموذج
 حتقق املعاوضة يف هذا النموذج. أ

ن هبذا التربع إال أنه احتيج إىل هم املنتفعو) املشرتكني(مع أن املتربعني 
 ِ ً مستقلة عن ذمة املتربعني، التأمني القول بإعطاء وعاء أو صندوق التأمني ذمة

ن، واملشرتكون املتربعون هم الطرف  ِّ بحيث يصري الصندوق هو الطرفَ املؤم

                                                        
 ).٤(يف التأمني، الفقرة ) ٢٦( املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة، املعيار الرشعي رقم  ١
 .٥/٢يف التأمني، الفقرة ) ٢٦(املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة، املعيار الرشعي رقم   ٢
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ن َّ ن هو ذاته املؤم ِّ ن، فال يكون املؤم َّ أي فال تكون الذمتان ذمة واحدة، ألن . املؤم
ً ملا تربع به، وهذا يناقض ج عل الذمتني ذمة واحدة يقتيض أن املتربع يبقى مالكا

ن َّ ن عن ذمة املؤم ِّ  . معنى التربع؛ فال بد إذن من استقالل ذمة املؤم
لكن املشكل واحلالة هذه هو نشوء املعاوضة بني هاتني الذمتني، املتربع 

ندوق جتاه املشرتكني والصندوق، فام هو األساس الذي يقوم عليه التزام الص
، فقد وجدت شبهة املعاوضة يف  ً ً بالتربع أيضا بتغطية الرضر؟ إن كان التزاما
ً من الطرفني، ألن املشرتكني بالتأمني يتربعون إىل  االلتزام املتبادل بام يسمى تربعا
الصندوق الذي يملك هذه التربعات، والصندوق بدوره يلتزم بالتربع إىل 

فخرج ! "أتربع إليك برشط أن تتربع إيل"ة املسألة إىل املشرتكني، فآلت صور
 ٌ ٍ مقابل ُ مال ً عن معنى التربع إىل املعاوضة، ألن املآل دفع األمر هبذا الرشط حقيقة

ٌ بدفع مال، وهذا معنى املعاوضة وإذا آل األمر إىل املعاوضة، أفسدها . ومرشوط
دوق، من حيث وجوده حينئذ الغرر الواقع يف العوض اآلخر الذي يلتزم به الصن

ً كان أم غري إسالمي . ومن حيث قدره؛ وهو الغرر الواقع يف أصل التأمني إسالميا
فالغرر واقع يف مبدأ التأمني أصالً برصف النظر عن هويته، لكن احتيج هنا، 
ألسلمة التأمني، إىل إخراجه عن املعاوضة، وإدخاله يف دائرة التربعات، وهي ما 
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والوقف ونحو ذلك؛ وذلك ألن الغرر يف قول بعض يشمل الصدقة واهلدية 
 .١فقهاء املذاهب، وهم املالكية، ال يفسد عقود التربعات

وقد اعرتفت املعايري بأن العالقة يف هذا النموذج هي التزام بالتربع من 
العالقة بني محلة الوثائق وبني الصندوق عند االشرتاك : (الطرفني، ففي املعايري

، والعالقة بني املستفيد وبني الصندوق عند التعويض هي التربعالتزام بهي عالقة 
 ٢."حسب الوثائق واللوائح عالقة التزام الصندوق بتغطية الرضر

 ما أما: (ويقول الدكتور أبو غدة، أحدُ املسامهني يف وضع هذا املعيار

 هي التي التأمني حمفظة من بالتربع التزام أيضاً  فهو املترضر املستأمن عليه حيصل

 الرشوط وحتقق منه املؤمن الرضر وقوع عىل معلق التزام اعتبارية، وهو شخصية

 ٣ ).املترضر هو املستأمن له وامللتزم االستثناءات، وانتفاء
 

                                                        
 .١٥١، ص١القرايف، الفروق، ج   ١
عة املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراج). ج/٤(يف التأمني اإلسالمي، الفقرة ) ٢٦(املعيار الرشعي رقم   ٢

 .بالبحرين
 التزام خالل من التأمني عن الوقف بديالً  خالل من التكافيل التأمني نظام "أبو غدة، عبد الستار، ورقة   ٣

 ٦-٤، ورقة مقدمة إىل الندوة العاملية حول التأمني التعاوين من خالل نظام الوقف، ماليزيا ٧ص  "التربع
 .بامليزيا واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بجدةمن تنظيم اجلامعة اإلسالمية العاملية  ٢٠٠٨مارس 
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وقد رأى بعض الباحثني مع ذلك أن املعاوضة غري متحققة هنا، واحتج لذلك بام 
 :ييل

وط بوقوع الرضر أن التربع الصادر من الصندوق أمر احتاميل، ألنه من -
ً فهذا ينفي حتقق  الذي قد يقع وقد ال يقع، وما دام تربع الصندوق احتامليا

 منوط احتاميل أمر وعدمه التعويض وجود": يقول أبو غدة. املعاوضة

ً عن أو ثواباً  هنا التعويض فليس بالرضر،  البعض تصور كام اهلبة، عوضا

 وبني بينه ويسووا ضةاملعاو صفة اإلسالمي التأمني إعطاء إىل ليصلوا

غري  ناجز املستأمن من بالتربع االلتزام": ويقول ".التأمني التقليدي
 فهو معلق، التزام املحفظة من بالتعويض التربع التزام أن حني يف معلق،

 .  ١"يقع ال وقد يقع قد احتاميل
ولو كانت  ،)التربعات(االشرتاك  عن املقدار يف ختتلف التعويضات أن -

 د التكافؤ يف العوض، كام هو احلال يف هبة الثواب، إذمعاوضة لوج

 إن ثم ". ٢اهلبة مع التكافؤُ  عنها مراعاةً حلق الواهب العوض يف يشرتط

                                                        
 التزام خالل من التأمني عن الوقف بديالً  خالل من التكافيل التأمني نظام "أبو غدة، عبد الستار، ورقة   ١

 .مرجع سابق ،٨ص  ،"التربع
ابن رشد  ،١٣٠، ص٨، ج)٢٠٠٣، ٢مية، بريوت، طدار الكتب العل(الكاساين، بدائع الصنائع، : انظر يف أحكام هبة الثواب  ٢

دار الغرب اإلسالمي ، (القرايف، الذخرية،  ،٢٦٩، ص٢، ج )دار الفكر، بريوت(، بداية املجتهد وهناية املقتصد، )احلفيد(
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 الوقف عىل التربع عن أو االشرتاك، عن املقدار يف ختتلف التعويضات

 عنها العوض يف يشرتط إذ العوض، اهلبة برشط عن أيضاً  يميزه ما وهو

 ١."هلبةا مع التكافؤ

ً عن ذلك نقول إن هذا التعليل غريب؛ فلو كانت حجة هذا القائل : وجوابا
صحيحة، للزم عن ذلك انتفاء املعاوضة أصالً يف التأمني التقليدي، وبالتايل 

 ِ ، ومبلغه خيتلف ح ً ه؛ ألن دفع التعويض يف التأمني التقليدي أمر حمتمل أيضا لّ
عىل قوله، فيصري التأمني التقليدي عن مبلغ االشرتاك، فتنتفي املعاوضة إذن 

 !يف أصله حالالً، وال نحتاج لذلك إىل إجياد البديل الرشعي
إن الذي أحال األمر إىل معاوضة هو ذات االلتزام املقابل من الصندوق، 
برصف النظر عن مدى حتقق دفع التعويض أو عدم حتققه، وبرصف النظر 

ِ إىل مبلغ  ِ هذا التعويض، ونسبته ؛ فهي معاوضة، )التربع(االشرتاك عن مقدار
وهي معاوضة فاسدة بذاهتا لوجود أصل التعويض مع غرر يف حتققه، فهي 

وال خيفى أن احتاملية هذا التعويض هو نقمة . معاوضة فاسدة بذاهتا للغرر
                                                                                                                                             

عيسى دار إحياء الكتب العربية (عليه، ؛ الدردير، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي ٥٨،، ص ٥، ص )م٤/١٩٩٤بريوت ط
 .١١٦، ص٤ج ، )البايب احللبي

 خالل من التأمني عن الوقف بديالً  خالل من التكافيل التأمني نظام"أبو غدة، عبد الستار، ورقة  :انظر  ١
 .مرجع سابق ،٨، ص "التربع التزام
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وليس نعمة، فهو مل خيرج املعاملة عن املعاوضة، بل أفسدها الحتامليته، فلم 
 ! وال تربعاً تصح املعاملة ال معاوضة 

 
 :أمور أخرى دقيقة ذات صلة. ب

ن تكييف التزام الصندوق بالتعويض بأنه تربع فيغتفر فيه الغرر قد ال إ :األول
، وذلك ألن التربع إنام يغتفر فيه الغرر، وال سيام غرر الوجود، ألجل  يصح أصالً

للتربع إىل وال خيفى أن ترك الصندوق . عدم حلوق الرضر باملتربع إليه برتك التربع
ً هبم، مما قد ينفي صحة ) دفع التعويضات إليهم(املشرتكني  يلحق رضرا شديدا

 .تكييف ما خيرج عن هذا الصندوق بأنه تربع وال يفسده الغرر
ً من الفائض التأميني، أي ما يفضل يف إ :والثاين ن إعطاء رشكة التأمني حصة

ى احلافز الصندوق بعد دفع التعويضات إىل املشرتكني، عىل أي و ّ جه كان، كمسم
عىل حسن اإلدارة كام هو واقع احلال يف بعض مؤسسات التأمني اإلسالمي، جيعل 

ً مستقالً عن الرشكة) التربع(التزام الصندوق بالتعويض  فالرشكة . ليس التزاما
هي التي تدير هذا الصندوق، وتقرر منح التعويض من عدمه وفق اللوائح 

دارة يزيد أو ينقص بحسب ترصفها يف االلتزام والرشوط، وربحها عن هذه اإل
وليس ) التربع(بالتعويض، مما يعني أهنا الطرف الواجب التزامه هبذا التعويض 

) التعويضات(وبعبارة أخرى، فإن إفادة الرشكة من حجب التربعات . الصندوق
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 ً ً وقضاء عن ترك حيوج عقالً إىل التزام ذايتّ منها بالدفع، وإىل كوهنا املسؤولة رشعا
والصندوق ال يتصور رضره أو انتفاعه بدفع التعويض أو تركه، مما جيعل . الدفع

ً حقيقة من الرشكة، ال الصندوق ً ومتحققا ولو مل تكن الرشكة . االلتزام مطلوبا
منتفعة من ترك التعويض أو عدمه لربام أمكن القول باستقالل الرشكة حقيقة عن 

 .هذا االلتزام
دل عىل عدم حتقق التربع يف الصيغة السائدة من التأمني نه مما يإ :الثالثو

ّ ما يقابل باقي زمن الوثيقة من قسط  اإلسالمي أن املشرتك إذا ألغى اشرتاكه اسرتد
ً ملا كان له اسرتداد ماله باالنسحاب بل إن مقابلة القسط . التأمني؛ ولو كان تربعا

ر وثيقة التأمني، دليل عميل عىل مقابلة قسط ال ُ م ُ تأمني بالتغطية التأمينية، وهذه بع
 ١.املقابلة تدخل املعاملة يف حيز املعاوضة املفسدة كام تقدم

 
 ختريج األمر عىل مبدأ التربع برشط الثواب

اقرتح للخروج من مأزق حصول املعاوضة من جراء االلتزام املتقابل 
لة عىل ما املسأ ساد املعاملة حينئذ للغرر، ختريجبالتربع، وما يرتتب عليه من ف

                                                        
يستوي اد ما يقابل باقي زمن الوثيقة من قسط التأمني يف حال إلغاء االشرتاك تنص أكثر وثائق التأمني، ودعىل حق املشرتك باسرت  ١

 .يف ذلك التأمني التقليدي واإلسالمي
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ً باسم اهلبة برشط العوض، أو هبة الثواب عرف فقها ُ فعىل الرغم من وجود . ي
إن بعض الفقهاء أبقى هلا صفة فيف هذا النوع من اهلبة، ) التعويض(رشط الثواب 

 ُ ِ العوض وال الغرر ُ رشط التربع، فكأنه تربع من نوع خاص ال يفسده أصل
ُ نت ثله ما يكون بني . عوضجة اجلهل بمقدار وصفة ذلك الياحلاصل ِ فيكون م

أمن هيب الصندوق، والصندوق يثيب عىل تاملستأمن وصندوق التأمني؛ فاملس
ً عن املعاوضة فال يفسده الغرر   ١.تلك اهلبة، ويبقى األمر خارجا

ن الفقهاء الذين مل يسلبوا عن هذا النوع من اهلبة صفة التربع، إواحلقيقة 
ة صفة ، قد أسبغوا عىل هذا النوع من اهلب٣الكية، وكذا امل٢وهم احلنفية عدا زفر

وها ً ملا عدّ َ  املعاوضة أيضا ، أو ملا أعطوها غالب ً ً انتهاء ً بيعا كاحلنفية هبة ابتداء
وإسباغ صفة املعاوضة باجلملة عىل هذا النوع اهلبة ال . أحكام البيع كاملالكية

                                                        
وأما هبة ": ٢٦٩، ص٢يف بداية املجتهد ج) احلفيد(من نصوص الفقهاء يف هبة الثواب قول ابن رشد   ١

وسبب . الثواب فاختلفوا فيها؛ فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داوود وأبو ثور
ً جمهول الثمن؛ فمن رآه بيعاً جمهول الثمن قال هو من بيوع اخلالف هل هي بيع جمهول الثمن أو لي س بيعا

وكذا قول الدردير يف الرشح الكبري . "الغرر التي ال جتوز؛ ومن مل ير أهنا بيع جمهول الثمن قال هي جتوز
هبة الثواب كالبيع يف غالب األحوال، وختالفه يف األقل، ألهنا جتوز مع جهل عوضها ": ١١٦، ص٤ج

 . "جله، وال تفيتها حوالة األسواق، وال يلزم عاقدها اإلجياب والقبولوجهالة أ
 .١٣٠، ص٨انظر الكاساين، بدائع الصنائع، ص   ٢
 .١١٦، ص٤انظر الدردير، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي عليه، ج   ٣
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ً لبناء التأمني عليه بحيث ال يفسده ا ً صاحلا لغرر الواقع فيه، وال سيام جيعلها أساسا
أن الغرر يف مبدأ التأمني أفحش وأبلغ من الغرر يف ثواب اهلبة، فهو يف هبة الثواب 
ُ وجوده؛ أما يف مبدأ التأمني، فهو غرر  ُ الثواب ال أصل ُ وصف من حيث قدر غرر
وجود قبل أن يكون غرر وصف، إذ قد يتحقق أصل التعويض يف التأمني عن 

ال يتحقق، وذلك عندما ال يقع الرضر الذي يستوجب  تربع املشرتك وقد
 .التعويض يف التأمني

ً عند املشرتك  هذا فضالً عن عدم وجود أصل نية التربع واهلبة حقيقة
بالتأمني، والفقهاء الذين مل يسلبوا عن هبة الثواب صفة التربع عللوا ذلك بوجود 

ثواب وإن دخلها العوض هبة ال": جاء يف الذخرية. أصل نية التربع عند الواهب
فلم تتمحض للمعاوضة واملكايسة، والعرف يشهد  فمقصودها املكارمة والوداد

نه الثواب - لذلك، فلذلك جاز فيها مثل هذه اجلهالة والغرر  ١."أي الغرر يف كُ
فانتفاء نية التربع حقيقة يف عمل املشرتك بالتأمني يلغي وجه الشبه بني 

بقي األمر معاوضة بني مبلغ االشرتاك هبة الثواب ومبدأ التربع يف  ُ التأمني، وي
وبني عوض قد يتحقق وقد ال يتحقق، وهو غرر أفحش من الغرر يف هبة الثواب 

 .عىل فرض إمكان حتقق شبه عمل التأمني هببة الثواب
                                                        

 .٢٥٨، ص٥القرايف، الذخرية، ج   ١
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 :التأمني اإلسالمي القائم عىل أساس االلتزام بالتربع إىل الوقف: النموذج الثاين

 :العالقات التعاقديةالبناء الرشعي و
يمكن بحسب هذا النموذج بناء التأمني اإلسالمي عىل أساس التربع إىل 
الوقف، فتخرج أموال املسامهني عنهم يف دفعهم ألقساط التأمني عىل أساس 
التربع إىل صندوق الوقف الذي تنشئه رشكة التأمني، ال عىل أساس التربع إىل 

 . صندوق التأمني
لستار أبو غدة، وهو، فضالً عن الشيخ تقي عثامين، يقول الدكتور عبد ا

 أو اإلسالمي التأمني": أحد من اقرتح بناء التأمني اإلسالمي عىل هذا النموذج

 التربعات، صور أحد هو الذي بالوقف تربع هو الوقف أساس عىل التكافيل

 ما حتديد مع األصل، حيث من وحيبسه ملكه عن به تربع ما الواقف خيرج به

 ال وأنه نفسه الوقف عىل التربع مبدأ مع استخدام األصل، ذلك غلة فيه ترصف
ٌ  الوقف عىل التربع وهذا مثله وقفاً  يكون  . ١"التربع باالشرتاكات عن بديل

وكأن الذي حدا بأنصار هذا النموذج إىل اقرتاحه هو اإلشكال القائم يف 
، والتزام الصندوق بتربع النموذج األول من املعاوضة بني التزام املشرتكني بالتربع

                                                        
 خالل من التأمني عن الوقف بديالً  خالل من كافيلالت التأمني نظام "انظر أبو غدة، عبد الستار، ورقة   ١

 . مرجع سابق ،٧، ص "التربع التزام
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فمع أن أنصار هذا النموذج ال يرون فساد النموذج األول، إال أهنم يرون . مقابل
ً للواقف إذا ما صار . نموذج الوقف أسلم وأحسن وسبب ذلك أنه ملا جاز فقها

من مجلة املوقوف عليهم أن يعود عليه يشء مما وقفه، جاز للمستأمن يف عقد 
س عىل َّ الوقف أن يعود عليه التعويض ال عىل سبيل املعاوضة، أي ال  التأمني املؤس

فيكون التزام صندوق الوقف بإدارة الرشكة هو . عىل سبيل االلتزام املقابل بالتربع
بالدفع إىل املستحقني بمقتىض استحقاق املوقوف عليهم ملا يف صندوق الوقف، ال 

 .ذه املسألةوسيأيت التعليق عىل ه ١بمقتىض االلتزام بتربع مقابل؛
وقد قامت فعالً بعض مؤسسات التأمني اإلسالمي عىل أساس الوقف، 

 ٢.يف جنوب إفريقيا (.Takaful S.A)ومن ذلك رشكة تكافل إس آي 
 

 آلية نموذج الوقف
 :آلية عمل هذا النموذج هي كام ييل

                                                        
 .وما بعدها ٩املرجع السابق ص   ١
، مقدمة إىل الندوة العاملية حول  "جتربة جنوب إفريقيا يف التأمني التعاوين "انظر جكهورا، بالل أمحد، ورقة   ٢

من تنظيم اجلامعة اإلسالمية العاملية  ٢٠٠٨مارس  ٦-٤ليزيا التأمني التعاوين من خالل نظام الوقف، ما
 .بامليزيا واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بجدة
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تقوم رشكة التأمني اإلسالمي بإنشاء وقف بجزء معلوم من رأس  -١
 حسب الصندوق يف املشرتكني من  املترضرينماهلا النقدي تقفه عىل

وصندوق الوقف  .النهاية يف اخلريية وعىل اجلهات الصندوق، لوائح
هذا ال يملكه أحد، بل تكون له شخصيته املعنوية التي يتمكن هبا من 
متلك األموال واستثامرها ومتليكها حسب اللوائح املنظمة لذلك، 

.  ملضاربة لصالح أغراض الوقفوترشف الرشكة عىل استثامر أمواله با
،  ١والقول بصحة وقف النقود مبني عىل جتويز بعض الفقهاء لذلك

وقف لغرض   حيث تستثمر ويرصف ربحها إىل املوقوف عليهم، أو تُ
وعىل جواز وقف النقود نصت املعايري الرشعية هليئة  .إقراضها

 ٢.املحاسبة واملراجعة

                                                        
َ ": من ذلك ما جاء يف فتح القدير  ١ ام َ ع ْ الطَّ و َ َ أ م ِ اه َ ر َّ َ الد ف قَ َ ْ و ن َ يم ِ َ ف ر فَ ُ ِ ز اب َ ح ْ ص َ ْ أ ن ِ انَ م كَ َ ِّ و ي ِ ار َ ص نْ َ ْ ْ األ ن عَ َ و

 ْ و َ ُ أ ال كَ ُ ا ي َ ْ م و َ اأ َ ِ ُ هب ق َّ د َ ص تَ َ َّ ي م ُ ً ث ة َ ب َ ار َ ض ُ َ م م ِ اه َ ر َّ ُ الد ع فَ ْ د َ َ ي ال َ ؟ قَ ف ْ ي كَ َ َ و يل ِ ْ ،ق م َ ع َ نَ ال َ ؟ قَ ك ِ ل ُ ذَ وز ُ َ جي َ ُ أ ن َ وز ُ ا ي َ ِ  م يف
ةً  اعَ َ ض ِ ْ ب و َ ً أ ة َ ب َ ار َ ض ُ ُ م ه نُ َ م َ ُ ث ع فَ ْ د ُ ي َ ُ و اع َ ب ُ نُ ي َ وز ُ ا ي َ م َ ُ و ال كَ ُ ا ي َ م َ ِ ، و ه ْ ي لَ َ عَ ف قَ َ ي و ِ ذ َّ ِ ال ه ْ ج َ و ْ  الشيخ بحث وينظر. "ال

). تأصيل التأمني التكافيل عىل أساس الوقف(والعرشين  السادسة الربكة ندوة إىل املقدم العثامين تقي حممد
 .٢٠٣، ص ٦ج) ٢٠٠٣، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط(ابن اهلامم، رشح فتح القدير، 

 ، الفقرة)٣٣(الوقف رقم  املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة بالبحرين، معيار  ٢
)٣/٤/٣/٣.( 
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بالتربع هلذه الصندوق بحسب االشرتاك بالتأمني يف يقوم الراغبون  -٢
 ً لكا ِ لصندوق اللوائح املعتمدة لرشكة التأمني، لتصري تربعاهتم م

ً بذاهتا فترصف هذه التربعات للموقوف عليهم  ،الوقف وليست وقفا
ً للوقف . ويف مصالح الوقف وجواز جعل املتربع به إىل الوقف مملوكا

ٌ عىل ما أجاز الفقهاء من مسائل من ً مبني لك املسجد ملا وليس وقفا ِ ها م
واحلاجة إىل تكييف دفعات املشرتكني بأهنا تربع  ١.يتربع إليه من نقود

ً بذاهتا هي إلمكان الترصف هبا بذاهتا ال  للوقف وليست وقفا
 ٢.بأرباحها فقط، وذلك بدفعها إىل املشرتكني

تقوم رشكة التأمني بدفع التعويضات إىل املستحقني عند حصول  -٣
ن ضد َّ ه بحسب الرشوط واألحكام املنصوص عليها يف اليشء املؤم

وال تكون . لوائح الرشكة التي وافق عليها املجلس الرشعي للرشكة

                                                        
ِ ": جاء يف الفتاوى اهلندية من كتب احلنفية  ١ ح ِ ال َ ص َ ِ أو م د ِ ج ْ س ِ املَْ ة َ ق َ ف ِ أو نَ د ِ ج ْ س ِ املَْ ة َ ر َ ام ِ ا يف ع ً َ مه ْ ر ِ ى د طَ عْ َ ٌ أ ل ُ ج َ ر

لْ  ِ ِ ل ة َ ب ِ ْ اهل ِ ا ب يكً ِ ل ْ َ ُ مت ه ُ يح ِ ح ْ ص ُ تَ ن ِ ك ْ م ُ َ ي نْ كان ال ِ إ َ ُ و ه نَّ َ ِ َّ أل ح َ ِ ص د ِ ج ْ س ِ املَْ ه ْ ج َ و ْ ِ عىل هذا ال د ِ ج ْ س َ م لْ ِ ِ ل ك لْ ِ ُ املْ ات َ ب ْ ث ِ إ ِ فَ د ِ ج ْ س َ م
 ِ ض ْ ب َ ق ْ ال ِ ُّ ب م ِ ت َ ي ٌ فَ يح ِ ح َ دار الفكر، بريوت ، (الفتاوى اهلندية، من تصنيف جمموعة من علامء اهلند، . "ص

 .٤٦٠، ص٢، ج)م١٩٩١ -هـ ١٤١١
 خالل من التكافيل التأمني نظام "أبو غدة، عبد الستار، ورقة  :انظر تفصيل هذه القضية والنقاش فيها  ٢

 .مرجع سابق ،وما بعدها ١٢ص  "التربع التزام خالل من التأمني عن الوقف بديالً 
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ً عن تربعاهتم، بل هي  هذه املبالغ املدفوعة إىل املشرتكني تعويضا
 عليهم املوقوف مجلة يف لدخوهلم الوقف من صندوق مستقل عطاء"

 إن بوقفه له االنتفاع زجيو الواقف أن سبق كام الوقف، رشوط حسب

عن  عوضاً  ليس االنتفاع وهذا عليهم، املوقوف مجلة يف داخال كان
 ١."تقدم الذي الوقف

ً مقابل توليها للوقف، حيث تقوم بإدارة  -٤ تستحق الرشكة أجرا
صندوق الوقف من خالل مجع التربعات الوافدة إىل الوقف، ودفع 

ينبغي أن تكون و. التعويضات من تلك التربعات إىل املشرتكني
حسابات الرشكة مستقلة عن حساب صندوق الوقف، وذلك 

ً مقابل قيامها باستثامر . النفكاك اجلهة كام تستحق الرشكة عوضا
أموال صندوق الوقف، وهذا العوض هو إما أجر مقطوع إن وقع 
االستثامر عىل سبيل الوكالة باالسثامر، أو حصة من الربح املتحقق إن 

 ٢.  أساس املضاربةوقع االستثامر عىل

                                                        
 خالل من التأمني عن الوقف بديالً  خالل من التكافيل التأمني نظام"أبو غدة، عبد الستار، ورقة  :انظر  ١

 .مرجع سابق ،١٠ص. "التربع التزام
ستثامر عن املضاربة يف أن الوكيل باالستثامر هو أجري يستحق أجره عن قيامه بالعمل، ختتلف الوكالة باال  ٢

أي مبارشة االستثامر، برصف النظر عن حمصلة ونتيجة هذا االستثامر وإن أدى إىل خسارة؛ أما يف املضاربة 



                   ١٢٧  عبدالعظيم أبو زيد                                 )/تكافل(البناء الرشعي األسلم للتأمني اإلسالمي 
 

 
 ثغرات هذا النموذج     

مما يثريه نموذج الوقف هذا من اعرتاضات أن فكرة إنشاء رشكات   . أ
ً عىل املشرتكني يتعارض حقيقة مع طبيعة هذه املؤسسات  التأمني وقفا
وطبيعة عالقاهتا مع العمالء، فهذه املؤسسات هدفها االسرتباح من 

، فإهنا لن  وهي. املستأمنني ال التربع إليهم ً هلم جدالً إن أوقفت مبلغا
تدفعه إليهم حقيقة؛ فضال عن أن املبلغ الذي تقفه الرشكة قد يكون 
ً بحيث يراد منه تسويغ العملية فحسب وليس رصفه يف  زهيدا

واحلقيقة أن إسباغ التكييفات القرسية يف زماننا عىل . مصلحة أحد
 يناقض أغراضهم، ترصفات الناس، وتسويغ أفعاهلم عرب تكييفها بام

هو من املؤسفات يف اإلفتاء الرشعي املعارص؛ إذ إنام وضعت العقود 
لتكون أداة لتعبري الناس عن مقاصدهم وأغراضهم من الترصفات، 
ً ويف بعض احلاالت أداةً لطمس األغراض  لكنها صارت مؤخرا

                                                                                                                                             
ق ربح، فال يشء فال يستحق املضارب إال حصة املتفق عليها مع رب املال يف الربح إن حتقق؛ فإن مل يتحق

يف التأمني، الفقرة ) ١٣(انظر املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة، معيار املضاربة رقم . للمضارب
 ).٤/٢(، الفقرة )٢٣(، ومعيار الوكالة رقم )٨(
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مىل عىل أصحاهبا بغية تسويغ  ُ واملقاصد احلقيقية وتزييفها بام ي
 ١.ما كان بعضها ليقبل رشعاً ترصفات 

رصفُ الرشكة ملال الوقف إىل املشرتكني مرشوط حقيقة بتربع    . ب
املشرتكني إىل الوقف، أي أنه من حيث النتيجة تربع مرشوط بتربع، 

ً مستقالً "فوقعت املعاوضة؛ وليس  كام تم تكييفه، بدليل أنه لو  "عطاء
 ً من مال الوقف انتهت وثيقة مشرتك ما، فإن الرشكة لن ترصف شيئا

 .إليه

 من املشرتكون عليه حيصل ما": يقول مقرتحو هذا النموذج   . ت

من  مستقل عطاء هو وإنام به، تربعوا عام عوضاً  ليس التعويضات
 رشوط حسب عليهم املوقوف مجلة يف لدخوهلم الوقف صندوق

 يف داخال كان إن بوقفه له االنتفاع جيوز الواقف أن سبق كام الوقف،
 الذي الوقف عن عوضاً  ليس االنتفاع وهذا ،عليهم فاملوقو مجلة

 ٢."تقدم به

                                                        
أو تسويغ اسرتباح  من ذلك عقود البيع التي يطلب من عمالء املصارف اإلسالمية توقيعها لتسويغ تقديم متويالت نقدية هلم،  ١

 .املرصف عن إعادة جدولة ديون سابقة عليهم
 خالل من التأمني عن الوقف بديالً  خالل من التكافيل التأمني نظام "انظر أبو غدة، عبد الستار، ورقة   ٢

 .مرجع سابق، ١٠ص ،"التربع التزام
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، ألن االشرتاكات خترج عن إوالواقع  ً ن يف هذا الكالم األخري تناقضا
. املستأمنني بصفة تربعات إىل صندوق الوقف، ال بصفة الوقف بذاهتا

فمنظرو هذا النموذج احتاجوا إىل أن يكيفوا مبالغ االشرتاك بالتربع إىل 
ف ال بالوقف، حتى يصح الترصف هبذه االشرتاكات يف دفع الوق

التعويضات، ألنه إن وقفت النقود وجب حبس األصل وجاز رصف 
ُ . نامئها فقط، ونامؤها ال يكفي لتغطية التعويضات فوجب لذلك محل

ً بذاهتا، لكن املشكلة  االشرتاكات عىل أهنا تربع إىل الوقف وليست وقفا
كني ليسوا من مجلة الواقفني حتى يصح أن يعود واحلالة هذه هي أن املشرت

عليهم شيئ مما تربعوا به كام أراد مقرتحو هذا النموذج، ألن ما تربعوا به 
ولئن جاز أن يعود عىل املشرتكني ما تربعوا به إىل . مل يكن بصفة الوقف

صندوق الوقف عىل اعتبار أهنم من مجلة املوقوف عليهم بحسب رشوط 
 أن تعود عليهم تربعاهتم بمعزل عن الوقف، أي الوقف، جلاز أصالً 

أي أن كون املشرتكني هم املتربعني إىل صندوق ! بحسب النموذج األول
الوقف يقتيض منع عود تلك التربعات إليهم وإن ملكها الصندوق؛ ولو 
ّ توزيع تلك  كان التربع إىل صندوق الوقف من غريهم وليس منهم، لصح

أخرى، فإن تصحيح عود تربعاهتم إىل صندوق وبعبارة . التربعات عليهم
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ع به إىل املتربع، فهذا هو  َّ الوقف إليهم يتوقف عىل صحة القول بعود املترب
أصل املسألة؛ ولو صح هذا األصل، ألغنى عن هذا النموذج الثاين 

 . املقرتح، إذ ال حاجة له حينئذ مع سالمة النموذج األول

ني للتعويضات عىل أساس الوقف هذا، وبالتايل، إذا بطل استحقاق املشرتك
آل األمر إىل أن الصندوق يلتزم بالتربع إليهم، فعاد األمر يف هذا النموذج إىل 
ً بتربع، فرتد عليه ذات االعرتاضات عىل النموذج األول  ً مرشوطا كونه تربعا

 .من قيام األمر حينئذ عىل املعاوضة ال التربع حقيقة
 

 :رتحالبديل املق: النموذج الثالث
 :البناء الرشعي والعالقات التعاقدية

تبني لنا من الكالم السابق أن املعاوضة من حيث املبدأ قائمة يف النامذج 
املطروحة للتكافل من حيث وجود التزامات متقابلة بالدفع بني املشرتكني من 
 .جهة والصندوق من اجلهة األخرى وإن اختذت هذه االلتزامات شكل تربعات

ُ املع  .اوضة يف مبدأ التأمني يفسد املعاملة للغرر كام تقدموحتقق
والذي أوقع النامذج اإلسالمية يف املعاوضة عىل النحو املتقدم هو 

وتبني القول بجواز . تأسيسها عىل االلتزام املتقابل بالتربع كام تقدم تفسريه
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ال حيل مشكلة وجود معنى املعاوضة هنا، وذلك ألن وجود  ١االلتزام بالتربع
 .اللتزام املتقابل هو الذي أورث املعاوضة، وليس أصل االلتزام بالتربع بذاتها

ً أن التربع  والذي يضعف تأسيس التأمني اإلسالمي عىل التربع أيضا
بالتخيل عن أقساط التأمني غري مقصود حقيقة من قبل املشرتكني، وخيالف نيتهم 

 .وغرضهم
ً عن مبدأ وبالتايل ال بد ألي بديل رشعي صحيح أن يكون  خاليا

املعاوضة، فال يؤدي إىل وقوعها بوجود االلتزامات املتقابلة بالتربع، وأن يكون 
ً كذلك لغرض املشرتكني وقصدهم  .موافقا

ً باإلباحة،  والبديل الذي نراه حيقق هذا هو بناء التأمني عىل ما يسمى فقها
لكن يبقى  ومعنى اإلباحة أنك تبيح آلخر أو آخرين استهالك يشء دون مقابل،

ً لك فيحق لك االنتفاع به، فال يكون ثمة حاجة إىل ختريج  اليشء املباح ملكا
 . انتفاعك به أو بالباقي منه عىل وجه االلتزام املقابل بالتربع إليك

ُ شبه بالتربع، إال أهنا تتميز عن التربع يف كوهنا  واإلباحة وإن كان فيها نوع
ّ اإل باحة، لكن يبقى اليشء املباح والقدر غري تبيح لآلخرين استهالك ما هو حمل

                                                        
بة واملراجعة بالبحرين، معيار التأمني انظر يف تربير هذا ومستنده املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة املحاس  ١

 .مستند األحكام الرشعية) ب(، امللحق )٢٦(
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ً للطرف املبيح وهو ما نجده يف صورة تقديم الطعام للضيف، . املستهلك منه ملكا
إذ يبيح له رب البيت أن يأكل ما شاء من الطعام، ويبقى الطعام ملك رب البيت، 
لك رب البيت، فال  ِ وله أن يشرتك يف األكل معه، وما يفضل من الطعام يبقى م

 .سع الضيف أخذه ملجرد تلك اإلباحةي
ويستدل ملبدأ اإلباحة بام ذكر البخاري يف صحيحه يف باب الرشكة، فقال 

باب الرشكة يف الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن جمازفة أو "
ً وهذا بعضاً  ا مل ير املسلمون يف النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا ِ  ١."قبضة قبضة، مل

وأما ": بن حجر العسقالين يف فتح الباري هذا الكالم فقالوقد رشح ا
... النهد، فهو بكرس النون وبفتحها إخراج القوم نفقاهتم عىل قدر عدد الرفقة

هو ما خترجه الرفقة عند املناهدة إىل الغزو وهو أن يقتسموا : بن األثرياوقال 
اده قيدا آخر نفقتهم بينهم بالسوية حتى ال يكون ألحدهم عىل اآلخر فضل فز

 ٢."واملعروف أنه خلط الزاد يف السفر مطلقاً . وهو سفر الغزو

                                                        
دار ابن حزم، (، )١(الرشكة يف الطعام والنهد والعروض : ، باب)٤٧(صحيح البخاري، كتاب الرشكة   ١

 .٤٣٦، ص )٢٠٠٣، ١بريوت، ط
حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين بريوت، باعتناء  دار املعرفة،(ابن حجر العسقالين، فتح الباري،   ٢

 .١٢٩، ص٥، ج)هـ ١٣٩٧اخلطيب،
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وإن حصل  اإلباحةمبنى النهد عىل ": وجاء يف عمدة القاري للعيني
وعند رشحه حلديث األشعريني ذكر العيني أن فعلهم كان  ١."التفاوت يف األكل

فيه إال مواساة  ليس": عىل سبيل اإلباحة، ونفى وقوع التمليك يف فعلهم، فقال
ً واإلباحة، وهذا ال يسمى هبة ألن اهلبة متليك املال، والتمليك غري  بعضهم بعضا

ً اهلبة ال تكون إال باإلجياب والقبول، لقيام العقد هبام   ٢."اإلباحة، وأيضا
ً كام جاء يف كالم العيني بالغة األمهية  وقضية عدم عدِّ اإلباحة متليكا

ُ ما بذله املشرتكون يف صندوق التأمني إليهم والفائدة هنا، وذلك حتى ي صح عود
عىل سبيل التعويضات دونام حاجة إىل انتزاع التزام من الصندوق بتعويضهم، ألن 
هذا االلتزام املقابل من الصندوق هو املشكل، ويدخل املعاملة يف حيز املعاوضة 

 .كام تقدم
ً عىل هذا االقرتاح يكون صندوق التأمني  ً للمشرتكني، وعليه، وبناء ملكا

 ً فيستحقون التعويضات بمقتىض امللك، إذ يبقى ما يف الصندوق ملكا
ً هلا عن تنظيم هذا  للمشرتكني، مع اتفاقهم وعلمهم بأن الرشكة تستويف أجرا

                                                        
 .٣٦٢، ص ١٩، ج)دار الفكر، بريوت(العيني، عمدة القاري،   ١
 .٣٧١، ص١٩جالعيني، عمدة القاري،   ٢
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أي فتنفي املعاوضة احلاصلة من االلتزام بالتربعات املتقابلة، وهو ما . العمل
 .نجده يف النموذجني األولني كام تقدم

واخلالصة أنه هبذا االقرتاح تنحل مشكلة االلتزامات املتقابلة بني 
املشرتكني وصندوق التأمني، كام تنحل مشكلة التكييف التعاقدي بني الرشكة 
ومحلة الوثائق، فال نحتاج إىل ذلك التقسيم للعالقات التعاقدية إىل تلك التي 

صندوق والرشكة؛ بل تكون بني املشرتكني والصندوق، وتلك التي تكون بني ال
تكون العالقة مبارشة بني  املشرتكني محلة الوثائق وبني الرشكة، ومقتضاها إدارة 

واألفضل أن يكون ذلك عىل أساس . عمليات التأمني، واستثامر حصيلة التأمني
، أو وكالتان، واحدة  ً الوكالة بأجر، وهي إما وكالة واحدة باإلدارة واالستثامر معا

 .باالستثامر باإلدارة، وأخرى
 

 :االلتزام باإلباحة بني املشرتكني أنفسهم ليست من املعاوضة
ال يصح االعرتاض عىل هذا النموذج املقرتح من بناء التأمني عىل اإلباحة 
بأنه ينطوي كذلك عىل التزام متقابل باإلباحة بني املشرتكني أنفسهم مما حييل األمر 

ً إىل معاوضة فيام بينهم، وذلك ملا تقدم م ن إباحة النهد، فاإلباحة املرشوطة ضمنا
ٍ هي معنى النهد الذي مل ير فيه الفقهاء بأساً  ّ ذكره . بإباحة مقابلة هذا فضالً عام
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ً مرشوطة  ُ هبة العيني، كام تقدم، من أن اإلباحة ليست من قبيل اهلبة لتصري اإلباحة
ً بتربع ً مرشوطا  . هببة أو تربعا

 الرشكة واملستأمنني، ينبغي أن يبقى وحتى يتأكد انتفاء املعاوضة بني
ً للمستأمنني وخي ع الترصف فيه ملشيئتهم، ألنه هبذا ضالفائض يف الصندوق ملكا

فقط يتحقق مقتىض اإلباحة وخترج املسألة عن التربع الذي يورث املعاوضة كام 
رك للرشكة أمر الترصف يف الفائض ومنه التصدق به، فقد آل  تقدم؛ ألنه إن تُ

ستأمنني إىل التربع حينئذ ال اإلباحة، فرتتب عىل ذلك وقوع املعاوضة عمل امل
وقضية الفائض هي ألمهيتها حمل . بحصول االلتزام املتقابل بالتربع كام تقدم

 .حديثنا اآليت
 

 :املسائل الرشعية املهمة األخرى
فضالً عن قضية البناء والتأسيس الرشعي للعالقات التعاقدية يف التأمني 

ي ثمة قضيتان نرامها أساسيتني يف احلكم برشعية عمل مؤسسات التأمني اإلسالم
ِ مؤسسات التأمني بسد العجز  اإلسالمي، ومها قضيتا الفائض التأميني وتعهد

 : احلاصل يف صندوق التأمني، نستعرضهام فيام ييل
 قضية مصري الفائض التأميني يف النموذجني األولني والنموذج املقرتح :أوالً 
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التأميني هو ما يفضل يف الصندوق هناية كل سنة مالية بعد دفع  الفائض
التعويضات إىل مستحقيها املترضرين خالل العام التأميني واحتساب نفقات 

ري التأمني  ١.التأمني األخرى وطريقة التعامل بالفائض التأميني قضية أرقت منظّ
ا معايري ال نراها بالنموذجني األول والثاين، فكثرت فيها املناقشات ووضعت فيه

 .تنسجم مع غرض املشرتكني من التأمني
وقد اضطرت مؤسسات التأمني اإلسالمي بحسب النموذج السائد 
القائم عىل التربع إىل تسمية الفرق بني إيرادات صندوق التأمني اإلسالمي 
ى هذا الفرق  ّ سم ُ ومرصوفاته عند هناية العام املايل باسم الفائض التأميني، بينام ي

ً يف رشكات التأمني التقيليديرب ووجه االضطرار إىل هذه التسمية أنه ال . حا
يمكن تسمية هذا الفرق بالربح، ألن العملية تربع ال استثامر بالنسبة للمشرتكني، 
ً هلا؛ ولو ملكته لبطلت  كام أن هذا الفرق ال متلكه رشكة التأمني ليكون ربحا

ً ال للمشرتكني، ألهنم أي أن هذا الفا. املعاملة أصالً كام تقدم ئض ليس ربحا
، وهو ليس سائد، وهدفهم رفع الرضر عن بعضهممتربعون بحسب النموذج ال

ً للرشكة، ألهنا ال متلكه أصالً  ً أيضا  .ربحا
                                                        

اط املشرتكني ما يبقى من أقس"عرفت املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة بالبحرين الفائض التأمينني بأنه   ١
فهذا . واالحتياطات وعوائدمها بعد خصم مجيع املرصوفات والتعويضات املدفوعة، أو التي ستدفع خالل السنة) املستأمنني(

، وإنام يسمى الفائض ً  .التعريفات) ج(، امللحق )٢٦(معيار التأمني . "الفائض ليس ربحا
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الفروق العملية  ىحدإن طريقة معاملة الفائض التأميني هي إواحلقيقة 
االضطراب احلاصل يف الرضورية بني التأمني اإلسالمي والتقليدي، وال سيام مع 

الفرق النظري املتجيل يف التكييف الرشعي للتأمني اإلسالمي، وعدم مالحظة 
وعليه، تربز أمهية التأكيد عىل الفوارق . املشرتكني للقصد املناسب للتكييف

العملية بني التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي املحرم، ومنها طريقة معاملة 
، الفائض، فهذا الفائض ال  ً يمكن أن تتملكه رشكات التأمني اإلسالمية مطلقا

ألن بامتالكه تتحقق املعاوضة، وهي معاوضة منطوية عىل غرر حيرم املعاملة؛ 
وبالتايل ال بد أن خيتلف مصري الفائض التأميني يف نامذج التأمني اإلسالمي عن 

 وفيام ييل استعراض لطرق الترصف الفائض وفق نموذجي. التأمني التقليدي
 .حرتالتربع والوقف، ووفق نموذج اإلباحة املق

 :مصري الفائض التأميني وفق النموذج األول. أ
الوعاء التأميني بحسب نموذج التربع ال يملكه املشرتكون ألنه خرج عن 
ً ألهنا لو ملكته صارت كرشكة التأمني  ملكهم بالتربع، وال متلكه الرشكة طبعا

صول املعاوضة التي يفسدها الغرر املوجود يف التقليدي ففسدت املعاملة حينئذ حل
وإن كان املشرتكون ال يملكون وعاء التأمني، فهذا . أصل مبدأ التأمني كام تقدم

، وكذا ال متلكه الرشكة ً أما مصريه . يعني أهنم ال يملكون الفائض منه أيضا
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ً عىل  فق ما نصت عليه املعايري الرشعية، وهي الصادرة وواحلالة هذه، فهو بناء
ً منه عىل املشرتكني، أو أن  نموذج التربع، أن تعيد الرشكات توزيعه أو جزءا

ن به همنفسأ لمشرتكنيلتستخدمه يف ختفيض االشرتاكات املقبلة  ّ ، أو تكو
وفيام ييل . احتياطات مستقبلية خاصة بالصندوق، أو تتربع به جلهات خريية

تمل اللوائح املعتمدة عىل جيوز أن تش": النص املتعلق هبذه الفقرة من املعيار
حسب اللوائح املعتمدة مثل تكوين  الفائض بام فيه املصلحةالترصف يف 

أو توزيعه أو  ،أو التربع به جلهات خرييةاالحتياطات، أو ختفيض االشرتاكات، 
ً من الفائضجزء منه عىل املشرتكني   ١."عىل أال تستحق الرشكة املديرة شيئا

ن تنبغي مراعاهتا،  ومما يؤخذ عىل املعيار هنا َ أنه مل حيدد مصلحة م
ٌ عامة تتعارض مع مصلحة  فمصلحة التربع بالفائض جلهات خريية مصلحة

 .املشرتكني القاضية بإعادة رده إليهم بوجه من الوجوه
وعىل الرغم من أن املعيار مل جيز أن يرتد الفائض عىل رشكة التأمني ملا 

رشكات التأمني اإلسالمي تستحوذ عىل  تقدم، لكنا نرى يف الواقع التطبيقي أن
ى احلافز عىل حسن  ّ الفائض أو نسبة كبرية منه يف بعض احلاالت حتت مسم

                                                        
 .٥/٥يف التأمني، الفقرة ) ٢٦(ر الرشعي رقم املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة، املعيا  ١



                   ١٣٩  عبدالعظيم أبو زيد                                 )/تكافل(البناء الرشعي األسلم للتأمني اإلسالمي 
 

ويف األكثر من احلاالت يأيت أجر الوكالة الذي تستوفيه رشكات التأمني  ١.اإلدارة
، %)٢٥- %٢٠(عن إدارهتا لعلميات التأمني، وهو نسبة مئوية من أقساط التأمني 

التأمني، فال يبقى من الفائض بعد استيفاء أجر الوكالة ودفع عىل وعاء 
التعويضات إال النزر اليسري الذي ال يعود توزيعه، لتفاهته، بيشء من النفع عىل 

 ٢.املشرتكني
وهذا يفرس عدم استفادة املشرتكني يف مؤسسات التأمني اإلسالمي 

ع، بل يتربع به إال يف من الفائض، ألنه لتفاهته، بسبب ما تقدم، ال يوز "تكافل"
 . حاالت قليلة

 
 :مصري الفائض التأميني وفق النموذج الثاين القائم عىل الوقف. ب

ال ختتلف معاملة الفائض التأميني يف هذا النموذج باجلملة عنها يف 
 عىل يشرتط أن للصندوق"نموذج التربع األول، فقد نص هذا النموذج عىل أن 

                                                        
الفائض التأميني يف رشكات التأمني التكافيل "املوسوم  هداغي يف بحث ةعيل القر. أشار إىل هذا أيضاً د  ١

، وهو بحث أظنه قدم إىل ملتقى التأمني التعاوين الثاين الذي عقد بإرشاف اهليئة ٦ص  "اإلسالمي
 .٢٠١٠، سنة ١٠من شهر  ٧-٦د والتمويل بالرياض بتاريخ اإلسالمية العاملية لالقتصا

وكذا البيانات املالية . ينظر يف هذا األحكام والرشوط العامة ألي وثيقة تأمينية ألي مؤسسة تأمني إسالمية  ٢
 .لتلك الرشكات، وهي مما ال يمكن نرشه لرسيته
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الصندوق  يف يمسكه أن فيجوز فائض التأمينيال يسمى ما بشأن شاء ما نفسه
 يف نفسه عىل أن يشرتط وجيوز املقبلة، السنوات يف النقص من حيدث تغطية ملا قد

ويقال فيه عىل هذا ما قيل  ١."املشرتكني عىل منه جزءاً  أو كله يوزعه أن اللوائح
ً عىل النموذج األول  . تعليقا

 
 :املقرتحمصري الفائض التأميني بحسب النموذج . ج

 ً ً ملبدأ اإلباحة عىل التكافل، يبقى الفائض يف صندوق التكافل ملكا تطبيقا
ً حلملة الوثائق، يفعلون به ما يشاؤون؛ فإن شاؤوا تقاسموه، وإن  ً سائغا رشعيا

ُ الفائض عليهم هو األوفق واألنسب . شاؤوا أبقوه لفرتة أخرى جديدة وعود
ذ ليس غرضهم التربع باالشرتاكات أو لنيتهم وغرضهم من الدخول يف التأمني، إ

ً ال يكون من حق الرشكة أن تستحوذ عىل . الصدقة وبمقتىض هذا النموذج أيضا
الفائض، أو أن تتربع به إال بإذن حقيقي مستقل من كل محلة الوثائق عىل فرض 
ها  دُّ ِ إذهنم بذلك، ال عىل سبيل اإلذعان منهم ملا متليه وثيقة التأمني التي تع

أي فيكون لكل مشرتك اخليار عند االشرتاك بني التنازل عن . لتأمنيرشكات ا

                                                        
 خالل من التأمني عن الوقف بديالً  خالل نم التكافيل التأمني نظام "انظر أبو غدة، عبد الستار، ورقة   ١

 .مرجع سابق ،١١ص "التربع التزام
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حصته من الفائض إن وجد عىل سبيل التربع، أو أن يعود عليه بطريق التوزيع أو 
 .احلسم املستقبيل من االشرتاك الالحق

 
 قضية تعهد رشكات التأمني اإلسالمي بسداد العجز يف صندوق التأمني. ثانياً 

األول والثاين لرشكة التأمني اإلسالمي أن تتعهد أجاز النموذجان 
بإقراض صندوق التأمني يف حال عجز هذا الصندوق عن سداد التعويضات 

ً من الفائض الذي يطرأ يف املستقبلأن املطلوبة، و  ١.تستوفيه الرشكة الحقا
ّ املعايري الرشعية، الصادرة وفق النمو ج القائم عىل التربع ذويف ذلك نص

يف حالة عجز موجودات التأمني عن سداد التعويضات ": التأمنيإىل صندوق 
املطلوبة، وعدم كفاية تعويضات رشكات إعادة التأمني، فإنه جيوز للرشكة أن تسدَّ 

عىل حساب صندوق التأمني، وتغطى  أو قرض حسنالعجز من متويل مرشوع 
  ٢ "...لتاليةااللتزامات الناشئة عن العجز احلادث يف سنة ما من فائض السنوات ا

                                                        
؛ بحث أبو ١٠/٨يف التأمني، الفقرة ) ٢٦(املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة، املعيار الرشعي رقم   ١

 التزام لخال من التأمني عن الوقف بديالً  خالل من التكافيل التأمني نظام "غدة، عبد الستار، ورقة 
 .١٢مرجع سابق، ص  ،"التربع

 .١٠/٨يف التأمني، الفقرة ) ٢٦(املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة، املعيار الرشعي رقم   ٢
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نه جيب النظر إىل هذه املسألة ال بمعزل عن الصورة العملية إوالواقع 
 ً اإلمجالية لعملِ هذه الرشكات؛ فإذا كانت رشكات التأمني اإلسالمي تلتزم عمليا
ً ما بلغت من خالل التزامها بإقراض الصندوق، ثم هي  بدفع التعويضات بالغا

ً عىل الفائض كام تقدم ، فهذا يعني أن هذه الرشكات تقرتب أكثر تستحوذ عمليا
من عمل مؤسسات التأمني التقليدي التي تتملك االشرتاكات يف مقابل التزامها 

ً ما بلغت وهو ما حيقق املعاوضة املمنوعة كام . بسداد كامل التعويضات بالغا
تقدم، وال سيام إذا كان الذي تدفعه رشكة التأمني اإلسالمي يف حال العجز ليس 

ً يف مآل األمر وال تسرتدهقرض ً يف واقع األمر، بل خيرج عن رشكة التأمني عمليا . ا
َ الفائض يف الصندوق بعد دفع التعويضات كل سنة  وتفسري ذلك أن تفاهة

َ أجر الوكالة ال يسمح باستيفاء القروض السابقة وكذا احلال يف . واقتطاع
ا باستيفاء القرض الرشكات التي تستحوذ عىل الفائض من خالل احلافز، ألهن

ً مع . تعدم احلافز الذي هو حق هلا كام إن استيفاء القرض يصبح غري ممكن عمليا
وعليه، فإن . استمرار هذا التعهد بالقرض كل دورة مالية واستمرار العجز

 ً الرشكة تستويف القرض من نفسها إن صح التعبري، ألن أرباحها تتأثر حسابيا
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عجز وتقديم ما يسمى بالقرض، وهذا ما ال يسع بالنقص من حيث املآل بوقوع ال
ً من الرشكات إنكاره ا ّ  ١.أي

ظلم املشرتكون اجلدد، فام ذنب ومن وجه آخر،  ُ فإنه مع القرض ي
املشرتكني الالحقني أن يمنعوا من توزيع فوائض اشرتاكاهتم يف سداد قرض 

 !! سابق طرأ زمنَ مشرتكني سابقني
اإلقراض يف حال حصول العجز وعليه، فإن تعهد رشكات التأمني ب

ه َ ب ُ ولذا فإننا ال نرى وفق . وبالصورة العملية لعمل هذه الرشكات ال خيلو عن الش
النموذج املقرتح القائم عىل أساس اإلباحة جواز تعهد رشكة التأمني بتغطية 
التعويضات التي تتجاوز حصيلة صندوق التأمني بعد اقتطاع أجر الوكالة 

ألخرى، ألن الرشكة إنام هي وكيلة يإدارة عمليات التأمني، والنفقات الرضورية ا
ومستثمرة حلصيلة الصندوق باملضاربة أو بالوكالة، فال ينبغي أن تكون مسؤولة 

                                                        
مما يعرتض به كذلك عىل التعهد بالقرض هنا حصول اجتامع املعاوضة مع القرض فيام بني الصندوق   ١

الوكالة بإدارة الصندوق، وكذا عقد املضاربة باستثامر ما يف  ورشكة التأمني، واملعاوضة هنا هي عقد
واجتامع . الصندوق بحسب تصنيف معيار هيئة املحاسبة واملراجعة للعالئق التعاقدية بني أطرف التأمني

بحسب املعايري الرشعية نفسها كام يف الصكوك، حيث )  للنهي عن بيع وسلف(املعاوضة مع القرض ممنوع 
نع مدير الص ُ ً أو رشيكاً أو وكيالً باالستثامر، من االلتزام بتقديم قرض إىل محلة الصكوكم . كوك، مضاربا

 .٢فتوى املجلس الرشعي أليويف يف الصكوك،  امللحق رقم  :انظر
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وإذا كانت حصيلة الصندوق يملكها املشرتكون بحسب هذا . عن العجز الطارئ
تطيع أن النموذج املقرتح، فهذا يعني أن الرشكة تقرض املشرتكني، وهي لن تس

. تسرتد قرضها من ذات املقرتضني، لتجددهم وتغريهم من سنة مالية إىل أخرى
هذا فضالً عن اجتامع القرض مع املعاوضة يف هذه املعاملة، وهو غري جائز بناء 

وهذا  ١."ال حيل سلف": عىل النهي عن اجتامع بيع وسلف، فقد جاء يف احلديث
ً عىل اجتامع البي ا ّ ع فقط مع السلف، أي القرض، إال أن مثل احلديث وإن كان ناص

أي أن الوقوف عند ظاهر هذا النهي . ٢البيع أي عقد معاوضة كام يقول الفقهاء
                                                        

ال حيل سلف وبيع، وال رشطان يف  "راوي احلديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومتام لفظه  ١
كتاب : أبو داود يف سننه: وهذا احلديث أخرجه. "ن، وال بيع ما ليس عندكالبيع، وال ربح ما مل يضم

املكتبة العرصية، بريوت، حتقيق حمي الدين عبد (، ٣٥٠٤البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم 
، باب ما جاء يف كراهة بيع ما ليس عندك ١٢كتاب البيوع : ؛  والرتمذي يف سننه٢٨٣، ص ٣ج ،)احلميد

؛ والنسائي يف ٥٢٦، ص٣، ج)حممد فؤاد عبد الباقي :دار احلديث، القاهرة، حتقيق(، ١٢٣٤ ، رقم١٩
، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط (، ٦٢٠٤، رقم٦١، باب بيع ما ليس عند البائع ٥٢كتاب البيوع : سننه

، ٢،  ج)مؤسسة قرطبة، مرص(، ٦٦٨٩حديث رقم : ؛ وأمحد يف املسند٣٩، ٤، ج)م١٩٩١/هـ١٤١١
، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط (، ٣٠٥٤كتاب البيوع، رقم : ؛ والدارقطني يف سننه١٧٨ص

ال جيوز بيع الغائبة : ، باب من قال٢١كتاب البيوع : ؛  والبيهقي يف سننه٦٢، ص٣، ج)م١٩٩٦/هـ١٤١٧
 . ٢٦٧، ص٥، ج)هـ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، حتقيق حممد عبد القادر عطا، (، ١٠١٨٩، رقم ٥

؛ و النفرواي أمحد بن غنيم، الفواكه ٧٦، ص٣الدسوقي عىل الرشح الكبري، جحاشية انظر الدسوقي،  ٢
 .٩٠، ص٢ج  ،)هـ١٤١٥دار الفكر، بريوت، (الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، 
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َ كل معاوضة مع القرض، ومن املعاوضة عقدُ الوكالة بأجر الذي  يمنع اجتامع
 ).املشرتكون أو الصندوق(واملقرتض ) الرشكة(يكون بني املقرض 

تي قد تواجه مؤسسات التأمني اإلسالمي يمكن ملشكلة العجز ال وحالً 
ً بذات  س رشكات إعادة التأمني اإلسالمي عىل أساس اإلباحة أيضا َ أن تؤس
الطريقة التي تصبح فيها رشكات التكافل األعضاء مالكة لصندوق إعادة التأمني؛ 

 .فيقوم هذا الصندوق بسد العجز الطارئ يف املؤسسة العضو
 :مي الصحيحأهم ضوابط التأمني اإلسال

بناء عىل ما تقدم من نقاش يمكن وضع الضوابط اآلتية لرشعية عمل 
 :"تكافل"مؤسسات التأمني اإلسالمي 

وهو . سالمة التكييف الرشعي للعالقة بن املستأمنني ورشكة التأمني -
وقوع املعاوضة يف عالقات التأمني التعاقدية بني  أتكييف ينبغي أن يدر

َ الواقع و غرض املشرتكني احلقيقي من االشرتاك، ألنه أطرافه، ويعكس
إنام جعلت العقود لتعرب عن املقاصد واألغراض، وليس يصح أن نحمل 

ة املرء عىل ما ال يريد حقيقة ّ وقد تبني لنا أن إقامة التأمني اإلسالمي . ني
 .عىل أساس االلتزامات املتقابلة بالتربع مفسدة له، حلصول املعاوضة مآالً 
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التأمني لوعاء التأمني وذلك حتى ال حتقق املعاوضة يف  عدم متلك رشكة -
حق املستأمنني بني أقساط التأمني وتعويضاته، وهي معاوضة تنطوي عىل 

ً بني وعاء التأمني . غرر فاحش مفسد للعقود وعليه، جيب الفصل متاما
ً عن اآلخر  وحساب الرشكة، بحيث يكون كل حساب مستقالً متاما

وليس . ة، فال متلك رشكة التأمني وعاء التأمنيوبمنزلة الذمة املستقل
يكفي الفصل العادي يف التقييد احلسايب، فهذا تفعله كل رشكة حتى 
رشكات التأمني التقليدي، بغية معرفة مبالغ االشرتاكات، ومعرفة 

ً هلا  .األرباح ومتييزها، لكن يبقى أصل احلساب مملوكا

ه عدم استحواذ رشكة التأمني عىل الفائض أو   - ّ التحايل عىل ذلك، بل رد
عىل املشرتكني أو الترصف فيه بام يملون ويريدون حقيقة، ال عىل سبيل 

وذلك ألن الرشكة ملا مل متلك وعاء . اإلذعان ملا متليه عليه وثائق التأمني
التأمني، ما جاز هلا أن متلك الفائض؛ وبملكها للفائض تتحقق املعاوضة 

 والفائض، وهي معاوضة بغرر فاحش يف حق الرشكة بني أقساط التأمني
ٍ هلا  .مفسد

ً ما بلغت، أو بإقراض  - عدم تعهد رشكة التأمني بدفع التعويضات بالغا
صندوق التأمني يف حال عجز صندوق التأمني عن سداد التعويضات، 
ألن الرشكة إنام هي أجرية مقابل إدارة عملية التأمني واستثامر ما يف 
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من مسؤوليتها أن تسدد التعويضات الصندوق، فليس يصح أن يكون 
ً ما بلغت حتى يتأكد أن الرشكة إنام تدفع من أموال املشرتكني، بل . بالغا

وأهنا ال متلك وعاء التأمني، ينبغي أال يصدر منها أي تعهد بتغطية أي 
عجز عىل أي سبيل كان، ألن النتيجة حينئذ كنتيجة الدفع من أموال 

كات التأمني التقليدي حيث تكون الرشكة اخلاصة، وهو احلال يف رش
ً ما بلغت يف  الرشكة مسؤولة عن سداد كل التعويضات املستحقة بالغا

 .انمقابل ملكها لوعاء التأمني، وهو ما حيقق معنى املعاوضة كام أسلف

 
 واهللا تعاىل أعلم
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 مراجع البحث
 

 ،)٢٠٠٣، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط(ابن اهلامم، رشح فتح القدير،  .١
 .٢٠٣، ص ٦ج
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، ورقة مقدمة إىل الندوة العاملية حول "عالترب التزام خالل من التأمني عن
من  ٢٠٠٨مارس  ٦- ٤التأمني التعاوين من خالل نظام الوقف، ماليزيا 

تنظيم اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا واملعهد اإلسالمي للبحوث 
 .والتدريب بجدة

 .أمحد بن حنبل، املسند، مؤسسة قرطبة، مرص .٥
 .٢٠٠٣، ١، بريوت، طالبخاري، صحيح البخاري، دار ابن حزم .٦
البيهقي، سنن البيهقي الكربى، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، حتقيق حممد  .٧

 .هـ١٤١٤عبد القادر عطا، 
 .الرتمذي، سنن الرتمذي، دار احلديث، القاهرة، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي .٨
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،  "جتربة جنوب إفريقيا يف التأمني التعاوين "جكهورا،  بالل أمحد،  ورقة  .٩
دمة إىل الندوة العاملية حول التأمني التعاوين من خالل نظام الوقف، مق

من تنظيم اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا  ٢٠٠٨مارس  ٦-٤ماليزيا 
 .واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بجدة

، ١ني، دار الكتب العلمية، بريوت، طالدارقطني، سنن الدارقط .١٠
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

الكبري، مطبوع مع حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب الدردير، الرشح  .١١
 ).عيسى البايب احللبي(العربية 

الدسوقي، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ألمحد الدردير، شمس  .١٢
عيسى البايب (الدين حممد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية 

 ).احللبي
، " عىل أساس الوقفتأصيل التأمني التكافيل"تقي،  حممد العثامين، الشيخ .١٣

 .والعرشين السادسة الربكة ندوة إىل بحث مقدم
العسقالين، ابن حجر، فتح الباري رشح صحيح البخاري، باعتناء حممد  .١٤

 .هـ١٣٩٧بريوت، دار املعرفة، فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب،
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 .العيني، عمدة القاري، دار الفكر، بريوت .١٥
دار الفكر، بريوت، (ة من علامء اهلند، الفتاوى اهلندية، من تصنيف جمموع .١٦

 ).م١٩٩١ - هـ ١٤١١
فتوى املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة بالبحرين يف الصكوك،  .١٧

 .٢امللحق رقم 
 .الفروق لشهاب الدين القرايف ، دار املعرفة، بريوت .١٨
قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة،  .١٩

 .هـ١٣٩٥رة األوىل، شعبان، الدو
قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، املنبثق عن منظمة املؤمتر  .٢٠

ربيع اآلخر  ١٦- ١٠اإلسالمي، يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة من 
 .م١٩٨٥) ديسمرب (كانون األول  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦

القرايف، شهاب الدين، الذخرية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت  .٢١
 .م٤/١٩٩٤ط

الفائض التأميني يف رشكات التأمني التكافيل "داغي، عيل،  ةالقر .٢٢
بحث أظنه قدم إىل ملتقى التأمني التعاوين الثاين الذي عقد  ،"اإلسالمي



                   ١٥١  عبدالعظيم أبو زيد                                 )/تكافل(البناء الرشعي األسلم للتأمني اإلسالمي 
 

 ٧- ٦بإرشاف اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل بالرياض بتاريخ 
 .٢٠١٠، سنة ١٠من شهر 

 . ٢٠٠٣، ٢الكتب العلمية، بريوت، ط الكاساين، بدائع الصنائع، دار .٢٣
 .املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة بالبحرين .٢٤
 هـ١٤١١، ١النسائي، سنن النسائي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .٢٥
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 دراسات اقتصادية إسالمية
 ١دد، الع١٩املجلد

 
        

 
 

 
 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ىل سيدنا حممد خاتم النبيني وعىل آله احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم ع
 وصحبه أمجعني

 )١/٢٠( ١٨٦قرار رقم  
 بشأن

 أحكام اإلعسار واإلفالس يف الرشيعة اإلسالمية واألنظمة املعارصة
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون   

زائرية اجلمهورية اجل(اإلسالمي يف دورته العرشين املنعقدة يف وهران 
هـ، ١٤٣٣ذي القعدة  ٢شوال إىل  ٢٦خالل الفرتة من ) الديمقراطية الشعبية

 م، ٢٠١٢) أيلول(سبتمرب  ١٨ - ١٣املوافق 
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أحكام : طالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوعابعد 
، واستامعه إىل اإلعسار واإلفالس يف الرشيعة اإلسالمية واألنظمة املعارصة

 ي دارت حوله، املناقشات الت
 :قرر ما يأيت

 تعريف اإلعسار واملدين املعرس: أوال
 ٦٤: من قرار املجمع ذي الرقم) سابعاً (مع مراعاة ما ورد يف الفقرة   )١(

: بشأن ضابط اإلعسار الذي يوجب اإلنظار، فإن اإلعسار هو) ٢/٧(
ً عن القيام بنفقاته  وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزا

 .واملعرس هو من حلق به هذا الوصف. يونهالواجبة وسداد د
. هو عدم كفاية أموال املدين لسداد ما عليه من ديون: ضابط اإلفالس  )٢(

 .واملفلس هو من اتصف هبذا الوصف
 أبرز الفروق بني اإلعسار واإلفالس عند الفقهاء: ثانياً 

اإلعسار قد يكون مسبوقا بحالة اليسار وقد ال يكون مسبوقا هبا، بخالف  )١(
 .الس فإنه ال يتحقق إال إذا كان مسبوقا بحالة اليساراإلف

نظر إىل حني ميرسة، إذا ثبت إعساره  )٢( ُ حيجر عىل املفلس، أما املعرس فإنه ي
) وإن كان ذو عرسة فنظرة إىل ميرسة: (بطرق معتربة رشعا، لقوله تعاىل

 ).٢٨٠: البقرة(
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إنه قد فال حيكم القايض بحبس املعرس متى ثبت إعساره، أما املفلس   )٣(
ً يف حالة اال  .حتيال والتدليس أو يف حالة اإلمهال والتقصريحيبس تعزيرا

اإلعسار قد يكون بدين أو حق رشعي كالنفقة، بخالف اإلفالس فال   )٤(
 .يكون إال بدين

 أحكام اإلفالس يف الفقه اإلسالمي: ثالثاً 
منع املفلس من الترصف يف أمواله بام يرض الدائنني، وهي التربعات   )١(

ويكون منع . عاوضات املالية، واإلقرار بالدين بعد شهر اإلفالسوامل
 .املفلس من الترصف وإهناؤه بحكم القايض املختص

جواز منع املفلس من السفر، إذا أدى السفر إىل رضر ظاهر بحقوق   )٢(
 .الدائنني

 .سقوط آجال الديون املؤجلة التي عىل املفلس  )٣(
بام هو أنفع وأصلح للدائن  .قيام القايض املختص ببيع أموال املفلس  )٤(

واملدين وقسمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنني 
 .مطالبته بالوفاء بالباقي من ديوهنم

حق الدائن يف اسرتداد عني ماله الذي جيده دون أن تتغري أوصافه ضمن   )٥(
 .أموال املفلس، إذا مل يستوف ثمنه
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 تغريم املدين املورس املامطل: رابعاً 
: البند) ٢/٦( ٥١ؤكد املجمع عىل ما ورد يف قراره السابق ذي الرقم ي  

، بشأن البيع بالتقسيط، من حتريم فرض غرامة عىل املدين املورس املامطل، مع  ً ثالثا
 .جواز حتميله املرصوفات القضائية

 : خامسا
يرى املجمع تأجيل النظر يف القضايا التالية، يف موضوع اإلعسار لدورة 

 :قادمة
ملسائل الفقهية املتعلقة بحامية املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها مسألة ا  )١(

 .التأمني عىل الديون، وااللتزام بالتربع
 .أحكام ترصفات املفلس يف فرتة الريبة )٢(
 .أحكام إفالس الرشكات واملؤسسات املالية يف ضوء األنظمة املعارصة  )٣(
سار قد يرد يف بعض حيث يلحظ أن مصطلح اإلع) املدين(موضوع اإلعسار   )٤(

 .القوانني الوضعية شامالً ملصطلحي اإلفالس واإلعسار يف الفقه اإلسالمي
 .واهللا أعلم
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وعىل آله 
 وصحبه أمجعني

 )٢/٢٠( ١٨٧قرار رقم  
 بشأن

 ألحكام والضوابط الرشعيةا: التأمني التعاوين
 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون 
اجلمهورية اجلزائرية (اإلسالمي يف دورته العرشين املنعقدة يف وهران 

هـ، ١٤٣٣ذي القعدة  ٢شوال إىل  ٢٦خالل الفرتة من ) الديمقراطية الشعبية
 م، ٢٠١٢) أيلول(سبتمرب  ١٨ - ١٣املوافق 

التأمني : طالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوعبعد ا
 يف هذه الدورة والدورات السابقة،  ،األحكام والضوابط الرشعية: التعاوين

ً عىل التوصيات الصادرة عن مؤمتر اوبعد  : التأمني التعاوين"طالعه أيضا
اململكة األردنية (ن ، املنعقد يف عام"أبعاده وآفاقه وموقف الرشيعة اإلسالمية منها
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أبريل  ١٣- ١١هـ، املوافق ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٨-٢٦يف الفرتة ) اهلاشمية
م بالتعاون بينها وجممع الفقه اإلسالمي الدويل، واملنظمة اإلسالمية للرتبية ٢٠١٠

، واجلامعة األردنية، واملعهد اإلسالمي للبحوث )اإليسيسكو(والعلوم والثقافة 
، واستامعه للمناقشات التي )ة البنك اإلسالمي للتنميةعضو جمموع(والتدريب 

  دارت حوله،

 :قرر ما يأيت
بأن عقد التأمني التجاري ذي القسط  ٩/٢التأكيد عىل قراره ذي الرقم : أوال

 ً الثابت الذي تتعامل به رشكات التأمني التجاري عقد معاوضة يتضمن غررا
ً للعقد، ولذا فهو حمرم رشعاً  ً مفسدا  .كبريا

لبديل الذي يتفق مع أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين وا
 .القائم عىل أساس التربع والتعاون

بناء عىل مجلة من اإلشكاالت التي ظهرت من خالل التطبيقات املتعددة يف : ثانيا
رشكات التأمني اإلسالمية، والعقبات القانونية النظامية والرقابية التي 

 .يتطلب اخلروج بتصور متكامل عن التأمني التعاوينواجهتها فإن ذلك 
 :ومن ثم فهو يويص بام يأيت

تكليف أمانة املجمع بتكوين جلنة من الفقهاء واخلرباء بالتعاون مع مراكز 
البحوث ذات الصلة للوصول إىل مرشوع متكامل ينتظم األحكام 



 ١٦١  قرارات وتوصيات الدورة العرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
 

بولة والضوابط الرشعية للتأمني التعاوين، وأن يتضمن ذلك الصيغ املق
، مما يمنح مرونة يف التطبيق العميل، عىل أن يتضمن ذلك األحكام  ً رشعا

 :والضوابط الرشعية املبينة ألسس التأمني التعاوين ومبادئه، ومنها
 .مفهوم التأمني التعاوين وحقيقته من منظور الرشيعة اإلسالمية  )١(
 :املقارنة بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري  )٢(

ً وبني املبادئ الدولية املقارنة بني   ) أ( التأمني التعاوين املقبول رشعا
 .للتعاون

ً وبني مبادئ التأمني   ) ب( املقارنة بني التأمني التعاوين املقبول رشعا
 .التجاري

العالقات بني أطراف التأمني التعاوين وتوصيفها، وعىل وجه اخلصوص   )٣(
من تناط توصيف العالقة بني املشرتكني يف الوعاء، والعالقة بني الوعاء و

 .به إدارته
 .أحكام العوض املستحق ملدير الوعاء ومعايري تقديره  )٤(
 .أحكام الفائض التأميني والعجز حال وجودمها  )٥(
 .االشرتاك واالنسحاب من وعاء التأمني التعاوين وضوابطهام الرشعية  )٦(
 .األحكام الرشعية لتصفية وعاء التأمني التعاوين  )٧(
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 .عيةأحكام إعادة التأمني وضوابطه الرش  )٨(
 .مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة  )٩(
 .مبدأ احللول وما يتعلق به )١٠(
 .مبدأ التحمل وما يتعلق به )١١(
قدم مقرتح املرشوع الذي تتوصل إليه اللجنة إىل دورة املجمع القادمة، : ثالثا ُ ي

ً أعاله  .لصياغة مرشوع قرار يف ضوء ما ذكر يف الفقرة ثانيا
 

 .واهللا أعلم



 ١٦٣  قرارات وتوصيات الدورة العرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
 

 
 حيمبسم اهللا الرمحن الر

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وعىل آله 
 وصحبه أمجعني

 )٣/٢٠( ١٨٨قرار رقم  
 بشأن

 استكامل موضوع الصكوك اإلسالمية
 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون 
جلمهورية اجلزائرية ا(اإلسالمي يف دورته العرشين املنعقدة يف وهران 

هـ، ١٤٣٣ذي القعدة  ٢شوال إىل  ٢٦خالل الفرتة من ) الديمقراطية الشعبية
 م، ٢٠١٢) أيلول(سبتمرب  ١٨ - ١٣املوافق 

طالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص استكامل ابعد 
 ، واستامعه إىل املناقشات التي دارت حوله،الصكوك اإلسالمية: موضوع

ً عىل التوصيات الصادرة عن ندوة طالعه اوبعد  الصكوك "أيضا
جامعة (، املنعقدة بجدة يف رحاب مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي "اإلسالمية
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 ٢٥- ٢٤هـ، املوافق ١٤٣١مجادى اآلخر  ١١- ١٠خالل الفرتة ) امللك عبدالعزيز
م بمشاركة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، واملعهد اإلسالمي للبحوث ٢٠١٠مايو 
، واستامعه للمناقشات التي )عضو جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية(تدريب وال

  دارت حوله،

 :قرر ما يأيت
 ضوابط عامة: أوالً 

جيب أن حتقق الصكوك اإلسالمية مقاصد الترشيع من حيث تعزيز   )١(
 .التنمية ودعم النشاط احلقيقي وإقامة العدل بني الناس

ضاها من حيث ثبوت امللكية جيب أن حتقق العقود اخلاصة بالصكوك مقت  )٢(
، وما يرتتب عليها من القدرة عىل الترصف وحتمل الضامن،  ً ً وقانونا رشعا
كام جيب خلو العقود من احليل والصورية، والتأكد من سالمة ما تؤول 

 .إليه من الناحية الرشعية
جيب أن تتضمن وثائق الصكوك اآلليات الالزمة لضبط التطبيق والتاكد   )٣(

كام جيب القيام . حليل والصورية ومعاجلة اخللل املحتملمن خلوه من ا
باملراجعة الدورية للتأكد من سالمة استخدام حصيلة الصكوك يف 
الغرض املحدد إلصدارها، ومن تطبيق مجيع مقتضيات العقود عىل 

 .الوجه املقصود رشعاً 



 ١٦٥  قرارات وتوصيات الدورة العرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
 

جيب أن تستويف الصكوك اإلسالمية الفروق اجلوهرية بينها وبني  )٤(
ن ينعكس أربوية من حيث اهليكلة والتصميم والرتكيب، والسندات ال

 .ذلك عىل آليات تسويق الصكوك وتسعريها
 التعهدات: ثانياً 

 :ال جيوز للمضارب أو الرشيك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأيت )١(
رشاء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها االسمية أو بقيمة حمددة   ) أ(

ً بام يؤدي إىل ضامن رأس املال أ و إىل نقد حال بنقد مؤجل أكثر سلفا
الت التعدي والتفريط التي تستوجب اويستثنى من ذلك ح. منه

 .ضامن حقوق محلة الصكوك
إقراض محلة الصكوك عند نقص العائد الفعيل عىل الصكوك عن   ) ب(

وجيوز تكوين . املتوقع بام يؤدي إىل سلف وبيع أو قرض بفائدة
 .احتياطي من األرباح جلرب النقص املحتمل

جيوز التحوط من خماطر رأس املال يف الصكوك وغريها، من خالل   )٢(
 .التأمني التعاوين أو التكافيل املنضبط بقواعد الرشيعة املطهرة

 إجارة األصل عىل بائعه: ثالثا
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ال جيوز بيع أصل بثمن نقدي برشط أن يستأجر البائع هذا األصل إجارة مقرونة 
يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا بوعد بالتملك بام جمموعه من أجرة وثمن 

، ولذا ال  جيوز إصدار  ً ، ألن هذا من العينة املحرمة رشعا ً ً أو ضمنا الرشط رصحيا
 .صكوك مبنية عىل هذه الصيغة

 إجارة املوصوف يف الذمة: رابعاً 
جيوز إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة بام ال خيالف قواعد املعامالت   )١(

 .صكوك مبنية عىل ذلكالرشعية، وجيوز إصدار 
 :يرتكز إشكال هذه الصيغة يف أمرين  )٢(

 .حكم تأجيل األجرة عن جملس العقد  ) أ(
حكم تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعني حمل   ) ب(

 .اإلجارة
ويويص املجمع أن تقوم أمانة املجمع بتشكيل فريق من العلامء واخلرباء 

مفصلة قبل انعقاد املجمع يف  لدراسة هذه الصيغة يف ضوء ما سبق وتقديم دراسة
 .دورته القادمة

 تداول األوراق املالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات: خامساً 
إذا متحضت موجودات الورقة املالية للنقود والديون، فيخضع تداوهلا  )١(

 .ألحكام الرصف وبيع الدين



 ١٦٧  قرارات وتوصيات الدورة العرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
 

إذا متحضت موجودات الورقة املالية لألعيان واملنافع واحلقوق، فيجوز   )٢(
 .داول بالسعر املتفق عليهالت

ً من النقود والديون واألعيان   )٣( إذا كانت موجودات الورقة املالية خليطا
 :واملنافع واحلقوق فلها حاالن

، وتكون   ) أ( ً أن تكون النقود والديون تابعة ملا يصح أن يكون متبوعا
ٍ تداول الورقة املالية  الورقة املالية متضمنة مللكية املتبوع، فيجوز حينئذ

 .مراعاة نسبة النقود والديون إىل املوجودات دون
انتفاء تبعية النقود والديون أو عدم تضمن الورقة املالية مللكية   ) ب(

ٍ ألحكام الغلبة  .املتبوع، فيخضع التداول حيئذ
إذا كانت الرشكة أو املرشوع الذي متثله الورقة املالية مل يبدأ العمل الفعيل   )٤(

 .ألحكام الغلبة أو كان حتت التصفية فيخضع التداول
ظهر من خالل البحوث املقدمة أن التبعية قد تثبت من خالل ملكية   )٥(

ونظرا . كام ظهر اتساع معيار الغلبة. املشغل، أو العمل، أو النشاط
للحاجة لتحديد معايري التبعية وحترير حاالهتا، وحتديد معايري الغلبة 

فريق من العلامء وحترير حاالهتا، يويص املجمع أن تقوم أمانته بتشكيل 
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واخلرباء لدراسة هذه املعايري يف ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل 
 .القادمة تهانعقاد املجمع يف دور

 أثر القرارات عىل العقود السابقة: سادساً 
القرارات التي تصدر من املجمع ترسي من حني صدورها وال تؤثر عىل   )١(

بنية عىل فتوى رشعية ومن مجلتها الصكوك امل ،ما سبقها من العقود
 .معتربة

الواجب عىل املسلمني اتباع الرشيعة املطهرة يف مجيع شئوهنم وأعامهلم   )٢(
سع والطاقة لقوله تعاىل ُ : التغابن) (فاتقوا اهللا ما استطعتم: (بحسب الو

سعها: (، وقوله جل شأنه)١٦ ُ ً إال و ، )٢٥٨: البقرة) (ال يكلف اهللا نفسا
وجيب عىل املسلمني .  يعفو عام عجز عنهوما عدا ذلك فإن اهللا تعاىل

السعي املستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الرضورة لتكتمل 
 .حكمة الرشيعة وتستقيم حياة املجتمع املسلم عىل ما رشع اهللا تعاىل

 
 واهللا أعلم



 ١٦٩  قرارات وتوصيات الدورة العرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

نبيني وعىل آله احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم ال
 وصحبه أمجعني

 )٤/٢٠( ١٨٩قرار رقم  
 بشأن

 استكامل موضوع عقود الصيانة
 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون 
اجلمهورية اجلزائرية (اإلسالمي يف دورته العرشين املنعقدة يف وهران 

هـ، ١٤٣٣ذي القعدة  ٢شوال إىل  ٢٦خالل الفرتة من ) الديمقراطية الشعبية
 م، ٢٠١٢) أيلول(سبتمرب  ١٨ - ١٣املوافق 

طالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص استكامل ابعد 
خذ يف ، واستامعه إىل املناقشات التي دارت حوله، مع األعقود الصيانة: موضوع

بخصوص عقد ) ٦/١١( ١٠٣صدره املجمع يف القرار ذي الرقم االعتبار ما أ
 يف دورته احلادية عرشة، الصيانة
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 :قرر ما يأيت
سالف الذكر من أن ) ٦/١١( ١٠٣التأكيد عىل ما ورد يف القرار ذي الرقم : أوالً 

عقد املعاوضة يرتتب عليه التزام طرف بفحص وإصالح ما حتتاجه اآللة أو 
أي شئ آخر من إصالحات دورية أو طارئة ملدة معلومة يف مقابل عوض 

 .الصائن بالعمل وحده أو بالعمل واملواد معلوم، وقد يلزم فيه
بالنسبة لصور عقود الصيانة التي أرجأ املجمع إصدار حكم فيها يف قراره : ثانيا

سالف الذكر رأى املجمع تأجيلها لتحرير الصور وحتديد أحكامها، وملزيد 
 . من البحث والدراسة يف الدورة القادمة

 
 .واهللا أعلم



 ١٧١  قرارات وتوصيات الدورة العرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
مد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وعىل آله احل

 وصحبه أمجعني
 )٥/٢٠( ١٩٠قرار رقم  

 بشأن
 آليات وصيغ: دور املجامع الفقهية يف ترشيد مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية

 
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون 

اجلمهورية اجلزائرية (يف دورته العرشين املنعقدة يف وهران اإلسالمي 
هـ، ١٤٣٣ذي القعدة  ٢شوال إىل  ٢٦خالل الفرتة من ) الديمقراطية الشعبية

 م، ٢٠١٢) أيلول(سبتمرب  ١٨ - ١٣املوافق 
دور : طالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوعابعد 

، آليات وصيغ: سات املالية اإلسالميةاملجامع الفقهية يف ترشيد مسرية املؤس
 واستامعه إىل املناقشات التي دارت حوله،

فإنه يرى أن املجامع الفقهية واملؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية 
كام يثمن املجمع ما تقوم به هيئات . إحدى املنجزات العظيمة يف العرص احلارض
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ليوم من دور بارز يف إحياء املالية الرقابة الرشعية واملؤسسات املالية اإلسالمية ا
  .اإلسالمية املعارصة وتوثيق الثقة

 :كام يرى
رضورة التعاون بني هيئات الرقابة يف املؤسسات املالية اإلسالمية   )١(

 .واملجامع الفقهية والدولية للتنسيق والتعاون وتبادل اآلراء
ة رضورة التنسيق بني هيئات الرقابة الرشعية يف املؤسسات املالي  )٢(

 .اإلسالمية
أن هييء املجمع الدراسات املفيدة لرتسيخ املؤسسات املالية اإلسالمية يف   )٣(

 .تطبيق الرشيعة وإجياد احللول املناسبة للمشكالت واألزمات
)٤(   ً ً شامالً يف املعامالت املالية اإلسالمية ليكون نرباسا أن يعد املجمع قانونا

 .هيتدى به يف هذه املعامالت
 :مع بام يأيتويويص جملس املج

 .دعوة املؤسسات املالية اإلسالمية إىل األخذ بقرارات املجامع الفقهية  )١(
مواصلة احلوار مع البنوك املركزية واجلهات اإلرشافية يف الدول اإلسالمية   )٢(

لتمكني املؤسسات املالية اإلسالمية من أداء دورها يف احلياة االقتصادية 
بام يالئم خصوصية العمل املايل والتنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة 

 .اإلسالمي



 ١٧٣  قرارات وتوصيات الدورة العرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
 

يقوم املجمع بإبالغ قراراته إىل مجيع املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية   )٣(
واملؤسسات العلمية والتعليمية ومراكز البحث والدراسات املحلية والعاملية، 

 . وتعميمها بوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي
 

 .واهللا ويل التوفيق
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 ١العدد  ١٩ترمجة ملخصات املجلد 
 من 

 النسخة اإلنجليزية ملجلة دراسات اقتصادية إسالمية
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• 
 ∗سيد خالد رشيد

 مستخلص
الوقف هو التعبري األكثر شعبية يف إطار العمل اخلريي اإلسالمي، وخالل 
األلف وأربعامئة سنة املاضية تم إنشاء ماليني األوقاف هلك العديد منها نتيجة 
ألسباب خمتلفة لكن ما زال هناك ما يقدر بمليون وقف ال تزال موجودة حتى 

ن اإلمكانات اهلائلة التي توفرها هذه األوقاف يمكن إرضورة اليوم، ومعلوم بال
تنمية وإنعاش كثري من الأن تسهم بشكل فاعل يف  إذا متت إدارهتا بشكل فعال

                                                        
 ك اإلسالميللبحوث والتدريب التابع للبن يقدمت هذه الورقة ضمن سلسلة أوراق عمل املعهد اإلسالم •

للمعهد ا هـ، وقد قدمت هذه الدراسة من قبل املؤلف بوصفه باحثا زائر١٤٣٤للعام  ٢، حتت الرقم للتنمية
 .م٢٠١١يف العام 

 .أستاذ القانون باجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا ∗
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التخفيف من حدة خاصة يف جمال  ،الت االجتامعية واالقتصادية لألمةااملج
األوقاف هذه الورقة حتدد ستة من اإلشكاالت الرئيسة التي تواجه هذه . الفقر

 :وتعوق االستخدام األمثل هلا، نجملها فيام يأيت
احلاجة املاسة إلجراء مسح شامل حيدد خصائص األوقاف املوجودة يف  -١

كل دول العامل اإلسالمي وغريها من الدول التي توجد هبا أقليات 
ها املادية، تإسالمية، خصوصا ما يتعلق بالتفاصيل اخلاصة بعددها، وقيم

تدرها، واألهداف التي أنشئت من أجلها والعقبات التي واملداخيل التي 
 .تعرتض عملها وكل ما يتعلق هبا من أجل وضع سياسة إدارية فاعلة

احلاجة إىل مشاركة اجلمهور املسلم يف اختيار نمط إدارة الدولة لألوقاف  -٢
 .املتعثرة

إلغاء أوقاف األرس ودراسة جدوى  احلاجة إىل إعادة النظر يف موضوع -٣
 .ا من جديدنعاشهإ

احلاجة امللحة لوقف اهلدر اهلائل لعائدات الوقف يف شئون التقايض  -٤
 .واقرتاح وسيلة للخروج من هذا الوضع

عمليات اإلرشاف عىل واحلاجة إىل جتاوز الوضع احلايل لشئون التقايض  -٥
 .األوقاف املكلفة واالستعاضة عنه بنظام إداري سهل وحمدود التكاليف
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ن تطوير هذه إر األمالك الوقفية املهملة، حيث هناك حاجة ملحة لتطوي -٦
  .األوقاف هو املفتاح للحصول عىل إمكانات اقتصادية تفوق اخليال

 .هذا وختتتم الورقة بتوصيات إلنعاش وحتسني إدارة األوقاف
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 ∗ساندراراجان. ف

تسلط هذه الورقة الضوء عىل القضايا الرئيسة وبعض الثغرات التي 
 وجه وتعالج الورقة عىل ،تعرتي العمل الرقايب عىل املصارف اإلسالمية

إحدى القضايا  إن .الدور اإلرشايف إلدارة احلسابات االستثامريةآثار اخلصوص 
قياس وإدارة الكيفية  تتمثل يفالرئيسية يف جمال اخلدمات املرصفية اإلسالمية 

تقاسم العوائد واملخاطر بني املسامهني وأصحاب حسابات االستثامر، بحيث 
تقرتح و .خاطر يف قطاع التمويل اإلسالميتصبح هذه العملية أداة فعالة إلدارة امل

ل من تقاسم املخاطر لقياس  منهجية هذه الورقة ّ حو ولتحديد مستوى املخاطر املُ
املخاطر ويمكن قياس ما يعرف ب .االستثامرية إىل املسامهنيأصحاب احلسابات 

                                                        
  .املدير السابق ومسؤول التدريب بقطاع التمويل يف جمموعة سنتينيال واشنطون دي يس  ∗
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رية عتامد عىل النتائج التي تربط ما بني املخاطر التجاذلك باالو املنقولة، التجارية
هذه ونسبة األصول حمسوبة املخاطر املمولة بواسطة حسابات االستثامر،  املنقولة

ن يف مقام معادلة كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية كام هو  َّ م َ ض التي يفرتض أن تُ
موىص به يف موجهات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، كام تبني الورقة طريقة 

 .رسوبة املخاطاس نسبة األصول حميإرشافية لق
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 ∗حبيب أمحد
متثل إدارة املخاطر أمرا أساسيا يف أعامل املؤسسات املالية، سواء يف ما     

حيث إن عملية إدارة املخاطر ال تعني فقط احلد . ميو التنظخيتص بقطاع األعامل أ
من املخاطر وختفيفها بل تتسع لتشمل باإلضافة إىل ذلك إنشاء نظام مناسب 

وتقوم هذه . إلدارة خماطر بيئة العمل، فضال عن وضع الضوابط الداخلية املناسبة
طر إدارة املخاطر ُ يف املصارف  الورقة باقرتاح أدوات يمكن من خالهلا قياس أ

من جهة أخرى فإن منهجية تقييم منظم ال تقوم فقط عىل قياس . اإلسالمية
سياسة إدارة خماطر داخل املؤسسات املالية املرصفية، بل يشتمل عىل مؤرشات 

عليه يمكن استخدام عملية و. لقياس نقاط القوة والضعف يف نظام إدارة املخاطر
والسلطات الرقابية لتحديد نقاط الضعف التقييم هذه من قبل البنوك اإلسالمية 

                                                        
  .بريطانيا –رئيس كريس الشارقة يف القانون والتمويل اإلسالمي بجامعة درهيام   ∗
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وتقدم هذه الورقة أمثلة عن . ومن ثم حتسينها بناء عىل منهجية إدارة املخاطر
كيفية استخدام طريقة التقييم لقياس وضعية إدارة املخاطر يف اثنني من البنوك 

  .اإلسالمية
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اإلصدارات الكتب وة املاضية بعض الفرتة القريب خاللصدر املعهد أ
 :منها ،العلمية

١ /BOT 
 سالمبويلللدكتور أمحد اإل

 
 ص الكتابلخستم

موضوع الكتاب من التطبيقات املعارصة التي انترش العمل هبا منذ قرنني 
ً لقلة . مشاريع البنى األساسية من الزمن حيث استخدمه الغرب يف متويل ونظرا

الكتابات الرشعية التي تناولت موضوعه، وعدم صدور رأي رشعي حول خترجيه 
من قبل املجامع الفقهية، فقد رأى املؤلف أن يتعرض هلذه املسألة من أجل 

بد من التعرض  ولبلوغ هذه الغاية كان ال. إمكانية االستفادة منه حال جوازه
وقد تبني للباحث أن ثمة عالقة بني هذا . ادية ومدى احلاجة إليهألمهيته االقتص

ويف سبيل ختريج هذا األسلوب قام . األسلوب والوقف يف اإلسالم فتعرض هلا
الباحث بعرض املحاوالت ذات البعد الرشعي لتخريج هذا األسلوب سواء 
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ء ذلك كانت مجاعية أم فردية، ثم قام بمراجعتها، ثم أبدى رأيه الرشعي يف ضو
 . كله، وختم بالنتائج التي خلص إليها



 ١٨٩     املعهدآخر إصدارات 
 

2/ The impact of Credit Risk Transfer on Islamic Banks' Lending 
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 الزاهي عبدالرمحن. د

 الكتاب مستخلص
 نقل خماطر االئتامن عىل سلوك اإلقراض ريثأحتقق هذه الدراسة يف ت

واالستقرار املايل يف املصارف اإلسالمية، حيث زادت األزمة املالية احلالية 
ملصارف باملصارف بصفة عامة والتحقيق يف أساليب إدارة االئتامن بااالهتامم 

متت دراسة سلوك نقل خماطر االئتامن يف  لقد .اإلسالمية عىل وجه اخلصوص
قطاع البنوك  اع البنوك التقليدية فيام مل حيظالبنوك التجارية بشكل شامل يف قط

عليه جاءت هذه الدراسة مللء و .بقليل من االهتامم يف هذا اإلطاراإلسالمية إال 
حقق هذه الفجوة، حيث تم جتميع بيانات ستني بنكا إسالمية ومن ثم حتليلها للت

 .من سلوك نقل املخاطر االئتامنية
  

 


