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 (االستصناعدور الوقف يف دعم مشروعات رايدة األعمال )منوذج عقد 

 1ن فكري هتاميلدىد. عزا

 :مقدمة
 ،ية متعددةاقتصادايت معظم الدول العربية واإلسالمية من مشكالت اقتصادتعاين      
وضعف البنية التحتية الالزمة  –بني الشباب خاصة  –رتفاع معدل التضخم والبطالة امنها: 
ختذهتا تلك الدول إال اات الضخمة، ورغم كل السياسات واإلجراءات اليت االستثمار جلذب 

 األكمل.  هالوج ىأهنا مل حتقق األهداف املرجوة منها عل
زم ويعترب الوقف أحد أهم آليات الشريعة اإلسالمية الذي جيمع بني توفري التمويل الال      

ة وغريها يف الوقت احلاضر، وبني االقتصادية و االجتماعيألعمال اخلري يف كافة اجملاالت 
ستمراية يف املستقبل سواء من حيث استمرار الثواب للواقف وبقاء األجر بعد الوفاة أو من اال

إىل تع قول هللاامتثاال لن والدنيا لدىأي أنه حيقق التوازن بني ا ؛األجيال القادمة ةحيث استفاد
" وأبتغ فيما آاتك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليك، 

 (.77وال تبغ الفساد يف األرض، إن هللا ال حيب املفسدين ")سورة القصص: 

    
ة يف البالد اإلسالمية، االقتصاديويف ظل الصحوة اإلسالمية املعاصرة، والنهضة الثقافية و      
ضرورة  ىة أموال األوقاف القائمة فعال، والعمل عليتنم هناك حاجة ماسة إىل بحتأص

 ىويتطلب ذلك اإلجابة عل .تشجيع قيام أوقاف جديدة تدعم مشروعات رايدة األعمال
هل يتضمن نظام الوقف يف اإلسالم آليات ميكن توظيفها يف حتقيق رايدة  وهو: مهم،تساؤل 

 اآلليات للتطبيق يف الواقع العملي؟ قابلية تلك ىاألعمال؟ وما مد

                                                           
أستاذ ورئيس قسم احملاسبة السابق بكلية التجارة جامعة األزهر، عميد كلية اإلدارة ابجلامعة احلديثة للتكنولوجيا واملعلومات  1
(Email:eztohamy@yahoo.com.) 
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دور الوقف يف متويل مشروعات رايدة األعمال مبا خيدم بيان  ويهدف هذا البحث إىل     
. ولتحقيق ىاحلقيقي من انحية،  ويعزز مفهوم التنمية املستدامة من انحية أخر  االقتصاد

مشروعات يعة وأمهية لطبهدف البحث فقد مت تبويبه يف ثالثة مباحث، يعرض األول منها 
ويتناول الثاين أساسيات الوقف يف الفكر اإلسالمي، بينما يركز املبحث  رايدة األعمال،

متويل وتنمية مشروعات رايدة األعمال، مع بيان كيفية تفعيل دور الوقف يف  ىالثالث عل
 آليات التمويل اإلسالمي. يإلحد امنوذج االستصناعصيغة عقد عرض 

 
 املبحث األول 

 بيعة مشروعات رايدة األعمالط
 :The Entrepreneurshipمفهوم رايدة األعمال   1/1

يف القرن التاسع عشر تعريفا  Jean-Baptiste Sayالفرنسي  االقتصادياخلبري  قدم     
ة من منطقة أدىن إىل منطقة إنتاجية االقتصاديعمال، قائال إنه "ينقل املوارد موسعا لرايدة األ

 shifts economic resources out of an area of lower and into" أعلى وعائد أكرب 

an area of higher productivity and greater yield". يعترب رائد  االقتصاد. ويف جمال
القدرة على إجياد الفرص واختاذ اإلجراءات الالزمة لرتمجة ه لدىاألعمال مبثابة كيان 

تعرف رايدة األعمال االخرتاعات أو التكنولوجيا إىل منتجات جديدة. ويف هذا اجملال أيضا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Say


 3  ( /عز الدىن تهامي دور الوقف في دعم مشاريع ريادة األعمال )نموذج عقد االستصناع

 

 

 

 ، وتوفري املصادر وتنظيم املوارد الالزمة واختاذ كلهوالبدء فيمشروع جتاري إبهنا عملية حتديد 
 .1يف احلسبان ابملشروع من املخاطر والعوائد املرتبطة

 
Shaneويري      

 ن فرصة أن تصبح رائدا لألعمال تتطلب أربعة معايري هي:أ 2
 وجود فرص أو مواقف إلعادة تكوين املوارد هبدف حتقيق األرابح. -

قدرهتم على التعرف على تلك  ىاإلقتناع أبن هناك اختالفات بني الناس يف مد -
 الفرص.

 ستعداد لتحمل املخاطرة.اال -

 وأخريا الكفاءة يف اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للمشروع. -
 

ا تعرفه الكتاابت املتخصصة يف هذا اجملال هو ذلك الشخص الذي يدير موالرايدي ك     
وعليه  ،العملية اإلنتاجية وينظم عناصر اإلنتاج فيها ويشرف على جممل هذه العملية ابلكامل

اإلشراف ابعتباره حجر الزاوية يف العملية اإلنتاجية، فهو أن يكون قادرًا على التوجيه و 
شخص تتوفر فيه مهارة اإلدارة وروح القيادة وميلك مهارة البناء املؤسسي، وهو أيضا شخص 

                                                           
1. Haidar, J.I ."Impact of Business Regulatory Reforms on Economic 
Growth” Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 
26(3), September 2012, pp.285–307. 
2. Shane, S. A.  “A general theory of entrepreneurship: the individual-
opportunity nexus” Northampton, Massachusetts: E. Elgar, 2003. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
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واألهم من ذلك أنه قادر على اختاذ القرار يف  ،عماله بطريقة مميزة مبتكرةأغري تقليدي يتوج 
 طرة.ظروف غامضة ترتفع فيها نسبة املخا

 
حتديـــد  ىالباحــث أنــه ميكــن تعريــف رايدة األعمــال أبهنــا القــدرة علــ ىويف ضــوء ذلــك يــر      

ستفادة من تلك الفرص، ويـتم ذلـك  ختاذ التصرفات الالزمة لالاالفرص املتاحة، وتدبري املوارد و 
واالبتكــــار واالســــتعداد التــــام لتحمــــل كــــل   Innovationكلــــه داخــــل إطــــار مــــن قــــيم اإلبــــداع 

ومــن ف فــإن الشــخص الــذي يصــنع ســلعة بتكلفــة حمــددة أو يشــرتيها بســعر  ،املخــاطر  أشـكال
حمدد لبيعها يف املستقبل بسعر ال يعرفه مسبقاً يعرف أبنـه رايدي، ملـا ينطـوي عليـه ذلـك األمـر 

وهـــي الصـــفة األساســـية املالزمـــة ملفهـــوم الـــرايدة، وأن تـــوفر الفكـــر  ،مـــن روح املخـــاطرة واملغـــامرة
يف مالــك املشــروع ومــديره يســاهم بشــكل كبــري يف  ــاح  Entrepreneurial Mindالــرايدي  

املشـــروع واســـتمراريته. كمـــا يســـتنتذ الباحـــث مـــن ذلـــك أن أهـــم خصـــائص أو مقومـــات رايدة 
 األعمال تتمثل فيما يلي:

 كتشاف الفرص املتاحة يف السوق وتقييم جدواها.ا القدرة علي  .1
 مة جلعل الفرصة أمرا حقيقيا وواقعيا.تدبري املوارد البشرية واملادية الالز  .2

 ختاذ التصرفات املالئمة لتنفيذ املشروع بروح اإلبداع واالبتكار.ا .3

 حتمل املخاطر املصاحبة للجهد أو النشاط الرايدي. .4

 حتقيق قيمة مضافة. .5
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 entrepreneurshipلرايدة األعمال  منظومةكما يتطلب تطبيق رايدة األعمال توافر       

ecosystem 1منها ما يلي ،من بنية أساسية تشتمل علي عدة جوانبض: 
الربامذ واخلدمات احلكومية اليت تعزز رايدة األعمال وتدعم رواد األعمال والشركات  -

 الناشئة.
املنظمات غري احلكومية مثل مراكز رواد األعمال وغريها من املنظمات اليت تقدم  -

 املشورة والتوجيه.

 تنظيم املشاريع والقوانني واللوائح املنظمة هلا. برامذالدعم احلكومي من خالل  -

 موارد ومرافق تنظيم املشاريع )مثل حاضنات األعمال(. -

برامذ التعليم والتدريب على تنظيم املشاريع اليت تقدمها املدارس والكليات  -
 واجلامعات.

توافر التمويل الالزم من قروض مصرفية ومنح حكومية وغريها من بدائل وطرق  -
 .التمويل

 
سبيل املثال يف مجهورية مصر العربية اهتمت الدولة بتوفري البنية األساسية  ىوعل     

الالزمة للمنشآت الصغرية واملتوسطة ومشروعات رايدة األعمال من خالل جوانب 
 منها: ،متعددة

                                                           

 . اتريخ راجع، مروة أمحد " الرايدة وإدارة املشروعات الصغرية" الطبعة األوىل، منشورات جامعة القدس املفتوحة، دون .1
. National Venture Regional Aggregate Data" -"Venture Investment 2. 

Capital Association and PricewaterhouseCoopers. Retrieved 23 April 2016. 
  

http://nvca.org/research/venture-investment/
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وشركة مصر لرايدة  ى،الصغر و إنشاء جهاز تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة  -
 لتقدمي الدعم الالزم لتلك املشروعات. اراالستثماألعمال و 

توفري التمويل الالزم للمشروعات الصغرية واملتوسطة ومشروعات رايدة األعمال  -
 بتكلفة منخفضة.

 م.2004لسنة  (141قانون تنمية املنشآت الصغرية والئحتة التنفيذية رقم )إصدار  -

توفري برامذ  ىل علإنشاء مراكز لرايدة األعمال يف خمتلف اجلامعات املصرية تعم -
مت إنشاء معاهد للمنشآت  إنهالتدريب والتعلم ملشروعات رايدة األعمال، بل 

الصغرية واملتوسطة ومشروعات رايدة األعمال يف بعض اجلامعات املصرية )جامعة 
 ثال(.على سبيل املبين سويف 

 
 حملة عن رايدة األعمال يف اإلسالم: 1/2

لقيم اإلسالمية ورايدة األعمال، فيمكن استجالء هذا األمر فيما يتعلق ابلعالقة بني ا     
ها القرآن الكرمي والسنة النبوية. ففي يمصدر  منمن خالل الرجوع للتعاليم والقيم اإلسالمية 

حينما جاء   هذا السياق، ميكن االستدالل ابلواقعة الشهرية اليت حدثت يف زمن الرسول 
الرجل قائاًل: )أليس يف بيتكم أي شيء   رسول رجل من األنصار وسأله صدقة، فسأل ال
هم قطعة قماش يستخدموهنا للبس )للكساء( لدىمتلكونه؟(، أجاب الرجل األنصاري أبن 

هم إانء خشيب يستخدمونه لشرب املاء. فطلب منه لدىاألرض للنوم عليها، و  ىويفرشوهنا عل
أخذ الرسول  .إلانء اخلشيبأن حيضرمها فذهب األنصاري وجاء بقطعة القماش وا  الرسول 

القماش واإلانء اخلشيب ورفعهما أمام احلاضرين سائاًل: )من يرغب يف شرائهما؟(،   
القماش واإلانء للرجل   الرسول  ىفأجاب أحد احلاضرين: سأدفع درمهني مثنًا هلما، أعط

 ىسرتك واشرت به طعامًا أل ىوأخذ منه درمهني وأعطامها لألنصاري قائاًل: )خذ درمهًا واشرت 
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برتكيب   وقام   ف أحضره يل(، أحضر األنصاري الفأس للرسول  اابلدرهم اآلخر فأس
ذهب به للغابة احتطب به االفأس يف عود )مقبض من اخلشب( بيديه وقال للرجل: )خذه و 

وال تدعين أراك ملدة أسبوعني(، ذهب الرجل األنصاري  السوق حطب وقود ف قم ببيعه يف
 إىل ىأت جيمع احلطب ويبيعه يف السوق. وعندما بلغ ما مجعه عشرة دراهم للغابة وظل
:  طعاماً، قال له الرسول  ياشرت  ىوكان قد اشرتي من املبلغ ثواًب ومما تبق  الرسول 

)أليس ذلك أفضل لك من سؤال الناس أعطوك أو منعوك وأتيت يوم القيامة وليس يف 
ة للربط بني حيثيات هذه احلادثة وخصائص وجهك مزعة )قطعة( حلم؟ (. ويف حماول

 :1ومقومات رايدة األعمال، ميكن اخلروج ابملالحظات التالية
نصاري جلمع احلطب، حيث الفرصة حتديد الفرص املتاحة واغتنامها، بتوجيه األ -

 حطب الوقود.  ساحنة لبيع
با يف اللجوء ه كان سبلدىعتبار أن عدم توافرها ا ىتدبري املوارد املادية لألنصاري عل -

 التسول. إىل

مصدر  ستهالكية إىلااإلبداع واالبتكار يف توفري التمويل من خالل حتويل أصول  -
 متويل لشراء أصول إنتاجية.

 نصاري مجيع خماطر العملية.حتمل املخاطر، حيث حتمل األ -

نصاري للنشاط حتقيق قيمة مضافة ممارسة األ ىحتقيق قيمة مضافة، حيث ترتب عل -
 ىنعكاس إجيايب على املستو اتوفري سلعة )احلطب(، وأيضا حتقيق دخل له يف  ثلةمم

 املعيشي له وألسرته.

                                                           

" اجمللة العاملية للتسويق سالم: حالة بنك األسرة )السودان( أمنوذجارايدة األعمال يف اإل" عصام حممد علي راجع، الليثي، . 1
 م.2012اإلسالمي، اهليئة العاملية للتسويق اإلسالمي بلندن، بريطانيا، 
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 الفرق بني مصطلح رايدة األعمال ومصطلح املنشآت الصغرية واملتوسطة: 1/3

Driessen and Zwart ىير      
غالبًا ما يتم اخللط بني مصطلح الرايدة أنه  1

entrepreneur غرية ومصطلح املنشآت الصsmall business  أو يستخدم ابلتبادل مع هذا
تبدأ كمشروع   entrepreneurial venturesاملصطلح. ففي حني أن معظم املشاريع الرايدية 

حيث  ؛مال ابملعىن الدقيق للكلمة، إال أن مجيع املنشآت الصغرية ليست رايدة أعاصغري 
ميتلك رواد األعمال الناجحون القدرة على قيادة األعمال يف اجتاه إجيايب عن طريق التخطيط 
السليم، والتكيف مع البيئات املتغرية وفهم نقاط قوهتم وضعفهم. وفيما يلي مقارنة بني 

 املنشآت الصغرية ومشروعات رايدة األعمال.
 بني مشروعات رايدة األعمال واملنشآت الصغرية واملتوسطة ( مقارنة1جدول رقم )

 مشروعات رايدة األعمال املنشآت الصغرية  وجه املقارنة
 يبدأ عادة منشأة صغرية منشأة صغرية  حجم املنشأة

 خدمات ومنتجات مبتكرة خدمات ومنتجات تقليدية طبيعة املنتجات 
الرحبية يف األجل  ىالرتكيز عل هدف املنشأة

 القصري
النمو والتوسع يف األجل  ىالرتكيز عل
 الطويل

األسواق 
 املستهدفة

 األسواق احمللية والدولية  األسواق احمللية ابلدرجة األوىل

فكار أرأس املال البشري ) ىالرتكيز عل رأس املال املادي ىالرتكيز عل رأس املال
 إبتكارية حديثة(

                                                           
1. Driessen, Martyn P.; Zwart, Peter S. "The role of the entrepreneur in small 
business success: The Entrepreneurship Scan" 2010. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_business
http://www.ondernemerstest.nl/wp-content/uploads/2010/03/ICSBv5.pdf
http://www.ondernemerstest.nl/wp-content/uploads/2010/03/ICSBv5.pdf
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رايدة األعمال ميكن أن ينطبق عليها وصف  ويف ضوء ذلك يري الباحث أن مشروعات     
املنشآت الصغرية واملتوسطة مع متيزها ابلصفات اخلاصة هبا، اليت من أمهها روح املخاطرة 

 حد كبري. ستخدام التكنولوجيا احلديثة إىلاوالتطلع حنو النمو والتوسع و 
 
 لتحدايت اليت تواجه مشروعات رايدة األعمال: ا 1/4

لعديد من الدراسات مقومات  اح مشروعات رايدة األعمال وأهم لقد تناولت ا     
 -عتبارها من املنشآت الصغرية واملتوسطة وذلك اب –التحدايت واملشكالت اليت تواجهها 

عبد الرزاق، ، 2م2010عيسى بن انصر ، 1م2012دليلة، وشرياز )راجع إىل النحو الت ىعل
 :4(م2017صندوق النقد العريب ، 3م2006والصغري 

                                                           

 راجع:. 1
حاضنات األعمال كأداة فعالة لدعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة "حايف سي حايف  دليلة، بركان، و شرياز،  -
 إسرتاتيجياتمللتقى الوطين حول: اوالية بسكرة"  ANGEM الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر دراسة حالة -

والبحث إىل التعليم العمقراطية الشعبية، وزارة لدىاجلمهورية اجلزائرية ااجلزائر،  يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ومرافقة التنظيم
 .2012،بريلأ ،18،19،لتيسريورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا العلمي، جامعة

عيسى بن انصر، حاضنات األعمال كلية لدعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة. جملة العلوم اإلنسانية، جامعة  -
 م.2010، مارس18حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد 

املتوسطة" مالكي املؤسسات الصغرية و  ىعبد الرزاق، نذير، والصغري، قراوي أمحد " إعادة بناء املنهذ التفكريي لد -
 .2006بريل أ12/13امللتقى الدويل الثاين لتسيري املؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة بسكرة،

الوضع الراهن والتحدايت، الدائرة  -صندوق النقد العريب " بيئة أعمال املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية  -
  م.2017 االقتصادية والفنية ابلصندوق،
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الصعوابت واملشكالت التمويلية: يواجه صغار املستثمرين صعوابت كبرية يف  .1
احلصول على التمويل الالزم للمشروع، وإذا توفرت مصادر التمويل فإن الفوائد اليت 

 يتحملها املستثمر تكون عالية، إضافة إىل صرامة الضماانت وتعقد إجراءاهتا. 
نية: وتتمثل يف اإلجراءات والتعقيدات املشكالت والصعوابت التنظيمية والقانو  .2

الضرائب، وغريها من التعليمات الصادرة و الرتخيص، و اإلدارية اخلاصة ابلتسجيل، 
 عن خمتلف األجهزة احلكومية.

صعوبة كبرية يف  املشكالت والصعوابت الفنية: تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة .3
 ىاملالية، مما يضعف مستو  اردهااحلصول على رأس املال البشري نتيجة حمدودية مو 

 ها.لدىالتكنولوجيا 

خنفاض املوارد املالية تواجه تلك املشكالت والصعوابت التسويقية: نظرا ال .4
مستوى كل من األسواق احمللية واخلارجية، مما  ىاملشروعات مشكالت تسويق عل

ل يؤدي إىل ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة عدم القدرة على توفري معلومات حو 
 السوق وأذواق املستهلكني.

عدم توفر أو ضعف األطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لطبيعة عمل تلك  .5
املشروعات يف مراحل منوها املختلفة، مبا يؤدي إىل صعوبة وارتفاع تكلفة أتسيس 

 وممارسة األعمال.

 

املنشآت ويف ضوء تلك التحدايت تربز أمهية التفكري يف حلول عملية لدعم وتنمية      
هذه  ىإحد ىالصغرية واملتوسطة ومنها مشروعات رايدة األعمال، ويركز هذا البحث عل

توفري وتنويع أدوات التمويل من حيث دعم املبادرات املبتكرة والعمل يف التحدايت املتعلقة ب
سالمي، من خالل بيان آليات تفعيل الوقف جمال التحدايت اليت تواجه آليات التمويل اإل
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بصورة  –إىل يعرض الباحث يف املبحث الت وسوف .مشروعات رايدة األعماليل يف متو 
املفاهيم األساسية للوقف يف الفكر اإلسالمي، متهيدا لبيان كيفية تفعيلها يف جمال  -موجزة 

 مشروعات رايدة األعمال.
 
 

 املبحث الثاين

 مفهوم الوقف يف الفكر اإلسالمي
 مفهوم وخصائص الوقف:  2/1

شتهر الوقف يف اللغة: هو احلبس يقال وقفت الدابة إذا حبستها، والوقف مصدر ا      
. 1سم املفعول فيقال هذا القصر وقف أي موقوف. ومجع الوقف أوقافاستعماله مكان ا

وكذلك )التسبيل( يقال سبلت الثمرة ابلتشديد، جعلتها يف  2والوقف واحلبس مبعىن واحد
يف إصطالح الفقهاء معان ومفاهيم خمتلفة، ومنها أن الوقف . وللوقف 3سبل اخلري وأنواع الرب

، كما يعرف أبنه حتبيس مال 4يف الشريعة عبارة عن حبس اململوك عن التمليك من الغري
نتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغريه يف رقبته، يصرف يف جهة خري ميكن اال
، ومن التعاريف 1بيس األصل وتسييل الثمرةأبنه حت ة، وعرفه إبن قدام5هللا تعاىل تقراب إىل

                                                           

 (.3/969، )ابن منظور: لسان العرب احمليط، بريوت، دار لسان العرب، دون اتريخ -1
، 1979األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي"، الكويت، وزارة األوقاف،  -2

  .260ص 
  .265، ص ملكتبة العلمية، دون اتريخأمحد بن حممد على املقري " املصباح املنري، بريوت، ا لفيومي،ا -3
 (.12/31م، )1989هـ / 1409دار املعرفة، بريوت املبسوط" السرخسي "  -4     
 .اخلطيب الشربيين " مغين احملتاج" بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل -5     
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اجململة للوقف يف الفقه املعاصر أيضا، تعريف الوقف أبنه حبس العني وتسبيل مثرهتا، أو 
. وأما عن مشروعية الوقف فالوقف عند مجهور الفقهاء سنة 2حبس عني للتصدق مبنفعتها

ى مفصلة من السنة ، وهو مشروع بنصوص عامة من القرآن الكرمي، وأخر 3مندوب إليها
 .4الشريفة، وكذا اإلمجاع والقياس

 
ن الوقف يقوم على ركنني أساسيني مها: العني إويف ضوء مفهوم الوقف ميكن القول      

وتتمثل أهم  الثمرة اليت يتم توزيعها ويستفيد املوقوف عليهم منها. املوقوفة، والغلة أو
 اخلصائص الرئيسة للوقف فيما يلي:

يتقرب هبا  من أنواع الصدقات اجلارية اليت اعتباره نوعإسالمية ابالوقف شعرية  .1
 ستثمارا.ااإلنسان لربه، ولذا جيب االلتزام ابلضوابط الشرعية للوقف متويال و 

 ىتفاق، أما عني الوقف فعلملكية الوقف: تعترب غلة الوقف ملكا للمستحقني ابال .2
،الرغم من أن ملكيتها خمتلف فيها بني الفقهاء

يف املتفق عليه عدم التصرف فإن  
تستند  عتباريةاويستشف من ذلك أن للوقف شخصية . عني الوقف ابلبيع أو اهلبة

موضوع امللكية يف العني املوقوفة بعد الوقف، ألنه إذا خرجت امللكية عن ملك  إىل
الواقف ومل تدخل يف ملك املوقوف عليهم فإن مثة وجودًا مستقاًل عن الواقف 

تلك الشخصية املعنوية للوقف  ىم ينشأ يف هذه احلالة، وأتسيسا علواملوقوف عليه
                                                                                                                                                    

  ه1405 "املغين" دار الفكر، بريوت الطبعة األوىل ةإبن قدام -6
 م.1971-هـ 1331،الوقف، القاهرة، دار الفكر العريب حممد أبو زهرة، حماضرات يف بو زهرة،أ -7     
 .، القاهرةيللفكر اإلسالم يعلى "دراسة عن الوقف"، القاهرة، املركز العامل مجعة، -8     
غرية" دائرة الشئون أتصيله وسبل تفعيله يف متويل املشروعات الص –"الوقف النقدي  ،جعفر، عبد القادر جعفر -9     

 م.2017هـ/1438اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، 
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له ابألجل، وكل هذه االلتزامات  يأجاز الفقهاء لناظر الوقف أن يستأجر له ويشرت 
 . 1يكون حملها ذمة الوقف ال ذمة انظر الوقف

عمارة الوقف وصيانته: يقتضي احلفظ املادي للوقف عمارته وصيانته، ولذلك جيب  .3
 ىاملال املوقوف من عوائده سواء شرط ذلك الواقف أم ال، ويف ذلك ير إصالح 

ألن ، الكاساين أن الواجب أن يبدأ بصرف الريع إىل مصاحل الوقف من عمارته
 .2استبقاء الوقف واجب وال يتم إال ابلعمارة

يرد عليه الوقف )املال املوقوف(، وسوف نعرض له يف  يحمل الوقف هو املال الذ .4
رتباطه املباشر مبوضوع الوقف النقدي ال ىالية إبجياز مع الرتكيز علالنقطة الت
 البحث. 

 وقف النقود: 2/2

 :جواز وقف النقود 2/2/1

                                                           

 راجع: - 1
 –هـ  1320 ،مطبعة هندية ،أحكام األوقاف، القاهرة بكر: كتاب اإلسعاف يف إبراهيم بن موسى بن أيب لطرابلسي،ا -

 م. 1902
لسلة الدراسات املصرفية واملالية اإلسالمية "س يالشريعة اإلسالمية، والقانون الوضع "الشركات يف ،خلياط، عبد العزيزا -
 يالشريعة اإلسالمية، والقانون الوضع خلياط، عبد العزيز "الشركات يف-ة( األردن، املعهد العرىب للدراسات املصرفي2)

 م.1988للدراسات املصرفية،  ( األردن، املعهد العريب2"سلسلة الدراسات املصرفية واملالية اإلسالمية )
ن أيب بكر بن مسعود "بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع " دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة لدى، عالء االكاساين-2

 .م1986 الثانية،
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إشباع  ينقسم املال من حيث كيفية االنتفاع به إىل عروض: تقصد لالنتفاع أبعياهنا يف     
كما يصور   ،تفع أبعياهنااحلاجات اإلنسانية، ونقود: متثل وسيلة إىل حتقيق املقصود وال ين

أما املقصود  –أبعياهنا  –ن املقصود من النقود املعاملة أواًل ال االنتفاع إذلك ابن رشد بقوله 
 .1ابملعاملة كوهنا مثنا من العروض فهو االنتفاع أواًل ال املعاملة، وأعين

ل الطعام وهذه العروض منها ما يتحقق النفع هبا ابستهالك عينها فور االنتفاع هبا مثو     
إما تنقل وتسمى املنقوالت  يال جيوز وقفها، ومنها ما تبقى مدة من الزمن ينتفع هبا، وه

يف و  ،2طالق لدى املالكية والشافعية واحلنابلة وبشروط لدى احلنفيةوهذه جيوز وقفها على اإل
يها خاصية تفاق بني الفقهاء ألنه يتحقق فالوقف اباليف املقابل توجد العقارات وهي األصل 

املستقبل، ويصور ذلك خالف يف البقاء واالستمرار واحلبس وخاصية حتقيق املنفعة أو العائد 
 .3األصل يف الوقف أن يكون املال املوقوف عقاراً إبمجاع الفقهاء ليمكن أتبيدهن إبقوله 

 

                                                           

 (.1/251، )مبصر بن رشد "بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد" مكتبة ومطبعة احلليبا-1    
 راجع:-2     

 (.77-4/76، )اتريخ " دونعلى الشرح الكبري يالدردير "حاشية الدسوق -
 (.2/377) رجع سابق"خلطيب الشربيين " ما -
 (.5/642) مرجع سابق"بن قدامه "ا -
 (.2/45) مرجع سابق"السرخسي " -
أمحد الدردير، دار  يالربكات سيد على الشرح الكبري، أليب ي: حاشية الدسوقةن حممد بن عرفلدىدسوقي، مشس اال -

 هرة.إحياء الكتب العربية، القا
 ،عبد الوهاب "أحكام الوقف على ما عليه العمل اآلن ابحملاكم املصرية من مذهب احلنفية وقانون الوقف اجلديد" خالف،-3    

  م.1946-هـ1365القاهرة، مطبعة النصر، 
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تدخر نطاق تعريف وأقسام املال، وأهنا ميكن أن يف أما النقود فإهنا وإن كانت تدخل      
كوهنا ال ميكن استثمارها وحتقيق عائد منها مع يف  وتستثمر، إال أهنا ختتلف عن العقارات 

وقف النقود أهنا ال  ، ومن ف فاملشكلة يفاالستثمارأوجه يف بد أن تنفق  بقاء أعياهنا بل ال
تتوافر فيها خاصية بقاء عينها بذاهتا ومن هنا جاء اخلالف بني الفقهاء حول جواز وقف 

 النحو التايل: ىاجتاهني عل ىلنقود، علا
ومنها ما أورده ابن مهام "وأما وقف ما  ،االجتاه األول: يري عدم جواز وقف النقود .1

قول  ال ينتفع به إال ابإلتالف كالذهب والفضة واملأكول واملشروب فغري جائز يف
  ىلد ما جاءمنها و  ،1عامة الفقهاء، واملراد ابلذهب والفضة الدراهم والداننري

"ومجلة، أن ما ال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالداننري والدراهم  :احلنابلة
قول عامة الفقهاء وأهل العلم يف واملطعوم واملشروب والشمع وأشباهه ال يصح وقفه 

 .2يإال شيًئا حيكى عن مالك واألوزاع

)وقال يف  :لةجواز وقف النقود، فقد قال املرداوي من احلناب ى: ير االجتاه الثاين .2
ولدى  ؛3الفائق( وعنه يصح وقف الدراهم، فينتفع هبا يف القرض وحنوه )املرداوي

امرأة وقفت مبلغًا معلومًا من الدراهم... فهل يكون الوقف جائزاً؟  احلنفية جاء: يف
( بشأن 6/15) 140، وجاء يف قرار جممع الفقه الدويل رقم 4)اجلواب( نعم

                                                           

 (.5/431، )اتريخ ابن مهام "شرح فتح القدير" دون-1     

 (.5/641)مرجع سابق"" ةبن قدامإ -2
 - 2ط –القاهرة  –البايب احلليب في لي بن حممد بن حبيب " األحكام السلطانية " مطبعة مصطوردي، عاملا -3

 (.378 -16/377م، )1966هـ/1386

 (.1/120اتريخ، ) تنقيح الفتاوى احلامدية" دونيف ابن عابدين "العقود الدرية  -4
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وريعه ما يتعلق بوقف النقود أن وقف النقود جائز  يف الوقف وغالته االستثمار
شرعا، ألن املقصد الشرعي من الوقف هو حبس األصل وتسييل املنفعة فيها، وألن 
النقود ال تتعني ابلتعيني، وإمنا تقوم أبداهلا مقامها. ومن ف جيوز وقف النقود للقرض 

 يف صندوق واحد، ستثمار بطريق مباشر أو مبشاركة عدد من الواقفنياحلسن، ولال
 أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية.

وهكذا يتضح أن القول جبواز وقف النقود له سنده من أقوال الفقهاء القدامى ومن      
ية هلا وحتقيق االستثمار العرف ومناسبتها لتحقيق مقصود الوقف ببقاء القدرة اإلنتاجية أو 

ملسألة )وقف النقود( مل يرد فيها نص صريح عائد للصرف على الوجوه املستحقة، وإن هذه ا
يف  االستثمارالنقود يواجه خماطر أكرب من يف  االستثمار، غري أنه جيب مراعاة أن 1ابملنع

للسرقة واالختالس واخنفاض القوة الشرائية وتقلبات سعر الصرف  ةفالنقود معرض ؛العقارات
وتقلب العائد، بل رمبا حتقيق مواعيد استحقاقها يف هم عن ردها لدىوتوقف من تستثمر 

جزءًا من األصل، ونظرًا لتلك املخاطر فإنه يفضل جلهة الوقف جبانب تنويع  خسائر أتكل
ها، العمل قدر اإلمكان على حتويل األصول الوقفية النقدية إىل أعيان لدى االستثمارحمفظة 

 .2واستثمارها استثماراً مباشرا
 نقدي:التطبيقات املعاصرة للوقف ال 2/2/2

لقد شهد القرن احلادي والعشرين إعادة إحياء الوقف يف العديد من الدول اإلسالمية      
وإنشاء األوقاف املنقولة وخصوصًا الوقف النقدي، وتتم التطبيقات احلالية للوقف النقدي 

                                                           

وقاف األول املنعقد جبامعة أم القرى ي، على حممد يوسف " الوقف: فقهه وأنواعه" حبث مقدم ملؤمتر األاحملمد -1
  هـ، جملد الوقف مفهومه وفصله وأنواعه.1422

مدينة اخلرطوم  دورة: إدارة واستثمار ممتلكات األوقاف املنعقدة يفتثمري ممتلكات األوقاف" عمر، حممد عبد احلليم: " -2
 .23، صم2008مايو  8 – 4هـ املوافق  1429مجادى األوىل  3 -ربيع الثاىن 28ابلسودان بتاريخ 
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منوذج و منوذج الوقف النقدي املباشر، و منها منوذج أسهم الوقف،  ،من خالل عدة مناذج
منوذج وديعة الوقف النقدي، منوذج الوقف النقدي التعاوين.وفيما و نقدي للشركات، الوقف ال

 :1يلي عرض موجز لتلك النماذج وتطبيقاهتا العملية
منوذج أسهم الوقف: ويف هذا النموذج يقوم الواقف بشراء أسهم وقفية من إحدي  .1

ألسهم ه ئعلى شرا املؤسسات الوقفية، ويتسلم الواقف شهادة وقف نقدي دليال
ستثمار األموال وتوزيع الوقف ابملبلغ املدون على الشهادة. وتقوم املؤسسة الوقفية اب

يف أوجه اخلري والنفع العام ابجملتمع كما حتددها املؤسسة دون أن  االستثمارعوائد 
ستثمار تلك األموال ألنه أوقف املبلغ وتسلم صك ايكون للواقف أي عائد من 

 ذلك النموذج: ىبوقفيته. ومن األمثلة عل

 .منوذج أسهم الوقف املطبق يف ماليزاي من قبل اجملالس اإلسالمية ابلوالايت املاليزية -

الذي أنشأته مؤسسة الدعوة  YADIMمنوذج أسهم الوقف املستخدم يف مؤسسة  -
وهو متويل  ،حتقيق هدف واحد فقط ويهدف إىل YADIMاإلسالمية املاليزية 

 ة. مراكز التدريب اخلاصة ابملؤسس

                                                           
 

 راجع: -1
 .75-42، ص اتريخ عبد احملسن، ماجدة إمساعيل "الوقف النقدي:أداة مالية إسالمية جديدة" دون -

- Abdel Mohsin, Magda Ismail, "The Revival of the Institution of Waqf 
in Sudan", Al-Awqaf Journal, Kuwait, 2005, p. 44. 

- Abdel Mohsin,Magda, Saiful Azhar, Shaikh Hamzah "Modern 
Application of Cash Waqf" presented at INCEIF – Kuala Lumpur/ 
Malaysia as an internal seminar on 23 January 2008. 
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ة اإلسالمية املاليزية االقتصاديمه مؤسسة التنمية ظالذي تن YPEIM:أسهم أوقاف -
 لتمويل برانمذ تطوير البنية التحتية املسمى "برانمذ تنمية األعمال اجلارية".  

الذي يهدف ندونيسي واملعروف ابسم "اتبونغ وقف إندونيسيا" صندوق الوقف اإل -
متويل برامذ التخفيف من الفقر، وبرامذ ل ندونيسي من خالخدمة اجملتمع اإلإىل 

  التعليم، وبرامذ تطوير املستثمرين.

منوذج أسهم الوقف يف السودان واملطبق من قبل هيئة األوقاف اإلسالمية لتشجيع  -
 خنراط يف الوقف من خالل األسهم الوقفية.مجيع شرائح اجملتمع ابال

اخلريية اإلسالمية العاملية  منوذج أسهم األوقاف يف الكويت الذي أسسته اهليئة -
العامل من خالل عدة  ىمستو  ىلتأمني املساعدات اإلنسانية للمجتمعات الفقرية عل

 برامذ للوقف النقدي.

منوذج الوقف النقدي املباشر: ويف هذا النموذج يقوم الواقف ابلتربع مباشرة  .2
ريف وقف نقدي يف حساب مصعلى أنه للمؤسسة الوقفية عن طريق إيداع املال 

معتمد ويقوم املصرف ابستثمار املال بناء على اتفاقية بينه وبني املؤسسة الوقفية، ف 
 ىومن األمثلة عل ،علي األعمال اخلريية االستثمارتقوم املؤسسة بتوزيع عوائد 

التطبيقات املعاصرة هلذا النموذج: منوذج الوقف املباشر املطبق يف ماليزاي مثل شركة 
منوذج الوقف النقدي املباشر و النقدي املباشر يف سنغافورة،  منوذج الوقفو جهور، 

يف البحرين من قبل مؤسسة النقد البحرينية ابلتعاون مع عدد من املؤسسات املالية 
اإلسالمية،  منوذج الوقف النقدي املباشر يف اهلند من قبل مؤسسة وقف ساخي 

 .Sakhi Saeeda Wakfدا ئسا
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وهو منوذج وقف نقدي عام ميارس يف ماليزاي يف منوذج الوقف النقدي للشركات:  .3
ابكستان يف و ، وتركيا يف مؤسسة ساابنسي، Kumpulanوقف النور كامبوالن 

مؤسسة هامبدارد، وجنوب أفريقيا يف مؤسسة األوقاف الوطنية. وتقوم فكرة هذا 
 ىقيام الشركات بتوجيه توزيعات األرابح أو جزء منها إلحد ىالنموذج عل
 االستثمارستثمار تلك املبالغ وتوجيه عائد لوقفية، اليت تقوم بدورها اباملؤسسات ا

 ألوجه اخلري والنفع العام احملددة يف الوقفية. 

منوذج وديعة الوقف النقدي: ويعد هذا النموذج الذي أنشأه الربوفيسور منان  .4
 احملدود ببنجالديش نوعاً من االجتماعي االستثمارمؤسس ورئيس جملس إدارة بنك 

أنواع الوقف العام. وتقوم فكرة هذا الوقف علي قيام الواقف إبيداع املال يف 
حساب وقف نقدي يف أحد البنوك وحيدد املستفيدون من الوقف، ويقوم البنك 

اجلهات املستفيدة اليت  ىعل االستثمارستثمار املال الوقفي وتوزيع عائد بدوره اب
 االستثماريضا برانمذ شهادات هذا النموذج أ ىحددها الواقف. وقد يطلق عل

 الوقفي.

منوذج الوقف النقدي التعاوين: وهو منوذج وقف عام يستخدم يف أوزبكستان، من  .5
 يف حي أو قرية معينة ابلوقف النقدي يف صندوق خاص نيخالل قيام املواطن

ومن ف توزيع عوائد  قستثمار أموال الصندو بقريتهم، ويقم مسئولون ابلقرية اب
 خلدمة املشاريع التنموية ابلقرية. االستثمار

 الشروط العشرة للوقف: 2/3
، مبا ىأقر املذهب احلنفي عشرة شروط مباحة إلنشاء الوقف وقبلتها املذاهب األخر      

يعطي مرونة يف حتويل عائدات الوقف من منتفع آلخر، وتتمثل تلك الشروط املباحة يف 
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مرونة يف تغيري توزيع عوائد   منهاة األوىلمن الشروط، تعطي األزواج األربعأزواج  مخسة
األوقاف، بينما مينح الزوج األخري إمكانية التغيري يف األصل املوقوف. هذه الشروط املباحة 

 :1هي
لزايدة تعديل يف أنصبة ومرتبات املستحقني يف الوقف الزايدة والنقصان: واملراد اب .1

املستحقني يف الوقف ابلنقصان. ابلزايدة، والنقصان هو التعديل يف أنصبة ومرتبات 
الشرط احلق للواقف بزايدة حصة أحد املستفيدين وإنقاص حصة ومن ف يعطي هذا 

 آخر.

إلدخال جعل من ليس مستحقا يف الوقف مستحقا اإلدخال واإلخراج: واملراد اب .2
ويعطي هذا فيه، أما اإلخراج فهو جعل من كان مستحقا يف الوقف غري مستحق. 

ؤسس الوقف أو للناظر إبضافة مستفيدين جدد يف حال دعت الشرط احلق مل
 الضرورة، ويسمح أيضاً إبخراج أحد املستفيدين.

اإلعطاء أن يُؤثر الواقف بعض املستحقني بغلة الوقف كلها أو اإلعطاء واحلرمان: و  .3
بعضها مدة معينة أو بصورة دائمة، واحلرمان منع الغلة عن بعض املستحقني مدة 

  .ة دائمةمعينة أو بصور 

التغيري والتبديل: ويشمل التغيري الشروط السابقة ويتناوهلا مجيعها، فيعترب إمجااًل بعد  .4
التفصيل، فالشروط السابقة نوع من التغيري، لذلك إذا شرط الواقف لنفسه حق 
التغيري كان له احلق يف الشروط السابقة، كما له أن يغري يف مصارف الوقف بطريقة 

. والتبديل به التبديل ال املصارف مرتبات بدل أن تكون حصصفله أن جيع ،أخرى

                                                           

 م.1971-هـ 1331الوقف، القاهرة، دار الفكر العرىب،يف حممد أبو زهرة، حماضرات  أبو زهرة،-1    
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يف العني املوقوفة، وذلك يشمل أمرين مها: التبديل يف منفعة املوقوف كأن جيعل 
 األرض الزراعية مساكن مثاًل، كما يشمل مقايضة عني بعني.

مقابلة  واملراد ابإلبدال إخراج العني املوقوفة عن جهة وقفها يف :اإلبدال واالستبدال .5
بدل من النقود أو األعيان مبعىن بيع العني املوقوفة، واملراد ابالستبدال أخذ البدل 

ومبعىن آخر شراء عني أخرى تكون وقفاً  ،ليكون وقفًا مكان العني اليت كانت وقفاً 
ستبدال متالزمني، ومن ف إذا ما ذكر أحدمها وحده فإنه يراد به بدهلا. واإلبدال واال

، وهو بيع العني املوقوفة وشراء أخرى لتكون وقفًا بدهلا، ألنه إذا معىن يشملهما
 .ىخرجت العني من الوقف جيب أن حتل حملها أخر 

ستنتاج ما استعراض مفهوم الوقف وخصائصه ومفهوم وتطبيقات الوقف النقدي ميكن اومن 
 يلي:
ب أن جوهر الوقف ومقصده الرئيس هو حفظ األصل واستمرار الثمرة. وهذا يتطل .1

 ىستثمار األموال املوقوفة هبدف احملافظة عليها من انحية، واحلصول علاضرورة 
، لتكون املنفعة من العائد فقط مع احلفاظ ىأكرب قدر من العائد من انحية أخر 

 على األموال املوقوفة. 

ية ذات شخصية اقتصادمؤسسات األوقاف علي أهنا مؤسسات  أنه ميكن النظر إىل .2
أي يف ضوء نظرية  ؛إدارة أموال الوقف نيابة عن الواقفني ف إىلمعنوية مستقلة هتد

مما يستوجب خضوعها للحوكمة  ،الوكالة للملكية املطبقة يف الشركات املسامهة
 .1والرقابة
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أن املؤسسات الوقفية كغريها من منظمات األعمال جيب أن تتم احملاسبة فيها عن  .3
 : (1)أربعة عناصر رئيسة هي

ات الوقفية(، ومتثالن االستثمار ستخدامها )ااملال الوقفي( وأوجه مصادر التمويل ) -
 للمؤسسة الوقفية. املايلعناصر قائمة املركز 

الوقف من رواتب  ىاإليرادات )غلة الوقف( واملصروفات اجلارية )اإلنفاق عل -
للعاملني وصيانة وغريها من النفقات(، ومتثالن عناصر قائمة اإليرادات واملصروفات 

 ة الوقفية. للمؤسس
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
الوقف اخلريي  ،ن فكري " حوكمة املؤسسات الوقفية" الندوة الدولية األوىل يف التمويل اإلسالميلدىا هتامي، عز- 1

 3 – 2مجهورية مصر العربية، يف الفرتة من  –جامعة األزهر، القاهرة  –والتعليم اجلامعي املنعقدة يف رحاب كلية التجارة 
 م.2012أبريل  24-23املوافق  - ه1433مجادى اآلخر 

ستثمار أموال الوقف، البنك اإلسالمي استثمار ممتلكات الوقف، برانمذ إدارة و ان فكري "صيغ متويل و لدى، عزاهتامي-1      
 م. 2012للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
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 املبحث الثالث
 أمنوذجا( االستصناعمشروعات رايدة األعمال )عقد دور الوقف يف متويل 

 التمويل الذايت ملشروعات رايدة األعمال: 3/1
التمويل الذايت بدال من البحث  ىعتماد علعادة ما يفضل رواد األعمال يف البداية اال     

أحد األسباب اليت و "، Bootstrap-financeق عليه "وهو ما يطل ،عن مستثمرين خارجيني
" هو أن احلصول على متويل األسهم يتطلب bootstrapجتعل بعض رواد األعمال يفضلون "

متالك املستثمرين حلصة  اويف حالة  من صاحب املشروع تقدمي أسهم ملكية للمستثمرين.
مثل اختيار  -إسرتاتيجية الشركة  كبرية يف الشركة فقد يكونوا قادرين على ممارسة التأثري على

 ،وهنا تظهر مشكلة تعارض املصاحل -( وغريها من القرارات املهمة CEOاملدير التنفيذي )
الرحبية يف املدى القصري، يكون لدى رائد األعمال  ىففي حني يركز مالك األسهم عل

و والتوسع للشركة. املؤسس حوافز خمتلفة فيما يتعلق ابألهداف طويلة األجل واملتعلقة ابلنم
جمموعة من األساليب املستخدمة لتقليل بصفة رئيسة أبنه   bootstrappingيعرف من ف و 

  . 1ون اخلارجية والتمويل ابألسهم املطلوبة من البنوك واملستثمرينلدىحجم ا
 

تتطلب متويال قليال إلطالقها يف البداية، ونظرا ألن معظم مشروعات رايدة األعمال      
الرغم مما ينطوي عليه  ىوعل. با ما تستخدم املدخرات الشخصية لبدء تلك املشروعاتفغال

bootstrapping  من خماطر مالية شخصية متزايدة ألصحاب املشاريع، فإن غياب أي

                                                           
1- Ebbena, Jay; Johnson, Alec (2006). "Bootstrapping in small firms: An 
empirical analysis of change over time". Journal of Business Venturing, 21 (6), 
November, 2006.pp: 851–865.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902605000662
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902605000662
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شريك آخر مينح صاحب املشروع املزيد من احلرية لتطويره، كما أن العديد من الشركات 
كانت بدايتها متويل   – Facebookو  Dell Computerمبا يف ذلك  -الناجحة 

bootstrapping. أهم طرق متويل  وتتمثلBootstrapping 1ما يليفي: 
التمويل بواسطة مالك املشروع )املدخرات والقروض الشخصية وديون بطاقات  -

 االئتمان(.
اإلدارة الفعالة لرأس املال العامل مبا حيقق خفض حساابت املدينني )سرعة حتصيل  -

ن من العمالء(، وزايدة حساابت الدائنني )أتجيل السداد للموردين أو التأجري و لدىا
 بداًل من الشراء للمعدات(.

 Lean املرنة عیلتصنا تایجیتراستإاحلد من النفقات العامة، من خالل تطبيق  -

manufacturing زون.لمخا ضیتخفل مث  

 

 التمويل اخلارجي مشروعات رايدة األعمال: 3/2
أفضل الطرق لتمويل مشروعات رايدة بصفته الرغم من أمهية التمويل الذايت  ىعل     

األعمال، إال أنه ال يكفي يف كثري من األحيان حيث حتتاج تلك املشروعات إىل املزيد من 
مرحلة النمو والتوسع، ويف مثل هذه احلالة يكون أمام رواد األعمال  خاصة يف ،رأس املال

 من أمهها: ،عدة بدائل للتمويل اخلارجي

                                                           
1 -Narayanan, V. K.; Colarelli O'Connor, Gina “Encyclopedia of 
Technology and Innovation Management” First Edition, John Wiley & 
Sons,2010. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
https://books.google.com/books?id=duIY77a2WRYC
https://books.google.com/books?id=duIY77a2WRYC
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التمويل ابألسهم، وقد ال يرغب فيه بعض رواد األعمال نظرا لتعارض املصاحل كما  .1
اإلشارة يف الشركات اجلديدة أو عدم الرغبة يف  إصدار أسهم عادية  تسبق

لرقابة على إدارة الشركة وعدم دخول مسامهني جدد حىت ال للمحافظة على ا
 يشاركوا املسامهني القدامى يف بعض احلقوق غري الظاهرة يف الشركات القائمة.

منهذ التمويل التقليدي )من  ون وله مناهذ خمتلفة من أمهها:لدىالتمويل اخلارجي اب .2
 خالل االقرتاض بفائدة اثبتة( ومنهذ التمويل اإلسالمي.

 

أيخذ التمويل اإلسالمي صورًا متعددة منها صكوك املضاربة اإلسالمية املقيدة أو و     
والتمويل عن طريق املؤسسات املالية اإلسالمية بصيغه املختلفة واملتنوعة، وحيكم  ،املطلقة

هذه الصيغ واألدوات للتمويل اإلسالمي جمموعة من الضوابط الشرعية واملعايري املالية 
، وينتذ عن تطبيق املنهذ اإلسالمي للتمويل )ابملقابلة مع منهذ 1ةاالقتصاديو  ةاالجتماعيو 

، ونوجز أهم هذه برمتهية مفيدة للشركة وللمجتمع اقتصاداالقرتاض التقليدي( عدة آاثر 
 :2ما يليفية االقتصادياآلاثر 

األفراد، حيث  ىي لداالستثمار تنمية احلافز  ن التمويل اإلسالمي يهدف إىلإ .1
 والتنمية. االستثمارئد للمال إال ابملشاركة مع العمل يف جمال العا

                                                           

ي يف املؤسسات املالية االستثمار ن فكري "املنهذ احملاسيب الكمي لتخطيط ورقابة تشكيلة النشاط لدىهتامي، عزا -1    
  م.1994 -هـ 1414جامعة األزهر،  -احملاسبة، كلية التجارة اإلسالمية" رسالة دكتوراه يف

ن فكري " أسس ومعايري التمويل اإلسالمي، برانمذ التمويل اإلسالمي وإجراءاته التطبيقية يف املصارف لدىهتامي، عز ا -2    
  م.2009حباث والدراسات التجارية، جامعة القاهرة، اإلسالمية " مركز األ
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مؤسسة وهي يدعم منهذ التمويل اإلسالمي رواد األعمال من خالل قيام الشريك ) .2
فيها تقييما كميًا دقيقًا ويوفر القيادات املناسبة  االستثمارمالية كربى( بتقييم فرص 
 ملراحل  اإلنشاء األوىل.

اإلسالمي علي قاعدة الغنم ابلغرم، وميكن ذلك من حتقيق تقوم أدوات التمويل  .3
العدالة يف توزيع الدخل )بني املمول واملتمول( مما خيلق نوعاً من التعاون بني الطرفني 
على زايدة الرحبية وسرعة النمو، ومن ف تنمية روح التعاون بني أصحاب املال 

 ية.االستثمار وأصحاب األفكار 

 

الباحث أمهية التوجه حنو أساليب التمويل اإلسالمي لتمويل رواد  ويف ضوء ذلك يري     
بصفة خاصة، وذلك ملا حتققه من مزااي  ىالصغر و األعمال بصفة عامة واملنشآت الصغرية 

 من أمهها: ،متعددة

احملافظة على اهلوية الذاتية للمسلمني يف ظل العوملة والتأكيد على قدرة الفكر  .1
 إحياء روح التعاون داخل اجملتمع. ىب متويل قائمة علتقدمي أسالي ىاإلسالمي عل

تضمن أساليب التمويل اإلسالمية استخدام التمويل املتاح يف مشروعات إنتاجية  .2
من خالل حتقيق قيمة مضافة للناتذ  االقتصاددعم  ىوخدمية حقيقية تعمل عل

خالف التمويل التقليدي الذي قد يستخدمه املقرتض يف  ىاحمللي، وذلك عل
حاجات شخصية بعيدة عن املشروعات املقدمة  ىاإلنفاق اإلستهالكي عل

ون والفقر يف اجملتمع، وما جتربة قروض بنك القرية يف لدىمما يزيد حال ا ،للتمويل
 مجهورية مصر العربية ببعيد عن ذلك.
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 ىالتخفيف عن كاهل املوازنة العامة للدولة يف دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة، فعل .3
 1م4002لسنة  141( من القانون املصري رقم 14املثال نصت املادة رقم )سبيل 

للتنمية( احلصول على التمويل  االجتماعيأن للصندوق )يقصد به الصندوق  ىعل
حالة قيامه إبعادة متويل  الالزم من األسواق املالية ألداء املهام املنوط به. ويف

حتملها لتدبري املبالغ الالزمة  ر اليتصناديق احملافظات أبسعار فائدة تقل عن األسعا
 هلذا التمويل، مع تغطية هذا الفرق من خالل املوازنة العامة للدولة.

دعوة مجيع أفراد اجملتمع للتعاون مع الدولة يف دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة من  .4
 ىعل خالل أساليب التمويل اإلسالمي املتعددة بصفة عامة، واألساليب اليت تبىن

  واإلحسان والتكافل كالقرض احلسن والزكاة والوقف بصفة خاصة. الرب

وهو أسلوب الوقف ملا له من  ،النوع األخري من تلك األساليب ىويركز هذا البحث عل     
بني  االجتماعيأمهية ليس يف توفري التمويل الكايف فقط، ولكن يف دعم وتنمية روح التكافل 

ونة األخرية جبميع الدول العربية، عالوة هم يف اآلممطلب  -يف حد ذاته  –أفراد اجملتمع وهو 
 ما يتضمنه من مزااي سوف يربزها الباحث يف هذا املبحث.   ىعل
 
 
 

                                                           

  م، مجهورية مصر العربية.2004لسنة  (141املنشآت الصغرية والئحتة التنفيذية رقم ) قانون تنمية-1    
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 :مشروعات رايدة األعمالدور الوقف يف متويل  3/3
 تنمية الوقف: 3/3/1

دة أو املرحلة يف إنشاء أوقاف جدي هذهيتمثل اهلدف الرئيس للمؤسسة الوقفية يف       
الباحث أن تنمية الوقف  ىاألوقاف القائمة واحملافظة على قدرهتا اإلنتاجية، وير  اإلضافة إىل

توفري التمويل الالزم لدعم مشروعات رايدة األعمال ميكن أن يتم من خالل عدة لغرض 
 منها: ،صور
 ،قيام اجلمعيات اخلريية مبختلف أحناء الدولة بتأسيس صناديق خمصصة هلذا الغرض .1

جواز مسألة  ميكن تطبيق ذلك من خالل فكرة الصناديق الوقفية اليت تستند إىلو 
اإلشارة. وبيان  تتعدد الواقفني والغرض واحد، وجواز مسألة وقف النقود كما سبق

حسب  –ذلك يكون بتكوين صندوق وقفي لرايدة األعمال برأس مال حمدد 
وإصدار صكوك هبا  -ا الصندوق قاطين املنطقة اليت سيكون هبطبيعة و املقدرة املالية 

كل واحد منهم عدًدا   يمبعىن عرضها على املسلمني ليشرت  ؛وطرحها لالكتتاب العام
 املطلوب للصندوق. يمن الصكوك حسب قدرته، وبذلك يتجمع املبلغ الكل

هيئات  -ختصيص جزء من أموال املؤسسات الوقفية اخلاضعة إلدارة الدولة  .2
تمويل مشروعات رايدة األعمال، وذلك من خالل يف صندوق خاص ل -األوقاف 

 ختصيص صندوق هبا هلذا الغرض.

 

 وتتمثل املهام الرئيية لتلك الصناديق الوقفية فيما يلي:      
 سكان املنطقة. ىرفع الوعي االدخاري والعمل اخلريي لد -

 الفئات املستهدفة ابلتمويل. ىي لداالستثمار رفع الوعي  -
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 ة إلعادة توظيفها لصاحل الفئات املستهدفة للصندوق.استقطاب املوارد احمللي -
ستشارية واملالية للفئات املستهدفة للصندوق اليت تتضمن بصفة تقدمي اخلدمات اال -

رئيسة رواد األعمال من اخلرجيني وصغار املنتجني هبدف متكينهم من إدارة أنشطة 
 ية تالئم ظروفهم.اقتصاد

قطاعات منظمة تساهم يف التنمية  ة إىلحتويل القطاعات غري املنظم ىالعمل عل -
 ة.االقتصادي

 
 ستثمار الوقف: ا 3/3/2

ستثمار الوقف هنا استخدام مال الوقف اجملمع يف الصناديق الوقفية لرايدة ويقصد اب     
)حيث يكون الوقف ممواًل كما سبق مشروعات رايدة األعمال األعمال يف دعم ومتويل 

 تم ذلك وفقا ملا يلي:اإلشارة(، ويقرتح الباحث أن ي
 دعم ومتويل نشاط حاضنات األعمال: 3/3/2/1

االعتبارية، توفر  بذاهتا تتمتع ابلشخصية قائمة أبهنا: "مؤسسة األعمال حاضنة تعرف      
جمموعة من اخلدمات والتسهيالت للمؤسسات الصغرية وتساعدها على جتاوز أعباء مرحلة 

وهذه  ،ؤسسة خاصة أو خمتلطة أو اتبعة للدولةاالنطالق، وقد تكون حاضنة األعمال م
كما تعرف أيضا أبهنا: "مؤسسة تنموية هلا كياهنا القانوين ،  1ها دعما قواينحاألخرية مت

األعمال يف أتسيس وإدارة وتنمية املشروعات اجلديدة  واإلداري واملايل، خمصصة ملساعدة رواد
رات والتسهيالت وآليات الدعم من خالل أتمني حزمة متكاملة من اخلدمات واالستشا

                                                           
ة وعلوم التسيري، العدد االقتصاديحسني "نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي" جملة العلوم  رحيم،- 1
 م 2003فرحات عباس، سطيف،  ة وعلوم التسيري، جامعةاالقتصادي، كلية العلوم 2



 2دد، الع25 المجلد ية إسالمية،اقتصاددراسات                                                      30
 

 

حمددة تسمى فرتة االحتضان، ليتمكنوا بعدها من االعتماد على  واملساندة لفرتة زمنية
. 1سوق العمل وإقامة مشروعاهتم التنموية الصغرية خارج احلاضنة" أنفسهم واخلروج إىل

 وتعمل حاضنات األعمال على مساعدة أصحاب االبتكارات على حتويل أفكارهم إىل
منتجات أو مناذج أو عمليات قابلة للتسويق، من خالل توفري الدعم والتمويل واخلدمات 
اإلرشادية والتسهيالت ملنتسبيها، مما ميكن من زايدة فرصة  اح املشاريع اجلديدة، وذلك من 

 :2خالل
 اآلالت، واملواد، اختيارو  املشاريع، جدوى بدراسة املتعلقة االستشارية اخلدمات تقدمي -

 العمل. رقوط
 والتسويقية. املالية واإلدارية واالستشارة املساندة توفري -
 احلكومية. وغري احلكومية اجلهات مبختلف احملتضنة املؤسسة ربط -

 هيئات أو احلاضنة املؤسسة طرف من املؤسسة لعاملي والتقين اإلداري التدريب -

 خاصة.

  توفري أماكن ومساحات جمهزه إلقامة مشروعات. -

  مذ املتخصصة لتمويل املشروعات اجلديدة.توفري الربا -
  املشروعات اجلديدة بشكل مستمر ابلتعاون مع املستشارين. متابعة وتقييم -

 

 وتتم رعاية ومتابعة املشروعات امللتحقة ابحلاضنة من خالل مخس مراحل هي:

                                                           

 .www.esyria.sy/edaraa/index.php.fevrie 2012هيثم علي، ماذا تعرف عن حاضنات األعمال؟ - 1     
ن " دور حاضنات األعمال يف متويل املؤسسات الصغرية والدول العربية" مداخلة لدى، عبد الرزاق، وهناء، نور اخليل -2

  م.2006رية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة ورقلة، أبريل متطلبات أتهيل املؤسسات الصغ مقدمة ضمن امللتقى الدويل:
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مرحلة الدراسة واملناقشة االبتدائية والتخطيط: وفيها يتم التأكد من جدية  -
رة )أو املشروع( ومدى انطباق معايري االختيار على املستفيدين صاحب الفك

ومشروعاهتم، ونوعية وطبيعة اخلدمات اليت يتطلبها املشروع من احلاضنة وقدرة 
الدراسة التسويقية واخلطط اليت تضمن قدرة ابإلضافة إىل احلاضنة على توفريها، 

 املنتذ على الدخول لألسواق.
يف ضوء النتائذ اليت يتم التوصل إليها يف املرحلة  مرحلة إعداد خطة املشروع: -

اًي وفنيًا وتسويقياً، يقوم اقتصاداألوىل أثناء إعداد دراسة جدوى املشروع 
 (.Business Planاملستفيد إبعداد خطة املشروع )

مرحلة االنضمام للحاضنة وبدء النشاط: يف هذه املرحلة يتم التعاقد مع  -
 اسب طبقاً خلطته.املشروع، وخيصص له مكان من

مرحلة منو وتطوير املشروع: ويتم خالهلا متابعة أداء املشروعات اليت تعمل  -
داخل احلاضنة ومعاونتها على حتقيق معدالت منو عالية من خالل املساعدات 

املتخصصة إبدارة احلاضنة، عالوة على املعاونة واالستشارات من األجهزة الفنية 
عمل والدورات التدريبية اليت تتم داخل احلاضنة املشاركة يف الندوات وورش ال
 ابلتعاون مع املؤسسات املعنية.

مرحلة التخرج من احلاضنة: وهي املرحلة النهائية ابلنسبة للمشروعات داخل  -
احلاضنة، وتتم عادة بعد فرتة ترتاوح بني سنتني إىل ثالث سنوات من قبل 

تخرج، حيث يتوقع أن يكون املشروع ابحلاضنة، وذلك طبقًا ملعايري حمددة لل



 2دد، الع25 المجلد ية إسالمية،اقتصاددراسات                                                      32
 

 

املشروع قد حقق قدراً من النجاح والنمو، وأصبح قادراً على بدء نشاطه خارج 
 احلاضنة حبجم أعمال أكرب.

ملساندة  وهكذا متثل حاضنات األعمال أحد أهم أنواع الدعم اليت يتم تصميمها     
ر، وهناك العديد من مبختلف أنواعها، ومساعدهتا على النمو والتطو  املشروعات اجلديدة

وذلك حسب اهلدف الذي أنشئت من أجله، كما جيب توافر  ،التصنيفات ألنواع احلاضنات
 .1مقومات معينة لنجاح تلك احلاضنات تناولتها العديد من الكتاابت ابلتفصيل

 
 عتبارية تضم ثالثة أطراف هي:اويقرتح الباحث أن تكون للحاضنة شخصية 

الوقفي لرايدة األعمال( وتقوم بتوفري اجلزء األكرب من  املؤسسة الوقفية )الصندوق .1
(، ويتم متثيلها يف جملس إدارة احلاضنة %75 ىالتمويل للحاضنة ) ما يزيد عل

 واإلدارة التنفيذية هلا.
 ىاملؤسسات احلكومية يف املنطقة، ويفضل أن يكون التعاون مع إحد ىإحد .2

دوق رايدة األعمال الوقفي، وتتمثل اجلامعات احلكومية ابملنطقة اليت يعمل هبا صن
جانب املسامهة ابملكان  ستشارات الفنية، إىلمسامهتها الرئيسة يف التدريب واال

                                                           

 راجع: - 1 
 مرجع سابق"."حايف سي حايف  دليلة، بركان، و شرياز،  -
، جامعة 97ية، العدد اقتصادجملة آفاق  نبيل حممد "دور حاضنات املشروعات الصغرية يف دعم اإلبداع العريب"، شليب -

 م. 2004ديب، 
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 هتادار إ)مقابل إجيار( وجزء من التمويل. وتكون ممثلة يف جملس إدارة احلاضنة و 
 التنفيذية.

ملؤسسة الوقفية رواد األعمال )الفئة املستهدفة للحاضنة( وهم املستفيدون من متويل ا .3
شباب اخلرجيني من اجلامعة ال ىودعم املؤسسة العلمية )اجلامعة(، وأقرتح الرتكيز عل

 وأن يتم اإلختيار وفقا ملواصفات حمددة كما سبق تناوله يف مسات رواد األعمال.

 

 اإلقراض من أموال الصندوق الوقفي: 3/3/2/2
خاصة قي مرحلة النمو والتطوير  – حتتاج مشروعات رايدة األعمال يف بداية عملها     

دعم رأس املال الثابت الالزم لشراء اآلالت واملعدات واألاثث وغريها إىل  -داخل احلاضنة 
من األصول أو لتمويل مستلزمات اإلنتاج. ويقرتح الباحث أن يقوم الصندوق الوقفي لرايدة 

حة وحمددة للحاالت األعمال بتقدمي قرض حسن لصاحب املشروع وفقا ألسس ومعايري واض
جدية رائد األعمال وواقعية املشروع  ىيف ضوء مد -اليت جيوز فيها منح تلك القروض 

أن يسدد هذا القرض  ىعل –املتقدم به وما مت من دراسات يف املراحل السابقة ابحلاضنة 
على أقساط ومدد مناسبة حبيث يعطى فرتة مساح حىت بداية اإلنتاج والتسويق. وقد أجاز 

فقهاء وقف النقود على أن يتم استخدامها ابإلقراض للمحتاجني أو دفعها مضاربة ملن ال
 . 1حالرب يعمل فيها مقابل حصة يف

                                                           

 .اتريخ دون ،على الشرح الكبري" يير "حاشية الدسوقالدرد -1      
  



 2دد، الع25 المجلد ية إسالمية،اقتصاددراسات                                                      34
 

 

 
 أبساليب التمويل اإلسالمي:مشروعات رايدة األعمال متويل أصحاب  3/3/2/3

ع عادة خالل مرحلة النمو والتطوير أيضا، وبعد خترج املشروع من احلاضنة حيتاج املشرو      
أساليب التمويل اإلسالمي ملا هلا  ىعتماد علمتويل إضايف خارجي، وهنا تظهر أمهية اال إىل

أنشطتها بسبب ما  ىتعزيز روح رايدة األعمال وإضفاء الصفة التنموية عل ىمن قدرة عل
 ستثمار والتمويل يف الفكر اإلسالمي كما سبق بيانه.تتضمنه من ضوابط ومعايري حمددة لال

ع أساليب التمويل يف الفكر اإلسالمي ما بني املشاركة واملضاربة والبيوع )املراحبة والسلم وتتنو 
( واإلجارة، ويف مجيع تلك الصيغ يستفيد طالب التمويل ابحلصول على املال االستصناعو 

تستخدم ملساندة رأس املال أو اليت األرابح  حبصة يف يالالزم ويستفيد الصندوق الوقف
 جوه اخلريات. و  اإلنفاق يف

 ىعل –للبحث  ةاملخصص املساحةويف حدود  -وسوف يركز الباحث يف هذا البحث       
آليات صيغ التمويل اإلسالمي لتفعيل دور الوقف يف متويل  ىإحدبصفته  االستصناععقد 

ف  االستصناعستعراض موجز للجوانب الفقهية لعقد ا، من خالل مشروعات رايدة األعمال
وما حيققه من مزااي مشروعات رايدة األعمال اجلوانب التطبيقية له يف جمال متويل  ىالرتكيز عل
 عملية.

 :مشروعات رايدة األعماليف تفعيل دور الوقف يف متويل  االستصناعدور عقد  3/4
 :االستصناعطبيعة عقد  3/4/1

فته، يف اللغة هو طلب الصنعة، والصنعة عمل الصانع يف صنعته أو حر  االستصناع     
الذمة يشرتط فيه العمل على وجه يف االصطالح هو " عقد على مبيع يف  االستصناعو 



 35  ( /عز الدىن تهامي دور الوقف في دعم مشاريع ريادة األعمال )نموذج عقد االستصناع

 

 

 

ء مما يصنع صنعا يلتزم البائع ياحلال شيف "ويعرف أيضا" أبنه عقد يشرتى به  خمصوص
عقد  يف ي. ويسمى املشرت 1بتقدميه مصنوعا مبواد من عنده أبوصاف معينة وبثمن حمدد

ء حمل العقد: مستصنعا فيه، والعوض يسمى  يائع: صانعا، والش: مستصنعا، والباالستصناع
 مثنا.
ختلفوا اقهاء لسد حاجات الناس ولكنهم فذكرها الاليت يعترب أحد العقود  االستصناعو      
من  اقسم االستصناعتكييفه وشروطه. فذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل اعتبار يف 

الذمة مما يصنع  ء موصوف يفيد السلم فيما إذا بيع شعقيف أقسام السلم، حيث يذكرونه 
 الصناعات، ولذا يشرتطون لصحته أن تتوافر فيه مجيع شروط السلم ويف ويعتربونه سلما يف

. أما احلنفية فهم الذين اعتربوه عقدا ونوعا من البيع خاصا متميزا 2مقدمتها تعجيل الثمن
ء من جنس خمصوص يسان قد حيتاج إىل شأبحكامه ويرون أن احلاجة تدعو إليه ألن اإلن

فلو مل جيز  ،على قدر خمصوص وصفة خمصوصة وال جيده مصنوعا فيحتاج إىل أن يستصنع
 .3والشريعة قد تكفلت برفعه ،احلرج لوقع الناس يف

 
 
 

                                                           

السابع املنعقد  هجممع الفقه مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة مؤمتر  " حبث مقدم إىلاالستصناعالزرقا، مصطفي أمحد "عقد  -1     
  م.1992مايو  14-9هـ، 1412ذو القعدة  12-7يف  ةيف جد

يف  ةالسابع املنعقد يف جد هجممع الفقه مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة مؤمتر  ث مقدم إىلحب "االستصناعالسالوس، علي "-2     
  م.1992مايو  14-9هـ، 1412ذو القعدة  7-12
  .مرجع سابقالكاساين،  -3     
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 :االستصناععن طريق  االستثمارتضبط صيغة  القواعد الشرعية اليت 3/4/2
فإن شروطه هى ومن ف قسام السلم، أقسم من  ستصناعاالن عقد فإوفقا لرأى اجلمهور    

عند احلنفية  االستصناعتضبط عقد  ، أما أهم القواعد الشرعية اليتهانفس شروط السلم
 :1يفه

العلم ابملصنوع وذلك ببيان جنسه ونوعه وقدره وصفته ألنه ال يصري معلوما  .1
 دون ذلك... بياان حيول دون النزاع حني التسليم.

 أبواين ملستصنع مما جيرى فيه التعامل بني الناس، ومثل له الكاساينأن يكون ا .2
أى أن  ،احلديد والنحاس والرصاص والزجاج واخلفاف والسالح وحنو ذلك

بنيت على  واألحكام اليت ،جاز للحاجة فيما للناس فيه تعامل عرفا االستصناع
 يثبت التعامل فيه العرف تتغري بتغريه زماان ومكاان، وعليه جيوز التعامل فيما مل

 املنازعة معه. يسابقا إذا أمكن ضبطها على وجه تنتف

لشرط، فأبو حنفية يقول هبذا اهذا  أال يكون مؤجال، وقد اختلف احلنفية يف .3
صار سلما )والشهر  االستصناععقد  الشرط ألنه يرى أنه إذا ذكر األجل يف

                                                           
 راجع:-1
 .مرجع سابق ،الكاساين -
 .مرجع سابق ،أمحد يالزرقا، مصطف -
السابع  هجممع الفقه مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة مؤمتر  حبث مقدم إىل" عاالستصنا "عقد  ةوهب يالزحيلي، مصطف -

  م.1992مايو  14-9هـ، 1412ذو القعدة  12-7يف  ةاملنعقد يف جد
ي يف املؤسسات املالية االستثمار ن فكري "املنهذ احملاسيب الكمي لتخطيط ورقابة تشكيلة النشاط لدىا ، عزهتامي -

 .قمرجع ساباإلسالمية" 
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ألجل ليس يعترب أقل أجل للسلم(، وقال أبو يوسف وحممد: عدم ضرب ا
رب األجل فيه أم مل يضرب ألن العادة ضُ  ؛على كل حال استصناعبشرط وهو 

وإمنا يقصد به تعجيل العمل ال أتخري  ،االستصناع جارية بضرب األجل يف
 السلم لالستمهال. لالستعجال ويف االستصناع أن التأجيل يف ياملطالبة، أ

ء بل يقد ال يدفع منه شجملس العقد، أو  أن الثمن قد يدفع كله أو بعضه يف .4
 يكون دينا حىت يسلم املستصنع فيه.

أبو يوسف فإنه إذا أمت الصانع صنع الشىء وأحضره للمستصنع  يوفقا لرأ .5
موافقا لألوصاف فليس ألحد منهما خيار، بل يلزم الصانع بتسليمه، ويلزم 

 املستصنع بقبوله.

الصانع  املوصوفة فيويفالعني  يأن املبيع )املستصنع فيه( طبقا للرأى الراجح ه .6
ذمته إذا جاءه بعني مستكملة األوصاف املطلوبة من صنع غريه أو من صنعه 

 هو نفسه قبل العقد.

 يف يتصنع صنعا )املصنوعات( والجير  السلع اليتيف  يإمنا جير  االستصناعأن  .7
ال تدخلها الصنعة كالثمار والبقول وحنوها، فهذه األشياء  األشياء الطبيعية اليت

 ا أريد بيعها قبل وجودها فطريقها بيع السلم.إذ

ء املستصنع فيه وسائر ما حيتاج ييصنع منها الش أن املادة أو املواد األولية اليت .8
( شيئا منه، يإليه صنعه إمنا يقدمه الصانع من عنده وال يقدم املستصنع )املشرت 

 عن اإلجارة. االستصناعوهذا ما يفرق 
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 :االستصناععن طريق  الستثماراجماالت تطبيق صيغة  3/4/3
جواز  قد مجع بني خاصيتني: خاصية بيع السلم يف االستصناعيتبني مما سبق أن عقد       

جواز  يف  ية البيع املطلق العاديوروده على بيع معدوم حني العقد سيصنع فيما بعد، وخاص
يف فوائد عظيمة  ستصناعالسلم.كما أن لال كون الثمن فيه ائتمانيا ال جيب تعجيله كما يف

ن طلب سلع إى إذ االقتصادحتقيق االستقرار يف منها: أنه يساهم  ،ةاالقتصاديتنشيط احلركة 
أن هناك حاجة هلا، كما أنه يضمن للمستصنع تقلبات  خاصة مبواصفات معينة يعين

وذلك بدفع السعر املتفق عليه عند العقد، ويضمن للصانع عدم ركود السلع عنده  ،األسعار
ميثل أحد الصيغ اإلسالمية  االستصناعيصنع إال ما يتفق على صناعته. ومن ف فإن عقد  فال

، وميكن للمؤسسات اإلسالمية تطبيق هذه الصيغة ياجملال الصناع املالئمة لالستثمار يف
 .1العمليات واملشروعات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل بصور متعددة ية يفاالستثمار 

، حيث 2«ياملواز  االستصناعو  االستصناع»ستفادة من فكرة لوقفية االوميكن للمؤسسة ا     
ن يقوم بنفسه بتصنيع السلعة املطلوبة منه، ولكن ميكنه أ االستصناعال حيتاج البائع يف عقد 

مواز مع جهة  استصناعأن يقوم إبجراء عقد  ى، علاالستصناعأن يقوم بدور البائع يف عقد 
املوازي يف  االستصناعتوفري السلعة املطلوبة، وتتمثل صيغة تصنيع و  ىتكون قادرة عل ىأخر 

                                                           

املؤمتر واملتوسطة"  كآلية لتفعيل دور الوقف يف متويل وتنمية املنشآت الصغرية  االستصناعن فكري "عقد لدىا هتامي، عز-1 
رحاب مدينة اإلسكندرية وابلتعاون بني يف والتمويل اإلسالمي، املنعقد  االقتصادتفعيل دور  الدويل حول حاجة العامل إىل
  م.2018إبريل  27 – 25امعة اإلسكندرية يف الفرتة من رابطة اجلامعات اإلسالمية وج

 11م، املعيار الشرعي رقم 2010املعايري الشرعية،  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ابلبحرين،راجع، -2
 املوازي. االستصناعو  االستصناع
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بصفتها صانعا )ابئعا( مع عميل يرغب يف سلعة  استصناعأن مؤسسة التمويل تربم عقد 
( تطلب منه صناعة السلعة عتبارها مستصنعا )مشرتايمعينة، ف تتعاقد مع عميل آخر اب

نا لدىت احملددة. ويف هذه احلالة يكون األول ووفقا للمواصفا االستصناعاملطلوبة يف عقد 
املوازي هي: املؤسسة التمويلية: ومتثل الصانع  االستصناعو  االستصناعثالثة أطراف لعقدي 

املوازي. العميل  االستصناعاألول، واملستصنع )املشرتي( يف عقد  االستصناع)البائع( يف عقد 
اجلهة املنتجة  - األول ناعاالستصطالب السلعة: وميثل املستصنع)املشرتي( يف عقد 

 املوازي. االستصناع)املصنع(: ومتثل الصانع)البائع( يف عقد 
 

أن  االستصناعاملوازي بتلك الصورة جائز ألنه جيوز للصانع يف عقد  االستصناعوعقد     
، والعميل طالب السلعة يعلم أن املؤسسة التمويلية ال تقوم أخرىيوفر السلعة من جهة 

املوازي:  االستصناع. ولكن يشرتط يف تطبيق أخرىجهة  لدىة وإمنا تصنعها بتصنيع السلع
العقد مع املستصنع منفصال عن العقد مع يكون ، أي أن نيأن يكون العقدان منفصل

متالكا ااملوازي( السلعة  االستصناعأن متتلك املؤسسة التمويلية )املستصنع يف عقد و الصانع، 
األول، وأن تتحمل املؤسسة  االستصناعاملستصنع يف عقد  ىحقيقيا وقبضها قبل بيعها عل

األول، وال  االستصناعالتمويلية كل تبعات تعاقدها مع املستصنع بصفتها صانعا يف عقد 
فيما يلي  نبنيوسوف املوازي.  االستصناعالعميل اآلخر )الصانع( يف عقد إىل جيوز حتويلها 

 وعات رايدة األعمال من خالل حالة عملية.يف متويل مشر  ألسس وكيفية تفعيل دور الوقفا
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 حالة عملية: 3/5
فرتاضية تربز كيفية قيام الصندوق الوقفي لرايدة األعمال ايعرض الباحث فيما يلي حلالة      
 بتمويل مشروعات رايدة األعمال: –من خالل حاضنات األعمال  –

عة اليت هبا مقر خرجيني( ابجلام 5تقدم جمموعة من خرجيي كلية الزراعة )بفرض  .1
عنابر  ىإحدي حاضنات األعمال مبشروع متكامل إلنتاج الدواجن )حيتوي عل

وبعد القيام  .ثالجة حلفظ الدواجن املذبوحة(و اإلنتاج، وحدة إلنتاج العلف، 
 feasibility study ىابلدراسة واملناقشة اإلبتدائية للمشروع وإعداد دراسة اجلدو 

 نضمام املشروع للحاضنة. امتت املوافقة علي  business planوخطة املشروع 

 هجني 200,000متويل خارجي مبقدار  حاجة املشروع إىل ىتظهر دراسة اجلدو  .2
عنابر اإلنتاج ومصنع و أالت ومعدات  و مصري لتمويل رأس املال الثابت )مبان  

العلف والثالجات(، وقد وافق ممثل الصندوق الوقفي )املؤسسة الوقفية( يف احلاضنة 
 أقساط شهرية خالل مخس سنوات. ىلي متويل املشروع بقرض حسن يرد علع

 300,000متويل خارجي مبقدار  إيضا حاجة املشروع إىل ىتظهر دراسة اجلدو  .3
مستلزمات مصنع العلف و مصري لتمويل رأس املال العامل )شراء الكتاتيت  هجني
حمركة  ىوقو  من نقل ومياه خرىاألجور واملرتبات واملصروفات العمومية األو 

 وغريها(.

 
ونظرا لعدم رغبة رواد األعمال ومالك املشروع يف دخول شريك معهم، فقد أقرتح عليهم      

ممثل الصندوق الوقفي )املؤسسة الوقفية( يف احلاضنة متويل املشروع عن طريق عقد 
 . وفقا ملا هو موضح يف الشكل التايل:االستصناع
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دوق الوقفي التابع للمؤسسة الوقفية إببرام عقد ، يقوم الصنيف املرحلة األوىل -

  2000مع اجملمعات االستهالكية بصفته صانعاً )ابئعاً( وذلك لتوريد  استصناع
أسابيع من اتريخ إبرام العقد، يف حني تقوم  8كيلوغرام من الدجاج هلا بعد 

بالغ هذه اجملمعات بدورها بصفتها مستصنعاً )مشرتايً( بسداد مثن عقد التوريد ال
 ألف جنيه مصري دفعة واحدة أو على مراحل. 350

كون الصندوق الوقفي ال ميلك اخلربة الالزمة يف جمال   -ويف املرحلة الثانية  -
مع  مواز   استصناعيقوم بصفته مستصنعًا )مشرتايً( إببرام عقد  -الدجاج 
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رام من كيلوغ  2000اخلرجيني ماّلك املشروع بصفتهم طرفاً صانعاً )ابئعاً( لتوريد 
ألف جنيه مصري  300أسابيع من اتريخ إبرام العقد مقابل  7الدجاج بعد 

تدفع هلم دفعة واحدة أو على مراحل، وبذلك حيصل اخلرجيون على قيمة 
 التمويل املطلوب رأمسال عامل إلنتاجهم.

كيلوغرام من الدجاج وفق   2000بعد استالم الصندوق الوقفي لكمية  -
د املتبقي عليه جتاه اخلرجيني ماّلك املشروع )إن وجد(، املواصفات املطلوبة وسدا

يقوم بدوره بتوريد هذه الكمية من الدجاج إىل اجملمعات االستهالكية وفق 
 .املوعد املتفق عليه واستالم ما تبقى له من رصيد نقدي يف ذمة هذه اجملمعات

 
ي قد يكون بني املؤسسة املواز  االستصناعو  االستصناعأن عقد  وجتدر اإلشارة هنا، إىل     

سبيل املثال: قيام املؤسسة الوقفية  ىمن رواد األعمال، ومن صور ذلك عل رائدينالوقفية و 
أول  استصناعبتمويل شركة رايدة أعمال تقوم بتصنيع مستلزمات عنابر إنتاج الدواجن بعقد 

لشركة رايدة أعمال  مواز   استصناع)املؤسسة الوقفية مشرتاي(، ف يتم بيع تلك املنتجات بعقد 
تلك املنتجات  ( اليت حتتاج إىلالسابقةاالفرتاضية )مثل مزرعة الدواجن يف احلالة  أخرى

 ستخدامها مدخالت يف صناعتها )املؤسسة الوقفية ابئعا(.  ال
 

 مزااي تفعيل دور الوقف يف متويل شركات رايدة األعمال: 3/6
ومنها عقد  –البيوع بصفة خاصة يعمل التمويل اإلسالمي بصفة عامة وعقود      

بل قد  –احلقيقي، ألن حمل العقد تسليم سلع مقابل الثمن  االقتصاديف جمال  – االستصناع
يكون الثمن يف بعض احلاالت يف صورة عينية مثل توفري اآلالت للمنشأة ويسدد الثمن سلعا 
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ل التقليدي. وحيقق وليس ردا ملبلغ القرض النقدي كما هو احلال يف التموي - من إنتاجها
 منها: ،ذلك العديد من املزااي لشركات رايدة األعمال

معاجلة املشكالت الناجتة عن التمويل بفائدة من البنوك التقليدية، وذلك ألن هذا  .1
 التمويل إما أن يتم وفقا:

ملتوسط أسعار الفائدة السائدة يف السوق، ويف هذه احلالة سوف ترهق تلك الفائدة   -
، خرىت رايدة األعمال وتفقدها امليزة التنافسية مع املنشآت األكاهل أي شركا

 ومن ف تقع يف التعثر وعدم السداد وعادة التصفية حلساب املمولني.

فائدة خاصة ابملنشآت الصغرية واملتوسطة، كم تفعل مجيع  رأو يتم وفقا ألسعا -
شآت نم تلك املدع ىالدول ومنها مجهورية مصر العربية اليت وافقت احلكومة فيها عل

سنواي، ويف تلك الطريقة إرهاق  %5ومتويلها من خالل قروض بفائدة قد تبدأ من 
متنوعة من انحية،  أخرىلكاهل الدولة يف ما تقوم به من مشروعات ضخمة 

تلك املليارات املخصصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة  هوصعوبة يف التأكد من توجي
شروع فعلي ألن التمويل يتم يف معظم يف مسارها الصحيح من حيث إقامة م

 احلاالت بصورة نقدية.
 توفري التمويل الالزم لشركات رايدة األعمال اجلديدة أو القائمة: .2

ففي حالة شركات رايدة األعمال اجلديدة ميكن للصندوق الوقفي لرايدة األعمال  -
ط )من )املؤسسة الوقفية( تقدمي الدعم والتمويل هلا يف مرحلة الدراسة والتخطي

خالل احلاضنة( ويف مرحلة بداية النشاط من خالل متويل رأس املال الثابت، سواء 
أو من خالل املشاركة  السابقةاالفرتاضية قرتح الباحث يف احلالة ابقرض حسن كما 
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تناسب رواد األعمال كاملراحبة وعقد  أخرىوسيلة متويل إسالمية  ةاملتناقصة أو أي
تقوم املؤسسة الوقفية ابلتعاقد  الستصناعة التمويل ابوغريها. )يف حال االستصناع

صيغ البيوع اجلائزة شرعا وحسب  ىإبحد أخرىعلي شراء تلك اآلالت من جهة 
املوقف التمويلي للمؤسسة يف ذلك الوقت )الشراء مباشرة ونقدا وفقا لعقد بيع 

مع  مواز   ناعاستصل وفقا لعقد بيع املراحبة أو إجراء عقد جاملساومة أو الشراء ابأل
 املصنع املنتذ لتلك اآلالت(.

ويف حالة شركات رايدة األعمال القائمة ابلفعل، يكون دور املؤسسة الوقفية متويل  -
وفقا لعقد  أخرىرأس املال العامل من مستلزمات إنتاج وأجور ومصروفات جارية 

 السابقة.االفرتاضية كما هو مبني يف احلالة   االستصناع

املؤسسات الوقفية أو علي  ىمستو  ىلتطبيق العملي سواء علإمكانية وسهولة ا .3
 واحلرفيني. ىمستوي شركات رايدة األعمال، وبصفة خاصة املنشآت الصغر 

طلب سلع مبواصفات معينة، ومن ف ال يتم إنتاج سلع  ىعل االستصناعيقوم عقد  .4
ال يوجد طلب فعال عليها، وهذا حيدث التوازن بني العرض والطلب وحيقق 

 .. وحيقق العديد من املزااي لكل من املمول واملتمولاالقتصاديستقرار اال

 ميزة ملؤسسة التمويل )املؤسسة الوقفية( من حيث: االستصناعحيقق التمويل بعقد  .5

ن املشرتي املمول سوف يسرتد إن التمويل، حيث لدىمعاجلة آاثر التضخم ابلنسبة  -
لن يؤثر ذلك عليه إىل خم، وابلتحقه يف صورة سلع ترتفع أسعارها مع حاالت التض

ن قرضا يف صورة نقود تقل قوهتا الشرائية ابلتضخم فيسرتدها لدىخبالف ما إذا كان ا
 بقيمة أقل مما دفعه.



 45  ( /عز الدىن تهامي دور الوقف في دعم مشاريع ريادة األعمال )نموذج عقد االستصناع

 

 

 

 االستصناعحتقيق عائد للمؤسسة الوقفية يتمثل يف الفرق بني مثن البيع يف عقد  -
ستخدام هذا اة املوازي، وميكن للمؤسس االستصناعاألول ومثن الشراء يف عقد 

تنفيذ تلك  ىالدعم الفين واإلداري الالزم لإلشراف عل ىالعائد يف اإلنفاق عل
ئتمان اعتبار أن أي اعلي  االستثمارجانب تكوين خمصص خماطر إىل العقود، 
 خماطر. ىحيتوي عل

ميزة للمتمول أو طالب التمويل )شركة رايدة  االستصناعحيقق التمويل بعقد  .6
 األعمال( من حيث:

ستفادة من اخلربات الفنية واإلدارية من حاضنة األعمال بصفة عامة، واملؤسسة اال -
ستالم املنتجات اثابة شريك يود  اح املشروع و مبالوقفية بصفة خاصة ألهنا تعد 

 وفقا للمواصفات احملددة.

بيعه مسبقا وحتقق أنه  ىن ما تنتجه شركة رايدة األعمال جر إضمان التسويق حيث  -
بل وعرف مقدار رحبه، ومن ف فهو يعمل بثقة وطمأنينة، وذلك علي ربح فيه، 

يف حالة عدم توافر  –خالف التمويل التقليدي ابلقروض حيث تقع مهمة التسويق 
 وهذهصاحب الشركة  ىعل –دعم من الدولة وهو ما حيدث يف كثري من احلاالت 

ة بصفة عامة كما من أهم التحدايت اليت تواجه أصحاب املنشآت الصغرية واملتوسط
 سبق بيانه.
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 اخلامتة والتوصيات

 
 االستصناعتناول هذا البحث دور الوقف يف متويل مشروعات رايدة األعمال )عقد      

أمنوذجا(، حيث عرض لطبيعة مشروعات رايدة األعمال وأهم التحدايت اليت تواجهها يف 
تنمية تلك املشروعات من خالل الدول العربية واإلسالمية، ف تناول دور الوقف يف متويل و 

والوقف يف الفكر اإلسالمي، ف بيان كيفية تفعيل دور الوقف يف متويل  االستثماربيان مفهوم 
صيغ  ىإحد ىمشروعات رايدة األعمال من خالل حاضنات األعمال، مع الرتكيز عل

ا حيققه من للتطبيق العملي يف هذا اجملال مل امنوذج االستصناعالتمويل اإلسالمي وهو عقد 
وخيلص الباحث  .مزااي لكل من املؤسسة الوقفية وشركات رايدة األعمال، بل واجملتمع أبسره

 من ذلك ابلتوصيات التالية:
تعد حاضنات األعمال من األساليب احلديثة لتبين فكر العمل احلر واملسامهة يف  .1

بدء مشروعات واعدة على أسس سليمة، حيث تعمل على زايدة نسبة  اح 
نظرا ملا تقدمه تلك احلاضنات من كفاءات وخربات  ،مشروعات رايدة األعمال

 ودعم متواصل لرواد األعمال.

نضمام حلاضنات األعمال املمولة من وضع معايري الختيار الفئات املستهدفة لال .2
وإعداد دراسات  ،املؤسسات الوقفية مبا يدعم معاجلة مشكالت الفقر والبطالة

 نضمام للحاضنة.روعات قبل االجدوي حقيقية عن املش

اجلهات الداعمة ملشروع حاضنات  ىإحدبصفته التوجه حنو دخول الوقف  .3
عتبارها جهة متويل يف املقام األول، علي أن تعمل مع جهات دعم فين األعمال اب

 ذات خربة كاجلامعات. أخرى
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 ىه علمزيد من الدراسات يف جمال الوقف بصفة عامة وضرورة النظر إليإىل احلاجة  .4
بل التنمية  –ة االقتصاديهما ميكن من دعم التنمية ماي اقتصادأنه ميثل قطاعا 

 جانب القطاعني اخلاص والعام. إىل  -املستدامة 
 ىوالشفافية عن نشاط هذه املؤسسات الوقفية لطمأنة أفراد اجملتمع عل اإلفصاح .5

الوقفية،  االنضمام للمنظومة ىحسن إدارة ممتلكات األوقاف بغرض حتفيزهم عل
 هم يف هذا اجملال.مإلعالم الوقفي دور ول

التوجه حنو الدراسات والبحوث التطبيقية لتفعيل دور الوقف يف متويل املنشآت  .6
 ىالصغر  والصغرية  املنشآتواإلنتاجية بصفة عامة ومشروعات رايدة األعمال 

 بصفة خاصة، مما خيفف عن كاهل الدولة بعض األعباء من انحية، ويدعم روح
 .أخرىبني أفراد اجملتمع من انحية  االجتماعيالتضامن والتكافل 

 
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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 أثر التطورات التكنولوجية احلديثة على املعايري املالية واحملاسبية 

 يف هليئة أيو 
 1منيأن لدىرحاب عادل صالح ا

 
 املخلص

إعداد املعايري، مع الرتكيز يف هتدف الدراسة إىل التعريف أبهم إ ازات اهليئة ودورها 
، من خالل تقنيني إلنرتنتاب ( التعامالت املالية38على معيارين حتديدًا ومها، املعيار رقم )

املؤسسات يف استخدام احلوسبة السحابية، وسلسلة الكتل من أجل االرتقاء ابحملاسبة 
( املضاربة ملسايرة التطورات 13تستخدم أو تسرتشد ابملعايري، واملعيار رقم ) والبنوك اليت

ي هلا وعرض العمالت الرقمية من خالل وضع هيكل وإطار شرعيف العاملية حنو املضاربة 
 ظل التطورات املعاصرة.يف أصبحت ضرورة ملحة اليت فائدة التقنيات احلديثة 

من خالل دراسة معيارين ومها: معيار  يواعتمدت الدراسة على املنهذ التحليل
 ( لتحديد أوجه القصور والعمل على حتديث وتطوير املعايري.13( ومعيار )38)
(، وعرض 38أنه يتوجب تعديل املعيار رقم )إىل توصلت الدراسة بعد حتليل املعايري   

املشكالت احملاسبية املرتبطة ابيرادات أنشطة شركات احلوسبة السحابية، وإدخال تكنولوجيا 
، وإبرام الصفقات لضمان عدم التالعب والتحريف اإلنرتنتالتعامالت عرب  سلسلة الكتل يف

هليكل العام للعمالت الرقمية وإنشاء ابالتفاقيات، كما توصلت الدراسة إىل أمهية تعديل ا
عمالت رقمية مركزية معروفة املصدر، فمن أهم مسات العمالت الرقمية أن لكل عملة هدفاً 
يقدم من خالل ورقة عمل عند ابتكار العملة، فيتحتم على الدول مواجهة املساوىء من 

                                                           
 yahoo.com1199RehabAdel@ابحثة دكتوراه، كلية التجارة جامعة القاهرة،  1
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تسهيل وإزالة يف حتققها  اليتواالنتفاع ابلفوائد  ،العمالت الرقمية كغسيل األموال واإلرهاب
العقبات بني الدول وتسهيل التجارة وتدفق األموال من خالل إنشاء عمالت رقمية لكل 

 دولة أو عمالت رقمية مشرتكة بني الدول.
وأوصت الدراسة بضرورة إجياد إطار شرعى للعمالت الرقمية بداًل من حماربتها، 

للحوسبة السحابية في وضع إطار تعري وتقبلها لالستفادة من منافعها، كما أوصت بضرورة
ضرورة مسايرة التطورات التكنولوجية بكل أنواعها إىل وأشارت الدراسة  .وسلسلة الكتل

 والعمل على تطوير وحتديث املعايري طبقاً للمتطلبات البيئية احمليطة.
 يةاحتفالكلمات امل

العمالت الرقمية  -Block Chainسلسلة الكتل  -Cloud Computingاحلوسبة السحابية 
cryptocurrency 
 اهدف الدراسة 

( 38أمهية تعديل معيارين حتديداً ومها: املعيار رقم )إىل هتدف الدراسة إىل اإلشارة 
يف من خالل تقنيني استخدام احلوسبة السحابية وسلسلة الكتل  إلنرتنتالتعامالت املالية اب
( املضاربة ملسايرة التطورات العاملية 13ر رقم )ات والبنوك، واملعياؤسسامليف االرتقاء ابحملاسبة 

 هلا. يالعمالت الرقمية من خالل وضع هيكل وإطار شرعيف حنو املضاربة 
 أمهية الدراسة

 أهنا:يف تتمثل أمهية الدراسة 
وقد مت اختيار هيئة  ،يف( هليئة أيو 39( و )38عيارين )املأول دراسة تتناول ضرورة تعديل -1
ب اعتماد العديد من الدول على املعايري الصادرة منها واستخدام دول حتديداً بسبيف أيو 

 أخرى معايريها أدلة إرشادية.
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من احلوسبة السحابية، وتقنية سلسلة الكتل  متثل الدراسة أول دراسة تناقش كال-2
 .اإلسالميوالعمالت الرقمية من املنظور 

يف عايري املالية واحملاسبية هليئة أيو ابمل مهمنيحتاول الدراسة تقريب الفجوة بني معيارين -3
 والواقع املعاصر.

 املقدمة
وتسابق الدول وكربى املنظمات  يعلى املستوى العامل يظل التطور التكنولوجيف 

حنو مواكبة التكنولوجيا املالية واحملاسبية احلديثة، توالت االبتكارات منذ بداية ظهور احلوسبة 
 اوهو ما مثل نقلة نوعية ملنظمات األعمال وتـأثري  ،لسحابيةمنها احملاسبة ا تالسحابية واشتق

مباشر وملحوظ على الناحية التنظيمية والتكاليفية. وبعد ذلك ظهرت مؤخرًا قضية حازت 
فقد  ،ني ما بني مؤيد ومعارضاالقتصاديوقسمت العامل واخلرباء و  يعلى االهتمام العامل

ابلعامل من الوالايت املتحدة  اقتصادلقت من أقوى انطاليت ظهرت بعد األزمة املالية العاملية 
وهو من أكرب البنوك  ،أعلن بنك ليمان براذرز إفالسه عندما 2008بداية سبتمرب يف 

وأاثر ذلك  .يابلوالايت املتحدة األمريكية، بسبب ما نتذ عن خسائر من الرهن العقار 
 ،العمالء أمواهلم من البنوك نفوس املودعني واملستثمرين مما ترتب عليه سحب كليف الذعر 

 ،ومن هنا جاءت فكرة العمالت الرقمية من خالل شخص يدعى ساتوشى انكوموتو
غري اآلمن وظهرت خالل هذه الفرتة تكنولوجيا  االستثمارفاستجاب العامل للفكرة هروابً من 

طورات العديد من اجملاالت. وبعد كل هذه التيف أحدثت طفرة تكنولوجية اليت سلسلة الكتل 
أصبح على عاتق املشرعني ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية ووضع حلول للمشاكل، 

يستدعى  األمر الذيكل نقلة تكنولوجية هلا مميزاهتا وعيوهبا، و  ،فالتكنولوجيا سالح ذو حدين
وهذا ما ستناقشه الباحثة من خالل  ،لتلك القضااي السابقة واملايل تقنني الوضع احملاسيب

 . وقد قسمت الدراسة إىل مباحث وهى:التايل العرض
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، املبحث : التعريف بدور هيئة أيويفاملبحث األول: الدراسات السابقة، املبحث الثاين
الثالث: احملاسبة السحابية، املبحث الرابع: العمالت الرقمية وسلسلة الكتل، املبحث 

 واملضاربة. إلنرتنتاملعامالت املالية اب ياخلامس: دراسة حتليلية ملعيار 
 املبحث األول: الدراسات السابقة

آاثرت التطورات التكنولوجية احلديثة وعالقتها اليت اتبعت الباحثة مجيع الدراسات 
وذلك لتحديد الفجوة البحثية ودعم أمهية البحث وتغطية نقطة حبثية حديثة مل  ،بعلم احملاسبة
 :ي جمموعتني كما يلومت تقسيم الدراسات إىل .دراسات من قبلالتتطرق إليها 

 اجملموعة األوىل: الدراسات ذات الصلة ابحلوسبة السحابية
أو  سواء من اجلانب التقين ،تناولت الباحثة العديد من دراسات تكنولوجيا احلوسبة السحابية

اجتاحت أيضاً تكنولوجيا احلوسبة السحابية اجملال قد عالقتها بعلم احملاسبة ملا هلا من مزااي. و 
 وقد توصلت الباحثة للدراسات التالية: ،بعد شيوع استخدامها ابملنظمات يفاملصر 

 1(2018مني، أدراسة )
إلعداد التقارير املالية الدولية لنظم  هدفت الدراسة لتوضيح أمهية صياغة معيار دويل

املعلومات احملاسبية اإللكرتونية بسبب ظهور تطورات تكنولوجية أثرت على احملاسبة بشكل 
الدراسة من خالل  ريتجأُ  قدأشارت إىل احملاسبة السحابية وسلسلة الكتل. و عام. و 

انقشت مدى انتشار التقنيات التكنولوجية احلديثة، ومت وضع اليت األطالع على الدراسات 
أثراء األحباث احملاسبية. كما توصلت أهم نتائذ الدراسة إىل أمهية يف إطار نظرى للمسامهة 

                                                           

(. أمهيــة التوجــه حنــو صــياغة معيــار للتقنيــات التكنولوجيــة احلديثــة لتجنــب 2018أمــني، رحــاب عــادل صــالح الــدىن، ) 1 -
لقسم احملاسبة واملراجعة كليـة التجـارة  يالسنو  ييف ظل ظهور احملاسبة السحابية وسلسلة الكتل. املؤمتر العلم التهرب الضرييب

وأتثرياهتــا الضــريبية. بــدار  IFRSجتاهــات احلديثــة يف احملاســبة يف ضــوء التقــارير املاليــة الدوليــة جامعــة عــني مشــس. بعنــوان اال
 بريل .أ 15الضيافة. 
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نيات احلديثة والعمل على وضع إطار مفاهيمى للتقنيات احملاسبية وضع معيار لتنظيم التق
 لداللة على أمهيتها لعلم احملاسبة.

 
 1(2017دراسة )حممود ورمضان، 

سعت الدراسة إىل العمل على تطوير مقاييس ومؤشرات تقييم األداء للوحدات 
ل مجع البياانت ظل تكنولوجيا احلوسبة السحابية. مت إجراء الدراسة من خاليف احلكومية 

يف لوضع أسس استخدام تكنولوجيا احلوسبة السحابية  احملاسيبواملعلومات من األدب 
يف الوحدات احلكومية. توصلت أهم نتائذ الدراسة إىل ضرورة االنتقال للحوسبة السحابية 

ترشيد يف حتسني وتطوير األداء احلكومى ودورها يف املنظمات احلكومية ملا هلا من أمهية 
إلنفاق ومسايرة التكنولوجيا احلديثة بشكل عام جبانب البعد االجتماعى حنو إرضاء ا

 املواطنيني وتلبية احتياجاهتم.
 2(2016دراسة )الصايغ، 

عن  احملاسيب اإلفصاحقياس مستوى يف اهتمت الدراسة مبحاولة وضع إطار يساهم 
اسة على املنظمات املصرية مت تطبيق الدر و  ،منظمات احلوسبة السحابيةيف األصول الفكرية 

 احلايل احملاسيبتوصلت الدراسة إىل قصور النموذج و تقدم خدمة احلوسبة السحابية. اليت 
وعدم مالءمته للتغري عن حمفزات حتقيق القيمة، مما نتذ عنه قوائم مالية ال تلىب احتياجات 

                                                           

(. مــــدخل حماســــيىب مقــــرتح لرتشــــيد نفقــــات األداء احلكــــومى 2017حممــــود، منصــــور حامــــد، رمضــــان، عمــــاد جــــابر، ) 1 -
. اجمللــة العلميــة للدراســات التجاريــة والبيئيــةالثــامن. العــدد الثالــث.  للخــدمات االلكرتونيــة يف ظــل احلوســبة الســحابية. اجمللــد

334-360. 
عـن األصـول الفكريـة يف شـركات  احملاسـيب اإلفصـاح(. إطار مقرتح لقياس مسـتوى 2016غ، عماد سعد حممد، )يالصا 2 -

-143لــد األول، العــدد الرابــع، دراســة تطبيقيــة. جملــة الدراســات والبحــوث التجاريــة جامعــة بنهــا. اجمل - احلوســبة الســحابية
182. 
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صدر معيار حماسىب،  عن األصول الفكرية مل ي إلفصاحوعلى الرغم من املناداه اب .مستخدميها
منظمات احلوسبة يف عن األصول الفكرية  احملاسيب اإلفصاحكما أشارت الدراسة إىل أن 

ابلتقارير املالية. وأوصت الدراسة اللجنة  اإلفصاححتسني مستوى يف السحابية يساعد 
إلزام عن األصول الفكرية وضرورة  اإلفصاحالدائمة ملعايري احملاسبة أبن تتضمن املعايري قضية 

 املنظمات املصرية بذلك. 
 1(2016دراسة )جاد هللا، 

 ،قطاع البنوك ابلسودانيف أشارت هذه الدراسة إىل استخدام احملاسبة السحابية 
. وتوصلت الدراسة إىل أن البنوك اتبعت تكنولوجيا وحاولت توضيح السبب وراء هذا التبين

ن وأصحاب املنظمات أيضاً من متابعة  يدير حيث متكن امل ،احملاسبة السحابية ملا هلا من فوائد
 اإلجراءات واخلدمات. يسهل تسيريمكان مما  يوقت وأب يأيف تتم اليت كافة العمليات 
 2( 2016دراسة )ربيع، 

نظم ختطيط  ترشيد قرار تبينيف  يحملاسب اإلدار عاجلت الدراسة الدور املنوط اب
أخذ آراء  من خاللالدراسة قد أجريت و موارد املشروع املستندة على احلوسبة السحابية. 

عينة من املنظمات املصرية عن طريق االستقصاء. وتوصلت أهم نتائذ الدراسة إىل أنه على 
 هناكتستخدم نظم ختطيط موارد املشروع إال أن اليت الرغم من وجود العديد من املنظمات 

ميكن اليت دمات واملزااي نسبة كبرية من املنظمات ال تعرف مفهوم احلوسبة السحابية أو اخل
 تقدميها.

                                                           
بنــاء حزمــة برجميــة حماســبية مصــرفية للمؤسســات الصــغرية ابســتخدام خدمــة (. 2016جــاد هللا، عبــد اإللــه القاســم اببكــر، ) 1

Saas رسالة ماجستري. السودان. جامعة النيلني كلية علوم احلاسوب وتقانة املعلومات.السحابية . 
نظم ختطيط موارد املشروع املستندة على احلوسبة  ترشيد قرار تبينيف  ي(. دور احملاسب اإلدار 2016ربيع، مروة إبراهيم، ) 2

  جملة احملاسبة واملراجعة.-مع دراسة استطالعية على الشركات الصناعية املصرية –السحابية 
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 1(2015، يدراسة )املليج

استهدفت هذه الدراسة ظاهرة اجتاه منظمات األعمال حنو احلوسبة السحابية 
وذلك ملا هلا من مزااي ساعدت منظمات األعمال من  ،والعزوف عن احلوسبة التقليدية

مشكلة االعرتاف والقياس ضًا أيوانقش الباحث  .الناحية التنظيمية واإلدارية والتكاليفية
توقيت يف عن إيرادات أنشطة منظمات احلوسبة السحابية، وتتمثل أهم مشكلة  اإلفصاحو 

للتقارير  15رقم  االعرتاف ابإليرادات وقياس قيمته بناًء على دراسة نقدية للمعيار الدويل
انون الضريبة على كما قام بتحليل ق  ،املالية حتت مسمى "االيرادات من العقود مع العمالء"

 2015لسنة  172وكذلك قرار رقم  ،والئحته التنفيذية 2005لسنة  91الدخل رقم 
بتعديل بعض أحكام الالئحة. وتوصلت أهم نتائذ الدراسة إىل ضرورة االعرتاف ابإليرادات 

، معايري احملاسبةيف ابية وأن هناك قصوراً يتطلب إعادة النظر حالناجتة عن ممارسة احلوسبة الس
فضاًل عن ضرورة تعديل نص قانون الضرائب ليقدم حلواًل للمشكالت املتعلقة ابلضرائب 

 منظمات احلوسبة السحابية.يف املرتبطة ابإليرادات 

 

 2( ,2014Dimitriu & Mateiدراسة )
حاولت هذه الدراسة العمل على توضيح مفهوم احملاسبة السحابية من خالل 

االعتبار يف جيب أخذه  يفهى مبثابة إطار نظر  ،ها وخماطرهاعرضها ملفهومها وأمهيتها ومنافع

                                                           
ضوء معيـار يف ابية (. مشكالت التحاسب الضريىب عن إيراد شركات احلوسبة السح2015، هشام حسن عواد، )ياملليج 1

والعشـرون بعنـوان: تطـوير النظـام  الثـاين املـؤمتر الضـرييب( احملاسبة عن اإليرادات من العقود مـع العمـالء. 15رقم ) التقرير املايل
مصــر العباســية. يونيــة. اجلمعيــة املصــرية للماليــة العامــة والضــرائب.  والتنميــة. االســتثمارضــوء متطلبــات يف  ياملصــر  الضــرييب
 .24-1رة. القاه

 
2 Dimitriu,O.,& Matei,M. (2014). A new paradigm for accounting through cloud 

computing. Procedia economics and finance, 15, 840-846. 



 61   أثر التطورات التكنلوجية الحديثة على المعاير المالية أليوفي/ رحاب عادل

 

 

منظمات األعمال هلذه التكنولوجيا احلديثة ملسايرة أعماهلا. وقد توصلت  عند حماولة تبين
ختفيض التكلفة بشكل عام ملنظمات يف أبرز نتائذ هذه الدراسة إىل  اح احملاسبة السحابية 

 األعمال. 
 1(2014، دراسة )قابيل، عبد املطلب

تطوير اإلدارة يف انقشت هذه الدراسة إمكانية استخدام احلوسبة السحابية 
ظهار إوذلك ابلتطبيق على مصلحة الضرائب املصرية، و  ،اإللكرتونية للخدمات احلكومية

حالة عملية. وتوصلت أهم نتائذ  تقدميستقوم هبا احلوسبة السحابية من خالل اليت الطفرة 
 ،املنظمات احلكوميةيف احلوسبة السحابية  تؤديه يالذ يور احملور هذه الدراسة إىل الد

وخباصة  مصلحة الضرائب من حيث توفري الوقت والتكلفة واحلفاظ على أمان وسالمة 
مثل حصول كل ممول على بطاقة ضريبية  ،البياانت وأحكام البياانت والناحية التنظيمية

 ني مع منصات تقدمي اإلقرار الضريىب.وربط امللفات الضريبية للممول ،تشمل بياانته

 2(2014دراسة )يوسف، 
أشارت هذه الدراسة إىل الدور املنتظر من احلوسبة السحابية وتوضيح أمهيتها 

شارة أيضًا إىل املخاطر احملتملة من تطبيقها. وتوصلت أهم ابلنسبة ملنظمات األعمال مع اإل
حتديداً و  ،املنظمات احلوسبة السحابية نتائذ هذه الدراسة إىل أن هناك دوافع وراء تبين

                                                           
زلل  إ،لا  بترل ال تخللر للح لبة خلاح لبخلةابأح  (.2014لباللاف  دبلل لبب، لي  ءلأبا  لبلل  لبب لا،     ي قابيل،  لبالاف زل ف  1

لب للابل ب بةاخللاح  ي لبخلن     لببهنلل ب لببللمرب  لاكلالألإللل ة لإلبكر  نأللح ب  للبال لبةي بأللح بلة ل لخللح بيللنألح. ر،ل ر  
 .11-1. ي أح لبرجا ة جاب ح لبتاه ة. ح  لبخأاخأح لبب اص ةلتقرصالأب لجهح لبرغي لل ز  

 
. دللل لببةاخلب . لبفيل  خاح لبخةابأحظ، لبة    ز(. إلل ة ب ا،  بنظبال لادبال 2014ي خف  ،ه بةبل لةبل    2

 .597-579. ي لبخن     اص ااببمرب  لب  ب
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ختفيض و املرونة، يف مشتقة من احلوسبة وتتمثل أهم هذه الدوافع  ياحملاسبة السحابية فه
 التكاليف اخلاصة ابلبنية التحتية ملنظمات األعمال.

 اجملموعة الثانية: الدراسات ذات الصلة ابلعمالت الرقمية وسلسلة الكتل 
، وما بني مؤيد قمية وسلسلة الكتل حدث العصر احلايلمتثل قضية العمالت الر 

توضيح املفاهيم والقضااي الغامضة وإثراء علم احملاسبة حتاول ومعارض ظهرت دراسات 
 وقد توصلت الباحثة للدراسات التالية: .ودعمه ملواكبة أحدث التطورات

 1( ,2018Rozario & Vasarhelyiدراسة )
لعقود الذكية املبنية على سلسلة الكتل، حيث أشارت الدراسة إىل تكنولوجيا ا

جيريها املراجعون. وكانت أهم نتائذ هذه اليت تنبأت أبهنا ستغري عمليات مراجعة احلساابت 
ن تطبيق العقود الذكية املبنية على سلسلة الكتل سوف حيسن بشكل عام من أالدراسة: 

حل من تقدمي تقارير أكثر جودة عملية مراجعة احلساابت وتلبية متطلبات أصحاب املصا
 وأن العقود الذكية ستكون عاماًل لتحسني حتليالت بياانت مراجعة احلساابت.  ،شفافية

 
 2( ,2017Liدراسة )

التكنولوجيا  ياستهدفت هذه الدراسة مناقشة تكنولوجيا سلسلة الكتل، وه
اء ميكن استخدامه من خالل شراء السلع واخلدمات وإجر  ياألساسية للبتكوين الذ

املعامالت املالية. وتوصلت أهم نتائذ هذه الدراسة إىل أن تقنية سلسلة الكتل ستوفر األمان 
ملا تتسم به من خاصية تشفري املعلومات املخزنة من خالهلا، كما أهنا تتسم ابلالمركزية، وال 

                                                           
1 Rozairo, A. M., & Vasarhely, M. A. (2018). Auditing with smart contracts. The 

International Journal of Digital Accounting Research. 18, 1-27. 

 
2 Li, Z. (2017). Will Block chain Change the Audit?. China-USA Business Review. 16(6), 

294-298. 
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مبعىن أهنا ال يوجد هبا حتكم من قبل جهة أو دولة أو حكومة.  ،ميكن حتديد مصدرها
أن املعلومات املخزنة من  يوه ،رت أيضاً الدراسة إىل أبرز صفة تتسم هبا سلسلة الكتلوأشا

خالهلا غري قابلة للتعديل مما ينعكس على عملية مراجعة احلساابت وزايدة الشفافية 
 واملصداقية. 

 1( ,2017Simoyama et alدراسة )
صحاب به أ ييناد يسلطت هذه الدراسة الضوء على مطلب الشفافية الذ

املصلحة وتفتقر القوانيني واملعايري والتشريعات إىل أحكام الرقابة على املنظمات من خالل 
دولة الربازيل، حيث أشار إىل تضاؤل الرقابة بضرب الباحث مثااًل قد الضوابط السابقة، و 

املفروضة على احلساابت املقدمة، وأن عملية االختيار تتم بشكل عشوائى، وأن عرض 
، مما ينتذ عنه طلب مومسيف حيدث مرة واحدة احلساابت  مع أتخر  يالسنة وهذا غري كاف 

وقت تقدمي التقارير. وتوصلت أهم نتائذ هذه الدراسة إىل أن احلل األمثل هو يف عال  
ميكن أن تكون مبثابة حل جلميع اليت سلسلة الكتل  ياستخدام التكنولوجيا الناشئة، وه

من ارتفاع نسبة  تعايناليت الدول يف تطبيق هذا االقرتاح  مت طرحها، وميكناليت املشاكل 
 الفساد فيها.

 2( ,2017Kokina et alدراسة )
جمال احملاسبة بعد ظهور يف استهدفت هذه الدراسة مناقشة املمارسات املستحدثة 

تكنولوجيا بتأثر التكنولوجيا دفرت األستاذ املوزعة. وتوصلت أهم نتائذ هذه الدراسة إىل 
                                                           

1 Simoyama, F. D. O., Grigg, I., Bueno, R. L. P., & Oliveira, L. C. D. (2017). Triple entry 

ledgers with block chain for auditing. International Journal of Auditing Technology, 3(3), 

163-183. 

 
2 Kokina, J., Mancha, R., & Pachamanova, D. (2017). Blockchain: Emergent Industry 

Adoption and Implications for Accounting. Journal of Emerging Technologies in 

Accounting.  14(2), 91-100. 
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أو كما يطلق عليها تكنولوجيا دفرت األستاذ املوزعة من قبل مكاتب  وتبنيها ة الكتلسلسل
 .الكربى ةاملراجعة األربع

 1( ,2016Maurerدراسة )
يطلق عليها اسم اليت حاولت هذه الدراسة مناقشة التكنولوجيا املالية املعاصرة 

Fintech  املالية مما حيسن من كفاءة يتم من خالهلا تسوية الصفقات وكافة املعامالت اليت
العمليات، وبشكل أوضح تناقش الدراسة تكنولوجيا دفرت األستاذ املوزعة أو كما يطلق عليها 

أهم نتائذ هذه الدراسة أن التعامل من خالل هذه التقنية حيقق أعلى نسبة و سلسلة الكتل. 
ميكن كما .ءة عالية شفافية دون تدخل العنصر البشرى وميكن تنفيذ مهام أكثر تعقيداً بكفا

 ستغري عامل األعمال.اليت تاح من خالهلا انظمة العقود الذكية أن ت
 التعليق على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة أبكملها وضع إطار لتدعيم السبل التكنولوجية احلديثة. 
ة، وتعديل ( ضرورة توجيه االهتمام حنو التطورات احلديث2018نت دراسة )أمني، وقد بيّ 

دول عديدة هلا على املستوى  املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وذلك المتثال وتبين
 2(2016نطلقت من دراسة )احلراسيس والسيالت، اوترى الباحثة أن هذه الفكرة  ي،العامل
اسة ضرورة إنشاء معيار خاص ابلتطورات التكنولوجية. وأشارت در إىل أيضًا فيها أشارا اليت 

( إىل دخول تكنولوجيا احلوسبة السحابية للمنظمات احلكومية،  2017)حممود ورمضان، 
قياس مستوى يف ( إمكانية وضع إطار يساهم 2016كما انقشت دراسة )الصايغ، 

                                                           
1 Maurer, B. (2016). Re-risking in Realtime. On Possible Futures for Finance after the 

Block chain. BEHEMOTH-A Journal on Civilisation, 9(2), 82-96. 

 
بلنظح لبب   بلال   ل بل  (. بلى لهبأح صلأاةح ب ألا  بةاخلب2016بيالل  بةبل  ابل.  خلب  لبة لخأل  بةبل ن لف  2

 .234-221ن. لب لل لا ل. لل رح لا لن. لببج ل لبثابث  لا ب   بكر  نأح. ل لخال لب   ح لإللببةاخبأح لإل
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( الضوء على تسلل 2016عن األصول الفكرية، وألقت دراسة )جاد هللا،  احملاسيب اإلفصاح
( 2016حنو قطاع البنوك ابلسودان. وعرضت دراسة )ربيع، تكنولوجيا احملاسبة السحابية 

نظم ختطيط موارد املشروع ابستخدام  ترشيد قرار تبينيف  يالدور املنتظر من احملاسب اإلدار 
( أسباب اجتاه منظمات األعمال 2015، ياحلوسبة السحابية. وانقشت دراسة )املليج

أمهية تعديل على وسلطت الضوء أيضًا  ،للحوسبة السحابية والعزوف عن احلوسبة التقليدية
طار إ( وضع Dimitriu&Matei, 2014. وحاولت دراسة )ياملعايري وقانون الضرائب املصر 

للمحاسبة السحابية إلثراء املكتبة احملاسبية. وحاولت دراسة )قابيل وعبد املطلب،  ينظر 
حيث  ،(2017دراسة )حممود ورمضان، واستكمال  ي( االهتمام ابجلانب التطبيق2014

( مزااي 2014وأوضحت دراسة )يوسف،  ،قاموا مبناقشة حالة عملية على مصلحة الضرائب
 وخماطر احملاسبة السحابية.

ومن العرض السابق للدراسات املتعلقة ابجملموعة األوىل ترى الباحثة أن الدراسات 
نقص  انتقدا ما فمنه ،السابقة حاولت الربط بني احملاسبة وتكنولوجيا احملاسبة السحابية

يف  يملعايري احملاسبية وضرورة تغطية تلك الفجوات، ومنها ما أشار إىل دور احملاسب اإلدار ا
ختفيض وترشيد التكاليف من خالل استخدام تكنولوجيا احملاسبة السحابية مبنظمات 

ومجيعها يصبو إىل ضرورة مواكبة املشرعيني  ؛األعمال، ومنها ما ركز على قضااي الضرائب
ني واخلرباء العاملني على وضع املعايري مبزامنة التطورات التكنولوجية وربطها االقتصاديو 

 ابحملاسبة.
 يوه ،قامت الدراسات السابقة املتعلقة ابجملموعة الثانية مبناقشة قضية العصر

العمالت الرقمية وسلسلة الكتل، وقد الحظت الباحثة وجود دراسات تقنية هتتم بوصف 
السرد يف احلديثة ودراسات ذات عالقة بعلم احملاسبة وهو ما ركزت عليه الباحثة التكنولوجيا 

 والبحث عن الدراسات السابقة.
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( إىل تكنولوجيا العقود الذكية Rozario& Vasarhelyi, 2018فقد أشارت دراسة )
 ,Liوعلى الطريق نفسه انقش ) ،تغيري عمليات املراجعةيف املبنية على سلسلة الكتل ودورها 

( تكنولوجيا سلسلة الكتل وأشار إىل أبرز املخاطر املتعلقة هبا وحاول الرد عليها، 2017
( الضوء Simoyama et al, 2017وسلط ) .وأوضح العالقة بينها وبني احملاسبة واملراجعة

هم وهو التمسك ابلشفافية والعمل على زايدهتا ودعمها من خالل استخدام معلى مطلب 
ستاذ املوزعة أو كما يطلق واستجابة لآلراء املنادية بتكنولوجيا دفرت األ تقنية سلسلة الكتل
احملاسبة يف ( املمارسات املستحدثة Kokina et al 2017فقد أبرز ) .عليها سلسلة الكتل

( تقريب الفجوة بني الواقع وعلم احملاسبة من خالل Maurer, 2016بعد ظهورها. وحاول )
 .Fintechمن التقنيات املالية املعاصرة  االعرتاف بسلسلة الكتل أبهنا

ومن العرض السابق ترى الباحثة أن الدراسات السابقة قد ركزت على العالقة بني 
وأمهلت العمالت الرقمية مع أهنا سبب  ،ءيعلم احملاسبة وسلسلة الكتل ابعتباره اجلانب املض

 .انطالق تكنولوجيا سلسلة الكتل
يف أن الفجوة البحثية للدراسة احلالية تتمثل الباحثة من خالل ما سبق  توخلص

احملاسبة السحابية وسلسلة الكتل، ومل  يأهنا مجعت بني نوعني من التكنولوجيا احلديثة وه
 .تغفل العمالت الرقمية وحتاول الدراسة الوصول إىل أفضل احللول الستغالل تلك التطورات

يف ( الصادرة عن هيئة أيو 13( و )38) ينعيار املألقت الضوء أيضًا على أمهية تعديل قد و 
يف على املستوى العاملى وهو ما ستوضحه الباحثة  يسالماإل االقتصاديف وذلك ملكانتها 
 املباحث القادمة.
 يف يو أ: التعريف بدور هيئة املبحث الثاين
برز املنظمات الدولية غري اهلادفة إىل الربح، أُنشئت هبدف أأحدى يف هيئة أيو  تعدّ 

 ازاهتا العلمية إم مبملكة البحرين ومتثل أهم 1991عام يف سسات املالية اإلسالمية دعم املؤ 
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جماالت احملاسبة واملراجعة يف معيار  حىت وقتنا هذا  100إصدارها ما يقرب من يف اهلامة 
 يف صدرهتا هيئة أيو أاليت وأخالقيات العمل واحلوكمة، فضاًل عن املعايري املالية واحملاسبية 

هتا البنوك املركزية وعدد من السلطات املالية بوجه عام واعتبار تلك املعايري إلزامية أو واعتمد
دولة وميثل أحد أهدافها  45إرشادية، وذلك بسبب ما حظيت به اهليئة من دعم من قبل 

توفري درجة مقبولة من التجانس للمارسات املالية واإلسالمية على مستوى دول يف همة امل
 العامل. 
حتقيق املعايرة والتجانس بني املمارسات املالية اإلسالمية الدولية والتقارير  :ة هيئة أيويفرسال

 املالية للمؤسسات املالية ابلتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها.
توفري األدلة اإلرشادية الالزمة لعمل األسواق املالية اإلسالمية وإعداد  رؤية هيئة أيوىف:

ة توافق أحكام الشريعة ومبادئها، فضاًل عن وضع معايري موحدة التقارير املالية بصور 
 للمؤسسات املالية اإلسالمية مبا يالئم ويدعم منو الصناعة وتطورها.

 7معيارًا شرعياً،  58، يمعيار أخالق 2وبشكل عام فقد أصدرت اهليئة ما يلى: 
نبذة خمتصرة عن تلك وفيما يلى  .معايري مراجعة 5معيارًا حماسبياً،  26معايري حوكمة، 

 املعايري.
ستوضح الدراسة  ،إليها أوكلتاليت ومعرفة املهام يف وبعد عرض رسالة ورؤية هيئة أيو 

 ا اهليئة.هتصدر أاليت بعض الدول املتبنية لتلك املعايري  اجلزء التايليف 
 اعتماد املعايري الشرعية 

ان وابكستان والسودان دول كالبحرين وعميف تطبق املعايري الشرعية بصفة إلزامية 
 ي. وقد اعتمدها كذلك البنك اإلسالممركز قطر املايليف وسوراي، كما تطبق بصفة إلزامية 

 اوتستخدم املعايري الشرعية أيضًا أساس .هو مؤسسة متويل دولية متعددة األطرافو  ،للتنمية
 استخدم أساسندونيسيا وماليزاي، كما تإدول مثل يف لألدلة اإلرشادية الشرعية الوطنية 
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ومصر وفرنسا واألردن والكويت ولبنان واململكة العربية السعودية  يدول مثل برانو يف  ايإرشاد
مناطق مثل يف وقطر وجنوب أفريقيا واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة، وكذلك 

 اساسكذلك أ  يالعامل املايل ويستخدمها مركز ديب ،أفريقيا وآسيا الوسطى ومشال أمريكا
 إرشادى.

فمنها املعايري احملاسبية، ومنها معايري املراجعة  ،تصدرها اهليئةاليت وتتنوع املعايري 
وهتتم اهليئة أيضًا بعقد العديد من املؤمترات والفعاليات لتوضيح  .واحلوكمة واألخالقيات

املعايري  ينمجيع دول العامل لتبيف وإيصال خرباهتا إىل أكرب عدد ممكن من املنظمات والبنوك 
 الشرعية.

 معايري احملاسبة 
دول كالبحرين واألردن وعمان وقطر والسودان يف تطبق معايري احملاسبة بصفة إلزامية 

 . مركز قطر املايليف وسوراي. كما تطبق بصفة إلزامية 
للتنمية، وهو مؤسسة متويل دولية متعددة  اإلسالميوقد اعتمدها كذلك البنك 

يف ملعايري احملاسبة الوطنية  اايري اهليئة )معايري احملاسبة( أيضًا أساسوتستخدم مع .األطراف
من قبل املؤسسات املالية  ايإرشاد اكما تستخدم أساس  ،ندونيسيا وابكستانإدول مثل 

ومصر وفرنسا والكويت ولبنان وماليزاي واململكة العربية  يدول مثل بروانيف سالمية الرائدة اإل
مناطق مثل يف وكذلك  ،يا واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدةالسعودية وجنوب إفريق
 .ايإرشاد ياكذلك أساس  يالعامل ويستخدمها مركز دىب املايل، أفريقيا وآسيا الوسطى

 معايري املراجعة واحلوكمة واألخالقيات 
ال تشكل معايري املراجعة واحلوكمة واألخالقيات جزءًا من املتطلبات الرقابية 

سالمية، إال أن هذه املعايري تطبق من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة بصفة اإل
 خمتلف مراكز املالية اإلسالمية حول العامل.يف اختيارية 
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( 16)يف العديد من املؤمترات والفعاليات يذكر منها ما يلى: مؤمتر أيو يف وقامت أيو 
البنك الدوىل الثاىن عشر،  –يف مؤمتر أيو  للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية،

 واملايليف للعمل املصر يف السنوى اخلامس عشر للهيئات الشرعية، مؤمتر أيو يف مؤمتر أيو 
يف  يالعامليف ما بعد النفط"، مؤمتر أيو  اقتصاديف "املالية اإلسالمية  11السنوى  ياإلسالم

 يئات الشرعية.، مؤمترات اهلالبنك الدويل–يف املدينة، مؤمترات أيو 
وتعقد هذه املؤمترات من قبل اهليئة ملناقشة اجلوانب الشرعية واإلسالمية املتعلقة 

يف ويتم من خالهلا تناول أهم القضااي واملستجدات الشرعية  ،ابلصناعة املالية اإلسالمية
 خمتلف أحناء العامل.يف الصناعة املالية اإلسالمية مبا يدعم منو الصناعة وتوسعها 

إىل املبحث الثالث فيما يلي تنتقل الباحثة  ،يفيئة أيو هبيضاح الدور املنوط إد وبع
 الذى يناقش نشأة احلوسبة السحابية واشتقاق احملاسبة السحابية منها.

 املبحث الثالث: احملاسبة السحابية
يتناول هذا القسم مفهوم احملاسبة السحابية، وهو فكر حديث نسبيًا أدى إىل 

هذا ويتناول  ي.ذه التكنولوجيا اهليكل التكاليفهبوأتثر أيضًا  ،احملاسبةيف ية حدوث نقلة نوع
 اشتقت منها احملاسبة السحابية. اليت القسم نبذة خمتصرة عن تكنولوجيا احلوسبة السحابية 

 نشأة احلوسبة السحابية
تعود فكرة احلوسبة السحابية إىل الستينات من القرن العشرين وتنتسب إىل صاحبها 

وذلك بواسطة منظمة  ،2000، إال أن تطبيق تلك الفكرة بدأ عام يجون مكارث
 (.2016مايكروسوفت ف جوجل وأبل )الصايغ، 
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إىل أن احلوسبة السحابية بوجه عام  1(2013قد أشارت دراسة )شريف وآخرون، و 
وى ظل التطور السريع واملتعاقب لتكنولوجيا املعلومات على املستفي هى فكر املستقبل، ف

 سوف تتأثر هبا. اليت أصبحت تقنية احلوسبة السحابية حمل جدل مثار حول اجملاالت  يالعامل
تناولتها الدراسات اليت وبعد احلديث عن نشأة احلوسبة جيب توضيح أبرز املفاهيم 

 .يالسابقة فيما يل
 مفهوم احلوسبة السحابية

القرن احلادى  ظل ثورة معلوماتية ضخمة ظهرت احلوسبة السحابية لتتوجيف 
يوفر املزيد من اجلهد والوقت و خيتزل العديد من التكاليف  يحدث غري اعتياديف والعشرين 

 مبثابة ثورة تكنولوجية. ومن ف كان 
على أهنا فكر لتقدمي اخلدمات التكنولوجية  (2013وقد عرفها )شريف وآخرون، 

ويقوم املستخدم بنقل عملية  ،اإلنرتنتمبراكز تسمى السحابة، وذلك أبستخدام برجميات من 
إىل  األجهزة أو السريفرات اخلاصة مبزود خدمة السحابة عرب  ياملعاجلة من جهازه الشخص

السحابة مقابل تكلفة يف ويتم حفظ امللفات  ،وقت يأيف مكان و  يوذلك من أ ،اإلنرتنت
 للخدمة.

ميل هبدف عبارة عن اتفاق بني مزود اخلدمة والع أهنا( 2016وعرفها )الصايغ، 
 متفق عليه. يمبقابل ماد اإلنرتنتتوفري خدمة وهى الوصول للموارد احلاسوبية عرب 

وترى الباحثة أنه ميكن تعريف احملاسبة السحابية على أهنا تكنولوجيا مستحدثة 
حيث توفر هلم ما يلزمهم من  ،تقدمها املنظمات املختصة للعمالء على حسب استخدامهم

                                                           
(. 2013لبأللاز    زللا  دبللل لببلللأة     يلل لى  خللبي ة دبللل      ةخللن  بةبللل دبللل لبهللالى    ءلل رف   زللا  دبللل لب فرللف   1

  ااببب كلح لب  بألح لبخل  لأح   رنبألح لباةلث لب  بل  بكر  نللدلح نظلح لبر  لأح لإلز  زاد أح ل دأح لبب  زح لبخةابأح  ل  ها 
  .لببب كح لب  بأح لبخ  لأح  لبر  أح دن ا ل   بكر  نإللبثابث ب ر  ح ل   بلببمرب  لبل

 



 71   أثر التطورات التكنلوجية الحديثة على المعاير المالية أليوفي/ رحاب عادل

 

 

ب كل عميل على حسب وحياس   ،يستأجرها العميلاليت  برامذ من خالل السحابة
 استهالكه.

وبعد عرض أبرز التعريفات ووضع تعريف مبسط للحوسبة السحابية يتحتم معرفة 
 .اجلزء التايليف يشملها منوذج السحابة اليت األطراف األساسية 

 
 منوذج السحابةيف  نياالطراف األساسي

الستخدام  نيود مخسة أطراف أساسيإىل وج 1(2014شارت دراسة )سليمان، أ
 ما يل:  يوه ،احلوسبة السحابية

ــــيت الشــــخص املســــتخدم أو املنظمــــة  : وهــــوCloud Consumerمســــتخدم الســــحابة  - ال
 تستخدم اخلدمة من مقدم خدمة السحابة. 

هـو مقـدم اخلدمـة للعمـالء أو املنظمـات مبقابـل  :Cloud Providerمقـدم خدمـة السـحابة  -
 مادى. 

 ،حلقـــة الوصـــل بـــني املســـتخدم ومقـــدم اخلدمـــة : هـــوBrokerحابة أو الوســـيط مسســـار الســـ -
 وهو الذى يضمن حل العوائق وفاعلية وسرية اخلدمة املقدمة.

املســـؤول عـــن التحقـــق مـــن جـــودة األداء واألمـــان  : هـــوCloud Auditorمراجـــع اخلدمـــة  -
 والسرية.

 لبياانت للسحابة.املنظمة املسؤولة عن نقل ا : وهوCloud Carrierانقل اخلدمة  -

                                                           
(. لدح ،ب ةال بهنح لببةاخاح ض   ة لبب ل بح بة لترجاهال لبةليثح بركن ب جأا 2014خ أبان  بةب ل دالل    1

اغللل جبه  رح لب  لق  .،ب اللب اح لا ل  لقة بهنح لببةاخاح بين لبرةلأال  لب ي لبخن    . لببمرب  لب  بلبب   بال
 .ب ر،ل 16-17
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وبعـــــد إيضـــــاح أطـــــراف احلوســـــبة الســـــحابية جيـــــب التفرقـــــة بـــــني أنـــــواع الســـــحاابت املتاحـــــة  -
 .للحكومات والعمالء بشكل عام كما سيتم عرضه ابجلزء التايل

 أنواع السحاابت
تنقسم اخلدمات السحابية املقدمة لألشخاص أو املنظمات أو اجلهات احلكومية  

 ما يلى:فين خالل الدراسات السابقة إىل عدة أنواع مت حصرها م
علــى ســبيل  ،وفيهــا تكــون اخلــدمات مفتوحــة بشــكل عــام :Public Cloudســحابة عامــة  -

إال أن مــــن ضـــــمن خماطرهــــا تعرضــــها للهجــــوم بواســــطة قراصـــــنة  ،املثــــال احلكومــــة اإللكرتونيــــة
 لالخرتاق، واحلل لتلك املشكلة هو التأمني اجليد. اإلنرتنت

: وفيهـا تقـدم خدمـة احلوسـبة السـحابية جلهتـني هلـم Community Cloudسـحابة مشـرتكة  -
 ويسعيان إىل حتقيقه. هنفساهلدف 

 وفيها تكون اخلدمة مقدمة لوحدة واحدة فقط. :Private Cloudسحابة خاصة  -

وهـى ، اخلدمـة ي: وفيهـا تكـون اخلـدمات مقدمـة مـن مـزودHybrid Cloudة نسحابة هجي -
وهــذا النــوع هــو األكثــر انتشــاراً بــني الســحب  ،واخلاصــةعبــارة عــن مــزيذ مــن الســحب العامــة 

 (.2014السابقة )قابيل، عبد املطلب، 

نناقش يف اخلدمة  يميكن استئجارها من مزوداليت وبعد عرض أنواع السحاابت 
 خصائص املنظمات املقدمة للخدمة. مندراسة سابقة إليه أشارت  اجلزء التايل ما

 حلوسبةخصائص املنظمات املقدمة خلدمة ا
أسس  يجدال حول كيفية االعرتاف ابملنظمات مقدمة اخلدمة، وما هنتيجة لل

للمعايري والتكنولوجيا  وخصائص اعتماد تلك املنظمات، طرح هذه املشكلة املعهد الوطين
National Institute of Standards and Technology (NIST).  دراسة أشارت و
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تزاول احلوسبة اليت املنظمات يف ة يلزم توافرها ( إىل مخس خصائص أساسي2016)الصايغ، 
 مقدمة للخدمة للعمالء: بصفتها السحابية 

يف مبعــىن أن العميــل يســتطيع الطلــب واالســتهالك  أهنــا خدمــة ذاتيــة حســب االســتهالك: -1
 . أى وقت كيفما يشاء ودون تدخل أو احتياج لدعم فين

فر إنرتنـت للوصـول للخـدمات ال يتطلـب مـن العميـل سـوى تـوا الوصول العريض للشـبكة: -2
 والتطبيقات.

 يتتـيح ملـزوداليت خفض التكاليف فعادة ما يتم جتميع املوارد يف مما يساعد  جتميع املوارد: -3
اخلدمات السحابية مـن زايدة كثافـة أنظمـتهم واستضـافة جلسـات افرتاضـية متعـددة علـى نظـام 

 واحد.

ـــــة ال املرونـــــة الســـــريعة: -4 ـــــث ميكـــــن بســـــهولة توســـــيع البيئ احتياجـــــات  ســـــحابية ممـــــا يلـــــيبحي
 املستخدمني. 

للخدمــة مــن خــالل مقــاييس  يحيــث يقــاس االســتخدام الفعلــ اخلدمــة مقاســة أو حمســوبة: -5
 . يخمتلفة كالوقت املستخدم وعرض النطاق الرتدد

نعرض وبعد حماولة حصر أهم خصائص املنظمات مقدمة خدمة احلوسبة السحابية 
 احلوسبة.التفرقة بني مناذج خدمات  فيما يلي

 مناذج خدمات احلوسبة السحابية
)الصايغ،   الذي تناولهمن خالل عرض ودراسة الدراسات املتعلقة ابجلانب التقين

ميكن تقدميها اليت ( تبني وجود مناذج للخدمات األساسية 2017. حممود ورمضان، 2016
 :كاآليتي  عن طريق احلوسبة السحابية وه

هنـا متثـل إحيـث  : Infrastructure as a service (IaaS)البنيـة األساسـية خـدمات  -1
وتتكــــون مــــن عــــدة  ،تبــــىن عليهــــا احلوســــبة الســــحابيةالــــيت البنيــــة األساســــية األصــــلية 
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قواعـــــد  -النســـــخ االحتياطيـــــة-املســـــاحات التخزينيـــــة-وهـــــى )الشـــــبكات ،خـــــدمات
يــــتم الــــيت ، كهرابء علــــى ســــبيل املثــــالكـــال  عملهــــا املرافــــق العامــــةيف البيـــاانت( وتشــــبه 

خدامها عنــد احلاجــة فقــط دون امتالكهــا وال ميكــن الــتحكم فيهــا، وتوكــل عمليــة اســت
 ن ملقدمى خدمة السحابة وليس املستخدم.خرىصيانتها إىل املختصني األ

 املســتوى الثــاين ياملنصــة وهــ خــدمات: Platform as a Service (Paas)املنصــة  -2
الغالــب يــتم يف ســحابية، و األكثـر تطــوراً أو الطبقــة الوســطى مــن تكنولوجيــا احلوســبة ال

هـذا  ومـن أمثلـةاستخدامها من قبل املربجمـني واملطـورين ومتكـنهم مـن نشـر تطبيقـاهتم، 
 النوع من اخلدمات )تطبيقات جوجل، تطبيقات مايكروسوفت(.

هـو عبـارة عـن منـوذج توزيـع  :Software as a Service (SaaS)الربجميـات خـدمات  -3
يكـون لـدى استضافتها من قبل مـزود اخلدمـة و الربامذ وذلك عن طريق تطبيقات يتم 

املســــتخدم هنــــا يوكــــل إىل حــــق الوصــــول إىل الــــربانمذ مــــن خــــالل الشــــبكة و  ياملشــــرت 
احلوســـبة يف ومتثـــل هـــذه الطبقـــة أعلـــى طبقـــة  ،تيـــة واألجهـــزةحاإلنفـــاق علـــى البنيـــة الت

 السحابية.

ابية للحوسبة السح يبعد حماولة وضع إطار عام نظر ختام هذا املبحث، و يف و 
متكن منظمات األعمال من االسرتشاد ومعرفة مزااي احلوسبة اليت وتغطية أهم النقاط 

ظهرت بعد اليت ننتقل إىل املبحث الرابع ملناقشة الطفرة التكنولوجية التالية  ،السحابية
 العمالت الرقمية وتكنولوجيا سلسلة الكتل. يوه ،احلوسبة السحابية

 ة وسلسلة الكتلاملبحث الرابع: العمالت الرقمي
اتحة بعض الدول العمالت إاثرت مسألة العمالت الرقمية اجلدال حوهلا بسبب أ
وإمكانية سداد الضرائب  ،وإجراء بعض العمليات التجارية مقابل حتصيل البتكوين ،الرقمية

 مما أاثر النقاش حول مدى مشروعية تلك العمالت.  ،املستحقة من خالل العمالت الرقمية
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 الت الرقميةنشأة العم
بناًء على ورقة  2009عام  ،عملة البتكوين يوه ،عالن عن أول عملة رقميةمت اإل

 يحيث طرح عملة البتكوين وه Satoshi Nakamotoعمل مت تقدميها من شخص يدعى 
 .1(2018، يسالماإل االقتصادعملة معماه مشفرة )منتدى 
ولكنها  ي،ستوى العاملمن أبرز التطورات على امل Block Chainوتعٌد تقنية ال 

ملصطلحات علم  يطار مفاهيمإوحباجة ماسة إىل وضع  يمازالت أتخذ الطابع غري الرمس
ستخدمها، فقد برزت العديد من الكتاابت اليت العلوم واجملاالت يف ودجمها  ،سلسلة الكتل

كنولوجيا مازال يفتقر انعكاسات ت احملاسيبأتخذ الطابع الفىن والتقىن إال أن اجملال اليت 
 (.de Krufijff & Weigand, 2017سلسلة الكتل عليه )

إىل أمهية دمذ وقبول تقنية  2( ,2017de Krufijff & Weigandأشارت دراسة )
سعت الدراسة إىل وضع مفاهيم أساسية لتفسري و الصناعات القائمة، يف سلسلة الكتل 

الصناعة  يتطوير نطاقها هالتقنية وتعزيز فهمها، ولعل أبرز الصناعات مناضلة من أجل 
التف اليت فقد أجريت أحباث لتحسني كفاءة الصناعة ملالية تكنولوجيا سلسلة الكتل  ،املالية

 كمله حوهلا.العامل أب
فقد  ،على الصناعة املاليةو  ،اقتصار تكنولوجيا سلسلة الكتل ن ذلك ال يعينأإال 
على سبيل املثال وليس احلصر و  ،تكنولوجيا انشئة إىل جمموعة من الصناعات يامتدت كأ

مما حتم على  ،مداد()التأمني، الرعاية الصحية، اخلدمات اللوجستية، سلسلة التوريد أو اإل

                                                           
 .2018يناي   11لبصال  برا رخ  لإلخالب  لتقرصالبأان بنرلى  1

2 de Kruijff, J., & Weigand, H. (2017, June). Understanding the block chain using 

enterprise ontology. In International Conference on Advanced Information Systems 

Engineering. Springer, Cham. 29-43. 
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املشروعات واهليئات واملنظمات بشكل عام توجيه االهتمام حنو  يأصحاب األعمال ومدير 
 . 1( ,2016Milani et alتكنولوجيا سلسلة الكتل )

الرقمية وما نتذ عنها من شيوع استخدام تكنولوجيا بعد عرض نشأة العمالت 
 تضطلع بهالدراسة احلالية على الدور الذى تركز العديد من اجملاالت، يف سلسلة الكتل 
يما فلعمالت الرقمية لبعض الباحثني  ظهرت انتقاداتشيوعها  زايدةومع و  .الصناعة املالية

 يلي:
 العيوب الشائعة للعمالت الرقمية

 االقتصادوقد مجع )منتدى  ،املزاايو يد من الدراسات العيوب انقشت العد
 بيانه الصادر عدة مالحظات تدين العمالت الرقمية وهى: يف ( 2018، اإلسالمي

وذلــك اســتناداً إىل التقلــب  ،خمــاطر مرتفعــة وعــدد مــن البلــدان أبنــه ذيف ف البتكــوين صــنّ  -
 فبعـــد أن ارتفعـــت مـــن ،2017قيمـــة العملـــة خـــالل شـــهر ديســـمرب مـــن عـــام يف احلـــاد 

 دوالر تراجعت مرة أخرى دون وجود مربر واضح. 20000دوالر إىل  13000

قـــوم ابلتنقيـــب مـــن خـــالل االجتـــار ابلعملـــة املبنيـــة علـــى يشـــخص أو جهـــة أن  يميكـــن أل -
التنقيــب يقلــل يف كمــا أن تكــوين جمموعــات للمشــاركة ،البتكــوين كعملــة سلســلة الكتــل  

 قارنة ابجملموعات.فرص املنقبني املستقلني ابمل

وهـو مـا جيعـل العمـالت  ،دولة أو جهـة حكوميـة يعملة رقمية أل يال ميكن أن ننسب أ -
 الرقمية خمتلفة عن النقود االئتمانية املعاصرة.

 شكل إىل جهة أو وسيط.  يال خيضع البتكوين أو العمالت الرقمية أب -

 من احملتمل إلغاء قطاع البنوك كلياً من حتويل األموال. -

                                                           
1 Milani, F., Garcia-Banuelos, L., & Dumas, M. (2016). Block chain and business process 

improvement. www. Bptrends.com. 1-4. 
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تسـتهلكها والوقـت املبـذول الـيت فاع تكاليف التنقيب سواء املتعلقة ابألجهزة أو الطاقة ارت -
 عملية التنقيب.يف 

ســرتاليا حجــم ر أحــد البــاحثني أبفقــد قــدّ  ،رواج املعــامالت غــري القانونيــة أو غــري املشــروعة -
 .%50األسلحة( بنسبة تقرتب من و املخدرات، و )اجلنس، يف املعامالت غري القانونية 

نقاط القوة والضعف  1( ,2016Nahorniak et alوبشكل عام فقد خلص كل من )
( جيسرتاتياإل ي)مصفوفة التحليل الرابع SOWTوالفرص والتهديدات على شكل مصفوفة 

 لدراسة السوق كما يلى: 
 يسرتاتيج(: مصفوفة التحليل الرابعى اإل1جدول رقم )

 نقاط القوة
جد بنوك اخنفاض تكلفة املعامالت فال يو -

 أو رسوم أخرى.
يف اختزال وقت املعامالت والسرعة -

 األداء. 
ضمان التأكد من استالم األموال -

 .ياملدفوعة ابلفعل وليس بشكل صور 
 غياب الوسطاء.-
أمن البياانت الشخصية للعمالء -

فالعمليات الناجتة عن التعامل ابلعمالت 

 نقاط الضعف
تبادل العمالت الرقمية مثل -

 )البتكوين( عرضة للقرصنة.
عدم اليقني بشأن التنظيم بسبب -

 الالمركزية.
 ،البتكوين غري مقبول بشكل واسع-

أو  ،غريه من العمالت الرقميةوكذلك 
مبعىن أوضح، تضاؤل ثقافة العمالت 

 العامل.الرقمية على مستوى 
 .يال محاية للمشرت -

                                                           
1 Nahorniak, I., Leonova, K., & Skorokhod, V. (2016). Crypto currency in the context of 

development of digital single market in european union. InterEU law east: journal for the 

international and european law, economics and market integrations, 3(1), 107-124. 
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ثر وال ميكن أ يالرقمية ال ترتك خلفها أ
 تزييفها.

 تدخل حمدود من قبل السلطات العامة.-

 ال ضمان للتقييم.-
 مستقبل غامض.-

 الفرص
تتم اليت شفافية احملاسبة عن العمليات -

ابلعمالت الرقمية، وهو ما حيتاجه جمتمع 
األعمال لتجنب التزييف ابلواثئق 

 واملستندات. 
 .ياالقتصادالنمو يف املسامهة -
وقد إمكانية إنشاء سوق رقمية موحدة -

 من قبل.الفكرة  الحتاد األورويبطرح ا
العمالت الرقمية )سوق يف  االستثمار-

 جديدة واعدة(.
ارتفاع شهرة العمالت الرقمية خباصة -

)البتكوين( لدى املضاربني ورجال األعمال 
 به.  االستثمارمما يزيد من 

 التهديدات
 إمكانية غسيل األموال. -
األعمال غري يف إمكانية استخدامه -

مثل جتارة السالح  املشروعة
 واملخدرات.

استخدام العمالت الرقمية لتمويل -
 رهاب.اإل
استخدام العصاابت الدولية للعمالت -

 الرقمية لتنفيذ خمططات تضر الدول.

 (Nahorniak et al, 2016املصدر: )
 اجملتمع الدويليف  أثريتاليت وبعد احلديث عن العمالت الرقمية وذكر التخوفات العاملية 

 يقودان إىل يالتسلسل املنطقإن ف ،ديد أهم نقاط القوة والضعف الفرص والتهديداتوحت
حتديداً و  ،بنيت عليها العمالت الرقميةاليت التكنولوجيا  يوه ،مناقشة مفهوم سلسلة الكتل

 البتكوين.
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 مفهوم سلسلة الكتل
أبرز تلك  تومتثل ،حاولت العديد من الدراسات وضع تعريف لسلسة الكتل

 يفات ما يلى: التعر 
إىل تعريف سلسلة الكتل على أهنا  1( ,2016Apte & Petrovskyأشار كل من )

دون تزييف من خالل الرتميز على أساس  اإلنرتنتنظام توزيع حيتفظ بسجل اثبت  على 
 التشفري من خالل خوارزمية وحساابت يصعب فكها وقرصنتها.

ا قاعدة البياانت القائم ( على أهنMaurer, 2016سلسلة الكتل أيضًا ) توعرف
وغري خاضع لنقطة  اإلنرتنتموجود على  يوهو عبارة عن دفرت رقم ،عليها نظام البتكوين

بعد ترحيل املعامالت إىل  Block Chainستاذ بشبكة ال ويتم حتديث دفرت األ ،حتكم
ص فهو مبثابة سجل دائم، وهو ما يقلل احتياج األشخا ،عملية يالشبكة، وال ميكن فقد أ

 واملنظمات بشكل عام إىل املراجعة اخلارجية.
( بتعريف سلسلة الكتل على أهنا جمموعة من Kokina  et al, 2017وقام )

لذلك  ،وال ميكن حتريفها اإلنرتنتمن خالل  يستاذ وتعمل بشكل رقمالسجالت لدفرت األ
اف دون ستخدم من خالل الشبكات املوزعة بني األطر تتوفر سالمة ومحاية للمعلومات و 

 احلاجة إىل دخول طرف آخر للتحقق من املعلومات. 
قد وترى الباحثة أنه ميكن تعريفها أبهنا التقنية القائم عليها فكرة التداول للبتكوين، و 

الفرتة األخرية يف يثريوم وذاع صيتها قدم ورقة عمل لعملة اإل ياستخدمها فيما بعد الفريق الذ
بعض يف ويطلق عليها أحيااًن  ،أبرزها احملاسبة ،االتالعديد من اجمليف بسبب استغالهلا 

 الدراسات تكنولوجيا دفرت األستاذ املوزعة.
                                                           

1 Apte, S, &Petrovsky, N. (2016). Will block chain technology revolutionize excipient 

supply chain management?. IPEC- Americas Inc. j. Excipients and food cbem. 7(3). 76-78. 
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فيما يلي تناولتها بعض الدراسات السابقة اليت وبعد عرض جمموعة من املفاهيم 
 مرت هبا سلسلة الكتل.اليت عرض التطور والسلسلة الزمنية ن

 
 لتقنية سلسلة الكتل التطور الزمين
 ،(Kokina et al, 2017على سبيل املثال )ومنها  ،ارت العديد من الدراساتأش

 :ياالعرتاف بتقنية أو تكنولوجيا سلسلة الكتل كما يليف  يإىل التطور على الصعيد العامل
 (: تطور تقنية سلسلة الكتل2جدول )

 احلدث السنة
عامل بتقدمي ورقة عمل لل ،وهو شخص جمهول ،قام ساتوشى انكاموتو 2008

وهو أول عملة رقمية ومن هنا انطلقت تقنية  ،Bitcoinتناقش فكرة ال 
إلدارة ال  األساسيةابعتبارها التكنولوجيا  block Chainسلسلة الكتل 

Bitcoin. 
مها اومت استخد ،دركت الصناعة املالية أمهية تقنية سلسلة الكتلأ- 2013

 لألغراض املالية. Bitcoinبشكل منفصل عن ال 
 blockبتجريب تبادل العمالت الرقمية واستخدام ال Fidorبنك  قام-

Chain .لتنفيذ التحويالت املالية بشكل أسرع بصفة عامة 
ومت تكوين   ،block Chainشركة تكنولوجيا ال  يوه R3أتسست - 2014

الستخدام  Consortium for researchكونسورتيوم للبحث والتطوير 
 80واجتاحت أكثر من  ،دمات املاليةاخليف تكنولوجيا سلسلة الكتل 

 منظمة مالية.
بتحصيل املقبوضات واملدفوعات  Deutsch Bankيوليو قام بنك يف - 2015
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اليت عن طريق تكنولوجيا سلسلة الكتل هبدف حتسني العمليات التجارية 
 يقدمها.

طالق ثالثة أنظمة لتقوم بنشر تقنية سلسلة إ Citi Bankحاول بنك -
 الكتل.

أن املعامالت التجارية ستكون أسرع إىل  BNP Paribasر بنك أشا-
 .وأدق عند استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل

إىل أحد أوجه االستفادة من تكنولوجيا سلسلة  SCD CIOأشار -
 اخنفاض التكاليف وزايدة الشفافية والثقة. يوه ،الكتل

عن منصة مستحدثة شيدت على  NASDAQأكتوبر كشفت يف -
 قنية سلسلة الكتل.أساس ت

الستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل  Docusign مع  Visaتعاونت  -
 واالستفادة من ميزة العقود الذكية.

املدعوم من منظمة  Hyperledgerطالق مشروع إديسمرب مت يف -
Linux طالقه هبدف إنشاء معايري مرتبطة بتكنولوجيا سلسلة إمت  يالذ

اس املصادر املفتوحة والعمل على الكتل لتطوير احلساابت على أس
 الصناعة بوجه عام.يف لكتل اتطوير تكنولوجيا سلسلة 

 ,Big4  (KPMGأغسطس اجتمعت شركات احملاسبة الكربى يف - 2016

Ernst & Young, Deloitte, PWC مع )American Institute of 

Certified Pablic Accounts (AICPA) للمحاسبني  يمريكاملعهد األ
 احملاسبة.يف دمي حلول تكنولوجيا سلسلة الكتل لتق

من عدة  R3لتمويل منظمة  يمليون دوالر أمريك 107مبلغ  يمت تلق- 2017
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 مستثمرين.
يعمل  يالذ Deloitte Rubixبتأسيس فريق  Deloitteيناير قامت يف -

 .Deloitte, Torontoيف  Blockchainفقط على تطبيقات ال 
 مدينة نيويورك.يف اح أول خمترب هلا عن افتت Deloitteعلنت أ-
أهنا قامت إبجراء عمليات املراجعة بنجاح   Deloitteفرباير أعلنت يف -

فرق تطويرية تضم  9ها لدىو  BlockChainمن خالل تكنولوجيا ال 
 دولة. 30فرد من  500أكثر من 

عن توقيع عقد لسلسلة الكتل ابلتعاون مع  KPMGفرباير أعلن يف -
Microsoft. 

 بدعم تقنية سلسلة الكتل عرب أعماهلا بسويسرا. PWCقامت جمموعة -
لسلسلة الكتل  وتفتتح معمال OPSسلسلة  Eyطالق منصة إأبريل مت -
 مدينة نيويورك.يف 
 Theاحملاسبة يف يونيو مت إطالق مؤمتر ائتالف سلسلة الكتل يف -

Accounting BlockChain Coalition Conference (ABCC) يوه 
تكنولوجيا سلسلة الكتل من الناحية يف قدرات أعضائها  يمة تنممنظ

 احملاسبية. 
 املصدر: إعداد الباحثة

وبعد احلديث عن مراحل التطور الزمىن لسلسلة الكتل من بداية نشأهتا وارتباطها 
ومدى التأييد واملعارضة ابلدول على  يبعملة البتكوين حاولت الباحثة رصد االهتمام العامل

 .يليوى العاملى كما سيتم عرضه فيما املست

 



 83   أثر التطورات التكنلوجية الحديثة على المعاير المالية أليوفي/ رحاب عادل

 

 

 ابلعمالت الرقمية مدى االعرتاف الدويل
ومت  ،رؤيتها لقضية العمالت الرقميةيف ما بني مؤيد ومعارض انقسمت الدول 

. تعرف على 12018) منصة رواق،  يوه ،قف بعض الدول من عدة دراساتاحصر مو 
ما في(  ,2016Nahorniak et al. 20142)، (. حامد2016)مستقبل العمالت الرقمية، 

 يلى:
 (: املوقف الدوىل جتاه العمالت الرقمية3جدول )

 موقفها جتاه العمالت الرقمية الدولة
مناقشة حول تداول  الكروايت أجرى البنك الوطين 2013ديسمرب  6يف  كرواتيا

وأن استخدامه  أن البتكوين غري قانوين إىل العمالت الرقمية، وخلص
 ولكن ميكن استخدامه واالعرتاف به فيما بعد. ،حالياً  غري قانوين

 Bitcoinحددت هيئة الضرائب االستوانية موقف احلكومة من عمل ال  استوانيا
أن استخدامه مت على نطاق واسع وأصبح من وسائل الدفع إىل وأشارت 

من خالله ستخضع للضريبة، ومع  يجتر اليت والدخل وأن املعامالت 
 ئحة حكومية بشأن هذه القضية.ال يست هناكذلك ل

 Central Boardللضرائب  يالفنلند يصرح اجمللس املركز  2014عام  فنلندا

of Taxes (CBT) توجيه ضريبة قيمة مضافة للخدمات املصرفية ب
تتم عن طريق البتكوين، وعلى الرغم من ذلك فقد أشار اليت واملشرتايت 

                                                           
. برللللاال برللللا رخ  /https://www.rwaq.orgلب بللللالل لب قبأللللح.   زلللل(. ييللللف ربلللللل لخللللرثبا   2018بنصللللح   لق.   1
6/3/2018. 
. لب للللل  لبخللل للن لإلخلللالب بنللل  زأصللل،  لتقرصلللالبلللال   لب(. دب لللح بيركللل رن لإلبكر  نألللح. 2014ن   بلللل ل  ةابلللل  بةللل 2

 .64-62لبخالل  لبخا  ن. ص 
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القانونية ليتم اعتباره شكاًل الشروط يف أن البتكوين ال يستو  إىل اجمللس
 .من أشكال الدفع اإللكرتوين

تقريراً عن البتكوين حيذر فيه  يالفرنس يأصدر البنك املركز  2014يونيو  فرنسا
من خماطر العمالت الرقمية، وأنه ال ميكن اعتبار البتكوين عملة حقيقية 

 وذلك احتكاماً إىل القوانيني الفرنسية احلالية.
إىل أشارت  هاملانيا بعملة البتكوين، ولكنأاعرتفت  2013يسمرب ديف  أملانيا

 أنه ال ميكن اعتبارها عملة إلكرتونية بل هى مبثابة أموال خاصة.
عطاء مطلق احلرية ملواطنيها للخيار ما بني حتويل جزء قامت الياابن إب الياابن

 للمواطن إىل العمالت الرقمية أم ال. يمن الراتب الشهر 
 طريقها حنو االعرتاف ابلعمالت الرقمية.يف  شرق آسيا

 طريقها حنو االعرتاف ابلعمالت الرقمية.يف  أمريكا اجلنوبية
، كما مت بديب مطعم وصراف آيليف مت قبول العمالت الرقمية أول مرة  مارات اإل

منتدى دافوس والقمة العاملية يف توجيه االهتمام للعمالت الرقمية 
 تتخذها العمالت الرقمية.اليت املكانة  وأمهية للحكومات بديب

 ،طالق لفظ عملة على البتكوينإأبحقية  يحكم القضاء األمريك أمريكا
، ومع ذلك مل تعرتف الوالايت يوإمكانية خضوعها إىل تنظيم حكوم

ما  ذاهو  ،املتحدة هبا، ألن االعرتاف ابلعملة سيكون سبباً لتنظيمها
حكومة أو  يال تتبع أيفهى ،مركزيةالال ييتعارض مع أحد مميزاهتا وه

 دولة.
 مقهى ابألردن.يف مت قبول العمالت الرقمية ألول مرة  األردن

 منظمة أنظمة معلومات.يف مت قبول العمالت الرقمية ألول مرة  فلسطني
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الكويت والشرق األوسط يف أصبح سوق السفري من أوائل األسواق  الكويت
 .اتعامالهتيف تقبل البتكوين 

فقد شرع )بوتني(  ،البتكوين لكن حتت سيطرهتا الكاملة تستعد لتبين وسيار 
جراءات بعد حترمي املتاجرة ابلبتكوين وفرض عقوابت قد تصل إبعدة 

 للحبس.
وأنه ميكن  ،حذرت من املخاطر املتوقع حدوثها بسبب العمالت الرقمية اهلند

يل العمليات التهرب من الضرائب وغسيل األموال أو متو يف استخدامها 
 رهابية.اإل

 .يترى أن العمالت الرقمية سيكون هلا سوق عامل نيوزالندا
 ر العمالت الرقمية حلماية عملتها.ظقامت حب اندونيسيا

 املصدر: إعداد الباحثة
وبعد عرض املوقف العاملى لعدد من الدول ستشري الباحثة إىل قضية حتصيل 

ت الرقمية حلفظ حق الدول وجتنب التهرب الضريىب الضرائب عن األرابح احملققة من العمال
يف العمالت التقليدية عن طريق املضاربة يف وحماولة املساواة بني كافة املستثمرين، سواء 

األونة يف األسهم أو العمالت الرقمية من خالل السوق اجلديد الذى اقتحم عامل األعمال 
 عمالت الرقمية.األخرية. وفيما يلى عرض لوجهة نظر بشأن ضرائب ال
 اآلراء املثارة حول قضية العمالت الرقمية والضرائب

رابح احملققة من األ إخضاعحنو إمكانية  dالسع 1( 2014Balحاولت دراسة )
يف أن فرض القوانني الضريبية  إىل االجتار ابلعمالت الرقمية لضرائب الدخل، فقد أشارت

                                                           
1 Bal, A. (2014). Should Virtual Currency Be Subject to Income Tax?. International 

Bureau for Fiscal Documentation (IBFD). 1-18. 
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القواعد الضريبية من دولة إىل آخرى يف ة خمتلف دول العامل ابلرغم من وجود اختالفات كبري 
 إال أن املبادىء متقاربة. 

تضح أن هناك ثالثة أنواع من اوبعد البحث والتحليل حول قضية العمالت الرقمية 
األنشطة قد تؤدى إىل زايدة الدخل، وقد تكون ذات صلة بضريبة الدخل وينتذ عنها ارتفاع 

 وهى: ،الضريبة احملصلة
 مي اخلدمات مقابل احلصول على العمالت الرقمية. بيع السلع وتقد -1

 من خالل إجراء عمليات التعدين من قبل املعدنني. االفرتاضية توليد العملة  -2

 . االستثماراالحتفاظ ابلعمالت الرقمية على املدى الطويل هبدف  -3

احتماليـــة حتصـــيل الضــــريبة إال أن  اوقـــد اســـتندت األســـس الســــابقة إىل أن مجيعهـــا ينـــتذ عنهــــ
(Bal,2014 متـأثراً بوجهـه نظـر )Adam Smith  خـالل ثـورة األمـم، أشـار إىل أربـع مسـلمات

 : يوه أن يستند إليها النظام الضرييب يرئيسة ينبغ
ومبـا  ،لضريبة الدخل الشخصية هو مبدأ القـدرة علـى الـدفع ياملبدأ األساس نصاف: أناإل -1

بــالغ زائـدة للــربح فيجـب علــى الدولــة تـدوير م مبــا يعــين االسـتثمارأن لـدى املــواطن مقـدرة علــى 
 حتصيل الضرائب.

وجــود قواعــد واضــحة حــىت يــتمكن دافــع الضــرائب  يتطلــب النظــام الضــرييب الثقــة واملرونــة: -2
أن هـذه النقطـة مازالـت غامضـة بسـبب تـرى من فهم وتوقـع العواقـب الضـريبية، إال أن الباحثـة 

لكـل دولـة جتـاه  ياملوقـف النهـائأقـرب وقـت وتوضـيح يف جيـب حسـم القضـية و  ،تضارب اآلراء
 العمالت الرقمية.

جيــب وضــع قــوانيني و  ،احلكومــات قــوانيني عامــة تكلــف هبــاتطبــق  املرونــة واملنفعــة اإلداريــة: -3
العمـــالت الرقميـــة، ألن ذلـــك يرتتـــب عليـــه فيمـــا بعـــد إنشـــاء نظـــام يف تـــنظم االجتـــار واملضـــاربة 
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لتجنـب  ،اآلراءيف يق دون جـدال وخالفـات التطبيف ضريىب يتسم ابلفعالية والكفاءة والبساطة 
 نتيجة االفتقار إىل قوانني مرنة تتسم ابلشفافية والوضوح. حدوث هترب ضرييب

اختيـــــارات املـــــواطنني إال أنـــــه جيـــــب أن ال جيـــــرب يف كثـــــرياً مـــــا تتـــــدخل احلكومـــــات   احليـــــاد: -4
الــنظم الضــريبية  تــدابري إجباريــة ختوفــاً مــن عقــوابت ماليــة قــد تفرضــها ياملواطنــون علــى اختــاذ أ

 ونظام العمالت الرقمية. يالتقليد فيجب أن تتخذ احلكومات دوراً حمايداً حنو النظام املايل

ختوفًا من  الوقت احلايليف جراء إال أن الباحثة ترى أنه يصعب اختاذ مثل هذا اإل
د إذا البال اقتصادأعمال قد تضر أمن و يف عدم مركزية العمالت الرقمية وإمكانية استخدامها 

 اتيحت احلرية املطلقة دون حدود.
وبعد عرض الرأى األرجح من وجهة نظر الباحثة حول فرض الضرائب على 

 العالقة بني سلسلة الكتل وعمليات املراجعة. سنناقش فيما يليالعمالت الرقمية 

 العالقة بني سلسلة الكتل وعمليات املراجعة 
كتل يتضح لنا اهتمام أكرب مكاتب سلسة اليف  لتطور التقينلمن العرض السابق 

( Kokina et al, 2017كما أشارت دراسة )  ةاحملاسبة إبدخال أحدث التقنيات التكنولوجي
( فبعد التحوالت الرقمية Rozario & Vasarhelyi, 2018دراسة كل من ) وأكدت عليها

حنو العامل  ياإلجبار  يانعكس ذلك على البياانت التجارية وحتتم على منظمات األعمال املض
إىل  ت الدراساتناسب التغريات، فقد أشار يوتعديل املمارسات والتعلم على حنو  اإللكرتوين

أمهية العقود الذكية ودور تقنية سلسلة الكتل بشكل عام فيما قد حيدث من تغيري مرتقب 
منها منع تعطيل وأتخري عمليات مراجعة احلساابت ، على عمليات مراجعة احلساابت

أسرع وقت، كما أشارت إىل قوة نظام تكنولوجيا سلسلة الكتل يف ن النتائذ والكشف ع
االحتفاظ أبعلى قدر من الثبات واملصداقية للبياانت، وذلك لصعوبة أو يف والعقود الذكية 

مما يعكس الثقة على مراجع  ،البياانت مرة أخرى بعد إدخاهلايف استحالة التالعب 
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كانت اليت  التعامل من خالل الربامذ احملاسبية التقليدية  أو ياحلساابت عكس النظام الدفرت 
تسمح ابلتالعب والغش، وابلتاىل أنعكس ذلك بشكل مباشر على أصحاب املصلحة بصفة 

وقت يف مبثابة عامل من عوامل حتسني البياانت وتقدمي تقارير مراجعة احلساابت  يفه ،عامة
 موجز.

عملية مراجعة احلساابت يف ة الكتل شارة إىل الدور الذى تلعبه سلسلوبعد اإل
 التأكيد على أهم مميزات سلسلة الكتل.فيما يلي يتوجب 

 مميزات سلسلة الكتل 
منها و انقشت مميزات استخدام سلسلة الكتل بشكل عام اليت تعددت الدراسات 

 (.Milani et al, 2016دراسة )
 متثل مصدراً مفتوحاً لكافة األطراف. -1

 ملعلومات بشكل آمن. احلفاظ على ايف تساهم  -2

 مشابه لدفرت األستاذ. ييتم تسجيل املعلومات بشكل رقم -3

 ال يوجد سلطة على املعلومات. -4

، فلـــدى كــل طـــرف نســخة واضـــحة تشــبه دفـــرت يال يــتم تســـجيل املعلومــات بشـــكل مركــز  -5
 ستاذ.األ

 من املستحيل تغيري املعلومات أو إزالتها.  -6

ممـــا  ،مـــال ومصـــداقيتها وشـــفافية البيـــاانتمتثـــل تقنيـــة سلســـلة الكتـــل فرصـــة لتحســـني األع -7
املنظمــــات علــــى حنــــو أفضـــل لفهــــم ومراقبــــة عمليــــات يف يســـاهم ويســــاعد أصــــحاب املصـــلحة 

 األعمال اخلاصة هبم. 
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 يفهو مبثابة سالح ذ ،مزااي وعيوابً  ي د أن لكل تطور تكنولوج يوبتفكري منطق
هم عيوب أو خماطر سلسلة حدين، فبعد مناقشة أهم مزااي سلسلة الكتل سيتم مناقشة أ

 .التايل اجلزء ىفالكتل 

 

 

 حتليل ألهم خماطر سلسلة الكتل
موقف  وقد عرضنامنذ ظهور العمالت الرقمية انقسم العامل بني مؤيد ومعارض 

ن تقنية سلسلة الكتل تعُد اجلانب األكثر إ ،العديد من الدول سابقاً، إال أنه ميكننا القول
فقد اقتحمت  ،قضية العمالت الرقمية يوه يعلى املستوى العامل إشراقاً من القضية املطروحة

ولذلك فقد انقشت بعض  ،احملاسيبومنها اجملال  ،سلسلة الكتل العديد من اجملاالت
 :يسلط عليها الضوء وهاليت بعض املخاطر  ،(Li, 2017ومنها دراسة ) ،الدراسات

نه من املستحيل تعديل أشار العديد من التقنيني أ :%51إمكانية اهلجوم بنسبة  -1
السلسلة يف من املشاركني  %51البياانت أو تزييفها، ألن ذلك التعديل يتطلب قرصنة 

)شبكة الند للند( وهو ما ميثل عنصرًا شبه مستحيل أو تعجيزى بسبب الطبيعة املعقدة 
شكل عقد، لكل عقدة رقم يف السلسلة وارتباطها يف لسلسلة الكتل وكرب حجم املشاركني 

وهو نوع من أنواع احلماية أتخذه كل عقدة مبثابة عملية حسابية  ،لق عليه )هاش(يط
 متسلسلة ال ميكن تغيريها.

سلســـلة الكتـــل، إال أنـــه إذا ســـرق يف علـــى الـــرغم مـــن تشـــفري كـــل البيـــاانت ســـرقة اهلويـــة:  -2
يـاانت وابلتـاىل فـإن مجيـع الب ،طرف اسرتداد تلك البيـاانت اطالقـاً  ياملفتاح اخلاص ال ميكن أل

عــامل سلســلة الكتــل، وال ميكــن حتديــد يف وتضــيع في للمســتخدم ســتخت يتنتمــالــيت واألصــول 
وهو ما ميثل عائقاً لدى مراجعى احلساابت العتماد املنظمـات علـى هـذه  ؛السرقةيف املتسبب 
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ن فقد املفتاح اخلاص هبا يرتتب عليه فقـد األصـل ممـا يـؤثر ذ إتسجيل شؤوهنا املالية إيف التقنية 
 على عملية املراجعة.

كاملعتـاد فـان التكنولوجيـا سـالح ذو حـدين، فبسـبب عـدم   محاية األنشطة غري القانونية: -3
سوقها، فقد أدى ذلك إىل ااتحـة الفرصـة يف مركزية العمالت الرقمية وطمسها هلوية املضاربني 

يـل العمليـات مثل جتارة املخدرات وغسيل األموال وجتارة السالح ومتو  ،لألنشطة غري املشروعة
والعــالج األمثــل لتلــك املشــكلة  .ال ميكــن تتبــع تلــك اجلــرائم عــرب العمــالت الرقميــة؛إذ األرهابيــة

ـــد مـــن البحـــوث لســـد الثغـــرات غـــري  هـــو تشـــريع وســـن لـــوائح وقـــوانني بـــني الـــدول وإجـــراء املزي
زال ســـوق العمـــالت الرقميـــة وعـــامل سلســـلة الكتـــل حباجـــة ماســـة للبحـــث تـــ الفـــ ،هـــافياملرغـــوب 

 لتطوير.وا

احتياج إىل اآلراء يف األوساط العلمية أصبح العامل يف وبعد طرح املخاطر املتداولة 
 .فيما يليوهو ما سيتم عرضه  ،الشرعية والفتوى جتاه جواز أو منع االجتار ابلعمالت الرقمية

 والفتوى جتاه قضية العمالت الرقمية وسلسلة الكتل الشرعيالرأى 
مت تداوهلا مؤخرًا هو البيان اليت ية العمالت الرقمية ومن أشهر اآلراء بشأن قض

بشأن مشروعية البتكوين ابعتباره األشهر من ضمن  اإلسالمي االقتصادالصادر من منتدى 
بسبب النزاع الناشىء  يالعمالت الرقمية، وانتشر ذلك البيان عرب وسائل التواصل االجتماع

م بشكل الرقمية اجلديد، ولكن ال يسلّ حول مشروعية وحترمي الدخول إىل سوق العمالت 
جمرد آراء واجتهادات مت طرحها واالتفاق عليها من  يفه ،للحكم الصادر من املنتدى يهنائ

ني واملدققني الشرعيني االقتصاديقبل جمموعة علمية تضم عددًا من العلماء واخلرباء واملهنيني و 
 والباحثني. 

 يا بتحرمي البتكوين: تركيف نية يلدخالصة فتوى رائسة الشؤون ا -
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ال تقع حتت  يفه وابلتايل ،ليست حتت مظلة مركزيةو ن العمالت الرقمية مشفرة إ
خطورة التعامل هبا.  عنغسيل األموال مما يسفر يف لذلك ميكن استخدامها و سيطرة الدولة 

أنواع وعلى الرغم من أن العمالت الرقمية وسيلة للتبادل، إال أنه ال ميكن اعتبارها نوعًا من 
 نية.لدىاملال ولذلك فإن شراء وبيع هذه العمالت غري مالئم من الناحية ا

 خالصة فتوى دار اإلفتاء الفلسطينية بتحرمي البتكوين: -
يرى جملس اإلفتاء ضرورة حترمي البتكوين الحتوائه على املقامرة، وال جيوز بيعه أو 

تقرة على سعر ومرتفعة شراؤه، ألنه عملة جمهولة املصدر، وال ضامن هلا وليست مس
فال جيوز التعامل  ؛املخاطرة، كما أنه ميكن سرقة املفاتيح اخلاصة هبا مما يفتح جمااًل لالحتيال

 هبا أو تعدينها أو بيعها أو شرائها.
 خالصة فتوى دار اإلفتاء املصرية بتحرمي البتكوين: -

ع أو الشراء لعدم أشارت أنه ال جيوز شرعًا تداول البتكوين والتعامل به سواء ابلبي
ا هو عليه من جهالة ملللجهات املختصة و  يال ينتمألنه اعتباره وسيطًا مقبواًل للتبادل و 

 املصدر واحتمالية الغش.
ألنظمة  اكما أشارت الدراسة إىل أسباب التحرمي التالية: يعٌد البتكوين اخرتاق

خالل ابمليزان إة للدول و االقتصادينظمة املالية و ، وميثل اخرتاقًا لألاحلماية واألمن اإللكرتوين
هو وسيلة للهروب من األجهزة القانونية والرقابية، كما أنه و البنوك، يف التجارى املتمثل 

يستخدم من قبل اجلماعات املتطرفة واملسلحة مثل داعش وعصاابت املخدرات وغسيل 
امها ابلفعل ملا جراء عمليات نصب واحتيال لضعف الرقابة أو انعدإاألموال، ومن احملتمل 

لتلك العمالت بشكل  ييتمتع به من جهالة املصدر وخاصية الالمركزية وعدم وجود فيزايئ
 عام وملموس.
 :اإلسالمي االقتصادعلماء وخرباء منتدى  يرأ-
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جتاه  ياحلكم الشرعيف أوصافًا شرعية تؤثر  اإلسالمي االقتصادحصر منتدى 
عدم معرفة جهة اإلصدار أو اجلهة و قبل العملة، جهالة مستو ؛ جهالة املصدر، يالبتكوين وه

كثرة عمليات و للحكومة،  يعدم وجود جهات للتنظيم والرقابة تنتمو احلافظة للحقوق، 
 لآلداب العامة وغري القانونية.يف كثرة االستخدام املناو املضاربة وعدم االستقرار، 

يف خيصها سباب مت تلأولكل منهم  ،لذلك انقسمت اآلراء بني مؤيد ومعارض
 : اجلدول التايل

 (: آراء حول اجلواز والتحرمي للعمالت4جدول )
 )التحرمي( الثاين يالرأ األول )اجلواز( يالرأ
 البقاء على أصل اإلابحة.-
 البتكوين مااًل متقوماً شرعاً حبكم ما يعد  -

ة يالواقع من أنه ميكن تبادليف آلت إليه 
 ابلسلع واخلدمات ابلواقع.

كوين بنفس وظائف العمالت ام البتيق-
الشراء والتبادل رغم عدم إصداره يف النقدية 

 ياقتصادوال يوجد حد  ،من جهة حكومية
 أو شرعى للنقود مينع ذلك.

 جهالة املصدر.-
 جهالة مستقبل العملة.-
 غياب جهة اإلصدار أو اجلهة الضامنة.-
غياب جهات التنظيم واإلدارة والرقابة من -

 قبل احلكومة.
يف  ة املضارابت وعدم االستقرار النسيبكثر -

 القيمة.
 شيوع االستخدامات غري القانونية.-
 ليس مااًل متقوماً شرعاً هبذه الصفات.-

 املصدر: إعداد الباحثة
األول جبواز  يوبعد عرض وجهات النظر والفتاوى، ترى الباحثة أتييد الرأ

 االقتصادغم من نص منتدى االستخدام والشراء والبيع ابلعمالت الرقمية، على الر 
وترى  .، إن هذا البيان وهذا الرأى خيص عملة البتكوين فقط وابلتحديداإلسالمي



 93   أثر التطورات التكنلوجية الحديثة على المعاير المالية أليوفي/ رحاب عادل

 

 

وذلك ألن استخدام كل  ،ينطبق على مجيع العمالت الرقمية يالشرع يالباحثة أن الرأ
األسواق  يعملة واضح وكل عملة هلا غرض أنشئت من أجله، وأنه سوق مثل ابق

داب عارضة، ولكن ترى الباحثة أن جهالة املصدر ستخدامات املنافية لآلاملالية، وأن اال
وعدم مركزية العملة ميكن حله من خالل اإلبقاء على فكرة العمالت الرقمية وإنشاء 
عمالت رقمية مشرتكة بني البالد أو لكل بلد وهو ما سينتذ عنه احلفاظ على خصائص 

من املستثمرين ملا يتمتع به السوق اجلديد اجلديد وجذب أكرب عدد ممكن  السوق املايل
من ضوابط وقوانيني واضحة، وهو ما سيحدث عملية تنقية للمستخدمني وابتعاد كل 

 داب والقيم العامة. عميل أو مستخدم لألنشطة املنافية لآل
مبثابة نقلة  يفه ،بشأن تقنية سلسلة الكتل يرأ يأيضًا عدم اعرتاض أالباحثة كما تالحظ 

 ية للمحاسبة واملراجعة أبكملها.تكنولوج
تسرتشد هبا العديد اليت وبني مؤيد ومعارض فقد حان الوقت حالياً للنظر إىل املعايري الشرعية 

وتطرح  ،نقاطيف ت الباحثة معيارين ستناقشهم من الدول واملنظمات حول العامل، وقد خصّ 
على تطوير هذين  اريهوجهة نظر جتاه قضية العمالت الرقمية واحلوسبة السحابية وأتث

 .ييما يلفاملعيارين 
 واملضاربة  إلنرتنتاملبحث اخلامس: دراسة حتليلية ملعيارى املعامالت املالية اب

 38رقم  الشرعياملعيار  إلنرتنتدراسة حتليلية ملعيار املعامالت املالية اب
املالية من خالل  لبيان األحكام اخلاصة إببرام العقوديف أصدرته أيو  يهو املعيار الشرع الذ

إنشاء املواقع التجارية على الشبكة أو تقدمي خدمة االتصال هبا كما يشري ك  اإلنرتنتشبكة 
وحتديد زمن انعقاد العقد وتوضيح  اإلنرتنتبرام العقود من خالل إل ياملعيار للحكم الشرع
يتم اليت الية ابإلضافة إىل األحكام املتعلقة حبماية التعامالت امل املايلما خيص التعامل 

 إبرامها.
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 سيتم عرضها إبجياز:اليت املعيار النقاط التالية  وّضحوقد 
فقد أجاز املعيار  وإبرام العقود املالية بواسطتها: اإلنرتنتإنشاء املواقع التجارية على  -1

إنشاء املواقع بشرط خلوها مما هو حمرم شرعاً، أو استخدام وسائل تسويق حمرمة، كما أجاز 
للمنظمات مع العمالء من خالل االلتزام ابملعامالت  اإلنرتنتقود املالية بواسطة إبرام الع
 الشريعة اإلسالمية.يف املالية 

جيوز للمنظمة تقدمي خدمة االتصال ابلشبكة : اإلنرتنتتقدمي خدمة االتصال بشبكة  -2
 للعمالء من خالل عقد اشرتاك نظري أجر مقابل االستفادة ابخلدمة، وعليه خيضع ذلك

( بشأن اإلجارة على األشخاص 34رقم ) الشرعيلشروط وأحكام عقد اإلجارة للمعيار 
ختاذ كافة ااملنتهية ابلتمليك، مع  ة( بشأن اإلجارة واإلجار 9رقم ) الشرعيواملعيار 

 حالة خمالفة االستخدام.يف االحتياطيات واإلجراءات 

مــــن خــــالل إبــــرام العقــــود  :اإلنرتنــــتإبــــرام العقــــود املاليــــة ابســــتخدام يف جملـــس العقــــد  -3
وميثــل ذلــك  ،ابســتخدام احملادثــة الصــوتية فقــط أو احملادثــة الصــوتية مــع الصــورة بــني املتعاقــدين

، أو إبـرام العقـود ابسـتخدام حمادثـة كتابيـة اإلنرتنـتالعقد وقت احملادثة بني الطـرفني مـن خـالل 
 يمـــن إرســـال الـــنص وينتهـــ ، أو عـــرب املوقـــع علـــى الشـــبكة، ويبـــدأ العقـــدأو ابلربيـــد اإللكـــرتوين

العقـــد قبـــل يف برجـــوع الطـــرف املرســـل  يبقبـــول أو رفـــض الطـــرف اآلخـــر، كمـــا ميكـــن أن ينتهـــ
صــالحية لإلجيــاز فــال حيــق للموجــب الرجــوع بوصــفه إجيــاب املســتقبل وإذا حــدد املوجــب زمنــاً 

رجــوع حالــة إبـرام عقـود املزايـدات ال حيـق ملــن أعطـى مثـن السـلعة اليف عـن اإلجيـاب بعـد ذلـك، 
 بعد انتهاء األجل احملدد.

ــة املبمــة ابيف التعبــري عــن اإلوــاب والقبــول  -4 : يــتم ذلــك بكــل مــا إلنرتنــتالعقــود املالي
ـــة عـــرب املوقـــع علـــى إيشـــري  ىل رضـــى املتعاقـــدين إببـــرام العقـــد عـــن طريـــق توجيـــه رســـالة إلكرتوني

لتزامـات وميكـن رفـض حبيث تشري إىل كافـة احلقـوق واال الشبكة أو من خالل الربيد اإللكرتوين
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لتزامــات، أو اشــرتاط حــق وإذا وجهــت تلــك الرســالة دون بيــان احلقــوق واال .أو قبــول التعاقــد
عــالن للتعاقــد وال تعــرب عــن إالرســائل مبثابــة  تكــون تلــكالــرفض حــىت بعــد قبــول الطــرف اآلخــر 

وميثــل حالــة عــدم اشــرتاط أتكيــد القبــول، يف حالــة الضــغط علــى مفتــاح القبــول يف القبــول إال 
 املواقع أحد وسائل األمان.يف أتكيد القبول 

حالــة يف : أايً كانــت طريقــة التعاقــد ســواء كــان اإلنرتنــتوقــت انعقــاد العقــد ابســتخدام  -5
 إعالم املوجب أم ال فقبول العقد قد مت.

: يتحقـــق القـــبض شـــرعاً إذا كـــان حمـــل البيـــع إلنرتنـــتالعقـــود املاليـــة املبمـــة ابيف القـــب   -6
حكمهــــا بعــــد إبــــرام العقــــد عــــن طريــــق حتميــــل الــــربامذ والبيــــاانت مــــن املوقــــع  يفللــــربامذ ومــــا 

بيـــع العمـــالت والـــذهب يف  يمتـــام القـــبض الفـــور إ، وجيـــب التحقـــق مـــن يللحاســـوب الشخصـــ
 والفضة وما جيب فيه التقابض.

: يــتم ذلـك مــن خـالل محايــة املواقــع اإلنرتنـتمحايـة التعــامالت املاليــة املبمـة مــن خــالل  -7
ياانت املتعاملني من االعتداء عليها، والتثبت من هوية املتعـاملني، ومحايـة املتعـاملني التجارية وب

 من عقود اإلذعان.

أنه ال يتضمن حلواًل  إلنرتنتويتضح من خالل حتليل معيار املعامالت املالية اب
 ،تلللتطورات التكنولوجية احلديثة املرتبطة ابحلوسبة السحابية والعمالت الرقمية وسلسلة الك

 -:يوتذكر الباحثة منها ما يل
مبثابة إبـرام صـفقة تـداول للعمـالت الرقميـة ولكـن مـع  اإلنرتنتإبرام العقود املالية عرب  -1

ــــــة املصــــــدر وعــــــدم املركزيــــــة ،وجــــــود اختالفــــــات تلــــــك  يوميكــــــن تالشــــــ ،منهــــــا جهال
حالة إصدار عمالت رقمية من قبل الدول أو إصدار عمـالت رقميـة يف االختالفات 

وحالــة االحتــاد  ،مثــل حالــة الســعودية واإلمــارات حنــو إصــدار عملــة رقميــة ،ولبــني الــد
 سعيه إلصدار عملة رقمية موحدة.يف  األورويب
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يـــتم إبـــرام العقـــود املاليـــة مـــن قبـــل العمـــالء ســـواء أكـــانوا منظمـــات أو حكومـــات مـــع  -2
وجيـوز إبــرام  ،مـن وجهــة نظـر الباحثــة ليسـت حمرمــة يوهــ ،السـحابة ياملنظمـات مــزود

تكنولوجيــــا احلوســــبة الســــحابية حنــــو األعمــــال يف ودهـــا بســــبب عــــدم وجــــود جمــــال عق
 متنعها الشريعة اإلسالمية.اليت احملرمة 

ــــلهــــى  إلنرتنــــتتقــــدمي خدمــــة االتصــــال اب -3 فكــــرة تقــــدمي خــــدمات احلوســــبة  متامــــا مث
فيجــــب تعــــديل هــــذا اجلــــزء  ،الســــحابية، ولكــــن لــــيس مقابــــل االســــتفادة مــــن اخلدمــــة

 هالك فقط.يصبح مقابل االستل

إبــرام عقــود يف وأســلوب القبــول والــرفض ميــزة  اإلنرتنــتإبــرام العقــود املاليــة ابســتخدام  -4
 احلوسبة السحابية فيجب اإلبقاء عليها. 

علـى أنـه يتحقـق شـرعاً إذا  إلنرتنـتالعقـود املاليـة املربمـة ابيف نص املعيار على القبض  -5
طبيـــق علـــى منظمـــات احلوســـبة ابلتو هـــذه احلالـــة يف مت بيـــع بـــرامذ أو بيـــاانت، ولكـــن 

بـــاع لـــه بـــرامذ وال يســـتطيع حتميـــل بـــرامذ وتنزيـــل بيـــاانت تالســـحابية، فـــإن العميـــل ال 
حالة العمـالت الرقميـة فإنـه يف حيتاجها، و اليت ولكن يستأجر سحابة جاهزة ابلربامذ 

 ،حوزتــهيف يشــرتى اســتثماراً غــري ملمــوس ولــيس لــه وجــود فيزايئــى ال يســتطيع جعلــه 
مكان تنزيل بـرامذ أيضـاً فهـى مبثابـة دفـرت حسـاابت سلسلة الكتل ليس ابإل حالةيف و 

 يتم إدخال البياانت إليه وال يتم الرتاجع فيها. اإلنرتنتموزع على 

حالـة احلوسـبة السـحابية يف  إذ إنـه اإلنرتنـتمحاية التعامالت املاليـة املربمـة مـن خـالل  -6
 ؛اخلدمــة يوتنتقــل إىل مــزودســتقل درجــة احلماســة املكلــف هبــا أصــحاب املصــلحة، 

ـــة البيـــاانتيف اخنفـــاض واضـــح  اســـينتذ عنهـــ وابلتـــايل ـــة يف أمـــا  .التكـــاليف ومحاي حال
ـــة أو ســـواء سلســـلة الكتـــل فكـــل مـــا ســـيحتاجه املســـتخدم  حالـــة يف للعمـــالت الرقمي

 تسجيل البياانت عرب السلسلة هو محاية املفتاح اخلاص به. 
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نفاقهـا إيـتم الـيت يرادات واملصروفات ن اإلجيب وضع نصوص لتنظم عملية احملاسبة ع -7
 على احلوسبة السحابية.

 (13رقم  الشرعياملعيار )دراسة حتليلية ملعيار املضاربة اثنيا: 
 االستثمارهو معيار للمضاربة بني املنظمات واجلهات أو األفراد، يشمل حساابت 

 .ساس املضاربةاملخصصة إذا كانت تدار على أ االستثماروكذلك حساابت  ،املشرتكة
الربح مبال من جانب )رب يف وتعرف املضاربة كما أشار إليها املعيار أبهنا مشاركة 

 املال( وعمل من جانب آخر )املضارب(.
 سيتم عرضها إبجياز:اليت وقد اعتمد املعيار على توضيح النقاط التالية 

إنشــاء عقــود جيــوز االتفــاق مبوجــب إطــار عــام علــى  االتفــاق علــى التمويــل ابملضــاربة: -1
معلـوم، كمـا حتـدد مـذكرة للتعاقـد توضـح  حدود مبلغ حمدد على مـدى زمـينيف متويل ابملضاربة 

صيغة التمويل ابملضاربة املطلقة أو املقيـدة، سـواء متـت عـن طريـق عمليـات دوريـة أم معـامالت 
ـــة يف يقـــدمها املضـــارب الـــيت منفصـــلة، كمـــا حتـــدد نســـب توزيـــع األرابح ونـــوع الضـــماانت  حال

عقــد الحــق إال مــا اســتثناه  يالفــة شــروط عقــد املضــاربة، وتصــبح مــذكرة التفــاهم جــزءاً مــن أخم
 العاقدان منها.

األهليـة،  أن يكـوان كـاملياملضاربة أهلية التوكيل والتوكـل  يفطر يف يشرتط  عقد املضاربة: -2
 أنوجــــدير ابلــــذكر أن املضــــاربة مــــن عقــــود األمــــاانت و  .األصــــل أن عقــــد املضــــاربة غــــري الزمو 

 يده من مال املضاربة.يف املضارب أمني على ما 

 أشار املعيار إىل نوعني ومها:  أنواع املضاربة: -3
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 أنواع املضارابت (:5جدول )

 املضاربة املقيدة املضاربة املطلقة

يفوض فيها رب املال اليت  يه
أن يدير عمليات املضاربة يف املضارب 

وله سلطات  ،دون أن يقيده بقيود
يف ة اعتماداً على ثقته تقديرية واسع

أمانته وخربته، وأن يتم التصرف وفقاً 
جمال النشاط يف لألعراف اجلارية 

 موضوع املضاربة. ياالستثمار 

يقيد فيها رب املال املضارب اليت  يه
يعمل فيه  يابملكان أو اجملال الذ

وبكل ما يراه مناسباً مبا ال مينع 
 املضارب عن العمل. 

 ثةاملصدر: إعداد الباح
جيـــوز لـــرب املـــال أخـــذ الضـــماانت الكافيـــة واملناســـبة مـــن  عقـــد املضـــاربة:يف الضـــما ت  -4

خمالفــــة شــــروط عقــــد  تاملضــــارب، بشــــرط أن ال ينفــــذ رب املــــال هــــذه الضــــماانت إال إذا ثبتــــ
 املضاربة.

يشـــرتط رأس املـــال أن يكـــون نقـــداً ويكـــون معلومـــاً، وال جيـــوز أن  رأس املـــال وشـــروطه: -5
يشــرتط إلنفــاذ عقــد املضــاربة متكــني املضــارب مــن  كمــانــاً علــى املضــارب،  يكــون رأس املــال دي

 التصرف.

كيفيــة توزيعــه معلومــة علــى أســاس نســبة مشــاعة مــن أن تكــون   أحكــام الــربح وشــروطه: -6
الـربح ال علــى أســاس مبلــغ مقطـوع أو نســبة مــن رأس املــال، كمــا أنـه ال جيــوز اجلمــع بــني الــربح 

قى األعمال الزائدة عن عقد املضـاربة، وأن يـتم االتفـاق علـى فصل اب يأ ،املضاربة واألجرةيف 
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عليهــا هــذا االتفــاق أو  ييســر الــيت وقــت مــع بيــان الفــرتة  يأيف نســبة توزيــع الــربح عنــد التعاقــد 
حالة عدم االتفـاق علـى توزيـع الـربح، وإذا يف وجيب الرجوع لألعراف  .تغيريها ابتفاق الطرفني

إذا اتفــق الطرفــان علــى أنــه إذا  إالمقطوعــاً فســدت املضــاربة، شــرط أحــد الطــرفني لنفســه مبلغــاً 
ال جيــوز تقســيم و  .املضــاربة خيــتص ابلــربح الزائــديف زادت األرابح عــن نســبة معينــة فــإن أحــد طــر 

املضـــاربة إال بعـــد ســـالمة رأس املـــال والعـــربة جبملـــة يف فـــرتات الـــربح بـــني املضـــاربني ، وال ربـــح 
إذا خلـط املضـارب مالـه مبـال املضـاربة و الربح مبجرد حتققـه،  النتائذ، أيخذ املضارب نصيبه من

 . يالربح وحقه االساسيف أيخذ حقه من ماله 

 ،يــد أمينــةيف جيــب علــى املضــارب التأكــد مــن أن مالــه  صــالحيات املضــارب وتصــرفاته: -7
املشــروع ومباشــرة العمــل بنفســه أو بتوكيــل مــن  االســتثماروحيــق للمضــارب ارتيــاد كــل جمــاالت 

، واختيـــار األوقـــات واألمـــاكن واألســـواق املناســـبة لالســـتثمار، وحفـــظ أمـــوال املضـــاربة أو الغـــري
يـــداعها لـــدى شـــخص أمـــني، كمـــا يســـمح ابلبيـــع والشـــراء اآلجـــل، وحيـــق للمضـــارب أن يضـــم إ

، وجيـــوز تقييـــد رب املـــال ياألساســـ االســـتثماريف املضـــاربة إذا مل يـــؤثر علـــى واجباتـــه يف شـــركاء 
، االســـتثمارحة يراهـــا ســـواء كـــان التقييـــد ابلزمـــان أو املكـــان أو جمـــال تصـــرفات املضـــارب ملصـــل

جيـــوز اســـتئجار الغـــري ألداء األعمـــال، ولـــيس مـــن حـــق املضـــارب أن يبيـــع أبقـــل مـــن الغـــري، وال 
 نفقة السفر.يف للمضارب احلق و أبكثر من الثمن الشائع،  ييشرت 

، أو تلـــف أو هـــالك مـــال ســـواء إبرادة أحـــد طرفيهـــا أو اتفـــاق الطـــرفني انتهـــاء املضـــاربة: -8
 املضاربة، أو مبوت املضارب، أو تصفية املؤسسة املضاربة.

ويتضح من خالل حتليل معيار املضاربة أنه ال يتضمن حلواًل للتطورات التكنولوجية 
احلديثة املرتبطة ابحلوسبة السحابية والعمالت الرقمية وسلسلة الكتل، وتذكر الباحثة 

 -منها ما يلى:
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بدايــة األمــر مــن خــالل يف مت تقــدميها  -للعمــالت الرقميــة مثــاال-بتكــوين أن عملــة ال -1
ورقــة عمــل مبــؤمتر، فهــى عملــة هلــا غــرض وهــدف مــن الطــرح والتــداول، وذلــك ينطبــق 

شــخص  يفــاحلالل واضــح واحلــرام واضــح، فــيمكن أل ،العمــالت الرقميــة يعلــى ابقــ
، ياف أو خلـل أخالقـعاقل التفرقة بني هدف كل عملة واالبتعاد عـن مـا يشـوبه احنـر 

 ،( هــى عملــة رقميــة تســتخدم لزراعــة وجتــارة املــاريواانTHCفمــثالً عملــة مثــل عملــة )
عملـة تسـتخدم  ي( وهـFUNكذلك عملة مثـل )، و نوعاً من أنواع املخدرات تعدّ اليت 
يبـاح الـيت فيجب حتديـد العمـالت  ؛كلتا العملتني ال جتوزان شرعاً و الليلية،  ياملالهيف 

 ،عملـة 1400 العمـالت الرقميـة حـوايلقـد بلـغ عـدد  .ا بناًء على اهلدفالتعامل فيه
وهــو مــا يفــرتض أن يوكــل إىل املشــرعيني دراســة تلــك العمــالت، واالنفتــاح علــى العــامل 

حــدود يف اخلــارجى، وتســهيل عمليــات التجــارة عــرب الــدول ومواكبــة التطــورات ولكــن 
 الشرع. 

هـو  يف حـني أن العمـل ،ال )رب املـال(مبثابة متويـل شـخص ابملـ يالعمالت الرقمية ه -2
 اهلدف من العملة )املضارب(. 

عنـــدما يقـــوم املســـتثمر بشـــراء حمفظـــة عمـــالت رقميـــة وانتقـــاء  االســـتثماربدايـــة  تكـــون -3
حـدود يف هـذا مبثابـة االتفـاق علـى التمويـل ابملضـاربة و ويعـد  سيجمعها اليت العمالت 

يريـــده  يالوقـــت الـــذيف بيـــع والشـــراء اليف مبلـــغ معـــني حيـــدده املســـتثمر وهـــو املـــتحكم 
 ولكن ال يوجد ضماانت يقدمها املضارب.

سوق العمالت الرقميـة يف املضاربة التوكيل والتوكل غري واضح يف ن أشرتاط أهلية طر إ -4
حكــــام الرقابــــة مــــن قبــــل إحالــــة يف وذلـــك النعــــدام الرقابــــة واملركزيــــة، وســــيحقق ذلــــك 

 بعـد إصــدار اململكـة العربيـة الســعودية فمـن املمكــن تطبيـق ذلـك الشــرط مـثالً  ؛الـدول
 واإلمارات لعملتهم الرقمية املشرتكة. 
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ن املضــــاربة املطلقــــة ال تنطبــــق علــــى العمــــالت الرقميــــة احلاليــــة بســــبب عــــدم وضــــوح إ -5
مضــاربة مقيــدة، ألن  ن املضــاربة احلاليــة تعــدّ إأطــراف املعاملــة، ولكــن ميكــن أن نقــول 

حالــة بيعهــا يف د هــدفها، ال يــزول هــدفها إال عملــة حمــد ياملســتثمر أو املضــارب يشــرت 
 وشراء أخرى.

حالـــة العمـــالت الرقميـــة احلاليـــة إال إذا مت إحكـــام الرقابـــة يف يصـــعب أخـــذ ضـــماانت  -6
 على العمالت املستحدثة بني الدول. 

 كن املضارب من التصرف.يصعب معرفة رأس املال وحتقق شرط النقدية، ولكن ميّ  -7

ه حمفظـة لدىـالرقمية ال يقسم، فهو ملك شـخص واحـد  ن الربح احملقق من العمالتإ -8
للتــداول، كمــا أنــه ال يوجــد نســب لتوزيــع الــربح، فاحملفظــة ملــك طــرف واحــد مينحهــا 

ــــبعض العمــــالتالــــيت مــــن قبــــل بعــــض املواقــــع  وال احتمــــال لفســــاد  ،تتــــيح التــــداول ب
ابــل فمقابــل تلــك العمليــات أتخــذ املواقــع عمولــة ولــيس نســبة مــن الــربح مق ،املضــاربة

 رابح يتحملهـا الطـرف صـاحب احملفظـةإجراء كل عمليـة، وإذا زادت أو اخنفضـت األ
هذه احلالة هو شخص واحد، ولكن ميكـن يف ، فرب املال واملضارب كلتا احلالتنييف  

 وال ميكـن حتديـد .أن يعطى شخص لشخص آخر املفتاح اخلاص به إلجـراء املضـاربة
يديـــة، وأيخـــذ املضـــارب نصـــيبه مبجـــرد بيـــع املضـــاربة التقليف ســـالمة رأس املـــال حـــىت 

العمـــالت الرقميـــة مـــن املمكـــن اســـتبداهلا بعمـــالت أخـــرى أو بيعهـــا مقابـــل عمـــالت 
فاحملفظـة ملـك شـخص واحـد  ،رأس املال ومال املضاربيف تقليدية، وال يوجد خلط 

 وحتت مظلته وهو القادر على إيداع أو سحب أى مبلغ. 

نــد اختيــار مواقــع لشــركات موثوقــة، وشــراء حمــافظ يــد أمينــة عيف يتحقــق تــرك األمــوال  -9
ذات مسعـــة جيـــدة وال يوجـــد توكيـــل للغـــري أو تنـــازل إال عـــن طريـــق إعطـــاء الشـــخص 
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هــذه احلالــة ال يوجــد إطالقــاً نــص أو قــانون أو وضــع يف املفتــاح اخلــاص ابملضــارب، و 
 الشخص عند التنازل عن مفتاحه. يحيم

لفـرد واحـد ويصــبح  يتخدام الشخصـفاحملفظــة لالسـ ؛نخـرىآال جيـوز ضـم أشـخاص  -10
وقـت معـني طبقـاً لرؤيـة اخلـرباء ابلسـوق، ولكـن يف  الستثماراملضارب مقيداً ابلفعل اب

وجيـــب  .مكـــان ابلعـــامل يفمـــن املمكـــن البيـــع والشـــراء مـــن أ مهـــم؛عنصـــر املكـــان غـــري 
 .العمـــالت املســـموح هبـــا شـــرعاً وال ميكـــن اســـتئجار الغـــرييف  االســـتثمارحتديـــد جمـــال 

العــــرض والطلــــب لتحديــــد األســــعار، ولكــــن يف يــــز العمــــالت الرقميــــة ابلشــــفافية وتتم
يفضـــل أن يـــتم التعامـــل مـــن خـــالل عـــروض الشـــراء، أو مـــن خـــالل جمموعـــة أطـــراف 

 معروفة من األقارب والزمالء للبيع والشراء لتجنب عمليات النصب واالحتيال.

مبحفظتـه، أو حتقيـق تنتهى املضـاربة إبرادة املضـارب فقـط عـن طريـق تصـفية حسـابه  -11
حالـة املـوت إذا عثـر يف و خسائر ينتذ عنها ضياع رصـيده أو فقـد املفتـاح اخلـاص بـه، 

 أحد األشخاص من أقاربه على بياانته يستطيع تكملة التداول.
محلها الباحثون على اليت وأخريًا ترى الباحثة أنه إذا كانت هناك بعض املالحظات 

، فقد ظهرت تقنية النظام املصريفيف خاصة  ،ملخاطر احملتملةعاتقهم جتاه احلوسبة السحابية وا
نا حلول لدىأصبحت ؛ فسلسلة الكتل لتحسم اجلدال ملن ختوف وعارض احلوسبة السحابية

مبتكرة اقتحمت عامل األعمال، وال نستطيع التغافل عنها، وإال تعرضت مهنة  ةتكنولوجي
؛ حمل احملاسبني املربجمني واملهندسني تتالشى مع مرور الوقت ليحلسوف احملاسبة للخطر و 

أصبح لدى املنظمات واملصارف بعد أن هيل املستمر أجيب العمل على التطوير والتومن ف 
وضح احملاسبة أمبعىن أو إما العمل من خالل احلوسبة السحابية،  يوه ،حلول مبتكرة متقدمة

 ،عمل من خالل سلسلة الكتلأو ال ،سحاابت يتم استئجارهايف السحابية، وختزين البياانت 
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قد متكاملة ال ميكن تغيري أو عُ يف أكثر محاية وأمنًا للمعلومات نظرًا لفكرة تصميها  وهي
 تزييف احلقائق هبا. 

أن احملاسبة السحابية وسلسلة الكتل ال ميكن إدراجهم إىل ولكن تنوه الباحثة أيضًا 
 . يثنني معاً بشكل تكاملميكن استخدام أحدمها أو استخدام اال، إذ وضع تضاديف 

 النتائج
( وعـــرض املشـــكالت احملاســـبية املرتبطـــة ابيـــرادات أنشـــطة 38يتوجـــب تعـــديل املعيـــار رقـــم ) -

 شركات احلوسبة السحابية وتنظيم استخدامها بشكل عام.

نشــــأت ودخــــول ســــوق الــــيت ( طبقــــاً للتطــــورات 13يتوجــــب تعــــديل معيــــار املضــــاربة رقــــم ) -
 للعمالت مستحدث.

ــــل واالســــتعانة ابلتطبيقــــات اخلاصــــة هبــــا ضــــرورة إدخــــ - جمــــال يف ال تكنولوجيــــا سلســــلة الكت
 احملاسبة، خاصة  إبرام الصفقات لضمان عدم التالعب والتحريف ابالتفاقيات.

أمهية تعـديل اهليكـل العـام للعمـالت الرقميـة وإنشـاء عمـالت رقميـة مركزيـة معروفـة املصـدر،  -
لة هدفاً يقدم من خـالل ورقـة عمـل عنـد ابتكـار فمن أهم مسات العمالت الرقمية أن لكل عم

يتحتم على الدول مواجهة املساوىء من العمالت الرقمية كغسيل األموال واإلرهـاب ، و العملة
تســهيل وإزالــة العقبــات بــني الــدول وتســهيل التجــارة وتــدفق يف حتققهــا الــيت واالنتفــاع ابلفوائــد 

 عمالت رقمية مشرتكة بني الدول. األموال من خالل إنشاء عمالت رقمية لكل دولة أو
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 التوصيات 
ـــة بـــدالً مـــن حماربتهـــا، وتقبلهـــا لالســـتفادة مـــن  يطـــار شـــرعإضـــرورة إجيـــاد  - للعمـــالت الرقمي

 منافعها.

ضرورة مسايرة التطورات التكنولوجية بكل أنواعها والعمـل علـى تطـوير إىل شارت الدراسة أ -
 ة.وحتديث املعايري طبقاً للمتطلبات البيئية احمليط

مـــن املمكـــن العمـــل علـــى إصـــدار عمـــالت رقميـــة مشـــرتكة بـــني الـــدول واالحتـــادات كتجربـــة  -
جــراء املزيــد مــن إبعــد ، وذلــك جتربــة أوىلالــيت تعــد  يمــارات ملعاصــرة العــامل اخلــارجالســعودية واإل

العمــالت يف توضــح منافعهــا وخماطرهــا، فهنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن االبتكــارات الــيت حبــاث األ
ه األمـــم عـــن طريـــق ربطهـــا بســـبل التنميـــة املســـتدامة منـــجعلهـــا ســـالحاً انفعـــاً تســـتفيد الرقميـــة و 

للعمل على هنوض األوطـان، فمـن املمكـن مـثالً ابتكـار عملـة للرعايـة الصـحية أو عملـة لتنميـة 
وتنميــة  االقتصــادكلهــا أفكــار تصــبو إىل رفــع و قطــاع االتصــاالت، أو عملــة خمصصــة للســياحة، 

 األوطان.

يف لتطـوير املعـايري مبـا يناسـب الوضـع املعاصـر، مثلمـا حـدث يف ء خمترب هبيئة أيـو ضرورة إنشا -
نشـــاء خمتـــرب للتقنيـــات، واالبتكـــارات املاليـــة ، إباألردين ي، والبنـــك املركـــز ياملصـــر  يالبنـــك املركـــز 

 .احلديثة، للتمكن من تطوير العمل املصريف



 105   أثر التطورات التكنلوجية الحديثة على المعاير المالية أليوفي/ رحاب عادل

 

 

 
 العربية: املراجع

. أمهيــة التوجـه حنـو صــياغة معيـار للتقنيــات (2018ن، )لـدىأمـني، رحـاب عــادل صـالح ا .1
ظــل ظهــور احملاســبة الســحابية وسلســلة يف  التكنولوجيــة احلديثــة لتجنــب التهــرب الضــرييب

 لقســم احملاســبة واملراجعــة كليــة التجــارة جامعــة عــني مشــس. ي الســنو ىياملــؤمتر العلــالكتــل. 
ـــة  ـــة ضـــوء التقـــارير املاليف احملاســـبة يف بعنـــوان االجتاهـــات احلديث ـــة الدولي وأتثرياهتـــا  IFRSي
 بريل .أ 15الضريبية. بدار الضيافة. 

 مقـرتح لرتشـيد ىب(. مـدخل حماسـ2017رمضـان، عمـاد جـابر، )و حممود، منصـور حامـد،  .2
ظــل احلوسـبة السـحابية. اجمللـد الثــامن. يف لكرتونيـة للخـدمات اإل ينفقـات األداء احلكـوم

 .360-334. رية والبيئيةاجمللة العلمية للدراسات التجاالعدد الثالث. 

 احملاســـيب اإلفصـــاح(. إطـــار مقـــرتح لقيـــاس مســـتوى 2016الصـــايغ، عمـــاد ســـعد حممـــد، ) .3
جملـــة الدراســـات دراســـة تطبيقيـــة. -شـــركات احلوســـبة الســـحابيةيف عـــن األصـــول الفكريـــة 

 .182-143. اجمللد األول، العدد الرابع، والبحوث التجارية جامعة بنها

بنـــــاء حزمـــــة برجميـــــة حماســـــبية مصـــــرفية (. 2016اســـــم اببكـــــر، )جـــــاد هللا، عبـــــد اإللـــــه الق .4
. رســــالة ماجســــتري. الســــودان. الســــحابية Saasللمؤسســــات الصــــغرية ابســــتخدام خدمــــة 

 جامعة النيلني كلية علوم احلاسوب وتقانة املعلومات.

نظـــم ختطـــيط  ترشـــيد قـــرار تبـــينيف  ي(. دور احملاســـب اإلدار 2016ربيــع، مـــروة إبـــراهيم، ) .5
مـع دراســة اسـتطالعية علــى الشــركات  –شــروع املسـتندة علــى احلوسـبة الســحابية مـوارد امل

 . جملة احملاسبة واملراجعة-الصناعية املصرية

عن إيـراد شـركات  (. مشكالت التحاسب الضرييب2015، هشام حسن عواد، )ياملليج .6
ت مـــن ( احملاســـبة عـــن اإليـــرادا15رقـــم ) املـــايلضـــوء معيـــار التقريـــر يف احلوســـبة الســـحابية 
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 ياملصـر  والعشرون بعنوان: تطوير النظام الضرييب الثاين املؤمتر الضرييبالعقود مع العمالء. 
. اجلمعيـــة املصـــرية للماليـــة ومصـــر العباســـية. يونيـــ والتنميـــة. االســـتثمارضـــوء متطلبـــات يف 

 .24-1العامة والضرائب. القاهرة. 

(.إطـــار مقـــرتح 2014اطى، )عبـــد املطلـــب، شـــيماء أبـــو املعـــو البـــاز،  يقابيـــل، البـــاز فـــوز  .7
تطوير اإلدارة اإللكرتونية للخدمات احلكومية مع دراسـة يف الستخدام احلوسبة السحابية 

مواجهـــــة التغـــــريات يف اخلـــــامس للمحاســـــبة  يالســـــنو  واملهـــــين ياملـــــؤمتر األكـــــادميميدانيـــــة. 
 .11-1. كلية التجارة جامعة القاهرة. ة والسياسية املعاصرةاالقتصادي

ظـــل احلوســـبة يف (. إدارة خمـــاطر منظمـــات األعمـــال 2014مـــد أمحـــد، )يوســـف، طـــه حم .8
 .597-579. يالسنو  ي. عدد خاص ابملؤمتر العلماحملاسيب. الفكر السحابية

(. مــــدى أمهيــــة صــــياغة 2016الســــبيالت، حممــــد خالــــد. )و احلراســــيس، حممــــد نــــواف،  .9
داريـــــة العلـــــوم اإللكرتونيـــــة. دراســـــات لـــــنظم املعلومـــــات احملاســـــبية اإل دويل معيـــــار حماســـــيب

 .234-221األردن. اجمللد الثالث واألربعون. العدد األول. 

كــردى، مســرية عبــد هللا، اليــاىف، و شــريف، وفــاء عبــد العزيــز، حســن، حممــد عبــد اهلــادى،  .10
دعـم نظـم التعلــيم يف (. فاعليـة أوعيـة املعرفــة السـحابية ودورهـا 2013وفـاء عبـد البـديع، )

، املـؤمتر الـدوىل الثالـث للـتعلم ابململكـة العربيـة السـعودية يمـلكرتوىن وتنمية البحث العلاإل
 اململكة العربية السعودية.  لكرتوىن والتعليم عن بعد،اإل

(. دعـــم طموحـــات مهنـــة احملاســـبة ضـــرورة املواءمـــة مـــع 2014ســـليمان، حممـــود عـــادل، ) .11
ول واقــع مهنــة العــام األ يالســنو  . املــؤمتر العــريباالجتاهــات احلديثــة لتكنولوجيــا املعلومــات

 بريل. أ 17-16بغداد مجهورية العراق  احملاسبة بني التحدايت والطموح.

 .2018يناير 11الصادر بتاريخ   اإلسالمي االقتصادبيان منتدى  .12
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العمـــــــــــــــــالت الرقميـــــــــــــــــة. يف (. كيـــــــــــــــــف تبـــــــــــــــــدأ اســـــــــــــــــتثمارك 2018منصـــــــــــــــــة رواق. ) .13
/https://www.rwaq.org 6/3/2018 اإلطالع . اتريخ. 

بنـك فيصـل  االقتصـاداملـال و (. عملـة بيتكـوين اإللكرتونيـة. 2014ن، )لدىا يحامد، حم .14
  .64-62. العدد السادس والسبعون. ص السوداين اإلسالمي
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