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  تقديم

  
 األر#عاء حوار تنظيم �� عبدالعز�ز امللك بجامعة اإلسالمي االقتصاد مع	د �
	ود مواصلة

 سلسلة من العاشر الكتاب القراء السادة إ23 اقدم أن 0سر-ي ، ,ـ١٤٠٧ عام منذ بدأه الذي

 ,ـ١٤٣٥/١٤٣٦ الدراAEF العام �� العرDية باللغة قدمت الAB ا�>وارات 0شمل و,و ا�>وارات،

   .احوارً عشرة  بعةس عدد,ا بلغ وقد ,ـ،١٤٣٧/١٤٣٨ الدراAEF العامحHB و 

STذا الكتاب إ23 قسمRن، بRن الطبيعة  ا�>وارات تصOيف تم قد أنھ القارئ  وسيجد

 <ًUوا 
ً
نحو  االتأصيلية النظر�ة والطبيعة التطبيقية ملضاميSXا العلمية ، وسيW>ظ ميال

  التأصيل والتنظaR ، وذلك تماشيا مع رسالة املع	د ورؤ�تھ. 

، وع2c قناة بكةا�>وارات قد -شرت �� حيSXا بموقع املع	د ع2c الشو�جدر بالذكر أن ,ذه 

من ا�>وارات قدم	ا  ااملع	د ع2c اليوتيوب ، ونقل hعض	ا مباشر عag تو�af ، إضافة إ23 أن عددً 

 ُh ا عنSTا<k>وارات أ�2 ,ذه اcن عR2 ,ذا 0شكر القائمcم بمدينة أخرى. وعSqعد ، من جامعا

  . اا,يم محمد صا�t أبو العال ، فجزا,م هللا خaRً برئاسة سعادة الدكتور إبر 

  أرجو أن يجد السادة القراء �� ,ذه ا�>وارات ما ,و نافع ومفيد.

  وهللا املوفق.

  

  عميد املع�د

  الدكتور عبدهللا قر�ان تركستا�ي

    



  ) ز  ( 

 

  

  قائمة �أسماء المشارین في الحوارات 
  )  ا( مرت
ة هجائ�ً 

  

  أحمد خليل اإلسالمبو%$

  محمد املغر-ي أحمد

  خالد بن عبدالرحمن امل�نا

 رحال إسماعيل بالعادل

  عبدالرزاق بلعباس

  عبدالسالم داود العبادي

  عبدالعظيم إصال>$

 عبدهللا بن محمد العمرا�ي 

  ع@$ أحمد الندوي 

  العيا�CD الصادق فداد

EFشGفضل عبدالكر�م ال  

  محمد بن إبراLيم الJKيبا�ي

  محمد سعدو اNOرف

  عبدالرحمن الغامديمنصور بن 

PCQRآدم ع PCTمو  

  Lشام سالم حمزة

 

 



  ) ح  ( 

  المحتو�ات

  
  ١  مقدمة الكتاب  

ِمَيُ�َ�ا  )١(
ْ
ن

َ
 ُيْمِكُن ت

ٌ
ِرّ�ة

َ
�شَ 

ٌ
ة

َ
ك

َ
  االلتفات: َمل

  ١١  ..............................................أحمد اإلسالمبو&% ................... 

  عند شاه و&% هللا الد3لوي نظر�ة االرتفاقات  )٢(

 ٦١ .............................................................. عبدالعظيم إصال%9

 مGانة العدل ?% الEشرDع اإلسالمي، وأثره ?% املعامالت املالية  )٣(

 ٧٣ .......................................عH% أحمد الندوي ...........................

  3ل نحن بحاجة إ&L مراجعة انطالقتنا؟  )٤(

  ١٠٣  .......................................عبدالرزاق بلعباس .........................

  للمصارف اإلسالمية: عرض وتحليل نمذجة تصUيفية لالنتقادات املوجSة  )٥(

Z[١١٧ ......................................................... فضل عبدالكر�م ال\ش  

  االختيارات أداة للتحوط الشر_%   )٦(

.......................... cdefآدم ع cdi١٦١  .........................................مو  

قاعدة الضرورات ت\يح اlmظورات مدلولSا وضوابطSا وتطبيقا�jا   )٧(

  املالية

  ١٨٩  ....................................................................يحco منور إقبال 

)٨(  L?املتو) ه)١١٧٦الرؤ�ة املقاصدية عند اإلمام و&% هللا الد3لوي  

  ٢٠٧  ...................................عH% أحمد الندوي ...............................

  نحو إرساء معاي]Z اstودة ?% األوقاف   )٩(

  ٢٧٥  ........................................املغرvي ...................... أحمد محمد

  عوائد األسSم املوقوفة: أنواعSا وأحGامSا  )١٠(

  ٢٨٩  ........................................منصور بن عبدالرحمن الغامدي .....



 )  � (  

  النقدي وتمو�ل االسEثمار الوقفيالوقف   )١١(

  ٣٠٩  .............................................3شام سالم حمزة .....................

): BOT|عم]Z الوقف بصيغة عقد البناء والEشغيل واإلعادة (  )١٢(

  دراسة فقSية

  ٣٣٩  ...................................................عبدهللا بن محمد العمرا{ي ..

  نحو مؤسسة عاملية للز�اة ?% ظل املستجدات الدولية  )١٣(

  ٤٠١  ..............................................العيا��d الصادق فـــداد ............

  ز�اة اlmافظ والصناديق االسEثمار�ة: رؤ�ة جديدة  )١٤(

 ٤٢٥ ......عبدالرحمن املSنا ....محمد بن إبرا3يم ال�lيبا{ي وخالد بن 

دراسة نقدية ملعيار التأم]ن الصادر عن 3يئة اlmاسبة واملراجعة   )١٥(

  للمؤسسات املالية اإلسالمية

  ٤٦٥  ...........................................محمد سعدو اstرف ...................

الدو&% املتعلقة بتأجيل قراءة ?% �عض قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي   )١٦(

األجرة ?% إجارة املنافع املوصوفة ?% الذمة، وتداول األوراق املالية ال�� 

  تمثل موجودا�jا خلطة من األعيان واملنافع والنقود والديون 

  ٤٩٩  ......................................................... رحال إسماعيل بالعادل

اإلسالمي الدو&% وإسSاماتھ ?% االقتصاد اإلسالمي مجمع الفقھ   )١٧(

  والبنوك اإلسالمية

  ٥٢٣  ........................................عبدالسالم داود العبادي ................
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  المقدمة

ا&%مد " رب العامل�ن والصالة والسالم ع�� خ�� خلق هللا وآخر األن�ياء واملرسل�ن 

  سيدنا محمد وع�� آلھ و.%بھ وسلم أجمع�ن و)عد:

فمن التقاليد العرEقة 2C معBد االقتصاد اإلسالمي عْقُد اجتماٍع عل56 أسبو23 راق 

األر)عاء من Rل أسبوع، وملدة ساعت�ن ُوسم بمسN6: "حوار األر)عاء" والذي يجري 2C يوم 

أو تزEد، نْصفBا يقدم ف[\ا الباحث املوضوع (بحثھ)، والنصف اآلخر للنقد واملناقشة 

  والتحليل واملداخالت.

ومن ا&eدير بالذكر أنھ ال يقتصر c 2Cذا ا&%وار ع�� الباحث�ن العامل�ن 2C املعBد 

fد فتBساحات ثقافية خارج املع �iد�3 إليھ فقط، بل يمتد إEمات علمية أخرى وcز مسا�

أساتذة من أقسام Rلية االقتصاد، أو Rلية اآلداب أو Rلية الشرpعة أو غ��cا من الnليات 

من داخل ا&eامعة أو غ��cا من ا&eامعات السعودية أو من املبدع�ن من رجال األعمال 

دولية Rالبنك أو من قيادات املصارف أو cيئات الرقابة الشرعية ف[\ا أو من مؤسسات 

اإلسالمي للتنمية أو ا|eمع الفق5z الدو2i أو من غ��cا. والغرض من وراء cذه املنevية 

 2C يةevة وتنوع عرض الثقافات والرؤى املنEو �غية �شر ثقافة �عدد األطر الفكرc

  العرض والنقد والتحليل. 

ت ا&%وارات 2C عام 
ّ
 العَدِد، 2C محاور عّدة م امم��ً  اcـ �سًق ١٤٣٧/١٤٣٨مثل

ُ
ن حيث

تطبيقي /وا&Beات املشاركة، وتقسيم ا&%وارات إ�i فئت�ن: أولBا تنظ��ي، وثان[\ا تأصي�2

بأن أغلب البحوث �شتمل بصفة عامة ع��  اعلًم  –كما يظBر من عناوEن البحوث 
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تطبيقي. كما تمّ��ت من حيث مساcمة /، أي جانب تنظ��ي وجانب تأصي�2اا&eانب�ن معً 

باحث�ن وا&��fاء بتعليقات وانتقادات علمية ضافية ُتْقرأ �عد عرض ا&%وار،  عدد من ال

باإلضافة إ�i استخدام تقنية التواصل عن ُ�ْعد (الفيديو Rونفر�س، اليوتيوب، التو��E)؛ 

ِتح ا|eال إلرسال التعليقات من �عض املتم��ين البارزEن أثناء عرض ا&%وار. و)عد 
ُ
كما ف

  تم ت��يل املادة ع�� قناة املعBد ع�f اليوتيوب أو التو��E لإلفادة منھ.االن�\اء من ا&%وار ي

2C شnل ورقة  اأما فيما يتعلق �عدد ا&%وارات فقد بلغ عدد ا&%وارات املقدمة كتابيً 

، تم النقد والتعليق ع�� �عضBا من احوارً  ١٧ه  ١٤٣٧شعبان  ٢٥علمية ح�N تارEخ 

، لكن �عض املشارك�ن لم احوارً  ٣٠ارات قد تجاوز باحث�ن وخ�fاء، والواقع أّن عدد ا&%و 

يتمكنوا من إكمال أوراقBم أو أّ�\م ال��موا ب شرcا 2C أروقة علمية أخرى أو أ�\ا كت�ت 

  باللغة اإلنجل��ية و¡التا2i رصدت 2C كتاب ا&%وار باللغة اإلنجل��ية.

بنك أما من حيث ا&Beات املشاركة فلقد �عددت فبعضBا دو2i السمة مثل ال

اإلسالمي للتنمية ومجمع الفقھ اإلسالمي الدو2i بجدة، والبعض اآلخر داخ�2 مثل 

العزEز بجدة (معBد االقتصاد اإلسالمي) عبد جامعات سعودية متم��ة كجامعة امللك

وجامعة أم القرى، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أو من مصارف إسالمية أو 

  تقليدية.

  ا��وارـطبيعة مواضيع 

إمnانية تقسيم أوراق ا&%وار إ�i فئت�ن أساس¢ت�ن cما بحوث  أدناهيب�ن ا&eدول 

تنظ��ية وأخرى تأصيلية. وcذا التقسيم إنما cو بالنظر إ�i العناوEن وإال فإن أغلب 

  البحوث �شتمل ع�� ا&eانب�ن جانب نظري وجانب تأصي�2 أو تطبيقي.
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 تنظ,+ي أحمد اإلسالمبو! االلتفات َمل

 تنظ,+ي عبدالعظيم إصال7 نظر�ة االرتفاقات عند شاه و!  هللا الد.لوي  )٢(

مCانة العدل >  الAشر@ع اإلسالمي وأثره >  )٣(
املعامالت املالية

 تنظ,+ي عE  الندوي

 تنظ,+ي عبدالرزاق بلعباس.ل نحن بحاجة إ!I مراجعة انطالقتنا؟ )٤(

نمذجة تصUيفية لالنتقادات املوجRة للمصارف )٥(
اإلسالمية: عرض وتحليل

 تنظ,+ي  فضل الYش,+

 تنظ,+ي موad` عabc`االختيارات أداة للتحوط الشر\  )٦(

قاعدة الضرورات تYيح اefظورات مدلولRا )٧(
وضوابطRا وتطبيقا�hا املالية املعاصرة

 تنظ,+ي يحk` ملك

الرؤ�ة املقاصدية عند اإلمام و!  هللا الد.لوي )٨(
I<ـ)١١٧٦(املتو.

 تنظ,+ي عE  الندوي

تأصيE /تطبيقي ـــــ أحمد املغرuينحو إرساء معاي,+ اrsودة >  األوقاف )٩(
 األوقاف

تأصيE /تطبيقي ـــــ منصور الغامديعوائد األسRم املوقوفة: أنواعRا وأحCامRا )١٠(
 األوقاف

تأصيE /تطبيقي ـــــ .شام حمزةالوقف النقدي وتمو�ل االسAثمار الوقفي )١١(
 األوقاف

{عم,+ الوقف بصيغة عقد البناء والAشغيل )١٢(
): دراسة فقRيةB.O.Tواإلعادة (

تأصيE /تطبيقي ـــــ  عبد هللا العمرا~ي
 األوقاف

للز�اة >  ظل املستجداتنحو مؤسسة عاملية )١٣(
الدولية

تأصيE /تطبيقي ـــــ العيا��a فـــداد
 الز�اة

رؤ�ةز�اة اefافظ والصناديق االسAثمار�ة )١٤(
جديدة

تأصيE /تطبيقي ـــــ محمد ال�eيبا~ي
 الز�اة

دراسة نقدية ملعيار التأم,ن الصادر عن .يئة )١٥(
اefاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

تأصيE /تطبيقي ـــــ محمد اrsرف
 التأم,ن

قراءة >  �عض قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدو!  )١٦(
املتعلقة بتأجيل األجرة >  إجارة املنافع املوصوفة >  
الذمة، وتداول األوراق املالية ال�� تمثل موجودا�hا 

 خلطة من األعيان واملنافع والنقود والديون

تأصيE /تطبيقي ـــــ  رحال بالعادل
  منظمات

وإسRاماتھ > مجمع الفقھ اإلسالمي الدو!  )١٧(
االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية

تأصيE /تطبيقي ـــــ عبدالسالم العبادي
 منظمات
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من إجما2i البحوث ) %٣٨(فئة البحوث التنظ��ية بصفة عامة �عادل  أنوقد تب�ن 

وcذا ¥ع¤5 أن توجھ وسياسة . )%٦٢(و¡التا2i فإن البحوث التأصيلية ساcمت ب سبة  

إدارة حوار األر)عاء ¥عزز أcداف ا&�طة االس��اتيجية 2C تحقيق cدفBا االس��اتي¦2 األول 

  وcو اإلسBام 2C التأصيل العل56 والتطبيقات العملية لالقتصاد اإلسالمي.

يب�ن أن cناك أر)عھ محاور أساسية رَسمْت صورة حوار األر)عاء  كما أن ا&eدول 

2 األول : ١٤٣٧لعام  وعدد البحوث R 2Cل م©\ا  املنظماتو  لتأم�نوا الزRاةو  األوقافcـ ̈و

  بال��ت¢ب.  ٣و ٢و ٣و c٤و 

ال�5 أشغلت ذcن العديد من الباحث�ن املشارك�ن فقد Rان  ا&eوcرEةأما القضية 

من أبحاث وحوارات م�ن كتاب ) %٢٥(حتلت أبحاث الوقف ما ¥عادل . فلقد امحور الوقف

) د. أحمد بن محمد املغر)ي بورقة c١ـ. وساcم Rل من (١٤٣٨ـــــ  ١٤٣٧حوار األر)عاء للعام 

الرحمن الغامدي عبد ) د. منصور بن�٢عنوان "نحو إرساء معاي�� ا&eودة 2C األوقاف"، و(

) د. cشام سالم حمزة ٣املوقوفة: أنواعBا وأحnامBا"، و(بورقتھ �عنوان "عوائد األسBم 

هللا بن محمد العمرا�ي بورقتھ عبد )٤ببحثھ "الوقف النقدي وتموEل االس¬ثمار الوقفي"، و(

2 دراسات �B.O.Tعم�� الوقف بصيغة عقد البناء وال¬شغيل واإلعادة ( ): دراسة فقBية"، ̈و

  . وEلBا و¡حث سبل اس¬ثمارcاتأصيلية تطبيقية لألوقاف �غية تطوEرcا وتم

) "نحو مؤسسة عاملية للزRاة 2C ١أبحاث ¨2 : ( ٣أما فرEضة الزRاة فقد Rان نصي®\ا 

) بحث "زRاة ا|%افظ ٢ظل املستجدات الدولية" لسعادة د. العيا°¯5 صادق فداد، و(

  .دة" لسعادة أ. د محمد ال³%يبا�يوالصناديق االس¬ثمارEة: رؤEة جدي

دراسة نقدية ا&eرف. " لــ أ. د. محمد سعدو ن فقد تفرد ´\ا مبحث Rانأما قطاع التأم�

   .ملعيار التأم�ن الصادر عن cيئة ا|%اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية"

وقد راعت ا&%وارات أيضا البعد الدو2i واملنظمات الداعمة لالقتصاد والتموEل 

) معا2i د. ١فقد ظفر املعBد بمشاركة ( اإلسالمي وE¬ب�ن ذلك من خالل محور املنظمات

2iامات مجمع الفقھ اإلسالمي الدوB2 عرض وتحليل إسC 2  عبدالسالم العباديC

) د. رحال بالعادل �عرض قراءة ٢االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية ، و¡¤N عل[\ا (
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2C إجارة  عميقة 2C �عض قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدو2i املتعلقة بتأجيل األجرة

املنافع املوصوفة 2C الذمة، وتداول األوراق املالية ال�5 تمثل موجوداµ\ا خلطة من 

  األعيان واملنافع والنقود والديون.

تتم�� األبحاث املقدمة 2C ا&%وار بأصال�\ا و)عمقBا و¡مناقش�\ا لقضايا تجديدية 

 
ً
ظل املستجدات تحت عنوان : "نحو مؤسسة عاملية للزRاة 2C  افعندما تطالع بحث

الدولية" لسعادة د. العيا°¯5 الصادق فداد املس¬شار الشر2C 23 البنك اإلسالمي للتمية 

وcو بحث يتطلع إ�i إقامة مؤسسة عاملية �ع¤N �شؤون الزRاة، وpعا&¶ املعوقات ال�5 

حالت دون بلوغ الBدف امل شود رغم اتفاق ا&eميع ع�� شرعيتھ وضرورتھ لألمة، حيث 

من مجتمعاµ\ا يمد يده إ�i املنظمات الدولية خفية أحيانا وعالنية أحيانا  أض¸� الكث��

حاولْت ) WORKING PAPER(أخرى. cذه الورقة وال�5 أطلقت أنا عل[\ا ورقة عمل 

عرض ا&Beود ال�5 بذلت من أجل إقامة مشروع املؤسسة العاملية للزRاة، مع اق��اح 

للت سيق ب�ن مؤسسات الزRاة ا|%لية،  ، تمثل إطارا أو آليةصيغة للمرحلة الراcنة

والعمل ع�� دعم العمل الزRوي القائم 2C سائر الدول وا|eتمعات اإلسالمية الرس56 

منھ والشع5º "األ2�c"، واملساعدة 2C إقامة مثل cذه املؤسسات 2C الدول ال�5 ال توجد 

حاء العالم اإلسالمي ف[\ا. مع النظر 2C دراسة إمnانية تحديد ا&%اجات امل«%ة 2C سائر أن

بدولھ ومجتمعاتھ، واإلسBام 2C سد ما يمكن سّده م©\ا. مع التفك�� 2C صيغ عملية وآليات 

  لبلورة فكرة املؤسسة العاملية للزRاة مستقبال.

كما يطالعنا بحث رص�ن 2C كتاب ا&%وار ي¬سم بصفة التحدي ومواجBة الواقع 

  ف¢سأل الباحث
ً

فيقول: cل نحن بـحاجة إ�i أسلمة علم االقتصاد أم إ�i  ااستفزاز�ً  سؤاال

لعباس األستاذ املشارك 2C املعBد،  بيد سعالرزاق عبد إ�شاء علم جديد؟ يب�ن الباحث د.

السؤال Rان قد تـمخض عن  2C ورقتھ cل نحن بحاجة إ�i مراجعة انطالقتنا؟ أن cذا

ولم  -ي غفل عنھ الكث��ون والذ -نقاشات املؤتمر العال56 األول لالقتصاد اإلسالمي 

يوقع cذا الفرع ا&eديد من املعرفة 2C فخ االستقطاب األيديولو¾2 فحسب، وإّنما أوقعھ 

2C مأزق االستقطاب ب�ن املنظورEن االقتصادي والفق2C .5z ظّلِ التحوالت ال�5  اأيضً 

م شBدcا العالم منذ أر)عة عقود، تدعو الورقة إ�i تجاوز cذا االستقطاب لالcتما
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 اباملشكالت املع¢شّية ال�5 تواجھ ا|eتمعات املسلمة، ودراسة Rل مجتمع ع�� ِحَدة �عيًد 

  عن خرافة ا&%ل ال³%ري والوصفة ا&eاcزة.

د اإلسالمي اليوم cو قدرتھ ع�� التصدي اإن التحدي الذي يواجھ علم االقتص

%افظ والصناديق زRاة ا|للمشاRل وتقديم ا&%لول العملية والتطبيقية لBا، وEمثل بحث 

د. محمد بن إبراcيم ال³%يبا�ي، أستاذ كر¿¯5 سابك لسعادة أ.االس¬ثمارEة: رؤEة جديدة 

لدراسات األسواق املالية اإلسالمية 2C جامعة اإلمام محمد بن سعود، cذا البعد، حيث 

عرض علينا نتائج استقراء االج�\ادات الفقBية 2C زRاة الصناديق االس¬ثمارEة وأن cناك 

إليجاب زRاة عروض التجارة 2C قيمة ما يملكھ املتداولون من وحدات  اقوEً  اجاcً ات

) نية املش��ك 2C ١الصناديق االس¬ثمارEة، دون تفرEق 2C ا&%كم بحسب معاي�� (

) طبيعة �شاط الصندوق ٤) عملBما، أو (٣) نية مدير الصندوق أو (٢الصندوق، أو (

Rاة من عدمھ. وناقش البحث .%ة cذا االتجاه ) مدى Rو�\ا مز ٥وموجوداتھ الزRوEة، و(

الفق5z، بالنظر لnون الصناديق تدير محافظ اس¬ثمارEة ال تختلف عن ا|%افظ 

االس¬ثمارEة ا&�اصة ال�5 يديرcا األفراد واستقرت الفتاوى �شأن زRاµ\ا. و¡ناء عليھ، 

 عملية آللية تطبيق الزRاة ع�� ا|%افظ االس¬ثمار 
ً
Eة 2C حال األخذ اق��ح البحث حلوال

بالرأي اآلخر الذي يفرق 2C ا&%كم بحسب املعاي�� أعاله، مع بيان آثارcا املتوقعة ع�� 

  القرارات االس¬ثمارEة وcيnل السوق املالية.

و2C إطاللة مم��ة ومحاولة جادة لتطوEر وترقية املعارف، وتحقيق االبتnار 

ال�شرEة ُ¥عّرج بنا د. أحمد خليل  والتجديد واالخ��اع و2C موضوع وثيق الصلة بالتنمية

اإلسالمبو2i، ا&�ب�� الشر23 والباحث 2C االقتصاد واإلدارة 2C البنك اإلسالمي للتنمية، 

ع�� مفBوم االلتفات وأcميتھ 2C الواقع العم�2 ومرتكزاتھ وpعرض علينا أمثلة تارEخية 

  تفات.لتنمية قدرة االل اتطبيقيً  امنeًv  للقارئ يقدم  اللمفBوم وأخ��ً 

 نظرEة االرتفاقاتوعا&eت �عض البحوث العديد من ا&eوانب التارEخية مثل بحث 

لسعادة أ.د عبدالعظيم إصال2Ä بمعBد االقتصاد اإلسالمي 2C  عند شاه و2i هللا الدcلوي 

عدد قليل من علماء املسلم�ن جامعة امللك عبدالعزEز وأبرز كيف إن الدcلوي cو من ب�ن 

  منevية حول التنميـة االجتماعية واالقتصادية.الذين قدموا نظرEة 
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السابقة لعدد من البحوث  االختياراتو2C ا&�تام فإن¤5 أؤكد بوضوح ال ل�س فيھ أن 

ال يمثل إال دعوة جذب للغوص 2C أعماق العديد من البحوث العلمية الشيقة وأرجو أن 

c 2C د من الغوص والتغلغلEمم القراء ملزc ذ%Æ 2C ون قد وفقتRذه األطروحات أ

 2C مة لعرض حوارc2 نقاش أو نقد أو مساC ون س�باnالعلمية ودعوتھ النتقاء ورقة م©\ا ت

 أصال�\ام©\ا أو من  االنتقاصالقرEب العاجل وال ¥ع¤5 عدم �عليقي ع�� األوراق األخرى 

وجدي�\ا وعمق فحواcا والنتائج ا|%ققة م©\ا، لكنھ انتقاء عشواÉي È\دف إ�i عرض ما 

  .ح لھ الوقت واملساحة�سم

2C ال©\اية أقدم &eميع األخوة العلماء والباحث�ن اللذين ساcموا 2C إكمال املس��ة 

Rامل أسرة معBد  و¡اسمي �هللا قر¡ان تركستاعبد عميد املعBد د. باسمالعلمية ل«%وار 

عن Rل ما بذلوه  اوأسأل أن ¥عوضBم هللا خ��ً  االقتصاد اإلسالمي خالص الشكر والتقدير

من وقت أو جBد وأرجو م©\م االستمرار 2C الدعم العل56 وال شر وأخص �شكري األخ 

هللا نصيف وكيل املعBد للتطوEر واألخ خالد باغانم واألخ عمرو عبد الكرEم د. محمد بن

با&�يور واألخ سلمان رحيم الفروي ملساعدµ\م 2C التقنية اإلعالمية وال شر ع�f اليوتيوب 

واألخ  اتو��E وإيصال ا&%وار إ�i أ�عاد ومناطق ما Rان باإلمnان الوصول إل[\ا صورة وصوتً وال

الن ا&%وار ولن أ�N¯Ì دعم األخ خالد ا&%ر)ي بمتا�عتھ األسبوعية الدائمة لرسائل إع

بدالغ¤5، املشرف ع�� موقع املعBد وامل سق الف¤5 لكتاب ا&%وار لدعمھ عستاذ عبيدهللا األ 

  .لية 2C األداءالعا وكفاءتھ

  2C ا&�تام اسأل هللا 2i ولكم دوام التوفيق والBداية والقبول إنھ سميع مجيب.

  د. إبرا�يم محمد صا�� أبوالعال

�ــ١٩/٤/١٤٣٩  
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  نحو إرساء معاي�� ا��ودة � األوقاف
  

  أحمد بن محمد املغر�ي

  

لعّل من أ�ّم دوا�	 وأسباب وجود معاي�� جودة 
	 األوقاف . املستخلص
تد8ي مف5وم الوقف عند املعني�ن بھ والقائم�ن عليھ؛ مما أّدى إ#" تحّول 
األوقاف من نفع للمجتمع إ#" عبء عليھ، وت<=م >عض مصارف 
األوقاف عQ" اآلخر بال مLّ�ر، وKعاظم اال�تمام باHIانب االقتصادي 

الجتماعية والتنموVّة، وعدم تأث�� البعد املستقبQ	 للوقف عQ" م5ّمتھ ا
لألمة عQ" اI\راك الوقفي. ورYما ألسباب ودواع أخرى شعر >عض 
الباحث�ن باI\اجة إ#" معاي�� جودة 
	 األوقاف فقامت دراسات عن 
معاي�� اسeثمار أموال األوقاف وتنميcdا، ومعاي�� التفرقة ب�ن الوقف 

لصرف عQ" عموم اI=��ات. واملعاي�� الصغ�� والكب��، ومعاي�� ل
  اj\اسiية وتطبيق5ا عQ" أموال األوقاف. 

د نتج عن تلك الدراسات وغ���ا صدور توصيات عن عّدة قو 
 م٢٠١٣=  ه١٤٣٤م، ٢٠٠٣=  ه١٤٢٤مؤتمرات وقفية عقدت  ب�ن 

بوضع معاي�� شرعية ومحاسiية للتدقيق 
	 أعمال النظار و
	 عموم 
eYنة من املتخصص�ن إلرساء معاي�� املصارف الوقفية، وHI شكيل

للتدقيق الشر�	 واملا#	 واإلداري ألعمال إدارات األوقاف وإخضاع5ا 
ل5ذه املعاي��، وYدعوة وزارات و�يئات األوقاف اإلسالمية اعتماد معاي�� 

  اHIودة املطلوYة 
	 إدارة واسeثمار أعيان األوقاف القائمة والناشئة. 

ت والتوصيات عّدة مالحظات؛ م|cا عدم ولوحظ عQ" تلك الدراسا
قيام5ا عQ" ال��اكم وال��ابط بالرغم من الeشابھ الوا~{ ب�ن >عض5ا 

  البعض. ولكّن ذلك ال يحول دون االستفادة م|cا واالنطالق من خالل5ا.
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ق 
ّ
ولعدم وجود ج5ة تتو#" تنفيذ توصيات املؤتمرات خاّصة ما يتعل

ى ا5HIات ذات الشأن وتeب�� إرساء م|cا باملعاي�� فالبد أن تبادر إحد
معاي�� اHIودة 
	 األوقاف عموما، وتدعو إ#" إجراء دراسات تم5يدية 
خاصة باملوضوع. وإعداد قواعد بيانات Kعتمد عQ" القرآن والسنة 
النبوVة، وكتب الفقھ والفتاوى، والتجارب الوقفية، واألبحاث 

ائمة؛ مثل معاي�� تقنية والدراسات، باإلضافة إ#" التجارب املعيارVة الق
املعلومات، ومعاي�� العمل التطّو�	، ومعاي�� التموVل، اj\اسبة، 
واإلدارة واالسeثمار. واالستعانة بامل5تم�ن باألوقاف علمّيا حسب 

  تخصصا�cم وتوج5ا�cم اj=تلفة.

وQV	 ذلك إعداد قواعد بيانات عن ا5HIات ذات العالقة باألوقاف؛ 
املوقوف عل�cم، والعامل�ن 
	 األوقاف، مثل القضاة والنظار و 

  واملؤسسات الرسمية وغ�� الرسمية واملدنية.

و�ذا يم5ّد لوضع خطة إلرساء معاي�� اHIودة الوقفية عQ" من�� 
األيزو انطالقا مما 
	 �ذه الورقة من املعلومات، وأخذ وج5ات نظر 

ت ا5HIات ذات العالقة باالعتبار، وموافقة ممثQ	 جميع ا5HIات ذا
 ��العالقة رسميا، وت�وVن مجموعات عمل فنية لوضع النطاق التق
للمعاي��، واالتفاق عQ" اHIوانب التقنية ال�� يتع�ن Kغطيcdا، ومناقشة 
املواصفات التفصيلية للمعاي�� املوضوعة، واملوافقة الرسمية من ثل�� 

 )%٧٥(املشارك�ن الفعلي�ن عQ" �ل معيار خالل وضع املعاي��، وموافقة 

  من جميع األعضاء عQ" �ل معيار، 8شر املتفق عليھ لي�ون معيارا.

  

  مقدمة

!سم هللا الرحمن الرحيم و�ھ �ستع�ن ولھ ا��مد �� األو�� واآلخرة ولھ ا��كم 

و�8بھ أجمع�ن.  وإليھ ترجعون. وأص#� وأسلم ع#� سيدنا محمد الن() األّمّي  وع#� آلھ

أّما !عد: السالم عليكم أC;ا السادة الكرام ورحمة هللا، وطبتم وطاب >;اركم وعمر 

 (Fع#� بيان الفكرة ال (IعينJ عا�� أنK داعيا هللا Lو خ�M بالنافع املفيد. وأستفتح بالذي

شرفت باملثول ب�ن يديكم ألتحدث ع\;ا. وتت]Zص Mذه الفكرة �� تحوWل معاي�L ا�Tودة 

  األوقاف من حلم إ�� حقيقة مؤثرة تأث�Lا إيجابيا قوال وفعال. وأنتقل  بحضراتكم إ��: ��
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  �عر�ف ال�لمات ال�� ينطوي عل�
ا العنوان

  :األوقاف

ف أي 
َ
 اسم للُموق

ً
األوقاف جمع وقف، والوقف مصدر بمعqI ا��pس. وMو أيضا

؛ أي موقوف. وWجمع الوقف ع#� وقوف وأوقاف، 
ٌ

َفِة؛ كقولuم: Mذا كتاب وقف
َ
الع�ن املوق

وMو املشy;ر. وWمكن القول: َحpٌْس. وا�Tمع ُحpٌْس أو أحباس. وMو السpيل وجمعھ ُسُبل. 

� فيھ مالكھ عن والوقف بم}Lادفاتھ مما ورد 
ّ

�� السّنة املطuّرة للداللة ع#� ~ّل ماٍل يتخ#

ملكّيتھ بطوعھ واختياره ابتغاء وجھ هللا؛ تخّلٍ Jُسِلُبھ صفة امللكّية فال يباع وال يوMب وال 

ل االنتفاع بھ ملن شاء الواقف حسب الشروط الF) يضعuا )١( يورث وُ�َسبُّ
.  

ة ـ الF) ورد ذكرMا �� ا��ديث الشرWف؛ والوقف Mو الصدقة ا�TارWة ـ أي املستمرّ 

م: 
ّ
إذا مات اإل�سان انقطع عنھ عملھ إال من ثالثة إال من صدقة «قال ص#� هللا عليھ وسل

»جارWة أو علم ي�تفع بھ أو ولد صا�� يدعو لھ
)٢(

.  

. لقول )٣(وقد عّرف !عض العلماء الوقف بأّنھ "تحب�س األصل وKسpيل الثمرة"

َت ِ�َ;ا«وسلم لعمر ر��) هللا عنھ:  الن() ص#� هللا عليھ
ْ
ق uَا َوَتَصدَّ

َ
ْصل

َ
ْسَت أ َّpَت َح

ْ
». ِإْن ِش�

 « و�� رواية: 
َ
َمَرة

َّ
ِل الث ْصَل َوَسّبِ

َ
ِس األ ِpَّح«

 )٤(
 .  

كر فإّن الوقف عمل تطو��  يراد بھ وجھ هللا Kعا��، وWُرَ�� ثوابھ دون 
ُ
بموجب ما ذ

وال تورWثھ  ولذلك ال يجوز بيع الوقف وال رMنھانقطاع؛ سواء ~ان الواقف حّيا أو مّيتا. 

 من أجلھ. وقد قال رسول هللا ص#� هللا عليھ وسلم 
َ

وال Kعطيلھ عن الغرض الذي ُوِقف

َمُره"
َ
ِكْن ُيْنَفُق ث

َ
 َول

ُ
 ُيوَرث

َ
 ُيوMَُب ، َوال

َ
 ُيَباُع ، َوال

َ
ْصِلِھ ال

َ
ْق ِبأ َصدَّ

َ
. وMذا JعI) )٥(لعمر: " ت

  وجوب العناية واالMتمام بھ باستمرار بقائھ بحيث ال يتوقف أداؤه. 

                                       

شر والّتوز�ع٢) املوسوعة العر�ية العاملية، ط١(
ّ
ض، ، ، مؤّسسة أعمال املوسوعة لل�

ّ
  .“الوقف“الر"ا

إذا مات ابن آدم ... “راجع كما شاع ب7ن الّناس بلفظ  . وقد ورد ا-,ديث )' معظم امل ٤١٩٩مسلم،  حديث:  ٢)(
 ولكن لم أتوّصل إIJ موضعھ EFذا اللفظ )' أمCات كتب ا-,ديث.“ 

  ٢٠٦/ ٦، ه١٤٠٥بZ7وت، ) أبو محمد بن قدامة (ـ ). املغTU )' فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، ٣(

  .١٢٢٥١. وانظر: السbن الكZaى للب_Eقي، حديث: ٢٧٧٢)  البخاري، حديث: ٤(

  .٢٧٦٤) البخاري، حديث: ٥(
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لم تكن األوقاف ع#� وت�Lة واحدة طوال تارWخ املسلم�ن بل إّ>;ا تطّورت ع#� يد 

أسالفنا اMتداء �� ذلك بالقرآن الكرWم والسنة النبوWة، وإعمال العقول واالستفادة من 

الفرص؛ ف¢ان من أMّم العوامل الF) أسuمت �� بناء التجارب، واستغالل الظروف و 

  حضارتنا.

 Lوالكب� Lوالصغ� ،q¤خ املسلم�ن الذكر واألنWلقد انتفع بالوقف طوال تار qFح

والقرWب والبعيد والغI) والفق�L واملسلم وغ�L املسلم واإل�سان وغ�L اإل�سان. وانتفع بھ 

فة مستمّرة طوال حياتھ حqFّ موتھ؛ بل اإل�سان وMو جن�ن �� بطن أّمھ، و¦عد والدتھ بص

إّن الوقف اعتqI باإل�سان !عد وفاتھ. وشملت خدمات الوقف ما يتعلق بالعبادة 

واإلعانة عل§;ا، وما يتعلق بمقاومة الفقر ومقاومة ا�uTل ومقاومة املرض ومقاومة 

، الضعف ومقاومة الُغر�ة. وMكذا فقد انتفعت بھ األّمة قاطبة ألجيال !عد أجيال

  وا�عكس نفع األوقاف ع#� الب�ئة عموما. 

  ا"!ودة:

أصل ال¢لمة: ( ج و د ) ومن اشتقاقاتھ: ا�Tيد : ضد الرديء. وجاد ال©�)ُء، يجود 

. وقد جاد جود، وأجاد : أKى با�Tيد من القول أو الفعل.  
ً
 : صار جيدا

ً
 ، وجودة

ٌ
جودة

 
ً
ْجَوَد، وجاد عملھ يجود جودة

َ
. وWقال أجاد فالن �� عملھ وأ

ً
. ورجل ُمجيد أي يجيد كث�Lا

ٌد : بّ�ن ا�Tُودة وا�Tَودة. و�ّ�ُن ا�Tودِة: أي را¯ٌع  . وMكذا نرى أن املعqI )٦(وWقال Mذا °�)ء َجّيِ

. ومن ذلك اإلحسان 
ً
 فائقا

ً
اللغوي يتضمن العطاء الواسع واألداء ا�Tيد الذي يبلغ حدا

وعّرفy;ا  إذا أحكم أمرا فقد جّودهواإلتقان واإلح¢ام. فإذا أتقن أحد عمال فقد جّوده، و 

ا�Tمعية األمرWكية لضبط ا�Tودة بأّ>;ا: مزايا وخصائص �� املنتج أو ا�Zدمة تل() 

)٧(حاجات املسy;لك�ن
 .  

                                       

  ) تاج العروس من جواgر القاموس ولسان العرب البن منظور، (ج و د).٦(

)٧ (   Carol-A.Reeves & David. A.Bender . Defining Quality Alternatives and Implications. 

Academy of Mangment Review vol 19.No3.1994 .PP.419       
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  ا"!ودة )' اإلسالم:

أّما ا�Tودة �� اإلسالم ف¶) فوق ذلك؛ إذ أّ>;ا عبادة وقر�ة إلرضاء هللا قال هللا 

��   ]، و�ا�Tودة تص]�٢[سورة امللك:  َّمه جه ين ىن من خن  حن جن K�ُّعا��: 

اإلسالم أمور الناس �� الدنيا. وWر�� ثوا�;ا �� اآلخرة ملن يدعو إل§;ا، وملن ي¹º أسبا�;ا، 

إّن الن() ص#� هللا  وملن يطّبقuا  �� العلن والسّر والقليل والكث�L، والظاMر وا�Zفي. بل..

م قال: "إّن هللا كتب اإلحسان ع#� ~ّل 
ّ
°�)ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا عليھ وسل

ْفَرتھ ول�Lح ذبيحتھ"
َ

)٨(ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحّد أحدكم ش
.  

  املعاي*(:

ق أو  املعاي�L جمع معيار أو عيار؛ وقْد عّرفھ "امل¼Tم الوسيط" بأّنھ: "نموذج متحقَّ

ر ملا ي�ب½� أن ي¢ون عليھ ال©�)ء" ما جاء فيما  .و�� ضوء Mذا التعرWف إضافة إ��)٩(متصوَّ

سبق يمكن KعرWف معاي�L األوقاف بأّ>;ا: "أوصاف ُيّتفق عل§;ا وWحتذى �;ا ملا ي�ب½� أن ت¢ون 

عليھ األوقاف. واالتفاق عل§;ا إّما إجماعا أو باألغلبية". وال رWب أّن مصدرWة ذلك ي�ب½� أن 

  .ت¢ون الكتاب والسنة وفuم السلف الصا��؛ اعتمادا ع#� مصدرWة الوقف

  اإلرساء:

اإلرساء الوضع والتثpيت لتصبح املعاي�L واقعا ملموسا. أي ل�س وضعا فحسب 

 ىن ُّ�بل وضعا مع التثpيت. وMذا التعرWف مستمّد من الت¿¾يل العزWز. قال هللا Kعا��: 

[األعراف:  َّحق مف  خف حف جف ُّ�] أي أثبy;ا أو ثبy;ا. وقال: ٣٢[النازعات:  َّ ين

)١٠(] أي وقوعuا وقيامuا٤٢والنازعات:  ١٨٧
   .  

  

                                       

  ).  ٢٨١٧( سbن أhي داوود، حديث) ٨(

  ) إبراgيم مصطفى وزمالؤه. املlmم الوسيط، مجمع اللغة العر�ية بالقاgرة، دار الدعوة، (املعيار)٩(

إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بZ7وت،  ). أضواء البيان )' ١٣٩٣أنظر: محمد األم7ن الشنقيطي () ١٠(
تفسZ7 ا-lالل7ن، دار  ،)٩١١) وجالل الدين السيوطي (٨٦٤جالل الدين اx,y' (ـ . و ٨/٢٤٠، م١٩٩٥=ه١٤١٥

  .٧٩١، ٧٩٠ا-,ديث، القاgرة، ص
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  دوا0' وجود معاي*( جودة )' األوقاف

 Mناك دواع وأسباب كث�Lة لوجود معاي�L جودة �� األوقاف؛ ولعّل من أMّمuا:

  تد:ي مف7وم الوقف عند املعني*ن بھ والقائم*ن عليھ:

املعني�ن بھ؛ وم\;م: الراغبون املعلومات الوقفية متدّنية ور�ما منعدمة عند !عض 

�� الوقف، والنظار والعاملون فيھ، بل و¦عض القضاة؛ فع#� سpيل املثال: اشy;ر أحد 

القضاة [معروف وال أرWد Kسميتھ] !عدم املوافقة ع#� إصدار ÁÂÃ الوقف الذّري، 

ورفض قاض آخر مثلھ ـ قبل بضع سنوات ـ أن ُيصدر ص¢ا لZÄص رغب �� أن يوقف ما 

ع#� ذّرWتھ؛ بTّÅة Kسpّب !عض األوقاف الذّرWة �� مشكالت. ولو عرف Mذا القا��) يملك 

أو ذاك مفuوم الوقف وفضلھ ع#� ا��قيقة ملا منع مسلما من التصّدق بمالھ ع#� من 

Jشاء، و��رص ع#� البحث عن طرق ووسائل تتحّقق �;ا رغبة Mذا الZÄص �� ا��صول 

  .عة؛ و�Æ وسائل كث�Lة صارت معلومة بحمد هللاع#� ثواب الوقف مع تفادي مشكالت متوق

ي سلبيات؛ م\;ا:
ّ
  ونتج عن Mذا التد�

  تحّول األوقاف من نفع للمجتمع إ<= عبء عليھ

األصل �� األوقاف أّ>;ا ثواب مستمّر ونفع للمجتمع. ولكن صارت عبئا ع#� 

ار، وعبء
ّ
ع#�  اTÇتمع؛ ف¶) عبء ع#� الدولة، وعبء ع#� ا�Çاكم، وعبء ع#� النظ

  وصار جميعuم Jش¢و من جميعuم !سpب األوقاف. املستحّق�ن املوقوف عل§;م.

  تPQم Nعض مصارف األوقاف عK= اآلخر بال مHّ(ر

ص الوقف ع#� رعاية املساجد 
ّ
من ذلك كLÈة وقف املساجد �� مقابل تقل

  وصيانy;ا؛ بالرغم مما �� ذلك من مصا�� دي�ّية ودنيوWة وأخروWة. 

  ا"!انب االقتصادي للوقف عK= م7ّمتھ االجتماعية والتنموّ�ة�عاظم االRتمام ب

وأ!عاد ذلك عديدة. ولكI) أش�L إ�� أن كث�Lا من املعني�ن بات ينظر إ�� أّن األوقاف 

  مؤسسات رأسمالّية ال أكLÈ. مع أّن فلسفة الوقف أو حكمتھ ضّد منطق الرأسمالية.
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  قفيعدم تأث*( البعد املستقبK' لألمة عK= ا"Wراك الو 

َبلة مزمنة
ْ
�

َ
 مستمرا. و�الرغم من ا��راك )١١(أوجدت !عض األوقاف ت

ً
، وكسال

الوقفي القائم فلم يخطر ببال أMل ا�L�Z إ�شاء وقف مل¢افحة الÉسول، أو التدرWب 

.(Êاعات، أو البحث العلL{أو رعاية االبت¢ارات واالخ ،(Ëامل  

إ�� معاي�L جودة �� ور�ما ألسباب ودواع أخرى شعر !عض الباحث�ن با��اجة 

  األوقاف فأجروا ما يمكن أن يقال إّنھ دراسات أّولية.

  دراسات أولية

كتب العيا°�) فداد. معاي�L اسÉثمار أموال األوقاف وتنميy;ا، �� مؤتمر  فقد

)١٢(األوقاف األول الذي عقد �� مكة 
.  

 �� ،Lوالكب� Lالتفرقة ب�ن الوقف الصغ� Lرف. معاي�Tوكتب محمد سعدو ا�

)١٣(مؤتمر األوقاف الثا�ي  الذي عقد �� مكة 
.  

وكتب محمد عبد ا��ليم عمر بحثا عن املعاي�L ا�Çاسpية وتطبيقuا ع#� أموال 

)١٤(األوقاف
 .Çا Lانب العم#� �� تطبيق املعاي�Tية وكتب فؤاد العمر بحثا لتوضيح ا�pاس�

. وقّدم كال البحث�ن إ�� منتدى قضايا الوقف الفقuية ا�Zامس )١٥(ملؤسسات الوقف

  الذي عقد �� استانبول.

 وفد نتج عن Mذه الدراسات وغ�MLا:

                                       

َبلِ ١١(
ْ
ْحَمُق )  الت�بلة مصط�� دارج؛ بقال ملن يتصف بھ "ت�بل". وأصل ال�لمة فصيح؛ يقال: الطنبل: ال

َ
يُد األ

ِقيُل. تاج العروس من جواgر القاموس. (ط ن ب ل).
َّ
َوِخُم الث

ْ
  ال

) العيا��T فداد. تنمية موارد الوقف واy,افظة عل_Eا، مؤتمر األوقاف األول )' اململكة العر�ية السعودية، ١٢(
  .١٤، ص ه١٤٢٢جامعة أم القرى، مكة املكرمة، سنة 

األوقاف عIx أسس اقتصادية ...، املؤتمر الثا�ي لألوقاف باململكة العر�ية محمد سعدو ا-lرف. إدارة )  ١٣(
  .٣٣٢، ص م٢٠٠٦=  ه١٤٢٧السعودية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، سنة 

) محمد عبدا-,ليم عمر. األصول اy,اس�ية للوقف وتطو"ر أنظم�Eا وفقا للضوابط الشرعية، أعمال ١٤(
 ه١٤٣٢منتدى قضايا الوقف الفقCية ا-�امس، األمانة العامة لألوقاف بدولة ال�و"ت، اسطنبول، سنة 

  .٣٨٤، ص م٢٠١١= 

وفقا للضوابط الشرعية (دراسة عملية...)، صول اy,اس�ية للوقف وتطو"ر أنظم�Eا فؤاد عبدهللا العمر. األ ) ١٥(
أعمال منتدى قضايا الوقف الفقCية ا-�امس، األمانة العامة لألوقاف بدولة ال�و"ت، اسطنبول، سنة 

  .٤٤٦، ص م٢٠١١=  ه١٤٣٢
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 اRتمام املؤتمرات الوقفية باملعاي*(

) الذي عقد �� م٢٠٠٣=  ه١٤٢٤أوq�Ì منتدى قضايا الوقف الفقuية األول (

بوضع معاي�L شرعية ومحاسpية للتدقيق الشر�� واملا�� واإلداري �� أعمال  ال¢وWت

)١٦(الناظر سواء ~ان فرًدا أو جماعة أو مؤسسة أو وزارة 
.  

الذي عقد ��  )م٢٠٠٩=  ه١٤٣٠(ووضع منتدى قضايا الوقف الفقuية الرا!ع 

)١٧( الر�اط معاي�L للصرف ع#� عموم ا�L�Zات
. 

) الذي عقد م٢٠١١=  ه١٤٣٢الفقuية ا�Zامس (وأوq�Ì منتدى قضايا الوقف 

)١٨(بالعمل ع#� وضع معاي�L محاسpية خاصة بالوقف �� استانبول 
.  

معاي�L لعموم وضع ) بم٢٠١٢=  ه١٤٣٣طالب مؤتمر د¦ي الدو�� لألوقاف (

وإدارÑ;ا واسÉثماراÑ;ا، واالتفاق ع#� عدد مع�ن م\;ا،  املصارف الوقفية للر�Ð بأداÏ;ا

)١٩(تجار�;ا، ومحا~اة النا�Ò م\;ا  �واالحت¢ام إ�
. 

بÉشكيل �Tنة من ) م٢٠١٣=  ه١٤٣٤أوq�Ì مؤتمر األوقاف الدو�� الرا!ع ( 

املتخصص�ن �� علوم الشر�عة اإلسالمية وا�Çاسبة واملراجعة واإلحصاء والقانون 

إلرساء معاي�L شرعية ومحاسpية وإدارWة للتدقيق الشر�� واملا�� واإلداري ألعمال إدارات 

األوقاف وإخضاعuا لuذه املعاي�L. و�دعوة وزارات وMيئات األوقاف اإلسالمية اعتماد 

Lثمار أعيان األوقاف القائمة والناشئة  معاي�Éة �� إدارة واس�)٢٠(ا�Tودة املطلو
.  

  

                                       

)١٦ ( http://www.waqfuna.com.ية األول، التوصياتCمنتدى قضايا الوقف الفق .  

)١٧ (http://www.waqfuna.com ية الرا�ع، التوصيات.. منتدCى قضايا الوقف الفق  

) قرارات وتوصيات املوضوع الثالث. األصول اy,اس�ية للوقف وتطو"ر أنظمتھ وفقا للضوابط الشرعية، ١٨(
أعمال منتدى قضايا الوقف الفقCية ا-�امس، األمانة العامة لألوقاف بدولة ال�و"ت، اسطنبول، سنة 

  .٥٠٦، ص م٢٠١١=  ه١٤٣٢

)١٩  (http://www.waqfuna.com .لألوقاف 'Jي الدوhتوصيات مؤتمر د .  

)٢٠( http://www.waqfuna.com .الرا�ع 'Jامة )' اختتام مؤتمر األوقاف الدوg توصيات .  
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  مالحظات عK= الدراسات والتوصيات

  توجد عشر سنوات ب�ن أول توصية وآخر توصية.

عدم قيام التوصيات ع#� ال}Lاكم وال}Lابط بالرغم من الÉشابھ الوا�Ó ب�ن 

  !عضuا البعض.

  �Ó.انفردت توصيات مؤتمر د¦ي !شمول وا

:�Æا؛ وuيمكن االنطالق من خالل Lنتج عن الدراسات والتوصيات معاي� 

 معاي�L اسÉثمار أموال األوقاف �

� Lوالكب� Lالتفرقة ب�ن الوقف الصغ� Lمعاي�  

  معاي�L الصرف ع#� عموم ا�L�Zات �

  معاي�L شرعية ومحاسpية للتدقيق الشر�� واملا�� واإلداري  �

  معاي�L لعموم املصارف الوقفية �

 متا!عة أو تنفيذ أي من توصيات Mذه املؤتمرات يوجب: إّن عدم

 تو�� جuة أو جuات علمّية موضوع املعاي�L عموما. �

  البدء بدراسات تمuيدية خاصة باملوضوع. �

  ت¢وWن قواعد بيانات ع#� النحو التا��: �

 قواعد بيانات املصادر

  ـ القرآن والسنة النبو�ة:األصول 

؛ و�Æ الكتاب األصول Kستمد معاي�L ا�Tودة  �� األوقاف من عدة مصادر؛ أولuا 

 مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّ�والسنة. وع#� سpيل املثال: إذا تأّملنا قول هللا Kعا��: 
] تÉبّ�ن أMمّية العلم قبل العمل �� إرساء معاي�L ا�Tودة ١٩[سورة محمد:  َّ هئ

  ب األوقاف ناتج عن العمل !غ�L علم.عموما و�� األوقاف خصوصا؛ فإّن أكLÈ ما أصا

وإذا تأّملنا قول الن() ص#� هللا عليھ وسلم: "يا أبا عم�L ما فعل النغ�L" فإننا 

ت املسلم�ن ع#� الوقف؛ وMو مواساة 
ّ
سنجد فيھ واحدا من أMم الدوافع الF) حث
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ا�L�Z؛ مثل: ا��زWن. فضال عّما يتفّرع عن ذلك من مصارف وقفية ي�ب½� أن C;تّم �;ا أMل 

الطفولة عموما، ومالعب األطفال، واإلغاثة بالدعم النف�Ô) ول�س بالغذاء والغطاء 

والدواء فقط. وMذان املثاالن يب�نان أّن تأصيل معاي�L وقفية من الكتاب والسنة يحتاج 

إ�� أكLÈ من دراسة علمية. لعل م\;ا ما Jشبھ امل¼Tم املفuرس أللفاظ القرآن الكرWم، 

  ملفuرس أللفاظ السنة.وامل¼Tم ا

  :كتب الفقھ والفتاوى 

  وم\;ا: الكتب العاّمة، والكتب الوقفية، وكتب الفتاوى. 

  التجارب الوقفية:

و¦عض كتب التارWخ مثل خطط ملقرWزي، و�Æ مبثوثة �� ا�ÁÂÖ الوقفية، 

  والدارس �� تارWخ املدارس.

  :األبحاث والدراسات

  الوقفية. ~الرسائل ا�Tامعّية،  وأبحاث املؤتمرات

  التجارب املعيار�ة:

معاي�L تقنية املعلومات، معاي�L العمل التطّو��، معاي�L التموWل، ا�Çاسبة، 

  واإلدارة واالسÉثمار.

املuتمون باألوقاف علمّيا حسب تخصصاÑ;م وتوجuاÑ;م. فاملuتمون باألوقاف 

  مختلفون �� تخصصاÑ;م العلمية، وتوجuاÑ;م الفكرWة.

  انات عن:وW#� ذلك قواعد بي
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  ا"!7ات ذات العالقة باألوقاف

 ذات عالقة 
ً
إذا قرأنا ا�ÁÂÖ والوثائق الوقفية فإننا سنجد جuاٍت عديدة

باألوقاف، وMناك جuات عديدة ذات عالقة باألوقاف باعتبارMا مؤسسات ذات أ�شطة 

  مختلفة؛ ومن أMّم ا�uTات ذات العالقة باألوقاف: 

:�ijالقا  

ار األوقاف، وWطلق عليھ ناظر النظار. وKعّد  لھ والية إشرافية
ّ
عاّمة ع#� نظ

 ا�Çاكم ووزارة العدل وكتابات العدل من ا�uTات ذات العالقة باألوقاف.

  الناظر:

املسؤول املباشر عن إدارة الوقف. ومجلس النظارة إن وجد كما Mو األمر �� 

 األوقاف ا�Tديدة.

  املوقوف عل�
م: 

ف. وMم ×Zصيات حقيقية كما Mو ا��ال �� الوقف وMم املستحقون لر�ع الوق

الذّرّي بخاصة، وقد ي¢ونون ×Zصيات اعتبارWة بال�سبة للوقف ا�L�Zّي؛ فلو اف}Lض أّن 

الوقف ع#� األيتام فإن الذي قد يمثلuم �� عصرنا ا��اضر ا�Tمعيات أو املؤسسات 

 املuتمة باأليتام.

  العاملون )' الوقف:

القديمة "أر�اب الوظائف" املنصوص عل§;ا �� TÃة وKسّم§;م ا�ÁÂÖ الوقفية 

الوقف؛ إما للقيام بما تقتضيھ إدارة الوقف وتحقيق مصا��ھ؛ مثل: ا�Çّصل 

وا�Çاسب. أو للقيام بمuام يقتض§;ا مرفق من مرافق الوقف؛ مثل: إمام املTØد واملؤذن 

 واملدرس.

  ج7ات غ*( ذلك:

السيما القديمة م\;ا، ولكّ\;ا ترتبط  Mناك جuات ال تذكر عادة �� ا�ÁÂÖ الوقفية

  باألوقاف إّما حسب مصارفuا، حسب أو ل¢و>;ا جuات خدمّية؛ مثل:
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  ا"!7ات الرسمية:

 وزارات األوقاف والتعليم وال�Ùة والبلديات والداخلية ونحو ذلك.

  املؤسسات غ*( الرسمية.

 التجارWة والصناعية واالسÉثمارWة واملقاولون وأر�اب املuن.

  املؤسسات املدنية:

الغرفة التجارWة وا�Tمعيات ا�L�Zية واملؤسسات الوقفية األخرى وا�Tمعيات 

  ا�L�Zية.

  إرساء املعاي*( الوقفية عK= منop األيزو 

لعل منÁÚ "األيزو" Mو أشuر الطرق العلمّية املعروفة لوضع املعاي�L. وقد يحسن 

  الية:وضع  املعاي�L الوقفية بموجبھ باتباع ا�Zطوات الت

  املعلومات الدالة عK= ما qستد0' إيجاد املعاي*(:

سبقت اإلشارة إ�� !عض دوا�� وجود معاي�L جودة �� األوقاف، ولكن يمكن ألي 

باحث أو جuة علمّية ترWد التوّسع �� Mذه ا�Zطوة إجراء دراسة موّسعة �;ذا العنوان؛ 

مع املuتم�ن واملسؤول�ن،  ُتجمع من خاللuا معلومات من املقاالت ال�Ùفية، واللقاءات

والدراسات واألبحاث الF) قّدمت إ�� املؤتمرات. ولو أتيح إجراء Mذه الدراسة بحّد ذاÑ;ا 

لنتج ع\;ا نتائج غ�L مسبوقة و�� غاية األMمّية. م\;ا قائمة بأو�� اTÇاالت الF) ي�ب½� البدء 

  �;ا.

  الدراسات األولية حول ما يراد وضع معاي*( لھ:

ع#� ا�Zطوة السابقة االنطالق �;ذه  رة إ�� !عض ذلك. وWمكن بناءً سبقت اإلشا

  ا�Zطوة ع#� ذلك ال�سق.
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  :تحديد ا"!7ات ذات العالقة با"!انب املراد وضع معاي*(ه

. ولكن من الناحية العملّية ال بد من صنع قاعدة سبقت اإلشارة إ�� !عض ذلك

مدعوة دائما. فقد ال ندعو بيانات وافية لوقت ا��اجة؛ فل�ست جميع تلك ا�uTات 

  وزارة التعليم عند وضع معاي�L مصارف األوقاف ال�Ùّية مثال.

 �Æطوات التالية؛ وZة الراغبة، وتل§;ا ا�uTطوات أساسية تقوم �;ا ا�Zذه ا�M

 خطوات مش}Lكة مع ا�uTات ذات العالقة؛ كما ي#�:

 نقل ا��اجات والرغبات إ�� ا�uTات ذات العالقة. �

  ا�uTات ذات العالقة باالعتبار. أخذ وجuات نظر �

� .Lات ذات العالقة رسميا ع#� ا��اجة لوضع املعاي�uTموافقة ممث#� جميع ا�  

� .Lللمعاي� (Iن مجموعات عمل من الفني�ن لوضع النطاق التقWت¢و 

  االتفاق ع#� ا�Tوانب التقنية الF) يتع�ن Kغطيy;ا. �

  مناقشة املواصفات التفصيلية للمعاي�L املوضوعة. �

 افقة الرسمية من ثل¤) املشارك�ن الفعلي�ن ع#� ~ل معيار خالل وضع املعاي�L.املو  �

  من جميع األعضاء ع#� ~ل معيار.) %٧٥(موافقة  �

  �شر املتفق عليھ باعتباره معيارا. �

  خاتمة:

 تبدو أMداف أ�8اب األMداف الطموحة لآلخرWن قبل تحقيقuا ضرً�ا من ا�Zيال. 

  استماعكم.Mذا وهللا أعلم. وأشكر لكم حسن 

  وآخر دعوانا أن ا��مد Ü رب العامل�ن.

 الدكتور أحمد بن محمد املغرtي
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Towards establishing quality standards for 

endowments (AWQAF) 

Ahmad Mohammad Al-Maghrabi 

 

Abstract. Perhaps one of the most important reason and justification to 

establish quality standards for endowments is the lack of 

understanding of the concept of (AWQAF) to those related to it or 

those who establish it. And that is why (AWQAF) have transferred 

from benefiting society to a burden on it. Furthermore the growth of 

certain sector of (AWQAF) in relation on other for economical reason, 

rather than its socio-development aspect and lack of vision of the 

existence of (AWQAF) and its contribution to the nations. 

Perhaps for other reasons, some researchers felt the need to establish 

quality standards in endowments. Thus research studies were carried 

out on Waqf and development funds investment criteria, and the 

criteria to distinguish between small and large endowment, standards 

for the distribution of proceeding of the Waqf and  accounting 

standards for Waqf and its implementation. 

A good number of recommendations have resulted from these studies 

and other endowment related conferences that held between the year 

1424 = 2003 to 1434 = 2013; such as, the legitimacy and accounting 

standards ascribed for “Al Nuzer” – Administrator of endowment and 

distribution the proceeding to the beneficiaries, to form a committee of 

specialists to establish standards for auditing and forensic financial 

and administrative acts of Waqf, and calls from Ministries and Islamic 

Endowment entities to endorse the required quality standards in the 

management and investment of endowments both that existing and 

those emerging. 

It was noted on those studies and recommendations several 

observations; including its failure to accumulate and cohesion despite 

the obvious similarities between each other. But that does not preclude 

benefit from it and to exclude it. 
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  : أنواع�ا أح�ام�اعوائد األس�م املوقوفة
  

  منصور بن عبدالرحمن الغامدي

  أستاذ مساعد

  $لية اآلداب والعلوم اإل�سانية -الدراسات اإلسالمية الشر�عة و  قسم

  اململكة العر.ية السعودية – جدة – جامعة امللك عبدالعز&ز

  8ـ١٤٣٧ ة جمادى اآلخر 

  

يركز �ذا البحث ع�� إجراءات الشر�ات ال
	 تتم ع��  . املستخلص

األس+م، وعالق/.ا باألس+م املوقوفة  و&حاول اإلجابة ع�� السؤال : �ل 

العوائد <عامل معاملة األصل فت3ون وقفا؟ أم معاملة املنفصل فت3ون 

تم+يد فيھ توصيف إلجراءات الشر�ات. رDعا موزعا؟ وتحوي الورقة ع�� 

LM األس+م املوقوفة و�ل <عامل معاملة األصل فت3ون حكم أس+م املنحة 

؟  و حكم تجزئة اأم <عامل معاملة العائد فت3ون رDعا موزعً  اوقفا محOًس 

عامل معاملة األصل فت3ون وقفا 
ُ
األس+م LM األس+م املوقوفة؟ و �ل <

محOسا أم <عامل معاملة العائد فت3ون رDعا موزعا؟ حكم حقوق األولو&ة 

سا�مة؛ �ل يجب ع�� الوقف بيع حقوق األولو&ة أم يجب LM الشر�ات امل

عليھ االكتتاب LM أس+م حقوق األولو&ة للمحافظة ع�� WسOتھ اإلجمالية 

 LM الشركة؟ أم يجوز لناظر الوقف عدم االكتتاب ف].ا؟ 
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ا#�مد " رب العامل�ن، والصالة والسالم ع�
 نب�نا محمد وع�
 آلھ و��بھ 

  أجمع�ن، أما %عد.

فإن من أحBام النوازل املعاصرة ال=> ك:9ت تطبيقا23ا 01 /ذه األعصار املتأخرة 

"وقف األسMم"، و/ذا بحث 2Qدف لبيان تكييفMا وأحBامMا، وموقف أ/ل العلم م2Gا، 

  وس�نقسم /ذا البحث وفقا ملا يأXي:

شتمل ع�
 بيان أ/مية املوضوع، وZيان حقيقة Xعر]فاتھ، وZيان األصول  تمMيد؛ ̀و

  => Xعود إل2bا /ذه املسألة.ال

شتمل ع�
 عدد من املطالب:   أحBام ز]ادة وغلة األسMم؛ ̀و

  املطلب األول: حكم األرZاح النقدية املوزعة من الشركة.

  املطلب الثاiي: حكم الز]ادة الرأسمالية 01 قيمة سMم الشركة

  املطلب الثالث: حكم األسMم املقسمة من الشركة.

Mنم ز]ادة رأس املال باالكتتاب للعموم أو لاملطلب الرا%ع: حكم أس�  .السابق�ن لمسا/م

  املطلب ا#oامس: حكم أسMم املنحة من الشركة.

  خاتمة؛ وXشتمل ع�
 أ/م النتائج والتوصيات.

اللMم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللMم يا معلم آدم وإبرا/يم 

سليمان فMمنا. وص�
 هللا وسلم ع�
 نب�نا محمد وع�
 آلھ و��بھ  علمنا و]امفMم

  .أجمع�ن
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  تم�يد

إن مسألة وقف أسMم الشرvات املسا/مة Xعد من نوازل العصر، ومuشأ ذلك: 

 0wن واألنظمة املعاصرة و�حدي2yا عن وقف صورة من األموال ا#�ديثة ال=> أقر23ا القوان

ت املسا/مة عن غ�9/ا من أنواع الشرvات املعروفة صورة األسMم ال=> تم�}ت 2zا الشرvا

  ؛ كشركة العنان واملضارZة وغ�9/ا. اقديًم 

ومن أ/مMا: سMولة وقف  و]رجع ان�شار ظا/رة وقف األسMم إ{
 عدد من األسباب،

األسMم ومرونتھ بما ي�يح للناظر إدارة الوقف إدارة تجار]ة اح�9افية، ومن األسباب 

الشرvات مما �ساعد 01 استقرار شؤو�2ا، ومن األسباب كذلك: ما كذلك طول أعمار 

تتمتع بھ شرvات املسا/مة من رقابة نظامية ومحاس�ية عل2bا %شBل أك�9 مما /و حاصل 

  01 غ�9/ا.

والوقف لغة: ا#��س، يقال: وقفت الدار وقفا: ح�س�2ا 01 س�يل هللا، وم2Gا املنع، 

تھ عنھ، وم2Gا السBون، يقال: وقفت الدابة يقال: وقفت الرجل عن ال��>ء وقفا: منع

تقف وقفا ووقوفا: سكنت. و]طلق الوقف أيضا ع�
 ال��>ء املوقوف Xسمية باملصدر، 

)١(وجمعھ أوقاف كثوب وأثواب.
   

واملع�� الشر�0 ل�س ببعيد عن املع�� اللغوي؛ فMو ح�س املال تقرZا " Xعا{
، مع 

)٢(صرف ̀رعھ.
  

وما ي�9تب عل2bا من أحBام إ{
 عدد من األصول وترجع مسألة وقف األسMم 

  الفقMية؛ وم2Gا:

  /ل يجوز وقف غ�9 األعيان؟  •

  /ل يجوز وقف املشاع؟  •

  ما /و ضابط الز]ادة املتصلة واملنفصلة؟  •

                                                           

 ) لسان العرب واملصباح املن��؛ مادة (وقف).١(

، ٣٤/  ٤. ومنح ا12ليل ١٤ - ١٣/  ٣، وال.داية ٣٥٨ - ٣٥٧/  ٣) انظر: الدر ا*(تار وحاشية ابن عابدين عليھ ٢(

 .٣/  ٧، واإلنصاف ٤٨٩/  ٢وشرح منت@? اإلرادات . ٣٧٦/  ٢. ومغ>; ا*:تاج ٢٠٥/  ٢وجوا6ر اإل4ليل 
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كما ترجع مسألة وقف األسMم وتوا%عMا إ{
 عدد من التكييفات والتصورات 

  :الواقعية؛ وم2Gا

  ما /و تكييف السMم 01 الشركة املسا/مة؟  •

ٌع أم أصل؟  •   ما /و تكييف أسMم املنحة؟ و/ل 0w ̀ر

  ما /و تكييف االكتتاب ا#�ديد وحقوق األولو]ة؟ •

  وغ�9 ذلك من األصول الفقMية، أو التصورات والتكييفات الواقعية.

  أح�ام ز/ادة األس�م وغل()ا

شتمل ع�
 عدد من املطالب:   ̀و

  حكم األرZاح النقدية املوزعة من الشركة. املطلب األول:

  املطلب الثاiي: حكم الز]ادة الرأسمالية 01 قيمة سMم الشركة.

  املطلب الثالث: األسMم ا��زأة من الشركة.

  .املطلب الرا%ع: حكم أسMم ز]ادة رأس املال باالكتتاب للعموم أو للمسا/م�ن السابق�ن

  ركة.املطلب ا#oامس: حكم أسMم املنحة من الش

  املطلب األول: حكم األر7اح النقدية املوزعة من الشركة

يBاد أ/ل العلم املقررون ل��ة وقف األسMم يتفقون ع�
 أن األرZاح النقدية 

ع الذي يصرف 01 أوجھ ال�9، و/ذا ألن /ذه األرZاح النقدية Xعد  املوزعة تأخذ حكم ال̀ر

  ز]ادة منفصلة عن السMم املوقوف، ناشئة منھ. 

الواقف أصالة /و تحب�س السMم، وإنفاق األرZاح الدور]ة املوزعة 01  ومقصود

.9�o#مصارف ال�9 وا  

  املطلب الثا@ي: حكم الز/ادة الرأسمالية => قيمة س�م الشركة

يBاد أ/ل العلم املقررون ل��ة وقف األسMم يتفقون ع�
 أن الز]ادة الرأسمالية 

 متصلة بالسMم؛ ال يجوز 01 قيمة سMم الشركة لMا حكم األصل املوقوف؛ إ
ٌ
ذ 0w ز]ادة

  إفراد/ا وال صرفMا. 
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ومقصود الواقف أصالة /و تحب�س السMم، وإنفاق األرZاح الدور]ة املوزعة 01 

.9�o#مصارف ال�9 وا  

  املطلب الثالث: حكم األس�م اBCزأة من الشركة

وصورة /ذه املسألة أن %عض الشرvات تخفض قيمة السMم االسمية؛ وتجّزئ 

  Mم بناء ع�
 /ذا التخفيض للقيمة االسمية.األس

)٣(ر]اال، ٥٠فمثال: لو أن شركة vانت قيمة أسMمMا االسمية 
فقررت تخفيض  

 
ر]االت للسMم، فMذا �ع�> أن السMم الواحد س�تجزأ إ{
 خمسة  ١٠قيم�2ا االسمية إ{

القرار يتم  أسMم بناء ع�
 /ذا القرار، وسنجد السMم الذي vان ُيتداول بمائة ر]ال قبيل

  تداولھ %ـعشر]ن ر]ال ُ%عيد القرار.

و/نا يرد السؤال: /ل /ذه األسMم األر¤عة ا#�ديدة Xعّد ز]ادة متصلة فتBون 

عً   01 أوجھ ال�9؟ اموقوفة؛ أم Xعد ̀ر
ً
  فتBون مصروفة

 يملك 
ٌ

سMم؛ 01 شركة الBابالت السعودية بتار]خ  ١٠٠ومثالھ: وقف

ودية ممثلة 2zيئة سوق املال السعودية قرارا م، واتخذت ا#�Bومة السع١٠/٤/٢٠٠٦

بتجزئة vل سMم من أسMم الشرvات السعودية إ{
 خمسة أسMم جديدة وتم تطبيقھ 

سMم  ٥٠٠فوجد ناظر الوقف بمحفظة األسMم التا%عة للوقف  )٤(م.١٢/٤/٢٠٠٦بتار]خ 

 ارار. علًم سMم قبل الق ١٠٠من أسMم شركة الBابالت السعودية، ولك2Gا 01 قيم�2ا Xعادل 

قد نص ع�
 وقف مائة سMم من أسMم  ٢٠٠٤بأن صك الوقفية الذي صدر بتار]خ 

  شركة الBابالت السعودية.

  فلدينا اآلن احتماالن:

                                                           

) ال عالقة لقيمة األس.م االسمية بقيمة األس.م السوقية. فقيمة األس.م االسمية HI القيمة الE; ابتدأت BCا ٣(
الشركة ح�ن تأسZس.ا، وانقسم رأس املال إUV حصص مSساوRة بناء علBPا. وأما القيمة السوقية ف@; قيمة 

 اق املالية _H 2:ظة ما، bغض النظر عن قيمتھ االسمية الE; ابتدأ BCا. السوق _H األسو 

)٤.(Hcمثال واق) .خ فعالRذا التارBC تمت تجزئة أس.م الشر4ات السعودية ( 
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االحتمال األول: أن يقال إن املوقوف مائة سMم فقط؛ وZالتا{0 فإن األر¤عمائة 

عً    اسMم ا#�ديدة ال تBون وقفا، وإنما تBون ̀ر
ً
  ال أصال موقوفا. امصروف

االحتمال الثاiي: أن يقال إن املوقوف مائة سMم من األسMم ذات القيمة االسمية 

، وZالتا{0 فمMما تمت تجزئ�2ا فإ�2ا تبقى وقفا، و]تعّدل عدد األسMم 
ً
خمسون ر]اال

  املوقوفة باعتبار القيمة االسمية ا#�ديدة للسMم.

0ª القول بھ، وال يuب0ª القول %غ�9ه؛ والذي يظMر أن االحتمال الثاiي /و الذي يuب

ألن تجزئة األسMم 01 واقع األمر ما 0w إال تقسيٌم للسMم املوقوف إ{
 أقسام عدة، وال يلزم 

من تجزئة األسMم أن تBون /ذه الشركة ذات رZح؛ بل قد تتجزأ أسMم الشركة ذات 

ع، ولذلك فإن اعتبار األسMم ا��زأة  عً ا#oسارة الشديدة ول�س لMا ̀ر /و نوع  اا#�ديدة ̀ر

من الوقوف عند ظا/ر الشBل دون نظر 01 ا#�قائق وال نظر X 01غ�9 األحوال والظروف 

  ال=> أحاطت بلفظ الواقف.

و/ذه القضية تراع2bا ا#�Mات ال=> تقوم ب�}و]د األسواق املالية واملتداول�ن 

املالية لشركة تجزأت باملعلومات ورسم قيم األسMم وأرZاحMا فمثال نجد 01 البيانات 

  أسMمMا ما �عكس /ذه التجزئة و]أخذ/ا باالعتبار.
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  أداء س�م ال(ابالت السعودية (دون أخذ باالعتبار قرار تجزئة األس�م)

 قيمة التداول إجما�� الكميةالتغي�� % التغي�� األد�ى األع��افتتاح إقفال التار�خ
عدد 

الصفقات

2006/04/16 32.5 32.5 32.5 32.5 -3.5 -9.72 85,254 2,770,755 211 

2006/04/15 36 37.5 39.75 36 -4 -10 444,763 16,247,496 652 

2006/04/12 200 186 218 182.5 -2.75 -1.36 922,828 181,927,244 3,876 

2006/04/11 202.75 213 225 202.75 -22.5 -9.99 425,113 88,342,861 1,602 

2006/04/10 225.25 244 269.75 225.25 -25 -9.99 1,269,657 320,033,341 4,876 

2006/04/09 250.25 230 250.25 225 22.75 10 1,335,635 323,109,278 5,086 

2006/04/08 227.5 220 231.25 215.25 5.75 2.59 671,530 152,257,217 3,037 

 

  األس�م)أداء س�م ال(ابالت السعودية (إذا أخذنا باالعتبار قرار تجزئة 

 التغي�� األد�ى األع�� افتتاح إقفال التار�خ
% 

 التغي��
 قيمة التداول إجما�� الكمية

عدد 

 الصفقات

16/04/2006 32.5 32.5 32.5 32.5 -3.5 -9.72 85,254 2,770,755.00 211 

15/04/2006 36 37.5 39.75 36 -4 -10 444,763 16,247,496.75 652 

12/04/2006 40 37.25 43.5 36.5 -0.5 -1.23 4,614,140 181,927,244.00 3,876 

11/04/2006 40.5 42.5 45 40.5 -4.5 -10 2,125,565 88,342,861.25 1,602 

10/04/2006 45 48.75 54 45 -5 -10 6,348,285 320,033,341.25 4,876 

09/04/2006 50 46 50 45 4.5 9.89 6,678,175 323,109,278.75 5,086 

08/04/2006 45.5 44 46.25 43 1.25 2.82 3,357,650 152,257,217.75 3,037 

ال=> تقدم خدمة تزو]د  اإللك�9ونيةوملعرفة قرارات التجزئة فإنھ يمكنھ النظر إ{
 املواقع 
بيانات السوق. انظر مثال لشركة الBابالت السعودية موقع مباشر، صفحة شركة 
الBابالت السعودية، بند اإلجراءات (أي اإلجراءات ال=> تمت ع�
 السMم) وستجد بيانا 
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  فيھ جدول vاآلXي:

التفاصيلاإلجراءساٍر منتارRخ اإلعالن

٥/٦/١٩٩٤ ١٩/٤/١٩٩٤ nع أرpاح نقديةتوز
 H_ اجتماع.ا H_ ١١- ٠٦- ١٩٩٤قررت ا12معية العامة العادية

 رRال٥توزpع

١/١١/١٩٩٧ ٢٠/٢/١٩٩٧

-زRادة رأس مال

إصدار حقوق 
أولوRة

 UV٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠زRادة راس املال من

 ١٠٠صدار إس.م bسعر  ١٬٠٠٠٬٠٠٠صدار إمن خالل 

لsل س.م

١٨/٦/١٩٩٨ ٢٠/٢/١٩٩٨ 
أس.م خزRنة توزpع 

 4أس.م منحة

 UVادة رأس املال إRز Uuاجتماع.م ع H_ وافق املسا6مون
عن طرRق توزpع أس.م منحة بمقدار  ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 % من رأس املال، أي س.م لsل أرxعة أس.م.٠٫٢٥

 تجزئة أس.م ٢٢/٨/١٩٩٨ ١٦/٧/١٩٩٨

 ٥٠٫٠٠إUV  ١٠٠٫٠تم تخفيض القيمة االسمية للس.م من

مليون س.م إUV  ٥زRادة عدد األس.م من وnناء عUu ذلك تم 
مليون س.م١٠

٢٩/٦/٢٠٠٤ ٢٥/٤/٢٠٠٤

-زRادة رأس مال

إصدار حقوق 
أولوRة

UV إرRال  ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠زRادة راس املال من
س.م  ٢٬٨٠٠٬٠٠٠صدار إرRال من خالل  ٦٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 رRال لsل س.م١٠٠صدارإbسعر

٢٩/٦/٢٠٠٤ 
 

 -زRادة رأس مال 

إصدار حقوق 
 أولوRة

مليون رRال إUV  ٥٠٠قامت الشركة بزRادة رأس املال من
مليون س.م bسعر  ٢٫٨مليون رRال من خالل طرح  ٦٤٠
 ١٢٫٨رRال سعودي للس.م ليصبح عدد أس.م.ا  ٥٠

مليون س.م

٢٢/١/٢٠٠٦ ٢١/٦/٢٠٠٦

-زRادة رأس مال

إصدار حقوق 
أولوRة

UV إرRال  ٦٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠زRاده راس املال من
س.م  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠صدار إرRال من خالل  ٧٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 رRال لsل س.م٥٠صدارإbسعر

 تجزئة أس.م ١٢/٤/٢٠٠٦١٥/٤/٢٠٠٦

 ١٠٫٠٠إUV  ٥٠٫٠٠تم تخفيض القيمة االسمية للس.م من

مليون  ١٥٫٢وnناء عUu ذلك تم زRادة عدد األس.م من 
UVمليون س.م٧٦س.م إ 

١٥/٤/٢٠٠٦
 

 تجزئة أس.م

بناء عUu قرار 6يئة سوق املال تم تجزئة القيمة األسمية 
 UVال بدال من  ١٠ألس.م الشركة إRال وعليھ تم  ٥٠رRر

س.م بقيمة اسمية ١٢٫٨٠٠٫٠٠٠من  األس.م�عديل عدد 
٥٠UVال إRال. ١٠س.م بقيمة اسمية ٦٤٫٠٠٠٫٠٠٠رRر 

٢٩/٥/٢٠٠٦  
 

-زRادة رأس مال

إصدار حقوق 
أولوRة

مليون  ١٢٠املسا6مون عUu زRادة رأس املال بمبلغ وافق
رRال سعودي عن طرRق طرح األس.م لالكتتاب وتم 

 �٢٠٠٦غطي�Bا _H ش.ر مايو

توزpع أرnاح نقدية١٢/٤/٢٠٠٨ ١١/٣/٢٠٠٨
 H_ اجتماع.ا H_ ٢٠٠٨قررت ا12معية العامة العادية-

 رRال٠٫٧٥توزpع١٨-٠٥
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أ/مية أن ينظر القا¯�> إ{
 تار]خ الشركة من ح�ن وZناء ع�
 /ذا التقر]ر ي�ب�ن 

صدور صك الوقفية إ{
 ح�ن نظره 01 القضية ليعرف قرارات تجزئة األسMم، ح=� يحدد 

عدد األسMم املوقوفة، وال يكتفي بالنظر 01 صك الوقفية فيجد أن األسMم املوقوفة عدد 

غفل عن االن�باه إ{
  مائة سMم، ثم ينظر 01 محفظة الوقف فيجد ف2bا عدد مائة سMم، ̀و

  قرارات التجزئة ب�ن /ذين التار]خ�ن.

  املطلب الراOع: حكم أس�م ز/ادة رأس املال باالكتتاب للعموم أو للمساHمFن السابقFن

وصورة /ذه املسألة أن %عض الشرvات تز]د رأسمالMا باكتتاب جديد؛ سواء vان 

/ذا االكتتاب متاحا ل°�مMور عموما، أو vان اكتتابا موجMا للمسا/م�ن ا#�الي�ن 01 

  الشركة، أو vان اكتتابا ل°�مMور ولكن األولو]ة فيھ للمسا/م�ن ا#�الي�ن. 

  من الصور واألشBال: واالكتتاب ا#�ديد للشرvات القائمة لھ عدد

  فمن أشBالھ طرح أسMم االكتتاب %عالوة إصدار تBون لصا#± الشركة.

 بطرح حقوق أولو]ة االكتتاب ال=> 
ً
ومن أشBالھ طرح أسMم االكتتاب مسبوقة

  تBون للمسا/م�ن ا#�الي�ن لشركة ما.

وأما طرح أسMم االكتتاب ا#�ديد بالقيمة االسمية فقط دون مراعاة لuشاط 

  السابق فال شك أن فيھ /ضما #�قوق املسا/م�ن ا#�الي�ن. الشركة

01 االكتتاب ا#�ديد ليحافظ  او/نا يرد السؤال: /ل يلزم الوقف بأن �ش�9ي أسMًم 

ع�
 نص�ب الوقف من الشركة أن ال ينقص؛ ألنھ لو لم يكت�ب 01 /ذا الطرح ا#�ديد 

  بقدر نص�بھ من األسMم سابقا؛ لنقص نص�ب الوقف من الشركة؟

  ولتوضيح /ذه الصورة فإننا ن�ي2Gا باملثال اآلXي: 

ر]االت، فيBون إجما{0 رأسمالMا  ١٠عدد أسMم شركٍة ما ألف سMم قيمة vل سMم 

 من األوقاف نصفMا بتار]خ  ١٠٫٠٠٠
ٌ

/ـ وقدر/ا خمسمائة ١/١/١٤٣٥ر]ال، و]ملك وقف

وعدد/ا ألف ر]ال. طرحت الشركة أسMما جديدة لز]ادة رأسمالMا،  ٥٫٠٠٠سMم بقيمة 
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/ـ. وZالتا{0 سيBون رأس مال ١/١/١٤٣٦ر]اال للسMم بتار]خ  ١١سMم جديدة بقيمة 

  ر]ال مقسما ع�
 ألفي سMم قيمة vل سMم عشرة ر]االت.  ٢٠٫٠٠٠الشركة االس´> 

فلو أن الوقف أ/مل االكتتاب ا#�ديد، فإنھ س�بقى مالBا #oمسمائة سMم، 

لنصف، ثم صارت خمسمائة من ألف�ن أي ولك2Gا vانت خمسمائة سMم من ألف أي ا

  الر¤ع.

وأما لو اكت�ب بنصف األسMم املطروحة أي بخمسمائة سMم جديد، لصار 

  نص�بھ ألف سMم %عد االكتتاب ا#�ديد، والستمر محافظا ع�
 نصف الشركة.

والذي يظMر أنھ ال يلزم الواقف وال الوقف أن يكت�ب 01 األسMم ا#�ديدة 

 ااش�9اك جديد؛ ول�س بيعً  ص�بھ؛ ألن االكتتاب ا#�ديد يكّيف بأنھاملطروحة، وإن تأثر ن

#�صة الوقف، وال تنازال ع2Gا وال تفر]طا 01 األصل املوقوف. وال ُيلزم الوقف بأن �ش�9ك 

v 01ل مرة للمحافظة ع�
 حصتھ ثابتة؛ ألن /ذا إلزاٌم بز]ادة الوقف، والواجب شرعا 

  س الواجب /و ز]ادة األصل املوقوف.ا��افظة ع�
 الوقف %عدم إنقاصھ، ول�

  ومما يuب0ª التن�يھ لھ 01 /ذا املقام:

أن الوقف إذا لم يرغب االكتتاب؛ فإنھ يحرم عليھ أن يفرط 01 بيع حقوق   •

األولو]ة ال=> تمنح لھ باعتباره مالBا سابقا؛ أل�2ا مال متقوم ومتداول، وإذا انقضت ف�9ة 

لذا يجب ع�
 الناظر أن ي�يع حقوق األولو]ة إذا لم تداولMا تلفت مالية حقوق األولو]ة؛ 

يرغب 01 االكتتاب؛ ملا جاء من الن·> عن إضاعة املال، ولآليات واألحاديث اآلمرة 

  بالتصرف عن الغ�9 بال=> 0w أحسن.

ع الوقف املصروف ال من املال   • أن حقوق األولو]ة ونواتج بيعMا تBون من ̀ر

وقف من جuس آخر غ�9 األسMم؛ ف·> أشبھ املوقوف؛ أل�2ا نماء منفصل عن ال

  بالتوز`عات النقدية.
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  املطلب اRSامس: حكم أس�م املنحة من الشركة

للمسا/م�ن 01  اوصورة /ذه املسألة أن %عض الشرvات يتمثل رZحMا 01 منحMا أسMًم 

%عض السن�ن بدال عن التوز`عات نقدية، وت°�أ الشرvات إ{
 /ذا التصرف إذا vانت بحاجة 

  .لز]ادة رأسمالMا دون التأث�9 ع�
 أنصبة املسا/م�ن وحقوقMم

وعند حاجة الشركة لز]ادة رأسمالMا فإ�2ا يمكن أن تز]ده من خالل أسMم 

ب جديد سواء vان /ذا االكتتاب للمسا/م�ن ، و]مكن أن تز]ده من خالل اكتتا)٥(املنحة

  ا#�الي�ن أم لMم ولغ�9/م من املسا/م�ن ا#�دد.

وكمثال ع�
 ذلك: فقد قررت شركة املرا�0 السعودية ز]ادة رأسمالMا من خالل 

م. وقد vان ٩/٩/٢٠١٣م، وطبقتھ بتار]خ ٢٩/٥/٢٠١٣توز`ع أسMم منحة بتار]خ 

مليار ر]ال، وvانت أسMم املنحة  ٦]ال، ثم صار مليار ر  ٤رأسمالMا قبل تطبيق القرار 

  بمقدار سMم واحد لBل سMم�ن.

 9�ومما ُيالحظ /نا اختالف سعر السMم قبل يوم اiعقاد ا#�معية العمومية غ

  .لتداول التا{0 %س�ب أسMم املنحةم، عن سعره 01 يوم ا٩/٩/٢٠١٣العادية بتار]خ 

التغي�� األد�ى األع��افتتاح إقفال التار�خ
% 

التغي��

 ��إجما

 الكمية
 قيمة التداول 

عدد 

الصفقات

11/09/2013 55 56 56 55 -0.5 -0.9 1,122,65062,231,187.75 1,183 

10/09/2013 55.5 56.7556.7555 0.75 1.37 2,971,793165,724,364.002,752 

09/09/2013 82 82.2582.2581 0 0 808,480 65,970,987.25 1,184 

08/09/2013 82 82 83.2581.25 1.25 1.55 891,462 73,168,497.00 1,273 

05/09/2013 80.75 79 81.2578.5 1.25 1.57 708,724 56,627,326.50 1,283 

  

ولتقر]ب صورة التأثر 01 السعر %س�ب أسMم املنحة؛ فإن السMم قبل يوم املنحة 

ُ�شبھ األن¸� ا#�امل؛ "الناقة ا#�امل أو الفرس ا#�امل أو الشاة ا#�امل"؛ ف·> عندما 
                                                           

 لتجزئة األس.م الE; تزRد فBPا األس.م ٥(
ً
) يالحظ 6نا أن أس.م املنحة ي��تب علBPا زRادة لرأسمال الشركة خالفا

 مال الشركة.دون أن يزRد رأس
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تباع وا#�ن�ن 01 بط2Gا فستBون قيم�2ا ال=> يقّيمMا 2zا املش�9ي مستوعبة ولMا ول°�ن�ن 

َوَضَعت انخفضت قيم�2ا إ{
 القيمة ال=> Xسوا/ا الناقة أو الفرس  املوجود 01 بط2Gا؛ فإذا

ر]ال فمن املتوقع أن  ٣٠٫٠٠٠أو الشاة بدون جن�ن. ومثالھ: لو أن ناقة حامال Xساوي 

 
ر]ال باعتبار أن ا#�ن�ن  ٢٢٫٠٠٠تنخفض قيم�2ا %عد وضعMا ل°�ن�ن الذي 01 بط2Gا إ{

  vان قبُل داخال 01 تقييمMا.

رة سMم املنحة با#�ن�ن؛ فMو vا#�ن�ن 01 (بطن) السMم و]Bون (وضع وما أشبھ صو 

ا#�ن�ن) 01 يوم اiعقاد ا#�معية العمومية غ�9 العادية. فإذا vان قرار ا#�معية العمومية 

بمنح سMم لBل سMم فس�نقص سعر السMم نصف قيمتھ، وإذا vان قرار ا#�معية 

ثلث قيمتھ، وإذا vان قرار العمومية بمنح سMم لBل سMم�ن فس�نقص سعر السMم 

  ا#�معية بمنح سMم لBل ثالثة أسMم فس�نقص السMم ر¤ع قيمتھ، و/كذا.

وZالنظر إ{
 /ذا االعتبار (اعتبار Xغ�9 قيمة السMم قبل اiعقاد يوم ا#�معية 

  و¤عد/ا) فإن تقييم أسMم املنحة يماثل تقييم تجزئة األسMم %شBل متطابق.

بتجزئة األسMم؛ أن أسMم املنحة إذا لم يحصل  ومما يز]د من شبھ أسMم املنحة

عل2bا أحد املسا/م�ن أو تنازل ع2Gا أو تصرف ف2bا بالبيع؛ فس�تأثر مقدار نص�بھ اإلجما{0 

  01 الشركة.

 
ً
ومن أوجھ االختالف ب�ن أسMم املنحة وتجزئة األسMم: أن أسMم املنحة Xعد ز]ادة

  01 رأس مال الشركة بخالف تجزئة األسMم؛ 

  ضيح /ذين االعتبار]ن فإننا ن�ي2Gما باملثال اآلXي: ولتو 

ر]االت، فيBون إجما{0 رأسمالMا  ١٠عدد أسMم شركٍة ما ألف سMم قيمة vل سMم 

 من األوقاف نصفMا بتار]خ  ١٠٫٠٠٠
ٌ

/ـ وقدر/ا خمسمائة ١/١/١٤٣٥ر]ال، و]ملك وقف

ر]ال خالل عام  ١٠٫٠٠٠ر]ال. رZحت الشركة أرZاحا مضاعفة قدر/ا  ٥٫٠٠٠سMم بقيمة 

 من أن توزع األرZاح و#�اج�2ا إ{
 رأسمال إضا01؛ فقد قررت ا#�معية ١٤٣٥
ً
/ـ، وZدال

/ـ؛ وZالتا{0 ١/١/١٤٣٦العمومية منح أسMم إضافية بمقدار سMم لBل سMم بتار]خ 
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  ثانيا: مناقشة أوجھ الشبھ بتجزئة األس�م

  يمكن مناقشة �ذا ال�ش�يھ �عدد من االع��اضات:

;ع��ض أن تجزئة الس/م انقساٌم محٌض للس/م؛ سواء (انت الشركة رابحة أم  •

 وال ر=عً 
ً
بوجھ من الوجوه، وأما أس/م املنحة فFG نماء وز@ادة  اخاسرة، فال ;عد ز@ادة

ل بصورة أس/م منحة بدال من توز=عھ نقدا. 
ّ
OشP ح، ولكنھRور  

 ST س النماء لو (انVصورة أس/م مؤثٌر؛ أل ST ل املذ(ورOو@جاب عنھ بأن �ذا ال�ش

لس/م) صورة ز@ادة ST قيمة الس/م a`ودة ال_شاط واألداء (الز@ادة الرأسمالية ST قيمة ا

فإنھ سيOون تا�عا للوقف باتفاقنا، وال يقول أحد بتوز=عھ، وم_شأ �ذا �و الفرق بcن 

النماء املنفصل واملتصل. وأس/م املنحة أشبھ باملتصل ألlmا من ج_س املال املوقوف؛ وأما 

  .التوز=عات النقدية فFG نماء منفصل ألlmا من ج_س آخر

• _`aٌن أخرى. و�ذا ;ع��ض بأن أس/م املنحة وإن (انت من اcا عlmس نفسھ إال أ

 مع أن (لlsما 
ً
؛ فإن أ�ل العلم ;عّدونھ نماء منفصال

ً
ل ناقٍة موقوفة فلو أنجبت طفال

َ
َمث

َ
ك

  من ج_س اإلبل، ولكlyا عcٌن أخرى.

أخرى، و�ذا �و  او@جاب عنھ بأن �ذا الس/م من اa`_س نفسھ، ولكنھ لVس عينً 

نما ُ;ستدل لھ. وRيان ذلك أن األس/م وإن محل ال{|اع؛ فال ;ستدل بموضع ال{|اع وإ

PشOلت ST صورة (أعداد) فإن �ذا ال�شOل ST صورة أعداد إنما (ان لغرض Pس/يل 

التداول وRيان قدر امللكية والبيع والشراء واإلعالن ومعرفة الرRح وا�aسارة. وإال فإن 

ب�c عlyا ب_سبة ا�aقيقة أن األس/م إنما �S (حصص) مئو@ة ST ملكية الشركة، يمكن التع

مئو@ة (أن يقال نصف الشركة، أو ;ع�� عlyا بأس/م كب�cة القيمة االسمية قليلة العدد 

(أن يقال يملك عشرة أس/م قيمة (ل واحد مlyا االسمية مليون، أو ;ع�� عlyا بأس/م 

قليلة القيمة االسمية كث�cة العدد (أن يقال يملك مليون س/م قيمة (ل واحد مlyا 

ة ر@االت. ف/ذه (ل/ا Pعب�cات مللكيٍة واحدة. وRالتا�S فإن أس/م املنحة Pشبھ االسمية عشر 

ارتفاع قيمة الس/م الرأسمالية ألlmا ارتفاع لقيمة الشركة ونمو ل/ا من داخل/ا بدون 

.Sز@ادة رأسمال خار�  
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;ع��ض بأن �عض الشر(ات ال�F تحتاج لز@ادة رأسمال/ا �شOل مطرد لنمو أعمال/ا  •

ال توزع توز=عا نقديا واحدا لعدد من السنcن؛ وتوزع ST (ل سنة أس/م  �شOل مطرد قد

  منحة فقط.

و@جاب عنھ بأن �ذا االع��اض غ�c ��يح أصال؛ فإن العادة الغالبة بل املطردة 

أن ال تتوا�� توز=عات املنحة �شOل دائم بدون أي توز=عات نقدية؛ ولو �� �ذا اإلخبار 

غالبا لم يكن مؤثرا؛ ألنا نقول أرأيت إذا لم توزع أس/م  لOان نادرا ال حكم لھ، ولو (ان

منحة وال توز=عات نقدية بل اكتفت بالنمو الرأسما�S للس/م ألVس �ذا يبقى وقفا بال 

إشOال؟ فكذلك أس/م املنحة. ولVس من شرط الوقف أن يثمر (ل سنة، وال أن يرRح (ل 

  تفظ بالرRح ST أخرى. عام، بل قد يرRح سنة و@خسر أخرى، وقد يوزع عاما و@ح

  الرا�� � أس
م املنحة:

و�عد �ذه املناقشات واالع��اضات وأجوl�Rا فإن الذي يظ/ر أن أس/م املنحة وإن (ان 

فlsا شبھ كبcٌ� بالتوز=عات النقدية واالكتتاب اa`ديد، إال أن ش�l/ا بالز@ادة الرأسمالية 

ST �ذه املسألة أن أس/م املنحة تOون وتجزئة األس/م أظ/ر وأك��. وRالتا�S فإن الذي ي���� 

 
ً
 موقوف

ً
  ا(أصل/ا، وال تOون ر=عً  اماال

ً
 .. وهللا أعلمامصروف

  

  

تجزئة

  األس/م

أس/م

  املنحة

االكتتاب 

  اa`ديد

 �  � �  ز@ادة ST رأسمال الشركة خارجيا

Pغ�c ا�aصص �س�ب األس/م

  اa`ديدة
� �  � 
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  خاتمة

  وPشتمل ع�� أ�م النتائج والتوصيات

  النتائج: 

 يمكن ت¢�يص أ�م النتائج فيما يتعلق بحكم وقف األس/م فيما يأPي:

أن النماء والغلة والز@ادة ST أس/م الشر(ات تتفاوت بحسب نوع/ا، و@مكن 

ت¢�يص أحOام/ا ودرج�lا من حيث اعتبار�ا ز@ادة منفصلة ل/ا حكم الر=ع والغلة، أو 

  أPي:ز@ادة متصلة ل/ا حكم املوقوف ا¥�بوس فيما ي

 
ً
  .اأوال: الز@ادة الرأسمالية ف/ذه يقطع بOوlmا ماال موقوف

ثانيا: األس/م الناتجة عن تجزئة األس/م ف/ذه يظن فlsا ظنا غالبا قر@با من اليقcن 

  أlmا مال موقوف.

ثالثا: أس/م املنحة. و�ذه مثار إشOال كب�c ألlmا م{|لة متوسطة تقر@با بcن الز@ادة 

  النقدية، ولكlyا أقرب للز@ادة الرأسمالية؛ فتOون ماال موقوفا.الرأسمالية والتوز=عات 

را�عا: أس/م االكتتاب اa`ديد وحقوق األولو@ة؛ ف/ذه يظن فlsا ظنا غالبا قر@با 

  من اليقcن أlmا ر=ٌع مصروف وال تأخذ حكم املال املوقوف.

ال خامسا: التوز=عات النقدية و�ذه يقطع بOوlmا من الر=ع املصروف ال من امل

  املوقوف.

و�ذا الرسم يبcن درجات قر¦lا من األصل أو قر¦lا من الر=ع؛ فOلما (انت ST اليمcن 

 FGسار وازدادت خضرة فVال ST أقرب لألصل املوقوف، و(لما (انت FGوازدادت حمرة ف

  أقرب للر=ع املصروف.
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Waqf Shares Returns: Types and its Ruling 

Mansoor Abdurrahman Al-Ghamdi 
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King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia  

Abstract. This paper discusses corporate dispositions relating to shares 

and applicability of such dispositions to waqf shares. In this context, 

the paper attempts to answer the following question: "In case of waqf 

shares, should returns on equity be treated like principal and, 

therefore, constitute an addition to waqf assets, or should they be 

considered as distributable income? 

The paper includes a preface comprising a descriptive account on 

corporate dispositions relating to shares. It also discusses the issue of 

bonus shares and whether they should be treated as part of the waqf, or 

as an additional income to be distributed? A fleeting reference will 

then follow about the nature of share splitting process, and whether it 

adds to waqf asset or to waqf income? 

The paper will then proceed to tackle priority rights in shareholding 

companies. Should the waqf sell such rights, or should it subscribe to 

them to boost its ownership share in the company? Is it permissible for 

the waqf superintendent to refrain from subscription to priority rights? 
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  تمو�ل االس�ثمار الوقفيو  الوقف النقدي

  "شام سالم حمزة

   باحث بمع�د االقتصاد اإلسالمي

  اململكة العر&ية السعودية –جدة  –العز�ز عبد جامعة امللك

  
. ش�د مجال األوقاف تطورا �� املفا�يم واألنواع �ان من املستخلص

وقد أجازه أ�م�ا وقف النقود الذي ال يقل أ�مية عن وقف األعيان 
م. ومن أ�م خصائص وقف النقود ٢٠٠٤مجمع الفقھ اإلسالمي سنة 

السيولة وتنوع أدوات تجميع األموال لتوظيف�ا �� األوقاف االس<ثمار>ة 
أوال إKN التعرف عKL اإلطار  واملباشرة. �� �ذا اإلطار FGدف �ذا البحث

ثمار األموال إKN معرفة دور وقف النقود �� اس< املا�N للوقف النقدي ثانيا
الوقفية بما يحقق نماء واستمرار>ة األوقاف وأداء دور�ا اSTUVي 
واالجتما]� واالقتصادي. وقد جاءت �ذه الورقة كمحاولة جادة 
د واملؤقت �� تطو>ر  للوقوف عKL مدى مسا�مة الوقف النقدي امل̂ؤ

توظيف�ا و  النظام الوقفي من خالل ال<ساؤل عن كيفية تجميع األموال
وعالقة الوقف النقدي بالتمو>ل اإلسالمي وأثر ذلك عKL االس<ثمار 
الوقفي. و>بTن �ذا البحث �يdل املوارد النقدية ملؤسسات الوقف 
وأ�مية اختيار صيغ ومجاالت اس<ثمار النقود واefافظة عKL قيمة 
الوقف النقدي من النقص. وقد توصل �ذه البحث إKN إبراز أ�مية 

 املشاركة اkVماعية jعز>زمن خالل دوره اefوري ��  وقف النقود

تنوoع أدوات تجميع النقود وتوظفFnا �� االس<ثمار الوقفي �� سmيل و 
لألوقاف. وفقا  واالقتصادي  jعظيم العائد االس<ثماري واألثر االجتما]�

لذلك يقدم �ذا البحث جملة من التوصيات أ�م�ا kqjيع وتطو>ر 
ة من خSsة املصارف اإلسالمية �� التمو>ل الوقف النقدي، االستفاد

واالس<ثمار وتوظيف�ا �� مجال الوقف، إعداد اسStاتيجية لالس<ثمار 
  .تقليل اUfاطرو  الوقفي ترتكز عj KLعظيم العائد

الوقف النقدي، االس<ثمار الوقفي، تمو>ل إسالمي،  مفتاحية: �لمات
  العائد الوقفي.
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 ةدممق

� ال�شر�ع اإلسالمي من حيث املضمون األخروي �يحتل الوقف م%انة متم �ة 

� ال23وض باألعمال ا-, +ية �الذي يمثلھ. و>لعب الوقف دورا اقتصاديا واجتماعيا م4ما 

��� توز�ع الL+وة  ودعم4ا وتمو>ل4ا نظرا لطبيعتھ الدائمة الEF تجعلھ فعاال �إصالح ا-,لل 

ملستدام. و�عتV+ وقف األعيان وخصوصا العقارات الصفة وتحقيق النمو االقتصادي ا

� املفا\يم واألنواع Yان من �� األموال الوقفية. وقد ش4دت األوقاف تطورا �الغالبة 

�  ،آخر\ا وقف النقود الذي ال يقل أ\مية عن وقف األعيان�وYان أول بروز ل4ذا الوقف 

    .)١(العصر العثماbي األول 

� األرeاح يمكن cعر>ف وقف النقود �بأنھ حgس النقود وcسgيل منفع2fا املتمثلة 

� السيولة واملشاركة ا-jماعية l ات وقف النقود�الناتجة عن اس�ثمار\ا. وأ\م م 

� الوقت الرا\ن أصبح وقف �� تجميع واس�ثمار املوارد النقدية. �للواقف ن واملرونة 

� إيجاد حلول مبتكرة إلbشاء وتنمية  االنقود من املواضيع ال4امة جًد �ملا لھ من دور 

�  إst املسا\مة الوقف النقدياألوقاف. و2rدف �� تحديد وتلبية حاجيات املستحق ن �

كما  مجاالت الvwة والتعليم وا-vد من الفقر وتمو>ل املشار�ع الصغرى واملتوسطة.

� مشروع لتمو>ل االس�ثمار الوقفي وتيمثل الوقف النقدي آلية \امة tوف + عائد ما

 اونظرً  يحقق أ\داف جميع األطراف من واقف ن ومؤسسة الوقف واملوقوف عل2xم.

 ،قامت العديد من املؤسسات الوقفية (ال%و>ت، البحر>ن، تركيا الوقف النقدي أل\مية

مال �يا، سنغافورة) بإعداد اس�+اتيجيات وخطط عملية الستقطاب وتوظيف املوارد 

� إطار�وذلك �2دف إbشاء أوقاف جديدة  ،الوقف النقدي الدائم أو املؤقت املالية 

� \ذا االطار تبحث \ذه الورقة ثالث�   رئ�سية. محاور  ةوإحياء وتنمية األوقاف القديمة. 

� مشروعية وقف النقود؛ فم23م من  ،من الناحية الشرعية :أوال�اختلف الفق4اء 

دعا إst عدم املشروعية (الشافعية وا-vنابلة) وم23م من أجاز\ا (املالكية و�عض 

                                                           

  العثما+ي يمكن الرجوع إ"� !ذه الدراسة:للتعرف ع�� تار�خ الوقف النقدي 	� العصر ) ١(

Murat Cizakca, "Cash Waqfs of Bursa: 1555- 1823", Journal of the Economic and Social 

History of the Orient (E. J. Brill, Leiden), vol. 38, n° 3, 1995.  
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ا-vنفية). وقد أجاز مجمع الفقھ اإلسالمي التا�ع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي وقف النقود 

� ه١٤٢٥محرم  ١٩-١٤سلطنة عمان. -(الدورة ا-,امسة عشرة بمسقط �) وجاء 

توصياتھ وقراراتھ ما ي��: "وقف النقود جائز شرًعا ؛ ألن املقصد الشر�� من الوقف \و 

وإنما تقوم  ،حgس األصل وcسgيل املنفعة متحقق ف2xا ؛ وألن النقود ال تتع ن بالتعي ن

  أبدال4ا مقام4ا".

� إطار صيغ تمو>لية  :ثانيا�نالحظ من ناحية تجميع املوارد النقدية وتوظيف4ا 

� استقطاب األموال الوقفية النقدية الEF تأخذ أش%اال عديدة ؛ دائمة أو مؤقتة؛ �تطورا 

إصدار  ،واالدخار أ\م4ا الصناديق الوقفية، إصدار الص%وك الوقفية، ش4ادات اإليداع

� \ذا ا�jال نذكر التجارب النا�vة للصناديق �األس4م النقدية والقرض ا-vسن. و

ب%ل من ال%و>ت والبحر>ن وتركيا ومال �يا  لوقفية وش4ادات اإليداعالوقفية والص%وك ا

  وسنغافورة وeنغالدش وجنوب إفر>قيا.

\ذه النقود الوقفية يمكن أن cس�ثمر بجميع وسائل االس�ثمار املشروعة  :ثالثا 

Yاملضارeة واملشاركة واملرابحة واإلجارة واالستصناع والقرض ا-vسن. و>مكن القول أن 

� تمو>ل مجاالت االس�ثمار املتوافقة مع ال4دف امل�تو�s من اس�ثمار النقود الوقفية 

� يصرف أساسا للمحافظة ع�s األوقاف وع�s تلبية tالشر�عة \و تحقيق عائد ما

احتياجات املوقوف عل2xم بحيث ي%ون قياس األثر االجتما�� واالقتصادي املعيار 

يد أ\م عناصر سياسة التمو>ل واالس�ثمار األسا��E لل4دف املتو�s. و\نا تV+ز أ\مية تحد

للوقف النقدي من ناحية \ي%ل املوارد النقدية ملؤسسات الوقف وأ\مية اختيار صيغ 

ومجاالت اس�ثمار النقود وا�vافظة ع�s قيمة الوقف النقدي من النقص وتقليل 

� تجميع األموال�يب وأسال  ا�,اطر. كذلك يجب القول أن دور مؤسسة الوقف النقدي 

اس�ثمار\ا وإbشاء وقفيات جديدة وا�vافظة ع�s األوقاف القديمة وإدارة املال الوقفي 

وقد أو��� مجمع  .الوقفية يV+ز أ\مية ا-jوانب اإلدار>ة واملالية وال�شر�عية للمؤسسات

) بضرورة أن تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية ه١٤٢٥الفقھ اإلسالمي (

    .وا�vاسgيةواإلدار>ة واملالية 
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� للوقف : أ
داف البحثtاإلطار املا sأوال التعرف ع� st2دف \ذا البحث إr

� اس�ثمار األموال الوقفية بما يحقق نماء  النقدي ثانيا�إst معرفة دور وقف النقود 

  واستمرار>ة األوقاف وأداء دور\ا ا-, +ي واالجتما�� واالقتصادي.

� إطار مش%لة البحث:  مش�لة�نظرا لقلة البحوث املتعلقة بالوقف النقدي و

 sيمدى مسا\مة الوقف النقدالبحث جاءت \ذه الورقة كمحاولة جادة للوقوف ع� � �

وكيفية  خصائص الوقف النقديتطو>ر النظام الوقفي وذلك من خالل ال�ساؤل عن 

وأثر ذلك  ل اإلسالميتجميع األموال وتوظيف4ا وكذلك عن عالقة الوقف النقدي بالتمو>

  ع�s االس�ثمار الوقفي.

cس£s \ذه الدراسة إst بحث \ذه ا�vاور وذلك باستخدام املن¢¡ البحث:  من��

الوصفي التحلي�� ع�s أساس املراجع ذات الصلة بالوقف النقدي للوصول إst حلول 

  وتوصيات ت�ناسب مع طبيعة العصر وتحقق األ\داف املرجوة.

حث يبدأ بمقدمة يل2xا ا-jزء األول املتعلق باإلطار العام \ذا البخطة البحث: 

للوقف النقدي ثم ا-jزء الثاbي املتعلق بأسس وإش%اليات التمو>ل واالس�ثمار 

  وأخ +ا ا-,اتمة والتوصيات. الوقفي

  . اإلطار العام للوقف النقدي١

� الفقھ \و تحب�س األصل أو الع ن وcسgيل �� اللغة \و ا-gvس و�الوقف 

ومنفعتھ  ،املنفعة أو الثمرة، وال¤�Eء املوقوف ي%ون محبوسا فال يباع وال تنقل ملكيتھ

تصرف ع�s وجوه الV+ وا-, +. الوقف \و حgس الع ن فال يتصرف ف2xا بالبيع والر\ن 

وال4بة وال ت§تقل بالتور>ث واملنفعة تصرف -4jات الوقف ع�s مقت¦�� شروط 

مرار>ة أو التأبيد لذى يرى الفق4اء وجوب . يختص الوقف بصفة االست)٢(الواقف ن

  ا�vافظة عليھ وصيانتھ وذلك عV+ اإلنفاق عليھ لضمان استمرار>تھ واستمرار منفعتھ. 

                                                           

  .٤٧، صم١٩٥٩الدراسات العر0ية العالية محمد أبو ز!رة، محاضرات 	� الوقف، جامعة الدول العر0ية مع-د  (٢)
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والوقف ©س�ند مشروعيتھ من الكتاب والسنة واإلجماع. ففي الكتاب cس�ند 

stعاc قولھ stسورة آل عمران،  َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّ� :املشروعية إ)

� السنة ف4ناك ثالثة أحاديث: األول فقد وقف عمر بن ا-,طاب ٩٢من اآلية رقم �). أما 

�عد أن قال لھ رسول هللا ص�s هللا عليھ وسلم "إن شت حgست  ،أرضا ،ر¬�E هللا عنھ

وغ +\ما) ف4ذا من وقف  ، ١١/٨٦ومسلم  ،٤/١٤وتصدقت �2ا" (®vيح البخاري  أصل4ا

� سgيل العقار والث�اbي قولھ ص�s هللا عليھ وسلم عن خالد :" قد احتgس أدراعھ وأعتده 

رواه أبو \ر>رة  . ثالثا ما)٣(ف4ذا من وقف املنقول  ،)٤/٤٩و ٢/١٠١هللا" (®vيح البخاري 

قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من  ،ر¬�E هللا عنھ أن الن°E ص�s هللا عليھ وسلم

وثgت عن  .م ي§تفع بھ أو ولد صا-± يدعو لھ" رواه مسلمثالث: صدقة جار>ة أو عل

الvwابة والتا�ع ن ر¬�E هللا ع23م أ2²م وقفوا من أموال4م، واش2fر ذلك ع23م، فلم ينكره 

  .)٤(ع�s مشروعية الوقف اأحد، ف%ان إجماعً 

  اإن للوقف أرYانً  
ً
عليھ والصيغة. فالواقف  : الواقف واملوقوف واملوقوف أر�عة

ال¤�Eء الذي  \و املتV+ع أو ا-vا�س للع ن الذي يوقف مالھ للعمل ا-, +ي. واملوقوف \و

� الشر�عة �� املوقوف التقيد بأح%ام املال �وقع حgسھ أو وقفھ من أموال، و�ش�+ط 

أما املوقوف عليھ أو مصارف الوقف فE³ ا-4jة املنتفعة بالع ن ا�vبوسة  .اإلسالمية

  .Yاملساجد واملدارس واملس�شفيات، أخ +ا الصيغة cعEµ لفظ الوقف

املوقوف   يمكن تقسيم الوقف إst ثالثة أصناف. أوال ينقسم الوقف حسب نوع

الت أو نقود الذي يمكن أن ي%ون أمواال ثابتة Yالعقارات أو أمواال منقولة كآل

فإما أن ي%ون  ،عليھ قوفاملو  حسب االوقفية وش4ادات اإليداع. ثانيً   Yالصناديق وأس4م

أو وقف خ +ي  ،وقف ذري أو أ\�� حيث ت%ون املنفعة منحصرة ع�s ذر>ة وأ\ل الواقف

و\و التV+ع ع�s وجوه الV+ وا-, + بصفة عامة. ثالثا يمكن أن ي%ون الوقف مؤeدا أو 

� \ذه ا-vالة األخ +ة يقع تحد�املوقوف إst ملك الواقف. إن  د مدة ©عود �عد\ايمؤقتا، 

                                                           

  . ٤٣ص ،م١٩٩٩ ،اقتصادا""األوقاف فق-ا و  ،رفيق يو+س املصري  )٣(

  . ٦ص، أحمد أبوز�د، نظام الوقف اإلسالمي (٤)
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� الوقف مطلقة يندرج ف2xا املؤeد واملؤقت، واملفرز واملشاع، �النصوص الشرعية الواردة 

واألعيان واملنافع والنقود، والعقار واملنقول، ألنھ من قبيل التV+ع و\و موسع ومرغب فيھ 

� املنgثق عن منظمة املؤتمر اإلسالميtقراره املرقم  -( مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدو

  .)ه١٤٣٠) ٧/١٩(١٨١

 التعر(ف وا'&صائص ١٫١

� وسيط للتبادل أو التعامل ب ن   وظائف4ا النقود عc +Vعر>ف  يمكن cعر>فlو

الناس ومقياس للقيمة وأثمان األشياء ومخزن للقيمة. وعرف االقتصاديون املعاصرون 

النقد بأنھ Yل ما يتعامل بھ الناس من دنان + ذ\بية أو درا\م فضية، أو فلوس معدنية 

. كذلك توجد أش%ال أخرى للنقود مثل )٥(النحاس أو غ +ه، أو عمالت ورقية من

 �lمن األصول املتداولة أو السائلة و �l البطاقات البنكية والنقود اإللك�+ونية. والنقود

� نفس الوقت األكL+ فقدانا للقيمة �سgب �األكL+ سيولة مقارنة �غ +\ا من األصول لك23ا 

 .�tالت¹,م املا  

  ف4و : أو النقود الوقفية الوقف النقديأما 

مؤسسات خاصة أو  شرYات، "حgس مبلغ من املال من قبل مؤسس ن (أفراد، - 

  .)٦(عامة) وcسgيل منفعتھ أو حق االنتفاع إst األبد لصا-± ا�jتمع"

� األرeاح الناتجة عن اس�ثماره" -� . )٧(" حgس النقود وcسgيل منفعتھ املتمثلة 

النقدي \و نوع خاص من الوقف يختلف عن األوقاف العقار>ة "الوقف  -

� ذلك أن رأس مالھ األص�� يت%ون من النقود العادية� ")٨(.    

                                                           

  م.٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣، دمشق :، طبع دار الفكر١٤٩ص ،الدكتور و!بة الزحي�� التعامالت املالية املعاصرة، )٥(
(6) Abdel Mohsin, M.I. (2009), Cash Waqf: A New Financial Product, Pearson, Kuala Lumpur. 

نقاTUV د. محمد ليبا ود. محمد إبرا!يم نقاTUV نظام وقف النقود ودوره 	� تنمية املرافق الRSبو�ة  )٧(
ذي  ٣-١م، ٢٠٠٩أكتو0ر  ٢٢–٢٠مؤتمر عال^T عن: قوان[ن األوقاف وإدار]Zا وقاYع وتطلعات  -والتعليمية 

وحدة األمة اإلسالمية املع-د العال^T ل -eلية أحمد إبرا!يم لcdقوق  - ه مركز اإلدارة ١٤٣٠القعدة 
  .اghامعة اإلسالمية العاملية بمال[fيا

(8) Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (2015) waqf and Islamic banking 

and finance: the missing. link. Global Islamic Finance Report 2015. 
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بما أن وقف النقود ©عتV+ من األموال املنقولة ا-jائزة شرًعا فإن إbشائھ يجب أن 

 Abdel، م٢٠٠٩ي�بع نفس الشروط الشرعية والقانونية إلbشاء األوقاف الثابتة (

Mohsin(.  ماعية، أفراداj-يمكن القول أن وقف النقود يكرس مف4وم املشاركة ا

� األعمال ا-, +ية عن طر>ق إbشاء وتنمية �� جمع املال النقدي للمسا\مة �ومؤسسات، 

األوقاف. و\ذه املشاركة ا-jماعية ت%ون أكL+ فاعلية من املشاركة الفردية وتمكن من 

ة ع�s التوازنات املالية للمؤسسة الوقفية. كذلك من خصائص ز>ادة التV+عات وا�vافظ

 ��� تجميع املدخرات أو التV+عات عV+ صيغ متعددة وتوظف2xا �الوقف النقدي املرونة 

� مشار�ع اقتصادية ذات جدوى. من ناحية أخرى �صيغ التمو>ل اإلسالمي لالس�ثمار 

� إدار �ة األصول الثابتة واملتنقلة يمكن نظام وقف النقود من إيجاد حلول مناسبة 

  .بفضل وجود السيولة أو القدرة ع�c sس�يل األصول 

� األوقاف �� نفس4ا الEF نجد\ا l إن وقف النقود لھ مقاصد شرعية واقتصادية

 ��بصفة عامة مثل التقرب إst هللا، مساعدة الفقراء واملساك ن وا�vتاج ن، املسا\مة 

إعادة توز�ع الL+وة، تنمية الL+وة االقتصادية عV+ تحقيق العدالة االجتماعية من خالل 

االس�ثمار، تحس ن املرافق التعليمية والvwية، ا-vد من الفقر ومن األمية، توف + 

 ��� ا�jال االجتما��، إحداث ت%امل �فرص الشغل، تخفيف العبء عن الدولة 

� التنمية املالية واالقتصادية.�  املنظومة املالية، املسا\مة 

  مشروعية الوقف النقدي ٢٫١

الوقف من أوسع أبواب الفقھ الEF تقوم ع�s االج2fاد ول�س الغرض من \ذا 

� مشروعية وقف النقود. \ذا �البحث دراسة فقھ الوقف. وقد اختلف الفق4اء 

  االختالف �سgب اش�+اط دوام االنتفاع بالع ن املوقوفة و\ذا ما يقصد بتحب�س األصل.

عدم جواز وقف النقود: دعا إst عدم املشروعية أبو حنيفة وأبو يوسف  -

فE³ والعلة أنھ ال يمكن االنتفاع بالنقود إال باس2fالك4ا أو بإتالف4ا  والشافعية وا-vنابلة.

، والوقف \و تحب�س الع ن أو األصل، لذلك ال يجوز وقف ال تتوفر ف2xا صفة التأبيد

كن االنتفاع بھ مع بقاء أصلھ و>جوز بيعھ، يجوز وقفھ، أما Yل ما أم  .)٩(النقود والطعام

                                                           

  .مرجع سبق ذكره، نقاTUVمحمد ليبا، محمد إبرا!يم ) ٩(
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 ��وقف ما ال ي§تفع بھ إال باإلتالف Yالذ\ب والفضة واملأYول واملشروب فغ + جائز وقفھ 

� )١٠(فان النقود ال ي§تفع �2ا إال باس2fالك عي23ا ،قول عامة الفق4اءl إن حقيقة الوقف .

� النقودبقاء الع ن واالستفادة من الر�ع أو ال�أل2²ا مس2fلكة.   ثمرة و\ذا غ + متحقق 

  .)١١(كذلك وجود العرف ع�s منع وقف النقود

جواز وقف النقود : رد القائلون با-jواز بأن مسألة التأييد cش�+ك ف2xا Yل  - 

املنقوالت والنقود من جملة املنقوالت. وأجاز وقف النقود �عض ا-vنفية واملالكية. وقال 

� رواية يجوز وقف الذ\ب والفضة، أي النقود، املالكية والشافعي�� قول وأحمد �ة 

و>رد مثل4ا وقفا  ،وصرح املالكية أنھ يجوز وقف الدرا\م والدنان + ل�سلف ملن يحتاج إل2xا

stيجوز وقف النقود لالس�ثمار باألو �tالتاeمحل4ا. و ��)١٢(. 

� املراجع والبحوث املتوفرة نجد أن الرا�± �\و جواز وقف من خالل النظر 

النقود. واستدل أ®vاب \ذا الرأي بأدلة جواز الوقف من الكتاب والسنة واإلجماع 

و باس�ثمار وألن النقد اليوم يمكن االنتفاع بھ بدون إتالف وذلك بإقراضھ، ثم إعادتھ، أ

كما أن اس�ثمار النقود وتنمي2fا يضمن ل4ا االستمرار ودوام صرف  األصل وتوز�ع األرeاح،

� تحقق أ\داف نظام الوقف النقدي بتمك ن وcشر>ك اكL+ ر�ع4ا lوا-, + و +Vأوجھ ال ��

عدد ممكن من الواقف ن خاصة األفراد وتل°E حاجيات املوقوف عل2xم من أموال وتمو>ل 

� وقف النقود .املشار�ع وتنمية املرافق االجتماعية�األصل ا-jواز ما لم يرد املنع،  ،أيضا 

c عطلت منافعھ، وشراء وقف آخر بدلھ لتحقيق مقاصد وجواز بيع الوقف إذا

�  )١٣(.الوقفlمن أجل4ا شرع الوقف و EFووقف النقود جائز ألنھ يحقق املقاصد ال

                                                           

  :، بحث مkشور 	�٨٢محمد الزحي��، "الصناديق الوقفية املعاصرة: تكييف-ا، أشiال-ا، حكم-ا، مشكال]Zا"، ص  )١٠(

  www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf 

  محمد ع�� القري، صناديق الوقف وتكييف-ا الشر�m بحث مkشور 	�: 

http://www.elgari.com/article81.htm 

محمد إبرا!يم نقاTUV، الصiوك الوقفية ودور!ا 	� التنمية االقتصادية من خالل تمو�ل برامج التأ!يل ) ١١(
  : ، ورقة بحث متاحة ع�� الرابط١٥وأcuاب امل-ن واchرف، جامعة العلوم اإلسالمية املال[fية، مال[fيا ص

http://conference. qfis. edu. qa/app/media/340 
  .مرجع سبق ذكرهمحمد الزحي��،  )١٢(

  ياسر محمد عبدالرحمن طرشا+ي. الوقف النقدي 	� ضوء قواعد ومقاصد الشرwعة اإلسالمية. )١٣(

Waqf International Conference on Cash Waqf -ICCW2015 
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تحقيق مبدأ الت%افل ب ن ا�jتمع اإلسالمي وحل املشاYل االجتماعية واالقتصادية 

  . )١٤(والتعليمة والvwية

برأي ا�jامع الفق4ية وقد أجاز مجمع املسائل الفق4ية املعاصرة تحسم  نرى أن

الفقھ اإلسالمي التا�ع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي وقف النقود (الدورة ا-,امسة عشرة 

� توصياتھ وقراراتھ ما ي��:ه١٤٢٥محرم  ١٩-١٤سلطنة عمان.  -بمسقط �  ) وجاء 

وقف النقود جائز شرًعا ؛ ألن املقصد الشر�� من الوقف \و حgس األصل  -

  وإنما تقوم أبدال4ا مقام4ا. ،املنفعة متحقق ف2xا ؛ وألن النقود ال تتع ن بالتعي ن وcسgيل

الس�ثمار إما بطر>ق مباشر، أو بمشاركة ايجوز وقف النقود للقرض ا-vسن، و  -

� صندوق واحد، أو عن طر>ق إصدار أس4م نقدية� اوقفية jºcيعً  عدد من الواقف ن 

  للمشاركة ا-jماعية فيھ. اع�s الوقف، وتحقيًق 

� أعيان Yأن ©ش�+ي الناظر بھ عقارً  -�أو  اإذا اس�ثمر املال النقدي املوقوف 

�عي23ا م%ان النقد، بل  ا، فإن تلك األصول واألعيان ال ت%ون وقًف ا©ستصنع بھ مصنوعً 

  يجوز بيع4ا الستمرار االس�ثمار، و>%ون الوقف \و أصل املبلغ النقدي.

� املعيار الشر�� رقم يو�كما أجاز األ �بند  ٣٣� وقف النقود واألس4م والص%وك 

ه/ ١٤٣٣خلصت ندوة الV+كة الثالثة والثالث ن ( ا). أيضً م٢٠٠٨ ه/١٤٢٩( ٣/٤/٣/٣رقم 

  :)١٥(وقف النقود حيث جاءت الفتوى بما ي�� ) إst جوازم٢٠١٢

أوال: التأكيد ع�s جواز وقف النقود واألس4م والص%وك الEF تمثل bشاطا 

  مع الشر�عة اإلسالمية اس�ثمار>ا متوافقا

ثانيا: إن وقف النقود ي%ون �غرض إقراض4ا أو تنمي2fا بالصيغ املشروعة، 

  والتصدق بر�ع4ا.

                                                           

)١٤ (TUVمرجع سبق ذكره، محمد ليبا، محمد إبرا!يم نقا.  

  .١١/٣٣رقم الفتوى :  -عنوان الفتوى : وقف النقود واألس-م الوقفية  - الRzكة لالقتصاد اإلسالمي ) ندوات ١٥(
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�  -٢٠/١رقم قرار  –وقف النقود والبحوث  ا�jلس األورو�ي لإلفتاءكما أجاز �

� الوقف ، حيث أكد ع�s ضرورة "التوسعة م٢٠١٠ه املوافق ١٤٣١دورتھ العشر>ن �

ل�شمل وقف العقار واملنقول، والوقف املؤeد والوقف املؤقت، ووقف النقود لإلقراض 

  . )١٦(واالس�ثمار

ت فقد ذ\ب جم4ور 
َّ
� حكم الوقف املؤق�كما bش + أيضا أن الفق4اء اختلفوا 

ت ألن الوقف إنما 
َّ
الفق4اء من ا-vنفية والشافعية وا-vنابلة إst عدم جواز الوقف املؤق

ت شرع 
َّ
� شرعيتھ و>بطلھ. و>رى املالكية جواز الوقف املؤق�صدقة دائمة فتوقيتھ ينا

و\و قول للشافعية سواء أYان الوقت قص +ا أم طو>ال وسواء أYان مقيدا بمدة زمنية أم 

. وممن أجازه من العلماء املعاصر>ن : )١٧(ع�s حدوث أو تحقيق امر مع ن اYان مفيد ً

  .)١٨(ومصطفى الزرقا ،رةومحمد أبو ز\، أحمد إبرا\يم

 تمو(ل واالس7ثمار الوقفي : األسس واإلش�اليات. ال٢

برزت منذ ال�سعينات العديد من التجارب واملشار�ع الوقفية الY EFان \دف4ا 

إحياء وتنمية ال�+اث الوقفي اإلسالمي. \ذه التجارب وخاصة ال%و>�ية تمحورت حول 

إbشاء وتطو>ر االس�ثمار الوقفي الذي يمثل ا�vرك الفع�� للمحافظة ع�s ديمومة 

� األوقاف وتنمي2fا بما يخدم مصا-± جميع �األطراف. وقد Yان للوقف النقدي دور متم � 

تمو>ل األbشطة الوقفية وز>ادة ¿jم االس�ثمار الوقفي وذلك من خالل تنو�ع صيغ 

تجميع النقود الوقفية واختيار صيغ التمو>ل املناسبة. \ذه العالقة ب ن الوقف النقدي 

ر واإللتجاء إst واالس�ثمار الوقفي تطرح �عض اإلش%اليات تخص أساسا إدارة ا�,اط

� وتأث + ذلك ع�s العوائد االس�ثمار>ة وقيمة األوقاف. Àالتمو>ل ا-,ار  

   تجميع النقود الوقفية أدوات ١٫٢

� ملؤسسة  تجميع أوtمن ال§شاط املا stعبئة النقود الوقفية يمثل املرحلة األوc

 الوقف وترتكز \ذه املرحلة ع�s نقطت ن أساس�ت ن:

                                                           

   .١٧٨ص ،العيا~TU الصادق فداد. تطبيقات وقف النقود: أسئلة و0إشiاالت شرعية )١٦(

)١٧ ( ،TUVمرجع سبق ذكرهمحمد إبرا!يم نقا.  

  .مرجع سبق ذكره ) رفيق يو+س املصري،١٨(
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وcس£s مؤسسة  توسيع وتنو�ع مصادر التعبئة وbعEµ بذلك الواقف ن. :أوال -

الوقف إst أخذ شروط الواقف ن وآرا2Âم ورؤ>2fم املستقبلية �ع ن االعتبار كعنصر \ام 

 لتحصيل أق��Ã ما يمكن من النقود الوقفية. 

� \ذا ا�jال وتقديم وتطو>ر صيغ تجميع النقود الوقفية أو التV+عات.  :ثانيا -�

ن املشروع ال�ساؤل عن أ\م صيغ أو أدوات تجميع النقود الوقفية وإst أي مدى يمكن م

� تدعيم االس�ثمار الوقفي؟ لإلجابة ع�s \ذا السؤال يمكن تقسيم الصيغ �أن cسا\م 

�  الصناديق الوقفية والص%وك واألس4م الوقفيةالصيغة األوc stعتمد ع�s  ،إst نوعي ن�

� القرض \ذه ا-vالة يمكن للنقود اl دة أو مؤقتة والصيغة الثانيةeلوقفية أن ت%ون مؤ

  ا-vسن حيث ت%ون النقود الوقفية مؤقتة.

  الصناديق الوقفية  -

. ع�s نقدي ©ستمد مشروعيتھ من جواز وقف النقود وقف صندوق الوقف \و

� Yاآلcي:lعار>ف الصناديق االس�ثمار>ة وc ز أ\م+Vأساس املراجع ذات الصلة ن  

الوقفية عبارة عن أوعية تتجمع ف2xا األموال ا�,صصة للوقف، دون الصناديق 

 عن طر>ق التV+عات 
ً
النظر إst مقدار قيم2fا صغ +ة Yانت أو كب +ة، إذ يتم تجميع4ا أوال

� وجوه خ +ية محددة ل4jÅة املعلن �ا�vددة الغاية، ومن ثم اس�ثمار\ا وصرف ر�ع4ا 

. يV+ز \ذا التعر>ف أ\م مراحل الوقف النقدي )١٩(، الEF تم التV+ع لصا-4vااع23ا مسبًق 

يتولد عن ذلك من ر�ع يقع صرفھ ع�s املوقوف عل2xم  و\ما التعبئة واالس�ثمار وما

 إلكمال ا-jانب ا-, +ي الذي أسس من أجلھ الوقف.

الصناديق الوقفية عبارة عن تجميع أموال نقدية من عدد من األÆ,اص عن 

موال، ثم إنفاق4ا أو إنفاق ر�ع4ا وغل2fا ع�s مصvÅة عامة طر>ق التV+ع الس�ثمار \ذه األ 

 EFتمع، �2دف إحياء سنة الوقف وتحقيق أ\دافھ ا-, +ية الjتحقق النفع لألفراد وا�

cعود ع�s األمة وا�jتمع واألفراد بالنفع العام وا-,اص، وت%و>ن إدارة ل4ذا الصندوق 

                                                           

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل ، االّدخار: مشروعيتھ وثمراتھ. الدكتور إبرا!يم عبداللطيف العبيدي )١٩(
  .٢٠-١١ ، إدارة البحوث، اR]�hي بد�ي
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 sفاظ عليھ، واإلشراف ع�v-رعايتھ، وا sعمل ع�c احeاس�ثمار األصول، وتوز�ع األر

ال4دف امل§شود من الصناديق  ايV+ز \ذا التعر>ف أيض .)٢٠(ا-,طة املرسومة بحسب

الوقفية و\و االس�ثمار ©ع�µ أ\مية تنمية املال املوقوف وثمراتھ وع�s م4ام إدارة 

  الصندوق إدارً>ا واس�ثمارً>ا وتنظيًما.

موقوفة cستخدم لشراء عقارات  الصندوق الوقفي \و وعاء تجتمع فيھ أموال

وممتل%ات وأس4م وأصول متنوعة تدار ع�s صفة محفظة اس�ثمار>ة لتحقيق أعل عائد 

 EFممكن ضمن مقدار ا�,اطر املقبول. والصندوق يبقى ذا صفة مالية فاألصول ال

تحتو>ھ ال cغ + من طبيعتھ. ومن ثم فإن محتو>ات \ذا الصندوق ل�ست ثابتة بل تتغ + 

بالقيمة ال%لية �vتو>اتھ الEF  اياسة إدارة الصندوق. و�عV+ عن الصندوق دائًم بحسب س

 
ً
. يV+ز )٢١(. و\ذا املبلغ \و الوقف، و\و بمثابة الع ن الEF جرى تحب�س4اانقديً  اتمثل مبلغ

\ذا التعر>ف أ\مية تنو�ع أصول امل%ونة للصندوق الوقفي لتحقيق أع�s العوائد وأقل 

  ن تطبيق االس�+اتيجية االس�ثمار>ة للصندوق من طرف اإلدارة.ا�,اطر و\ذا يدخل ضم

باالعتماد ع�s \ذه التعار>ف يمكن القول أن صندوق الوقف \و عبارة عن وعاء 

� أوقاف ذات طا�ع �لتجميع النقود الوقفية أو التV+عات من الواقف ن �غرض توظيف4ا 

� cعبئة وcعز>ز  يتمحور دور الصناديق اس�ثماري أو اجتما�� بصفة مباشرة.�الوقفية 

� اطار �املوارد املالية الوقفية واس�ثمار\ا ثم ا�vافظة ع�s األوقاف وتنمي2fا. Yل \ذا يتم 

  األح%ام الشرعية والقانونية الEF تجمع الواقف ن واملؤسسة الوقفية واملوقوف عل2xم.

� إيجاد مشار�ع اس�ثمار>ة ذات جدوى �يتمثل \دف الصناديق الوقفية 

تصادية واجتماعية قادرة ع�s تحقيق عوائد مالية تمكن من تنمية األوقاف وتوف + اق

حاجيات ا-4jة املوقوف عل2xا. يت%ون الواقفون الذين يمثلون مصادر التمو>ل الذاcي 

 s£سc ذا الصدد\ ��للصندوق من أفراد وشرYات ومؤسسات وج4ات ح%ومية ودولية. 

Vصول من مصادر التvÅافظة إدارة الصندوق لvي وا�cالتمو>ل الوقفي الذا sعات ع�+

                                                           

  .مرجع سبق ذكرهمحمد الزحي��، ) ٢٠(

   :) محمد ع�� القري، صناديق الوقف وتكييف-ا الشر�m بحث مkشور 	�٢١(

http://www.elgari.com/article81.htm  
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ع�s املستوى الدنيا من األموال الوقفية. و>مكن القول أنھ مع نمو وتنوع األصول 

 �Àالتمو>ل اإلسالمي ا-,ار stالوقفية لبعض املؤسسات الوقفية التجأت \ذه األخ +ة إ

. \ذه النقطة ب%لفة بحثا عن تمو>ل اس�ثمارا2Éا وا�vافظة ع�s األوقاف املوجودة

� ا-jزء الثاbي من البحث.�  س§تعرض ل4ا 

  الصكوك واألسAم الوقفية -

اس�ثمار النقود الوقفية عV+ توج2x4ا إst مشروعات اقتصادية مرeحة \دفھ نماء 

املال الوقفي. يتم \ذا االس�ثمار عV+ استعمال صيغ مالية متنوعة أ\م4ا الص%وك 

الوقفية أو األس4م الوقفية. اختيار احدى \ذه الصيغ ©عتمد ع�s اس�+اتيجية االس�ثمار 

� \ذا ا�jال يمثل التصكيك آلية للمؤسسة الوقفية وطبيعة الوقف ا�ملزمع تمو>لھ. 

تمو>لية cشاركية cس£s لتجميع أق��Ã مبلغ نقدي وترتكز من حيث املبدأ ع�s تجزئة 

� ش%ل ص%وك أو أس4م لالكتتاب.�  رأس مال املشروع إst حصص وإصدار\ا 

ففي مرحلة أوst تقوم مؤسسة ذات غرض خاص أو املصدر بتحديد جميع 

اصة باألعيان أو منافع األعيان املزمع تمو>ل4ا والقابلة للتصكيك وbعEµ املعلومات ا-,

� ش%ل وثائق أو �� مرحلة ثانية يتم إصدار ص%وك أو اس4م �بذلك bشرة اإلصدار. 

� ملكية أعيان أو منافع  اش4ادات م�ساو>ة القيمة قابلة للتداول تمثل حصصً � 
ً
شاÊعة

� مرحلة أخ +ة تبدأ عملية االك�تتاب من جانب املس�ثمر>ن حيث يقع تجميع أعيان. 

� املقابل يحصل املكت�بون �النقود خالل ف�+ة معينة يتم �عد\ا االس�ثمار املV+مج سلفا 

  ع�s ش4ائد ملكية ذات مدة مؤقتة بال§سبة للص%وك ومدة مؤeدة بال§سبة لألس4م. 

وقد  إصدار الص%وك واألس4م الوقفية ©ستمد مشروعيتھ من جواز وقف النقود.

وقف األس4م والص%وك  ) �شأن١٩/٧(١٨١أصدر مجمع الفقھ اإلسالمي قراره املرقم 

  من أ\م القرارات والتوصيات :  )٢٢(وا-vقوق املعنو>ة واملنافع

                                                           

خالل  وقف األس-م والصiوك واchقوق املعنو�ة واملنافع ) �شأن١٩/٧(١٨١مجمع الفقھ اإلسالمي قراره املرقم  )٢٢(
 ٥- ١الدورة التاسعة عشرة �gمع الفقھ اإلسالمي الدو"�، إمارة الشارقة (دولة اإلمارات العر0ية املتحدة) 

   .م٢٠٠٩بر�ل إن�سان  ٣٠- ٢٦ - ه ١٤٣٠جمادى األو"� 
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ً
: الوقف من أوسع أبواب الفقھ الEF تقوم ع�s االج2fاد و\و تصرف معقول أوال

  الوقف للواقف واملوقوف عليھ.املع�µ مرتبط بمقاصد الشرع، مبتغاه تحقيق مصا-± 

: وقف األس4م والص%وك وا-vقوق املعنو>ة واملنافع ووحدات الصناديق اثانيً 

 :االس�ثمار>ة

� الوقف مطلقة يندرج ف2xا املؤeد واملؤقت،  -�إن النصوص الشرعية الواردة 

تV+ع و\و املنافع والنقود، والعقار واملنقول، ألنھ من قبيل ال-واملفرز واملشاع، واألعيان و

 .موسع ومرغب فيھ

، والص%وك، وا-vقوق ايجوز وقف األس4م الشرYات املباح تملك4ا شرعً  -

 .ااملعنو>ة، واملنافع، والوحدات االس�ثمار>ة، أل2²ا أموال معتV+ة شرعً 

 ي�+تب ع�s وقف األس4م والص%وك وا-vقوق واملنافع وغ +ه أح%ام، من أ\م4ا: -

� األس4م الوقفية بقاؤ\ا -�� أغراض الوقف ول�س  األصل �واستعمال عوائد\ا 

� السوق املالية، فل�س للناظر التصرف فيھ إال ملصvÅة را�vة، أو �شرط �املتاجرة �2ا 

 الواقف، فE³ تخضع لألح%ام الشرعية املعروفة لالس�بدال.

لو صفيت الشركة أو سددت قيمة الص%وك فيجوز اس�بدال4ا بأصول أخرى  -

 أخرى �شرط الواقف أو باملصvÅة الرا�vة للوقف. كعقارات أو أس4م وص%وك

 بإرادة الواقف ُيصفى حسب شرطھ. اإذا Yان الوقف مؤقتً  -

� شراء أس4ٍم أو ص%وك أو غ +\ا فإن تلك  -�ثمر املال النقدي املوقوف 
ُ
إذا اس�

�عي23ا م%ان النقد، ما لم ينص الواقف ع�s ذلك، و>جوز  ااألس4م والص%وك ال ت%ون وقًف 

ا الس�ثمار األكL+ فائدة ملصvÅة الوقف، و>%ون أصل املبلغ النقدي \و املوقوف بيع4

س. َّgvا�  

يجوز وقف املنافع وا-,دمات والنقود نحو خدمات املس�شفيات وا-jامعات  -

 .واملعا\د العلمية وخدمات ال4اتف والك4رeاء ومنافع الدور وا-jسور والطرق 



 ٣٢٣                                الوقف النقد� وتمو�ل االستثمار الوقفي

ي§تE³ بانقضا2Âا. و>جوز التوقيت بإرادة يقصد بالتوقيت أن ت%ون للوقف مدة  -

� Yل أنواع املوقوفات.�  الواقف 

من حيث  اإلسالميةيختلف مف4وم الص%وك واألس4م الوقفية عن نظ +ا2Éا 

� الرeح، ع�s  اإلسالميةال4دف واملضمون. فاألوراق املالية �� من ورا2Âا عائد يتمثل Îتgي

الوقفية فE³ تV+ع أو صدقة جار>ة  واألس4مالص%وك  أماأساس قاعدة الغنم بالغرم، 

يراد م23ا عائد أخروي. من حيث الش%ل فكال\ما يمثل نص�با �s رأس مال مشروع 

� صورة ص%وك أو أس4م. يمكن �اس�ثماري أو شركة مقسم إst حصص م�ساو>ة تصدر 

cعر>ف الص%وك الوقفية ع�s أ2²ا ش4ادات خطية م�ساو>ة القيمة قابلة للتداول تمنح 

. )٢٣(من طرف املؤسسة الوقفية للواقف باملبلغ املوقوف، وcس�Ï عادة ش4ادات الوقف

مع املالحظة أن مف4وم تداول األوراق املالية الوقفية يندرج ضمن مبدأ تأقيت النقود 

� حد ذاتھ يمثل موضوع بحث يمكن دراسة �من الناحية  إش%الياتھالوقفية و\ذا 

الوقفية الذي يندرج ضمن  األس4متفر>ق ب ن مف4وم الفق4ية والتطبيقية. كذلك يجب ال

الذي يgتsÎ  األس4مالوقف النقدي والذي ©عEµ إbشاء شركة وقفية جديدة ومف4وم وقف 

 ). corporate waqfمنھ تحول شركة عادية قائمة الذات إst شركة وقفية (

� االس�+اتجية االس�ثمار>ة إصدارأخ +ا يدخل � الص%وك أو األس4م الوقفية 

ر>ق الوقفيةجميع النقود للمؤسسة الوقفية والEF تقوم ع�s ت
ٌ
ثم  االكتتاب عن ط

 الEF تتفق مع أح%ام الشر�عة اإلسالمية اإلسالميبصيغ التمو>ل  النقوداس�ثمار \ذه 

� \ذا ا�jال �� املضارeة واملشاركة واملرابحة واإلجارة واالستصناع والتمو>ل األصغر. lو

 بصيغ التمو>ل يمكن القول أن تطو>ر 
ٌ
لتحقيق  اإلسالمياالس�ثمار الوقفي مرتبط

ع�s األس4م  االعتماديجب اإلشارة كذلك أن  .ال4دف املرجو و\و إحياء وتنمية األوقاف

والص%وك ووحدات الصناديق يندرج ضمن حرص املؤسسة الوقفية ع�s املبادرة 

� االكتتاب ��عد االطالع ع�b sشرة بالتوجھ مباشرة إst الواقف ن وjºcيع4م للمسا\مة 

إbشاء أوقاف  إن. كذلك يمكن القول اإلصدار الEF تتضمن بيان جميع أوصاف األعيان

                                                           

  املنتج. الوقف مشارwع حس[ن. تصكيك رحيم .د) ٢٣(
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ن م
ّ

� ا�vافظة ع�s اس�ثمار>ة جديدة يمك�ن ا-vصول ع�s عوائد مالية cستعمل 

األوقاف املباشرة Yاملدارس واملساجد واملس�شفيات وغ +\ا من املرافق االجتماعية. كما 

� ا-vفاظ ع�s رؤوس �األوقاف املوجودة مباشرة Yانت أو  األموالأن \ذه العوائد cسا\م 

ح االس�ثمار وعوائده فقط، و>بقى ي%ون الصرف ع�s املوقوف عل2xم من أرeااس�ثمار>ة. 

E�Ò2الك والتالf٢٤(رأس مال الوقف محفوظا من االس(.  

  القرض ا'Fسن -

� إطار الوقف النقدي ©ستمد القرض ا-vسن مشروعيتھ من جواز الوقف �

املؤقت أو تأقيت األوقاف. عمليا تقوم مؤسسة الوقف بإbشاء صندوق لوقف النقود 

م الصندوق بتجميع النقود الوقفية بصفٍة موقتة من املؤقتة لغرض القرض ا-vسن. يقو 

� مرحلة ثانية تقوم  إصدارطرف الواقف ن املقرض ن عن طر>ق �ش4ادات قرض حسن. 

� ش%ل قروض قص +ة ومتوسطة املدى لذوي �مؤسسة الوقف بتوظيف \ذه النقود 

� حاجة لتمو>ل دون Yلفة�و>مكن  .ا-vاجة خصوصا أ®vاب املشار�ع الصغرى الذين \م 

� إطار الوقف النقدي ©ستطيع أن ©سا\م مع التمو>ل األصغر �القول أن القرض ا-vسن 

من توف + حاجيات الطبقة الفق +ة وذوي الدخل الضعيف. كما يمكن للمؤسسة  اإلسالمي

الوقفية استعمال bسبة من الدخل املتولد من االس�ثمار الوقفي إلعطاء قروض بدون 

  . khalid, 2014)م عقد القرض ا-vسن (فوائد للمحتاج ن باستخدا

 �� stتتو EFمؤسسة الوقف ال stمرحلة أخ +ة يقوم املق�+ض ب�سديد القرض إ

الEF تخص سيولة  اإلش%الياتالواقف ن. من \ذا ا-jانب تطرح �عض  إst إرجاعھبدور\ا 

� \ذا �صندوق وقف القرض ا-vسن وضمانات cسديد القرض من املوقوف عل2xم. 

التداب + الالزمة �jا�2ة \ذه ا�,اطر وذلك بأخذ  اتخاذب ع�s إدارة الصندوق االطار يج

ضمانات من املوقوف عل2xم والتحقق من ا-jدوى االقتصادية ملشروعا2Éم. كذلك يمكن 

� حاالت عدم سداد الديون أو �للصندوق العمل ع�s إيجاد طرف ثالث من الواقف ن 

� \ذا االطار bش + أن ضعف السيولة وذلك للتV+ع وجV+ ا-,سار �ة إن وجدت. 

                                                           

املؤتمر الثا+ي  -، الوقف املؤقت للنقود لتمو�ل املشروعات الصغرى للفقراءمحمد أ+س مصطفى الزرقا )٢٤(
   مكة. - القرى  أمجامعة م، ٢٠٠٦ – لألوقاف
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صيغة عملية لتمو>ل املشروعات الصغرى  اق�+ح )٢٥(محمد أbس مصطفى الزرقا الدكتور 

للفقراء cعتمد ع�s القرض ا-vسن وترتكز ع�s الوقف النقدي املؤقت. وقد أشار 

ال%اتب أن ال4دف من \ذه الصيغة \و توف + التمو>ل ا-, +ي املؤقت للفقراء تمك23م من 

 sل أتيحلو  اإلنتاجتمو>ل مورد رزق قار و\ذه الشر>حة من الفقراء قادرة ع� ��4ا ذلك. 

� سداد القرض �\ذا الصدد قد تتعرض مؤسسة الوقف إst خطر املماطلة أو الjÓز 

� أسوأ ا-vاالت إst زوال الوقف. وقد أو��� ال%اتب بضرورة إيجاد كفالء �مما سيؤدي 

 للسيولة وكفالء للتوى لتفادي مخاطر السيولة وعدم السداد.

ور الذي لم تقم بھ البنوك تلعب الد أننرى أن مؤسسة الوقف النقدي يمكن 

ن مؤسسات الوقف من تلبية  اإلسالمية
ّ

� مجال القرض ا-vسن. \ذا الدور سيمك�

مما سيؤدي إst تحس ن ، احتياجات شر>حة م4مة من ا�jتمع خاصة أ®vاب املشار�ع

� وخلق مناخ تنافE�Ô وcعاوbي مع املؤسسات املالية tاإلسالميةالشمول املا �Îكذلك ي§ب .

� مجال إدارة ا�,اطر  االستفادةع�s مؤسسة الوقف �من تجرeة البنوك اإلسالمية 

  السيولة لتفادي انخفاض قيمة الوقف.

  تمو(ل االس7ثمار الوقفي وIعظيم العائد ٢٫٢

 
ً
c Öعاst  ايقوم الوقف ع�s ركن ن أساسي ن، األول: الع ن املوقوفة ا�vبوسة مل%

 .)٢٦(اbي: الغلة والثمرة الEF يتم توز�ع4ا، و�ستفيد املوقوف عل2xم م23اعند ا-jم4ور، والث

� مجاالت مشروعة و � eصيغيقصد باس�ثمار أموال الوقف تنمية األموال الوقفية 

ن من ا�vافظة ع�s رأس املال وصرف  ااس�ثمار>ة مباحة شرعً 
ّ

لتحقيق عائد مرتفع يمك

� مختلف وجوه البقية ع�s املوقوف عل2xم �� اس�ثمار أموال  .ا-, + واملصا-± العامةÎي§ب

الوقف بما يحافظ ع�s األصل املوقوف، ومصا-± املوقوف عل2xم. فإذا Yانت األصول 

 اوإن Yانت نقودً  ملكي2fا، ال يؤدي إst زوال فإن اس�ثمار\ا ي%ون بما ااملوقوفة أعيانً 

واملرابحة واالستصناع. فيمكن أن cس�ثمر بجميع وسائل االس�ثمار املشروعة Yاملضارeة 

                                                           

   .مرجع سبق ذكره محمد أ+س مصطفى الزرقا، (٢٥)

  .االس�ثمار املعاصر للوقف - محمد الزحي�� ) ٢٦(
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وقف النقود الدورة  -مجمع الفقھ اإلسالمي التا�ع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي (ا-×.

  .)٢٧()ه١٤٢٥محرم  ١٩-١٤سلطنة عمان.  - ا-,امسة عشرة بمسقط

فالص%وك ، قبل بداية عملية تجميع النقود تحدد وسائل اس�ثمار أموال الوقف

� من l نفس الوقت مرتبطة بالصيغ االس�ثمار>ة أدواتمثال �� �lفمثال ، تجميع النقود و

نقول ص%وك املشاركة مما ©عEµ أن تجميع النقود عن طر>ق الص%وك \دفھ تمو>ل 

  مشروع اس�ثماري cشارYي ذو جدوى اقتصادية.

تنقسم األعيان املمولة من النقود الوقفية إst نوع ن أساس ن وذلك حسب 

  ية واالجتماعية :وظائف4ا االقتصاد

 إstاألوقاف املباشرة: \ذه األوقاف ©ستفاد م23ا بصفة مباشرة دون ا-vاجة  -

� تقدم منافع أو خدمات مباشرة للموقوف عل2xم. ومن أ\م \ذه l2ا وxاالس�ثمار ف

األوقاف املساجد وما توفره من م%ان للصالة والعبادة ومدارس وما توفره من منافع 

كم%ان للدراسة والتعليم واملساكن االجتماعية لذوي ا-vاجة واملستحق ن ا-×. \ذه 

� توفر مl2ا وÉوال تمثل رأس مال األوقاف ي§تفع بذا �نافع فعلية تمثل bشاط4ا االجتما�

  ذو صبغة اس�ثمار>ة أو مدر للدخل.

� أموال موقوفة ع�s اس�ثمارات صناعية أو زراعية أو  األوقاف االس�ثمار>ة: -lو

تجار>ة أو خدمية و\ذه األوقاف ل�ست موقوفة لذا2Éا ولكن يقصد م23ا إنتاج عائد 

� يتم صرفھ ع�s أغراض ال�و>مكن القول أن الوظيفة  .)٢٨(وقف أو األوقاف املباشرة صا

� األساسية لألوقاف lأوقاف قابلة للنماء و E³ف �tالتاeتوف + دخل دائم و �l االس�ثمار>ة

  أbشت -,دمة األوقاف املباشرة. 

� حالة �� العائد يتطلب بقاء األصل املوقوف �إن حgس الوقف ألجل االستمرار>ة 

� \ذا الصدد �صا-vة لذلك وجب ع�s املؤسسة الوقفية توف + املوارد النقدية الالزمة. 

� االس�ثمار الوقفي من املسائل امل4مة Yو2²ا  خدام©عتV+ است�صيغ التمو>ل اإلسالمي 

                                                           

   .إبرا!يم عبداللطيف العبيدي, مرجع سبق ذكره (٢٧)

  . ٣٤- ٣٣ص ص ،م٢٠٠١ دمشق، الفكر، دار تنميتھ، إدارتھ، تطوره، :اإلسالمي الوقف قحف، منذر) ٢٨(



 ٣٢٧                                الوقف النقد� وتمو�ل االستثمار الوقفي

� ا-vصول ع�s عائد يجب أن ت�ناسب مع طبيعة األ �صل أو املال املوقوف وcسا\م 

. من \ذا املنطلق يمكن ا-vديث عن تطور استخدام صيغ تقليل ا�,اطرمرتفع مع 

� ل§شاطات Àي أو خارÊالتمو>ل اإلسالمي ودخول املؤسسات املالية اإلسالمية كممول جز

� ¿jم أو �قف4ا االس�ثمار>ة املؤسسات الوقفية الEF ش4دت منذ سنوات تزايدا مvÅوظا 

  مما استوجب cعظيم العوائد وتقليل ا�,اطر. 

من الناحية التار>خية نجد أن عقد اإلجارة \و األكL+ استخداما نظرا إst أن 

� محدد. أما حديثا فtالغالب من عقارات يقع تأج +\ا مقابل عائد ما ��إst األوقاف تت%ون 

املضارeة، اإلجارة) نجد  ،االس�بدال ،جانب صيغ التمو>ل اإلسالمي التقليدية (ا-vكر

 
ً
جديدة الس�ثمار أموال الوقف مثل املشاركة املن2fية بالتمليك، واإلجارة املن2fية  اصيغ

� امتداد للصيغ التقليدية l بالتمليك، واالستصناع واالستصناع املوازي. \ذه الصيغ

داينات. وcعتV+ الصيغ املستخدمة من طرف البنوك اإلسالمية واملرتكزة ع�s املشارYات وامل

 ��ا-jديدة مناسبة ملشروعات الوقف حيث أ2²ا cغطي حاجة املؤسسة الوقفية للتمو>ل و

 Eµنفس الوقت من الضروري أن تب ��األخ + cعط2xا امللكية التامة ع�s األصول الوقفية. 

� بأن ي§vØب تدر>جيا من املشروع �عدÀالصيغة االس�ثمار>ة �ش%ل ©سمح للممول ا-,ار 

  .)٢٩(أن ©س�+د نفقتھ مع رeح مناسب فوق4ا وت%ون ف�+ة السداد معلومة

� العديد من مجاالت االس�ثمار �cستعمل الصيغ التقليدية وخاصة ا-jديدة 

� \ذا �Yاالس�ثمار العقاري وإbشاء املشروعات اإلنتاجية واألbشطة الزراعية وا-,دمات. 

دراسات ا-jدوى االقتصادية الختيار املشار�ع ذات القيمة املضافة الصدد تV+ز أ\مية 

� إطار �كذلك يمكن أن  .الضوابط الشرعيةوالعائد املرتفع الس�ثمار املال الوقفي وذلك 

� رؤوس أموال الشرYات  مؤسسة الوقفتقوم �باس�ثمار أموال4ا النقدية بمسا\مات 

� املصارف اإلسالمية عن طر>ق األس4م والص%وك وسندات املقارضة، و �االس�ثمار 

  . وشرYات وصناديق االس�ثمار اإلسالمية

                                                           

وقاYع ندوة ، )م١٩٩٤إدارة وتثم[R ممتلiات األوقاف (، الوسائل اchديثة للتمو�ل واالس�ثمار، أ+س الزرقا) ٢٩(
   املع-د اإلسالمي للبحوث والتدر�ب.، البنك اإلسالمي للتنمية - ١٦رقم 
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 ٣٢٩                                الوقف النقد� وتمو�ل االستثمار الوقفي

إن تطور الوقف النقدي وما يحتو>ھ من خصائص أ\م4ا السيولة ومرونة تجميع 

األموال يحث املؤسسة الوقفية ع�s استخدام واستغالل جميع صيغ التمو>ل اإلسالمي 

� ش�F ا�jاالت وذات عائد مرتفع. أيضا يمكن القول إن إحياء �لتحقيق اس�ثمارات 

� وقتنا املعاصر والذي �اصبح \دفا اس�+اتيجيا تنادي بھ العديد من وتنمية األوقاف 

 E�Ôذا الصدد يك�\ ��ا-4jات والندوات يتطلب تنو�ع صيغ التمو>ل ومجاالت االس�ثمار. 

أفضل وسائل اس�ثمار اختيار إدارة مسؤولة وذو كفاءة عالية أ\مية قصوى الستخدام 

  أموال الوقف وتنو�ع االس�ثمارات وتجنب ا�,اطر الكV+ى. 

� سياق م�يحل  )٣٠(تصل تجدر اإلشارة لوجود مبادرات إلbشاء بنك وقفي إسالمي

� الرا�ع لألوقاف  نوقش \ذا االق�+احم%ان مؤسسة الوقف وقد tأثناء املؤتمر الدو

�عنوان : "نحو اس�+اتيجية ت%املية لل23وض بالوقف اإلسالمي"، وذلك بالتعاون مع وزارة 

شاد الذي نظمتھ ا-jامعة اإلسالمية باملدينة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلر 

� الف�+ة من �\ـ. وحسب توصيات املؤتمر وورشة ١٤٣٤جمادى األوst  ١٩إst  ١٨املنورة 

� استقطاب وإدارة وتوظيف املال �العمل الذي تلتھ يتمحور bشاط البنك الوقفي 

أن \ذه الوقفي خدمة ل4jÅات املعنية وللقطاع الثالث بصفة عامة. و>جب القول 

�  االق�+اح�� اطار دراسة �عنوان "بنك تنمية األوقاف: مولود جديد �قد طرح من قبل 

املنظومة البنكية العاملية" للدكتور حسن بن صا-± املنا�� bشرت باملع4د اإلسالمي 

 ��  م. ٢٠١٢يونيو  ٣ ه/١٤٣٣رجب  ١٣للبحوث والتدر>ب التا�ع للبنك اإلسالمي للتنمية 

الوقفي  يمكن القول أن ال4ي%لة ا-vديثة ملصادر التمو>ل آخر كذلك ومن جانب

تمو>ل أو الوقف النقدي الذاcي cشبھ نوعا ما \ي%لة املؤسسة املصرفية اإلسالمية. فال

تمو>ل المع رأس املال البنك ف4و تمو>ل داخ�� مؤeد. أما  يتطابق من حيث الش%لاملؤeد 

s حد �عيد الوداÊع ا-jار>ة إذ أنھ دون ©شبھ إtأو الوقف النقدي الذاcي املؤقت ف4و 

� تمو>لت%لفة و>حتاج إst توفر السيولة. أما الÀا-,ار EFع ف4و  ب%لفة الوقÊشبھ الودا©

  .االس�ثمار>ة أو االدخار>ة بما أنھ وقEF وeت%لفة (أنظر ا-jدول أدناه)

                                                           

   VakifBank : سماتحت  م١٩٥٤ول بنك أوقاف بRSكيا سنة أتم تأس�س ) ٣٠(
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�ي�ل تمو�ل االس�ثمار الوقفي 

دة  رأس مال نقود وقفية م̂ؤ

  وداwع جار>ة

  وداwع اس<ثمار>ة

 إعادة اس<ثمار العائد

 نقود وقفية مؤقتة

 بdلفةوقyzخار�x تمو>ل

 إعادة اس<ثمار العائد

  

� نفس اإلطار�ج4ة يمكن القول أن دخول املؤسسات املالية اإلسالمية ك 

التمو>ل باستخدام صيغ لتمو>ل bشاطات مؤسسات الوقفية  مس�ثمرة خارجية

\و اليوم واقع تفرضھ تحديات النظام الوقفي من أجل ال23وض باألوقاف  اإلسالمي

� اس�ثماراتوتنمي2fا. وتتج�s مسا\مة �ؤسسات الوقفية امل املؤسسات املالية اإلسالمية 

املشاركة املن2fية بالتمليك واإلجارة املن2fية بالتمليك واالستصناع خاصة عن طر>ق عقود 

الوقفية االستدانة أو االق�+اض قرضا حسنا لصا-± لمؤسسات املوازي. كما يمكن ل

الوقف -Vj+ ا-,سارة وا�vافظة ع�s أصل الوقف ع�s أن یتم السداد من اس�ثمارات 

� األعوام التالية�ج4ة كوجود بنوك إسالمية  . كذلك يمكن تفس +)٣١(الوقف وأرeاحھ 

� �عض  مس�ثمرة خارجية�ا-vاالت وكذلك بانخفاض موارد وعوائد املؤسسات الوقفية 

  الزدياد األعيان الوقفية وا-vاجة إst ا�vافظة عل2xا وصيان2fا. 

ج4ة ممولة لل§شاطات االقتصادية ملؤسسة الوقف كاإلسالمية إن وجود البنوك 

� املقابل ست%ون لھ ت%لفة معينة �س�ساعد ع�s سد Üغرات تمو>ل املشار�ع الوقفية لكن 

� دراسة�ا-jدوى االقتصادية. كذلك -jوء املؤسسة  يجب أخذ\ا �ع ن االعتبار 

 stسن كتمو>ل وقفي مؤقت من دون ت%لفة سيؤدي إv-استعمال القرض ا stالوقفية إ

ز>ادة مخاطر السيولة خاصة أنھ مع تزايد القروض ا-vسنة تزداد مواعيد أو إشعارات 

 سداد \ذه الديون. إst جانب مخاطر السيولة تضاف مخاطر االئتمان الناتجة عن

املماطلة أو عدم سداد القرض ا-vسن من طرف �عض أ®vاب املشار�ع الصغرى أو 

� املقصد ا-, +ي للتمو>ل الوقفي ¿jة لتV+ير سلوك4م �ا�vتاج ن الذين يجدون 

  وتنصل4م عن ال��اما2Éم املالية واألخالقية.

                                                           

   .١٨٥ص ،شiاالت شرعية"إٕ "تطبيقات وقف النقود: أسئلة و ،العيا~TU الصادق فداد )٣١(
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إن \ي%لة املوارد املالية وتحديد bس2Ýا يندرج ضمن السياسة املالية ملؤسسة 

النقدي املؤقت بما يتما��Ò مع  لوقف. لذا نرى أنھ من املناسب تحديد سقوف الوقفا

�ا-vالة االئتمانية ومستو>ات السيولة وكذلك مستوى ت%لفة التمو>ل Àعن طر>ق  ا-,ار

البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. تحديد ال4ي%لة املث�s من شأنھ أن يقلل من 

ؤسسة الوقف وتباعا سي%ون \ناك تأث + إيجا�ي مار>ة ملا�,اطر و>ز>د من الفرص االس�ث

   ع�s العائد وع�s قيمة األوقاف.

تقوم السياسة التمو>لية واالس�ثمار>ة للمؤسسة الوقفية ع�s تحديد bسبة 

� ا�vافظة ع�s رأس املال وتلبية  الEFالعائد �تمك23ا من تحقيق أ\داف4ا املتمثلة أساسا 

 أوÞ± ؟ عل2xم للموقوف املنفعة cعظيم يقابلھ العائد cعظيم \ل .احتياجات املستحق ن

)٣٢(قحف منذر الدكتور 
 مع الرeح cعظيم مبدأ اjØbام عن cسائل وقد اإلش%الية \ذه 

 غرض إst يرد أن يجب الرeح أو العائد cعظيم أن والحظ املنفعة. وcعظيم الواقف إرادة

 أن القول  و>مكن ضمنيا. أم Yان مشروطا باإلحسان مقيد العائد cعظيم أن ©عEµ الوقف

� الEF الوقفي لالس�ثمار االجتماعية بالفاعلية يقصد ما \ذاl أ\مية لقياس املعيار 

� االس�ثمار>ة األوقاف�  الوقفي. النظام أ\داف تحقيق 

إن ا-vصول ع�s عائد مرتفع يرتكز ع�s عوامل م4مة يتوجب ع�s إدارة املؤسسة 

 ،شروط وا\تمامات الواقف ن، اجات املوقوف عل2xماحتيالوقفية تحديد\ا وأ\م4ا : 

تقليل ا�,اطر  ،نوع اإلدارة والنظارة ،الصيغة التمو>لية املث�s، أدوات تجميع النقود

القيام بدراسات الدورات االقتصادية و  ،cغ + قيمة النقود ،وتنو�ع مجاالت االس�ثمار

 ا-jدوى االقتصادية الالزمة.

� دراسة حول "نموذج املؤسسة املعاصرة وقد أشار الدكتور فؤاد �عبدهللا العمر 

� تنامي العوائد الوقفية  )٣٣(للوقف: اإلدارة واالس�ثمار"�أن من أ\م العوامل الc EFسا\م 

\و السماح ملؤسسات متخصصة مستقلة  وتحس ن األداء االس�ثماري للوقف وأصولھ

                                                           

  ."منذر قحف "تمو�ل تنمية أموال األوقاف" ،منذر قحف (٣٢)

اإلدارة واالس�ثمار. مقدم إ"� ندوة  فؤاد عبدهللا العمر 	� دراسة حول نموذج املؤسسة املعاصرة للوقف:) ٣٣(
   اghم-ور�ة التو+سية. م،٢٠١٢فRzاير  ٢٩-٢٨ -الوقف 	� تو+س: الواقع و0ناء املستقبل 
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وذكر نموذج األمانة  ملاليةYل أو جزء من أعيان الوقف وأصولھ اشبھ ح%ومية بإدارة 

� دولة اإلمارات والEF أظ4رت �� دولة ال%و>ت واألمانة العامة لألوقاف �العامة لألوقاف 

�. كما أبرز ال%اتب ا-t2م املاÂمؤشرات أدا ��vاجة إst تطو>ر العملية االس�ثمار>ة تناميا 

إعداد ل داخل مؤسسة الوقف لتحقيق أع�s العوائد وأدbى ا�,اطر وذلك من خال

ت%و>ن الشراYات االس�+اتيجية مع الشرYات االس�ثمار>ة و  دراسات ا-jدوى االقتصادية

  ومع مؤسسات الوقف.

� \ذا اإلطار bش + أن من �األمانة العامة  أ\ّم املؤسسات الوقفية الفاعلة نجد

� دولة ال%و>ت� البنك اإلسالمي للتنمية –صندوق وقف املوارد ا-,اصة  ،لألوقاف 

� دولة اإلمارات. و>مكن تÅ,يصو �\ذه  أ\ّم عوامل نجاح األمانة العامة لألوقاف 

�  : املؤسسات الوقفية كما ي�

 .اس�+اتيجية اس�ثمار>ة ترتكز ع�c sعظيم العائد -

 تقليل ا�,اطر وتنو�ع ا�vفظة االس�ثمار>ة. -

 النظارة ا-jماعية واالستعانة بج4ات اس�ثمار>ة متخصصة.  -

 باشرة.ع�s األوقاف امل اس�ثمار>ةتوقيف أعيان  أو وجوب jºcيع -

� أوراق مالية مثل األس4م.  -� االس�ثمار الوقفي 

� االس�ثمار املش�+ك. -�  التعاون مع املؤسسات الوقفية واملؤسسات ا-, +ية 

إن ا-vصول ع�s عائد ال يل°E حاجيات املؤسسة الوقفية من ناحية استمرار>ة 

سيضعف املوارد املالية املتوفرة لدى حقات املوقوف عل2xم األوقاف وصرف مست

� ب%لفة إلتمام  املؤسسة الوقفيةÀالتمو>ل اإلسالمي ا-,ار stااللتجاء إ stوسيؤدي �2ا إ

 sسبة العائد الوقفي فتؤثر سلبا ع�b تمو>ل تنمية أوقاف4ا و\ذه ال%لفة يمكن أن تفوق

� ح�ال jßز الغلة عن سداد ديون املؤسسة أ\داف املؤسسة الوقفية. من ناحية أخرى 

الوقفية فإن ذلك قد يؤثر سلبا ع�s أصل الوقف أو تحول العقار إst غ + مرغوب فيھ 

  .)٣٤(كن حيث التأج + مثال ولو Yان الوقف أس4ما النخفضت قيم2fا

                                                           

   م.٢٠١٣ ،بحث ممول من كرTUV الشيخ راشد بن دايل ،"البنك الوقفي" ،ف-د بن عبدالرحمان الي�� )٣٤(
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� ي%ون  كذلك يمكن القول أنÀالتمو>ل ا-,ار stوء إjÅفوائد ومساوئ اختيار ال

� والبن%ي العامtز أ\مية  .)٣٥(بحسب ال�شر�عات املتاحة والنظام املا+Vذا االطار ت\ ��

العالقة ب ن املؤسسة الوقفية واملؤسسة املالية اإلسالمية وكيف يمكن cعز>ز الشراكة 

� سgيل تفعيل �� املالية ؤسساتامل دور والتضامن ب ن املؤسست ن � األوقاف تثم + 

  تحقيق أقE�Ã فاعلية اجتماعية. و

  ا*(اتمة والتوصيات

 يكرس أوال التوصيات. من جملة واق�+اح النتائج أ\م بتÅ,يص البحث \ذانختم 

� ا-jماعية املشاركة مف4وم النقود وقف�� للمسا\مة الوقفي املال جمع � األعمال 

� كب + دور  تلعب الEF السيولة خصائصھ أ\م ومن واالقتصادية واالجتماعية ا-, +ية� 

 الواقف تضم مالية آلية ع�s النقدي قفالو  يرتكز الوقفية. األصول  وإدارة اختيار

 النقود تجميع صيغ جميع اآللية \ذه cستخدم عل2xم. واملوقوف الوقف ومؤسسة

� الذاcي اإلسالمي والتمو>لÀوا-,ار �� وتنو�ع الوقفية األموال اس�ثمار حسن سgيل 

� ©سا\م مما االس�ثمار مجاالت� استمرار>ة وضمان مرتفع اس�ثماري  عائد تحقيق 

� وقاف.األ � واألثر املنفعة cعظيم يقابلھ أن يجب العائد cعظيم أن bعتV+ الصدد \ذا 

�   الوقفي. االس�ثمار وفاعلية أ\مية لقياس املعيار يمثل الذي االجتما�

  تمثل النقدي الوقف ةمؤسس أن القول  يمكن أخرى  ناحية من
ً
 ©شبھ اماليً  \يكال

stالوسيطة املالية املؤسسة �عيد حد إ �� الغ + االستخدام أن bعتV+ السياق ذا\ و

� لالس�ثمارات مدروس� حدوث إst يؤدي أن يمكن ا-vسن والقرض واألس4م املشارYات 

� نقصان ع23ا ينجر خسائر�� الوقف مؤسسة وإدخال تالش2xا أو األوقاف قيمة � محنة 

� ا-,سائر. من النقدي الوقف قيمة ع�s ا-vفاظ وجب لذا مالية� نب  السياق \ذا 

 املناسبة اإلسالمي التمو>ل صيغ واستخدام الوقف مؤسسات موارد \ي%لة أ\مية البحث

  اإلسالمية. املصارف إst الjÅوء ت%لفة اح�ساب وكذلك ولالس�ثمار لألصل

   

                                                           

   .فؤاد عبدهللا العمر مرجع سبق ذكره (٣٥)
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 stضوء \ذه النتائج توصل البحث إ sالتوصيات التاليةثانيا وع�:  

�  وتطو>ر jºcيع ��الوقف النقدي الذي ©ساعد ع�s توسيع مجال املشاركة 

 تجميع النقود الوقفية.

 تنو�ع وابت%ار صيغ جديدة لتجميع النقود الوقفية   �

إعداد اس�+اتيجية لالس�ثمار الوقفي ترتكز ع�s تنو�ع االس�ثمارات، تحديد   �

 وقفي.إلدارة االس�ثمار ال العائد ال4دف وأفضل املمارسات ،وتقليل ا�,اطر

 ©شبھ إst حد �عيد املؤسسة املالية  �
ّ
مؤسسة الوقف النقدي تمثل \يكال ماليا

� التمو>ل واالس�ثمار. اإلسالمية املصارفاالستفادة من خV+ة  لذا وجب� 

إbشاء وcعز>ز عالقات اس�+اتيجية وcشاركية ب ن املؤسسات الوقفية واملالية  �

  وا-, +ية.

�,اطر وخاصة مخاطر السيولة واالئتمان أخذ التداب + االح�+از>ة إلدارة ا �

 للقرض ا-vسن.

الذي \و معرض لÅ,سارة، من النقصان أو  ،ا-vفاظ ع�s قيمة الوقف النقدي �

�، املضارeة، مماطلة أو عدم سداد القرض ا-vسن.tالت¹,م املا : E�Òالتال 

  عداد قاعدة بيانات ومؤشرات حول أداء املؤسسات الوقفيةإ �

� مجال الوقف النقدي jºcيع الشرYات  ��واملؤسسات للقيام بمبادرات فردية 

E°تمع ا�,تلفة. تلjحاجات ا�  
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 املراجع

� الوقف، جامعة الدول العرeية مع4د الدراسات العرeية �محمد أبو ز\رة، محاضرات 

   .٤٧م، ص ١٩٥٩العالية 

�عض الدراسات أحمد أبوز>د، نظام الوقف اإلسالمي تطو>ر أساليب العمل وتحليل نتائج 

    ٦ص - ا-vديثة 

 E°س املصري " األوقاف فق4ا واقتصادا". دار املكتbرفيق يو–  st١٤٢٠- ١٩٩٩طبعة أو .  

�ه/  ١٤٢٣ –شق دم –طبع دار الفكر  ،١٤٩التعامالت املالية املعاصرة، ص  ،و\بة الزحي�

    م.٢٠٠٢

�  جامعة الشارقة - االس�ثمار املعاصر للوقف  ،محمد الزحي�

الزحي��، "الصناديق الوقفية املعاصرة: تكييف4ا، أش%ال4ا، حكم4ا، مشكال2Éا"، ص محمد 

٨٢ :��  www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf، بحث م§شور 

� تنمية املرافق ال�+بو>ة �محمد ليبا ومحمد إبرا\يم نقا��E نظام وقف النقود ودوره 

 ٢٢ – ٢٠اف وإدار2Éا وقاÊع وتطلعات مؤتمر عالEÏ عن : قوان ن األوق - والتعليمية 

Yلية أحمد إبرا\يم  - ه مركز اإلدارة  ١٤٣٠ذي القعدة  ٣ -  ١م،  ٢٠٠٩أكتوeر 

  املع4د العالEÏ لوحدة األمة اإلسالمية ا-jامعة اإلسالمية العاملية بمال �يا - لvÅقوق 

�� :محمد ع�� القري، صناديق الوقف وتكييف4ا الشر�� بحث م§شور 

:http://www.elgari.com/article81.htm  

� التنمية االقتصادية من خالل تمو>ل �محمد إبرا\يم نقا��E، الص%وك الوقفية ودور\ا 

برامج التأ\يل وأ®vاب امل4ن وا-vرف، جامعة العلوم اإلسالمية املال �ية، مال �يا ص 

  ، ورقة بحث متاحة ع�s الرابط:١٥

http://conference. qfis. edu. qa/app/media/340 

� ضوء قواعد ومقاصد الشر�عة  ،الرحمن طرشاbيعبد ياسر محمد�الوقف النقدي 

  Waqf International Conference on Cash Waqf -ICCW2015اإلسالمية. 

رقم  - عنوان الفتوى: وقف النقود واألس4م الوقفية ، ندوات الV+كة لالقتصاد اإلسالمي

  .١١/٣٣الفتوى : 
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دائرة الشؤون اإلسالمية  - لطيف العبيدي، االّدخار: مشروعيتھ وثمراتھ. العبد إبرا\يم

   .م٢٠١١ –إدارة البحوث  - والعمل ا-, +ي بد�ي 

) �شأن وقف األس4م والص%وك وا-vقوق ١٩/٧(١٨١مجمع الفقھ اإلسالمي قراره املرقم 

�tمع الفقھ اإلسالمي الدوj� إمارة املعنو>ة واملنافع خالل الدورة التاسعة عشرة ،

 ٣٠ -  ٢٦ - ه  ١٤٣٠جمادى األوst  ٥- ١الشارقة (دولة اإلمارات العرeية املتحدة) 

   .م٢٠٠٩بر>ل إن�سان 

مؤتمر الص%وك اإلسالمية وأدوات التمو>ل  ،تصكيك مشار�ع الوقف املنتج ،رحيم حس ن

  م.٢٠١٣ –األردن  –ارeد  - جامعة ال +موك اإلسالمي

 - الوقف املؤقت للنقود لتمو>ل املشروعات الصغرى للفقراء ،محمد أbس مصطفى الزرقا

  مكة املكرمة. –جامعة أم القرى  –م ٢٠٠٦ –املؤتمر الثاbي لألوقاف 

إدارة وتثم + ممتل%ات  - الوسائل ا-vديثة للتمو>ل واالس�ثمار، محمد أbس مصطفى الزرقا

املع4د اإلسالمي  - البنك اإلسالمي للتنمية  - ١٦وقاÊع ندوة رقم –) ١٩٩٤األوقاف (

  للبحوث والتدر>ب.

، ص ٢٠٠١منذر قحف، الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارتھ، تنميتھ، دار الفكر، دمشق، 

    .٣٤- ٣٣ص

البنك  -  ١٨٥تطبيقات وقف النقود: أسئلة وٕاش%االت شرعية. ص ،العياE�Ò الصادق فداد

  املع4د اإلسالمي للبحوث والتدر>ب  - اإلسالمي للتنمية 

� دراسة حول نموذج املؤسسة املعاصرة للوقف: اإلدارة واالس�ثمار. فؤاد �عبدهللا العمر 

� توbس: الواقع وeناء املستقبل �م ٢٠١٢فV+اير  ٢٩- ٢٨ - مقدم إst ندوة الوقف 

    ا-jم4ور>ة التوbسية.

Abdel Mohsin, M.I. (2009), Cash Waqf: A New Financial Product, Pearson, Kuala- 

Lumpur. 

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (2015) : waqf and- islamic 

banking and finance: the missing.6 link. Global Islamic Finance Report 2015 

M. Khalid (2014), Waqf as a Socially Responsible Investment Instrument: A case for 

Western- countries , EJIF – European Journal of Islamic Finance, N°1,Dec (2014). 
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Cash Waqf and Financing of Waqf Investment 
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Abstract. The awaqf have known an evolution in concepts and 

types where the latest one is the cash waqf which is as important as 

the property waqf. The cash waqf has been permitted by Islamic 

Fiqh Academy in 2004. The most important caracteristics of cash 

waqf are the liquidity and the diversity of its fund collect 

instruments. This fund collect should be allocated to investment 

and direct awqaf. In this context, the aim of this paper is firstly to 

identify the financial framework of cash waqf and secondly to 

know the role of cash waqf in the waqf investment in order to 

achieve the development and the sustainability of awqaf and to 

realise their charitable, social, and economic roles. This research 

discusses the contribution of cash waqf in the development of waqf 

system through the interrogations related to the instruments of fund 

collect, the relationship between cash waqf and Islamic financing 

and its impact on the waqf investment. This paper explain the 

structure of cash ressources of waqf institutions, the importance of 

choice of the instruments and the areas of investment, and also the 

preservation of cash waqf value. We have reached some interesting 

results related to the importance of cash waqf through its central 

role in promoting the donator participation, the diversification of 

cash collect instruments and its investment in order to maximise 

return and the social and economic impact of awqaf. Consequently, 

some recommendations are necessary including the promotion and 

the development of cash waqf, take benefit of Islamic banking 

experience in financing and investment and its application in waqf 

field and the preparation of investment strategy based on return 

maximisation and risk minimisation. 
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)١٢(  

  

  الوقف �عم�� 

   )B.O.T( عقد البناء وال�شغيل واإلعادةبصيغة  

  دراسة فق)ية

  عبدهللا بن محمد العمرا-ي

  أستاذ الفقھ �� �لية الشر�عة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

اسات األوقاف

ر

اشد بن دايل لد

ر

ئ6س جمعية قضاء -أستاذ كر/.- الشيخ 

ر

  

  

و تطو�ر صيغة إلعمار الوقف بصيغة : �دف �ذا البحث �املستخلص
وكيفية االستفادة من �ذا  ،معاصرة، و() عقد البناء وال$شغيل واإلعادة
ال ب>يان حقيقة عقد البناء إالعقد 8) تطو�ر بناء الوقف. وال يتحقق ذلك 

وال$شغيل واإلعادة، وتوصيفھ الفقDE، وحكمھ الشرA) و@يان األح<ام 
واإلعادة 8) تمو�ل األوقاف كما بGن البحث  الفقFية لعقد البناء وال$شغيل

تطبيقات عقد البناء وال$شغيل واإلعادة 8) مجال األوقاف، وتطو�ره بما 
يتالءم مع مقاصده، ومقاصد الوقف وأح<امھ. لقد Nان من املسارات 
البحثية الرئWسة الDV رسمFا كرDTU الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف 

سعود اإلسالمية مسار تطو�ر املنتجات الوقفية، بجامعة اإلمام محمد بن 
 لFذا املسار، والذي \عرض صيغة من صيغ تمو�ل 

ً
و�ذا البحث يأ`ي داعما

حث بحثھ gعدد بااختتم ال. بناء األوقاف، وفق األساليب املعاصرة للتمو�ل
شرiعات لFذا النوع  من التوصيات ومن أ�مFا : حاجة إلصدار تنظيمات ̀و

لتمو�ل 8) مجال األوقاف، وتتضمن �ذه التنظيمات Nل ما من االس$ثمار وا
 mnر أساليب الرقابة ع�من شأنھ حماية األوقاف، واqrافظة علopا. وتطو

    األوقاف، ومعاي�vGا، وآلياotا.



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٤٠

  املقدمة

  أما %عد: ،ا#�مد " وحده والصالة والسالم ع�� نب�نا محمد وع�� آلھ و��بھ أجمع�ن

 بحاجات الناس ومتطلبا78م  ،ة الشرا4ع وأكمل0افإن شر+عة اإلسالم خاتم
ً
جاءت وافية

 لسعاد78م وفالح0م وجالبة ملصا#�0م ،FG شDE أمورAم
ً
 ،ودارئة للمفاسد ع7Kم ،ومحققة

 ًNهللا وابتغاء مرضاتة افشرعت ل0م فعل الطاعات، تقر �Uكما شرعت من األسباب والوسائل  ،إ

  .قات ا#bارaة، والE` من أAم0ا الوقفما يحقق تلك الغاية %عد الوفاة، وFZ الصد

وال يخفى ما للوقف من مfانة عظيمة، وآثار حميدة عند املسلم�ن، وصلة قوaة 

بواقع0م ع�� مر العصور اإلسالمية، فقد اAتم بھ العلماء سلفا وخلفا وأولوه عناية 

 ورسالتھ الديkية، وjان عندAم محل رعاية دائمة متواصلة، و�Nنوا أحfامھ، فائقة،

وأAميتھ االجتماعية FG حياة املسلم�ن، ذلك أن الوقف oعتFG mn عداد األعمال الصا#�ة 

فfان  الE` شرع0ا اإلسالم، وأمر 7tا، ومن الطاعات والقرNات الE` دعا إل7qا ورغب ف7qا،

 املسلمون j FGل زمان، وع�� مختلف الع0ود واألعصار يبادرون إليھ، وuaسابقون فيھ،

واقتداء بالنx`  ورجاء عظيم ثوابھ وواسع رحمتھ ومغفرتھ، ومرضاتھ،ابتغاء فضل هللا 

  سلمو ص�� هللا عليھ 
ً
إ�U املfارم، وإ�U فعل ا#m�zات،  اوNالسلف الصا#y من أمتھ، واسuباق

 بقولھ  وعمل الصا#�ات الE` يuنافس ف7qا املتنافسون من عباد هللا الصا#��ن،
ً
عمال

:�U١( َّ جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ� |عا(.  

 `Eة الaارb#الصدقة املنقطعة، فكيف بالصدقة ا FG ذه الفضيلةA انتj وإذا

سلم : "إذا مات اإل�سان و oستمر دّرAا ع�� التأبيد والE` قال ف7qا النx` ص�� هللا عليھ 

 من 
ّ
  . )٢(ولد صا#y يدعو لھ" وعلم يkتفع بھ، أ و: صدقة جارaة، أثالثةانقطع عنھ عملھ إال

 يقتصر األمر ع�� ذلك بل إن الوقف أداة فاعلة، وعامل م0م يتم بھ تحقيق وال

أAداف اجتماعية واسعة، وأغراض خ�mية شاملة |عود بالنفع العام ع�� املسلم�ن، 

  وتuسم بالدوام واالستمرار.

                                                           

 ).٩٢سورة آل عمران ( )١(
 )،١٦٣١ برقم( ،) أخرجھ مسلم عن أ-ي +ر*رة () كتاب الوصايا، باب ما ي! ق اإل�سان من الثواب �عد وفاتھ٢(

) ٣/١٢٥٥.(  



 ٣٤١: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

ومن سبل العناية بالوقف Aو البحث FG طرق إ�شاء الوقف و|عم�mه وا#�فاظ 

   النفع.و تعلق بالصيغ املعاصرة الE` |عود ع�� الوقف بالفائدة وال سيما فيما ي ،عليھ

وjان من املسارات البحثية الرئ�سة الE` رسم0ا كر��` الشيخ راشد بن دايل 

لدراسات األوقاف بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مسار تطوaر املنتجات 

صيغة من صيغ تموaل بناء ل0ذا املسار، والذي oعرض  االوقفية، وAذا البحث يأ|ي داعًم 

 األوقاف، وفق األساليب املعاصرة للتموaل.

ل0ذا وغ�mه جرى إعداد Aذا البحث لتطوaر الوقف بصيغة معاصرة، وFZ عقد 

وكيفية االستفادة من Aذا العقد FG تطوaر بناء الوقف،  ،البناء والuشغيل واإلعادة

) B.O.Tالuشغيل واإلعادة (%عنوان: (|عم�m الوقف بصيغة البناء و  اوجعلتھ موسوًم 

  دراسة فق0ية).

  أمية البحث: -أ 

  تuب�ن أAمية املوضوع، من خالل مايأ|ي:

اإلفادة من الصيغ ا#�ديثة لتعم�m املرافق العامة FG |عم�m األوقاف بما يتالءم   -

 مع أحfام الوقف وضوابطھ.

، ا#�اجة إ�U معرفة صيغ حديثة لتموaل األوقاف واسuثمارAا بصيغ آمنة  -

  وتحقق املص��ة للوقف.

ك�mة األوقاف املتع�mة، واملتعطلة، والE` تملك األرض، لك7Kا ال تملك التموaل   -

الfاFG لبناء األرض و|عم�Amا، مما oستد�F إعداد دراسات؛ إليجاد حلول ملشكالت أرا��` 

قد األوقاف املتع�mة، والE` تحتاج إ�U مدة طوaلة #bمع ما يكفي لتعم�Amا، وFG تطبيق ع

البناء والuشغيل واإلعادة FG |عم�m مثل Aذه األرا��` حل تموF�a مناسب، وفق الضوابط 

، خاصة مع وجود ا#�اجة االعامة وا#zاصة للوقف، فfان البحث A FGذا املوضوع م0ًم 

  .الكب�mة لتعم�m األوقاف املتع�mة، واملتعطلة

- FG شغيل واإلعادةuر تطبيق صيغة البناء والaتطو �Uاجة إ�ا#  mل |عم�aتمو

  األوقاف، بما يتالءم مع أحfام الوقف، وaحقق مقاصده.
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    أداف البحث: -ب 

- Fشغيل واإلعادة، وتوصيفھ الفق�`، وحكمھ الشر�uبيان حقيقة عقد البناء وال. 

 بيان األحfام الفق0ية لعقد البناء والuشغيل واإلعادة FG تموaل األوقاف.  -

- uمجال األوقاف، التعرف ع�� تطبيقات عقد البناء وال FG شغيل واإلعادة

  وتطوaره بما يتالءم مع مقاصده، ومقاصد الوقف وأحfامھ.

 الدراسات السابقة: -ج 

Aناك العديد من الدراسات االقتصادية والنظامية A FGذا األسلوب، إال أن الذي 

 وم7Kا: ،oعن�نا A FGذا املقام Aو الدراسات الشرعية

١.  `Eشغيل عدد من الدراسات الشرعية الuعن�ت ببحث عقد البناء وال

واإلعادة، لك7Kا لم تuناول تطبيقھ FG األوقاف، أو العالقة مع0ا، ماعدا دراسة حديثة 

للدكتور أحمد محمد خليل اإلسالمبوFU %عنوان: أسلوب البناء والuشغيل ونقل امللكية 

)B.O.Tشورات املع0د اإلسالمkي )، من الناحية الشرعية (عرض ومراجعة)، من م

Aـ، وقد jان ال0دف األساس من البحث كما أعلنھ املؤلف ١٤٣٣للبحوث والتدرaب لعام 

FG مقدمتھ Aو استظ0ار ا#�كم الشر�F للعقد، إال أنھ أشار إ�U أن أسلوب عقد البناء 

 mتثم� FG استحد¢7ا الفق0اء املسلمون `Eشابھ مع %عض الصور الuشغيل واإلعادة يuوال

من الغرب  ارت�ن واملرصد، فيfون Aذا األسلوب بذلك تطوaرً األوقاف، jا#�كر واإلجا

  لتلك الصيغ الE` ذكرAا الفق0اء.

الدراسات املقدمة ¤bمع الفقھ اإلسالمي الدوFG FU دورتھ التاسعة عشرة،  .٢

Aـ. والE` تناولت تطبيق Aذا األسلوب FG |عم�m األوقاف واملرافق ١٤٣٠واملنعقدة عام 

 
ً
ة ومفيدة A FGذا املوضوع، إال أ¥7ا لم |ستوف ا#bوانب جيد االعامة، وjانت بحوث

 الشرعية، كما أ¥7ا jانت موجزة بما يتالءم مع طبيعة العرض FG الدورة.

الدراسات الE` تناولت صيغ اسuثمار األوقاف وتموaل0ا، jانت |ش�m إ�U أن من  .٣

وا#�االت ضمن Aذه الصيغ عقد البناء والuشغيل واإلعادة، دون الدخول FG التفصيالت 

 والنماذج التطبيقية.
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  ما الذي يضيفھ البحث للدراسات واألعمال السابقة: - د

األحfام الفق0ية و التوصيف الفق�` الدقيق لعقد البناء والuشغيل واإلعادة،   -

 املتعلقة بھ.

  التعرف ع�� تطبيقات عقد البناء والuشغيل واإلعادة FG األوقاف. -

م مع مقاصده، واألحfام والضوابط تطوaر تطبيق Aذا األسلوب بما يتالء -

 ا#zاصة باألوقاف.

  من)' البحث: -ـ

س�تم اتباع املن¨§ الفق�` املقارن FG دراسة وتحليل املسائل محل البحث، بحيث 

 يتم اتباع ا#zطوات اآلتية:

 تصوaر املسألة. -

  إن jانت املسألة محل اتفاق فيتم توثيق0ا. -

حل ا#zالف، ومن ثم عرض وإن jانت املسألة محل خالف فيتم تحرaر م -

األقوال و�سب¬7ا إ�U أ��ا7tا، واالستدالل لfل قول، واملناقشة واملوازنة وال»mجيح، مع 

  بيان اآلثار امل»mتبة عليھ.

عزو اآليات، وتخرaج األحاديث، والتوثيق للمعلومات من املصادر واملراجع  -

  املعتmnة، وإتباع البحث بالف0ارس املتعارف عل7qا.

 لبحث ومحتو-اتھ: خطة ا -ـ

  ف0ارس :و انتظمت خطة Aذا البحث FG مقدمة وفصل�ن وخاتمة 

ف7qا االستفتاح، وعنوان البحث، وأAميتھ، وأAدافھ، والدراسات املقدمة: و

  السابقة، وخطتھ.

)،وتوصيفھ B.O.Tالفصل األول: حقيقة عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

  ث:الفقFG، وحكمھ الشرBC. وفيھ ثالثة مباح

)، و�شأتھ، وخصائصھ، B.O.Tاملبحث األول: حقيقة عقد البناء والuشغيل واإلعادة (

ع مطالب   :واألساليب املشا7tة. وفيھ أ̄ر
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  )B.O.Tاملطلب األول: |عرaف عقد البناء والuشغيل واإلعادة (

  .)B.O.Tاملطلب الثا�ي: �شأة عقد (

  .)B.O.Tاملطلب الثالث: خصائص عقد (

  .)B.O.Tساليب املشا7tة لعقد (املطلب الرا%ع: األ 

  .)B.O.OTالتحوaل (و الuشغيل و التمليك و البناء  -١

  .)BROTاإلعادة (و الuشغيل و االسuئجار و البناء  -٢

  .)MOTاإلعادة (و الuشغيل و التحديث  -٣

  .)ROTاإلعادة (و الuشغيل و التجديد  -٤

  .)ROOالuشغيل (و التملك و التجديد  -٥

  .)BOOل (الuشغيو التملك و البناء  -٦

 .)BLTاإلعادة (و التأج�m و البناء  -٧

 .)BOTاإلعادة (و الuشغيل و املبحث الثا�ي: التوصيف الفق�` لعقد البناء 

  .البناء التخرaج األول: عقد إجارة لألرض مقابل

  .التخرaج الثا�ي: عقد استصناع ثمنھ منفعة املرفق

   .التخرaج الثالث: عقد استصناع محدد الثمن

  .%ع: عقد إقطاعالتخرaج الرا

  .التخرaج ا#zامس: عقد شركة مؤقتة

  .التخرaج السادس: عقد مشاركة متناقصة

  .التخرaج السا%ع: عقد جعالة

  .إعادة امللكالصيانة و و الuشغيل و املقاولة  التخرaج الثامن: عقد جديد مركب من

  .اإلجارةو التخرaج التاسع: عقد مركب من عقدي االستصناع 

  ). وفيھ خمسة مطالب:B.O.Tعقد البناء والuشغيل واإلعادة (املبحث الثالث: حكم 

  .)BOTالنصوص الفق0ية FG ال»mاث الفق�` الE` |عد أصال لعقد ( املطلب األول:

  .املطلب الثا�ي: حكم اجتماع عقد االستصناع واإلجارة FG عقد واحد

  .)B.O.T( املطلب الثالث: اإليجابيات والسلبيات FG عقد البناء والuشغيل واإلعادة
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  .)B.O.Tاإليجابيات FG عقد ( الفرع األول:

  .)B.O.Tالفرع الثا�ي: السلبيات FG عقد (

  املطلب الرا%ع: حكم تأجيل ثمن االستصناع.

  .األجرة منفعة واحدة وتحدث بفعل الصا�عو املطلب ا#zامس: حكم jون ثمن االستصناع 

) O BPعمB.O.T LMالفصل الثاJي: تطبيق عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

  الوقف وتطو-ره. وفيھ أرQعة مباحث:

): BOTاملبحث األول: الصيغ الفق0ية لتعم�m األوقاف FG ال»mاث الفق�`، املشا7tة لعقد (

  وفيھ ثالثة مطالب:

ر وعالقتھ %عقد البناء والuشغيل واإلعادة (
ْ

  .)B.O.Tاملطلب األول: ا#ِ�ك

  .)B.O.Tقد البناء والuشغيل واإلعادة (ع% املطلب الثا�ي: عقد اإلجارت�ن وعالقتھ

  .)B.O.Tوعالقتھ %عقد البناء والuشغيل واإلعادة ( املطلب الثالث: املرَصد،

  املبحث الثا�ي: حكم إجارة الوقف إجارة طوaلة.

  ) FG |عم�m الوقف.B.O.Tاملبحث الثالث: حكم تطبيق عقد البناء والuشغيل واإلعادة (

  .) FG |عم�m الوقفB.O.Tعقد البناء والuشغيل واإلعادة ( املبحث الرا%ع: تطوaر تطبيق

  ، وف7qا: النتائج والتوصيات.اUVاتمة

لوج0ھ الكرaم، وأن ينفع بھ  اأسأل هللا العظيم أن يجعل Aذا العمل خالصً 

  املسلم�ن، وأن oس0م FG تطوaر األوقاف اإلسالمية، وتنمي¬7ا.

� نب�نا محمد، وع�� آلھ و��بھ وا#�مد " رب العامل�ن، والصالة والسالم ع�

  أجمع�ن.

  عبدهللا بن محمد العمراJي: وكتبھ

  

    



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٤٦

)،وتوصيفھ الفقB.O.T ،FGالفصل األول: حقيقة عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

  وحكمھ الشرBC، وفيھ ثالثة مباحث:

)، وJشأتھ، وخصائصھ، B.O.Tاملبحث األول: حقيقة عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

  اليب املشا^[ة. وفيھ أرQعة مطالب:واألس

  )B.O.Tاملطلب األول: Oعر-ف عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

  ) اختصارا للfلمات اآلتية:B.O.Tعقد البناء والuشغيل واإلعادة أخذ اسم (

-  )BUILD.البناء D·بمع (  

- )OBERATE.شغيلuال D·بمع (  

- )TRANSFER OF OWNERSHIBاإلعادة أو ال D·ل، أو) بمعaنقل امللكية .  تحو

  قد اش¬7ر 7tذا االسم لدى املتخصص�ن، وAذا العقد لھ العديد من الصور واألشfال.و 

  وقد عرف Aذا العقد بتعرaفات متعددة، م7Kا:

: شfل من أشfال تموaل املشار+ع، تمنح بمقتضاه حfومة ما، التعر-ف األول 

لصنع مشروع  اامتيازً  -للمشروع oشار إليھ باالتحاد املاFU –مجموعة من املسuثمرaن 

 ًaداد  امع�ن، و|شغيلھ، وإدارتھ، واستغاللھ تجارm«افية السj ونfلعدد من السن�ن ت

تfاليف البناء، إ�U جانب تحقيق أرNاح مناسبة من العائدات املتأتية من |شغيل 

 ًaأو من أي مزايا أخرى تمنح ل0م ضمن عقد االمتياز، وااملشروع، واستغاللھ تجار ، FG

¥7اية مدة االمتياز تkتقل ملكية املشروع إ�U ا#�fومة دون أي تfلفة، أو مقابل تfلفة 

  .)٣(التفاوض ع�� منح امتياز املشروع أثناء امناسبة يfون قد تم االتفاق عل7qا مسبًق 

اتفاق |عاقدي يتو�U بمقتضاه أحد أ¸zاص القطاع ا#zاص التعر-ف الثاJي: 

FG الدولة، بما FG ذلك عملية التصميم والتموaل والقيام إ�شاء أحد املرافق األساسية 

بأعمال الuشغيل والصيانة ل0ذا املرفق خالل ف»mة زمنية محددة oسمح لھ ف7qا بفرض 

رسوم مناسبة ع�� املنتفع�ن من Aذا املرفق.. لتمك�ن ذلك الz¹ص من اس»mجاع 
                                                           

?<نة األمم املتحدة للقانون التجاري  . ينظر: تقر*ر+ذا Aعر*ف ?<نة األمم املتحدة للقانون التجاري الدو4)  ) ٣(
 عن تطبيق عقد البناء والNشغيل واإلعادة، أحمد بخيت١٩٩٦الدو4) 

ً
  .١٤ص ،م، نقال
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ع�� عائد مناسب ع�� األموال الE` اسuثمرAا ومصارaف الuشغيل والصيانة، باإلضافة 

 �Uومة، أو إf�#ا �Uور بإعادة املرفق إjص املذz¹م الº«7اية املدة يل¥ FGثمار، وuاالس

  .)٤(¸zص جديد يتم اختياره

اتفاق مالك أو من يمثلھ مع ممول، ع�� أن يقوم األول بتمك�ن  التعر-ف الثالث:

ن للثا�ي ا#�ق FG إدارة الثا�ي من إقامة مkشأة بتموaل منھ ع�� ملك لألول، ع�� أن يfو 

 أو حسب االتفاق–Aذه املkشأة، وقبض العائد م7Kا 
ً
خالل ف»mة من الزمن متفق  -jامال

، jافة حقوق امللك -صا#�ة لألداء املرجو م7Kا-عل7qا، ع�� أن يfون للمالك ع�� املkشأة 

  .)٥(مDE ان¬7ت Aذه املدة

، واآلخر يقوم بuنفيذ : اتفاق ب�ن طرف�ن أحدAما يملك األرضالتعر-ف الرا`ع

  .)٦(و|شغيل مشروع لصا#y مالك األرض، ع�� أن لھ االنتفاع بذلك مدة محددة

: اتفاق ب�ن طرف�ن يطلب الطرف األول م7Kما إنجاز مشروع التعر-ف اUVامس

ما يfون Aذا الطرف الدولة، وfaون املشروع أحد مشار+ع البkية  اوغالبً  –مع�ن 

ما تقوم  اوaقوم الطرف الثا�ي بإنجاز Aذا املشروع، وغالبً  -ااألساسية الE` تدر عائًد 

 �U0ة املنفذة حق امتياز بأن تتوb7ا املشروع، وتمنح ل�qيقام عل `Eالدولة بتقديم األرض ال

|شغيل املشروع مدة معلومة %عد أن تkت�` من بنائھ، |ستفيد خالل0ا تلك ا#0bة منفردة 

  .)٧(ثم تقوم %عدAا بنقل ملكية املشروع للدولة بfامل اإليراد، |ستوFG ف7qا الثمن، ومن

: عقد عام، يmnمھ إمام املسلم�ن أو من ين�بھ مع طرف خاص، التعر-ف السادس

  .)٨(يتو�U بمقتضاه بناء مرفق عام اقتصادي، مقابل منفعة املرفق مدة معينة

                                                           

 ٢٨٨دليل منظمة اليونيدو ص ينظر:+ذا Aعر*ف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).  ) ٤(
ً
، نقال

  .٣ص ،رشودعن تطبيق عقد البناء والNشغيل واإلعادة، خالد ال
بحث مقدم  ،تطبيق عقد البناء والNشغيل واإلعادة () Aعم]Z األوقاف واملرافق العامة، أحمد محمد بخيت  ) ٥(

  .١٦ص ،_<مع الفقھ اإلسالمي الدو4)، الدورة التاسعة عشرة
، بحث تطبيق عقد البناء والNشغيل واإلعادة () Aعم]Z األوقاف واملرافق العامة، خالد بن سعود الرشود) ٦(

  .٤ص ،مقدم _<مع الفقھ اإلسالمي الدو4)، الدورة التاسعة عشرة
  .١٠ص ،)، أحمد اإلسالمبوB.O.T(4) أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية (٧(
  .٩١ص ،، للمنيف) عقد امتياز البناء والNشغيل واإلعادة () املرافق العامة٨(
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 : اتفاق مالك أو من يمثلھ، مع ممول (شركة املشروع) ع�� إقامةالتعر-ف السا`ع

 أو حسب االتفاق، خالل ف»mة متفق عل7qا؛ 
ً
مkشأة وإدار78ا، وقبض العائد م7Kا، jامال

بقصد اس»mداد رأس املال املسuثمر مع تحقيق عائد معقول، ثم |سليم املkشأة صا#�ة 

  .)٩(لألداء املرجو م7Kا

  نقد التعر-فات، والتعر-ف اUcتار:

وا«FG y بيان مف0وم عقد  %عد عرض التعرaفات املتقدمة، والE` أس0مت %شfل

)، أذكر فيما يأ|ي أAم امل��وظات ع�� تلك التعرaفات B.O.Tالبناء والuشغيل واإلعادة (

  ل�zلوص إ�U التعرaف ا¤zتار A FGذا البحث:

: الطول واالستطراد -عدا الرا%ع والسادس – اي��ظ ع�� Aذه التعرaفات جميعً  -

  ن ماAية العقد.FG ذكر %عض التفصيالت الE` قد ال تfون م

عض0ا عmn بأنھ اتفاق  - عmnت %عض التعرaفات، بأنھ شfل من أشfال التموaل، ̄و

 �Uبأنھ اتفاق ب�ن طرف�ن أقرب إ mبأنھ اتفاق ب�ن طرف�ن، والتعب� mnعض0ا ع |عاقدي، ̄و

  حقيقة العقد. 

باملشار+ع ا#�fومية، وAذا ��يح  اجعلت %عض التعرaفات عقد البوت خاصً  -

شأة العقد، وأما اآلن فقد توسع فيھ القطاع ا#zاص، بل واألفراد واأل¸zاص باعتبار �

  واألوقاف. املعنوaون،

عmnت %عض التعرaفات بأنھ FG ¥7اية املدة تkتقل ملكية املشروع إ�U ا#�fومة،  -

 FZذه قضية محل خالف ب�ن الباحث�ن بمختلف تخصصا78م، وAباإلعادة، و mnعض0ا ع ̄و

مدة العقد تبقى ثابتة للطرف األول، أو تkتقل %شfل مؤقت للطرف  Aل امللكية للمشروع

الثا�ي مدة العقد ثم يقوم بنقل امللكية، واألقرب أن امللكية ال تkتقل للطرف الثا�ي، 

وإنما يfون لھ ملك املنفعة واالنتفاع مدة العقد، بدليل أن الطرف الثا�ي ل�س لھ ا#�ق 

ل بامللكية املؤقتة يتعارض مع إحدى ا#zصائص FG بيع األصل لطرف آخر، كما أن القو 

الرئ�سة للملكية، وFZ أن ملكية الع�ن ال تقبل التوقيت، ف�` حق دائم، ومDE ما ثبuت 
                                                           

  .+ـ.١٤٣٠ ،)، الدورة التاسعة عشرة٨/٩( ١٨٢قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدو4) رقم  )٩(



 ٣٤٩: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

والتعب�m الوارد FG ال»mجمة بنقل امللكية  .)١٠(بأحد أسبا7tا الشرعية فإ¥7ا تث¾ت مؤNدة

  تحوaل.الصواب أنھ لنقل ملكية اإلدارة، أو oعmn باإلعادة أو ال

عد عرض التعرaفات، واالنتقادات الواردة عل7qا، يمكن |عرaف عقد البناء  ̄و

اتفاق بMن مالك األرض، وممول يقوم بإJشاء )، بأنھ: B.O.Tوالuشغيل واإلعادة (

مقابل منفعتھ (إيراداتھ) مدة عقد  ،مشروع، لصاkV مالك األرض، وOشغيلھ

Vاية مدة العقد صا]n BP سلمھo االمتياز، ثم tًلالنتفاع. ا  

  ):B.O.Tاملطلب الثاJي: Jشأة عقد (

) FG بالد الغرب منذ حواB.O.T FUاإلعادة (و الuشغيل و انuشر تطبيق أسلوب البناء 

   .)١١(مائE` عام %غرض تموaل مشار+ع الب·D األساسية الE` تحتاج0ا الدولة

F أواخر oعرف %عقود االمتياز الj `Eانت منuشرة G ترجع جذور Aذا العقد إ�U ماو

حيث  ،غ�Amا من الدول و FG فر�سا  ،Nداية القرن العشرaنو القرن التاسع عشر 

محطات الك0رNاء و استخدمت فر�سا Aذه العقود لتنفيذ مشروعات السكك ا#�ديدية 

  ال»ºوaد بمياه الشرب.و 

كما |عتmn قناة  ،املاء وفق Aذا النظامو وFG مصر: تم تزوaد مصر ا#bديدة بالك0رNاء 

   .)١٢(ن األمثلة الشm�0ة لعقود االمتياز FG ¥7اية القرن التاسع عشرالسو+س م

ومع تطور املدن، و|عدد املرافق العامة وتنوع0ا، أصبح تموaل Aذه املرافق، وتقديم 

ع�� جميع الدول، |¿bز م�ºانيا78ا عن تلبية jامل  اماليً  اا#zدمات العامة للناس oشfل عبئً 

إليجاد وسائل بديلة عن االق»mاض؛ إلنجاز Aذه  مما دفع0ا ،املصروفات املس¬7دفة

املشروعات األساسية، مما دفع الدول لسياسة التخصيص، والE` |ع·`: مشاركة القطاع 

  .ا#zاص FG تنفيذ Aذه املشروعات، و|شغيل0ا

                                                           

  ).١/٣٦٢(  ينظر: املدخل الفقde العام، للزرقا )١٠(
، أحمد )B.O.T(، وأسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية ٩٤إلياس ناصيف، ص)، B.O.Tعقد (ينظر:  )١١(

 .١ص ،اإلسالمبو4)
م، وملدة Aسعة ١٨٥٤س عام . وiان امتياز حفر قناة السو٩٤hإلياس ناصيف، ص)، B.O.Tينظر: عقد ( )١٢(

.
ً
  وAسع]ن عاما
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وقد أدى ازدAار Aذا النوع من التخصيص إ�U ظ0ور أشfال كث�mة لعقود املرافق 

Amا وأك�Aشغيل واإلعادة، وقد توالت اا نجاًح العامة، ومن أبرزuعقد امتياز البناء وال :

  .)١٣(تطبيقاتھ FG كث�m من دول العالم

%عد ذلك انuشر تطبيق Aذا العقد، وث¾ت نجاحھ FG تموaل مشروعات املرافق 

) يجري العمل بھ ع�� مستوى الدول B.O.Tالعامة، وتؤكد الدراسات أن أسلوب (

  .)١٤(املتقدمة، والنامية

سياسة تخصيص املرافق العامة: اململكة العرNية  االدول الE` تبkت مؤخرً ومن 

Aـ، وثيقة أبرزت املالمح ١٤٢٣السعودية، فقد صدر عن ا¤bلس االقتصادي األع�� عام 

العامة للتخصيص، وقد نصت Aذه الوثيقة ع�� امتياز البناء والuشغيل واإلعادة 

)B.O.Tوأنھ صيغة من الصيغ املعتمدة إل� ،(اململكة FG شاء املرافق العامة)١٥(.  

  ):B.O.Tاملطلب الثالث: خصائص عقد (

  ) بخصائص، م7Kا:B.O.Tيتم�º عقد البناء والuشغيل واإلعادة (

أنھ نظام |عاقدي، يkشأ بتوافق إرادت�ن أو أك�m ع�� إ�شاء مشروع مع�ن،   -

 مدة معينة.بتموaل من املسuثمر، ع�� أن يfون لھ حق إدارتھ، وج·` عائده، خالل 

أنھ عقد امتياز؛ وذلك ألن ا#0bة اإلدارaة تتفق مع شركة من القطاع ا#zاص   -

تتو�U بموجبھ إقامة أحد مشار+ع البkية التحتية بجميع مراحلھ من  افتعط7qا امتيازً 

تصميم وتموaل وإ�شاء و|شغيل، و|ستفيد الشركة املسuثمرة من إيرادات املشروع 

 دة االمتياز.خالل مدة زمنية معينة FZ م

أنھ عقد تموaل واسuثمار، ف0و من حيث األصل عقد تموaل إل�شاء مشروع   -

 لصا#y ا#0bة اإلدارaة ونحوAا، كما أنھ عقد اسuثمار للشركة املسuثمرة.

                                                           

 .٤٤ينظر: االتجا+ات ا? ديثة () خklصة املرافق العامة، محمد املتو4)، ص )١٣(
 .١٩ص ،ينظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية، أحمد اإلسالمبو4) )١٤(
  .٨٢ينظر: عقد امتياز البناء والNشغيل واإلعادة، للمنيف، ص )١٥(
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، األمر الذي يدعو املسuثمرaن -  اغالبً  –كbÀ mnم االسuثمارات A FGذا العقد   -

 زم للمشروع.لتfوaن اتحاد ماFU، لتوف�m التموaل الال 

مدة االمتياز طوaلة �س¾يا، بالقدر الذي يكفي لتغطية رأس مال املشروع،   -

 وaحقق معدل الرNح املس¬7دف للمسuثمر.

املشروع يقدم خدمات عامة ألفراد ا¤bتمع، وNذلك فإن bÀم املستفيدين   -

.mمنھ كب� 

 ملكية املشروع تظل ثابتة ل�0bة اإلدارaة.  -

ألنھ اسuثمار FG  ا؛ نظرً - اغالبً  –مرتفعة  اسلوب أرNاًح يحقق االسuثمار 7tذا األ   -

   .)١٦(مشار+ع البkية التحتية

  ):B.O.Tاملطلب الرا`ع: األساليب املشا^[ة لعقد (

) شfل من أشfال عدة |ستخدم FG تموaل املشروعات ا#zدمية B.OTأسلوب (

سماAا  ¯عض0مو  ،)B.OTلعقد ( )١٧(وقد سماAا %عض الباحث�ن صورا ،االقتصاديةو 

 
ً
  .)١٩(¯عض0م سماAا نظم تموaل مشا7tةو  ،)١٨(أشfاال

�Nن عقد و املقارنة بي7Kا و الصيغ املشا7tة و فيما يأ|ي عرض ألAم Aذه األساليب و 

)B.OT:(  

  

                                                           

قد البناء والNشغيل واإلعادة () Aعم]Z األوقاف واملرافق العامة، أحمد محمد بخيت بحث ينظر: تطبيق ع) ١٦(
، وتطبيق عقد البناء والNشغيل ٢١مقدم _<مع الفقھ اإلسالمي الدو4)، الدورة التاسعة عشرة ص

المي واإلعادة () Aعم]Z األوقاف واملرافق العامة، خالد بن سعود الرشود، بحث مقدم _<مع الفقھ اإلس
  .٤الدو4)، الدورة التاسعة عشرة ص

 .٥١٩ص  ،إبرا+يم التنم ينظر: االمتياز () املعامالت املالية وأحoامھ () الفقھ اإلسالمي، )١٧(
 .١٠ص ،ينظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية، أحمد اإلسالمبو4) )١٨(
وتطبيق  واملرافق العامة، أحمد محمد بخيت، ينظر: تطبيق عقد البناء والNشغيل واإلعادة () Aعم]Z األوقاف )١٩(

عقد البناء والNشغيل واإلعادة () Aعم]Z األوقاف واملرافق العامة، خالد بن سعود الرشود، بحثان مقدمان 
 . _<مع الفقھ اإلسالمي الدو4)، الدورة التاسعة عشرة
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  ):B.O.OTال7شغيل واإلعادة (و البناء والتمليك  -١

مة إقاو بناء املشروع  )٢١(7tذه الصيغة للمسuثمر (الشركة) )٢٠(تuيح ا#0bة اإلدارaة

تتو�U و تملكھ بواسطة شركة مؤقتة تمثل ف7qا ا#�fومة و معداتھ ع�� نفق¬7ا و Aياjلھ 

تقوم و  ،الE` تfون عادة طوaلةو الuشغيل خالل مدة االمتياز و اإلشراف ع�� التأس�س 

عد ان¬7اء Aذه املدة يصبح  ،االنتفاع من ر+عھ خالل مدة املشروعو الشركة باستغاللھ  ̄و

بحيث تkتقل ملكيتھ إ�U  ،وتkت�` شركة االمتياز قانونا ،دولةاملشروع ملكية عامة لل

   .)٢٢(ا#0bة املتعاقدة FG ¥7اية املدة املتفق عل7qا

aرى %عض الباحث�ن أن األقرب إ�U الصواب القول بأن شركة املشروع ال تتملك و 

 ،معدات ،أدوات ،املرفق أو املشروع نفسھ بل تتملك العناصر الE` أوجد78ا ( مkشآت

طول مدة التعاقد و آالت...) وال يfون Aذا التملك لتلك العناصر بصورة مطلقة  ،زةأج0

FZ املرحلة الE` تظل ف7qا ل0ذه العناصر خصوصي¬7ا و بل ينحصر ذلك FG مرحلة معينة 

أما %عد أن  ،استقالل0ا قبل أن تتمخض FG مجمل0ا عن مرفق عام يؤدي خدمة عامةو 

تقديم خدماتھ ومنتجاتھ فإن Aذه العناصر تفقد و  تبدأ مرحلة استغاللھو oشيد املرفق 

عنده ال يyÂ أن يقال بأن شركة املشروع تتملك Aذه و استقالل0ا و خصوصي¬7ا 

ذلك ألنھ ال يجوز ل0ا أن تتصرف تصرفا ناقال مللكي¬7ا؛ ألن ذلك ال يfون إال و العناصر؛ 

   .)٢٣(ملالك الرقبة، وFZ ا#0bة اإلدارaة املتعاقد مع0ا

  ):BROTاإلعادة (و ال7شغيل و االس7ئجار و  البناء -٢

يتم التعاقد ع�� أن تقوم الشركة املسuثمرة ب¾ناء املشروع (املرفق) ع�� نفق¬7ا 

فتfون  ،لصا#y ا#0bة اإلدارaة مقابل امتالك منفعة املشروع مدة معلومة معينة

صيانتھ و وNذلك تقوم الشركة املسuثمرة بuشغيلھ  ،الشركة مستأجرة للمشروع

بھ خالل املدة املتفق عل7qا تحت إشراف ا#0bة  �صول ع�� أجرة انتفاع ا#bم0ور ا#و 

                                                           

  اإلدار*ة q) ا? oومة أو من يمثلpا من الوزارات واإلدارات. ا?<pة )٢٠(
 الشركة q) الشركة املسNثمرة الdr يتم التعاقد معpا �عقد االمتياز. )٢١(
، والعقود اإلدار*ة وعقد البوت ألحمد سالمة ٤٣ص ،ينظر: عقود الNشsيد واالستغالل والNسليم، للرو-ي )٢٢(

 .١١٣. وعقد امتياز البناء والNشغيل واإلعادة () املرافق العامة، للمنيف ص ٣٥٨بدر، ص
 .١١٣ص قد امتياز البناء والNشغيل واإلعادة () املرافق العامة للمنيف،ينظر: ع )٢٣(
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عد ان¬7اء املدة املتفق عل7qا تقوم الشركة بإعادة املرفق إ�U ا#0bة  ،رقاب¬7او اإلدارaة  ̄و

  .)٢٤(اإلدارaة مالم توافق ا#0bة اإلدارaة ع�� تجديد مدة اإليجار لشركة املشروع

وتuيح للشركة  ،ملكية املرفق تبقى ل�0bة اإلدارaة aالحظ A FGذه الصيغة أنو 

Nذلك فإنھ ال فرق و ،ومن ثم تؤول إ�U ا#0bة اإلدارaة،االنتفاع باملرفق املدة املتفق عل7qا

Nيان ذلك أنھ و  ،حسب الصيغة املق»mحة -محل البحث  -) �NBOTن صيغة (و عمليا بي7Kا 

مع الشركة املسuثمرة بحيث تقوم  j FGل من الصيغت�ن تقوم ا#0bة اإلدارaة بالتعاقد

وFG مقابل ذلك تحصل  ،صيانتھو |شغيلھ و اسuئجاره و الشركة ب¾ناء املشروع (املرفق ) 

  ع�� ملكية االنتفاع الذي يخول0ا ا#�صول ع�� األجرة امل»mتبة من |شغيل املرفق العام.

  ) :MOTاإلعادة (و ال7شغيل و التحديث  -٣

تطوaره ع�� نفق¬7ا مقابل و بتحديث مرفق عام  يتم التعاقد ع�� أن تقوم الشركة

  ثم |عيده إ�U ا#0bة اإلدارaة املتعاقدة FG ¥7اية العقد. ،استغاللھ مدة العقد

الE` تحتاج إ�U تطوaر و ت�bأ ا#0bات اإلدارaة إA �Uذا العقد FG املرافق القائمة و 

طاع ا#zاص فتحقق فت�bأ إ�U الق ،الذي يتطلب غالبا مبالغ مالية كب�mةو  ،تحديث تق·`و 

كما يتم  ،عودة املشروع إل7qا مزودا بالتكنولوجيا ا#�ديثة %عد ان¬7اء ف»mة االمتياز

االتفاق FG الغالب ع�� ال»ºام الشركة بتدرaب عدد jاف من العامل�ن التا%ع�ن ل�0bة 

  .)٢٥(اإلدارaة املتعاقدة

  ):ROTاإلعادة (و ال7شغيل و التجديد  -٤

إعادة Aيfلة املرافق املتع�mة مقابل و الشركة بتجديد  يتم التعاقد ع�� أن تقوم

الذي قبلھ أن التجديد A FGذا و الفرق ب�ن Aذا األسلوب و  ،االنتفاع بھ مدة العقد

A املرفق نفسھ واألسلوب FG،  مبناه FG شآتھ وkأدواتھو م،  FG األسلوب الثالث ف0و FG وأما

  .)٢٦(التحديث FG الوسائل التقنية

                                                           

، وعقود الNشsيد ٥٢٢ص ،إبرا+يم التنم ينظر: االمتياز () املعامالت املالية وأحoامھ () الفقھ اإلسالمي، )٢٤(
دة () ، وعقد امتياز البناء والNشغيل واإلعا٣٨ص ألحمد رشاد، ، وعقد اإل�شاء واإلدارة،٤١ص، للرو-ي

 .١١٢ص ،للمنيف املرافق العامة،
 .١١٤، وعقد امتياز البناء والNشغيل واإلعادة، للمنيف ص٥٣ص ،ينظر: عقود الNشsيد للرو-ي )٢٥(
 .١١٥ص ،ينظر: عقد امتياز البناء والNشغيل واإلعادة، للمنيف )٢٦(



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٥٤

  ):ROOال7شغيل (و لك التمو التجديد  -٥

إعادة و  ،يتم التعاقد ع�� أن تقوم الشركة بتجديد أحد املشروعات العامة القائمة

 ،اتصالو وسائل نقل و معدات و آالت و تزوaده بfافة ما يحتاج إليھ من أج0زة و Aيfلتھ 

ا#�صول و استغاللھ و السماح من قبل ا#0bة اإلدارaة للشركة املسuثمرة بتملك املشروع و 

وذلك مقابل حصول ا#0bة اإلدارaة ع�� مبلغ ماFU يقسط عادة ع�� عدة  ،اداتھع�� إير 

ولكن %عد  ،وال |عود ملكية املشروع إ�U ا#0bة اإلدارaة املتعاقدة ،سنوات حسب االتفاق

  .ان¬7اء املدة ا¤�ددة يتم تجديد االمتياز أو ان¬7اء املشروع الن¬7اء عمره االف»mا��`

ت�bأ إل7qا  ،zÂzصة الfاملة للمرافق العامةAذه الصورة إحدى صور ا#و 

أو املرافق الE` |عا�ي من ديون  ،ا#0bات اإلدارaة FG املرافق العامة الE` |عا�ي من خسائر

  . )٢٧(كب�mة

  ): BOOال7شغيل (و التملك و البناء  -٦

تfون  ،|شغيلھو تأس�سھ و الشركة املسuثمرة عقدا لبناء املرفق و تmnم ا#0bة اإلدارaة 

وال يkت�` Aذا النوع من املشروعات  ،املشروع ثابتة للشركة خالل مدة االمتيازملكية 

وإنما يتم تجديد االمتياز %عد ان¬7اء املدة ا¤�ددة أو يتم ان¬7اء  ،بإعادتھ إ�U ا#0bة اإلدارaة

وFG حال رفض ا#0bة اإلدارaة تجديد االمتياز مع بقاء  ،املشروع الن¬7اء عمره االف»mا��`

من ثم يحق ل�0bة اإلدارaة و  ،مال فإ¥7ا |عوض الشركة املالكة عن حصص امللكيةاملرفق عا

وAذه الصورة إحدى صور ا#zÂzصة  ،)٢٨(التعاقد مع آخرaن لuشغيلھو |شغيل املرفق 

  الfاملة للمرافق العامة.

  ):BLTاإلعادة (و التأجLM و البناء  -٧

وعند إتمام البناء تقوم  ،يتم العاقد ع�� أن تقوم الشركة ب¾ناء املرفق ع�� نفق¬7ا

مقابل  ،استغاللھ مقابل بنا7Ãا لھو ا#0bة اإلدارaة املتعاقدة باسuئجار املرفق من الشركة 

                                                           

إبرا+يم التنم،  ھ () الفقھ اإلسالمي،، واالمتياز () املعامالت املالية وأحoام٥٦ينظر: عقود الNشsيد للرو-ي ص )٢٧(
 .١١٦للمنيف ص ،والNشغيل واإلعادة ، وعقد امتياز البناء٥٢٢ص

 ،والNشغيل واإلعادة، للمنيف ، وعقد امتياز البناء٣٥٨ص ينظر: العقود اإلدار*ة، أحمد سالمة بدر، )٢٨(
 .١١٥ص



 ٣٥٥: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

تقوم ا#0bة اإلدارaة و حصول الشركة ع�� أجرة مالية بصفة دورaة طول مدة التعاقد 

الصا من أية صيانتھ ثم يص�m املرفق FG ¥7اية مدة العقد ل�0bة اإلدارaة خو بuشغيل املرفق 

وت�bأ ا#0bة اإلدارaة إA �Uذه الصيغة إذا jانت ال ترغب FG دخول الشركة FG  ،أعباء

  .)٢٩(املدارسو مثل املرافق التعليمية  ،عالقات مباشرة مع ا#bم0ور 

  )BOTاإلعادة (و ال7شغيل و املبحث الثاJي: التوصيف الفقFG لعقد البناء 

وقبل  ،) ع�� أقوالBOT( صيف عقدالباحثون FG تو و اختلف الفق0اء املعاصرون 

  :عرض التخرaجات البد من التن¾يھ ع�� أن العقد يحتوي ع�� عمليت�ن أساس�ت�ن

  األوyz: بناء املرفق: 

حيث تبدأ شركة االمتياز ب¾ناء املرفق %عد تمك�ن ا#0bة  ،تبد أ من إبرام العقدو 

بناء املرفق مطابقا  faون و  ،واالتفاق ع�� املواصفات ،اإلدارaة ل0ا من أرض املشروع

ومرحلة البناء تfون  ،تحت إشراف0او للمواصفات الE` اش»mط¬7ا ا#0bة اإلدارaة FG العقد 

  .والتأخر ف7qا يجعل شركة االمتياز عرضة للشروط ا#bزائية ،محددة املدة

  الثانية: Oشغيل املرفق:

وFZ مدة طوaلة  ،ازتبدأ من ان¬7اء شركة االمتياز من بناء املرفق حDE ¥7اية مدة االمتيو 

تتضمن Aذه العملية |شغيل شركة االمتياز املرفق و  - غالبا  - ال تقل عن عشرaن سنة 

مواصفات محددة FG العقد، و وفق شروط  ،صيانتھو وتقديم خدماتھ للمنتفع�ن  لصا#�0ا،

تتضمن Aذه املرحلة |سليم شركة االمتياز املرفق jامال بمعداتھ و وتحت رقابة ا#0bة اإلدارaة 

  .أج0زتھ ل�0bة اإلدارaة FG ¥7اية مدة االمتيازو 

  :)BOTاإلعادة (و الuشغيل و فيما يأ|ي عرض ألAم التخرaجات الفق0ية لعقد البناء و 

  البناء : عقد إجارة لألرض مقابلالتخر-ج األول 

aرى أ��اب Aذا التخرaج أن ا#0bة اإلدارaة مؤجر األرض إ�U شركة االمتياز ملدة و 

FZ  -مؤجلة  -واألجرة  ،|ستخدمھ ملصا#�0ا FG تلك املدةو عل7qا املشروع  متفق عل7qا لتب·`

وع�� Aذا التخرaج  ،املشروع نفسھ الذي oسلم jامال إ�U ا#0bة اإلدارaة FG ¥7اية العقد
                                                           

  .١٢ص ل امللكية، أحمد اإلسالمبو4)،، وأسلوب البناء والNشغيل ونق٣٩ص ينظر: عقود الNشsيد للرو-ي، )٢٩(



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٥٦

يfون املشروع مملوjا لشركة االمتياز %عد بنائھ ثم تkتقل ملكيتھ إ�U ا#0bة اإلدارaة 

رaة افالعالقة ب�ن ا#0bة اإلد ،خالل مدة العقد أجرة عن استخدام األرضو عوضا 

ممن ذAب إA �Uذا التخرaج القا��` و  ،املستأجرو شركة االمتياز FZ عالقة املؤجر و 

  .)٣٠(محمد تقي العثما�ي

  املناقشة :

  يناقش Aذا التخرaج بما يأ|ي:

أن القصد FG التعاقد لم يتجھ إ�U تأج�m األرض أو املشروع بدليل عدم النص  -١ 

وإنما القصد اتجھ إ�U التعاقد ع�� منح امتياز ملدة معينة مقابل إ�شاء ،� أجرة محددةع�

  املشروع بمواصفات محددة.

٢-  mة أو غ�a0ة اإلدارbمقصودا ل� D·ان املبj أننا ال بد أن نفرق ب�ن ما إذا

من يؤجر األرض ملدة عشرaن  -مثال  كما Aو FG مكة -وذلك أنھ وجد FG الواقع  ،مقصود

نة مقابل أجرة منخفضة رو�FG F انخفاض0ا jون املستأجر س�ب·` برجا أو فندقا س

سيؤول إ�U املؤجر FG ¥7اية املدة، لكن املؤجر ال يتدخل FG مواصفاتھ، بخالف املشروع أو 

  aتم االتفاق ع�� مواصفات محددة .و ) ف0و مقصود BOTاملرفق FG عقود (

متياز ملب·D املرفق FG مدة االمتياز ثم أن Aذا التخرaج يف»mض ملكية شركة اال  -٣

وAذا ال  ،تنقل ملكيتھ ل�0bة اإلدارaة عوضا مؤجال عن منفعة األرض املستأجرة

ألن ملكية املرفق تبقى ثابتة ل�0bة اإلدارaة طول مدة االمتياز كما أن طبيعة ،oسلم

  .)٣١(املرافق العامة تأ¯ى امللكية ا#zاصة

ألن  ،القواعد الشرعية ا#�اكمة لعقد اإلجارةأن Aذا التخرaج ال يتفق مع  -٤

 ،واإلجارة عقد متجدد ،اإلجارة ت¾تدي منذ أول يوم |سلم فيھ األرض إ�U شركة االمتياز

فاألجرة البد  ،)٣٢(ولو jانت اإلجارة طوaلة ،فfل يوم يkسب إليھ جزء من األجرة املتفق عل7qا

                                                           

، مجلة مجمع ٣ص ينظر: عقد البناء والNشغيل ونقل امللكية من الناحية الشرعية _ مد تقي العثما�ي، )٣٠(
 . +ـ.١٤٣٠الدورة التاسعة عشرة  الفقھ اإلسالمي الدو4)،

 .١٩١ص للمنيف، ينظر: عقد امتياز البناء والNشغيل واإلعادة () املرافق العامة، )٣١(
 ).٧/١١ينظر: ا_ tu البن حزم ( )٣٢(



 ٣٥٧: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

معرفة األجرة املستحقة و ن التصفية أن تfون قابلة لالنقسام ع�� عدد أيام اإلجارة ليمك

ولكن األجرة A FGذا العقد FZ املشروع الذي سوف  ،عند انفساخ اإلجارة قبل ان¬7اء املدة

يkشئھ املستأجر، ولو انفzÇت اإلجارة قبل اكتمال املدة ال يمكن التصفية بالتجزئة ع�� 

رة قبل أن يظ0ر جزء من وقد تنفÈÇ اإلجا ،وذلك ألن املرفق ال تبعض ،عدد األيام املاضية

  .)٣٣(أجزاء املشروع، فتب�ن أن املشروع ال يص�y أن يfون أجرة FG إجارة األرض

  : عقد استصناع ثمنھ منفعة املرفقالتخر-ج الثاJي

يرى أ��اب Aذا التخرaج أن ا#0bة اإلدارaة تقوم A FGذا العقد بتحديد املشروع 

و|عتmn ا#0bة اإلدارaة  ،وم بuنفيذهوتطلب من شركة االمتياز أن تق ،وضع مواصفاتھو 

 ،وfaون ثمن االستصناع منفعة املرفق ،شركة االمتياز FZ الصا�عةو  ،Aنا مستصنعة

 ،FZ مدة االمتياز السuيفاء ثمن االستصناعو والE` تkتفع 7tا الشركة الصا�عة ملدة معينة 

عدAا |عيد املرفق إ�U ا#0bة اإلدارaة   .)٣٤(̄و

  :املناقشة

  رaج بما يأ|ي:نوقش Aذا التخ

#0bالة مقدار العائد من |شغيل  ،أن منفعة املرفق ال تص�y ثمنا لالستصناع -١

  .)٣٥(املرفق

 ،إذ قام بتكييف مرحلة البناء ،أغفل ا#bزء اآلخرو أنھ نظر إ�U جزء من العقد  -٢

أطول0ا و مع أ¥7ا مرحلة م0مة من مراحل العقد  ،ولم يتطرق لتكييف مرحلة الuشغيل

  .)٣٦(Aذا فيعتA mnذا التخرaج ناقصا وع�� ،زمنا

   

                                                           

، مجلة مجمع ٤ص _ مد تقي العثما�ي، ينظر: عقد البناء والNشغيل ونقل امللكية من الناحية الشرعية، )٣٣(
 +ـ.١٤٣٠الدورة التاسعة عشرة  الفقھ اإلسالمي الدو4)،

، مجلة ٣ص د تقي العثما�ي،_ م ينظر: عقود البناء والNشغيل ونقل امللكية من الناحية الشرعية، )٣٤(
والNشغيل ونقل  +ـ. وحقيقة نظام البناء١٤٣٠الدورة التاسعة عشرة  مجمع الفقھ اإلسالمي الدو4)،

 .٣٦ص، لنا+د عu) حسن السيد امللكية،
 . ٩٣ص  ،ينظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية لإلسالمبو4) )٣٥(
 .١٩٧ص للمنيف،،ادةينظر: عقد امتياز البناء والNشغيل واإلع )٣٦(



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٥٨

  الثالث: عقد استصناع محدد الثمنالتخر-ج 

يرى أ��اب Aذا التخرaج أنھ عقد استصناع محدد الثمن بمبلغ مع�ن oغطي 

مع تمكي7Kا من استغالل املرفق املدة الE` تحصل  ،ورNح شركة االمتياز ،تfاليف املشروع

  . )٣٧(ع7tا ع�� املبلغ ا¤�دد ثمنا لالستصنا

  املناقشة: 

  نوقش Aذا التخرaج بما يأ|ي:

  أغفل مرحلة الuشغيل .و حيث نظر إ�U مرحلة البناء  ،أنھ تخرaج ناقص -١

ووقعوا FG ج0الة  ،أن القائل�ن بھ أرادوا تجنب ا#0bالة FG قدر ثمن االستصناع -٢

وm«aتب  ،املدة الE` تمكن ف7qا شركة االمتياز من املرفق حDE |ستوFG ثمن االستصناع

طالت  ،تقديم خدماتھ مادام الرNح مضموناو عليھ توا�ي شركة االمتياز FG |شغيل املرفق 

  . )٣٨(التالعب FG إيرادات املرفقو وAذا يفتح بابا للفساد املاFU  ،قصرت واملدة أ

  التخر-ج الرا`ع: عقد إقطاع:

ق مدة وع�� Aذا التخرaج فإن ا#0bة اإلدارaة تقطع شركة االمتياز أرض املرف

وتkتفع الشركة %عائد Aذا  ،ع�� أن تب·` عل7qا املرفق العام ع�� صفة معينة ،محدد

  . )٣٩(ثم |عيد األرض مع البناء ل�0bة اإلدارaة FG ¥7اية املدة ،املرفق مدة االمتياز

  املناقشة: 

  نوقش Aذا التخرaج بما يأ|ي:

أما عقد  ،ملقطع لھتقصد بھ الدولة التوسعة ع�� ا ،أن عقد اإلقطاع عقد تmnع -١

أن  ألن الدولة |ش»mط FG ¥7اية العقد ،اإلعادة ف0و عقد معاوضة الuشغيلو امتياز البناء 

  أج0زتھ.و Nنائھ و بأرضھ ،|سلم شركة االمتياز املرفق jامال ل0ا

  . )٤٠(أن اإلقطاع ال يقع ع�� املرافق العامة -٢

                                                           

، وعقود البناء والNشغيل ونقل ١٣/٢قرار رقم  ه،١٤١٨جدة ، ٥ط ،٢٢٠ص ندوة الZxكة، ى ينظر: فتاو  )٣٧(
 .١٢ص امللكية _ مد تقي العثما�ي،

 .١٩٨ص للمنيف، والNشغيل واإلعادة، ينظر: عقد امتياز البناء )٣٨(
 .١٠ص _ مد داود بكر، ستصناع املشروعات،ه، وا١٤١٨جدة  ،٥ط ،٢٢٠ص ندوة الZxكة، ى ينظر: فتاو  )٣٩(
 .١٩٣ص للمنيف، ، وعقد امتياز البناء والNشغيل واإلعادة،١١ص ينظر: عقود البناء والNشغيل للعثما�ي، )٤٠(



 ٣٥٩: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

  التخر-ج اUVامس: عقد شركة مؤقتة

 ،وشركة االمتياز FZ الشرaك اآلخر ،دارaة الشرaك األول ذلك بأن تfون ا#0bة اإل و 

  وتkت�` الشركة ب7Kاية مدة االمتياز.

التخرaج تقوم ا#0bة اإلدارaة بتقديم جزء من رأس مال املشروع  Nحسب Aذاو 

تورaد أج0زتھ و تقوم شركة االمتياز ب¾ناء املرفق و  ،وحق االمتياز ،متمثال FG أرض املشروع

  |شغيلھ حDE |س»mد ما أنفقتھ من تfاليف إضافة للرNح.و دارaتھ تتو�U إو معداتھ و 

aتفق الطرفان ع�� تأخ�m حصول ا#0bة اإلدارaة ع�� حص¬7ا FG األرNاح إ�U ¥7اية و 

فتأخذAا مرة واحدة FG ¥7اية املدة FG  ،والE` تkت�` ب7Kاية مدة االمتياز ،عقد الشركة

  . )٤١(ركةوNذلك تنق�É` الش ،أصولھ jاملةو صورة املشروع 

  املناقشة:

  نوقش Aذا التخرaج بما يأ|ي:

أن ا#0bة اإلدارaة  ،أن مؤدى القول بأن رNح ا#0bة اإلدارaة Aو املب·D املرفق

رNما jانت تfلفة و  ،مؤثر FG العقدو Aو أمر مفض للغرر و |ش»mط رNحا معينا FG العقد 

 ،FG مدة االمتيازالE` ستدفع0ا شركة االمتياز أك�m من العوائد و الuشغيل و البناء 

 وأما ا#0bة اإلدارaة فuستحوذ ،وAو شركة االمتياز ،فتتحقق ا#zسارة ع�� شرaك واحد

  . )٤٣(Aذا غرر كب�m مبطل للعقدو  )٤٢(ع�� الرNح

   

                                                           

  .٣٧ص ، لنا+د عu) حسن السيد،BOTينظر: حقيقة نظام البناء والNشغيل ونقل امللكية  )٤١(
 .١٩٦ص للمنيف، ،والNشغيل واإلعادة ينظر: عقد البناء )٤٢(
)٤٣( ) d|إبطال  )٥/٢٨قال ابن قدامة () املغ tuل من نحفظ عنھ من أ+ل العلم عi قال ابن املنذر: أجمع "

وإنما لم ي�l ذلك ملعني]ن: أحد+ما: ألنھ  كال+ما لنفسھ درا+م معلومة... القراض إذا شرط أحد+ما أو
واحتمل أن ال ير�حpا فيأخذ  ،tu جميع الر�حإذا شرط درا+م معلومة احتمل أن ال ير�ح غ]Z+ا فيحصل ع

 من رأس املال جزءا".



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٦٠

  خر-ج السادس: عقد مشاركة متناقصةالت

تقوم فكرة Aذا التخرaج ع�� أساس املشاركة املتناقصة ب�ن ا#0bة اإلدارaة 

بمساAمة من الطرف�ن ثم oش»mي ا#0bة اإلدارaة  ز بحيث يتم التنفيذصاحب االمتياو 

  . )٤٤(حصة صاحب االمتياز تدرaجيا باتفاق آ�ي عند شراء jل حصة

  املناقشة:

  نوقش Aذا التخرaج بما يأ|ي:

وذلك أن طرFG عقد البوت تراضيا ع�� أن  ،)BOTأن Aذا يخالف واقع عقود ( -١

عدAا تصبح ا#0bة  ،شروع مدة معلومة من الزمنتمتلك ا#0bة املنفذة منفعة امل ̄و

  منفعة دون أن يfون Aناك تدرجا FG نقل امللكية.و اإلدارaة مالكة للمشروع عينا 

أو لثمن البناء ملعرفة �سبة jل  ،ل�س A FGذا األسلوب تقوaم لقيمة األرض -٢

  طرف FG املشروع.

#0bة اإلدارaة البناء Aناك اتفاق من الطرف�ن حسب Aذه الصيغة بأن تتملك ا -٣

%عد املدة املتفق عل7qا ومن املتقرر FG ضوابط املشاركة املتناقصة أن ال يجوز لطرف أن 

حDE ال يfون  ،يتع0د %شراء حصة الطرف اآلخر بقيم¬7ا االسمية عند إ�شاء الشركة

  . )٤٥(ضامنا #�صة الطرف اآلخر

  التخر-ج السا`ع: عقد جعالة

فإنھ يرى أن ا#0bة اإلدارaة  ،)٤٦(ع�� أساس ا#bعالة) BOTمن تناول تخرaج عقد (

 ،املعقود عليھ Aو إنجاز البناءو  ،الشركة املنفذة للمشروع FZ العاملو  ،FZ ا#bاعل

  . )٤٧(ا#bعل Aو املتمثل FG تقديم منفعة املشروع للعاملو 

                                                           

ينظر: الندوة الفقpية الثالثة عشرة _<موعة الZxكة، واالمتياز () املعامالت املالية وأحoامھ () الفقھ  )٤٤(
 .٥٢٤ص إبرا+يم التنم، اإلسالمي،

 ينظر: قرار مجمع الفقھ اإلسالمي () دورتھ التاسعة عشرة. )٤٥(
"أن يجعل الرجل للرجل جعال عtu عمل �عملھ إن  ):٢/١٧٥ا?<عالة كما عرفpا ابن رشد () املقدمات ( )٤٦(

 أكمل العمل، وإن لم يكملھ لم يكن لھ ��dء، وذ+ب عناؤه باطال" وq) عقد جائز ولsس بالزم.
 سالمي الدو4)،مجلة مجمع الفقھ اإل  ،١٧ص لعبدالستار أبو غدة، ينظر: عقد البناء والNشغيل واإلعادة، )٤٧(

 الدورة التاسعة عشرة.



 ٣٦١: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

  املناقشة: 

  نوقش Aذا التخرaج : 

 ،ألن ا#bعالة عقد جائز ،بأن الواقع العم�F يؤكد عدم صالحية Aذا التخرaج

إنما البد من |عاقد ت»mتب عليھ و ال يكتفى بمجرد بذل ا#0bد و  ،) الزمBOTب�نما عقد (

  ع�� Aذا فيعتA mnذا التخرaج تخرaجا ضعيفا ال oعتmn بھ.و ،)٤٨(االل»ºاماتو املسؤوليات 

  إعادة امللكو الصيانة و ال7شغيل و التخر-ج الثامن: عقد جديد مركب من املقاولة 

وإنما Aو  ،فاد Aذا التخرaج أنھ عقد جديد ال يخرج ع�� أحد العقود املسماةمو 

  عقد مركب من العقود التالية:

ذلك أن شركة االمتياز تتع0د بأن تب·` املرفق وفق شروط ا#0bة و عقد املقاولة:  -

  مواصفا78ا بثمن مؤجل.و اإلدارaة 

وتتقا��D األجرة  ،عقد الuشغيل: وAو عقد إجارة ع�� عمل تقوم بھ الشركة -

  بموجب العقد من أجور استخدام املشروع من ا#bم0ور.

 ،Aو عقد إجارة ع�� عمل موصوف FG الذمة لھ قيمة مقدرةو عقد الصيانة:  -

  .)٤٩(وaتم اش»mاطھ من ا#0bة اإلدارaة للمحافظة ع�� املرفق سليما حDE |سليمھ

  املناقشة:

  نوقش Aذا التخرaج :

ثة ما تتقاضاه شركة االمتياز من أجور استخدام بأنھ جعل عوض العقود الثال

فال يص�y عوضا  ،وAذا الر+ع ال oعلم مقداره ،أي ر+ع املرفق ،املشروع من قبل ا#bم0ور 

  . )٥٠(حصول الغرر بھو #0bالتھ 

   

                                                           

 .٧٩ص لإلسالمبو4)، ينظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية، )٤٨(
  .٢٤،لعبدالو+اب أبو سليمان،صBOTينظر: عقد البناء والNشغيل وإعادة امللك  )٤٩(
 .١٩٥ص للمنيف، ينظر: عقد امتياز البناء والNشغيل، )٥٠(



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٦٢

  اإلجارةو التخر-ج التاسع: عقد مركب من عقدي االستصناع 

  يان ذلك:وN ،إجارة األعيانو ف0و عقد مركب من عقدي االستصناع 

�Uمرحلتھ األو FG مرحلة البناء و  -أن العقد FZ- و صورة من صور االستصناعA، 

تجº�0ه و فا#0bة اإلدارaة تتفق مع شركة االمتياز ع�� بناء املرفق بمواصفات معينة 

وAو منفعة املرفق الذي  ،وثمن Aذا االستصناع مؤجل ،بأدوات محددة وموصوفة

FZ املرحلة الثانية و  ،FZ مدة االمتياز ،مالھ مدة معينة|ستأجره شركة االمتياز %عد اكت

  من مراحل العقد.

  املناقشة: 

حيث ورد فيھ أن ثمن االستصناع Aو منفعة  ،يناقش بأن Aذا التخرaج فيھ تfلف

وaكفي FG تصور العقد أن يfون ثمن  ،املرفق الذي |ستأجره شركة االمتياز %عد اكتمالھ

وFZ البناء  ،حظة أن العقد فيھ عدة مراحل كما سبقاالستصناع Aذه املنفعة مع مال 

 ،فالتكييف األقرب: أنھ استصناع ومعھ عقد إجارة ع�y العملالصيانة، و الuشغيل و 

  .وهللا أعلم ،اإلجارة: املنفعة أثناء مدة عقد االمتيازو و-قابل االستصناع 

  )B.O.Tاملبحث الثالث: حكم عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

): Aو تكييفھ B.O.Tالتكييف األقرب لعقد البناء والuشغيل واإلعادة ( تقدم أن

اإلجارة: املنفعة و وaقابل االستصناع  ،بأنھ: عقد استصناع ومعھ عقد إجارة ع�� العمل

  فاجتمع A FGذا العقد عقدان، ف0و عقد مركب م7Kما. ،أثناء مدة عقد االمتياز

معرفة حكم اجتماع Aذين  وملعرفة ا#�كم الشر�F ل0ذا العقد، ال بد من

العقدين FG عقد واحد، ودراسة اإليجابيات والسلبيات ل0ذا العقد املركب، وNحث %عض 

املسائل املتعلقة %عقدي االستصناع واإلجارة، مثل: حكم تأجيل ثمن االستصناع، وحكم 

jون ثمن االستصناع، واألجرة: منفعة واحدة، وتحدث بفعل الصا�ع، وسالمة العقد من 

 ل0ذا العقد، وذلك FG ال
ً
غرر، كما يحسن استعراض النصوص الفق0ية الE` |عد أصال

  املطالب اآلتية:

   



 ٣٦٣: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

  )BOTالنصوص الفق�ية BP ال�Lاث الفقFG ال�O Fعد أصال لعقد ( املطلب األول:

أن Aذا العقد لم يكن غائبا عن أذAان الفق0اء من حيث  -وهللا أعلم  -يظ0ر 

`·Aري منذ القرن  ،التصور الذb¨ضون  -رحم0م هللا -وذلك أن الفق0اء  ،الثا�ي الm«يف

وفيما يأ|ي عرض ألAم النصوص الE` تم  ،اسuشرافا للمستقبل ،املسائل الE` لم تقع

  الوقوف عل7qا مما يمكن اعتباره أصال ل0ذا النظام FG كالم العلماء املتقدم�ن:

حدثنا  و بكر قال:النص األول: ما ورد BP مصنف ابن أQي ش�بة قال:" حدثنا أب

jان محمد يكره أن oستأجر العرصة، فيب·` «محمد بن أ¯ي عدي، عن ابن عون، قال: 

   .)٥١(»ف7qا من أجرAا

aب·` عل7qا دارا و  ،oستأجرAا املستأجر من صاح7Êا ،العرصة: FZ األرض البيضاءو 

حيث يقدم البناء لصاحب  ،kaتفع %سك·D الدار مدة من الزمن دون أن يؤدي أجرةو 

فتfون األجرة لصاحب العرصة FZ البناء الذي  ،لعرصة FG مقابل األجرة املستحقة عليھا

ا#�كم و ،مدة اإلجارةو ل�0bل بfلفة البناء  -فيما يظ0ر  -والن�` Aنا  ،أقامھ املستأجر ف7qا

تقوم بھ  وAذه oشبھ ما ،فلو jانتا معلومت�ن ملا ن�` عنھ ،عدماو يدور مع علتھ وجودا 

االنتفاع منھ و الE` تقدم األرض لشركة االمتياز لتقوم ب¾ناء املرفق عليھ  ا#0bة اإلدارaة

إال أن بالتأمل FG  .)٥٢(مدة محددة ثم تقوم برده مع البناء الذي أقيم عليھ ل�0bة اإلدارaة

املقارنة الدقيقة يظ0ر أن Aذه الصورة أقرب إ�U صورة اإلجارة الطوaلة الE` تfون أجر78ا 

  ة وأنھ ال يظ0ر FG اش»mاط ملواصفات دقيقة FG البناء.ما يب·D عل7qا، خاص

  التحصيل):و النص الثاJي: ما ذكره أبو الوليد القرط�BP F كتابھ( البيان 

قال ابن القاسم FG رجل قال لرجل: أعط·` عرصتك Aذه أبن7qا %عشرة  (مسألة:

رمت ف7qا دنان�m، أو بما دخل ف7qا ع�� أن أسك7Kا j FGل سنة بدينار حDE أوFG ما غ

وأص��ت. قال: إن سDË عدة ما ي¾ن7qا بھ، وما يfون عليھ j FGل سنة، فذلك جائز، وإن 

لم oسم فال خ�m فيھ. قال محمد بن رشد: Aذا مثل ما FG رسم الºn، من سماع ابن 

القاسم، من كتاب كراء الدور، وAو كما قال؛ ألنھ إن سDË عدة ما ي¾ن7qا بھ، ولم oسم ما 

                                                           

 ).٤/٥٥٨( )،٢٣١١١( برقم ھ: باب () الرجل �ستأجر الدار وغ]Z+ا،أخرجھ ابن أ-ي شsبة () مصنف )٥١(
 .٢٢ص  لإلسالمبو4)، ينظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية، )٥٢(



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٦٤

j FG ون عليھfسم يo ل سنة، ولمj FG ون عليھfما ي DËان كراء مج0وال، وإن سj ل سنة؛

 �Uان كراء معلوما إj الوج�0ن DËان الكراء معلوما، وأمده مج0وال، وإذا سj ،7ا بھqما ي¾ن

أجل معلوم فجاز، وإنما جاز وإن لم يب�ن Aيئة بناء العرصة، واألغراض FG ذلك مختلفة، 

ع�� ذلك، فإذا ب·D العرصة ع�� ال0يئة الE` |شبھ أن تب·D  من أجل أن املك»mي jالوكيل لھ

عل7qا لزمھ، كمن وjل رجال أن oش»mي لھ ثوNا أو جارaة، فاش»mى لھ ما oشبھ أن oش»mي لھ 

من ذلك لزمھ. ولو وصف البkيان وعدد ما oسك7Kا من السن�ن #bاز، وإن لم oسم عدة ما 

ال يجوز إذا اك»mاAا منھ سن�ن معلومة ب¾ناء يبkيھ بھ، وال ما يfون عليھ j FGل سنة، بل 

 FG ون من بيعت�نfaعود بذلك غررا، وo يان عددا معلوما؛ ألنھkللب `Ëسo موصوف أن

  .)٥٣()بيعة، وNا" التوفيق

  القراBP BP كتابھ (الذخLMة ) النص الثالث: ما ذكره

د قال قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سن�ن للغرس و+سلم إليك %ع -"فرع 

 `Ëيان إذا سkالبj 0ل بحال املال وجوزه أش0بbاملدة يمتنع ل� FG وA غل¬7ا املدة %غرس0ا ̄و

  . )٥٤(مقدار الb¹ر"

واالستفادة من غل¬7ا  ،املع·D أن ابن القاسم استعار أرضا من صاح7Êا لزراع¬7او 

مدة عشر سن�ن FG مقابل أن ي»mك غلة العام األخ�FG m األرض لصاح7Êا نظ�m استغاللھ 

أما إذا سDË مقدار  ،النوع jان ا#�كم %عدم ا#bوازو نظرا #0bالة القدر و  ،إياAا تلك املدة

aظ0ر أن Aذه الصيغة تلتقي مع أسلوب و  ،فإن أش0ب يرى ا#bواز ،الb¹ر ل�mتفع الغرر 

االستفادة بالغرس الE` و  ،الذي يقابل البناء الغرس ) BOTFGاإلعادة (و الuشغيل و البناء 

   .)٥٥(|سليم الع�ن عامرة لصاح7Êا الذي يقابل نقل امللكيةو  ،تقابل الuشغيل

) لم تكن BOTاإلعادة (و الuشغيل و األمثلة الثالثة السابقة تفيد أن فكرة البناء و 

  عدما.و وجودا  ،وأن أقوال0م FG املسألة يدور مع علة الغرر  ،غائبة عن الفق0اء املتقدم�ن

   

                                                           

 .٢٣ص  لإلسالمبو4)، ).، و*نظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية،٨/٤٢٦( )٥٣(
)٦/١٤٣( )٥٤.( 
  .٢٣ص لإلسالمبو4)، ية،ينظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللك )٥٥(



 ٣٦٥: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

  واإلجارة BP عقد واحد املطلب الثاJي: حكم اجتماع عقد االستصناع

Aناك عدد من الضوابط الجتماع عقدين FG عقد، سواء jانت ع�� س¾يل ا#bمع 

أو التقابل، وسواء jانت العقود متجا�سة أو متضادة ومتناقضة أو مختلفة، وذلك ع�� 

 )٥٦(النحو اآل|ي:

  : أال يfون ال»mكيب ب�ن العقدين محل ن�` شر�F.الضابط األول 

ية تن�D عن %عض أنواع ال»mكيب ب�ن العقود، مثل الن�` وقد وردت نصوص شرع

  عن بيع وسلف، والن�` عن بيعت�ن FG بيعة.

  : أال يfون العقدان متضادين.الضابط الثاJي

  .إذا jان العقدان املfونان للعقد املركب متضادين، فال يجوز اجتماع0ما FG عقد واحد

تحصيل حكم¬7ا FG مس¾با78ا  ( العقود أسباب الشتمال0ا ع�� )٥٧(جاء FG الفروق:

بطرaق املناسبة، وال�Ì`ء الواحد باالعتبار الواحد ال يناسب املتضادين، فfل عقدين 

  بي7Kما تضاد ال يجمع0ما عقد واحد).

  يأ|ي: وNدراسة حاالت اجتماع العقود: يuب�ن ما

 جواز اجتماع عقدين مختلفي ا#�كم FG عقد واحد ع�� محل�ن بثمن واحد.  -

 جوز اجتماع عقدين مختلفي ا#�كم FG عقد واحد ع�� محل�ن بثمن�ن.كما أنھ ي  -

وكذا يجوز اجتماع عقدين مختلفي ا#�كم FG عقد واحد ع�� محل واحد   -

  %عوض واحد إذا jان FG وقت�ن.

وا¤�ظور Aو: ا#bمع ب�ن عقدين مختلف�ن FG الشروط واألحfام، إذا ترتب ع��   -

ذلك FG مثل حالة توارد العقدين ع�� محل واحد  ذلك تضاد FG املوجبات واآلثار، وfaون 

FG وقت واحد، وأحfام0ما متضادة، كما FG ا#bمع ب�ن Aبة ع�ن وNيع0ا، أو ا#bمع ب�ن 

  املضارNة وإقراض رأس املال للمضارب، ونحو ذلك.

   

                                                           

 .١٧٧ص  ،ينظر: العقود املالية املركبة للعمرا�ي )٥٦(
  ).٣/١٤٢) للقرا()( ٥٧(
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  : أال يfون ال»mكيب ب�ن العقدين وسيلة إ�U محرم.الضابط الثالث

وسيلة إ�U محرم، jالرNا FG نحو السلف والبيع،  فإذا jان ال»mكيب ب�ن العقدين

  .ا، ولو jان jل من العقدين بانفراده جائزً اوالعينة، فإن العقد املركب يfون محرًم 

  : أال يؤدي ال»mكيب إ�U محرم.الضابط الرا`ع

 `Eكيب الm«شمل الضوابط السابقة، و+عم الصور املتعددة للo ذا ضابط عامAو

 �U7ا إqكيب فm«يؤدي ال �Uكيب ب�ن العقدين إm«أن يؤدي الj ،تب عليھ محرمm«محرم، أو ي

الرNا، أو الغرر، أو ا#0bالة FG الثمن أو املثمن، أو الظلم، والغnن، وأjل أموال الناس 

، وaدخل FG ذلك ما إذا jان ابالباطل، وغ�Amا من ا¤�رمات، فإن ال»mكيب يfون محرًم 

  العقدان متضادين FG األحfام واآلثار.

  وfaون ما عدا ذلك من أنواع ال»mكيب ع�� أصل اإلباحة FG املعامالت املالية.

وNالنظر لعقدي االستصناع واإلجارة، فإنھ ال ي»mتب ع�� اجتماع0ا FG عقد واحد، 

عوض واحد، رNا أو غرر، أو تضاد ب�ن العقدين واآلثار، غاية ما FG األمر وجود نوع  ̄و

رة، ومDE ما تمت معاملة العقدين jالعقد املركب ج0الة فيما يقابل jل عقد من األج

  الواحد، فإنھ يfون مقابل العقد املركب، وعند االختالف يصار إ�U التقوaم.

  )B.O.Tاملطلب الثالث: اإليجابيات والسلبيات BP عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

  )B.O.Tاإليجابيات BP عقد ( الفرع األول:

  يأ|ي: )، أذكر م7Kا ماB.OTقد البناء والuشغيل واإلعادة (Aناك جملة من اإليجابيات لع

توف�m التموaل الذي تحتاجھ ا#0bات اإلدارaة ونحوAا، لتقديم ا#zدمات وNناء   -

y#اض، أو فرض رسوم وضرائب، أو |عطل لتلك املصاm«ة، دون حاجة لالقaاملشار+ع التنمو. 

 لبطالة والتzÍم.اإلس0ام FG كبح جماح الرjود االقتصادي، وا#�د من ا  -

-   `Eديثة ال�صول ع�� التقنيات ا#�شغيل، وا#uتحديث منظومة اإل�شاء وال

 تمتلك0ا الشرjات الكmnى.
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استفادة القطاع ا#�fومي من خmnات القطاع ا#zاص FG إدارة املشار+ع   -

  .)٥٨(ا#�ديثة، و|شغيل0ا، وفتح ا¤bال للقطاع ا#zاص للمشاركة اإليجابية FG التنمية

  )B.O.TلثاJي: السلبيات BP عقد (الفرع ا

)، وaمكن AB.OTناك جملة من السلبيات لعقد البناء والuشغيل واإلعادة (

  تقسيم0ا إ�U نوع�ن:

  )B.OT( : السلبيات املتعلقة بأسلوب عقدالنوع األول 

طول مدة االمتياز: فمدة %عض Aذه املشار+ع قد تصل إ�U |سعة و|سع�ن سنة،   -

تعاقب عل7qا عدة أجيال، قبل رجوع0ا ل�0bة اإلدارaة، وaمكن ، تاوAذه مدة طوaلة جًد 

 البعد عن Aذه السلبية بتقليل مدة Aذه العقود لتfون FG متوسط العشرaن سنة.

-   ًmالتقنيات  االتطور التق·` الالحق %عد إ�شاء املشروع؛ فكث� FG ستجد تطورo ما

ع طول مدة االمتياز. %عد التعاقد مع الشركة ع�� بناء املشروع و|شغيلھ، خاصة م

وaمكن البعد عن Aذه السلبية بتقليل مدة Aذه العقود لتfون FG متوسط العشرaن 

 سنة، وال يتم التجديد إال %عد توف�m التقنيات ا#�ديثة.

  )B.OT( : السلبيات الناتجة عن الفساد وسوء التطبيق FG عقودالنوع الثاJي

ملنحرفة، jا¤�اباة والرشوة، يقصد بذلك السلبيات الناتجة عن املمارسات ا 

والE` يتصور وقوع0ا FG |عاقد، ول�ست مختصة 7tذا النوع من العقود، لكن ملا jانت 

Aذه املشار+ع كب�mة، وملدة طوaلة غالبا، وNمبالغ «zمة، jانت مظنة لظ0ور مثل Aذه 

  السلبيات، وم7Kا:

باة للشركة املنفذة إطالة مدة االمتياز عن املدة الE` |ش�m إل7qا الدراسات، محا  -

 للمشروع، بحيث |ستفيد شركة املشروع من إيراداتھ مدة أطول.

                                                           

ينظر: تطبيق عقد البناء والNشغيل واإلعادة () Aعم]Z األوقاف واملرافق العامة، أحمد محمد بخيت بحث ) ٥٨(
ق عقد البناء والNشغيل ، وتطبي٣١ص ،مقدم _<مع الفقھ اإلسالمي الدو4)، الدورة التاسعة عشرة

واإلعادة () Aعم]Z األوقاف واملرافق العامة، خالد بن سعود الرشود، بحث مقدم _<مع الفقھ اإلسالمي 
  .٧ص ،الدو4)، الدورة التاسعة عشرة
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الuساAل FG تنفيذ املشروع حسب املواصفات املتفق عل7qا، لزaادة األرNاح،   -

 وAذا الuساAل يؤدي إ�U مخاطر ع�� مستخدم املرفق العام.

 aة.قبول شروط FG العقد من شركة املشروع تضيع حقوق ا#0bة اإلدار   -

|سلم املشروع من الشركة املنفذة عند ان¬7اء مدة االمتياز FG حالة س�ئة   -

  .)٥٩(تختلف عن املنصوص عليھ FG التعاقد

  املطلب الرا`ع: حكم تأجيل ثمن االستصناع

): Aو تكييفھ B.O.Tتقدم أن التكييف األقرب لعقد البناء والuشغيل واإلعادة (

اإلجارة: املنفعة و وaقابل االستصناع  ،� العملبأنھ: عقد استصناع ومعھ عقد إجارة ع�

أثناء مدة عقد االمتياز. ومع·D ذلك أن الصا�ع (شركة املشروع) ال يحصل ع�� ثمن 

، إ�U أن يكتمل بان¬7اء مدة افش�ئً  ااالستصناع إال %عد اكتمال املشروع، فيبدأ أخذه ش�ئً 

مؤجل، ف�شfل عليھ تأجيل عقد االمتياز، ومع·D ذلك أن الثمن مؤجل، كما أن املثمن 

  العوض�ن، وNذلك يfون من صور بيع الدين بالدين.

  :االستصناع، ع�� قول�ن FG ا#bملةوقد اختلف الفق0اء FG حكم تأجيل ثمن 

أن االستصناع |ش»mط فيھ شروط السلم، وم7Kا: قبض الثمن FG  القول األول:

تصناع. وAذا قول جم0ور مجلس العقد، وع�� ذلك فال يجوز تأجيل الثمن FG عقد االس

  .)٦٢(وا#�نابلة )٦١(والشافعية، )٦٠(الفق0اء، من املالكية،

: جواز تأجيل ثمن االستصناع أو %عضھ. وAذا قول جم0ور القول الثاJي

  .)٦٣(ا#�نفية

   

                                                           

  .٣٦ص ،)، أحمد اإلسالمبوB.O.T(4ينظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية () ٥٩(
  ).٣/١٩٥)، وحاشية الدسو�) (٤/٥٣٩ ينظر: موا+ب ا?<ليل ل! طاب() ٦٠(
  ).٤/٣)، وروضة الطالب]ن للنووي (٢/٧٨ينظر: املpذب للش]Zازي () ٦١(
  ).٤/٣٠٠)، واإلنصاف للمرداوي (٦/٣٢٩ينظر: الفروع البن مف!� () ٦٢(
  ).٧/١١٤)، وفتح القدير البن الpمام (٥/٢ينظر: بدا�ع الصنا�ع للoاسا�ي () ٦٣(



 ٣٦٩: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

  األدلة:

  أدلة القول األول:

  استدل أ��اب القول األول بأدلة، م7Kا:

  .)٦٤(: (ن�D عن بيع الfاÎU بالfا�Uء): أن النx` ص�� هللا عليھ وسلمالدليل األول 

  وجھ االستدالل:

أن املراد بالن�` عن الfاÎU بالfاÎU الوارد FG ا#�ديث، Aو: بيع الدين بالدين، كما 

فسره بذلك غ�m واحد، مما يدل ع�� أنھ oش»mط |سليم الثمن FG مجلس عقد 

  االستصناع؛ لئال يfون من باب بيع الدين بالدين.

  فال يبقى bÀة. )٦٥(يث ضعيف، فقد ضعفھ عامة علماء ا#�ديث،يناقش: بأن ا#�د

   .)٦٦(يجعلھ bÀة يجب العمل بھ وأجيب: بأن األمة تلقت Aذا ا#�ديث بالقبول، مما

  .)٦٧(: اإلجماع ع�� حرمة بيع الدين بالدينالدليل الثاJي

  يناقش من وج�0ن:

لم، ف�سلم ذلك األول: أنھ ال oسلم اإلجماع ع�� حرمة بيع الدين بالدين، وإن س

  FG %عض الصور، ف0ناك صور كث�mة خارجة عن محل اإلجماع.

F7ا اإلجماع العم�Kكما سيأ|ي -الثا�ي: أنھ معارض بأدلة القول الثا�ي، وم-.  

   

                                                           

)، وقال: حديث � يح عtu شرط ٢٣٤٢تدرك، كتاب البيوع، ا? ديث رقم (أخرجھ ا? اكم () املس) ٦٤(
.، تفرد بھ مو��� بن عبيدة الر�ذي، وقد قال فيھ اإلمام أحمد: ٥/٤٧٤مسلم، والب��قي () الس�ن الكZxى 

ال تحل الرواية عنھ عندي، وال أعرف +ذا ا? ديث من غ]Zه، وقال: لsس فيھ حديث ي�l، وقال 
يث يو+نون +ذا ا? ديث، وانتقد ابن �<ر: تl يح ا? اكم، وذكر أنھ و+م، فإن الشاف�): أ+ل ا? د

)، ونيل ٣/٧٠راو*ھ: مو��� بن عبيدة الر�ذي، ال مو��� بن عقبھ. ينظر: الت!kيص ا? ب]Z البن �<ر( 
  .٥/١٨٦األوطار للشوiا�ي 

األوطار للشوiا�ي )، ونيل ٣/٧٠)، وت!kيص ا? ب]Z البن �<ر (٤/٤٠ينظر: نصب الراية للز*ل�) () ٦٥(
)٥/١٨٦.(  

  ).٦/٢٣٢ينظر: التاج واإلiليل للمواق( ) ٦٦(
  ).٤/٣٧نقل اإلجماع: ابن املنذر، وأحمد. ينظر: املغ|d البن قدامة () ٦٧(
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  أدلة القول الثاJي:

: (أن النx` ص�� هللا عليھ وسلم  -ر��` هللا ع7Kما  –عن ابن عمر  الدليل األول:

، وجعل فصھ FG بطن كفھ إذا ل¾سھ، فاصطنع الناس من ذAب اخاتًم  )٦٨(اصطنع

خواتيم من ذAب، فر�Ï املنmn، فحمد هللا، وأث·D عليھ، فقال: إ�ي كنت اصطنعتھ، وإ�ي 

   .)٦٩(ال أل¾سھ، فنبذه، فنبذه الناس)

  وجھ الداللة:

أن Aذا دليل ع�� جواز االستصناع، ولم ينقل عن النx` ص�� هللا عليھ وسلم 

  bÐل ثمنھ.

  من وج�0ن:نوقش 

oستحيل أن  -وقد ن�D عن بيع الدين بالدين-األول: أن النx` ص�� هللا عليھ وسلم، 

  .)٧٠(يطلب استصناع �Ñ`ء، وال يدفع ثمنھ FG ا¤bلس

  وaجاب بأنھ: لو دفع الثمن لنقل ذلك.

الثا�ي: أنھ يحتمل أن يfون أ|ى النx` ص�� هللا عليھ وسلم أو ��ابتھ باملادة 

  .)٧١(اعقد إجارة ال استصناعً املصنوعة، فيfون 

  وaجاب: بأن يبعد أن يأ|ي 7tا النx` ص�� هللا عليھ وسلم وال ينقل.

اإلجماع العم�F؛ وذلك أن الناس يتعاملون بذلك من لدن رسول  الدليل الثاJي:

هللا ص�� هللا عليھ وسلم إ�U اليوم بل نك�m، مما يدل ع�� مشروعية االستصناع دون 

G 
ً
   .)٧٢(F ا¤bلسقبض الثمن jامال

   

                                                           

اصطنع: أمر أن يصنع لھ، كما تقول: اكتNب، أمر أن يكتب لھ. والطاء بدل من تاء االفتعال، ألجل الصاد.  )٦٨(
  ).٣/٥٦ث]Z( ينظر ال��اية البن األ

)، ومسلم () كتاب اللباس والز*نة، ا? ديث رقم ٥٥٣٨أخرجھ البخاري () كتاب اللباس، ا? ديث رقم () ٦٩(
)٢٠٩١ .(  

  .٥٤الث¡يdr ص ينظر: عقد االستصناع، د.) ٧٠(
  .ينظر: املرجع السابق) ٧١(
  ).٥/٢ينظر: بدا�ع الصنا�ع للoاسا�ي( ) ٧٢(
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  ال�Lجيح:

%عد عرض القول�ن FG املسألة، وأدلة jل قول، واملناقشات الواردة، يuب�ن أن 

 yÒو جواز تأجيل ثمن االستصناع أو %عضھ،  -وهللا أعلم –الراAو القول الثا�ي، وA

فيجوز االستصناع ولو لم يكن ع�� شرط السلم وصورتھ؛ ذلك أن االستصناع من 

  .)٧٣(الE` تقرب من الضرورaة، خاصة وأن عمل املسلم�ن ع�� ذلكاألمور ا#�اجية 

FUجيح صدر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدوm«7ذا الt٧٤(و(.   

  .املطلب اUVامس: حكم كون ثمن االستصناع، واألجرة: منفعة واحدة، وتحدث بفعل الصاJع

  املسألة األوyz: حكم كون الثمن منفعة تحدث بفعل الصاJع:

أنھ oشfل ع�� تكييف عقد البناء والuشغيل واإلعادة  )٧٥(احث�ن،ذكر %عض الب

%عقد االستصناع، أن ثمن االستصناع FG العقد Aو منفعة تحدث بفعل شركة االمتياز 

ºمسألة قف� FG د عليھ خالف الفق0اءm7اية  )٧٦(الصا�عة للمشروع، ف�Kال FG الطحان، قال

 ليطحن لھ حنطة معلومة بق
ً
 .)٧٧(ف�º من دقيق0ا:Aو أن oستأجر رجال

  استدل بما يأ|ي: )٧٨(ومن منع م7Kا: 

أن النx` ص�� هللا عليھ «أ¯ي سعيد ا#zدري ر��` هللا عنھ  : حديثالدليل األول 

ان حَّ
َ
   )٧٩(،»وسلم ن�D عن قف�º الط

                                                           

  . ٦٣ص ،، وعقد االستصناع،  الث¡ي١٠٣drص ،انينظر: عقد االستصناع، iاسب البدر ) ٧٣(
:٧/٣( ٦٥قرار رقم ) ٧٤(

ً
يجوز () عقد االستصناع تأجيل الثمن iلھ، أو  ) الدورة السادسة، وجاء فيھ: (ثالثا

  تقسيطھ إt4 أقساط معلومة آلجال محددة).
  .٥الناحية الشرعية، ص +و الشيخ محمد تقي العثما�ي، () بحثھ: عقود البناء والNشغيل ونقل امللكية من) ٧٥(
)٧٦( ) Z[اكيك. ينظر: ال��اية البن األثoساوي بالتقديرات ا? ديثة: ٤/٩٠القف]¤: مكيال �سع ثمانية مhو .(

٢٤٫٤٨٠.
ً
 كجم تقر*با

)٧٧( ) Z[٤/٩٠ال��اية البن األث.( 
ا? نفية،  اختلف الفقpاء () مسألة قف]¤ الطحان عtu قول]ن: القول األول منع +ذه الصورة، و�ھ قال )٧٨(

) d�¥ھ قال املالكية. ينظر: امل¡سوط للسرخ�)، ١٥/٨٣والشافعية، وا? نابلة. والقول الثا�ي: ا?<واز. و
 ).٣/٥٢٥)، وكشاف القناع لل§�وAي (٣/٤٤٥)، ومغ|d ا_ تاج للشر�ي|d (٤/١٠و�داية ا_<¦�د البن رشد (

ب��قي () الصغرى باب ما ين�e عنھ من البيوع الdr وال  ،)٢٩٨٥( برقم )٣/٤٦٨(  رواه الدار قط|d كتاب البيوع )٧٩(
)، وقال شيخ اإلسالم عنھ: حديث ضعيف بل باطل، ونقل ابن ١٩٦٩( ) برقم٢/٢٧٢( ف��ا غرر وغ]Z ذلك

القيم وضعھ، وقال ابن �<ر () الت!kيص ا? ب]Z: () إسناده +شام بن iليب راو*ھ عن ابن أ-ي �عيم عن أ-ي 
) ١١٣- ٣٠/٦٧) و(١٨/٦٣و(  ) ٢٨/٨٨قطان والذ+¨d. انظر: مجموع الفتاوى (سعيد ال �عرف قالھ ابن ال

 ).٣/١٤٥(  )، والت!kيص ا? ب]Z البن �<ر٤٤- ١/٤١(  ) وإغاثة اللpفان البن القيم٤٣٠- ٧/٤٢٩وم��اج السنة (
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  .)٨٠(وaناقش: بأن ا#�ديث ضعيف

 الدليل الثاJي: 

 ًºاج0الة املنفعة، ألنھ إذا قدر لھ قف� FÏون  ال يدري كم الباfفت ،ºعد القف�%
  .)٨١(املنفعة مج0ولة

  وaناقش: بأن املنفعة تؤول إ�U العلم، وال يؤدي ذلك إ�U نزاع.

  الدليل الثالث:
ً
faالعمل بأول جزء من العمل؛ ومن ثم  اأن العامل يصبح شر FG

  .)٨٢(ال oستحق األجرة

�� ع اوaناقش بأنھ ال oسلم ذلك، ولو سلم فإنھ ال ي»mتب عليھ محظور؛ قياًس 
%عض املسائل املشا7tة، والE` أجازAا %عض الفق0اء، وم7Kا: مسألة: من يحصد الزرع 

  .)٨٤(إجارة األرض بجزء من الناتج . ومسألة:)٨٣(بجزء منھ مشاع

                                                           

ب]Z: قال شيخ اإلسالم عنھ: حديث ضعيف بل باطل، ونقل ابن القيم وضعھ، وقال ابن �<ر () الت!kيص ا?  )٨٠(
() إسناده +شام بن iليب راو*ھ عن ابن أ-ي �عيم عن أ-ي سعيد ال �عرف قالھ ابن القطان والذ+¨d. انظر: 

) وإغاثة اللpفان البن ٤٣٠- ٧/٤٢٩) وم��اج السنة (١١٣- ٣٠/٦٧) و(١٨/٦٣) و(٢٨/٨٨(  مجموع الفتاوى 
 ).٣/١٤٥)، والت!kيص ا? ب]Z البن �<ر (٤٤- ١/٤١القيم (

 ).٣/٥٢٥(  القناع لل§�وAي ينظر: كشاف )٨١(
)٨٢( d�¥ينظر: امل¡سوط للسرخ )١٥/٨٤.( 
و+و مذ+ب املالكية وا? نابلة، قال () التاج واإلiليل: "من قال لرجل احصد زر») +ذا ولك نصفھ، أو ُجدَّ  )٨٣(

واية مpنا: ال نخلdr +ذه ولك نصفpا، جاز ولsس لھ تركھ؛ أل�ا إجارة"، وقال () املغ|d: "قال أحمد رحمھ هللا () ر 
بأس أن يحصد الزرع و*صرم النخل �سدس ما يخرج منھ و+و أحب إ4) من املقاطعة إنما جاز +pنا ألنھ إذا 
شا+ده فقد علمھ بالرؤ*ة وq) أعtu طرق العلم ومن علم شsئا علم جزأه املشاع فيoون أجرا معلوما واختاره 

ن الزرع مثل الذي قاطعھ عليھ و+pنا يoون أقل منھ أحمد عtu املقاطعة مع أ�ا جائزة ألنھ ر�ما لم يخرج م
 ).٥/٢٨٧)، واملغ|d (٧/٥١٠ضرورة". ينظر: التاج واإلiليل (

وقال با?<واز، أحمد () رواية q) الl يح من مذ+بھ، واملعتمد عند متأخري ا? نابلة، و+و اختيار شيخ  )٨٤(
واستدل أ� اب +ذا القول بحديث: ». ه وت�lو+و من مفردات املذ+ب ... وعنھ تكر «اإلسالم، قال املرداوي: 

و iان البذر م��م و+ذا مع|� » عامل الن¨d صtu هللا عليھ وسلم أ+ل خيZx �شطر ما يخرج م��ا من ثمر أو زرع«
اإلجارة ولو سميناه مزارعة ألن العZxة () العقود بمعان��ا إذ الصورة واحدة لو قلنا أن املالك أجره بجزء مما 

قلنا q) مزارعة والبذر من العامل، واستدل أ� اب القول اآلخر �عموم أحاديث النde عن كراء يخرج م��ا أو 
] ١٥٣٦أخرجھ مسلم » [ ن�e رسول هللا صtu هللا عليھ وسلم عن كراء األرض«األرض م��ا حديث جابر: 

 ألنھ مخصوص بكرا±�ا بالذ+ب والفضة، ومن أدل¦�م حد
ً
يث رافع بن و*جاب بأنھ لsس عtu إطالقھ إجماعا

أن الن¨d صtu هللا عليھ وسلم قال لھ ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤجر+ا عtu الر-ع أو عtu األوسق .. «خديج: 
�d ١٥٤٨ومسلم  ٢٢١٤أخرجھ البخاري »[ قال: ال تفعلوا ازرعو+ا أو أمسoو+ا ] يجاب بأن رافع بن خديج ́ر

إّنما iان الناس يؤاجرون عtu «ا وq) الواردة () قولھ هللا عنھ فسر اإلجمال الوارد بصورة مجمع عtu املنع م��
« ] وحديث ١٥٣٦أخرجھ مسلم » [ عpد الن¨d صtu هللا عليھ وسلم عtu املاذيانات .. ف��لك +ذا وhسلم +ذا.. 

)، كشاف القناع ٥/٤٦٨)، واإلنصاف(٢٤٩- ٥/٢٤٨وسبق ضعفھ. ينظر: املغ|d (» ن�e عن قف]¤ الطحان
 ).٣٠/١١١شيخ اإلسالم ()، مجموع فتاوى ٣/٥٥١(
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وNناء ع�� ما تقدم يuب�ن جواز jون ثمن عقد االستصناع: منفعة تحدث بفعل 

( oش»mط أن يfون ثمن )٨٥(الصا�ع، وNذلك صدار املعيار الشر�F لالستصناع، ونصھ:

، أو منفعة ملدة ا، أو عينً اعند إبرام العقد، وaجوز أن يfون نقودً  ااالستصناع معلوًم 

معينة، سواء jانت منفعة ع�ن أخرى، أم منفعة املصنوع نفسھ. وAذه الصورة األخ�mة 

 تص�y للتطبيق FG حال منح ا#0bات الرسمية عقود امتياز نظ�m االنتفاع باملشروع ملدة

  ).Build Operate Transferمعينة (

  منفعة واحدة تقابل العقديناملسألة الثانية: حكم كون الثمن 

ذكر الفق0اء حكم مسألة ا#bمع ب�ن عقدين مختلفي ا#�كم FG عقد واحد ع�� 

محل�ن، بثمن واحد، وتجري عل7qا الضوابط املتقدمة FG ا#bمع ب�ن عقدين FG عقد، 

FG عقد البناء والuشغيل والصيانة، ذلك أن االستصناع  وAذا ما ينطبق ع�� مسألتنا

واإلجارة عقدان مختلفان اجتمعا FG عقد واحد، Aو عقد البوت، واملقابل ثمن واحد، 

Aو املنفعة مدة العقد، والذي يظ0ر أ¥7ما ع�� محل�ن، باعتبار أن االستصناع يرد ع�� 

  ع�� منفعة املب·D.وAو ع�ن املب·D، وأما اإلجارة ف»mد  ،املبيع املوصوف

وقد اختلف الفق0اء FG حكم مسألة: ا#bمع ب�ن عقدين مختلفي ا#�كم FG عقد 

والراyÒ: قول جم0ور الفق0اء، وAو:  )٨٦(واحد ع�� محل�ن، بثمن واحد ع�� ثالثة أقوال:

جواز ذلك؛ بناء ع�� أن األصل FG العقود اإلباحة، واختالف حكم العقدين ال يمنع ��ة 

ن العقدين عينان يجوز أخذ العوض عن jل واحدة م7Kما منفردة، فجاز أخذ العقد، كما أ

ع�� |عدد املبيع بثمن واحد، وألن العقد اشتمل ع��  االعوض ع7Kما مجتمع�ن، قياًس 

أمرaن jل م7Kما جائز ع�� انفراده، فال يمنع، وا¤�ظور Aو ا#bمع ب�ن عقدين مختلف�ن 

 
ً
د FG املوجبات واآلثار، وAذا يfون FG حالة توارد ، إذا ترتب ع�� ذلك تضااوحكًم  اشروط

  .العقدين ع�� محل واحد FG وقت واحد، كما FG ا#bمع ب�ن Aبة ع�ن وNيع0ا

   

                                                           

  .١٤٧ص ،)، املعاي]Z الشرعية١١املعيار الشر») رقم () ٨٥(
  .١٢٥ينظر: املسألة بتوسع () العقود املالية املركبة للعمرا�ي، ص )٨٦(
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ومن زاوaة أخرى، فقد ذكر الفق0اء أن من شرط ��ة عقد اإلجارة العلم باألجرة 

العقد FG عقد و  الغرر وaقطع الºÔاع،و يزaل ا#0bالة  اتاًم  اواملنفعة املعقود عل7qا علًم 

(البوت) ال يحدد مقدار االنتفاع من jل عقد ومقابل0ا، وAذا يؤدي إ�U ج0الة مقدار 

املنفعة املعقود عل7qا، وج0الة األجرة والثمن، وaمكن تخرaج Aذه املسألة ع�� مسألة 

 :-FG ا#bملة–مشا7tة، فقد اختلف الفق0اء FG مثل Aذه املسألة ع�� قول�ن 

ط العلم باألجرة واملنفعة ع�� التحديد قبل الشروع FG العقد oش»m القول األول: 

  .)٨٨(، ومذAب الشافعية)٨٧(وإال بطل، وAو قول أ¯ي حنيفة

يجوز أن تحدد وحدة املنفعة وما يقابل0ا FG األجرة، وتfون األجرة القول الثاJي: 

، )٩٠(لكية، واملا)٨٩(ال7Kائية FZ املبلغ املقابل للمنفعة املستوفاة، وAو مذAب ا#�نفية

  .)٩١(ا#�نابلة

  أدلة القول األول:

  استدل أ��اب القول األول بأدلة م7Kا:

 وغرًر   
ً
، فال oعلم األج�m ما يص�m لھ من أجرة، وA FGذه املباoعة اأن FG ذلك ج0الة

  غرر من أوجھ:

  عدم العلم باألجرة من حيث مقدارAا.  - أ

 عدم العلم بمقدار املس¬7لك من املنفعة.  - ب

  األجرة أو املنفعة من عدم0ا فقد ال يkتفع املستأجر.عدم العلم بحصول   - ت

   

                                                           

أجرتك +ذه الدار iل « )، لكن يرى � ة العقد () الوحدة األوt4 قال الoاسا�ي: ١٨٢/ ٤بدا�ع الصنا�ع ( )٨٧(
شpر واحد عند أ-ي حنيفة و+و الشpر الذي �عقب العقد كما () بيع الع]ن بأن قال شpر بدر+م جاز () 

�عت منك +ذه الصZxة iل قف]¤ م��ا بدر+م أنھ ال ي�l إال () قف]¤ واحد عنده ألن جملة الشpور مجpولة 
  .»فأما الشpر األول فمعلوم و+و الذي �عقب العقد

 ).١٥/١٩ينظر: ا_<موع ( )٨٨(
 ).١٨٢/ �٤ع (بدا�ع الصنا )٨٩(
 ).٤/٤٤الشرح الكب]Z للدردير ( )٩٠(
 ).٥٥٧/ ٣كشاف القناع ( )٩١(
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يناقش بأن العوض�ن إذا jانا يؤوالن للعلم ولم تؤد ا#0bالة إ�U نزاع وخالف لم 

  يمنع م7Kما كما FG أدلة أ��اب القول الثا�ي.

  أدلة القول الثاJي:

  استدل أ��اب القول الثا�ي بأدلة، م7Kا ما يأ|ي:

ة وإن لم تكن معلومة عند العقد إال أن ل0ا عرفا يرجع إليھ الدليل األول: أن األجر 

  .)٩٢(عند التنازع

يفيد العلم وaقطع الºÔاع،  اقاطعً  االدليل الثا�ي: أن األجرة تؤول إ�U العلم علًم 

  jاملضارNة. افfان جائزً 

 االدليل الثالث: أن ا#0bالة FG املعاملة إذا jانت ستؤول إ�U العلم ولم تحدث نزاعً 

ع�� عدد من املسائل الE` ذكرAا الفق0اء، مما لم تحدد ف7qا األجرة  اجائزة؛ قياًس ف�` 

  .)٩٣(%شfل ¥7ا4ي وم7Kا: اسuئجار األج�m بطعامھ وكسوتھ

  .)٩٤(اسuئجار الدابة %علف0ا  -

  ال�Lجيح:

يuب�ن مما تقدم أن الراA yÒو القول األول، وAو ��ة العقد، ولو لم يحدد فيھ 

رة، إذا jانا يؤوالن للعلم، ولم تؤد ج0ال¬7ما إ�U نزاع وخالف ب�ن األجو مقدار املنفعة 

  الطرف�ن. 

                                                           

 ).٢/٢٤٧)، شرح املنت�e (٦/٢٤الشرح الكب]Z عtu املقنع ( )٩٢(
قال با?<واز، مالك وq) رواية عن أحمد، واملعتمد عند املتأخر*ن من ا? نابلة، و+و اختيار ابن قدامة ()  )٩٣(

)، ٧/٥٦٨) و(٥٢٩-٧/٥٢٧ابن تيمية، وابن عثيم]ن. ينظر: التاج واإلiليل (املغ|d، واختاره تقي الدين 
)، ٢٤٥-٢/٢٤٤) وشرح منت�e اإلرادات (٦/١٠)، الشرح الكب]Z (٧/٤٧٠) و(٤٦٦-٧/٤٦٥منح ا?<ليل (

) d|٢٨٦-٥/٢٨٥واملغ(uية للبعp١٠/١٢، والشرح املمتع (٢٢١ص ،)، واالختيارات الفق.( 
 ة ورواية عن أحمد اختار+ا ابن تيمية وابن عثيم]ن، واستدلوا بالقياس عtu مسألةوقال با?<واز، املالكي )٩٤(

 فت¹تفي ا?<pالة املؤثرة عtu � ة العقد. 
ً
(اسNئجار األج]Z بطعامھ وكسوتھ)، وiون علف الدابة معروفا

)، واإلنصاف مع الشرح الكب]Z ٧/٣٤)، شرح مختصر خليل ل!kر��d (٨/٣منح ا?<ليل ( ينظر:
)، واختيار شيخ اإلسالم حoاه صاحب ١٠/١٢)، الشرح املمتع (٧/١٤٥، والفروع البن مف!� ()١٤/٢٩٠(

 .٢٢١ص  ،الفروع، والبعu) () االختيارات الفقpية
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  ).B.O.Tخالصة حكم عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

الE` تم ف7qا استعراض النصوص الفق0ية، والE` |عد  ،%عد الدراسة السابقة

 ل0ذا العقد، ومعرفة جواز اجتماع عقد االستصناع واإلجارة FG عقد 
ً
واحد، أصال

ودراسة اإليجابيات والسلبيات ل0ذا العقد املركب، وNحث %عض املسائل املتعلقة %عقدي 

االستصناع واإلجارة، مثل: حكم تأجيل ثمن االستصناع، وحكم jون ثمن االستصناع، 

واألجرة: منفعة واحدة، وتحدث بفعل الصا�ع، وسالمة العقد من الغرر، يuب�ن ا#�كم 

لuشغيل واإلعادة، وAو ا#bواز من حيث األصل، وAذا Aو املuسق الشر�F لعقد البناء وا

مع أحfام الشر+عة اإلسالمية وقواعدAا، بناء ع�� أصل اإلباحة والÂ�ة FG العقود 

  املالية.

  ) O BPعمLM الوقف وتطو-رهB.O.Tالفصل الثاJي: تطبيق عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

 LMاملشا^[ة لعقد املبحث األول: الصيغ الفق�ية لتعم ،FGاث الفقLال� BP األوقاف

)BOT(  

 )٩٥(Aناك عدة صيغ لعقود وجدت FG التارaخ اإلسالمي، وذكرAا الفق0اء أحfام0ا،

FG |عم�m الوقف مشا7tة لعقد البوت، مثل: ا#�كر، وعقد اإلجارت�ن، واملرصد، وغ�Amا، 

  7Kا وعقد البوت:وسأب�ن فيما يأ|ي املقصود بfل م7Kا، وأوجھ الشبھ واالختالف بي

   

                                                           

لsس الpدف الثناء عtu +ذه الصيغ أو تقو*مpا، فكث]Z م��ا ترتب عليھ آثار سلبية، سواء لذات الصيغة،  )٩٥(
رمان املوقوف عل��م ملدة طو*لة، أو االسNيالء عtu الوقف، وغ]Z ذلك، تمثلت () ح أو ألمور خارجة ع��ا،

 إال أ�ا أج]¤ت بضوابط محددة، و() حاالت خاصة يرى أ�ا األص!� () تلك ا? الة. 
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ر وعالقتھ `عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (
ْ

  )B.O.Tاملطلب األول: اtِVك

   .)٩٦(بمع·D: ا#�¾س -بالفتح :اtVكر BP اللغة

ر 
ْ

Nيدي، –بالكسر –أما ا#ِ�ك  ما أورده الزَّ
ّ
 )٩٧(ف0و غ�m موجود FG كتب اللغة، إال

ر «من قولھ: 
ْ

دة  ما ُيجعل ع�� العقارات، -بالكسر –ا#ِ�ك
َّ
س، مول    .»وaُح¾َّ

ر اصطالًح 
ْ

االستحfار عقد «: عرفھ الرم�F ا#�نفي FG فتاوaھ، حيث قال: اواtِVك
 للبناء والغرس، أو ألحدAما

ً
رة    .)٩٨(»إجارة يقصد بھ اسuبقاء األرض، ُمقرَّ

ٌب ع�� األرض املوقوفة، بإجارة مديدة، بإذن «وقال الزرقا:  Aو حق قرار ُمَرتَّ
ُب  االقا��`، يدفع ف7qا املسَتْحِكر #bانب الوقف، مبلغً   يقارب قيَمة األرض، وaُرتَّ

ً
م¿bال

 ًaّق، ع��  امبلٌغ آخر ض×يٌل سنو�ذا ا#َA تقل إليھk0ة الوقف، من املْسَتْحِكِر، أو ِمّمن يb#
   .)٩٩(»للُمْسَتْحِكِر حقُّ الغرِس والبناِء، وسائِر وجوِه االنتفاع أن يfون 

ر Aو: ح¾س العقار %عقد اإلجارة الطوaلة، بقصد البناء أو الغرس أو 
ْ

فا#ِ�ك
  .)١٠٠(من غ�m تحديد مدة العقد، مقابل أجرة محددة ،أحدAما

 وا#�كر FG مسائل الوقف: عقد يتم بمقتضاه إجارة أرض الوقف للمحتكر ملدة
طوaلة، مقابل أجرة املثل، واستخدم وسيلة لعالج مشfلة تتعلق باألرا��` والعقارات 
املوقوفة الE` ال |ستطيع إدارة الوقف أن تقوم بالبناء عل7qا أو غرس0ا، فأجاز الفق0اء 
 `Eسبة لألرض الkتكر يدفع أجرة املثل بال�لة، ما دام ا¤aكر، وحق القرار ملدة طو�ا#

  .)١٠١(-ظة ملا ب·` عل7qادون مالح –|سلم0ا 
                                                           

ر، و+و املاء «قال ابن فارس:  )٩٦(
ْ

ا? اء والoاف والّراء أصٌل واحد، و+و ا?َ ْ¡س، وأصلھ () كالم العرب: ا?َ ك
i ،تھا_<تِمع

ّ
ر َيْحِكُر » أنھ احُتكر لقل

َ
ِر: ا?<مُع واإلمساك، وِفعلھ عtu وزن َضَرَب، يقال: َحك

ْ
وأصل ا?َ ك

رة. 
ْ

الِئھ، واالسُم منھ ا?ُ ك
َ
 لغ

ً
ر: بفتح ا? اء والoاف ما احُت¡س مما ُيْؤiل انتظارا

َ
، وا?َ ك

ً
را

ْ
ينظر: » َحك

 .)٢/٩٢مقايsس اللغة (
 .)١١/٧١ينظر: تاج العروس ( )٩٧(
 .٤/٣٩١). و*نظر: حاشية ابن عابدين ٢/١٢٦الفتاوى ا?Z[kية ( )٩٨(
 .٥٢املدخل إt4 نظر*ة االلÀ¤ام العامة () الفقھ اإلسالمي، للزرقا، ص  )٩٩(
 .٥٢ينظر: أحoام عقد ا? كر ل! وhس، ص )١٠٠(
ال : أن يoون الوقف تخرب وAعطل االنتفاع بھ، وأ�ا) ذ+ب جمpور الفقpاء إt4 جواز ا? كر �شروط، م�١٠١(

يoون لدى إدارة الوقف مال �عمر بھ، وأال يوجد من يقرض الوقف لعمارتھ. ينظر: حاشية ابن 
 ).٣/٣٠٤( )، وإعالم املوقع]ن٦/١٧٢)، وتحفة ا_ تاج (٤/٩٦( )، وحاشية الدسو�)٣/٣٩٨( عابدين

ر، و�طالن الفقpاء () ا? كر أن Aستمر اإلجارة ح�Ã �rدم امل¹شآت الdr أقامpا املستأج�عض  كما أجاز
  نفعpا، وعندئذ يحق لناظر الوقف تأج]Z املوقوف إt4 مستأجر آخر ليعيد لھ صالحيتھ لالنتفاع بھ.
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  ):B.O.Tأوجھ الشبھ بMن اtVكر وعقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

  يuشابھ العقدان FG أمور، م7Kا:

 التعم�m واإل�شاء FG العقدين، وFG FZ ( البوت ) محددة بمواصفات دقيقة. -

 طول مدة انتفاع غ�m املوقوف عل7qم بالعقار. -

  ):(B.O.Tلبناء وال7شغيل واإلعادة أوجھ االختالف بMن اtVكر وعقد ا

  يختلف العقدان FG أمور، م7Kا:

-  
ً
fون ملfر للُمْحَتِكر، ب�نما ت

ْ
لصاحب األرض FG عقد  االِعماَرة واملبا�ي FG ا#ِ�ك

 (البوت)، وAو الوقف Aنا.

أن األجرة FG ا#�كر نقدية غالبا، ب�نما األجرة FG (البوت) FZ البناء الذي يرجع  -

7¥ FG اية مدة العقد.للوقف 

-  FZ (البوت) عقد FG جرة املثل، ب�نما األجرة
ُ
ر ُتزاد إ�U أ

ْ
ْجَرة FG َعْقد ا#ِ�ك

ُ
أن األ

 البناء الذي يرجع للوقف FG ¥7اية مدة العقد.

 ا، مما يجعل عقد البوت أك�m غبطة ونفعً اأن مدة العقد FG ا#�كر أطول غالبً  -

 للوقف، واملوقوف عل7qم.

�كر غ�m محددة، و|ستمر ما دام املستأجر يدفع األجرة، ب�نما FZ أن املدة FG ا# -

  محددة بدقة FG عقد البوت.
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  )B.O.Tاملطلب الثاJي: عقد اإلجارتMن وعالقتھ `عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

 اعقد اإلجارت�ن: "أن يتفق ناظر الوقف مع ¸zص، ع�� أن يدفع األخ�mُ مبلغً 

ن، عند bÐز الوقف عن التعم�m، ع�� أن يfون يكفي لتعم�m عقار الوقف ا ِAّاملتو ِ
ّ̀ ملب·

   .)١٠٢(لدافع املال َحقُّ الَقراِر الدائم A FGذا العقار، بأجر سنوّيٍ ض×يل"

َل لإليجار، بدُل إيجار يfاÎُG َحقَّ القرار،  َّb¿عقَد اإلجارت�ن؛ ألنَّ املدفوَع امل َ̀ ِËّوُس

ةمع دفع أجٍر سنوّيٍ ض×يل، يتجّدُد الع    .)١٠٣(قد عليھ، بدون تحديد مدَّ

نة؛ ول0ذا صار من حق املستأجرaن أن يuنازلوا  وال oُش»mط ل0ذا العقد مّدة معيَّ

   .)١٠٤(للغ�m عن حقوق تصّرف0م، A FGذه العقارات ببدٍل أو بدونھ

ُر األرض املوقوفة؛ تجري 
ْ

وقاف ذاُت اإلجارة الواحدة، وِحك
َ
وjانت مستغالُت األ

ة املعروفة، إ�U ما %عد سنة عشرaن وألٍف من معامال78ُا ع�� م قتD�É األحfام الفق0يَّ

وقاف FG إستانبول،  اوFG حدود تلك السنة حدثت حرائُق أتلَفْت كث�mً  ،ال¨bرة
َ
من األ

0ا عن تجديدAا، ولم يوجد ل0ا راغٌب oستأجرAا بأجرة واحدة، وُ+عّمرAا من 
ُ
وbÐَزْت غالتـ

 العثمانيَّ 
ُ
 بالتصّرف 7tا عن أجرتـ0ا، فرأت الدولة

ّ
ِرَب، ال يتمُّ إال

َ
ة آنذاك أّن |عم�mَ ما خ

رت ل0ا أحfاَم0ا؛ بناًء ع�� فتاوى العلماء  ، وقرَّ
َ
طرaق اإلجارت�ن، فوضَعْت Aذه الطرaقة

ِة Aذا التصرف؛ بناًء ع�� مف0وم  %عَد مناقشاٍت ودراسات، فاستقرَّ الرأُي ع�� ِ��َّ

ُل  ِºّ
َ
Ôو"الضرورات ت¾يح  القاعدت�ن الفق0يت�ن: " ُت ،"

ً
 أو خاصة

ً
 الضرورة عامة

َ
 منـزلة

ُ
ا#�اجة

ا¤�ظورات"، وAذا العقد إنّما ُي�bأ إليھ ملص��ة الوقف عند الضرورة، فل�س من 

   .)١٠٥(الصيغ ذات األولوaة FG |عم�m األوقاف واسuثمارAا

   

                                                           

 ).١/٦٣٣( للزرقا املدخل الفقde العام، )١٠٢(
 .٣٣ص ينظر: مÅ<م املصط! ات االقتصادية، )١٠٣(
 .٦٣ص ل! وhس، ينظر: أحoام عقد ا? كر () الفقھ اإلسالمي، )١٠٤(
، االتجا+ات املعاصرة () تطو*ر االسNثمار ٧٠ص الpيdr، عبدالستار ودوره () التنمية،ينظر: الوقف  )١٠٥(

 .٧٠ص أحمد السعد، ومحمد العمري، الوقفي،
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  ):B.O.Tأوجھ الشبھ بMن عقد اإلجارتMن وعقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

u7ا:يKأمور، م FG شابھ العقدان  

 التعم�m واإل�شاء FG العقدين، وFG FZ ( البوت ) محددة بمواصفات دقيقة. -

  طول مدة انتفاع غ�m املوقوف عل7qم بالعقار. -

 ملكية البناء j FGل م7Kما لصاحب األرض. -

  ):(B.O.Tأوجھ االختالف بMن عقد اإلجارتMن وعقد البناء وال7شغيل واإلعادة 

  لف العقدان FG أمور، م7Kا:يخت

أن األجرة FG عقد اإلجارت�ن: أجرتان، أجرة كب�mة لتعم�m الوقف، وأجرة ض×يلة  -

 ب�نما األجرة FG ( البوت ) FZ البناء الذي يرجع للوقف FG ¥7اية مدة العقد. نقدية،

، مما يجعل عقد البوت أك�m غبطة اأن مدة العقد FG عقد اإلجارت�ن أطول غالبً  -

 للوقف، واملوقوف عل7qم. افعً ون

أن املدة FG عقد اإلجارت�ن غ�m محددة و|ستمر ما دام املستأجر يدفع األجرة،  -

  ب�نما FZ محددة بدقة FG عقد البوت.

رَصد،
ُ
  )B.O.Tوعالقتھ `عقد البناء وال7شغيل واإلعادة ( املطلب الثالث: امل

ُه. وأرصدُت Aذا املال ألداء اإلرصاُد FG اللغة: اإلعداد، يقال: أرَصَد لھ األمَر  ، أعدَّ

ِلك
َ

   .)١٠٦(ا#�قوق؛ إذا أعَدْدَتھ ِلذ

ما يصرفھ املستأجر ع�� الوقف من مالھ بِإذن الناظر FG عمارة  وFG االصطالح:

   .)١٠٧(ع�� الوقف االوقف الضرورaة، ليfون دينً 

  ا، أو دjانً اوصورتھ: أن oستأجَر اإل�ساُن دارً 
ً
�m الضرورّي إ�U التعم امحتاًج  اموقوف

ة الرجوِع ع�� الوقف، عند  ل بkيَّ َّb¿َرُه املستأجُر بماٍل م وaأذَن لھ ناظُر الوقف بذلك، فُيَعّمِ

ٌك 
ْ
 ِمل

ُ
ة َّaالضرور 

ُ
جرة j FGّل سنة، وAذه العماَرة

ُ
حصول ماٍل فيھ، أو اقتطاعھ من األ

   .)١٠٨(للوقف

                                                           

 مادة (رصد). ينظر: لسان العرب، )١٠٦(
 .٤/٤٠٤ينظر: حاشية ابن عابدين  )١٠٧(
 .٦٠ص ،أحoام عقد ا? كر ل! وhس ينظر: )١٠٨(
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  وشروط ��ة إ�شاء املرصد: -

-  ًNِر
َ

  .اأن يfون الوقف خ

ة FG الوقف oُْعَمر 7tا. عدم -
ّ
  وجود غل

لة لعمارتھ. - َّb¿ستأجُر الوقف بإجارة مo عدم وجود من  

 املرَصد؛ من حكم 
َ
ة ة وا#�نابلِة مشروعيَّ وخرَّج املتأخرون من فق0اء ا#�نفيَّ

.
ً
، وFG اق»mاضھ ماال

ً
  االستدانة ع�� الوقف ملص��تھ، كما FG الشراء لھ �س�ئة

الوقف؛ فإّن األجرة تقّل %س¾بھ؛ لعدم وجود من oستأجُر ع��  اولfون املرَصد دينً 

ًم  �ن؛  ابأك�mَ من Aذه األجرة الض×يلة، ول0ذا jان دفع املرَصد ُمقدَّ ع�� الدفع للمستحّقِ

ُر بأجرة املثل، وإذا أراد املستأجُر ا#zروَج، فلھ  اتخليصً  مَّ ُيؤجَّ
َ
لرقبة الوقف، ومن ث

ن الن
ْ
اِظِر، وaص�m ذلك الَديُن للدافع كما jان للقابض، قبُض َدينِھ من رجل آخر بِإذ

  وkaتقل َحقُّ الَقراِر للدافع بالفراغ.

7qْا  وقد
َ
وقاف، jاالسuيالء َعل

َ
ٍة FG األ أّدى املرصد FG %عض ا#�االت إ�U نتائَج سلبيَّ

 العَ 
َ
ة ِكيَّ

ْ
ك0ا، وNخِس حقوق0ا، وذلك ألن صاحب املرصد (الدائن) يد�F بمرور الزمن ِمل

ّ
ْ�ن وتمل

وقاف ف7qا كث�mة، ثم 
َ
وطة دمشق، jانت األ

ُ
قة، ومثالھ غ

ْ
ل ِ
ّ
املوقوفة، وaقوم ب¾يع0ا jاألمالك الط

وقاف باستعمال املرَصد وغ�mه ع�� غ�m استقامة؛ مما أدى 
َ
اندثرت %س¾ب قيام مستأجري األ

ةjان FG الديار الشا اإ�U أشّدِ النتائِج ضررا. وأك�mُ التعامل 7tذا الَعْقد قديًم     .)١٠٩(ميَّ

  ):B.O.Tأوجھ الشبھ بMن املرصد وعقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

  يuشابھ العقدان FG أمور، م7Kا:

 التعم�m واإل�شاء FG العقدين، وFG FZ ( البوت ) محددة بمواصفات دقيقة. -

-  
ً
fون ملfلصاحب األرض. االعمارة واملبا�ي ت 

 ر.طول مدة انتفاع غ�m املوقوف عل7qم بالعقا -

   

                                                           

 .٦٣فقھ اإلسالمي،ل! وhس،صينظر: أحoام عقد ا? كر () ال )١٠٩(
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  ):(B.O.Tأوجھ االختالف بMن املرصد وعقد البناء وال7شغيل واإلعادة 

  يختلف العقدان FG أمور، م7Kا:

ب�نما األجرة FG ( البوت ) FZ البناء الذي يرجع  ،أن األجرة FG املرصد ض×يلة -

 للوقف FG ¥7اية مدة العقد.

 اأك�m غبطة ونفعً ، مما يجعل عقد البوت اأن مدة العقد FG املرصد أطول غالبً  -

 للوقف.

-  FZ محددة، و|ستمر ما دام املستأجر يدفع األجرة، ب�نما mاملرصد غ� FG أن املدة

 محددة بدقة FG عقد البوت.

يuب�ن مما تقدم الuشابھ الكب�m ب�ن عقد البناء والuشغيل واإلعادة، و�Nن الصيغ 

ن أحfام0ا ال َّ�Nخ اإلسالمي، وaالتار FG انت موجودةj `Eكر، وعقد ال�فق0اء، مثل: ا#

للقول بأن عقد (البوت) ، )١١٠(وغ�Amا، وAذا ما د�� أحد الباحث�ن اإلجارت�ن، واملرصد،

ي لتلك الصيغ، ومحاjاة من الغرب للمسلم�ن.   تطوaر غ̄ر

   

                                                           

 .٤٣ص ،و+و الدكتور أحمد اإلسالمبو4). ينظر: أسلوب البناء والNشغيل ونقل امللكية )١١٠(
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  Jي: حكم إجارة الوقف إجارة طو-لةاملبحث الثا

Uلة إذا دعت إaة إجارة الوقف مدة طو�ذلك اتفق الفق0اء ع�� إباحة و� �

  .)١١١(ضرورة، مثل: أن يخرب الوقف وال يfون لھ ما يص��ھ إال بإجارتھ مدة طوaلة

  واختلفوا فيما عدا ذلك ع�� ثالثة أقوال:

القول األول: أن اإلجارة الطوaلة للوقف مباحة، و��يحة. وAذا قول متقدمي 

  .)١١٤(وا#�نابلة )١١٣(ومذAب الشافعية، )١١٢(ا#�نفية،

الطوaلة للوقف محرمة، وال تyÂ. وAذا قول متأخري  القول الثا�ي: أن اإلجارة

  .)١١٦(وقول املالكية )١١٥(ا#�نفية،

القول الثالث: أن اإلجارة الطوaلة للوقف مباحة إذا أذن ف7qا القا��`. وAذا قول 

  .)١١٨(والشافعية )١١٧(%عض ا#�نفية،

  األدلة:

  أدلة القول األول: 

دليل يفيد تقييد إجارة الوقف : األصل FG العقود اإلباحة، ولم يرد الدليل األول 

بمدة معينة، فتبقى إجارة الوقف FG ا#�كم كسائر اإلجارات، وقد دل الدليل ع�� جواز 

  .)١١٩(mة، فيقاس ع�� ذلك املدة الطوaلةإجارة الوقف FG املدة القص�

                                                           

)، ومطالب أو4) ٧/٤٠٥)، وا? اوي الكب]Z (٤/٩٦)، وحاشية الدسو�) (٨/٤ينظر: تكملة البحر الرائق (  )١١١(
) de٤/٣١٥الن.(  

  ).٨/٤البحر الرائق( )، وتكملة ٥/١٠٦ينظر: ت¡ي]ن ا? قائق( ) ١١٢(
)١١٣ ( )Z[ا_ تاج (٧/٤٠٥ينظر: ا? اوي الكب d|٢/٣٩٤)، ومغ.(  
  ).٤/٥)، وكشاف القناع (٤/٤٣٧ينظر: الفروع( ) ١١٤(
  ).٨/٤)، وتكملة البحر الرائق( ٥/١٠٦ينظر: ت¡ي]ن ا? قائق( ) ١١٥(
الة الوقف من حيث ). وللمالكية تفر*ق بحسب ح٧/٤٠١)، وشرح ا?kر��d (٤/٩٦الشرح الكب]Z(  :ينظر) ١١٦(

  ا?kراب والعمار، واملوقوف عل��م معين]ن أو غ]Z معين]ن، والع]ن املوقوفة أرضا أو دارا.
  ).٨/٤ينظر: تكملة البحر الرائق () ١١٧(
  ).٥/٣٠٥ينظر: �اية ا_ تاج( ) ١١٨(
  ). ٢/١٠١)، وأحoام الوقف للكبd�¥s (٤/٥(  ينظر: كشاف القناع) ١١٩(
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: أن تحديد املدة الE` يؤجر ل0ا الوقف %عدد مع�ن من السن�ن الدليل الثاJي

قادير، واملقادير ال |عرف إال بالنص، ولم يرد نص ع�� مقدار مع�ن داخل FG تحديد امل

  .)١٢٠(من السن�ن، فدل ع�� جواز إجارة الوقف ملدة طوaلة

: أ¥7ا إجارة صدرت من قائم مقام املالك، وAو الناظر الذي لھ الدليل الثالث

  .)١٢١(الوالية ع�� الوقف، وف7qا مص��ة للوقف، فتfون مباحة

  :أدلة القول الثاJي

: أن اإلجارة الطوaلة للوقف مظنة ألن يد�F املستأجر امللكية، الدليل األول 

   .)١٢٢(فيمنع م7Kا؛ صيانة للوقف

وaمكن أن يناقش: بأن Aذا ال يقت�É` تحرaم العقد وNطالنة، بل غايتھ منع العقد 

وaمكن توثيق ذلك FG العصر ا#�اضر بما يجعل  )١٢٣(FG حال ا#zوف ع�� الوقف،

  من ذلك. الوقف FG مأمن

أن األجرة FG اإلجارة الطوaلة أقل من املثل، وإجارة الوقف بأقل  الدليل الثاJي:

yÂ١٢٤(من املثل ال ت(.   

ونوقش بأن تحديد أجرة املثل ينظر فيھ إ�U ما دفعھ املستأجر، وما أص�y بھ 

  تغ�mة.كما أنھ يمكن أن يتم التعاقد بناء ع�� األجرة امل .)١٢٥(الع�ن، واملدة الE` ال»ºم 7tا

  .)١٢٦(أن لإلجارة الطوaلة FG األوقاف مفاسد تقت�É` املنع م7Kا الدليل الثالث:

 FG انj االت ال تمنع جواز العقد، خاصة إذا�عض ا#% FG ناقش: بأن املفاسدaو

  العقد مص��ة للوقف، مع انتفاء املفاسد.

                                                           

  .١٤٦ص ،، واإلجارة الطو*لة واملن¦�ية بالتمليك ل!kمsس٢٠٠ص ،رطو��dينظر: أنفع الوسائل للط) ١٢٠(
)١٢١ ((Æللفتو �e٦/٣٨(  ينظر: معونة أو4) الن.(  
  ).٢/١٥١(  ينظر: شرح الوقاية لصدر الشرhعة) ١٢٢(
  .١٤٧ص ،ينظر: اإلجارة الطو*لة ل!kمsس) ١٢٣(
  ).٤/٥٥٧ينظر: حاشية ابن عابدين ( )١٢٤(
  .١٤٨، ١١٤ص ،kمsسينظر: اإلجارة الطو*لة ل!) ١٢٥(
  ).٣/٢٩١(  ينظر: إعالم املوقع]ن، البن قيم ا?<وز*ة) ١٢٦(



 ٣٨٥: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

  أدلة القول الثالث:

لة Aو مما جرى عليھ عمل أن املنع من إجارة الوقف املدة الطوa الدليل األول:

ا#�fام دون نص شر�F، وإنما jان ذلك مراعاة #�ق الوقف من أن يfون عرضة 

  .)١٢٧(السuيالء املؤجرaن، واملسؤول عن ذلك Aو القا��`، فfان أمر إجارتھ إليھ

وaناقش: بأن املنع من إجارة الوقف إال بإذن القا��` Aو من السياسة الشرعية 

Aذا يدل ع�� منع العقد، فإذا وقع العقد بصيغتھ املشروعة، ملنع املفاسد املتوقعة، و 

  وضبط بما يمنع من املفاسد، فل�س Aناك ما يدل ع�� منعھ. 

االستدالل بأدلة القول األول FG حال أذن القا��`، وNأدلة القول  الدليل الثاJي:

  الثا�ي حال لم يكن Aناك إذن من القا��`.

  وaناقش بما تقدم من مناقشات.

  ح:ال�Lجي

%عد عرض األقوال FG املسألة، وأدلة jل قول، واملناقشات الواردة، يuب�ن أن 

 yÒالوقف من حيث  –وهللا أعلم  –الرا FG لةaو جواز اإلجارة الطوAو القول األول، وA

jان ذلك FG مص��ة الوقف، وaحقق الغبطة لھ، وتمت صياغة العقد  األصل، مDE ما

aمنع املفاسد امل»mتبة ع�� اإلجارة الطوaلة، وaؤaد وتوثيقھ بما يحقق مص��ة الوقف، و 

  يأ|ي: ذلك ما

 أن األصل FG العقود اإلباحة ولم يرد دليل يمنع اإلجارة الطوaلة FG الوقف. .١

٢.  
ً
ع�� الوقف من  اأن من منع إجارة الوقف مدة طوaلة، إنما منع ذلك خوف

ال كذلك، لكنھ ال املفاسد، ومن باب السياسة الشرعية، وAذا مسلم FG حال jان ا#�

 يمنع ذلك FG جميع األحوال.

أنھ قد حدت عقود يfون FG عقدAا مص��ة للوقف، كما أنھ قد تطورت  .٣

 وسائل التوثيق، الE` تحفظ حقوق الوقف.

                                                           

)١٢٧ () (u٥/٣٠٥ينظر: �اية ا_ تاج للرم.(  



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٨٦

  ) O BPعمLM الوقفB.O.Tاملبحث الثالث: حكم تطبيق عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

واإلعادة، كما أنھ بدراسة أحfام  مما تقدم يuب�ن جواز عقد البناء والuشغيل

الوقف، والصيغ املشا7tة لعقد البناء والuشغيل واإلعادة، والE` أجازAا الفق0اء FG %عض 

ا#�االت، وNمقارنة Aذا العقد 7tا، يuب�ن جواز |عم�m األوقاف بصيغة عقد البناء 

Eاألوقاف، م mعم�| FG يارات املناسبةz#من ا mnشغيل واإلعادة، و+عتuما روعيت وال D

الضوابط الشرعية للوقف، ومن أAم0ا عدم انتقال ملكية األرض املوقوفة لشركة 

املشروع، وFG ا#�االت الE` يfون التعاقد 7tذه الصيغة فيھ مص��ة للوقف، وNحيث ال 

توجد طرaقة أفضل لتموaل الوقف م7Kا، مثل أرا��` األوقاف الE` تبقى سنوات عديدة، 

¾ب عدم توافر التموaل الfاFG للتعم�m، أوFG ا#�االت الE` يfون و|عم�m، %س دون تطوaر،

 ًm7ا الوقف متع�qاف.
ً
  ، أو متعطال

وaجب أن تتم صياغة عقد البناء والuشغيل واإلعادة، عند التعاقد مع ناظر 

الوقف، أو إدارة الوقف، أو ا#0bة الE` ل0ا الوالية ع�� الوقف، بما يحدد املواصفات 

  .وحفظ حقوقھ ع�� jل ما من شأنھ حفظ الوقف،%شfل دقيق، والنص 

 )١٢٨(و7tذا القول صدر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي FG دورتھ التاسعة عشرة،

. يجوز األخذ %عقد البناء والuشغيل واإلعادة FG |عم�m ٣( ونصھ FG الفقرة الثالثة:

صور األوقاف، واملرافق العامة. وaو�Ü`: بما ي�F: تكثيف البحث الفق�` حول جميع 

عقود البناء والuشغيل واإلعادة %غرض ضبط أحfام0ا ا¤zتلفة، وصياغ¬7ا FG نصوص 

  oس0ل عند التفاوض والتحاكم الرجوع إل7qا، والبناء عل7qا. وهللا أعلم).

وقد وجدت تطبيقات ل0ذا العقد FG |عم�m األوقاف، فقد جاء FG خmn ع�� 

م، أشار مفE` ا#bم0ورaة ٢/٦/٢٠٠٨رaخ الصفحة اإللك»mونية لدار اإلفتاء اللبنانية بتا

)، الE` يقوم B.O.Tاللبنانية أن اسuثمار األمالك الوقفية FG لبنان يتم عن طرaق عقود (

7tا أ��اب املشار+ع العمرانية، كما ورد خmn ع�� صفحة مؤسسة تنمية أموال األوقاف 

)، و7B.O.T FGا نظام (لعدة أساليب، من بيK ااألردنية، أن املؤسسة |سuثمر األوقاف، وفًق 

                                                           

  ).٨/٩( ١٨٢القرار رقم ) ١٢٨(
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Aـ، FG لقاء مع وزaر األوقاف اليم·`، ٢٥/٢/١٤٢٩خmn �شرتھ ��يفة الرaاض بتارaخ 

) FG |عم�m األوقاف، وكذلك جاء B.O.Tأشار إ�U تب·` الوزارة لصيغ جديدة، وم7Kا نظام (

 اFG جرaدة ا#zليج اإلمارتية، أن مؤسسة األوقاف وشؤون القصر بإمارة د¯ي تنفذ حاليً 

) ع�� أرا��` B.O.Tمن املشار+ع العقارaة تبلغ تfلف¬7ا نحو مليار درAم، بنظام ( اعددً 

  .)١٢٩(األوقاف اململوكة للمؤسسة

  ) O BPعمLM الوقفB.O.Tاملبحث الرا`ع: تطو-ر تطبيق عقد البناء وال7شغيل واإلعادة (

يانة الصيغة الE` تمت مناقش¬7ا فيما تقدم FZ تطبيق عقد البناء والuشغيل والص

ول�س لدى الوقف مال jاف  اFG |عم�m الوقف، وfaون ذلك FG حال jان الوقف أرضً 

 mثمرة ع�� أن تقوم الشركة بتعم�uه، فيتم التعاقد %عقد امتياز مع شركة مسmلتعم�

، وfaون للشركة املسuثمرة االنتفاع باملشروع 
ً
الوقف مدة محددة كعشرaن سنة مثال

  لالنتفاع FG ¥7اية مدة العقد. اتم |سليم املب·D صا#ً� أثناء مدة االمتياز، ومن ثم ي

  وaالحظ ع�� ما سبق ما يأ|ي:

 .اأن املوقوف عليھ ال يkتفع بالوقف إال %عد م�É` مدة العقد، وFZ طوaلة �س¾يً   -

-   `Eة الmثمرة ال تدفع أجرة مدة العقد، اكتفاء باملبالغ الكب�uأن الشركة املس

 دع¬7ا لتعم�m الوقف.

كن Aناك إشارة ملواصفات املب·D املزمع إ�شاؤه، أو التأكيد ع�� ما أنھ لم ت  -

 يتعلق بھ.

  ولتطوaر التطبيق األمثل لعقد البناء والuشغيل والصيانة، فإ�ي أق»mح ما يأ|ي:

 FG 7اt يطبق `Eيات الÞي�شغيل واإلعادة، وفق ا#uتطبيق عقد البناء وال Fßبkي :
ً
أوال

اإلدارaة إذا jانت تحتاج لتقديم خدمة عامة jالتعليم  املرافق العامة، وم7Kا أن ا#0bة

، ول�س لد7àا التموaل الfاFG لبناء املشروع وإ�شائھ، فتعمد إ�U تحديد 
ً
والÂ�ة، مثال

املواصفات بدقة، واملتطلبات، ومن ثم تتفق مع شركة اسuثمارaة لتموaل املشروع، 

                                                           

  .٢٠ينظر: تطبيق عقد البناء والNشغيل واإلعادة، أحمد بخيت، ص )١٢٩(
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سة املشروع الذي يfون ضمن وإ�شائھ، وNناء ع�� ذلك فيkبFß ع�� املتوFU للوقف درا

 مصارف الوقف، والE` نص عل7qا الواقف، مثل املشار+ع الE` يقدم خدمة عامة للمجتمع

jاملدارس، واملسuشفيات، أو املساكن املعدة لإلجارة، حسب صيغة الوقف، وشروط 

الوقف، ومن ثم يتم تحديد املواصفات بدقة، ونوع ا#zدمات الE` يقدم0ا، بحيث تfون 

  ن العقد.جزًء م

: يمكن أن يضمن العقد اش»mاط خدمات مجانية، تقدم للمستحق�ن ل0ا، اثانيً 

حسب نص الواقف، وAذا االش»mاط أحرى بالقبول لدى الشركة املسuثمرة من اش»mاط 

أجرة، ذلك أنھ FG %عض األحيان ال يكتمل العدد املس¬7دف للمkشأة، فيfون تقديم 

 لدى ا اخدمات مجانية أمرً 
ً
ملسuثمر، وNذلك يتحقق �Ñ`ء من انتفاع املوقوف مقبوال

  عل7qم بالوقف أثناء مدة عقد االمتياز.

 
ً
اش»mاط أجرة منخفضة، تدفع0ا الشركة املسuثمرة أثناء  – اأيضً  –: يمكن اثالث

  مدة العقد، لصا#y املوقوف عل7qم.

 اUVاتمة

عد:   ا#�مد " وحده، والصالة والسالم ع�� من ال نx` %عده، ̄و

  ام Aذا البحث، أذكر أAم النتائج، فيما يأ|ي:FG خت

)، بأنھ: اتفاق ب�ن مالك األرض، oB.O.Tعرف عقد البناء والuشغيل واإلعادة (  -

مقابل منفعتھ (إيراداتھ)  ،وممول يقوم بإ�شاء مشروع، لصا#y مالك األرض، و|شغيلھ

 لالنتفاع. امدة عقد االمتياز، ثم oسلمھ FG ¥7اية مدة العقد صا#ً� 

) بخصائص، م7Kا: أنھ نظام B.O.Tتم�º عقد البناء والuشغيل واإلعادة (ي  -

|عاقدي، وأنھ عقد امتياز، وأنھ عقد تموaل واسuثمار، كما يتم�º بكbÀ mnم االسuثمارات 

aقدم املشروع خدمات عامة ألفراد ا¤bتمع، و A FGذا العقد، وطول مدة االمتياز �س¾يا، 

مرتفعة  ااإلدارaة، وaحقق االسuثمار 7tذا األسلوب أرNاًح  وتظل ملكية املشروع ثابتة ل�0bة

  .ألنھ اسuثمار FG مشار+ع البkية التحتية ا؛ نظرً -  اغالبً  –
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) شfل من أشfال عدة |ستخدم FG تموaل املشروعات ا#zدمية B.OTأسلوب (  -

uئجار االسو )، والبناء B.O.OTاإلعادة (و الuشغيل و التمليك و البناء  وم7Kا: ،االقتصاديةو 

)، والتجديد MOTاإلعادة (و الuشغيل و )، والتحديث BROTاإلعادة (و الuشغيل و 

التملك و )، والبناء ROOالuشغيل (و التملك و )، والتجديد ROTاإلعادة (و الuشغيل و 

  ).BLTاإلعادة (و التأج�m و البناء و )، BOOالuشغيل (و 

، وأقر7tا: ) ع�� أقوال كث�mةBOTاختلف الفق0اء املعاصرون FG توصيف عقد(  -

اإلجارة: املنفعة و وaقابل االستصناع  ،أنھ عقد استصناع ومعھ عقد إجارة ع�� العمل

 أثناء مدة عقد االمتياز، فاجتمع A FGذا العقد عقدان، ف0و عقد مركب م7Kما.

 للتعامل %عقد البناء والuشغيل واإلعادة.  - 
ً
  جاءت نصوص فق0ية يمكن أن |عتmn أصال

اع واإلجارة املfون�ن لعقد البناء والuشغيل واإلعادة، بالنظر لعقدي االستصن  -

عوض واحد، رNا أو غرر، أو تضاد ب�ن  فإنھ ال ي»mتب ع�� اجتماع0ا FG عقد واحد، ̄و

  العقدين واآلثار.

Aناك جملة من اإليجابيات لعقد البناء والuشغيل واإلعادة، م7Kا: توف�m التموaل،   -

ادي، وا#�د من البطالة والتzÍم، وتحديث واإلس0ام FG كبح جماح الرjود االقتص

منظومة اإل�شاء والuشغيل، وا#�صول ع�� التقنيات ا#�ديثة الE` تمتلك0ا الشرjات 

الكmnى، واستفادة القطاع ا#�fومي من خmnات القطاع ا#zاص FG إدارة املشار+ع ا#�ديثة، 

 . يةو|شغيل0ا، وفتح ا¤bال للقطاع ا#zاص للمشاركة اإليجابية FG التنم

وaمكن تقسيم0ا إA،  �Uناك جملة من السلبيات لعقد البناء والuشغيل واإلعادة  -

طول مدة االمتياز،  النوع األول: السلبيات املتعلقة بأسلوب عقد (البوت)، وم7Kا: نوع�ن،

والتطور التق·` الالحق %عد إ�شاء املشروع، والنوع الثا�ي: السلبيات الناتجة عن الفساد 

إطالة مدة االمتياز عن املدة الE` |ش�m إل7qا  (البوت)، وم7Kا: FG عقودوسوء التطبيق 

الدراسات، محاباة للشركة املنفذة للمشروع، والuساAل FG تنفيذ املشروع حسب 

املواصفات املتفق عل7qا، وقبول شروط FG العقد من شركة املشروع تضيع حقوق ا#0bة 
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عند ان¬7اء مدة االمتياز FG حالة س�ئة  اإلدارaة، و|سلم املشروع من الشركة املنفذة

 تختلف عن املنصوص عليھ FG التعاقد. 

اختلف الفق0اء FG حكم تأجيل ثمن االستصناع، والراA yÒو جواز تأجيل ثمن   -

 االستصناع أو %عضھ، فيجوز االستصناع ولو لم يكن ع�� شرط السلم وصورتھ. 

  ث بفعل الصا�ع.الراyÒ جواز jون ثمن عقد االستصناع: منفعة تحد  -

األجرة إذا jانا و الراA yÒو ��ة العقد ولو لم يحدد فيھ مقدار املنفعة   -

 يؤوالن للعلم، ولم تؤد ج0ال¬7ما إ�U نزاع وخالف ب�ن الطرف�ن.

االستصناع واإلجارة عقدان مختلفان اجتمعا FG عقد واحد، Aو عقد البوت،   -

يظ0ر أ¥7ما ع�� محل�ن، باعتبار أن  واملقابل ثمن واحد، Aو املنفعة مدة العقد، والذي

وAو ع�ن املب·D، وأما اإلجارة ف»mد ع�� منفعة  ،االستصناع يرد ع�� املبيع املوصوف

 املب·D، والراyÒ جواز ذلك.

Aناك عدة صيغ لعقود، ذكرAا الفق0اء FG |عم�m الوقف مشا7tة لعقد البوت،   -

  مثل: ا#�كر، وعقد اإلجارت�ن، واملرصد، وغ�Amا.

اyÒ جواز اإلجارة الطوaلة FG الوقف من حيث األصل، مDE ماjان ذلك FG الر   -

مص��ة الوقف، وaحقق الغبطة لھ، وتمت صياغة العقد وتوثيقھ بما يحقق مص��ة 

 الوقف، وaمنع املفاسد امل»mتبة ع�� اإلجارة الطوaلة.

م مما تقدم يuب�ن جواز عقد البناء والuشغيل واإلعادة، كما أنھ بدراسة أحfا  -

الوقف، والصيغ املشا7tة لعقد البناء والuشغيل واإلعادة، والE` أجازAا الفق0اء FG %عض 

ا#�االت، وNمقارنة Aذا العقد 7tا، يuب�ن جواز |عم�m األوقاف بصيغة عقد البناء 

والuشغيل واإلعادة، و+عتmn من ا#zيارات املناسبة FG |عم�m األوقاف، مDE ما روعيت 

قف، ومن أAم0ا عدم انتقال ملكية األرض املوقوفة لشركة الضوابط الشرعية للو 

املشروع، وFG ا#�االت الE` يfون التعاقد 7tذه الصيغة فيھ مص��ة للوقف، وNحيث ال 

توجد طرaقة أفضل لتموaل الوقف م7Kا، مثل أرا��` األوقاف الE` تبقى سنوات عديدة، 
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تعم�m، أوFG ا#�االت الE` يfون و|عم�m، %س¾ب عدم توافر التموaل الfاFG لل دون تطوaر،

 ًm7ا الوقف متع�qاف.
ً
  ، أو متعطال

وaجب أن تتم صياغة عقد البناء والuشغيل واإلعادة، عند التعاقد مع ناظر 

الوقف، أو إدارة الوقف، أو ا#0bة الE` ل0ا الوالية ع�� الوقف، بما يحدد املواصفات 

  .حفظ حقوقھو  %شfل دقيق، والنص ع�� jل ما من شأنھ حفظ الوقف،

  لتطوaر التطبيق األمثل لعقد البناء والuشغيل والصيانة، أق»mح ما يأ|ي:  -

 FG 7اt يطبق `Eيات الÞي�شغيل واإلعادة، وفق ا#uتطبيق عقد البناء وال Fßبkي :
ً
أوال

املرافق العامة، وم7Kا أن ا#0bة اإلدارaة إذا jانت تحتاج لتقديم خدمة عامة jالتعليم 

، و 
ً
ل�س لد7àا التموaل الfاFG لبناء املشروع وإ�شائھ، فتعمد إ�U تحديد والÂ�ة، مثال

املواصفات بدقة، واملتطلبات، ومن ثم تتفق مع شركة اسuثمارaة لتموaل املشروع، 

وإ�شائھ، وNناء ع�� ذلك فيkبFß ع�� املتوFU للوقف دراسة املشروع الذي يfون ضمن 

 شار+ع الE` يقدم خدمة عامة للمجتمعمصارف الوقف، والE` نص عل7qا الواقف، مثل امل

jاملدارس، واملسuشفيات، أو املساكن املعدة لإلجارة، حسب صيغة الوقف، وشروط 

الوقف، ومن ثم يتم تحديد املواصفات بدقة، ونوع ا#zدمات الE` يقدم0ا، بحيث تfون 

 جزًء من العقد.

ل0ا، حسب : أن يضمن العقد اش»mاط خدمات مجانية، تقدم للمستحق�ن اثانيً 

نص الواقف، وNذلك يتحقق �Ñ`ء من انتفاع املوقوف عل7qم بالوقف أثناء مدة عقد 

  االمتياز.

 
ً
: اش»mاط أجرة منخفضة، تدفع0ا الشركة أثناء مدة العقد، لصا#y املوقوف اثالث

  عل7qم.
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 وBP اUVتام أذكر التوصيات اآلتية:

الشرعية FG تطبيقات عقد . إعداد املزaد من الدراسات االقتصادية والنظامية و ١

البناء والuشغيل واإلعادة؛ ليتم تطبيق Aذه الصيغة FG الواقع العم�F، بما يحقق 

  املص��ة للوقف.

. Aناك حاجة إلصدار تنظيمات و|شر+عات ل0ذا النوع من االسuثمار والتموaل ٢

فظة FG مجال األوقاف، وتتضمن Aذه التنظيمات jل ما من شأنھ حماية األوقاف، وا¤�ا

  عل7qا.

. دراسة أفضل الطرق والصيغ، من الناحية االقتصادية، لألوقاف الكب�mة ٣

  واملتوسطة والصغ�mة، ومن ثم إتاح¬7ا ل�0bات الوقفية لالستفادة م7Kا.

  ومعاي�Amا، وآليا78ا.  . تطوaر أساليب الرقابة ع�� األوقاف،٤

ا محمد، وآلھ و��بھ وا#�مد " رب العامل�ن، وص�� هللا وسلم وNارك ع�� نب�ن

  أجمع�ن.
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 املراجعو املصادر 

محمد  د. ،التطبيقو االتجاAات ا#�ديثة FG خzÂصة املرافق العامة ب�ن النظرaة  .١

FUالطبعة  ،املتو�Uية،م٢٠٠٤ األوN7ضة العرKرة. ،دار الAالقا 

 ،محمد العمري و أحمد السعد  د. ،االتجاAات املعاصرة FG تطوaر االسuثمار الوقفي .٢

 ه.١٤٢١الطبعة األو�U  ،األمانة العامة لألوقاف ،الfوaت

رسالة مقدمة  ،سليمان ا#zم�س ،املن¬7ية بالتمليك FG الفقھ اإلسالميو اإلجارة الطوaلة  .٣

لنيل درجة املاجست�m بقسم الفقھ بfلية الشر+عة بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 ه.١٤٢٠عام  ،اإلسالمية

 مطبعة اإلرشاد ببغداد. ،هللا الكب��á`عبد بيدع ،أحfام الوقف FG الشر+عة اإلسالمية .٤

رسالة مقدمة لنيل درجة  ،صا#y ا#�و+س د. ،أحfام عقد ا#�كر FG الفقھ اإلسالمي .٥

 ه.١٤٢٧عام  ،بقسم الفقھ بجامعة أم القرى  هالدكتورا

دار الكتب  ،اختارAا البع�F ،ابن تيمية اإلسالماالختيارات الفق0ية من فتاوي شيخ  .٦

 ه.١٤١٦ط  ،لبنانب�mوت  ،العلمية

املؤلف : محمد ناصر الدين األلبا�ي  ،إرواء الغليل FG تخرaج أحاديث منار الس¾يل .٧

: �Gـ)١٤٢٠(املتوA،الشاو+ش m�Aوت - الناشر: املكتب اإلسالمي  ،إشراف: زmالطبعة:  ،ب�

 م.١٩٨٥ - Aـ  ١٤٠٥الثانية 

وAو بحث  ،بكرمحمد داود  د. ،استصناع املشروعات مقابل اسuثمارAا قبل الuسليم .٨

 ه.١٤٢٤ مkشور FG حولية الmnكة FG عددAا ا#zامس

 Aـ.١٤١٦سعود الث¾يE`، املكتبة املكية، د. ،شروطھ ،تكييفھ ،حكمھ ،االستصناع |عرaفھ .٩

أحمد  د. ،نقل امللكية من الناحية الشرعية (عرض ومراجعة)و والuشغيل  أسلوب البناء .١٠

FUبو مي للبحوث الناشر: املع0د اإلسال  ،محمد خليل اإلسالمبوaالطبعة  ،التدر

�Uه.١٤٣٣األو 

 دار ا#bيل بب�mوت. ،البن قيم ا#bوزaة ،إعالم املوقع�ن عن رب العامل�ن .١١
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املؤلف: محمد بن أ¯ي بكر بن أيوب بن سعد  ،إغاثة الل0فان من مصايد الشيطان .١٢

 :�Gة (املتوaوزb#ـ)٧٥١شمس الدين ابن قيم اA،قق: محمد حامد الفقي�الناشر:  ،ا¤

 كتبة املعارف، الرaاض، اململكة العرNية السعودية.م

رسالة  ،د. إبراAيم التنم ،أحfامھ FG الفقھ اإلسالميو االمتياز FG املعامالت املالية  .١٣

محمد بن سعود  اإلمامFG الفقھ بfلية الشر+عة بجامعة  همقدمة لنيل درجة الدكتورا

 ه.١٤٢٦اإلسالمية عام 

١٤. z#من ا yÒمعرفة الرا FG بن  ،الفاإلنصاف Fسن ع��املؤلف: عالء الدين أبو ا#

 :�Gاملتو) Fنب��ا# Fâـ)٨٨٥سليمان املرداوي الدمشقي الصالA، الناشر: دار إحياء

ي  بدون تارaخ. - الطبعة: الثانية  ،ال»mاث الع̄ر

 ه.١٣٤٤ط، مطبعة الشرق  ،إلبراAيم الطرطو��` ،أنفع الوسائل FG تحرaر املسائل .١٥

املؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  ،قتصدبداية ا¤b¬7د و¥7اية امل .١٦

 :�Gفيد (املتو�بابن رشد ا# m�0الش `xـ)٥٩٥بن رشد القرطA، ديث�الناشر: دار ا# - 

 م. ٢٠٠٤ - Aـ ١٤٢٥تارaخ الkشر:  ،الطبعة: بدون طبعة ،القاAرة

بن أحمد  املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود ،بدا4ع الصنا4ع FG ترت�ب الشرا4ع .١٧

 :�Gنفي (املتو�اسا�ي ا#fـ)٥٨٧الA،الطبعة: الثانية،  ،الناشر: دار الكتب العلمية

 م.١٩٨٦ - Aـ ١٤٠٦

أبو الوليد  املؤلف: ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيھ والتعليل ملسائل املستخرجة .١٨

:�Gاملتو) `xـ)٥٢٠محمد بن أحمد بن رشد القرطA،:وآخرون محمد. د حققھ Fãح، 

 م.١٩٨٨ - ه١٤٠٨ الثانية، الطبعة ،دار الغرب اإلسالمي، ب�mوت :الناشر

الرّزاق ا#�سي·`، عبد املؤلف: محّمد بن محّمد بن ،تاج العروس من جواAر القاموس .١٩

 :�Gيدي (املتوN ا¤�قق: مجموعة من ،Aـ)١٢٠٥أبو الفيض، امللّقب بمرتD�É، الزَّ

 الناشر: دار ال0داية. ،ا¤�قق�ن

٢٠. z¤ ليلjاملؤلف: محمد بن يوسف بن أ¯ي القاسم بن يوسف  ،تصر خليلالتاج واإل

الناشر: دار الكتب  ،Aـ)٨٩٧هللا املواق املالfي (املتو�G: عبد العبدري الغرناطي، أبو

 م.١٩٩٤- Aـ١٤١٦الطبعة: األو�U،  ،العلمية
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 ،دار الكتاب اإلسالمي بب�mوت ،للزaلFä ا#�نفي ،ت¾ي�ن ا#�قائق شرح كºÔ الدقائق .٢١

 لثانية.الطبعة ا

دار الكتب العلمية  ،محمد حس�ن الطوري ،تكملة البحر الرائق شرح كºÔ الدقائق .٢٢

 ه.١٤١٨بب�mوت ط 

٢٣. mالكب� Fäج أحاديث الرافaتخر FG mب��يص ا#zالت�،  Fاملؤلف: أبو الفضل أحمد بن ع�

 :�Gر العسقال�ي (املتوbÀ ـ)٨٥٢بن محمد بن أحمد بنA،الناشر: دار الكتب العلمية، 

 م.A١٩٨٩ـ. ١٤١٩: الطبعة األو�U الطبعة

ا#bامع املسند الÂ�يح ا¤zتصر من أمور رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم وسkنھ  .٢٤

 ،املؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري ا#bعفي ،وأيامھ = ��يح البخاري 

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن  ،ا¤�قق: محمد زm�A بن ناصر الناصر

 Aـ.١٤٢٢الطبعة: األو�U، ،الباFÏ)عبد إضافة ترقيم ترقيم محمد فؤادالسلطانية ب

٢٥. mع�� الشرح الكب� FÏي  ،حاشية الدسوfاملال FÏاملؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسو

 :�Gـ)١٢٣٠(املتوA،خ. ،الناشر: دار الفكرaدون تارNالطبعة: بدون طبعة و 

٢٦. mع�� الشرح الكب� FÏي املؤلف: محمد بن  ،حاشية الدسوfاملال FÏأحمد بن عرفة الدسو

 :�Gـ)١٢٣٠(املتوA،خ. ،الناشر: دار الفكرaدون تارNالطبعة: بدون طبعة و 

٢٧. mاوي الكب��املاوردي ،ا# Fوت ،ع�mدار الكتب العلمية بب�،  �Uه.١٤١٤الطبعة األو 

املؤلف: منصور بن  ،دقائق أوFU الن�D لشرح املنت�D املعروف %شرح منت�D اإلرادات .٢٨

الناشر: ،Aـ)١٠٥١صالح الدين ابن حسن بن إدر+س ال7Êو|ى ا#�نب�� (املتو�G:  يو�س بن

 م.١٩٩٣ - Aـ ١٤١٤الطبعة: األو�U،  ،عالم الكتب

الرحمن املالfي عبد املؤلف: أبو العباس ش0اب الدين أحمد بن إدر+س بن ،الذخ�mة .٢٩

 :�Gاملتو) FGبالقرا m�0ـ)٦٨٤الشA، :قق�١٣، ٨، ١جزء ،ا¤Fã٦، ٢زء ج ،: محمد ح :

 - الناشر: دار الغرب اإلسالمي ،: محمد بو خºnة١٢ -  ٩، ٧، ٥ -  ٣جزء  ،سعيد أعراب

 م. ١٩٩٤الطبعة: األو�U،  ،ب�mوت

املؤلف: أبو زكرaا محæ` الدين يحDæ بن شرف النووي  ،روضة الطالب�ن وعمدة املفت�ن .٣٠
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 :�Gـ)٦٧٦(املتوA،الشاو+ش m�Aوتالناشر: املكتب اإلسالمي،  ،تحقيق: زmدمشق - ب� - 

 م.A١٩٩١ـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة،  ،عمان

هللا محمد بن يزaد القزوa·`، وماجة اسم عبد املؤلف: ابن ماجة أبو ،سÔن ابن ماجھ .٣١

 :�Gد (املتوaـ)٢٧٣أبيھ يزA،عبد تحقيق: محمد فؤادFÏالناشر: دار إحياء الكتب  ،البا

 فيصل ع�D�á البا¯ي ا#�لx`. - العرNية 

املؤلف: أبو ا#�سن ع�F بن عمر بن أحمد بن م0دي بن مسعود بن  ،سÔن الدارقط·` .٣٢

 :�Gـ)٣٨٥النعمان بن دينار البغدادي الدارقط·` (املتوA، حققھ وضبط نصھ وعلق

الطبعة:  ،لبنان - الناشر: مؤسسة الرسالة، ب�mوت  ،عليھ: شعيب االرنؤوط، وآخرون

 ،�Uـ ١٤٢٤األوA - م.٢٠٠٤ 

ف: أحمد بن ا#�س�ن بن ع�F بن مو��D ا#zُْسَرْوِجردي املؤل ،السÔن الصغ�m للب7qقي .٣٣

 :�G7قي (املتوqراسا�ي، أبو بكر البz#ـ)٤٥٨اA،:قق�عبد ا¤Fãشر:  ،املعطي أم�ن قلعkدار ال

`�Ì|باكستان ،جامعة الدراسات اإلسالمية، كرا،  ،�Uـ ١٤١٠الطبعة: األوA - م١٩٨٩. 

مو��D ا#zُْسَرْوِجردي ا#zراسا�ي، املؤلف: أحمد بن ا#�س�ن بن ع�F بن  ،السÔن الكmnى  .٣٤

 :�G7قي (املتوqـ)٤٥٨أبو بكر البA قق: محمد عبدالقادر عطا�الناشر: دار الكتب  ،ا¤

 .م٢٠٠٣ - Aـ ١٤٢٤الطبعة: الثالثة،  ،لبنات - العلمية، ب�mوت 

الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة عبد املؤلف: ،الشرح الكب�m ع�� م»ن املقنع .٣٥

الناشر: دار ،Aـ)F٦٨٢ ا#�نب�F، أبو الفرج، شمس الدين (املتو�G: املقد��` ا#bماعي�

ي للkشر والتوز+ع  أشرف ع�� طباعتھ: محمد رشيد رضا صاحب املنار. ،الكتاب الع̄ر

املؤلف: محمد بن صا#y بن محمد العثيم�ن (املتو�G:  ،الشرح املمتع ع�� زاد املستقنع .٣٦

 .Aـ١٤٢٨ - ١٤٢٢األو�U،  بعة:الط ،دار الkشر: دار ابن ا#bوزي،Aـ)١٤٢١

العلوم و إدارة القرآن  الناشر: ،هللا بن مسعود ا#�نفيعبد صدر الشر+عة ،شرح الوقاية .٣٧

 اإلسالمية بباكستان.

٣٨. `�Ñرzي أبوعبد املؤلف: محمد بن ،شرح مختصر خليل ل�fاملال `�Ñرz#هللا عبد هللا ا

 :�G١١٠١(املتو(ـA، وت - الناشر: دار الفكر للطباعةmالطبعة ،ب�) ،ت.د( ،.)ط.د..( 



 ٣٩٧: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

ــعقد ال .٣٩ ــ ــ  ب�mوت. ،املؤسسة ا#�ديثة للكتاب،م٢٠٠٦طبعة  ،د. إلياس نصيف ،BOTـ

أحمد  د. تحوaل امللكية FG مجال العالقات الدولية ا#zاصة.و  واإلدارةعقد اإل�شاء  .٤٠

 دار ال7Kضة العرNية. القاAرة.،م٢٠٠٤ط  ،رشاد سالم

رسالة  ،العزaز املنيفعبد د. ،FG املرافق العامة دةواإلعاالuشغيل و عقد امتياز البناء  .٤١

بfلية ال»mبية بجامعة امللك سعود عام  وأصولھFG الفقھ  الدكتوراهمقدمة لنيل درجة 

 ه.١٤٣٠

 .اإلسكندرaةدار الدعوة  ،jاسب البدران د. ،االستصناع FG الفقھ اإلسالمي عقد .٤٢

 ،دار ال7Kضة العرNية،م٢٠٠٣ة طبع ،أحمد سالمة بدر د. ،العقود اإلدارaة وعقد البوت .٤٣

 القاAرة.

 د. ،دراسة FG اطار القانون الدوFU ا#zاص،(BOT)الuسليم و االستغالل و عقود الuش�يد  .٤٤

 القاAرة. ،دار ال7Kضة العرNية،ه١٤٢٥ ط ،محمد الرو¯ي

 ،السعودية ،دار كنوز إش¾يليا ،د. عبدهللا بن محمد العمرا�ي ،العقود املالية املركبة .٤٥

 ه.١٤٢٧ط  ،الرaاض

 ه.١٢٧٣الطبعة األو�U  ،بوالق ،القاAرة ،خ�m الدين الرم�F ،الفتاوى ا#m�zية .٤٦

 ه.١٤١٨الطبعة ا#zامسة  ،فتاوي ندوة الmnكة .٤٧

الواحد السيوا��` املعروف بابن عبد املؤلف: كمال الدين محمد بن ،فتح القدير .٤٨

 :�Gـ)٨٦١ال0مام (املتوA،دون  ،الناشر: دار الفكرNخ الطبعة: بدون طبعة وaتار. 

املؤلف: أبو العباس ش0اب الدين أحمد بن  ،الفروق = أنوار الmnوق FG أنواء الفروق .٤٩

 ،الناشر: عالم الكتب،Aـ)٦٨٤الرحمن املالfي الشm�0 بالقراFG (املتو�G: عبد إدر+س بن

 الطبعة: بدون طبعة وNدون تارaخ.

 الطبعة األو�U. ،القاAرة ،بوالق ،للف�mوز آبادي ،القاموس ا¤�يط .٥٠

املؤلف:  ،كتاب الفروع ومعھ تÂ�يح الفروع لعالء الدين ع�F بن سليمان املرداوي  .٥١

هللا، شمس الدين املقد��` الرامي·D ثم عبد محمد بن مف�y بن محمد بن مفرج، أبو



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٣٩٨

 :�Gاملتو) Fنب��ا# Fâـ)٧٦٣الصالA،:قق�يعبد هللا بنعبد ا¤jm«سن ال�الناشر:  ،ا¤

 .م٢٠٠٣  - Aـ ١٤٢٤األو�U الطبعة:  ،مؤسسة الرسالة

هللا بن محمد عبد املؤلف: أبو بكر بن أ¯ي ش�بة، ،الكتاب املصنف FG األحاديث واآلثار .٥٢

 :�Gاملتو) `�á¾الع `Eيم بن عثمان بن خواسAـ)٢٣٥بن إبراA، قق: كمال يوسف�ا¤

 .ه١٤٠٩الطبعة: األو�U،  ،الرaاض - الناشر: مكتبة الرشد  ،ا#�وت

املؤلف: منصور بن يو�س بن صالح الدين ابن حسن  ،كشاف القناع عن م»ن اإلقناع .٥٣

 :�Gنب�� (املتو�7و|ى ا#Êـ)١٠٥١بن إدر+س الA،:دار الكتب العلمية. الناشر 

 القاAرة. ،بوالق ،الطبعة األو�U ،البن منظور  ،لسان العرب .٥٤

املؤلف: محمد بن أحمد بن أ¯ي س0ل شمس األئمة السرخ�á` (املتو�G:  ،امل¾سوط .٥٥

- Aـ١٤١٤تارaخ الkشر:  ،الطبعة: بدون طبعة ،ب�mوت - ر املعرفة الناشر: دا،Aـ)٤٨٣

 م.١٩٩٣

٥٦. FUالشارقة  ،مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدو FG الدورة التاسعة عشرة، املنعقدة

 Aـ.١٤٣٠

ا#�ليم بن تيمية عبد املؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن ،مجموع الفتاوى  .٥٧

 :�Gرا�ي (املتو�ـ)٧٢٨ا#A،:مجمع امللك  الناشر: ،ن بن محمد بن قاسمالرحمعبد جمع

عام  ،ف0د لطباعة املÂ�ف الشرaف، املدينة النبوaة، اململكة العرNية السعودية

 م.A١٩٩٥ـ/١٤١٦الkشر: 

٥٨. ((Fäي واملطيfمع تكملة السب)) موع شرح امل0ذبb¤الدين ،ا `æا محaاملؤلف: أبو زكر

 :�Gبن شرف النووي (املتو Dæـ)٦٧٦يحA،الفكر. الناشر: دار 

املؤلف: أبو محمد ع�F بن أحمد بن سعيد بن حزم األندل�á` القرطx`  ،ا¤��� باآلثار .٥٩

 :�Gري (املتوAـ)٤٥٦الظاA، وت - الناشر: دار الفكرmدون  ،ب�Nالطبعة: بدون طبعة و

 تارaخ.

 ،دار القلم،ه١٤١٨الطبعة األو�U  ،مصطفى أحمد الزرقا،املدخل الفق�` العام .٦٠

 دمشق.



 ٣٩٩: دراسة فقه�ة                     ص�غة عقد البناء والتشغیل واإلعادة تعمیر الوقف

الطبعة األو�U  ،مصطفى الزرقا ،ظرaة االل»ºام العامة FG الفقھ اإلسالمياملدخل إ�U ن .٦١

 دار القلم. ،دمشق،ه١٤٢٠

هللا بن محمد عبد هللا ا#�اكم محمد بنعبد املؤلف: أبو ،املستدرك ع�� الÂ�يح�ن .٦٢

عيم بن ا#�كم الضx` الط0ما�ي الن�سابوري املعروف بابن البيع 
ُ
بن حمدوaھ بن �

 :�Gـ)٤٠٥(املتوA،الناشر: دار الكتب العلمية  ،القادر عطاعبد حقيق: مصطفىت - 

 .م١٩٩٠–ه١٤١١الطبعة: األو�U،  ،ب�mوت

 ،املسند الÂ�يح ا¤zتصر بنقل العدل عن العدل إ�U رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم .٦٣

 :�Gي الن�سابوري (املتوmسن القش��اج أبو ا#bè#ـ)٢٦١املؤلف: مسلم بن اA، :قق�ا¤

ي، ب�mوت ،الباFÏدعب محمد فؤاد  .الناشر: دار إحياء ال»mاث الع̄ر

ا¤�اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  م)، Aيئة٢٠١٠ه/١٤٣١املعاي�m الشرعية ( .٦٤

 املنامة / البحرaن. ،اإلسالمية

الدار العاملية للكتاب  ،نزaھ حماد د. ،م¿bم املصط��ات االقتصادية FG لغة الفق0اء .٦٥

 لثالثة.الطبعة ا ،الرaاض ،اإلسالمي

املؤلف: أحمد بن فارس بن زكرaاء القزوa·` الرازي، أبو ا#�س�ن  ،م¿bم مقاي�س اللغة .٦٦

 :�Gـ)٣٩٥(املتوA،:قق�ارونعبد ا¤A شر:  ،الناشر: دار الفكر ،السالم محمدkعام ال

 م.١٩٧٩ - Aـ ١٣٩٩

٦٧. Dشرح املنت� Dالن� FUمعونة أو، Féمد الفتو�7ضة بمكة ،¤Kمكتبة ال، �Uالطبعة األو 

 ه.١٤١٦

املؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد  ،مغ·` ا¤�تاج إ�U معرفة معا�ي ألفاظ امل7Kاج .٦٨

 :�Gاملتو) Fäي·` الشافNطيب الشرz#ـ)٩٧٧اA،الطبعة:  ،الناشر: دار الكتب العلمية

 ،�Uـ ١٤١٥األوA - م.١٩٩٤ 

ن هللا بن أحمد بن محمد بعبد املؤلف: أبو محمد موفق الدين ،املغ·` البن قدامة .٦٩

 :�Gبابن قدامة املقد��` (املتو m�0الش ،Fنب��املقد��` ثم الدمشقي ا# Fماعي�b#قدامة ا

 م.١٩٦٨ - Aـ ١٣٨٨تارaخ الkشر:  ،الطبعة: بدون طبعة ،الناشر: مكتبة القاAرة،Aـ)٦٢٠



 عبدهللا بن محمد العمراني                                 ٤٠٠

املؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطx` (املتو�G:  ،املقدمات املم0دات .٧٠

 م. ١٩٨٨ - Aـ  ١٤٠٨الطبعة: األو�U،  ،لغرب اإلسالميالناشر: دار ا،Aـ)٥٢٠

املؤلف: تقي الدين أبو العباس  ،م7Kاج السنة النبوaة FG نقض كالم الشيعة القدرaة .٧١

هللا بن أ¯ي القاسم بن محمد ابن تيمية عبد السالم بنعبد ا#�ليم بنعبد أحمد بن

 :�Gالدمشقي (املتو Fنب��را�ي ا#�ـ)٧٢٨ا#A،قق: محمد رش�الناشر:  ،اد سالما¤

 م.١٩٨٦ - Aـ ١٤٠٦الطبعة: األو�U،  ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

إبراAيم بن ع�F بن يوسف  إê�اقاملؤلف: أبو  ،اإلمام الشافFä ھامل0ذب FG فق .٧٢

 :�Gازي (املتوmـ)٤٧٦الش�A،.الناشر: دار الكتب العلمية 

هللا محمد بن عبد دين أبواملؤلف: شمس ال ،مواAب ا#bليل FG شرح مختصر خليل .٧٣

عي·` املالfيعبد محمد بن ي، املعروف با#�طاب الرُّ (املتو�G: ،الرحمن الطرابل�á` املغ̄ر

 .م١٩٩٢ - Aـ ١٤١٢الطبعة: الثالثة،  ،الناشر: دار الفكر،Aـ)٩٥٤

٧٤. Fäلaج الزaتخر FG Fäاملؤلف: جمال  ،نصب الراية ألحاديث ال0داية مع حاش�تھ %غية األمل

قدم للكتاب: ،Aـ)٧٦٢هللا بن يوسف بن محمد الزaلFä (املتو�G: عبد حمدالدين أبو م

العزaز الديوNندي الفنجا�ي، إè� �U�ھ ووضع ا#�اشية: عبد ،محمد يوسف الَبُنوري

الناشر:  ،ا¤�قق: محمد عوامة ،كتاب ا#è§، ثم أكمل0ا محمد يوسف الfاملفوري

 - جدة  - ر القبلة للثقافة اإلسالميةلبنان/ دا- ب�mوت  - مؤسسة الرaان للطباعة والkشر 

 م.A١٩٩٧ـ/١٤١٨الطبعة: األو�U،  ،السعودية

 دار الكتب العلمية. ،لشمس الدين محمد الرم�F ،¥7اية ا¤�تاج إ�U شرح امل7Kاج .٧٥

املؤلف: مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد  ،ال7Kاية FG غرaب ا#�ديث واألثر .٧٦

الش�با�ي ا#bزري ابن األث�m (املتو�G: الكرaم عبد بن محمد بن محمد ابن

تحقيق: طاAر أحمد ،م١٩٧٩ - Aـ ١٣٩٩ب�mوت،  - الناشر: املكتبة العلمية ،Aـ)٦٠٦

 محمود محمد الطناFé. -  ي الزاو 

هللا الشوjا�ي اليم·` (املتو�G: عبد املؤلف: محمد بن ع�F بن محمد بن ،نيل األوطار .٧٧

الطبعة:  ،شر: دار ا#�ديث، مصرالنا ،تحقيق: عصام الدين الصبابطي،Aـ)١٢٥٠

 ،�Uـ ١٤١٣األوA - م.١٩٩٣ 



٤٠١ 

  

)١٣(  

  نحو مؤسسة عاملية للز	اة

  !  ظل املستجدات الدولية

  

  فـــداد الصادق العيا$#"

  مع�د البحوث للتدر�ب

  اململكة العر!ية السعودية –جدة  –البنك اإلسالمي للتنمية 

  

هللا املبعوث رحمة عبد ا��مد � رب العامل�ن، والصالة والسالم ع�� األم�ن، محمد بن

  و-�ابتھ أجمع�ن. للعامل�ن، وع�� آلھ

  تم,يـــــــد : 

تمثل Bذه الورقة ج6د املقل <= ت;بع ما بذل من ا�67ود ا34لصة الرامية إ�0 إقامة 

مؤسسة عاملية UعR STشؤون الزOاة، واملعوقات الLM حالـت دون بلـوغ ال6ـدف املHشـود رغـم 

يمــد يــده  اتفــاق ا�7ميــع ع�ــ� شــرعيتھ وضــرورتھ لألمــة، حيــث أضــ\� الكث�ــZ مــن مجتمعاWXــا

  إ�0 املنظمات الدولية خفية أحيانا وعالنية أحيانا أخرى.

كمــا أن الورقــة ســعت لعــرض اقoــZاح صــيغة مرحليــة لبلــوغ املقصــد رkمــا يiــون فيــھ 

  .ا��ل للتغلب ع�� املعوقات والصعوkات املوضوعية وغ�BZا

 وتـــأUي Bـــذه الورقـــة اســـتجابة للـــدعوة الكرuمـــة لتوثيـــق Bـــذه ا�67ـــود املباركـــة Rشـــiل

مختصــر يمكــن اإلفــادة م~Wــا والبنــاء عل|Wــا إلعــادة صــياغة Bــذا املشــروع الــذي يخــدم األمــة. 

والشــكر ملع6ــد االقتصــاد اإلســالمي ع�ــ� إتاحتــھ الفرصــة لعــرض Bــذه ا�67ــود ع�ــ� ثلــة مــن 

ا��3ـــــZاء واملتخصصـــــ�ن وامل6تمـــــ�ن Rشـــــؤون بنـــــاء مؤسســـــات االقتصـــــاد اإلســـــالمي كخطـــــوة 

  ام املا0= اإلسالمي.فاعلة نحو استكمال تطبيق النظ



 العاشي الصادق فـــداد                                 ٤٠٢

فالورقـــة �Wـــذا املنطلـــق ال تمثـــل بحثـــا أOاديميـــا صـــرفا كمـــا ع6ـــدنا البحـــوث العلميـــة 

املتخصصــة، وإنمــا الورقــة معنيــة باســتعراض مــا بــذل مــن ج6ــود مباركــة <ــ= نطــاق الســ�= 

إلقامـــــة املؤسســـــة العامليـــــة للزOـــــاة، مـــــع املناقشـــــة واقoـــــZاح البـــــديل. فلـــــذلك وســـــم�Wا بورقـــــة 

اسية مع اقZoاح م��ق بالقضايا الشرعية واملؤسسية الLM يمكن استدعاؤBا معلومات أس

  ودراس�Wا ح�ن اطالق مثل Bذا املشروع.

  . طأن الزلل، واألجر <= الصواب وا�3وهللا أسأل العفو ع

  !  من12ية الورقة

ســتحاول الورقــة رســم االتجــاه التنظ�ــZي والعم�ــ= نحــو املؤسســة العامليــة للزOــاة <ــ= 

Zات واملســـــتجدات املعاصـــــرة مـــــن خـــــالل منطلقـــــات أساســـــية �عت�BZـــــا <ـــــ= غايـــــة ظـــــل املتغ�ـــــ

، ومن أBم6ا:
ً
، وعامليا

ً
  األBمية بالHسبة ل6ذا املوضوع محليا

االعoـــZاف بالـــدور االقتصـــادي واالجتمـــا�= ملؤسســـة الزOـــاة <ـــ= تنميـــة ا74تمعـــات  .١

 اإلسالمية املعاصرة.

ليــــة تمثــــل الــــركن الثالــــث مــــن االBتمــــام بتفعيــــل دور الزOــــاة باعتبارBــــا عبــــادة ما .٢

وكـــــذلك Rعـــــض  -أرOـــــان ديHنـــــا ا��نيـــــف. وBـــــو األمـــــر الـــــذي أولتـــــھ Rعـــــض الـــــدول اإلســـــالمية 

عناي�Wا <= اآلونة األخ�ـZة وذلـك مـن خـالل  -املؤسسات املالية وم~Wا املنظمات املالية الدولية

 7�Uيع6ا للقطاع األ�B= أو ما �ع�Z عنھ با74تمع املد�ي.

عمــل <ــ= مجــال تحصــيل وتوز�ــع الزOــاة ع�ــZ مؤسســة تضــطلع ضــرورة أن يiــون ال .٣

�Wذا الدور وفق لوائح وأنظمة Uس;ند إU �0شـر�عات وقـوان�ن تصـدرBا املؤسسـات وال6يئـات 

 -إضـــــافة إ0ـــــ� تطبيق6ـــــا األحiـــــام الشـــــرعية للزOـــــاة  -ذات االختصـــــاص تأخـــــذ Rعـــــ�ن االعتبـــــار 

<ــــــــ= الــــــــدول وا74تمعــــــــات  التطــــــــورات املعاصــــــــرة <ــــــــ= املنظومــــــــة االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة

 اإلسالمية املعاصرة.

٤.  Zاالقتنــــاع بضــــرورة ترســــيخ ودعــــم فكــــرة التضــــامن اإلســــالمي والتعــــاون ع�ــــ� ال�ــــ

والتقــــوى بــــ�ن Oافــــة املؤسســــات اإلســــالمية وkخاصــــة مــــا يتعلــــق م~Wــــا بمؤسســــات الضــــمان 

االجتمــــــا�= الراميــــــة إ0ــــــ� معا�7ــــــة مشــــــiلة الفقــــــر بالســــــ�= نحــــــو التخفيــــــف مــــــن حدتــــــھ <ــــــ= 

  معات اإلسالمية.ا74ت



 ٤٠٣                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

  املبحث األول 

  CDة تارBخية عن ا?1,ود ال<" بذلت !  الدعوة إ89

  "املؤسسة العاملية للز	اة"

  

  أساسية �=: ثالث مراحليمكن أن نم�� <= Bذا اإلطار ب�ن 

مرحلــــة الــــدعوة إ0ــــ� التضــــامن والتiافــــل بــــ�ن الــــدول وا74تمعــــات اإلســــالمية خــــارج  .١

  نطاق مؤسسة الزOاة.

  املطالبة بمشروع املؤسسة العاملية للزOاة.مرحلة  .٢

  املشار�ع العملية املقZoحة إل�شاء املؤسسة العاملية للزOاة. .٣

  

مرحلـــــة الـــــدعوة إ9ـــــ8 التضـــــامن والتMافـــــل االجتمـــــاJ  بـــــIن الـــــدول  املرحلـــــة األو9ـــــ8:

  وا1Dتمعات اإلسالمية خارج نطاق مؤسسة الز	اة.

للتiافـــــــــل بـــــــــ�ن ا74تمعـــــــــات  ال رuـــــــــب أن Bنـــــــــاك أدبيـــــــــات كث�ـــــــــZة ودعـــــــــوات مســـــــــتمرة

اإلســـــالمية، وBـــــذا لـــــ س مـــــوطن الســـــرد وا��صـــــر لiـــــل تلـــــك األدبيـــــات، وإنمـــــا الـــــذي �عن نـــــا 

اإلشــارة إليــھ أن Bنــاك بدايــة حقيقيــة لZoجمــة مــا ســبق مــن أفiــار ودعــوات، تمثلــت أBميــة 

Bــــذه البدايــــة <ــــ= اتخــــاذ قــــرار جــــريء بإ�شــــاء مؤسســــة تiافليــــة إغاثيــــة ع�ــــ� مســــتوى دو0ــــ=، 

 عّ�ــZ بصــدق عــن Oــل ا674ــودات واملبــادرات الMــL ســبقتھ، و�عTــL بــھ قــرار إ�شــاء فiــان قــر 
ً
ارا

صندوق التضامن اإلسالمي التـاRع ملنظمـة املـؤتمر اإلسـالمي. فمـا �ـ= فكـرة Bـذا الصـندوق 

  ؟ وما �= أBدافھ، وأغراضھ ؟
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)١(تكو�ن الصندوق 
:  

�§¦¥ صندوق التضامن اإلسـالمي بقـرار مـن مـؤتمر القمـة 
ُ
اإلسـالمي الثـا�ي املنعقـد أ

قـر القـانون األسا©ـ¦L للصـندوق <ـ= املـؤتمر ا�3ـامس لـوزراء ١٩٧٤<= الBور، <= ف�Zاير 
ُ
م، وأ

م). وuتمتـع الصـندوق بموجـب Bـذا ١٩٧٤ا�3ارجية بiواالملبور <= يونيو مـن نفـس السـنة (

  القرار 3�Rصية اعتبارuة مستقلة.

 ملقت¬ـــ¦S القـــانون األسا©ـــ¦L لل: مـــن أ�دافـــھ
ً
ســـند إليـــھ القيـــام طبقـــا

ُ
صـــندوق فقـــد أ

  باألعمال اآلتية:

العمل ع�� تحقيق Oل ما من شأنھ رفع مستوى الشعوب اإلسالمية وا4�افظة  .١

ع�ـــ� عقيـــدWXم، ودعـــم تضـــام~Wم <ـــ= جميـــع ا74ـــاالت، وkخاصـــة التخفيـــف مـــن أثـــر األزمـــات 

 وا4�ن والiوارث.

مية لإلســ6ام <ــ= رفــع تقــديم العــون املــادي للــدول وا74تمعــات "األقليــات" اإلســال  .٢

 مستواBا الديLT والثقا<= واالجتما�=.

  .املساعدة <= املشار�ع ا�3�Zية والديHية كبناء املساجد، واملس;شفيات، واملدارس .٣

  تتiون موارده من اآلUي:: موارد الصندوق 

 .ت�Zعات الدول األعضاء، وال6بات واملنح الLM تقدم6ا ال6يئات العامة وا�3اصة .١

  .العيHية، وا�Z�3ات ال°شرuة الLM تقدم6ا Rعض الدول األعضاءاملساعدات  .٢

و�عت�Z ²± املوارد وتناقص6ا <= مقابل الزuادة امل��ة <= ا��اجات اإل�سانية 

لشعوب الدول اإلسالمية التحدي األك�Z ملواصلة الصندوق �شاطھ، وقد اس;شعر Bذا 

  ا�3طر، وkحث <= البدائل املمكنة.

املطروحـــة إ�شـــاء وقفيـــة خاصـــة للصـــندوق بحيـــث يصـــرف وOـــان مـــن أBـــم البـــدائل 

  ع�� أغراضھ من عوائدBا.

                                                           

انظر، النظام األسا()' لصندوق التضامن اإلسالمي (مذكرة غ�� م�شورة)، منظمة املؤتمر اإلسالمي،  )١(
  صندوق التضامن اإلسالمي،(مطبوعات املنظمة).



 ٤٠٥                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

وإذا Oان العمل الذي أنجزه الصندوق محل فخر واع�oاز لiل شعوب الدول 

اإلسالمية إال أنھ ال ير´= إ�0 طموحات األمة، وُ�عت�Z نقص موارد الصندوق <= الفZoة 

  ء دوره بفعالية وكفاءة.ا��الية العقبة الiؤود <= مواصلة الصندوق ألدا

ومن البدائل الMـL حـاول الصـندوق طرح6ـا إليجـاد مـوارد ثابتـة لـھ مـن أجـل مواج6ـة 

النفقات ع�� أغراضھ املتنوعة وkرنامجھ وحاجاتھ املتجددة، الزOاة واعتبـار الصـندوق <ـ= 

  Bذا اإلطار مصرفا من مصارف الزOاة.

الفقـــھ اإلســـالمي الـــدو0=  ومـــن أجـــل تنفيـــذ Bـــذا البـــديل تقـــدم الصـــندوق إ0ـــ� مجمـــع

م Rعـــرٍض B١٩٨٦ــــ/١٤٠٧التـــاRع ملنظمـــة املـــؤتمر اإلســـالمي <ـــ= دورة مـــؤتمره الثالـــث Rعمـــان 

حول أ�شطتھ وحاجاتھ املاسة إ�0 الدعم املـادي، ضـمنھ اقoـZاح إمiانيـة اعتبـار الصـندوق 

  من مصارف الزOاة.

 لعــدم اتضــاح الرؤuــة الiاملــة ألعضــاء مجمــع الفقــھ حيــال امل
ً
وضــوع، فقــد اتخــذ ونظــرا

 بتiليف األمانة العامة للمجمع بالتعاون مع صندوق التضامن إلعداد الدراسـات الالزمـة 
ً
قرارا

  .)٢(لبحث املوضوع وعرضھ ع�� مجلس ا74مع <= دورة قادمة

م، B١٩٨٨ـــ/١٤٠٨وقــد عــرض املوضــوع ثانيــة ع�ــ� ا74مــع <ــ= دورة مــؤتمره الراRــع بجــدة 

عل|Wــــا مــــن قبــــل أعضــــاء  االطــــالعاســــات <ــــ= املوضــــوع. و·عــــد مــــع تقــــديم عــــدد مــــن البحــــوث والدر 

  :ونصھ ٢٠ا74مع ودراس�Wا ومناقش�Wا. أصدر ا74مع القرار رقم 

] 
ً
: ال يجــوز صــرف أمــوال الزOــاة لــدعم وقفيــة صــندوق التضــامن اإلســالمي، ألن أوال

 للزOاة عن مصارف6ا الشرعية ا4�دودة <= الكتاب الكرuم.
ً
  <= ذلك ح°سا

 
ً
 عــــن األ²ــــ3اص وال6يئــــات <ــــ= : ثانيــــا

ً
لصــــندوق التضــــامن اإلســــالمي أن يiــــون وكــــيال

  صرف الزOاة <= وجو6Bا الشرعية بالشروط التالية:

  أن تتوافر شروط الوOالة الشرعية بالHسبة للموOل والوكيل.   . أ

                                                           

  .٣٩)، انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقھ اإلسالمي (ط: دار القلم)، ص٨/٣( ٢٠قرار رقم  )٢(
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أن ُيـــدخل الصـــندوق ع�ـــ� نظامـــھ األسا©ـــ¦L، وأBدافـــھ، التعـــديالت املناســـبة الMـــL   . ب

  نوع من التصرفات.تمكنھ من القيام �Wذا ال

 بــاألموال الــواردة مــن الزOــاة بحيــث   . ت
ً
 خاصــا

ً
أن يخصــص صــندوق التضــامن حســابا

ال تخــــتلط بــــاملوارد األخــــرى الMــــL تنفــــق <ــــ= غ�ــــZ مصــــارف الزOــــاة الشــــرعية، Oــــاملرافق العامــــة 

  ونحوBا.

ال يحــــق للصــــندوق صــــرف ºــــ¦Lء مــــن Bــــذه األمــــوال الــــواردة للزOــــاة <ــــ= النفقــــات اإلدارuــــة   . ث

  .وظف�ن وغ�BZا من النفقات الLM ال تندرج تحت مصارف الزOاة الشرعيةومرتبات امل

لـــــدافع الزOـــــاة أن �شـــــZoط ع�ـــــ� الصـــــندوق دفـــــع زOاتـــــھ فيمـــــا يحـــــدده مـــــن مصـــــارف   . ج

  أن يتقيد بذلك. –<= Bذه ا��الة  –الزOاة الثمانية، وع�� الصندوق 

يلoـــ�م الصـــندوق بصـــرف Bـــذه األمـــوال إ0ـــ� مســـتحق|Wا <ـــ= أقـــرب وقـــت ممكـــن حMـــS   . ح

  يت سر ملستحق|Wا االنتفاع �Wا، و<= مدة أقصاBا سنة. 

  و�و+*( ا)'مع بما ي! :

 ع�� تمك�ن صـندوق التضـامن اإلسـالمي مـن تحقيــق أBدافــھ ا�3ّ�ـZة 
ً
املب نـة  –عمال

 L¦بقــرار مــؤتمر القمــة اإلســالمي الثــا�ي  –<ــ= نظامــھ األسا©ــ 
ً
والMــL أ�§ــ¦¥ مــن أجل6ــا، وال�oامــا

 لعـدم 
ً
الذي نص ع�� إ�شاء Bذا الصندوق وتموuلھ من مساBمات الدول األعضـاء، ونظـرا

انتظام Rعض الدول <= تقديم مسـاعداWXا الطوعيـة لـھ، يناشـد ا74مـع الـدول وا��iومـات 

نــــھ مــــن وال6يئــــات واملوســــرuن املســــلم�ن القيــــام بــــو 
ّ

اج«Wم <ــــ= دعــــم مــــوارد الصــــندوق بمــــا يمك

  مة اإلسالمية]. تحقيق مقاصده الن°يلة <= خدمة األ 

   



 ٤٠٧                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

  املرحلة الثانية: املطالبة بمشروع املؤسسة العاملية للز-اة

جــاءت Bــذه املطالبــة ع�ــZ توصــيات وقــرارات عديــدة لنــدوات فق6يــة وزOوuــة، حيــث 

إطار تHسيقي ب�ن مختلف ا�67ات وال6يئات الLM دعت Bذه املؤتمرات والندوات إ�0 إيجاد 

عTــR Sشــؤون تحصــيل وتوز�ــع الزOــاة ومجاالWXــا، وuصــعب ع�ــ� املــرء ت;بــع Oــل تلــك األعمــال 
ُ
U

ورصــــد Oــــل مــــا جــــاء ف|Wــــا مــــن توصــــيات ومقــــررات تتعلــــق باملطالبــــة والــــدعوة إ0ــــ� إطــــار عــــام 

  �7مع الزOاة وصرف6ا <= مصارف6ا الشرعية.

ســــرد Rعــــض تلــــك املطالــــب مــــع اإلشــــارة إ0ــــ� أ½Wــــا ل ســــت  وســــنحاول <ــــ= Bــــذا العــــرض

 تو¾ـ¦R Lشـiل واحـد أو نمـوذج معـّ�ن ل6ـذا اإلطـار، أو تصـور موحـد ل6ـذه املؤسسـة، 
ً
جميعا

عB => STـذه التوصـيات بجميـع الـدعوات والنـداءات واملطالبـات الMـL وج6ـت لتiـوuن 
ُ
وإنما �

جملـــــــة تلـــــــك ومـــــــن إطـــــــار تHســـــــيقي <ـــــــ= شـــــــiل Bيئـــــــة أو مجلـــــــس أو مؤسســـــــة أو غ�ـــــــZ ذلـــــــك. 

  :التوصيات

م)، جــــاء <ــــ= خــــامس توصــــية لــــھ، مناشــــدة ١٩٨٤املــــؤتمر األول للزOــــاة (الiوuــــت  )١

املــــؤتمر بتiــــوuن صــــندوق أو منظمــــة باســــم صــــندوق الزOــــاة UشــــZoك فيــــھ الــــدول اإلســــالمية 

 ملنظمــة املــؤتمر اإلســالمي، للتHســيق بــ�ن مؤسســات الزOــاة <ــ= الــدول اإلســالمية 
ً
يiــون تاRعــا

عن طرuق إجـراء البحـوث والدراسـات الالزمـة وتنظـيم جمـع الزOـاة وتوز�ع6ـا  وحل مشاOل6ا

 ع�� مستوى العالم اإلسالمي.

م) جــاء <ــ= توصــ تھ ا�3امســة أنــھ يــدعو ١٩٩٠املــؤتمر الثالــث للزOــاة (Oواالملبــور  )٢

مؤسســات الزOــاة وإدارWXــا <ــ= العــالم اإلســالمي إ0ــ� دعــم التعــاون والتHســيق وتبــادل ا��3ــZات 

 Wا.فيما بي~

و0ـــ= ع6ـــد األردن  –م ١٩٩٢الـــدعوة الMـــL أطلق6ـــا األم�ـــZ ا��ســـن ابتـــداء مـــن عـــام  )٣

بضرورة العمـل ع�ـ� إ�شـاء مؤسسـة عامليـة للزOـاة والتiافـل، وذلـك عقـب ال�7نـة  –آنذاك 

الLM ترأس6ا لدراسة القضايا اإل�سانية وم~Wا ان;شار الفقر، والO LMلف �Wا بقرار من األمـم 

 املتحدة.
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م) جــــاء <ــــ= الفقــــرة الثانيــــة مــــن توصــــ تھ ١٩٩٥اRــــع للزOــــاة (الســــنغال املــــؤتمر الر  )٤
 بالتعاون والتHسيق فيمـا بي~Wـا �7مـع الزOـاة 

ً
الثانية: يناشد املؤتمر الدول اإلسالمية جميعا

 وتوز�ع6ا ع�� مستحق|Wا.

"مؤسســــات م) والــــذي عقــــد تحــــت شــــعار ١٩٩٨املــــؤتمر ا�3ــــامس للزOــــاة (الiوuــــت  )٥

جـــاء <ـــ= الفقـــرة ا�3امســـة: "التأكيـــد الز-ـــاة واســـJيعاب متغGـــFات القـــرن اBCـــادي والعشـــر�ن" 
عTـS بالتHسـيق بـ�ن 

ُ
U ع�� ما جـاء <ـ= مـؤتمرات ونـدوات سـابقة ع�ـ� ضـرورة قيـام مؤسسـة عامليـة

 بإذن هللا Uعا�0."
ً
 لقيام املؤسسة الزOوuة العاملية الحقا

ً
 املؤسسات الزOوuة وذلك تم6يدا

الل Bذه املؤتمرات و·عدBا عقدت نـدوات علميـة ودورات تدرu°يـة ومـؤتمرات خ )٦
عامليـــــة تناولـــــت مجـــــاالت الزOـــــاة ا34تلفـــــة والكث�ـــــZ م~Wـــــا أو¾ـــــ¦R Sشـــــiل أو بـــــآخر ع�ـــــ� قيـــــام 

عST بالتHسيق ب�ن مختلف ال6يئات الزOوuة <= الدول وا74تمعات اإلسالمية.
ُ
U مؤسسة  

املطالبــــة إRــــQ اإلعــــداد ملشــــروع إMشــــاء مؤسســــة املرحلــــة الثالثــــة: االنتقــــال مــــن مرحلــــة 

  عاملية VعS TUشؤون الز-اة

  وتت[\ خطوات ذلك فيما يأVي:

اســـتمرار املطالبـــة بإ�شـــاء مؤسســـة عامليـــة للزOـــاة Uســـ�� ألداء دورBـــا كمؤسســـة  .١
 LـÀسـتطيع أن تلU ن مـوارد ثابتـة ومسـتقرة�لة الفقـر <ـ= العـالم اإلسـالمي، وتـأمi7ة مش�ملعا

�ة لشعوب الدول اإلسالمية.Rعض ا��اجات امل� 

جــــاءت فرصــــة مناقشــــة مجمــــع الفقــــھ اإلســــالمي الــــدو0= <ــــ= دورة مــــؤتمره الثالــــث  .٢
م ملوضوع "اس;ثمار أموال الزOاة" مواتية لتوجيھ ا74مع نداء خاصـا Rعـد R١٩٨٦عمان عام 

غاثة تبSTّ فيھ ا74مع : الدعوة إ�0 برنامج إسالمي لإل  )٣(إصدار قراره <= موضوع محل البحث

قدمھ و0ـ= ع6ـد اململكـة األردنيـة ال6اشـمية آن ذاك، األم�ـZ ا��سـن بـن  استجابة للبيان الذي
طــــالل حــــول املشــــكالت امل��ــــة الMــــL �عــــا�ي م~Wــــا املســــلمون <ــــ= مجــــاالت التنميــــة االقتصــــادية 
واالجتماعيـــة، وضـــرورة التوجـــھ لتلبيـــة ا��اجـــات امل��ـــة للمســـلم�ن <ـــ= مواج6ـــة آثـــار الفقـــر، 

                                                           

Xاة VW مشارUع اسTثمارRة ت�تQ' بتمليك أMNاب االستحقاق "يجوز من حيث املبدأ توظيف أموال الز  )٣(
للزXاة، أو ت^ون تا\عة لacdة الشرعية املسؤولة عن جمع الزXاة وتوزUعaا، ع`_ أن ي^ون \عد تلبية اMZاجة 

)، ٣/٣( ١٥املاسة الفورRة للمستحق�ن وتوافر الضمانات ال^افية للبعد عن اfZسائر". انظر: القرار رقم 

 .٣٣صيات مجمع الفقھ، ص قرارات وتو 



 ٤٠٩                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

وا�67ــل وتحقيـق ا��يــاة الكرuمــة لإل�سـان، فــدعا ا74مـع <ــ= الفقــرة األو0ـ� مــن قــراره واملـرض 
إ0ـــ�: (ضـــرورة تبTـــL برنـــامج إســـالمي واســـع لإلغاثـــة ينفـــق عليـــھ مـــن صـــندوق مســـتقل  ٢٥رقـــم 

 .)٤(يHشأ ل6ذا الغرض وuمول من أموال الزOاة والت�Zعات واألوقاف ا�3�Zية)

ذلــك من\ــ� عمليــا مــن خــالل توج|Wــھ  أخــذت دعــوة األم�ــZ ا��ســن بــن طــالل Rعــد .٣

لرسائل عدة إ�0 عـدد مـن املسـؤول�ن والساسـة <ـ= العـامل�ن العر·ـي واإلسـالمي وذلـك <ـ= عـام 

م، أوÂ± ل6م ف|Wا ما �عانيھ كث�Z من املسلم�ن جراء الفقر وسوء األحوال املع شية ١٩٩٢

   )٥(وانخفاض مستوuات الدخل. وأBم ما تناولتھ Bذه ا�3طابات ما ي�=: 

 أن إقامة املؤسسة العاملية للزOاة Bو إقامة ألحiام شر�عتنا الغراء. �

فرuضـــــة الزOـــــاة قـــــادرة ع�ـــــ� أن تـــــؤدي دورا بـــــارزا <ـــــ= التخفيـــــف مـــــن صـــــور ا��اجـــــة  �

 والفقر ع�� مستوى العالم اإلسالمي.

التأكيــــد ع�ــــ� ضــــرورة بــــذل ا�67ــــود نحــــو البــــدء باتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة إل�شــــاء  �

اة والتiافــــل، تقــــوم بجمــــع الزOــــاة بالتHســــيق مــــع املؤسســــات الزOوuــــة مؤسســــة عامليــــة للزOــــ

 ا4�لية.

قــدمت وزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية <ــ= األردن ورقــة ضــافية  .٤

إ0ــــــ� نــــــدوة "الزOــــــاة والتiافــــــل االجتمــــــا�= <ــــــ= اإلســــــالم" الMــــــL نظم6ــــــا ا74مــــــع امللiــــــي لبحــــــوث 

م (و�ــ= النــدوة الثالثــة <ــ= سلســلة B١٩٩٤ـــ/١٤١٥مؤسســة آل الب ــت -ا��ضــارة اإلســالمية

ندوات ا��وار ب�ن املسلم�ن). استعرضت الورقة أRعاد الدعوة الLM أطلق6ا األم�ـZ ا��سـن 

 .)٦(إل�شاء املؤسسة العاملية للزOاة، وم�ZراWXا، وأBداف6ا

                                                           

  .٥٣، ٥٢) من قرارات وتوصيات مجمع الفقھ، ص١٣/٣( ٢٠انظر القرار رقم  )٤(

، ١٩٩٦انظر: ورقة العمل املقدمة إl_ الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي ملؤتمر وزراء األوقاف عمان  )٥(

وكذلك املق�pح املقدم من قبل وزارة األوقاف VW األردن إl_ الدورة الرا\عة للمجلس التنفيذي ملؤتمر وزراء 
  .١٩٩٧األوقاف VW جاكرتا 

لبحوث اMZضارة اإلسالمية)، سلسلة ندوات اMZوار ب�ن املسلم�ن:  انظر: مؤسسة آل البsت (اcqمع املل^ي )٦(
الزXاة والت^افل االجتماVW Vv اإلسالم، بحوث ومناقشات الندوة، م�شورات اcqمع املل^ي لبحوث اMZضارة 

  . ٤٨٢-٤٦١م، ص صy١٩٩٥ـ/١٤١٦اإلسالمية،
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شــــــــiلت النــــــــدوة �7نــــــــة متخصصــــــــة وضــــــــعت مشــــــــروع النظــــــــام األسا©ــــــــ¦L ل6ــــــــذه  .٥

<ــــ= النــــدوة الراRعــــة مــــن سلســــلة ا��ــــوار حيــــث أقــــرت املؤسســــة املقZoحــــة وتمــــت مناقشــــتھ 

 .)٧(مشروع النظام Rعد إدخال التعديالت الLM رأWXا مناسبة

عـــــــــرض الوفـــــــــد األرد�ـــــــــي الورقـــــــــة الســـــــــابقة مشـــــــــفوعة بالنظـــــــــام األسا©ـــــــــ¦L ع�ـــــــــ�  .٦

اجتماعـــات ا74لـــس التنفيـــذي ملـــؤتمر وزراء األوقـــاف <ـــ= دورتـــھ الثالثـــة املنعقـــدة <ـــ= عمـــان 

بــأن: تقــوم األمانــة العامــة بتوز�ــع  ٨/٤١٧/٣ر ا74لــس قــراره رقــم م، وقــد أصــد١٩٩٦عــام 

الورقـــة ع�ـــ� ســـائر الـــدول األعضـــاء لتقـــديم مرئياWXـــا وتتـــو�0 وزارة األوقـــاف بـــاألردن عمليـــة 

 .)٨(التHسيق

حـــــ�ن عـــــدم تلق|Wـــــا ملالحظـــــات –قامـــــت وزارة األوقـــــاف <ـــــ= األردن Rعـــــرض الورقـــــة  .٧

 تمر وزراء األوقاف <= دورتھ الراRعة.ع�� ا74لس التنفيذي ملؤ  -الدول األعضاء

درج Bــــــذا املوضــــــوع ضــــــمن جــــــدول أعمــــــال املــــــؤتمر الســــــادس لــــــوزراء األوقــــــاف  .٨
ُ
أ

Bــــــ/ املوافـــــق لشـــــ6ر ١٤١٨والشـــــؤون اإلســـــالمية الـــــذي عقـــــد <ـــــ= جاكرتـــــا <ـــــ= جمـــــادى اآلخـــــرة 

. وصـــــــــــــــــدر عــــــــــــــــن ا74لـــــــــــــــــس التنفيـــــــــــــــــذي ملــــــــــــــــؤتمر وزراء األوقـــــــــــــــــاف القـــــــــــــــــرار ١٩٩٧أكتــــــــــــــــوkر

ينص ع�� موافقة ا74لس ع�� " تiوuن �7نة خ�Zاء إلعداد دراسة Bـ الذي ٤/٤/١٤١٨رقم

وتصـــــور شـــــامل عـــــن املقoـــــZح الـــــذي تقـــــدم بـــــھ معـــــا0= وزuـــــر األوقـــــاف والشـــــؤون واملقدســـــات 

اإلســــالمية باململكـــــة األردنيــــة ال6اشـــــمية حـــــول إقامــــة مؤسســـــة UعTـــــS بالتHســــيق <ـــــ= شـــــؤون 

 .)١٠(بل األردن. وقد تبHت ال�7نة املقZoح املقدم ل6ا من ق)٩(الزOاة"

  

   

                                                           

ن حول إzشاء املؤسسة العاملية للزXاة، انظر: وزارة األوقاف باألردن، ورقة حول مق�pح سمو األم�� اMZس )٧(
مقدمة إl_ امللتقى الثاzي للتدفقات الس^انية القسرRة لدول جنوب آسيا وجنوب غرب آسيا والشرق 

  . ٢م. ص١٩٩٨األوسط، برعاية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن، تركماzستان 

  . ٣املرجع السابق، ص )٨(

الرا\عة للمجلس التنفيذي ملؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية VW جاكرتا  ) انظر قرارات الدورة٩(
  .م٦٤١٨/١٩٩٧

  املرجع السابق. )١٠(



 ٤١١                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

  املبحث الثاVي

  تصور املؤسسة العاملية للز	اة كما ب]نYZا ا?1,ود السابقة 

  

لعل أBم تصور تم عرضھ وkيانھ <= Bذا الشأن Bو املشروع األرد�ي الذي تبHتھ 

وزارة الشؤون واملقدسات اإلسالمية <= األردن وتقدمت بھ إ�0 مؤتمر وزراء األوقاف. 

<= Bذا العرض والذي يتو�Ã بيان أBم مالمح Bذا املشروع ولذلك سنقتصر عليھ 

 وعناصره. وuمكن ت�3يص6ا <= اآلUي:

  :الشروط الواجب توافر�ا `  �ذه املؤسسة •

  .االل�oام التام بأحiام الشر�عة اإلسالمية <= جمع الزOاة وتوز�ع6ا ع�� مصارف6ا .١

  تمثيل عالLÄ ألطر وأج6زة املؤسسة. .٢

  املiاتب.و  املؤسسة ع�Z الفروعاالن;شار الواسع ألعمال  .٣

 االBتمام باملشار�ع ا��يوuة ذات األثر املباشر <= حياة الناس. .٤

 يتiون من: الeيdل اإلداري للمؤسسة: •

: Uعت�ــــZ الســــلطة العليــــا <ــــ= املؤسســــة، وتتiــــون مــــن ال6يئــــات وا�67ــــات الeيئــــة العامــــة .١

 .عالماملشرفة ع�� جمع الزOاة وتوز�ع6ا، وكذلك من كبار املزك�ن <= ال

: تنـــــاط بـــــھ الصـــــالحيات التنفيذيـــــة. وuُختـــــار أمينـــــھ العـــــام مـــــن ا)'لـــــس التنفيـــــذي .٢

 ال6يئة العامة.

  :اiCطوات التنفيذية •

Zحت �7نة لصياغة الفكرة <= إطارBا العم�=
ُ
oوإعداد مشروع الئحة املؤسسة  ،اق

ومشروع التعليمات اإلدارuة واملالية، وإجراء االتصال با�67ات املعنية والدعوة إ�0 أول 

اجتماع لل6يئة العامة ع�� ضوء نتائج تلك االتصاالت، وذلك ملناقشة املشار�ع املقZoحة 

  لعام.واعتمادBا وUشكيل ا74لس التنفيذي واختيار رئ سھ، ونائبھ، وأمينھ ا



 العاشي الصادق فـــداد                                 ٤١٢

• :)*jمشروع النظام األسا  

Zح مشروع للنظام األسا©¦L للمؤسسة العاملية للزOاة والتiافل وقد ُبLT ع�� 
ُ
oاق

  :)١١(مسلمات موضوعية يمكن ت�3يص6ا <= التا0=

ســــــوء األوضــــــاع االقتصــــــادية للعديــــــد مــــــن الشــــــعوب اإلســــــالمية، وان;شــــــار الفقــــــر  .١

  والتخلف، والتفاوت ا��اد <= الدخول.

  العالم اإلسالمي �ع شون دون حد الكفاف.ثلث سiان  .٢

  من الجLÆ العالم مسلمون ن;يجة ا��روب والiوارث الطبيعية.) %٧٠(أكZÅ من  .٣

قصـــور خطـــط التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة عـــن تحقيـــق أBـــداف6ا <ـــ= الـــدول  .٤

  وا��iومات اإلسالمية.

، والMــL تمك~Wــا ا�67ــل باإلمiانــات والقــدرات ال6ائلــة الMــL تقــوم عل|Wــا فرuضــة الزOــاة .٥

  للبالد اإلسالمية. من املشاركة الفاعلة <= التنمية االقتصادية، واالجتماعية

وقد تiّون النظام األسا©¦L للصندوق من قرابة عشرuن مادة تناولت Oافة 

ا�7وانب الشiلية م~Wا واإلدارuة، وأBداف املؤسسة ووسائل تحقيق6ا، وا34ول ل6م 

وموارده. وإجراءات Uشكيل مختلف ا74الس وBيئات املؤسسة باملشاركة <= الصندوق، 

  وانتخاب املسؤول�ن ف|Wا.

  

   

                                                           

  ينظر: مشروع النظام اإلسالمي للمؤسسة العاملية للزXاة والت^افل. )١١(



 ٤١٣                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

  املبحـث الثالــث

  الصيغـــة املق^[حــة

نظرا للصعوkات ا�7مة الLM حالت دون تنفيذ مشروع املؤسسة العاملية للزOاة 

بطروحاتھ السابقة، وذلك ألسباب Rعض6ا موضو�= <= رأينا والبعض اآلخر ل س كذلك، 

فقد رأينا أنھ من الضروري النظر <= تلك املعوقات وأخذBا Rع�ن االعتبار. وإعماال ملبدأ 

ل6دف ال~WاÇي املتمثل <= إقامة Bذا املشروع املبارك، فإنھ "مرحلية التنفيذ" وصوال إ�0 ا

�يئة عاملية للتqسيق بGن أو  مجلس عالn(يحسن االكتفاء <= املرحلة األو�0 بإ�شاء 

، و�= الصيغة املث�� وما نراه األص�± للمرحلة ا��الية، وسوف تك;سب مؤسسات الز-اة

دانية حSM ي;سST للقائم�ن عل|Wا Rعد ذلك Bذه ال6يئة مرحليا ا�Z�3ة الiافية والتجرkة املي

أمر تحوuل6ا إ�0 مؤسسة عاملية للزOاة UعST با�7باية والتوز�ع إضافة إ�0 بقية امل6ام 

  مقومات النجاح وعوامل االستمرار. - بإذن هللا -األخرى تحمل 

وBو ما أوصت بھ حلقة العمل حول تفعيل دور الزOاة Oأداة للتنمية االقتصادية 

ماعية، الLM جمعت ثلة من أBل العلم والرأي وا�Z�3اء، و·عضا من وزارات الشؤون واالجت

وعقدت <= مقر البنك اإلسالمي للتنمية <= جمادى  اإلسالمية واألوقاف وBيئات الزOاة،

ولتجسيد Bذه التوصية <= امليدان العم�=  .مB١٩٩٧ـ املوافق لش6ر أكتوkر ١٤١٨اآلخرة 

 وج6ت ا��لقة بتiوuن �7نة تأس سية عاملية تضطلع بمسؤولية التنفيذ.

وقبل عرض م�Zرات Bذا املشروع حسب الصيغة املقZoحة، وأBدافھ، أود اإلشارة 

إR �0عض التجارب والنماذج التطبيقية للزOاة والLM تجاوز عمل6ا اإلطار ا4��= إ�0 

  LÄ <= أحيان كث�Zة وإ�0 العالLÄ <= أحيان أخرى.اإلقلي

   



 العاشي الصادق فـــداد                                 ٤١٤

  تجارب مؤسسات "عاملية" `  الواقع امليداMي:

Bناك عدد من املؤسسات ا4�لية ترا�= <= أBداف6ا العمل الزOوي ع�� املستوى 

العالLÄ، فتقوم بتوز�ع الزOاة <= أشiال وأنماط مختلفة، Oاإلعانات واملساعدات، وإقامة 

Zية، واالس;ثمارuة <= بقاع شSM من دول العالم اإلسالمي ليتعدى بذلك املشار�ع ا�3�

  عمل6ا النطاق ا4��= واإلقليLÄ. وuمكن أن نذكر من Bذه املؤسسات:

 .مكة املكرمة - : التاRعة لرابطة العالم اإلسالمي �يئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية .١

 الiوuت. –ال6يئة ا�3�Zية اإلسالمية العاملية  .٢

 السودان. –الدعوة اإلسالمية منظمة  .٣

: وBـــو Bيئـــة حiوميـــة ذات م��انيـــة مســـتقلة تأسســـت ســـنة )١٢(الiوuـــت – بuـــت الز-ـــاة .٤

لغــــرض جمــــع أمــــوال الزOــــاة وا�3�ــــZات وصــــرف6ا <ــــ= مصــــارف6ا الشــــرعية. وuقــــوم  ١٩٨٢

الب ـــــت بتوز�ـــــع الزOـــــاة وا�3�ـــــZات محليـــــا وخارجيـــــا. أمـــــا التوز�ـــــع ا4��ـــــ= فيتخـــــذ إطـــــار 

uل قروض حسنة، كما يقـوم الب ـت بتوز�ـع املساعدات الش6رiة، واملقطوعة، و<= ش

فيتمثـــل <ـــ=: مشـــروع Oافـــل الي;ـــيم: الـــذي يتـــو�0  أمـــا التوزwـــع اiCـــارv ت�Zعـــات عيHيـــة. 

رعايـــة أيتـــام املســـلم�ن <ـــ= Rعـــض الـــبالد العرkيـــة واإلســـالمية، ومشـــروع والئـــم اإلفطـــار 

ول، وكـــــذلك مشـــــروع حيـــــث إنـــــھ <ـــــ= Oـــــل عـــــام يقـــــيم موائـــــد اإلفطـــــار <ـــــ= عـــــدد مـــــن الـــــد

األضاÈ= لتوز�ع ��وم6ا ع�� Rعـض الـدول وا74تمعـات اإلسـالمية، ومشـروع ال6يئـات 

 اإلسالمية واإلغاثة ملساعدة ال6يئات وا�7معيات اإلسالمية <= شSM البقاع.

  الiوuت. –�7نة مسلLÄ أفرuقيا  .٥

   

                                                           

  .٢٧٩ث، صانظر اإلطار املؤس�)' للزXاة (املؤتمر الثالث للزXاة)، مطبوعات املعaد اإلسالمي للبحو  )١٢(



 ٤١٥                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

  مشروع ال,يئة العاملية حسب الصيغة املق^[حة

اإلشارة إ�0 أننا نوافق ع�� Oل امل�Zرات الLM سيقت <= مجال البد <= البداية من  .١

الدعوة إ�0 إ�شـاء املؤسسـة العامليـة للزOـاة، و�ـ= <ـ= غال«Wـا م�ـZرات موضـوعية <ـ= رأينـا. وإن 

Oانـــــت ل ســـــت خاصـــــة بالزOـــــاة، وإنمـــــا تصـــــ�± موجبـــــات ل��ـــــث ع�ـــــ� التعـــــاون والتiافـــــل بـــــ�ن 

 الشعوب والدول اإلسالمية.

يغت للمؤسسـة العامليـة للزOـاة وإن Oانـت أBـدافا يطمـح إ0ـ� إن األBداف الMـL صـ .٢

تحقيق6ــا Oــل ســاع إ0ــ� ا�3�ــZ وعمــل ال�ــZ ناBيــك عــن مؤسســة نــذرت نفســ6ا لتطبيــق الــركن 

الثالث من أرOان اإلسالم، إال أننـا �عتقـد بأ½Wـا أBـداف كب�ـZة وواسـعة مـن الصـعوkة بمiـان 

كث�ـــــــZ مـــــــن الـــــــدول وا74تمعـــــــات <ـــــــ= ظـــــــل الظـــــــروف االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة ا��اليـــــــة ل -

 االستمرار <= املطالبة �Wا جملة واحدة. -اإلسالمية 

بــــــــــالرغم مــــــــــن تــــــــــوافر إمiانــــــــــات Bائلــــــــــة <ــــــــــ= الكث�ــــــــــZ مــــــــــن الــــــــــدول وا74تمعــــــــــات   .٣

، والرغبـــة الشـــعبية <ـــ= مـــد يـــد العـــون للمحتـــاج�ن والضـــعفاء واملنiـــوk�ن مـــن )١٣(اإلســـالمية

املبذولــــة نحــــو تأســــ س املؤسســــة العامليــــة املســــلم�ن، وkــــرغم صــــدق اإلرادة <ــــ= Oــــل ا�67ــــود 

 أن Bنـــــــاك ظروفـــــــا موضـــــــوعية وواقعيـــــــة: اقتصـــــــادية واجتماعيـــــــة، و<ـــــــ= Rعـــــــض 
ّ
للزOـــــــاة، إال

األحيــــان إجرائيــــة أقــــوى مــــن Oــــل مــــا ســــبق، ممــــا أدى إ0ــــ� ظ6ــــور معوقــــات جعلــــت املشــــروع 

ت يتأخر <= ظ6وره إ�0 الوجود، و�عتقد أنھ البد مـن م¬ـ¦L زمـن آخـر حMـS تـتمكن ا74تمعـا

اإلســالمية مــن تخطــي الصــعاب ورفــع التحــدي املفــروض عل|Wــا. ومــن أجــل Bــذا فإننــا نقoــZح 

<ــــ= الــــدول  صــــيغة تتمثــــل <ــــ=: إ�شــــاء Bيئــــة تHســــيقية تتــــو�0 التHســــيق بــــ�ن مؤسســــات الزOــــاة

  وا74تمعات اإلسالمية كمرحلة نحو املؤسسة العاملية للزOاة.

                                                           

  ٦٣٥انظر اإلطار املؤس�)' للزXاة، ص  )١٣(



 العاشي الصادق فـــداد                                 ٤١٦

  وتتمثل <= اآلUي:ة : أ�داف الeيئة العاملية للتqسيق بGن مؤسسات الز-ا

التHســيق بــ�ن مؤسســات الزOــاة ا4�ليــة والعامليــة والتعــاون <ــ= مجــاالت توحيــد الــنظم  .١

وال;شر�عات الزOوuة والفتاوى الLM ت;ناول قضايا الزOاة، وتبادل ا�Z�3ات وkخاصة <= 

 حل املشكالت الناجمة عن التطبيق املعاصر للزOاة.

إ0ـــــ� املصـــــارف األكÅـــــZ حاجـــــة <ـــــ= ســـــائر الـــــدول املســـــاعدة <ـــــ= نقـــــل املعونـــــات وتوج|6Wـــــا  .٢

 وا74تمعات اإلسالمية.

االBتمــام بمعا�7ــة األوضــاع الطارئــة، واملســاعدة <ــ= تجــاوز محــن الiــوارث الطبيعيــة،  .٣

 ومعونة الالجئ�ن واملنiوk�ن.

 التفك�Z ا�7دي <= إيجاد آليات للمساعدة، وتحوuل6ا إ�0 األغراض املذOورة آنفا. .٤

الزOوuة ا4�لية والعاملية القائمة، ودعم إقامة وإ�شاء مؤسسات 7�Uيع املؤسسات  .٥

 زOوuة محلية <= البلدان وا74تمعات الLM ال توجد ف|Wا مثل Bذه املؤسسات.

 تقديم الدعم الفLT ودراسات ا�7دوى ملؤسسات الزOاة .٦

بــــرامج لنــــاء قــــدرات مؤسســــات الزOــــاة ســــواء ع�ــــ� مســــتوى البنــــاء املؤسÉــــ¦L أو  إعــــداد .٧

 عامل�ن وتطوuر املوارد ال°شرuة.تأBيل ال

التعاون مع ا�7امعات والiليات <= إعداد املناÊË الدراسية حول الزOاة، واسـتحداث  .٨

شـــ6ادات م6نيـــة معتمـــدة للعـــامل�ن <ـــ= قطـــاع الزOـــاة ع�ـــ� غـــرار الشـــ6ادات الMـــL امل6نيـــة 

 للعامل�ن <= القطاع ا�3�Zي 

صــــHيف مؤسســــات الزOــــاة التعــــاون مــــع ا�67ــــات ذات االختصــــاص <ــــ= إعــــداد آليــــات لت .٩

  وتطوuر أداWÌا.

   



 ٤١٧                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

  �يdل املؤسسة املقFzحة:

من أجل تجاوز صعوkة توافر املوارد املالية ومجا�Wة النفقات الدورuة لل6يئة 

ا4�لية  ومجالس6ا واجتماعاWXا يمكن أن ي;شiل مجلس6ا من مندو·ي املؤسسات الزOوuة

<= البلدان وا74تمعات الLM توجد �Wا Bذه املؤسسات، أو من ممث�= وزارات الشؤون 

الديHية أو ا74الس اإلسالمية <= البلدان وا74تمعات الLM ال توجد ف|Wا مؤسسات �7مع 

  وتوز�ع الزOاة.

وإس6اما من Bذه املؤسسات املشاركة <= ال6يئة <= التخفيف من نفقاWXا يمكن 

  اشZoاك6ا الدوري ف|Wا. ؤسسة أن تتحمل نفقات ممثل6ا <= ا74لس، عالوة ع�� دفعلiل م

  موارد املؤسسة

املساBمات ا�3اصة من املؤسسـات الزOوuـة ا4�ليـة لتغطيـة Rعـض النفقـات ا�7ارuـة  .١

 لل6يئة.

وتحوuل6ـا  ،التحوuالت الزOوuة من Rعض املؤسسات الزOوuة <ـ= Rعـض البلـدان الغنيـة .٢

 إ�0 مواطن ا��اجة <= سائر أنحاء العالم اإلسالمي.

الت�Zعـــات، وأمـــوال اإلحســـان مـــن أBـــل ا�3�ـــZ للنظـــر <ـــ= صـــرف6ا <ـــ= مـــواطن ا��اجـــة <ـــ=  .٣

  الدول وا74تمعات اإلسالمية.

   



 العاشي الصادق فـــداد                                 ٤١٨

  املبحث الراeع

  ا?Cاجة إ89 املشروع املق^[ح

  !  ظل العوملة واملستجدات الدولية الراgنة

  

إذا Oان ثمة م�Zرات شرعية وواقعية واسZoاتيجية إل�شاء Bيئة عاملية للتHسيق 

فإن األمر بات أكZÅ  -قبل ظ6ور املستجدات الدولية الراBنة –ب�ن مؤسسات الزOاة 

خدمة لشعوب -إ��احا من ذي قبل، لتحقيق أBداف Bذا املشروع الن°يل <= املقام األول 

اج6ة لتحديات العوملة وآثارBا السلبية ا34تلفة <= ومو  -الدول وا74تمعات اإلسالمية

املقام التا0=، ومن آثار العوملة الLM تحثنا ع�� االBتمام �Wذا املشروع <= مجال العمل 

  الزOوي.

الســ�= لتنمــيط العــالم بمؤسســاتھ االقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة واإلعالميــة  .١

uخيـــــــــة وا��ضـــــــــارuة وا�7غرافيـــــــــة والثقافيـــــــــة ع�ـــــــــZ اخoـــــــــZاق ا��ـــــــــدود واملســـــــــافات التار 

 .)١٤(للشعوب والدول 

�شـوء شـبiات اتصـال عامليـة تـرkط جميـع البلـدان وا74تمعـات <ـ= حركيـة واحـدة مــن  .٢

 خالل اندماج منظومات رئ سة �=:

 املنظومة املالية ع�Z سوق مالية واحدة •

 املنظومة اإلعالمية واالتصالية •

 .)١٥(ات العامليةاملنظومة املعلوماتية الLM تجسدBا شبة املعلوم •

وقد نتج عن اندماج Bذه املنظومات الثالث وتوسع6ا عناصر م6مة وkارزة Uعد من 

يخدم فكرة "ال6يئة العاملية  –بال شك  -اآلثار املباشرة ملف6وم العوملة، و·عض6ا إيجا·ي 

  للزOاة"، وBذه املفاBيم يمكن ت�3يص6ا <=:

                                                           

 . ٢انظر: س�Q عبيد، العوملة واإلسالم، مركز جن�ن للدراسات السياسية، ص )١٤(

 . ١٦م، ص١٩٩٩، دار الفكر، ١انظر: برyان غليون، ثقافة العوملة وعوملة الثقافة، ط )١٥(



 ٤١٩                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

  مختلف األ�شطة واملؤسسات.تقلص دور الدولة وابتعادBا عن ال6يمنة ع��  .١

 ان;شار املعلومات وس6ولة ا��صول عل|Wا �س°يا. .٢

 )١٦(زuادة معدل ال;شابھ ب�ن ا�7ماعات واملؤسسات. .٣

 س6ولة االتصال وانخفاض تiاليفھ. .٤

 ان;شار مراكز التiوuن والدراسة عن Rعد. .٥

وBذه العناصر وغ�BZا لو تم االستفادة م~Wا فإ½Wا بال رuب س;�7ع ع�� قيام 

  وتحقيق أBداف6ا أكZÅ من ذي قبل. =ال6يئة وأداء دورBا الرسا0

لكن <= ذات الوقت Bناك محاذير م6مة يجب االن;باه ل6ا ونحن نخطو نحو إقامة 

Rعقالنية ورشد إ�0 الوقوع  Bذا املشروع املبارك، وقد يؤدي عدم التعامل مع Bذه ا4�اذير

ع�� مؤسسات الزOاة وع�� ال6يئة العاملية  - وما أكBZÅا  –<= شراك اآلثار السلبية للعوملة 

املقZoحة. ولعل أBم ما �س�Zo= االن;باه <= Bذا األمر Bو اعتبار منظري العوملة والفكر 

عمل، العدو الغر·ي اإلسالم بما يمثلھ من تراث فكري وحضاري ومؤسسات <= واقع ال

ا��قيقي ل��ضارة الغرkية الرأسمالية وما تمثلھ من تقدم. وقد ظ6ر ذلك العداء <= العديد 

من الكتابات بل وحSM <= ا�3طابات الرسمية وغ�Z الرسمية، فيقول أحد املنظرuن 

للسياسة األمرuكية (ZÍBي ك سنجر) <= خطاب ألقاه أمام املؤتمر السنوي لغرفة التجارة 

بأن ا�W»7ة ا�7ديدة الLM ع�� الغرب مواجW�6ا �= العالم العر·ي اإلسالمي باعتبار الدولية (

 =�uن العام للناتو حيث قال: و�ذا ما أكده األمB7ديد للغرب)، و�و العدو اB ذا العالمB

الذي وصف األصولية اإلسالمية <= خطاب رسLÄ لھ بأ½Wا أعظم  (willy claes)كال�س 

، و<= سلسة Bذه التخرصات صرح دان Oوuل نائب الرئ س )١٧(خطر راBن يواجھ ا��لف

   .)١٨(األمرiuي السابق جورج بوش: "بأن العدو الوحيد املتبقي <= وجھ الغرب Bو اإلسالم"

Bذا النÊÏ الذي Uع�Z عنھ املواقف السابقة بiل وضوح Bو الذي أو�È و7²ع ع�� 

تنظيم وإثارة حمالت إعالمية غرkية منظمة وشرسة ضد اإلسالم وشر�عتھ السمحة، 

                                                           

  . ٦١م، ص٢٠٠٠، سنة ٢٥٦انظر: مaيب غالب أحمد، املستقبل العر�ي، عدد  )١٦(

محمد السمان، موقع اإلسالم VW صراع اMZضارات والنظام العال�' اcZديد، الطبعة األوl_، دار النفا�س:  )١٧(
  . ١٥، صفحة م١٩٩٥

  ) الدكتور عبدالكرRم ب^ار، نحو فaم أعمق للواقع اإلسالمي.١٨(



 العاشي الصادق فـــداد                                 ٤٢٠

وkخاصة Rعد أحداث  ،وضد القرآن الكرuم و3²صية الرسول ص�� هللا عليھ وسلم

 Zادي عشر من س°تم��م عند Bؤالء القوم كدين يحث . حيث وضع اإلسال )١٩(م٢٠٠٢ا�

ع�� اإلرBاب، واست;بع ذلك أن قامت ال6يئات ومراكز صنع القرار بتوجيھ ا�67ات 

الرسمية وغ�Z الرسمية ع�� الضغط ع�� املؤسسات ا�3�Zية اإلسالمية <= أورkا وأمرiuا 

  وغ�BZا من البالد األخرى.

ب�ن الزOاة كركن ثالث من و<= Bذا السياق توج6ت اآللة اإلعالمية الغرkية للرkط 

أرOان اإلسالم واإلرBاب، وuكفي <= Bذا الصدد أن يلقي املرء نظرة خاطفة ع�� ما تHشره 

وسائل اإلعالم الغرkية، وkخاصة ما ت°ثھ مواقع اإلنZoنت املغرضة لتجد مئات من تلك 

�� املواقع املتخصصة <= بث الش«Wات حول القرآن واإلسالم و3²صية الرسول الكرuم ص

هللا عليھ وسلم. وكعينة للمواقع الLM تطفح بالكيد واملكر ا�3في واملعلن، مجلة الناقد 

الLM يصدرBا مجموعة من األمرiuان العرب املسيحي�ن باللغت�ن العرkية واإلنجل��ية من 

وقد تناولت <= أحد أعدادBا فرuضة الزOاة تحت  ،)٢٠(خالل موقع خصصوه ل6ذا الغرض

وBو مقال  .عر، بنك اإلرBاب: الركن الثالث من أرOان اإلسالمعنوان مستفز للمشا

kا، م�3صھ أن ما تقوم بھ الدول و تحرL¦¬u موجھ إ�0 الساسة الغرkي�ن <= أمرiuا وأور 

الغرkية من تجفيف الينابيع من خالل ا�7Ðز ع�� ممتلiات ا�7معيات ا�3�Zية اآلتية 

من مئات آالف الثقوب. وuواصل  من الت�Zعات ال°سيطة Bو أمر �شبھ إغالق ثقب واحد

البؤر  }شdلصاحب املقال توج|Wاتھ بأنھ إذا اعتقد الساسة األمرiuان بأن ذلك Bو ما 

؛ ألن املصدر ا��قيقي <= رأي Bؤالء لدعم خاطئالرئ سة لدعم اإلرBاب ف6و اعتقاد 

  اإلرBاب Bو الركن الثالث من أرOان اإلسالم: الزOاة.

                                                           

غطت ف�pة سبعة أشaر تمتد من  -قام مجلس العالقات اإلسالمية األمرRكية (ك��) بدراسة لھ مؤخرا  )١٩(
مقاال عن  ١٣٢٣٥رصدت ك�� خالل ف�pة الدراسة  -م٢٠٠٣وح�� ��اية مارس  م٢٠٠٢األول من س�تم�� 

ل الغر�ية؛ أي بمعدل القرآن الكرRم VW مختلف وسائل اإلعالم امل�شورة باللغة اإلنجل��ية VW أمرR^ا والدو 
  مقاال يوميا VW املتوسط. ٦٣مقالة شaرRا، و ١٨٩٠

  www.annaqed.comانظر:  )٢٠(



 ٤٢١                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

إ�0 إعادة التفك�Z <= املؤسسات االجتماعية  ا��اجةووفق Bذه املعطيات تتأكد 

الفاعلة وتجديدBا وتطوuرBا وإيجاد حبل وصل بي~Wا حSM تتمكن من مجا�Wة التحديات 

  املفروضة عل|Wا.

وأمام Bذه التحديات �عد أمر العمل ع�� قيام ال6يئة املقZoحة مما يHبÒ= االBتمام 

لتعاون ع�� ال�Z والتقوى؛ ملا تمليھ علينا بھ والتعاون ع�� تحقيقھ وBو بال رuب من ا

أن  -<= نظري  -الشر�عة وقواعدBا العامة. وuجب  مبادئالظروف الراBنة، ومن قبل 

  يمنح Bذا املوضوع األولوuة <= سلم العمل الزOوي املعاصر. 

:FGيئة أن تحققھ `  األجل القصeاملؤمل من ال  

لل6يئة املقZoحة، و<= 7Ôالة أش�Z إ�0 سبق اإلشارة إ�0 األBداف االسZoاتيجية 

  املؤمل من ال6يئة تحقيقھ <= خطة عمل قص�Zة األجل:

الس�= باالرتقاء بHشاط مؤسسات الزOاة إ�0 العاملية: من خالل 7�Uيع مؤسسات  .١

الزOاة ا4�لية ع�� العمل ا�3ارÕ= وتقديم الدعم الفLT ل6ا، وتمثيل6ا <= إقامة تحالفات 

سسات الدولية التنموuة املعنية بمحارkة الفقر وkخاصة <= ظل انخفاض اسZoاتيجية مع املؤ 

 .املوارد املالية للمؤسسات الزOوuة مقارنة بحاجات األمة امل��ة

دعم حركة االج�Wاد الفقLÖ <= مجال الزOاة: من خالل إيجاد آلية لالج�Wاد  .٢

ة، والتعاون مع ا�7ما�=، وتiوuن شبكة من ا34تص�ن وا�Z�3اء <= االقتصاد وا4�اسب

ال�7ان الشرعية ا4�لية للعمل ع�� حصر املشكالت العملية للتطبيق املعاصر للزOاة 

 .)٢١(وإيجاد ا��لول املناسبة ل6ا

مساعدة املؤسسات الزOوuة ا4�لية <= تحوuل الزOاة إ�0 املصارف األكZÅ حاجة  .٣

 وkخاصة املصارف امل��ة <= سائر أنحاء العالم اإلسالمي.

                                                           

انظر: فؤاد العمر، آفاق التعاون املستقب`V العال�' ب�ن مؤسسات الزXاة، أبحاث وأعمال املؤتمر اfZامس  )٢١(
  . ٤٤للزXاة، م�شورات بsت الزXاة، ال^وRت، 



 العاشي الصادق فـــداد                                 ٤٢٢

دراسات ا�7دوى <= اس;ثمار أموال الزOاة ومدى إمiانية إس6ام6ا <= القيام ب .٤

تموuل إ�شاء املؤسسات الصغ�Zة <= ضوء قراري مجمع الفقھ اإلسالمي الدو0= وال6يئة 

  .)٢٢(الشرعية العاملية للزOاة بجواز اس;ثمار أموال الزOاة

صياغة و  ،العمل ع�� تطوuر األنظمة واللوائح والقوان�ن املتعلقة بالزOاة .٥

مشروعات أنظمة وقوان�ن نموذجية تتاح لiافة الدول وا74تمعات اإلسالمية الراغبة <= 

 أن Uستفيد م~Wا <= تطبيق نظام الزOاة وفق ظروف6ا وإمiانياWXا.

االBتمام با�7انب اإلعالمي من خالل برنامج �س�� إ�0 التعرuف بالزOاة ع��  .٦

ة <= التخفيف من حدة الفقر والرعاية املستوى العالLÄ، وأBداف6ا السامية املتمثل

االجتماعية وال×�ية للفقراء واملساك�ن، ومحاولة رفع مستوى الثقة بمؤسسات الزOاة 

 .)٢٣(واإلس6ام <= الدفاع عما تث�Zه Rعض وسائل اإلعالم الغرkية من ش«Wات حيال6ا

التعاون والتHسيق مع مؤسسات الزOاة وال6يئات واملعاBد ا34تصة إل�شاء  .٧

أج6زة مستقلة للرقابة والتدقيق، وإصدار معاي�Z محاس°ية وشرعية تحتكم إل|Wا 

 .)٢٤(مؤسسات الزOاة <= التطبيق العم�= للركن الثالث من أرOان اإلسالم

  مبادرات رائدة نحو املؤسسة املqشودة

اإلعالن عن إ�شاء املؤسسة العاملية للزOاة Rعد ج6د مقدر من سعادة الشيخ  .١

مؤتمر عام <= مال��يا شارك فيھ عدد من وزراء الشؤون اإلسالمية  صا�± Oامل خالل

 .م٢٠٠٦<= Oواالملبور  –واألوقاف ومؤسسات الزOاة 

إالن الشيخ صا�± Oامل ع�� إ�شاء عدد من املؤسسات العاملية للزOاة <= عدد  .٢

 من الدول اإلسالمية والعرkية.

 �3ليج العرkية. اجتماع أج6زة الزOاة والدخل <= مجلس التعاون لدول ا .٣

   

                                                           

سبق ذكر قرار اcqمع. وانظر: الaيئة الشرعية العاملية للزXاة، فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزXاة  )٢٢(
  . ٧٨املعاصرة، (الندوة الثالثة)، م�شورات بsت الزXاة، ال^وRت، ص

 . ٤٥فؤاد العمر، مرجع سابق، ص )٢٣(

 املرجع نفسھ. )٢٤(



 ٤٢٣                         في ظل المستجدات الدولة نحو مؤسسة عالمة للز�اة

  ا?iالصة

Bذه الورقات Uعت�Z محاولة لعرض ا�67ود الLM بذلت من أجل إقامة مشروع 

تمثل إطارا أو آلية للتHسيق  ،املؤسسة العاملية للزOاة، مع اقZoاح صيغة للمرحلة الراBنة

القائم <= سائر الدول  ب�ن مؤسسات الزOاة ا4�لية، والعمل ع�� دعم العمل الزOوي 

،"=�Bاأل" LÀمنھ والشع LÄذه  وا74تمعات اإلسالمية الرسB واملساعدة <= إقامة مثل

املؤسسات <= الدول الLM ال توجد ف|Wا. مع النظر <= دراسة إمiانية تحديد ا��اجات 

ه امل��ة <= سائر أنحاء العالم اإلسالمي بدولھ ومجتمعاتھ، واإلس6ام <= سد ما يمكن سّد 

م~Wا. مع التفك�Z <= صيغ عملية وآليات لبلورة فكرة املؤسسة العاملية للزOاة مستقبال إن 

  شاء هللا Uعا�0.

وإذا Oان 0= من Oلمة <= ا�3تام فإ�ي أتطلع إ�0 أن �عمل أBل االختصاص وأ-�اب 

الشأن ع�� اإلفادة من جميع ا�67ود الLM بذلت وتبذل من أجل بلورة مشروع ال6يئة 

ية للزOاة ووضع رؤuة اسZoاتيجية لعمل ال6يئة، Uعرض ع�� مختلف املؤسسات العامل

الزOوuة وا�Z�3اء والعلماء إلثراWÌا ثم يتم تقديم6ا إ�0 ا�67ات ا34تصة لعل6ا تجد منفذا 

  للتطبيق.





٤٢٥ 

 

 

)١٤(  

  ز�اة ا��افظ والصناديق االسثمار�ة

  رؤ�ة جديدة
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  السعودية اململكة العر/ية –الر
اض 

mohisuh@gmail.com, k_muhanna@yahoo.com 

  

  

 امل56ص

� ز�اة الصناديق االس�ثمار�ة أن �ناك اتجاً� � اقو�ً  اُيظ ر استقراء االج%$ادات الفق ية 

� قيمة ما يملكھ املتداولون من وحدات الصناديق �إليجاب ز�اة عروض التجارة 

� اDEكم بحسب معاي=> (�� الصندوق، أو (١االس�ثمار�ة، دون تفر�ق �) نية ٢) نية املشH>ك 

) ٥) طبيعة Nشاط الصندوق وموجوداتھ الز�و�ة، و(٤) عمل ما، أو (٣مدير الصندوق أو (

وناقش البحث DXة �ذا االتجاه الفقTU، بالنظر لSون  .مدى �وQ$ا مز�اة من عدمھ

 T[اصة ال]Eافظ االس�ثمار�ة اD`الصناديق تدير محافظ اس�ثمار�ة ال تختلف عن ا

 عملية آللية 
ً
يدير�ا األفراد واستقرت الفتاوى iشأن ز�اg$ا. وeناء عليھ، اقH>ح البحث حلوال

� حال ا�� اDEكم تطبيق الز�اة عlm ا`Dافظ االس�ثمار�ة �ألخذ بالرأي اآلخر الذي يفرق 

بحسب املعاي=> أعاله، مع بيان آثار�ا املتوقعة عlm القرارات االس�ثمار�ة و�يSل السوق 

  .املالية
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  مقدمة: –١

� مسائل ز�اة الصناديق االس�ثمار�ة أن �ناك �ُيظ ر استقراء االج%$ادات الفق ية 

�  اقو�ً  ااتجاً� �قيمة ما يملكھ املتداولون من وحدات إليجاب ز�اة عروض التجارة 

) �mيwموعة الشرعية لبنك ١٤٣٣الصناديق االس�ثمار�ة، ومن ذلك فتاوى الشz`ه)، وا

م). وفيما يظ ر أن �ذا ٢٠٠٥ه) والعصي~T (١٤٣٥ه)، وخالد املص{| (١٤٣٣البالد (

� االتجاه الفقTU قائٌم عlm افH>اض أن غالب صناديق االس�ثمار ذات إدارة ناشطة �

� اDEكم بحسب نية �املتاجرة بأصول الصندوق ملص{Dة املشH>ك=ن فيھ، دون تفر�ق 

� الصندوق، أو نية مدير الصندوق أو عمل ما، أو طبيعة Nشاط الصندوق �املشH>ك 

 وموجوداتھ الز�و�ة، ومدى �وQ$ا مز�اة من عدمھ.

� ز�اة صناديق االس�ثمار بما استقر عليھ معظم �كما يوجد رأي فقTU آخر �س=> 

� ز�اة الصناديق بحسب نوع موجودات �� ز�اة األس م، فيفصل �العلماء املعاصر�ن 

ة مالك وحداتھ. ومن أش ر من أخذ �$ذا الرأي دائلة ( � ١٤٢٩الصندوق، ونيَّmه) والغفي

  ه).١٤٢٩(

� (و�أخذ �ذا البحث بالن�يmي والغفيNيباDتوصل ل ا ال� T[١٤٣٤جة ال T[ه) وال

� ز�اة نوع خاص من صناديق االس�ثمار (و�� صناديق املؤشرات املتداولة) �فصلت 

بحسب معاي=> إضافية لم تقتصر عlm طبيعة موجودات الصندوق ونية مالك وحداتھ، بل 

ق املؤشرات شملت نية وعمل مدير الصندوق. حيث توصل الباحثان إ�l أن صنادي

املتداولة، بصف%$ا صناديق اس�ثمار ذات إدارة خاملة، �س�بعد ابتداء نية وعمل التجارة 

 
ً
ب�ية وعمل متداول وحداg$ا،  امن قبل مدير الصندوق، ما يجعل اDEكم بز�اg$ا مرتبط

وعlm ما إذا �انت أصول ا مز�اة من عدمھ. فإذا �ان املتداول ينوي iشراء وحدات صندوق 

االس�ثمار، ولم يخالف �ذه النية باملتاجرة ف�$ا، و�انت أصول الصندوق مز�اة، فال املؤشر 

� �ذه اDEالة إخراج الز�اة عما يملكھ من وحدات الصندوق �  . يجب عlm املتداول 

� الفتوى السائدة حول �وقد فتح �ذا االج%$اد اzEديد الباب إلعادة النظر 

 lصناديق االس�ثمار بما يجعل ا أقرب إ� Tالعدالة، وتحقيق مقاصد الز�اة، مع تجنب الث�



 ٤٢٧                           والصنادی& االستثمار"ة: رؤ�ة جدیدةز�اة المحاف� 

 �الذي لو ترك بدون معاzEة فسيSون لھ آثار سلبية مشو�ة عlm قرارات االس�ثمار املا�

� Q$اية املطاف �يSل منتجات السوق املالية، واأل�داف ال�$ائية من تنظيم السوق. �و

� االس�ث�مار لتSو�ن محافظ م اE[اصة فاالج%$اد الفقTU السائد يدفع األفراد الراغب=ن 

� صناديق االس�ثمار. و�ذا االختيار ن�يجة متوقعة للمفاضلة ب=ن � من شراء وحدات 
ً
بدال

اس�ثمار غ=> مز�ى (من خالل ا`Dافظ اE[اصة) واس�ثمار مز�ى (من خالل محافظ 

الصناديق). كما إن إيجاب ز�اة عروض التجارة عlm مالك وحدات الصناديق 

يحا�ي الصناديق ال]T تختار املتاجرة  -حسب االتجاه الفقTU السائد  –االس�ثمار�ة 

قص=>ة األجل عlm حساب الصناديق ال]T تتجھ لالس�ثمار طو�ل األجل، األك�> مخاطرة 

� الز�اة إ�l تثwيط إNشاء صناديق االس�ثمار، � Tوفائدة لالقتصاد. كما يؤدي ذلك مع الث�

� األسواق املالية؛ وال]T تمثل املتداول=ن  و�و ما يقوض أبرز أعمدة االس�ثمار� T ¡املؤس

� �عز�ز كفاءة السوق. �  املطلع=ن الذي �س مون iشSل كب=> 

و¢$دف البحث إ�l مناقشة DXة االتجاه الفقTU الثاNي الذي �عامل الصناديق 

� الز�اة، بالنظر لSون الصناديق تدير محافظ اس�ثمار�ة ال تختلف عن �معاملة األس م 

Dافظ االس�ثمار�ة اE[اصة ال]T يدير�ا األفراد واستقرت الفتاوى iشأن ز�اg$ا. وتقديم ا`

� حال األخذ �$ذا االتجاه�  .حلول عملية حول آلية تطبيق الز�اة عlm ا`Dافظ االس�ثمار�ة 

حول توجھ مص{Dة الز�اة  اوت�بع أ�مية البحث من املشاورات الدائرة حاليً 

االس�ثمار أسوة بالشر�ات وس¤� �يئة السوق املالية لتحصيل الز�اة من صناديق 

� السوق املالية السعودية.� T ¡لتعز�ز االس�ثمار املؤس  

� البداية إ�l أن البحث يركز عlm ز�اة ا`Dافظ االس�ثمار�ة سواء �ونود التنwيھ 

أ�انت محافظ خاصة يدير�ا األفراد أم عامة مرخصة تدير�ا الصناديق االس�ثمار�ة. 

� طرائق تSو��$ا والغر �ض من ذلك التأكيد عlm أن ا`Dافظ االس�ثمار�ة متماثلة 

وإدارg$ا، وأن النظر الفقTU السليم يجب أن ينظر إل�$ا ب�سق واحد، خاصة وأن 

� اDEكم، ومن ذلك اشH>اط �االشH>اطات اإلضافية ال]T تلH¥م �$ا الصناديق غ=> مؤثرة 

وع الطرح: خاص أم عام)، واإللزام اDEصول عlm ترخيص (تختلف شروطھ بحسب ن
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بإفصاح أعlm سواء فيما يتعلق iسياساg$ا االس�ثمار�ة من خالل Nشرة االكتتاب، أو 

   أدا¨$ا من خالل تقار�ر دور�ة.

يبدأ البحث بمقدمة مختصرة حول ا`Dافظ والصناديق االس�ثمار�ة، ثم �عرض 

مار�ة وصناديق االس�ثمار لالج%$ادات الفق ية السائدة حول ز�اة ا`Dافظ االس�ث

� ا`Dافظ االس�ثمار�ة، مع بيان �واألس م. ثم يناقش املسوغات اzEديدة إليجاب الز�اة 

آلية تطبيق ا، ومسوغاg$ا الفق ية، وآثار�ا املتوقعة عlm القرارات االس�ثمار�ة و�يSل 

عوائق السوق املالية، و�ختم البحث بذكر م{[ص نتائج البحث وتوصيات للتغلب عlm ال

  املتوقعة لتطبيق ز�اة ا`Dافظ االس�ثمار�ة. 

  ا��افظ والصناديق االسثمار�ة: املزايا والعيوب – ٢

ا`Dفظة االس�ثمار�ة مف وم أعم من الصناديق االس�ثمار�ة، حيث ينصرف 

مف وم ا`Dفظة إ�l وعاء اس�ثماري �شمل األصول املالية مثل األس م والسندات 

صول العي�ية مثل العقارات وغ=>�ا. مع ذلك، ينصرف عادة والصSوك والنقود واأل 

 مالية فقط؛ سواء �انت 
ً
مف وم "ا`Dفظة االس�ثمار�ة" إ�l الوعاء الذي يتضمن أصوال

مملوكة ومدارة من أفراد أو مؤسسات محH>فة مثل الصناديق االس�ثمار�ة بأنواع ا أو 

والشر�ات الك¬>ى ال]T ل ا املؤسسات املالية (وخاصة املصارف وشر�ات التأم=ن) 

  محافظ ا اE[اصة، أو صناديق املعاشات والتقاعد. 

) مف وم ا`Dفظة االس�ثمار�ة وعالقتھ بالصناديق االس�ثمار�ة ١و�و| الشSل (

iشSل أدق. وسيقتصر البحث عlm دراسة ز�اة ا`Dافظ االس�ثمار�ة ذات األصول املالية 

  فقط، واملضللة باللون األخضر.

  

  

  

  



٤٢٩  ٤           

  

صنادی�� االسستثمارر�ة: ررؤ�ة ججدیدة                 والص� ز�ز�اة الملمحاف�
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� السنوات �وقد شاع استخدام الصناديق االس�ثمار�ة كقناة اس�ثمار�ة 

  لتمتع ا iعدد من املزايا؛ م�$ا: االعشر�ن األخ=>ة، نظرً 

� متاiعة األسواق حفظ وقت املس�ثمر .١�: حيث إن املس�ثمر يدخر وقتھ 

 
ً
� إدارة  ااملالية، و�و�ل �ذه امل مة إ�l مدير للصندوق يفH>ض أن يSون محH>ف�الصناديق 

االس�ثمار�ة. و�و أمر م م خاصة بال�سبة لصغار املس�ثمر�ن الذين ال �ستطيعون شراء 

 اE[دمات املSلفة ل ؤالء املدراء. 

: �س م صناديق االس�ثمار بتوز®ع ا`[اطر لقدرg$ا عlm توز�ع ا��اطرة .٢

لصغار االس�ثمار iعدد كب=> ومتنوع من األصول املالية. و�و كذلك أمر م م بال�سبة 

املس�ثمر�ن، لعدم قدرg$م بأموال م ا`Dدودة بناء محافظ مماثلة `Dافظ الصناديق من 

 حيث عدد األصول املالية وتنوع ا.

: فتSاليف الصفقات ال]T يتحمل ا الصندوق أقل تخفيض ت اليف الصفقات .٣

، امن ال]T يدفع ا املس�ثمر العادي؛ لSون الصندوق يتداول عادة بكميات كب=>ة جًد 

� مقابل ا عlm عموالت تفضيلية. � يحصل 

: و�� من أ�م مزايا الصناديق االس�ثمار�ة؛ فبإمSان املس�ثمر أن السيولة .٤

� أي �� الصندوق، أو يحول جزء م�$ا إ�l نقد عند اDEاجة ��س�ثمر مدخراتھ الش ر�ة 

  وقت، ولكن مع فH>ة تأخ=> ال تز�د عادة عن أسبوع.

� مقابل ذلك، يؤخذ عlm الصن�اديق االس�ثمار�ة أQ$ا قد ال توظف مدراء أكفاء 

� املتوسط التفوق عlm السوق، وملا تفرضھ من رسوم �إلدارg$ا، أو أQ$ا ال �ستطيع 

متنوعة مثل رسوم اإلدارة واالشH>اك وغ=>�ا من الرسوم املستH>ة كتSاليف الصفقات 

قد يتحول الفرد إما  املتكررة، ال]T تخفض iشSل م{Dوظ من أرeاح املشH>ك ف�$ا. ول ذا

� نوع جديد من صناديق االس�ثمار؛ و�� صناديق املؤشرات املتداولة ال]T ال �لالس�ثمار 

  تتطلب إدارة Nشطة، أو تSو�ن محفظتھ اE[اصة لتجنب نقائص الصناديق االس�ثمار�ة.
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  واقع ا�1افظ والصناديق االس�ثمار)ة '& اململكة - ٣

� السوق املالية السعودية أك�> من ثمانية مالي=ن محفظة  ايوجد حاليً �

) مليون مس�ثمر. و�ذه ا`Dافظ يملك ا تقر�با مس�ثمرون ٤٫٥اس�ثمار�ة، يملك ا نحو (

) ٥٠٤) تملك ا ج ات حSومية و(٢١٥) محفظة تملك ا شر�ات، و(٢٫٨١٢أفراد، ما عدا (

بادلة (التقر�ر السنوي ) محافظ التفاقيات م٥٠٣محافظ لصناديق اس�ثمار�ة و(

). و�قدم موقع شركة السوق املالية السعودية معلومات مفصلة عن �ل ٢٠١٤لتداول، 

� املاT ² (تداول). �  صندوق اس�ثماري، وأدائھ 

� اململكة ب�$اية الر�ع األول من عام �م ٢٠١٥وeلغ عدد الصناديق االس�ثمار�ة 

)٢٥٥ 
ً
 مالية بلغت قيم%$اا) صندوق

ً
٪) أصول ٧٨) بليون ر�ال، معظم ا (١١٢( ، تدير أصوال

  . ) ألف مشH>ك٢٤٣محلية. و�بلغ عدد املشH>ك=ن بالصناديق (

وeدأت شركة السوق املالية (تداول) ب�شر إحصاءات تداوالت األفراد والشر�ات 

م أصبحت تدرج تداوالت ٢٠١٣م. وابتداء من عام ٢٠٠٨وصناديق االس�ثمار من عام 

م ٢٠١٢تداول املؤسسات. ول ذا سنأخذ إحصاءات عام صناديق االس�ثمار ضمن 

  ).١كمؤشر zµEم تداوالت الصناديق االس�ثمار�ة، كما يب=ن ذلك اzEدول (
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  )  سبة قيمة صفقات صناديق االس�ثمار السعودية ١جدول (

  م ٢٠١٢إ)* إجما)' الصفقات الش$ر"ة 

  الش$ر
قيمة صفقات

  الشراء (بليون ر"ال)

ال0سبة

(٪)  

البيعصفقاتقيمة

  (بليون ر"ال)

  ال0سبة

(٪)  

  ١٫٥ ٢٫٣ ١٫٧ ٢٫٦  يناير

 ٣٫٣١٫٦٢٫٦١٫٢  ف23اير

 ٤٫٤١٫٤٣٫١١  مارس

 ٤٫١١٫٥٣٫٢١٫٢  أبر"ل

  ١٫٨ ٢٫٣ ١٫٨ ٢٫٩  مايو

  ١٫١ ١٫٤ ٢ ٢٫٥  يونيو

  ٢٫١ ٢٫٩ ٢٫٥ ٣٫٥  يوليو

  ١٫٣ ١٫٣ ٢٫٢ ٢٫٢  أغسطس

  ١٫٨ ٢٫٣ ٢ ٢٫٦  س=تم23

  ٢ ١٫٨ ٢٫٥ ٢٫٢  أكتو<ر

  ١٫١ ١٫١ ١٫٥ ١٫٥  نوفم23

  ١٫٣ ١٫٥ ٢٫٢ ٢٫٧  دAسم23

  )www.tadawul.com.sa( : موقع شركة تداول املصدر 

 ��و�ظ ر من اzEدول أن تداوالت الصناديق بالبيع أو الشراء تمثل Nسبة متدنية، 

ظل سيطرة واDة لتداوالت األفراد. و�ش=> �ذه ال�سب املتدنية إ�l أن الصناديق 

� املتاجرة، خاصة وأن قيمة الصفقات ال]T تمثل ا �ذه ال�سب �االس�ثمار�ة ال ت�شط 

قد ال تSون جميع ا لغرض املتاجرة بل لشراء أس م جديدة، ن�يجة االشH>ا�ات اzEديدة، 

أو بيع أس م لتغطية طلبات االسH>داد، أو لعوامل أخرى مثل �عديل �يSل مخاطرة 

  الصندوق.
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توافرة، ال تقوم الصناديق بH¥كية موجوداg$ا الز�و�ة. وقد وحسب املعلومات امل

� منتصف  أصدرت �يئة السوق املالية��ـ الئحة صناديق االس�ثمار العقاري، ثم ١٤٢٧

� Q$اية ذلك العام الئحة صناديق االس�ثمار، وال]T تضمنت بنودً �تتعلق  اأصدرت 

ولك�$ا لم تتضمن أي بنود بصناديق االس�ثمار ال]T �عمل وفق الشر®عة اإلسالمية، 

  تتعلق بز�اة الصناديق االس�ثمار�ة.

  ز�اة صناديق االسثمار مقابل ز�اة األس1م: االجBCادات ا@�الية - ٤

� ا`Dافظ اE[اصة �� مسائل ز�اة األس م �من خالل ت�بع االج%$ادات الفق ية 

� مس�ألة ز�اة أس م وز�اة الصناديق االس�ثمار�ة، يت·| أن �ناك عدة آراء للفق اء 

  الشركة املسا�مة، والصناديق االس�ثمار�ة.

� حكم ز�اg$ا خالف ب=ن الفق اء. �� ا`Dافظ اE[اصة، وقع �ففيما يتعلق باألس م 

�، ص mيwب جانب املتاجرة بحيث تز�ى األس م ١٥- ١٣فبحسب (الش
َّ
)، من الفق اء من غل

ب جانب االس�ثمار؛ بحيث تز�ى األس م بحسب از�اة عروض التجارة مطلًق 
َّ
، وم�$م من غل

ما تملكھ الشركة من موجودات ز�و�ة (و�ندرج تحت �ذا الرأي عدة آراء)، وم�$م من اعت¬> 

نية مالك الس م، وفرق بناء عlm ذلك ب=ن املس�ثمر (طو�ل األجل) واملتاجر (قص=> األجل)، 

كة من موجودات ز�و�ة، والثاNي يز�ي األس م فاألول يز�ي األس م بحسب ما تملكھ الشر 

  . ز�اة عروض التجارة. والرأي األخ=> �و ما عليھ معظم العلماء املعاصر�ن

 
ً
� �ذا البحث استخدام "املتاجرة" مرادف�ملصط{| "املضارeة" الشا¸ع  اوقد آثرنا 

� أدبيات األسواق املالية لوجود اعH>اض معت¬> عlm استخدام األخ=> �ونھ يت�داخل مع 

� األسواق املالية �� الفقھ، والرتباط مصط{| املضارeة �مف وم شركة املضارeة 

 ،�� حقيقة ١٤٣٠با`zازفات الضارة (إصال¹� �� األسواق املالية ��ه)؛ وألن املضارeة 

  األمر نوع متاجرة، ولرeط املصط{| بموضوع ز�اة عروض التجارة.

� قيمة أما صناديق االس�ثمار فالفتوى السائدة �� إيجاب ز�اة عروض التجارة �

ما يملكھ املشH>�ون من وحدات الصناديق االس�ثمار�ة، و�� قائمة عlm افH>اض أن 

� الصندوق، دون تفر�ق �� أصول الصندوق ملص{Dة املشH>ك=ن �غالب الصناديق تتاجر 
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� الصندوق، أو نية مدير الصندوق أو طبيعة املوج�� اDEكم بحسب نية املشH>ك �ودات 

� ز�اة األس م.�  الز�و�ة للصندوق، كما �و اDEال 

�، وال]T جاء ف�$ا:mيwومن ذلك فتوى الدكتور يوسف الش  

� الصناديق االس�ثمار�ة ل ا حكم عروض التجارة. ومن املعلوم أن � T[األموال ال"

�ذه الصناديق ال تج«º عل�$ا الز�اة من قبل مص{Dة الز�اة والدخل، وعlm �ذا فيجب 

� �ذه الصناديق، وذلك بتقييم ا وقت حلول ز�اتك وتخرج علي�ي �امل حصتك  ِ
ّ
ك أن ُتز�

� الصندوق بحسب ما وصلت إليھ ) ٪٢٫٥(ر�ع عشر تلك القيمة أي �من قيمة حصتك 

: لو أن ¾[صً 
ً
� الصندوق بثمان=ن ألف ر�ال، و�ان  امن ز�ادة أو نقصان. فمثال�سا�م 

� أن يحسب ز�اة أموالھ ي امعتادً �� ذلك اليوم يقيم �وم العاشر من رمضان، فإنھ 

 فالز�اة الواجبة 
ً
� الصندوق، فلو �انت �ساوي ذلك اليوم مئة ألف ر�اٍل مثال�حصتھ 

عليھ �� ر�ع عشر املائة ألف أي ألفان ونصف، أما لو نقصت قيمة حصتھ إ�l خمس=ن 

 ف=¥�ي عن اE[مس=ن ألف ر�ال فقط أي يخرج ألًف 
ً
ائت=ن وخمس=ن ر�ال، وم األف ر�ال مثال

�،  .وهللا أعلم"mيwه)١٤٣٦(الش  

  كما أفتت ا`zموعة الشرعية لبنك البالد بذلك:

� جلسات عدة، وز�اة وحدات �"درست ال يئة الشرعية موضوع ز�اة س م البنك 

   :صناديق االس�ثمار و�عد املداولة واملناقشة قررت ال يئة ما يأ�ي

بقيم%$ا  عlm املس�ثمر (مالك الوحدات) ز�اة وحدات صناديق االس�ثمار: تجب

السوقية (آخر تقييم معلن من البنك) عند حوالن اDEول (حلول املوعد السنوي لز�اة 

 )١٤٣٥املس�ثمر)." (بنك البالد، 

 |Eب ال يئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمو�ل الذي أعده د. صاÁكت ��وجاء 

  ):الفوزان iعنوان (كيف تحسب ز�اة أموالك؟

� الصناديق االس�ثمار�ة إخراج ز�اg$ا إال أن �ان �"يجب عlm من يملك وحدات 

 عن املسا�م=ن
ً
وُتز�ى وحدات الصناديق كز�اة  .مدير الصندوق يخرج الز�اة نيابة
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٪) حسب قيم%$ا يوم اDEول، و�خصم م�$ا املوجودات غ=> الز�و�ة ٢٫٥عروض التجارة (

  .تأج=> إن ُوِجدت"�األصول الثابتة واألصول املعدة لل

  ه) حيث يقول:١٤٣٥و�و رأي خالد املص{| (

� ماٍل من عروض تجارة، iغض � 
ً
ة تمثل حصة "وحدات الصناديق االس�ثمار�َّ

جارة؛ فتجب  ة للّتِ � أموال ُمَعدَّ�ة  ناg$ا فTU حصَّ ظر عن أNشط%$ا، فم ما اختلفت مSّوِ النَّ

  ف�$ا ز�اة عروض التجارة".

 T~بھ العصي T[حيث يقول:م٢٠١٥(وما يف (  

� األس م، �الصفة الغالبة عlm الصناديق االس�ثمار�ة أQ$ا �املضارب �شH>ي وتwيع 

ولذلك فإن الز�اة الواجبة ف�$ا �� ز�اة عروض التجارة، فإذا جاء يوم اDEول الذي يخرج 

  .)٪٢٫٥(فيھ الÄ[ص ز�اتھ ينظر إ�l قيمة الوحدات ال]T يملك ا ذلك اليوم و�خرج م�$ا 

�� (وmل �ل من الغفي ه) ١٤٢٩)، ودائلة (٢٢٥ه، ص ١٤٢٩� مقابل �ذه اآلراء، فصَّ

� حكم ز�اة صناديق االس�ثمار حسب طبيعة اس�ثماراg$ا، ومجال Nشاط ا االقتصادي، �

وeحسب مSونات الصندوق ال]T قد �شتمل عlm أس م وغ=>�ا من األصول �العمالت 

 <Hوك والسلع واملعادن وحسب نية املشSكم والصDEا ��� الصندوق. ولك�$ما لم يفرقا �ك 

 �ذا القوِل 
ُ
=ُ>  - ) ١٤٣٥كما أشار املص{| ( –حسب نية مدير الصندوق. وحقيقة �و السَّ

� ا`Dافظ اE[اصة، واzEري �ة عlm نحو ز�اة األس م  ناديق االس�ثمار�َّ � زَّ�اة وحدات الصَّ�

  . ف�$ما عN lmسق واحد

) �mي والغفيNيباDأن صناديق املؤشرات املتداولة، ١٤٣٤وتوصل ال� lه) إ�

بصف%$ا صناديق اس�ثمار ذات إدارة خاملة، �س�بعد ابتداء نية وعمل التجارة من قبل 

 
ً
ب�ية وعمل متداول وحداg$ا، وعlm ما إذا  امدير الصندوق، ما يجعل اDEكم بز�اg$ا مرتبط

دات صندوق املؤشر �انت أصول ا مز�اة من عدمھ. فإذا �ان املتداول ينوي iشراء وح

االس�ثمار، ولم يخالف �ذه النية باملتاجرة ف�$ا، و�انت أصول الصندوق مز�اة، فال 

� �ذه اDEالة إخراج الز�اة عما يملكھ من وحدات الصندوق.�  يجب عlm املتداول 
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� ز�اة أس م ا`Dافظ اE[اصة �و�ظ ر من خالل استعراض االتجاه العام للفتاوى 

ر�ة نوع �عارض. فاألفراد بحسب رأي معظم املعاصر�ن يجب أن والصناديق االس�ثما

� محافظ م اE[اصة بحسب ني%$م من تملك ا ومدى متاجرg$م �� ز�اة األس م �يفرقوا 

ف�$ا، فما �شرى لالس�ثمار طو�ل األجل يز�ي بحسب ما تملكھ الشركة املسا�مة من 

اة عروض التجارة. أما إذا موجودات ز�و�ة، وما �شرى للمتاجرة قص=>ة األجل يز�ي ز�

اختاروا االس�ثمار املؤس¡ T من خالل صناديق االس�ثمار، فيجب عل�$م تزكية وحدات 

� اDEكم بحسب نية مدير الصندوق من �الصندوق ز�اة عروض التجارة، دون تمي=¥ 

  تملك األس م، أو نية مالك وحدات الصندوق أو طبيعة موجوداتھ الز�و�ة.

� ول ذا يفتح الرأي ال�ثاNي الباب الج%$اد جديد يوحد االج%$ادات الفق ية اDEالية 

Nسق واحد، بحيث �عامل محافظ صناديق االس�ثمار معاملة ا`Dافظ اE[اصة، مع 

فيما يتعلق بتجنب الث�T  امراعاة خصوصية قابلية وحدات الصناديق للتداول، وتحديًد 

 T ¡ون لھ بال شك آثار معززة لالس�ثمار املؤسSالذي يرفع من كفاءة السوق الذي سي

  و�ز�د منافع جميع األطراف املتعامل=ن فيھ.
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  ز�اة ا��افظ االسثمار�ة: آلية جديدة – ٥

  معاملة محافظة الصناديق االس�ثمار)ة معاملة ا�1افظ ا�3اصة ١-٥

) �mي والغفيNيباDما توصل إليھ ال� lmيمكن األخذ بالرأي الذي ه١٤٣٤بناء ع (
� ز�اة �بحسب املعاي=>  - بما ف�$ا الصناديق االس�ثمار�ة  – اا`Dافظ عموًم يفصل 

� اzEدول (�  ).٢اE[مسة املوDة 

  .املعاي2P الرئNسة املؤثرة K' حكم زFاة محافظ وصناديق االس�ثمار .)٢جدول (

 اQRكم املعيار  م

نية مدير  ١

  ا��فظة 

فتجب ز�اة /ل ينوي املتاجرة أم االس&ثمار؟ فإذ �انت ن�تھ املتاجرة 
عروض التجارة 68 إجما67 قيمة ا��فظة، وإذا �انت ن�تھ االس&ثمار 
فينظر 68 عملھ ونوع أصول ا��فظة، وقد ينوي املتاجرة ب?سبة معينة 
من أصول ا��فظة، فتجب ز�اة عروض التجارة 68 /ذه ال?سبة فقط، 
وKنظر 68 عملھ ونوع أصول ا��فظة 68 ال?سبة املتبقية. كما يمكن 

?شرة اإلصدار أن تحدد عمل املدير بRن األمرKن أو توNO اختصاصھ ل
 وآلية تحديد أي الن�تRن Yعمل WXا.

عمل مدير  ٢

  ا��فظة

/ل يقوم فعال باملتاجرة؟ فإن �ان كذلك، تجب ز�اة عروض التجارة 68 
إجما67 قيمة ا��فظة أو ^سبة معينة م_Wا بحسب قوة ^شاطھ 68 املتاجرة. 

  .يحتفظ باألصول لالس&ثمار فينظر 68 نوع أصول ا��فظةأما إذا �ان

نوع أصول  ٣
  ا��فظة

إذا �انت أصول ا��فظة مز�اة فيمكن أن يcون لذلك أثر 68 عدم إيجاب 
 االز�اة عfg مدير ا��فظة، أو يقلل من مقدار الز�اة الواجب عليھ تجنبً 

ل ا��فظة غjR مز�اة، لن�تھ وعملھ. أما إذا �انت أصو  اللثhi 68 الز�اة، وتبعً 
فال بد من تزكيWqا بالنظر لطبيعة �ل أصل (انظر للتفصيل امل�nق رقم 

  .)، أو تزكية �امل قيمWqا إذا �ان نية املدير أو عملھ املتاجرة١

نية مالك  ٤

وحدات 
 الصندوق*

/ل ينوي املتاجرة أم االس&ثمار؟ فإذا �انت ن�تھ املتاجرة فتجب ز�اة 
عروض التجارة 68 إجما67 قيمة ما يملكھ من وحدات الصندوق، وإذا 

�انت ن�تھ االس&ثمار فينظر 68 عملھ ونوع أصول الصندوق.   

عمل مالك  ٥

وحدات 
 الصندوق*

�اة عروض /ل يقوم فعال باملتاجرة؟ فإن �ان يتاجر فعال، فتجب ز 
التجارة 68 إجما67 قيمة ما يملكھ من وحدات الصندوق. أما إذا �ان 
يحتفظ باألصول لالس&ثمار فينظر 68 نية وعمل مدير الصندوق، ونوع 

 أصول الصندوق.

) خاصان با0/افظ ال,+ تدار من قبل الصناديق، و�عرض ل��م�ور لالكتتاب ��ا، و�مكن ٥(و )٤* املعياران (

 وحدا�Dا من خالل السوق مباشرةـ أو عن طر�ق االش78اك واالس78داد.تداول 
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� (٢( و�و| الشSلmي والغفيNيباDاالحتماالت ه١٤٣٤) املرفق املشتق من ال� (

  ا`[تلفة DEكم الز�اة بحسب �ذه املعاي=> اE[مسة.

وكما يظ ر من خالل الشSل، ستعامل محافظ الصناديق االس�ثمار�ة معاملة 

مقارنة با`Dافظ  –ا`Dافظ اE[اصة، مع مراعية خصوصي%$ا ال]T تتطلÅ$ا األنظمة 

) اإلفصاح الدوري عن أدا¨$ا ٢) التصر�ح باسH>اتيجية اس�ثمار�ا، و(١وم�$ا: ( –اE[اصة 

�و ما يفT Æ إ�l رeط اDEكم بالز�اة بمجموعة أك¬> ) قابلي%$ا للتداول. و ٣وحساباg$ا، و(

من املعاي=> دون التأث=> عlm أصل اDEكم الذي ارتضاه جم ور العلماء املعاصر�ن iشأن 

  ز�اة املس�ثمر�ن األفراد. 

) �mي والغفيNيباDأن ما توصل لھ ال� lش=> �نا إ�Nعت¬> حالة خاصة ه١٤٣٤و� (

ق املؤشرات املتداولة (و�� نوع خاص من وحدت املعاملة الز�و�ة `Dافظ صنادي

صناديق االس�ثمار) باملعاملة الز�و�ة للمحافظ اE[اصة؛ النتفاء نية وعمل مدير 

� املتاجرة بأصول �ذا النوع من الصناديق بحسب طر�قة عمل ا. فأصبحت �الصندوق 

  لذلك �األس م من حيث حكم ز�اg$ا.  اوحدات �ذه الصناديق تبعً 

ب=ن املتاجرة  -�ا`Dافظ اE[اصة  - فظ صناديق االس�ثمار تH>دد وeال شك أن محا

واالس�ثمار، واDEكم بمعاملة جميع الصناديق عlm أQ$ا عروض تجارة، تفر�ق ال �س�ند 

� ظل ما �و مشا�د من اسH>اتيجيات واDة لالس�ثمار �إ�l دليل من الفقھ أو الواقع، 

� السوق. من قبل الصناديق، وتدNي قيمة الصفقات ال]T ت�  نفذ�ا 

  آلية رMط الز�اة عJK ا��افظة االسثمار�ة  ٢-٥

� أصل �� حال األخذ �$ذا الرأي اzEديد الذي �ساوي ب=ن األس م والصناديق �

االج%$اد، فال بد من وضع آلية واDة لتطبيق �ذا اDEكم عlm أرض الواقع خاصة إذا ما 

  الس�ثمار�ة وا`Dافظ اE[اصة.قررت مص{Dة الز�اة تحصيل الز�اة من الصناديق ا

� ضوء املناقشة أعاله، يلزم تزكية محافظ صناديق االس�ثمار بالطر�قة نفس ا �

ال]T تز�ى �$ا ا`Dافظ اE[اصة بحسب ما استقر عليھ معظم العلماء املعاصر�ن، 

� حكم ز�اة محافظ الصناديق بحسب نية مدير الصندوق وعملھ،  اوتحديًد �أن يفرق 
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 ��ونية املشH>ك ف�$ا وعملھ، وطبيعة موجودات الصندوق الز�و�ة، مع منع االزدواجية 

  دفع الز�اة. 

  معيار نية املتاجرة ١-٢-٥

نية مدير ا`Dفظة اE[اصة �� من املعلومات ا`z ولة لغ=>ة، و�و وحده القادر 

ي Nسبھ؟ ومن ثم عlm تحديد نÁتھ: �ل �� املتاجرة أو االس�ثمار؟ وإذا �انت املتاجرة، فبأ

إخراج ز�اتھ بحسÅ$ا. و�مكن ملص{Dة الز�اة أن �س�نطق نية �ل مس�ثمر عند فتح 

محفظتھ من خالل اإلقرار بال دف من ذلك، �ل �و املتاجرة أم االس�ثمار؟ فإذا �انت 

 ��املتاجرة: بSامل ا`Dفظة أم ب�سبة م�$ا، مع بيان تار�خ اDEول بال�سبة لھ، و�ؤخذ قولھ 

يث تSون ال�سبة ال]T يحدد�ا �� اDEد األدNى لوعاء الز�اة، ما لم يخالف ا ذلك، بح

  باملتاجرة ب�سبة أك¬>. 

أما تحديد نية مدير الصندوق فيمكن معرف%$ا من خالل االطالع عlm �دف 

الصندوق وسياستھ كما تحدد�ا شروط وأحSام الصندوق، وال]T ال يجوز �عديل ا إال 

وق أو ال يئة املنظمة للسوق؛ حيث تلزم صناديق بموافقة مجلس إدارة الصند

� Nشرة اكتتاب الصندوق ال دف االس�ثماري للصندوق وسياساتھ �االس�ثمار أن تذكر 

االس�ثمار�ة، كما تلزمھ بإبالغ املس�ثمر�ن خالل مدة محددة بأي �عديل يتم عlm �دفھ 

سب منطوق سياسة وسياستھ االس�ثمار�ة. فتعد النية �� املتاجرة أو االس�ثمار ح

الصندوق املعلنة، ما لم يخالف ا املدير بالعمل. و�مكن أن يطلب من مدير �ل صندوق 

تقديم إقرار ز�وي مماثل ملا يطلب من مدير ا`Dفظة اE[اصة، و®عمل بإقراره ما لم 

  يخالفھ بالعمل. 

اخل ف�$ا ُمستDِÊٌب  � الصناديق االس�ثمار�ة فيمكن اعتبار الدَّ�ة  أما املشH>ك  نيَّ

 
ً
� الصناديق ١٤٣٥للمص{|،  ااالس�ثمار ولÁس املتاجرة (خالف�ه)؛ ألن اختياره االشH>اك 

قر�نة واDة عlm إرادتھ االس�ثمار، و�سwب  -مع إمSانية تSو�ن محفظة خاصة  -

 lmا تتطلب تحمل رسوم إدار�ة أع$Qاليف العالية للمتاجرة بوحدات الصناديق، �وSالت

� وحدات الصندوق و/أو  االصناديق عادة رسوًم ووقت أطول، إذ تفرض �عlm االشH>اك 

� األسبوع.�� أيام معينة �  اسH>داد�ا، وال �سمح �$ما إال 
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 معيار عمل املتاجرة:  ٢-٢-٥

لو وجد العمل و�و املتاجرة، فال تؤثر النية وال ينظر الختالف ا؛ ألن اإلعداد للبيع 

 ،�mي والغفيNيباDه١٤٣٤حاصل بالعمل و�و أقوى من النية (ال� lوعليھ، نحتاج إ� .(

� أصول �معيار للتحقق من عدم �عارض نية االس�ثمار من قبل املدير مع املتاجرة 

� عlm قصد املتاجرة، بأن �س�ند إ�l قرائن ا`Dفظة. وال بد أن يدل املÌل موضوSشi عيار

واDة يمكن االستدالل �$ا للتفر�ق ب=ن األصول املعدة لالس�ثمار أو تلك املعدة 

  للمتاجرة ضمن أصول ا`Dفظة.

�� ثالث طرق للتفر�ق ب=ن عمل االس�ثمار واملتاجرة و�mح البحث فيما ي<Hو�ق:  

  ا��فظةالطر�قة األوJR: معدل دوران 

معدل تكرار بيع  Portfolio Turnover Ratio (PTR)يقÁس معدل دوران ا`Dفظة 

وشراء األصول املالية من قبل مدير ا`Dفظة، و�حسب معدل الدوران للمحفظة خالل 

� �ذا ال�  بحث)، باستخدام املعادلة اآلتية:مدة معينة (و�� سنة 

                                          

  _____________________________________  =معدل دوران ا��فظة  

         

فSلما ازداد معدل دوران ا`Dفظة، �ان ذلك داللة عlm وجود عنصر العمل 

 ��أصول ا املالية. بمع�º آخر، �لما ازداد معدل دوران ا`Dفظة، زاد الدال عlm املتاجرة 

احتمال بيع أي أصل �شH>ى خالل السنة. و�لزم مالحظة أن معدل دوران ا`Dفظة 

) �ذه ٣�عتمد عlm مدخالت املعادلة أعاله، وال]T تتأثر iعدة عوامل. و�و| اzEدول (

دخالت املناسبة ال]T يقH>ح ا الب
ُ

حث، والذي سÁتم مناقشة مسوغ ا العوامل، وامل

.�� القسم التا�� TUالفق  

  

 أو املباعة خالل سنةقيمة األصول املالية املشjwاة

 قيمة األصول اململوكة للمحفظة خالل سنة
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  .املدخالت املق2Yحة QRساب معدل دوران اQVفظة .)٣جدول (

 املدخل املق2Yح العامل  م

عتمد قيمة  ١
ُ
y سط: /لzال

  األصول املشjwاة أم املباعة؟

جرت العادة عfg استخدام القيمة األقل، وKقjwح 
الصفقات ل�ست  تبhi ذلك أو املتوسط؛ ألن �ل

  بالضرورة لغرض املتاجرة كما س?بRن.

س&بعد أصول  ٢
ُ
y سط: /لzال

معينة عند حساب قيمة 
  األصول املشjwاة أم املباعة؟

جرت العادة عfg اس&بعاد السندات ال�h يتم 
إطفاؤ/ا قبل �Wاية العام، وKمكن أن yعامل 
الصcوك باملثل. ولكن العدل يقت��h بال?سبة 

حسم قيمة صفقات الشراء ال�h  للمحافظ ا��اصة
تمول بنقود إضافية تدخل ا��فظة خالل العام، 
و�املثل يتم حسم قيمة صفقات البيع ال�h غرض�ا 
yس�يل اس&ثمارات سابقة، وjwKتب عل�Wا خروج 
سيولة نقدية من ا��فظة خالل العام. وKماثل�ا 
قيمة االشjwا�ات واالسjwدادات بال?سبة للصناديق؛ 

  .لصفقات /دف�ا االس&ثمار ول�س املتاجرةألن /ذه ا

املقام: ما القيمة املناسبة  ٣
لألصول اململوكة للمحفظة؟ 
/ل قيمWqا 68 أول ا��ول أو 
آخره أو املتوسط السنوي؟ 
و/ل Yعتمد 68 حساب املتوسط 
عfg القيمة W� 68اية �ل ش�ر أو 

�ل أسبوع أو �ل يوم؟ 

املتوسط الدقة والعدالة تقت��h اعتماد حساب 
السنوي لقيمة األصول اعتمادا عfg قيمة أصول 
ا��فظة عند اإلغالق ��ميع أيام التداول، بحسب 

  تارKخ ا��ول الذي حدده مدير ا��فظة 68 إقراره.

املقام: ما املدة املثfg ��ساب  ٤
  املعدل؟

�لما قلت املدة ضعفت داللة معدل الدوران 
Kت داللتھ اإلحصائية. وعfg العكس، �لما زادت قو 

اإلحصائية. و68 الغالب تcون املدة عام واحد، 
وKتوافق /نا مع حول املدير. ولكن ال يوجد ما يمنع، 
بل قد يcون األفضل، استخدام أك�j من سنة، ولر�ما 
منذ بدء ا��فظة، حيث يcون املعدل املستخرجة 

  . أقوى إحصائيا 68 الداللة عfg نية املتاجرة

  

iعد تحديد  -سواء خاصة أو عامة  –و�مكن حساب معدل الدوران لSل محفظة 

� الwسط واملقام، و�� إحصائية س لة اDEساب، وعادة ما تSون من �نوع املدخالت 

املتطلبات ال]T �شH>ط ال يئات املشرفة عlm األسواق املالية Nشر�ا iشSل دوري من قبل 
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� صناديق االس�ثمار. فإذا حسwت أمكن تحدي�د وعاء الز�اة بضرب معدل الدوران 

، )٪١٠٠(قيمة أصول ا`Dفظة عند تار�خ اDEول. وإذا �ان املعدل �ساوي أو أك¬> من 

  اعت¬>ت جميع أصول ا`Dفظة لغرض املتاجرة.

  الطر�قة الثانية: معدل دوران األصول املالية UV ا��فظة

 اا`Dفظة، وال تجب فيھ تبعً �عد لغرض االس�ثمار �ل ما ال يتاجر فيھ من أصول 

 lmز�اة عروض التجارة. وعليھ، يمكن استخدام طر�قة أخرى لتقدير وعاء الز�اة قائمة ع

� �ذه الطر�قة يتم حساب معدل دوران �� ا`Dفظة. و�تقدير األصول املعدة لالس�ثمار 

� ا`Dفظة عند اDEول، باستخدام �ذه املعادلة، لألصل (أ):�   �ل أصل موجود 

                 

  _______________________________________________  = معدل دوران األصل (أ)

        

و�{Dظ �نا أننا استخدمنا عدد الوحدات ولÁس قيمة الصفقات، ألن املعيار 

  يقتصر عlm معلومات أصل واحد. 

� األسواق املالية لتقدير مدة �و�س�ند �ذه الطر�قة إ�l العرف املستخدم 

االحتفاظ باألصول املالية باستخدام معدل دوران ا`Dفظة؛ حيث توصلت iعض 

ٌر إحصا¸ي مقبول ملتوسط مدة األبحاث إ�l أن مقلوب معد ل دوران ا`Dفظة ُمقّدٍ

أي أن ا`Dفظة ال]T معدل دوراQ$ا ؛ )Næs and Ødegaard, 2007, 2008( االحتفاظ بأصول ا

� ح=ن أن ا`Dفظة ال]T معدل ) ٪٢٥(�� املتوسط ملدة أر�ع سنوات، �يحتفظ بأصول ا 

� ) ٪٢٠٠(دوراQ$ا �املتوسط. و�نطبق ذلك iشSل أدق يتم تداول أصول ا �ل ستة أش ر 

� ا`Dفظة عند حساب معدل دورانھ.� �  عlm أي أصل ما�

� ا`Dفظة لتقدير مدة � �وعليھ، يمكن االسH>شاد بمعدل دوران أي أصل ما�

االحتفاظ بھ. و�مكن األخذ بمعيار للتمي=¥ ب=ن األصول لغرض االس�ثمار وغ=>ه بالضابط 

) �mيwحھ الش<Hتمي=¥ ب=ن املس�ثمر واملتاجر: و�و أن املس�ثمر �و من ه) لل١٤٢٩الذي اق

 عدد الوحدات املشjwاة أو املباعة من األصل (أ) خالل سنة

 عدد وحدات اململوكة للمحفظة من األصل (أ) بتارKخ حول ا��فظة



 خالد بن عبدالرحمن المهنا محمد بن إبراه�م السحی�اني و                       ٤٤٤

ال ينوي بيع األصل املا�� خالل سنة، واملتاجر من ينوي بيعھ خالل سنة. وعليھ، يمكن 

� ا`Dفظة بتار�خ حول ا حًد ) ٪١٠٠(اعتبار معدل دوران � ب=ن األصل  األي أصل 
ً
فاصال

أو أقل من  اد حول ا`Dفظة مساو�ً املس�ثمر وغ=>ه. فإذا �ان معدل دوران أصل مع=ن عن

؛ فإن األصل يصنف عlm أنھ لغرض االس�ثمار، وإال ف و معد للتجارة. واختيار )٪١٠٠(

٪) ُمس�ند إ�l العالقة ب=ن معدل دوران األصل ومتوسط مدة االحتفاظ بھ، ١٠٠املعدل (

� املتوسط مل)٪١٠٠(فاألصل الذي معدل دورانھ أك�> من �دة أقل من ، يتم االحتفاظ بھ 

� ح=ن أن األصل الذي معدل دورانھ أقل من �� )٪١٠٠(سنة، �، يتم االحتفاظ بھ 

املتوسط ألك�> من سنة. و�مكن تطبيق �ذا املعيار عlm مدير ا`Dفظة اE[اصة أو مدير 

  محفظة الصندوق للتمي=¥ ب=ن األصول ال]T لغرض االس�ثمار واملتاجرة.

� تار�خ حول ا،  وإذا ما طبق �ذا املعيار عlm جميع�األصول اململوكة للمحفظة 

فإنھ سيصنف ا iس ولة إما لغرض االس�ثمار أو املتاجرة، وeاس�بعاد األصول ال]T تصنف 

لغرض االس�ثمار يمكن iس ولة تحديد قيمة وعاء ز�اة عروض التجارة بضرب عدد 

ة Nسبة معينة األس م املتبقية iسعر�ا وقت اDEول. وتجب مالحظة أن ا`Dافظ ُتبقي عاد

� شSل نقود، و�ذه يجب ضم ا لوعاء ز�اة عروض التجارة.�  من أصول ا 

  الطر)قة الثالثة: وقت شراء األصول املالية 

� تقدير وعاء ز�اة ا`Dافظ االس�ثمار�ة، ولك�$ا ��ناك طر�قة ثالثة أدق ورeما أس ل 

� األصول املالية اململوكة للمحفظة وقت �ال �عتمد عlm معدل الدوران. و�� أن ينظر 

اDEول، و�صنف ما أشH>ي م�$ا قبل بداية اDEول أو أثنائھ عlm أنھ لغرض االس�ثمار، وما 

ارة. وكما �و اDEال بالطر�قة الثانية أعاله يمكن iس ولة تحديد قيمة عدا�ا عlm أنھ للتج

وعاء ز�اة عروض التجارة بضرب عدد األس م املتبقية (iعد اس�بعاد األصول ال]T تصنف 

لغرض االس�ثمار) iسعر�ا وجمع الناتج مع ما لدى ا`Dفظة من نقد، وضرب ا`zموع 

  .بمعدل ز�اة عروض التجارة

) تطبيق �ذه الطرق الثالث عlm خمس محافظ افH>اضية. ٢(و�تضمن امل{Dق 

:�mق ما يD}امل ��  والنتائج األولية ال]T يمكن استخالص ا من اzEداول 
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� حساب مقدار الز�اة. ولكن  .١� lmفظة متح=¥ة ألعD`طر�قة معدل دوران ا

�  ااردً تتم=¥ عن الطرق األخرى بأQ$ا تصعب ال%$رب من الز�اة. و�ظل ال%$رب من الز�اة و �

حال تمكن مدير ا`Dفظة من التخلص من iعض أو �ل أصول ا قبل Q$اية اDEول 

� اس�ثمارات أخرى خارج السوق املالية.� وإنفاق ا عlm االس%$الك أو 

� النتائج لSل ا`Dافظ االفH>اضية  .٢�الطر�قتان الثانية والثالثة متطابقتان 

الثانية لSوQ$ا قائمة عlm عمليات حسابية اE[مس، و�و ما يفتح ا`zال لالكتفاء بالطر�قة 

� ا`Dفظة ب�$اية اDEول �واDة و�سيطة. وحيث �عتمد الطر�قتان عlm األصول املوجودة 

� حال استخدام أي من الطر�قت=ن؛ حيث يمكن �فقط، فإن إمSانية ال%$رب من الز�اة أس ل 

� ملدير ا`Dفظة التخلص من أس م املضارeة قبيل Q$اية اDEول واس��ثمار حصيلة بيع ا 

 .أس م جديدة. و®عد �ذا أ�م التحديات أمام تطبيق �ات=ن الطر�قت=ن

� حساب  .٣� lmفظة متح=¥ة ألعD`الرغم من أن طر�قة معدل دوران ا lmع

� حساب مقدار الز�اة، كما ي�ب=ن من حالة �مقدار الز�اة، إال أQ$ا يمكن أن تخفق 

ز�اة ف�$ا بناء عlm طر�قة معدل دوران ا`Dفظة )؛ وال]T �ان مقدار ال٣ا`Dفظة رقم (

أقل من الطرق األخرى. و�عطي �ذه اDEالة أفضلية للطرق األخرى، خاصة إذا ما حس�ت 

  بحيث تصعب عملية ال%$رب من الز�اة. 

  طبيعة أصول ا��فظة: ٣-٢-٥

ال شك أن الز�اة تختلف باختالف مSونات ا`Dفظة ال]T قد �شتمل عlm أس م 

من األصول �العمالت والسندات والصSوك، وال]T تختلف معامل%$ا الز�و�ة عن وغ=>�ا 

  األس م (للتفصيل أنظر آل دائلة).

� iعض الدول �� اململكة  –و�تقوم مص{Dة الز�اة بأخذ الز�اة  - كما �و اDEال 

الواجبة من الشركة املسا�مة، وeالتا�� إذا �انت ا`Dفظة أو صندوق االس�ثمار �س�ثمر 

� األس م ا`Dلية، فإن أصولھ تSون مز�اة بحسب طبيعة عمل الشركة فقط�املسا�مة،  

� �ذه اDEالة ب=ن �ون أصول ا`Dفظة مز�اة أم ال، و�و �� اDEكم �� التفر�ق Ìستد�و�و ما 

ما سارت عليھ ال يئة الشرعية لشركة كسب iشأن أحد الصناديق ال]T تدير�ا الشركة و�و 
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� األس م السعودية  حيث بي�ت ال يئة (صندوق كسب للتوز®عات)�أن الصندوق �س�ثمر 

واألس م القطر�ة لغرض اDEصول عlm عائد، ولÁس للمضارeة، عlm �ذا فال ز�اة فيما �عادل 

قيمة األس م السعودية من الصندوق ألن جميع الشر�ات السعودية تج«º عل�$ا الز�اة من 

ة األس م القطر�ة فبحسب املوجودات قبل مص{Dة الز�اة والدخل، وأما ما �عادل قيم

الز�و�ة يقدر مدير الصندوق الوعاء الز�وي بالت�سيق مع ال يئة الشرعية (كسب). مع 

مالحظة أن iعض املتخصص=ن يرى أن املص{Dة ال تأخذ �امل الز�اة الواجبة من الشر�ات 

 م ال]T يقصد ) فيما يتعلق باألس١٤٣٥املصارف، حيث أشار العصي~T ( ااملسا�مة، وتحديًد 

� السوق السعودي فال �بتملك ا االس�ثمار الطو�ل واDEصول عlm األرeاح والعوائد، إن �ان 

واس�ث�º من ذلك البنوك  .عنھ  ز�اة عlm مالك الس م؛ ألن الشركة تدفع الز�اة نيابة

� وeنك اzEز�رة، حيث ال تطلب م�$م مص{Dة Ïالسعودية مثل: بنك البالد ومصرف الراج

والدخل �امل الز�اة، فيجب عlm الÄ[ص االتصال عlm الرقابة الشرعية ف�$ا ملعرفة الز�اة 

  .الز�اة ال]T لم تدفع من قبل البنك

 او�عد الصSوك من أ�م أدوات األسواق املالية اإلسالمية، وال]T أصبحت مSونً 

� معظم ا`Dافظ االس�ثمار�ة للمؤسسات املالية، و�� نوع خاص من األس م،  ارئÁًس �

وeالتا�� يفH>ض أن �شمل ا أحSام ز�اة األس م، ولكن لوحظ أن مص{Dة الز�اة �عامل ا 

معاملة السندات، وتجعل ا ضمن االلH¥امات ولÁس حقوق امللكية، iسwب ما تتضمنھ 

املصدر iشSل مباشر أو غ=> مباشر بإعادة  معظم �يا�ل الصSوك اDEالية من الH¥ام

رأس مال الصك عند ان%$اء مدتھ. و�عد �ذه املعاzEة الز�و�ة أحد اآلثار السلبية 

� �يا�ل الصSوك اDEالية. ومسألة ز�اة الصSوك أحد املسائل �لإلشSاالت الشرعية 

  امل مة ال]T تحتاج إ�l مز�د بحث. 

 : آلية منع ازدواجية الز�اة ٤-٢-٥

��حال وجود دليل عlm نية أو عمل املتاجرة من مدير ا`Dفظة، فيمكن تطبيق الرأي  

� الز�اة، وذلك بأن يتم حسم الز�اة ال]T دفع%$ا الشر�ات املسا�مة من ز�اة � Tع للث�Nاملا

� الSو�ت ونصھ: "إذا �� ا`Dفظة، حسب قرار بÁت الز�اة �عروض التجارة ألس م املتاجرة 

لالزدواج،  اية موجوداg$ا، فال يجب عlm املسا�م إخراج ز�اة أخرى منعً قامت الشركة بH¥ك
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�ذا إذا لم تكن أس مھ iغرض املتاجرة، أما إذا �انت iغرض املتاجرة فإنھ يحسب ز�اg$ا 

� إن �انت ز�اة القيمة السوقية ألس مھ أك�> مما Òو�حسم منھ ما زكتھ الشركة أو يز�ي البا

� ز�اة أموالھ  أخرجتھ الشركة عنھ وإن �انت�القيمة السوقية أقل فلھ أن يح�سب الزائد 

 لز�اة قادمة" (بÁت الز�اة، 
ً
  . )٣٢ص  ،ه١٤٢٧األخرى أو يجعل ا �zÓيال

) �mيwذه املسألة رأي الش� ��ه) بأن يقيد ذلك بمقدار األيام ١٤٢٩والرأي األقوى 

دفعتھ الشركة من أك�> ال]T تملك ف�$ا الس م إ�l عدد أيام اDEول؛ لئال يتكرر خصم ما 

من متاجر، فينظر املتاجر إ�l عدد األيام ال]T تملك ف�$ا األس م ال]T وجبت عليھ ز�اg$ا 

  و�حسم من ز�اتھ ما �عادل Nسبة تملكھ ل ا إ�l أيام السنة. 

و�مكن تطبيق �ذا الرأي عند رeط الز�اة عlm ا`Dافظ من خالل صياغة برنامج 

  الث�T لSل محفظة عlm حدة. DEساب الز�اة بدقة، مع تجنب

  مسائل فق1ية ذات عالقة – ٦

� األقسام السابقة إيراد املسوغات الفق ية لتب�T البحث للرأي الفقTU الذي �تم 

� أصل االج%$اد، و®عامل محافظة الصناديق االس�ثمار�ة ��ساوي ب=ن األس م والصناديق 

وeناء عليھ اقH>ح البحث ثالث طرق معاملة ا`Dافظ اE[اصة فيما يتعلق بأحSام الز�اة. 

� عدد mذا الرأي. ونناقش فيما ي� Tحال تب� ��DEساب الز�اة عlm ا`Dافظ االس�ثمار�ة 

:�  من املسائل الفق ية ذات العالقة بحساب الز�اة وفق �ذه الطرق املقH>حة. و�

  ما ا@�كم UV حال تردد النية بbن املتاجرة واالسثمار؟ ١-٦

� (نوقشت �ذه املسأmي والغفيNيباDال� ��)، وتوصال إ�l عدد من ه١٤٣٤لة 

�� �ذه املسألة، و��  :النتائج ال]T نب�T عل�$ا 

أن النية أمر خفي خاص باملSلف. وال يمكن zE از الز�اة االستدالل عlm �ع=ن  .١

نية املتاجرة أو االس�ثمار إال بقرائن ظا�رة يمكن لغ=> املSلف مالحظ%$ا؛ ومن ذلك: 

� مدة السياسة ا�� Nشرة االكتتاب، أو عمل املتداول أو الصندوق �ملعلنة للصندوق 

 محددة.
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� حال �عارض نية املتداول أو مدير الصندوق مع عملھ، فالع¬>ة ب�ية املتاجرة وإن  .٢�

  .خالف ا العمل، و�eية االس�ثمار ما لم يخالف ا العمل؛ ألن العمل أقوى من النية

� حال �عارض نية أو عمل املتد .٣�اول مع مدير الصندوق، فتجب ز�اة عروض 

� حال وجود نية املتاجرة أو عمل ا عند أحد�ما.� التجارة 

� الفقرة �ونضيف �نا قر�نة م مة الس�نطاق النية، و�و إقرار املSلف املشار إليھ 

)١-٢-٥ ��). إذ يمكن ملص{Dة الز�اة اس�نطاق النية من خالل إقرار املSلف عlm نفسھ 

والذي �علن فيھ عند فتح محفظتھ اE[اصة أو طرح الصندوق لالكتتاب  بداية اDEول،

 ��عن نÁتھ؛ �ل �� املتاجرة أم االس�ثمار، وإن �انت املتاجرة: بأي Nسبة؟ و�ؤخذ قولھ 

ذلك، بحيث تSون ال�سبة ال]T يحدد�ا �� اDEد األدNى لوعاء الز�اة، ما لم يخالف ا 

يختار املSلف املH>دد أقل Nسبة متاجرة مؤكدة،  باملتاجرة ب�سبة أك¬>. ومن املتوقع أن

 
ً

س�نطق أيضً  اأخذ
ُ
� اDEسبان أن نÁتھ سوف ��من عملھ خالل اDEول، وذلك عند  ا

� Q$اية اDEول.� �mحساب مقدار الز�اة الفع  

  )ل ا��افظ والصناديق االسثمار�ة من األموال الظا)رة؟ ٢-٦

نة عند اDEديث عن دفع الز�اة يذكر الفق اء مسألة األموال الظا�رة والباط

 ���، و�ل يجزئ دفع ا لإلمام أو نائبھ، و�ل ل{Dاكم اDEق Ìو�سليم ا لإلمام أو السا

  طلÅ$ا بحيث ال �سلم دافع الز�اة إال ب�سليم ا لھ؟.

� ح=ن أن �ينص كث=> من الفق اء عlm أن األموال الظا�رة �� املواT Õ والثمار 

، حاشية ابن ٩-٢/٦التجارة (ينظر: بدا¸ع الصنا¸ع  الباطنة �� الذ�ب والفضة وعروض

، ٢/٣٣١، تDÊيح الفروع ٢/٣٩٢، املبدع ٣/٣٨٩، البيان للعمراNي ٢/٣٠٨عابدين 

 TUالن �  ).٢/١٢٠مطالب أو�

� ع د الن«T  اوتتجھ نظرة الفق اء إ�l �ذا التقسيم وفًق �من ) �(ملا تم العمل بھ 

� الز�اة ال تتحقق �iعث السعاة وطلÅ$م استالم الز�اة من املSلف=ن، وأن iعض املصارف 

� سwيل هللا �عا�l والعامل=ن عل�$ا، �� صورتھ املثlm إال عن طر�ق اإلمام �اzE اد �

� ذلك أن اDEكمة من التفر�ق ب=ن األموال الظا�رة والباطنة أQ$ا عlm اسم ا �و�ذكرون 
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ا أع=ن الفقراء، إال أن iعض الفق اء نص عlm �دف م م و�و ما ذكره "ظا�رة" فت{Dق 

� بدا¸ع الصنا¸ع �� ٢/٣٦الSاساNي � T Õألن اإلمام إنما �ان لھ املطالبة بز�اة املوا..." :

� ال¬>اري ال تص=> محفوظة إال بحفظ السلطان � T Õماية؛ ألن املواDEان اSأماك�$ا مل

  وحمايتھ...".

وeخاصة  -فإن أموال التجارة  –رحم م هللا  –كره الفق اء ومن خالل تأمل ما ذ

األموال ال]T تخضع لرقابة السلطات العليا وتنظيماg$ا ا`[تلفة وم�$ا ا`Dافظ 

�عد من األموال الظا�رة ال]T يحق لو�� األمر فرض الز�اة عل�$ا مباشرة.  -االس�ثمار�ة 

  و�ذا االتجاه �عززه أمور عدة:

عند اDEنفية بأن املال الذي يمر عليھ العاشر عlm التاجر �عد أنھ يوافق رأي   .١

: " وكذا املال ٣٦-٢/٣٥ففي النص السابق عن الSاساNي يقول  ،من األموال الظا�رة

� اzEملة؛ ألنھ ملا سافر بھ �الباطن إذا مر بھ التاجر عlm العاشر �ان لھ أن يأخذ 

و�ذا؛ ألن اإلمام إنما �ان لھ املطالبة وأخرجھ من العمران صار ظا�را والتحق بالسوائم، 

� ال¬>اري ال تص=> محفوظة إال � T Õماية؛ ألن املواDEان اSأماك�$ا مل �� T Õبز�اة املوا

� مال يمر بھ التاجر عlm العاشر، فSان �بحفظ السلطان وحمايتھ، و�ذا املع�º موجود 

 عنھ نصب العشار رT ² هللا �السوائم، وعليھ إجماع الDÊابة رT ² هللا ع�$م فإن عمر

وقال ل م: خذوا من املسلم ر�ع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن اDEر�ي العشر 

و�ان ذلك بمحضر من الDÊابة رT ² هللا ع�$م ولم ينقل أنھ أنكر عليھ واحد م�$م فSان 

 .٢/٣١٤حاشية ابن عابدين  اإجماعا." و�نظر أيضً 

� جزئيات وم�$ا أن مسألة تقسيم األموال إ�l ظا�رة وeاطنة   .٢�محل خالف 

عروض التجارة فعند اDEنابلة يرى iعض م أن األموال الباطنة �� الذ�ب والفضة فقط 

 ).٢/٣٣١(ينظر: تDÊيح الفروع 

يرى اDEنابلة جواز دفع ز�اة األموال لإلمام؛ سواء أ�انت باطنة أم ظا�رة  .٣

 ºUالن � ).٢/١٢٠(ينظر: مطالب أو�
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� وقتنا وعlm ضوء ذلك؛ فالذي يبدو و �هللا �عا�l أعلم أن عروض التجارة 

املعاصر �عد من األموال الظا�رة، لذا فإن تو�� اإلمام جباية الز�اة من ا`Dافظ 

  والصناديق االس�ثمار�ة يحقق �دف من رأى أخذ اإلمام للز�اة من األموال الظا�رة.

االسثمار؛ وأمكن من إذا ترددت النية خالل ا@�ول الواحد بbن املتاجرة أو  ٣-٦

�ل فghة؛ فما الواجب؟ UV خالل البيانات اإلحصائية معرفة النية  

� �ذه املسألة عlm الH>جيح بأن ز�اة ا`Dافظ االس�ثمار�ة بحسب �يتجھ اDEديث 

النية من متاجرة قص=>ة املدى أو اس�ثمار طو�ل املدى؛ إما باألخذ بأن األصل �و 

 
ً
� سائمة الغنم؛ بأن �انت االس�ثمار أو iغلبة ما تم فعال� خالل اDEول الواحد، كما 

� مسألة ز�اة اDEبوب والثمار عند الH>دد �سائمة iعض اDEول ومعلوفة iعضھ اآلخر، أو 

 Dً·دون ج د ومشقة، ومسلك التغليب �و معت¬>  اأم سق�$ا ع�>يً  اب=ن سق�$ا باملاء ن

  ورأي قوي.

� اDEول تحديًد إال أن الباحثان يتج ان بما أنھ من املمك� ان معرفة فH>ة �ل نية 

�: ابأن تحسب وفًق mلذلك، و®عزز �ذا االتجاه ما ي  

� مسألة ز�اة اzEبوب والثمار ال]T تردد سق�$ا بأن �ان  .١�قول iعض الفق اء 

iعض اDEول بماء ع�>ي و�عضھ اآلخر بالن·| بأنھ يز�ى ثالثة أرeاع العشر مع أن النص 

نة ألوجب  النبوي لم يذكره؛ ووجھ ذلك � جميع السَّ�لد¢$م: أنَّ �لَّ واحد م�$ما لو ُوجد 

 Tنصف ا أوجب نصفھ (املغ� ��). وعlm ذلك يمكن التجزيء إ�l ٣/١٠مقتضاه، فإذا ُوجد 

 أجزاء أقل تؤدي الغرض الز�وي iشSل أدق.

� التاج  .٢�يذكر iعض الفق اء أن السwب للعمل باألغلب ُعسر التقدير، جاء 

�: إن �ان أحد األمر�ن أك�> �ان ١٢٥-٣/١٢٤واإل�ليل Öغلب األك�> خالف) البا�: "(و�ل 

لألك�> ألن الت�بع لھ �شق والتقدير لھ يتعذر وحSى أبو محمد  احكم األقل م�$ما تبعً 

� Q$اية ا`Dتاج �: " ل{zانب=ن (فإن غلب ٣/٧٧رواية أن املعت¬> ما ح×T بھ الزرع وتم..." و

إن غلب املطر فالعشر أو الن·| فنصفھ ترجيحا zEانب أحد�ما ففي قول �عت¬> �و) ف

الغلبة (واألظ ر يقسط) ألنھ القياس، فإن �ان ثلثاه بماء السماء وثلثھ بالدوالب وجب 
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� عكسھ ثلثا �خمسة أسداس العشر ثلث العشر للثلث=ن وثلث نصف العشر للثلث و

ائھ) ال بأك�>�ما وال العشر، وإنما يقسط الواجب (باعتبار عÁش الزرع) أو الثمر (ونم

 ��iعدد السقيات، فلو �انت املدة من وقت الزرع إ�l وقت اإلدراك ثمانية أش ر واحتاج 

� األر�عة األخرى إ�l سقيت=ن فسقي بالن·| وجب �أر�عة م�$ا إ�l سقية فسقي باملطر و

ثالثة أرeاع العشر، وكذا لو ج لنا املقدار�ن من نفع �ل م�$ما باعتبار املدة أخذ 

� ستة م�$ا إ�l سقيت=ن فسقي بماء السماء�� ش ر�ن إ�l ثالث  ،باالستواء أو احتاج �و

� املبدع  سقيات فسقي بالن·| وجب ثالثة أرeاع العشر ور�ع نصف العشر ...�" و

: " (فإن سقى بأحد�ما أك�> من اآلخر اعت¬> أك�>�ما، نص عليھ)؛ ألن مقدار عدد ٢/٣٤٠

� �ل مرة �شق، فاعت¬> األك�> �السوم. وقال القاT ²: السقي ومراتھ وقدر ما �سقى �بھ 

iعدد السقيات، وقيل: باعتبار املدة (وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط) لوجوeھ عند 

: حاشية ابن عابدين االتماثل، فكذا عند التفاضل كفطرة العيد املشH>ك ..." و�نظر أيضً 

فمن املص{Dة تحديد  ا�عد عس=>ً  ولم ا. وما دام أن العمل ممكنً ٣/٢٣٧، البيان ٢/٣٢٨

  ذلك بدقة خاصة مع وجود مصاE| شرعية من ذلك.

أن الفق اء رحم م هللا عند ذكر�م للغالب ينصون عlm أن الغالب لÁس باملدة  .٣

� اإلنصاف �: "تنwيھ: قولھ "وإن سقى بأحد�ما ٣/١٠٠فقط بل قد يSون بالفائدة، جاء 

لنمو عlm الDÊيح من املذ�ب، نص عليھ، وقدمھ أك�>" االعتبار باألك�> النفع للزرع وا

� البيان �� الفروع وقيل: االعتبار بأك�> السقيات، وقيل: االعتبار باألك�> مدة..." و�

: "أن االعتبار بالزمان الذي �عÁش فيھ الzÄر، ال iعدد السقيات؛ ألنھ قد ٣٣٨-٣/٢٣٥

االعتبار iعدد السقيات، �عÁش بالسقية الواحدة ما ال �عÁش بالسقيات. والثاNي: أن 

� " امل ذب �، حيث قال: يقسط عlm عدد السقيات." “وإليھ أومأ الشيخ أبو إDØاق 

فاملعول عليھ �و مقدار الفائدة، و�و أمر ظ�T، و�تم العمل بھ إذا ما �ان غلبة ظن 

� مثل �ذه األمور متجھ فكيف بالتقدير الذي يصل �يقدم عlm غ=>ه، فال{zوء إ�l الظن 

 lلإلحصائيات الدقيقة. ادرجة متقدمة وفًق إ�  
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� ز�اة الثمار دون ز�اة السائمة، ففي �يبقى �ساؤل مقدر: ملاذا قسنا �ذا القول 

السائمة املعول بالسوم غالب العام فيما لو تردد ب=ن السوم والعلف كذلك مثل الH>دد 

� اDEوب والثمار؟�  

� املقدار فقط كما  اzEواب عن ذلك: أن القياس عlm أصل ز�وي باالتفاق�واE[الف 

� مسألتنا أو�l من القياس عlm مسألة تH>دد ب=ن �وQ$ا أصل ز�وي من عدمھ�. 

� Q$اية اDEول.� عن قيم%$ا 
ً
� اDEول بدال� �ل يجوز األخذ بمتوسط قيمة العروض 

� بداية اDEول وأثر �عندما يتSلم الفق اء عن حول عروض التجارة يذكرون اختالف م 

  قيمة العروض خالل اDEول عن النصاب؛ ف ل ينقطع أم ال؟نزول 

 اأن قيمة الز�اة تSون وفًق  –iغض النظر عن املسألة السابقة –إال أQ$م يذكرون 

� سائر األموال الز�و�ة، ومن األمور ال]T يرى الباحثان أ�مية �ل�$اية اDEول كما �و 

مدى  –اE[الفية القو�ة خاصة مع �ون ز�اة عروض التجارة من املسائل  –دراس%$ا 

� Q$ايتھ. ولم يجد � ولÁس 
ً
شرعية وإمSانية األخذ بمتوسط القيمة خالل اDEول �امال

� Q$اية اDEول  اممكنً  افق يً  االباحثان تخر�ًج �ل ذه املسألة. فيبقى العمل عlm التقدير 

  .ا�و األصل شرعً 

  األثر عJK قرارات االسثمار - ٧

الز�اة ال تقتصر عlm متغ=>ات االقتصاد اDEقيقي مثل يؤكد البحث عlm أن آثار 

) بل ١٤١٠وال�DيباNي،  ١٤٠٤االس%$الك واالس�ثمار واDEافز عlm العمل (الزرقا، 

) ب=ن تSو�ن ا`Dافظ ١تتعد�ا ل�شمل قرارات االس�ثمار املا�� املتعلقة باالختيار (

� صناديق االس�ثمار، (�ألس م لغرض االس�ثمار ) وe=ن شراء ا٢اE[اصة أو االشH>اك 

� أثر األخذ بالرأي الذي يتwناه mستعرض فيما يNطو�ل األجل أو املتاجرة قص=>ة األجل. و

  البحث عlm �ذه االختيارات، وآثار�ا ال�$ائية عlm تحقيق األ�داف الك¬>ى للسوق املالية.
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  الز�اة وقرار االسثمار مقابل املتاجرة UV األس1م ١-٧

ب جانب املتاجرة، وتوجب ز�اة  فيما يتعلق بز�اة
ّ
األس م، نجد أن اآلراء ال]T �غل

ب جانب االس�ثمار، فتوجب الز�اة حسب موجودات اعروض التجارة مطلًق 
ّ
، أو �غل

� األس م. أما الرأي االشركة مطلًق �� اختيار املتداول لالس�ثمار مقابل املتاجرة �، ال تؤثر 

�ن، والذي يفرق ب=ن املس�ثمر واملتاجر، فلھ أثر الثالث الذي عليھ معظم العلماء املعاصر 

� األس م؛ ألن عائد �� �zÄيع االس�ثمار املا�� طو�ل األجل عlm حساب املتاجرة �م{Dوظ 

ا`Dفظة ي�ناقص مع ز�ادة Nسبة املتاجرة. و�ذا بال شك يتوافق مع مقاصد الشر®عة 

� ا`zازفات ال]T تضر بتعظيم الدور االس�ثماري لألسواق املالية ومنع ا من االن�جراف 

بكفاءة السوق وتز�د من مخاطر الغ¬ن، و�ل ا تضعف ثقة املتعامل=ن فيھ السوق، فيقل 

 .إقبال م عل�$ا وتضعف سيول%$ا

� تثwيط املتاجرة أقوى فيما لو تم فرض الز�اة عlm ا`Dافظ �و�Sون أثر الز�اة 

ن iشSل صر�ح تSلفة أعlm اE[اصة والصناديق االس�ثمار�ة؛ ألن األفراد سÁتحملو 

� �ذه �� أصول ا`Dفظة، ولن يمنح م تجنب قناة الصناديق االس�ثمار�ة �للمتاجرة 

  اDEالة أي م=¥ة ز�و�ة.

  الز�اة وقرار تكو�ن ا��افظ ا@5اصة مقابل االشghاك UV صناديق االسثمار ٢-٧

ب ف�$ا ز�اة فيما يتعلق بز�اة صناديق االس�ثمار، نجد أن الرأي السائد الذي يوج

� السوق املالية من خالل تSو�ن ا`Dافظ �عروض التجارة، �zÄع عlm التداول املباشر 

 من االس�ثمار غ=> املباشر من خالل صناديق االس�ثمار. و�ذه ن�يجة 
ً
اE[اصة، بدال

متوقعة للمفاضلة ب=ن اس�ثمار غ=> مز�ى (من خالل ا`Dافظ اE[اصة) واس�ثمار مز�ى 

كما فصل  –ديق حسب �ذا الرأي). وقد يH>تب عlm �ذا القرار (من خالل الصنا

) �mي والغفيNيباDالنافع  -  )ه١٤٣٤ال� T ¡آثار اقتصادية أبرز�ا: إضعاف االس�ثمار املؤس

� السوق، ما يز�د �للسوق املالية، ورeما انجراف املس�ثمر�ن األفراد غ=> املؤ�ل=ن للمتاجرة 

ء املس�ثمر�ن من النوع الذي يفضل املتالعب من فرص التالعب بالسوق؛ لSون �ؤال

 .دخول م السوق. و�و أمر مضر بمص{Dة املتداول الفرد وكفاءة السوق وسيولتھ
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  آثار أخرى  ٣-٧

بمناسبة اDEديث عن أثر الز�اة عlm قرارات االس�ثمار املا��، ي{Dظ من إحSام 

� األس م والصSوك، مقابل املتاجرة �ف�$ا، وتفضيل ا لألمر�ن الز�اة تفضيل ا لالس�ثمار 

� األس م والصSوك) عlm حساب التمو�ل بالديون، وخاصة �(أي االس�ثمار أو املتاجرة 

القروض الرeو�ة. و�ذا لھ أثره عlm االختيار ب=ن وسائل التمو�ل ا`[تلفة، فاملعاzEة 

 عن التمو�ل بالدين، و�و
ً
ما يؤ�د  الز�و�ة لز�اة الديون تحفز عlm التمو�ل باملشاركة بدال

  القول بأن مقاصد الشر®عة تفضل التمو�ل من خالل املشار�ات عlm حساب املداينات. 

؛ ن{Dظ أن النظم الضر�wية �عطي مزايا 
ً
� املقابل، وeاملقارنة بما �و سائد عامليا�

ضر�wية للتمو�ل بالدين عlm حساب التمو�ل باملشاركة، و�و ما أدى إ�l ت·[م zÚم 

 lالتمو�ل بالدين إ� T~العال �mD`م الناتج اzÚ أن وصل ما يقارب ثالثة أضعاف

٪)، فSان وال يزال سwب رئÁس ل شاشة االقتصاد العال~T؛ iسwب ز�ادة احتمال ٢٨٦(

اإلفالس أمام الصدمات. وقد حاول اE[¬>اء تفس=> سwب إدمان العالم عlm االستدانة 

التفضيلية للتمو�ل باالقH>اض. وتب=ن أن أس املشSلة سwبان: أحد�ما املعاملة الضر�wية 

األرeاح. و�و ما يحفز  اففوائد االقH>اض تحسم من وعاء الضر�بة الذي �و غالبً 

 عن أس م، عند حاج%$ا للتمو�ل. والسwب اآلخر سلو�ي، 
ً
الشر�ات إلصدار سندات بدال

� تقدير أمان وضمان الفوائد ال]T تدفع عlm الديون. وeالتا��� ال و�و أن الناس يبالغون 

توجد وسيلة لفطم العالم عن االستدانة إال بمعاzEة أصل املشSلة إ�l أدت إ�l ت·[مھ 

). و�حتاج موضوع أثر The Economist, May 2015وو�� املعاملة الضر�wية التفضيلية (

  الز�اة عlm قرارات التمو�ل إ�l مز�د بحث. 
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  ا@5اتمة – ٨

  م56ص النتائج ١-٨

ة عlm نحو ز�اة انتºU البحث إ�l تب�T ال ناديق االس�ثمار�َّ رأي الذي �س=> بز�اة الصَّ

األس م، واzEري ف�$ما عN lmسق واحد، ألQ$ا تدار من خالل محافظ اس�ثمار�ة يجب أن 

�عامل باملثل سواء �انت خاصة باألفراد أو الشر�ات أو عامة من خالل صناديق 

اد وز�اة صناديق االس�ثمار ال اس�ثمار�ة مرخصة، وألن التفرقة ب=ن ز�اة محافظ األفر 

  �س�ند إ�l أساس فقTU قوي أو دليل إحصا¸ي قاطع.

� أي محفظة،  اعمليً  اوeناء عليھ؛ قدم البحث مقH>ًح �لتقدير Nسبة املتاجرة 

� رeط الز�اة عlm ا`Dافظ االس�ثمار�ة. و�نطلق �ذا التقدير من �يمكن أن �س�ند عليھ 

معاي=> أساسية مرتبطة ب�ية وعمل مدير ا`Dفظة، والطبيعة الز�و�ة ألصول ا`Dفظة، 

� حال صناديق اال �� وحدات الصندوق �  س�ثمار.باإلضافة إ�l نية وعمل املس�ثمر 

ومن الس ل تطبيق املقH>ح الذي قدمھ البحث عlm صناديق االس�ثمار ال]T تقتصر 

عlm أس م الشر�ات املسا�مة ا`Dلية؛ بصف%$ا مز�اة، ولكن لÁس من العس=> �عميم 

� �ذا البحث عlm الصناديق ا`[تلفة ال]T تSون موجوداg$ا �النتائج ال]T تم التوصل إل�$ا 

ية، أو تتضمن مع ا غ=>�ا من األصول املالية �األس م العرeية والدولية خالف األس م ا`Dل

. و�ل ما يتطلبھ Private equitiesوالصSوك واملعادن والعمالت والسلع أو األس م اE[اصة 

� �ذه األحوال وجود آلية مستقرة DEساب الز�اة عlm �ذه األنواع ا`[تلفة من �األمر 

بÁت الز�اة الSو�]T وصندوق الز�اة القطري، بإعالن ز�اة املوجودات الز�و�ة، كما يفعل 

� أسواق ما املالية، أو من خالل توكيل �ذه �الس م الواحد للشر�ات املسا�مة املدرجة 

� لألصول املالية؛ وال]T تملك عادة معلومات Ìالفرز الشر ��امل مة للشر�ات املتخصصة 

ات املسا�مة الدولية املتوافقة مع مفصلة وحديثھ عن القوائم املالية zEميع الشر�

  .الشر®عة
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  توصيات:  ٢–٨

يوT Û البحث بتو�� مص{Dة الز�اة تحصيل الز�اة من جميع ا`Dافظ االس�ثمار�ة 

اE[اصة ال]T يدر�ا األفراد أو العامة ال]T تدير�ا الشر�ات والصناديق االس�ثمار�ة؛ ألن 

اzEباية العامة للز�اة تز�ل اإلشSال عن أغلب املسا�م=ن الذين يتعذر عل�$م التعرف 

)، وألن صناديق ٢٩ص  ،باس�ثماراg$م املالية (املز��Tعlm الوعاء الز�وي اE[اص 

االس�ثمار أصبحت من األموال الظا�رة ال]T يمكن التحقق من مقدار الز�اة الواجبة 

عل�$ا iس ولة، باستخدام املعلومات املفصلة ال]T يوفر�ا نظام التداول اإللكH>وNي، 

�  واملعاي=> اإلحصائية ال]T يتم االتفاق عل�$ا للتحقق من� Tغرض املتاجرة، وتجنب الث�

  الز�اة. 

� حال لم يتم األخذ بالتوصية أعاله، أو DE=ن األخذ �$ا وتطبيق ا، يوT Û البحث �

شر�ات الوساطة املالية املديرة لصناديق االس�ثمار باملبادرة بإعالن مقدار الز�اة 

� �ذا البحث،  الواجبة عlm الصناديق ال]T تدير�ا بناء عlm املعاي=> ال]T تم طرح ا�

� �سو�ق �� ز�اة الصناديق، و®س م �والذي يمكن أن يجعل ا خارج دائرة الرأي السائد 

iعض شر�ات  ا�ذه الصناديق iشSل أفضل ب=ن مجتمع املس�ثمر�ن. وتقوم حاليً 

 �الوساطة بإعالن الز�اة الواجب إخراج ا من قيمة وحدات الصناديق ال]T تدير�ا، و�

� �ذا ا�التجاه، ولك�$ا تفتقر إ�l التفاصيل ال]T تضمن حساب مقدار خطوة جيدة 

 .Tالز�اة بدقة مع تجنب الث� 
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  املراجع

) .(د.ت ابن الKمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواABC السكندري ا13نفي

  ، دار الفكر، ب=>وت. فتح القدير شرح ال�داية

رد ا��تار  ابن عابدين املسماةحاشية �ـ)، ١٤١٢( �1مد أمMن بن عمر ،ابن عابدين

�� م.١٩٩٢-الطبعة الثانية-ب=>وت-دار الفكر، ا�$تار شرح تنو ر األبصار الدر ع

عبدهللا الH>�ي وعبدالفتاح اDEلو، دار عالم الكتب،  ، تحقيق د.املغ&%) .(د.ت ابن قدامة

 . الر�اض، توز®ع وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية، الطبعـة الثالثة

، دار املبدع شرح املقنع)، ه١٤١٨( مفST، برQان الدين إبراQيم بن محمد ا13نبO& ابن

  م.١٩٩٧، الطبعة األو�l، لبنان: >وتب= –الكتب العلمية 

&Oأبو عبدهللا محمد ا13نب ABCشمس الدين املقد ،STعالم الفروع)، ه١٤٠٥( ابن مف ،

 م.١٩٨٥-الطبعة الراiعة-الكتب

.&X( األس�م سوق  34 املضار1ة مصط.-�ـ). ١٤٢٩( العظيمعبد إصالspeculation(: 

� كتاب حوار األر�عاء واصطال;3 لغوي  نقاش��ـ مركز ١٤٢٨-١٤٢٧. م�شور 

  .٧٥-٦٥العز�ز. جدة. عبد أبحاث االقتصاد اإلسالمي. جامعة امللك

� ندوة (ز�اة زBاة الصناديق االس?ثمار ةه). ١٤٢٩( حسن ،آل دائلة�األس م . بحث مقدم 

والصناديق االس�ثمار�ة) الذي نظم%$ا ال يئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد 

 ��  ه.١٤٢٩جمادى األو�l  ١٧والتمو�ل بالر�اض 

، دار أس&F املطالب شرح روض الطالب)، .(د.ت األنصاري، أ`ي يح_^ زكر)ا الشاف\&

  الكتاب اإلسالمي.

� شبكة ه)، ١٤٣٣( بنك البالد�: اإلنLMنتاملوقع الرسI% ع

www.bankalbilad.com.sa/ar/ZakatShares.asp ه.١٤٣٣شعبان  ١٢، تار�خ الز�ارة  

  .، الSو�تدليل اإلرشادات �Rساب زBاة الشرBاته)، ١٤٢٧( بdت الزbاة

تداول عlm شبكة اإلنH>نت ، موقع شركة التقار ر السنو ة)، ١٤٣٦( تداول 

)www.tadawul.com.sa يع األول  ١٥)، تار�خ الز�ارةeه.١٤٣٧ر  

eMشمس الدين محمد بن أحمد املصري املعروف بالشاف\& الصغ ،&Oـ)، ١٤٠٤( الرم�

� شرح املUXاج UVايةYم١٩٨٤.) د.ط( ، دار الفكرا��تاج إ. 
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، من دور الزBاة 34 االقتصاد العام والسياسة املالية )�ـ١٤٠٤( ، محمد أhسالزرقا

) ،T[و�Sت الز�اة الÁأبحاث املؤتمر األول للز�اة، بinfo.zakathouse.org.kw(  

&Oي، محمد وعبد هللا الغفيh1يباiمجلة جامعة ه)، ز�اة صناديق املؤشرات، ١٤٣٤( ال

  .٤٤- ٣، ص ص: ٢، ع٢٦م، العز ز: االقتصاد اإلسالميعبد امللك

� bشغيل املوارد االقتصادية  )ه١٤١٠( ال1iيباhي، محمد�   .، الر�اضأثر الزBاة ع

&Oي ا13نبh34 شرح غاية �ـ)، ١٤١٥( السيوطي، مصطفى الرحيبا Fe3 النYمطالب أو

Feاملكتب اإلسالمي، ب=>وت، الطبعة الثانية.املنت ،  

أبحاث ندوة ز�اة األس م والصناديق . ضمن زBاة األس�م ه)،١٤٢٩( الشبیلي، یوسف

  �ـ.١٤٢٩جمادى األو�l  ١٧االس�ثمار�ة. الر�اض. 

� شبكة اإلنLMنته)، ١٤٣٢( الشبیلي، یوسف�: املوقع الرسI% ع

www.shubily.com/index.php?news=35 ه١٤٣٣شعبان  ١٢. تار�خ الز�ارة.  

، موقع الرeح اDEالل عlm شبكة اإلنH>نت، م.$ص أحfام الزBاةه)، ١٤٣٧( العصيAk، محمد

)http://www.halal2.com/main/65 يع األول  ١٥)، تار�خ الز�ارةeه١٤٣٧ر.  

 34 مذjب اإلمام البيان�ـ)، ١٤٢١( العمراhي، أ`ي ا13سMن يح_^ بن أ`ي اeM�3 الشاف\&

3lذبالشافKتحقيق قاسم النوري، دار امل�$اج، ب=>وت، ، شرح كتاب امل ،

.lالطبعة األو�  

.&Oالز�اةه). ١٤٢٩( هللاعبد الغفي ��. جامعة اإلمام محمد بن رسالة دكتوراه. النوازل 

  .�ـ١٤٢٩سعود اإلسالمية. الر�اض. 

.&Oاة الصناديق ه). ١٤٣٣( هللاعبد الغفيBوك االس?ثمار ةزfضمن وا��افظ والص ،

ندوة بÁت الز�اة iعنوان (ز�اة الصناديق وا`Dافظ والصSوك االس�ثمار�ة)، 

  توNس.

ال يئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد ؟ كيف تحسب زBاتكه). ١٤٢٩( الفوزان، صالح

  والتمو�ل، الر�اض.

الطبعة -الكتب العلمية، دار بداsع الصناsع 34 ترتtب الشراsع�ـ)، ١٤٠٦( ال اساhي
 م.١٩٨٦-الثانية
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ا�Rاوي )، ه١٤٢٤( املاوردي، أ`ي ا13سن عO& بن محمد بن حبdب البصري الشاف\&

3lب اإلمام الشافj34 مذ Luد.ط( ، دار الفكر للطباعة وال�شر والتوز®عالكب،(. 

 م. ٢٠٠٣

اإلنH>نت ، موقع ا`zموعة عlm زBاة الصناديق)، ه١٤٣٦( مجموعة كسب املالية
)http://www.ksb.com.sa/ar_index.asp?id=117 يع  ١٥)، تار�خ الز�ارةeر

  ه.١٤٣٧األول 

، دار درر اf�Rام شرح غرر األحfامه)، ١٢٩٤(مال خسرو) ( محمد بن فرموزا ا13نفي
  إحياء الكتب العرeية.

، ت�vيح الفروع�ـ)، ١٤٠٥( عالء الدين عO& بن سليمان بن أحمد ا13نبO& ،املرداوي 

 م.١٩٨٥، الطبعة الراiعة-عالم الكتب

&Oبن سليمان بن أحمد ا13نب &Oاإلنصاف 34 معرفة )، .(د.ت املرداوي، عالء الدين ع

 الطبعة الثانية.-، دار إحياء الH>اث العر�يالراx- من اR$الف

Ar(خالد ،املز )باية 34 سوق األس�م ه).١٤٢٩yRضمن أبحاث ندوة ز�اة األس م أثر ا .
 ١٧والصناديق االس�ثمار�ة. ال يئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمو�ل. الر�اض. 

 lـ.١٤٢٩جمادى األو��  

، بحث مقدم للندوة الدولية زBاة صناديق االس?ثمار: رؤ ة شرعية)، ١٤٣٦( املصST، خالد
  .الدورة الثانية، أ�ادير، املغربللمالية الر�ادية، 

التاج واإلBليل شرح مختصر �ـ)، ١٤١٦( املواق، أ`ي عبدهللا محمد بن يوسف املال ي

  .ألو�l، (مطبوع مع موا�ب اzEليل)، دار الكتب العلمية، الطبعة اخليل

Randi Næs and Bernt Arne Ødegaard (2008) Liquidity and Asset Pricing: Evidence 
on the Role of Investor Holding Period. 

Randi Næs and Bernt Arne Ødegaard (2007) What is the relationship between 
investor holding period and liquidity? 

The Economist (2015) Why the world is addicted to debt, May 17th 2015, Economist 
website: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/05/ 
economist-explains-20?fsrc=nlw%7Cnewe%7C18-05-2015%7C, Date visited 
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  الزFاة بحسب أصول الصناديق االس�ثمار"ة )١( م[Qق

 الز�اة الواجبة نوع أصول الصندوق

، بناء عQR القول الراOP )٪٢٫٥(تزMى القيمة االسمية للسندات بمعدل سندات بفائدة
  -لدى الباحث XY زMاة الدين اV/ال املرجو األداء. أما الفوائد 

ً
متصلة

  فال زMاة ف�bا بل يلزم حامل�ا التخلص م^�ا Mاملة.-Mانت أو منفصلة

الذeب والفضة واملعادن
  النفgسة

يرى الباحث أن مدير الصناديق ينوي iشراء الذeب والفضة واملعادن 
ً
 عروض تجارة فMo8ى زMا�Dا.اباملتاجرة ��ا، فn+ إذ

النقدين، ترOP للباحث أن العمالت نقود مستقلة بذا�Dا، ول�ا أحqام   العمالت
 ومن ذلك وجوب الزMاة ف�bا.

منتجات سوق النقد (األوراق
املالية قص7uة األجل، مثل: أذونات 

 اxVزانة، وش�ادات اإليداع)

صناديق النقد Mالسندات فn+ نوع من الديون املرجوة األداء، فتجب 
الزMاة XY أصل�ا، وأما الفوائد والعوائد فn+ مال حرام ال زMاة فيھ بل 

.يلزم ال
ً
 تخلص منھ Mامال

املتوازنة أو املنوعة (وال,+
تتqون من أصول مالية 

مختلفة، فقد يqون ف�bا: 
 أس�م، وسندات، وغe7uا)

 ما فيھ من سندات تqون اMل أصل ما|X يمثل وعاًء زMو�ً 
ً
، فمثال

ً
مستقال

الزMاة عQR أصلھ، دون فوائده وعوائده، أما األس�م العادية، فإ{�ا تزMى 
التجارة إذا اتخذت للتجارة، وإن اتخذت لالس�ثمار زMي زMاة عروض 

 ر�ع�ا زMاة املستغالت.

  تزMى زMاة عروض تجارة؛ ألن القصد من شراء السلع املتاجرة ف�bا. السلع (متاجرة حالة)

حيث يتم املتاجرة بالسلع من خالل البيوع اآلجلة ال,+ تولد ديون ملالqي  السلع (مرابحة)
الزMاة e XYذه الديون املرجوة األداء، ملا حل م^�ا Mل الصندوق، فتجب 

 QRاة التجارة بحساب قيم��ا مشتملة عMى زMتز :XRاة النقود (الغفيMعام ز
رأس مال عقود املرابحات والديون اV/الة واملؤجلة و�خصم م^�ا األر�اح 

 املتعلقة بالسنوات التالية).

، فتجب الزMاة e XYذه الديون املرجوة تولد ديون ملالqي الصندوق االستصناع والسلم
 األداء، ملا حل م^�ا Mل عام زMاة النقود.

املستغالت: االستغالل باإلفادة
من غل��ا أو ر�ح�ا من خالل 

التأج7u أو التص�يع أو الزراعة 
Xأو الر�  

 إن Mان ال�شاط زراعيا فزMاة الزروع والثمار.

االستغالل ب�شاط آخر مثل وإن Mان الر�X فزMاة األ�عام أما إذا Mان 
التأث7u والتص�يع فال تجب الزMاة فيھ باعتباره من املستغالت حسب رأي 

 ا�Vم�ور، وإنما الزMاة XY الغلة iعد حوالن اV/ول.

أن تqون أصول الصندوق معدة لإلجارة فزMا�Dا زMاة املستغالت. وأن  الصناديق العقار�ة
رة، وأن Mانت للتطو�ر iشراء Mانت لشراء األرا��+ و�يع�ا فزMاة التجا

) إن Mان العقار أثناء ورود اV/ول ١األرا��+ و�ناءeا ثم بيع�ا فال تخلو: (
) وإن Mان XY٢ زمن اإل�شاء مما يباع عادة فيقوم و�زMى زMاة التجارة، (

مما ال يباع e XYذه اV/ال فأV/قھ البعض بالعرض الqاسد وقرروا لھ 
  الكية و�X سنة عند بيعھ.حكم زMاة التاجر ا0/تكر عند امل

زMا�Dا بحسب ما يمثلھ الصك من موجودات، وال,+ تختلف باختالف   الصqوك
أنواع الصqوك. وe XYذا ال تختلف عن األس�م، باعتبارeا نوع خاص 

 من األس�م.

  ).ه١٤٣٣)، والغفيXR (ه١٤٢٩مشتق من بحث دائلة ( املصدر:
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  أمثلة عملية QRساب زFاة اQVافظ بناء عb* اف2Yاضات مختلفة )٢(م[Qق 

  

- ٥يتضمن /ذا امل�nق تطبيق آلية حساب الز�اة وفق الطرق الثالثة املب�نة 68 القسم (

) عfg خمس محافظ عشوائية افjwاضية قام طالب مقرر األسواق املالية وإدارة ا��افظ ٢-٢

/ـ. بدأ �ل طالب ١٤٣٦/١٤٣٧ول من العام ا��ام�6 بتcوW_Kا وإدار�Wا خالل الفصل الدرا��h األ 

ماليRن رKال، واس&ثمر/ا لفjwة امتدت لستة أسابيع 68 أس�م  ١٠بتcوKن محفظة تبلغ قيمWqا 

شر�ات سعودية مدرجة 68 السوق املالية السعودية (تداول). ونفjwض /نا أن مدة التداول 

طالب بن�تھ فيما يتعلق WXدفھ من سنة، وأن �ل أسبوع Yعادل ش�رKن. وحيث لم يصرح �ل 

التداول (االس&ثمار أو املتاجرة)، فس�jكز عfg حساب مقدار الز�اة بناء عfg عمل�م 68 املتاجرة 

  وفق الطرق الثالث، و�6:

  الطر"قة األو)*: معدل دوران اQVفظة

 حساب معدل الدوران لcل محفظة. و�ناء عليھ يتم تحديد  م[Uص الطر"قة:
ً
يتم أوال

وعاء الز�اة بضرب املعدل 68 قيمة أصول ا��فظة عند تارKخ ا��ول. وجمع الناتج مع ما 68 

٪). وإذا �ان املعدل Yساوي ٢٫٥ا��فظة من نقد، وضرب ا��موع بمعدل ز�اة عروض التجارة (

  ع أصول ا��فظة لغرض املتاجرة.، اعت jت جمي)٪١٠٠(أو أك j من 

  ا0/فظة

قيمة 

صفقات 
  البيع

قيمة 

صفقات 
  الشراء

متوسط قيمة 

ا0/فظة 
  خالل العام

معدل 
دوران 

  ا0/فظة*

قيمة

 XY النقد
ا0/فظة 

ب^�اية 
 العام

  وعاء الزMاة
مقدار 
  الزMاة

٢٠٬٨٥٨  ٨٣٤٬٣٥٢ ١١٥٬٠٦٠ ٪٧٫٠٦ ٩٬٩١٤٬٧٦٨ ٧٠٩٬٥٢٨ ٦٩٩٬٩٨٣  ١  

٢١٬٠٤٦  ٨٤١٬٨٧٠ ١٨ ٪٨٫٥٤ ١٠٬٠٢٤٬٦١٢ ٩٥٦٬٩١٤ ٨٥٦٬١٤٢  ٢  

٣٠٬٥٢٢  ١٬٢٢٠٬٨٨٤ ٢٦٥٬٤١٧ ٪١٠٫٠٦ ٩٬٥٨٧٬٦٣١ ١٬٠٤٣٬٢٠٨ ٩٦٤٬٦٧٠  ٣  

١٠٦٬٨٩٧  ٤٬٢٧٥٬٩١٩ ١٣٠٣١٩ ٪٤٣٫٠٧ ٩٬٨٣٤٬٤١٦ ٤٬٢٣٥٬٩٥٥ ٤٬٣٨٧٬٥٠٧  ٤  

١٠٤٬٨٤٧  ٤٬١٩٣٬٩٠٦ ٨١٢٢ ٪٤٢٫١٤ ٩٬٨٩٨٬٩٣٦ ٤٬٣٥٢٬٧٠٢ ٤٬١٧١٬٤١٠  ٥  

  الدوران بقسمة صفقات البيع أو الشراء (أ��ما أقل) عQR متوسط قيمة ا0/فظة خالل ف78ة التداول.* تم حساب معدل 

   



 خالد بن عبدالرحمن المهنا محمد بن إبراه�م السحی�اني و                       ٤٦٢

  الطر"قة الثانية: معدل دوران األس$م

: يحسب معدل دوران �ل أصل موجود 68 ا��فظة ب_Wاية ا��ول، م[Uص الطر"قة

لالس&ثمار، وما عداه للمتاجرة. ، عfg أنھ )٪١٠٠(وKصنف األصل الذي معدل دورانھ أقل من 

فيتم اس&بعاد األصول ال�h تصنف لغرض االس&ثمار يتم تحديد قيمة وعاء ز�اة عروض 

التجارة بضرب عدد األس�م املتبقية ¢سعر/ا وقت ا��ول وجمع الناتج مع ما 68 ا��فظة من 

  .٪)٢٫٥نقد، وضرب ا��موع بمعدل ز�اة عروض التجارة (

  ا0/فظة

�سبة األس�م
لغرض االس�ثمار 
بناء عQR معدل 
 دوران Mل س�م

قيمة األس�م
لغرض 

 XY املتاجرة
 {�اية العام

قيمة النقد 
XY ا0/فظة 
  ب^�اية العام

  وعاء الزMاة
مقدار 
  الزMاة

٢٬٨٧٦ ١١٥٬٠٦٠ ١١٥٬٠٦٠ ٠ ٪١٠٠  ١  

٠ ١٨ ١٨ ٠ ٪١٠٠  ٢  

٣٤٬٤٢٩ ١٬٣٧٧٬١٨١ ٢٦٥٬٤١٧  ١٬١١١٬٧٦٣ ٪٨٨٫٣  ٣  

٣٢٥٧ ١٣٠٣١٩ ١٣٠٣١٩ ٠ ٪١٠٠  ٤  

٨١٢٢٨١٢٢٢٠٣ ٠ ٪١٠٠  ٥  

  

 الطر"قة الثالثة: وقت شراء األس$م

ينظر 68 األصول املالية اململوكة للمحفظة ب_Wاية ا��ول، وKصنف ما  م[Uص الطر"قة:

عfg أنھ لغرض االس&ثمار، وما عدا/ا عfg أنھ للتجارة.  أشjwي م_Wا قبل بداية ا��ول أو أثنائھ

وKتم تحديد وعاء ز�اة عروض التجارة بجمع قيمة األس�م املتبقية (¢عد اس&بعاد قيمة األصول 

املصنفة لغرض االس&ثمار) مع ما 68 ا��فظة من نقد، وضرب ا��موع بمعدل ز�اة عروض 

  .٪)٢٫٥التجارة (

�فظة�  ا

&سبة األس"م لغرض
االس0ثمار بناء ع*( وقت 

 شراء �ل س"م

قيمة األس"م
لغرض املتاجرة 

 >; :9اية العام

قيمة النقد >;
�فظة ب<9اية �ا

 العام

  وعاء الز�اة

مقدار 
  الز�اة

٢٬٨٧٦  ١١٥٬٠٦٠ ١١٥٬٠٦٠ ٠ ٪١٠٠  ١  

٠  ١٨ ١٨ ٠ ٪١٠٠  ٢  

٣٤٬٤٢٩  ١٬٣٧٧٬١٨١ ٢٦٥٬٤١٧ ١٬١١١٬٧٦٣ ٪٨٨٫٣  ٣  

٣٢٥٧  ١٣٠٣١٩ ١٣٠٣١٩ ٠ ٪١٠٠  ٤  

٢٠٣ ٨١٢٢٨١٢٢ ٠ ٪١٠٠  ٥  
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Abstract. According to the opinion of the majority of fiqh scholars, 

all owners of investment fund units must pay zakat of trade, 

regardless of important criteria that impact zakat of trade assets; 

such as: the trade intention of the investor and fund manager, the 

ratio of their portfolio turnover and the nature of the fund's assets 

and the extent to which they are zakatable. The paper discusses the 

validity of this opinion, given the fact that the fund portfolios do 

not differ from their portfolios counterparts managed by 

individuals, which have a settled and well-grounded zakat ruling. 

Building on the new zakat ruling, the paper propose practical 

solutions for calculating payable Zakat on all investment portfolios 

based on the above criteria. The paper conclude by highlighting the 

expected impacts of new ruling on investment decisions and the 

structure of the financial market.  
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  دراسة نقدية ملعيار التأم�ن الصادر عن 

  +يئة ا()اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
  

  محمد سعدو ا.-رف

  

  

 دفت الدراسة إ�� تحليل ونقد معيار التأم
ن اإلسالمي  املستخلص.

للمؤسسات املالية اإلسالمية ا+*اسبة واملراجعة  عن  يئةالصادر 

و9يان مدى تحقق ال6دف من املعيار كما ورد  .٢٦تحت الرقم  بالبحر0ن

من  ذا  اC*قيقي أن ال6دفعدم تحقق ذلك ال6دف، و  وقد ات=>فيھ. 

املعيار  و إضفاء الشرعية ع�J طر0قة عمل ووثائق شرEات التأم
ن 

كما ات=> وجود تناقض ب
ن Rعض بنود املعيار. ومن  اإلسالمية القائمة.

   .ثم توXYZ الدراسة بإعادة صياغة معيار جديد
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  املقدمة

ه، املوافق ١٢/٦/١٤٢٧، وقد صدر بتار�خ ٢٦يحمل معيار التأم	ن الرقم 

م. وقد بدأ املعيار بتقديم يو*( ال)دف من املعيار، و%و بيان األح"ام ٥/٦/٢٠٠٦

اإلسالمي، وخصائصھ، وأر>انھ، ومبادئھ، وأنواعھ. و6يان الضوابط ال23 الشرعية للتأم	ن 

يجب مراعاELا من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية (املؤسسة/املؤسسات). ومEFا شر>ات 

. وقد تحدد نطاق املعيار )١(التأم	ن والت"افل. وشر>ات إعادة التأم	ن، أو إعادة الت"افل

Zعر�فھ، وتكييفھ، وخصائصھ، ومبادئھ، وأر>انھ، VW: (التأم	ن اإلسالمي من حيث 

 VW اELن التقليدي، ووضع الضوابط ال23 يجب مراعا	_ه عن التأم	وأنواعھ. وتمي

. أي )٣(. وال يfناول الضمان االجتماVb املنظم من الدولة))٢(املؤسسات املالية اإلسالمية

التأم	ن اإلسالمية. وما أن املعيار جاء ليو*( ما يجب أن ي"ون عليھ العمل VW شر>ات 

يجب أن ت"ون عليھ وثائق شر>ات التأم	ن اإلسالمية. ومن ثم قد يمكن القول إن ال)دف 

من وضع املعيار أن ت"ون بنوده VW مجموع)ا اjkطوط العر�ضة لوثيقة تأم	ن إسالمية 

  موحدة. فما اتفق مع %ذه اjkطوط >ان إسالمًيا، وما اختلف مع)ا لم يكن إسالمًيا. 

ELدف %ذه الدراسة إqr بيان مدى تحقق ال)دف من املعيار، كما  ف الدراسة:�د

  جاء VW مقدمتھ.

تفuvض الدراسة أن ال)دف اskقيقي من وضع املعيار %و  فرضية الدراسة:

إضفاء الشرعية عqz طر�قة عمل شر>ات التأم	ن اإلسالمية. وذلك من خالل تقديم 

�Eا ما ~س{| التأم	ن اإلسالمي، ول"ل ما ورد VW مسfند شرVb للفكرة األساس ال23 يقوم عل

  أنظمة، ووثائق %ذه الشر>ات. 

                                                           

)يئة ا&%اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرن. املعاي�� الشرعية. الراض. دار امليمان  )١(
  .  ٦٨٤ه. ص١٤٣٧لل.شر والتوز*ع. 

و)ذا ?عA@ أن املعيار ?شمل املؤسسات القائمة قبل، و:عد صدور املعيار. وأن ع67 )ذه املؤسسات 3عديل  )٢(
  وثائقIا بما يتالءم مع )ذا املعيار. و*شمل املؤسسات الF@ يمكن أن ت.شأ Bعد صدور املعيار.

  . ٦٨٥ص )٣(
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وقد قام الباحث لتحقيق %ذا ال)دف، و6يان مدى �sة %ذه الفرضية، 

باستقراء جميع البنود املتعلقة باملعيار، والبالغة ثالثة عشر بنًدا، وثالثة مالحق. 

ت التأم	ن اإلسالمية حول العالم. و6ما ومقارن�Eا بما %و موجود VW وثائق عدد من شر>ا

%و موجود VW كتب القانون الوض�V، و6خاصة القانون املد�ي املصري. وقد تم لتحقيق 

%دف الدراسة، والتحقق من �sة فرضي�Eا عرض اjkطوط العر�ضة ال23 جاء �Eا 

ي"ون، املعيار، وال23 تمثل VW مجموع)ا نموذج التأم	ن اإلسالمي الذي يفuvض أن 

 و 
ً
  .مقارن�Eا بما %و >ائن فعال

: 3عر2ف التأم�ن اإلسالمي
ً

  أوال

بدأ املعيار بتعر�ف التأم	ن اإلسالمي وتمي	_ه �عر�ف املعيار للتأم�ن اإلسالمي:  .١

عن التأم	ن التقليدي، فقال: (التأم	ن اإلسالمي %و اتفاق أ�jاص يتعرضون ألخطار 

. وذلك بدفع اشuvا>ات عqz أساس معينة، عqz تالVW األضرار الناشئة عن %ذه األخطار

االلv_ام بالت�uع. و�ت"ون من ذلك صندوق تأم	ن لھ حكم ال�jصية االعتبار�ة، ولھ ذمة 

مالية مستقلة. صندوق يتم منھ التعو�ض عن األضرار ال23 ت�sق أحد املشuvك	ن من 

ذا الصندوق جراء وقوع األخطار املؤمن مEFا، وذلك طبًقا للوائح والوثائق. و�توqr إدارة %

%يئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مسا%مة بأجر. تقوم بإدارة أعمال 

التأم	ن، واسfثمار موجودات الصندوق). كما ذكر املعيار VW امل�sق (ج)، Zعر�ًفا آخر 

للتأم	ن اإلسالمي فقال: (التأم	ن اإلسالمي %و: التأم	ن التعاو�ي الشامل ل"ل أنواع 

عاون من خالل إدارة شركة متخصصة بأح"ام الشر�عة اإلسالمية الغراء. ا�jاطر، والت

و%و بذلك يختلف عن التأم	ن التعاو�ي الذي >ان يخص فئة معينة تتعرض jkطر 

مع	ن، مثل التجار، والبحارة، ونحو%ما. كما أنھ يختلف عنھ VW االلv_ام بأح"ام 

يث >انت األقساط VW الشر�عة، وVW �عض األسس الفنية ال23 تخص األقساط، ح

التأم	ن التعاو�ي VW البداية غ	u محددة ولكEFا VW التأم	ن اإلسالمي املنظم أصبحت 

. والذي يظ)ر أن املعيار )٤(منظمة �س�ب االعتماد عqz الدراسات اإلحصائية الدقيقة)

                                                           

  .٧٠٨انظر: ص  )٤(
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يتحدث VW التعر�ف الثا�ي عن التأم	ن التعاو�ي قديًما، والذي لم ~عد يقتصر VW الوقت 

اskاضر عqz فئة معينة من فئات ا��تمع، كما أن أقساطھ تتمتع بالثبات VW الوقت 

اskاضر. وعرف املعيار التأم	ن التعاو�ي VW نفس امل�sق بأنھ: (عقد تأم	ن جماVb يلv_م 

بموجبھ >ل مشuvك بدفع مبلغ من املال عqz س�يل الت�uع، لتعو�ض األضرار ال23 قد 

. ولم يطلع الباحث عqz %ذا التعر�ف، )٥(jkطر املؤمن منھ)تص ب أًيا مEFم عند تحقق ا

أو نحو منھ، VW كتب القانون املد�ي. فقد ذكر السEFوري VW شرحھ للقانون املد�ي 

ا�kديد Zعر�ًفا لعقد التأم	ن %و: (عقد بموجبھ يحصل أحد املتعاقدين و%و املؤمن لھ، 

للغ	u، إذا تحقق خطر مع	ن،  VW نظ	u مقابل يدفعھ، عZ qzع)د بمبلغ يدفعھ لھ، أو

املتعاقد اآلخر، و%و املؤمن، الذي يدخل VW ع)دتھ مجموًعا من %ذه األخطار، يجري 

. ولم يذكر أن %ذا التعر�ف يخص نوًعا من )٦(مقاصة فيما بيEFا وفًقا لقوان	ن اإلحصاء)

ن VW الغالب التأم	ن دون آخر، فأفاد العموم. ثم يقول: (وال)يئات ال23 تزاول التأم	ن ت"و 

 VW 2£ن التبادلية ف	شر>ات مسا%مة، وقد ت"ون جمعيات تبادلية ..... أما جمعيات التأم

األصل جمعيات Zعاونية، يجمع أعضاء ا�kمعية ف�Eا األخطار ال23 يتعرضون ل)ا، 

و�لv_مون بتعو�ض من يتحقق اjkطر بال¤سبة إليھ مEFم، VW سنة معينة، من االشuvاك 

و. ومن ثم ي"ون %ذا االشuvاك متغ	uًا، يز�د، أو ينقص، بحسب قيمة الذي يؤديھ >ل عض

التعو�ضات ال23 تلv_م ا�kمعية بأدا¥Eا خالل السنة. و�دفع العضو االشuvاك VW البداية 

مقداًرا معيًنا، وE¦ VWاية السنة تحسب قيمة التعو�ضات، فإن >ان املقدار الذي دفعھ 

إن >ان أك¨u رد إليھ ما زاد منھ. ثم جد إqr جانب العضو أقل من الواجب لزمھ إكمالھ. و 

%ذه ا�kمعيات جمعيات تأم	ن ذات ش"ل تبادVr، باشuvا>ات متغ	uة، أو ثابتة. و�"ون 

%ناك عادة حد أد�ى لعدد أعضا¥Eا، و�"ون ل)ا مال يقدمھ املؤسسون، و�حصلون عليھ 

املسا%مة. ومن %نا  عادة عن طر�ق االقuvاض. و�قوم مقام رأس املال لشر>ات التأم	ن

تقuvب جمعيات التأم	ن التبادلية من شر>ات التأم	ن املسا%مة. والذي يم	_ جمعيات 

التأم	ن التبادلية سواء أ>انت جمعيات تبادلية، أو ذات ش"ل تبادVr، عن الشر>ات 

                                                           

  انظر: املوضع نفسھ. )٥(

، ٧ج م،١٩٩٠عبدالرزاق السSTوري، الوسيط شرح القانون املدYي اVWديد. القا)رة. دار الSTضة العرQية.  )٦(

  . ١٣٨٥، ١٣٨٤، ص ٢م
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املسا%مة، أن األوqr ال Zعمل للر6ح، فل س ل)ا رأس مال، ول س ف�Eا مسا%مون يتقاضون 

عqz أس)م)م، و�"ونون %م املؤمن	ن، و�"ون العمالء %م املؤمن ل)م، بل إن أعضاء  أر6اًحا

 VW م، إذ يؤمن �عض)م �عًضا، ف)مEFن فيما بي	بادلون التأمfن التبادلية ي	جمعيات التأم

 qrا تبادلية. %ذا إE¦معيات بأ�kوقت واحد مؤمنون، ومؤمن ل)م. ومن %نا وصفت %ذه ا

تبادلية أن تتغ	u ف�Eا األقساط، سنة عن سنة. بحسب ما أن األصل VW ا�kمعية ال

تواج)ھ ا�kمعية >ل سنة من الv_امات نحو أعضا¥Eا. ومن ثم ت"ون األقساط ال23 يدفع)ا 

األعضاء اشuvا>ات متغ	uة. وإن >ان %ناك اتجاه وا*( VW الع)ود األخ	uة إqr جعل 

ائص التأم	ن فيذكر أنھ من . ثم يتحدث السEFوري عن خص)٧(األقساط اشuvا>ات ثابتة)

العقود امللزمة ل��انب	ن، وااللv_امان الرئ سان املتقابالن فيھ %ما الv_ام املؤمن لھ بدفع 

أقساط التأم	ن، والv_ام املؤمن بدفع مبلغ التأم	ن إذا وقعت ال"ارثة املؤمن مEFا. و%و 

 ملا أ
ً

عطى. فاملؤمن يأخذ أيًضا من عقود املعاوضة، إذ >ل من املتعاقدين يأخذ مقابال

 ملا 
ً

 %و أقساط التأم	ن ال23 يدفع)ا املؤمن لھ، وكذلك املؤمن لھ يأخذ مقابال
ً

مقابال

)٨(يدفعھ، %و مبلغ التأم	ن إذ وقعت ال"ارثة. و%و من عقود االحتمال، أو عقود الغرر 
 .

ولم يخص %ذه الصفات، أو اjkصائص بنوع من أنواع التأم	ن دون غ	uه، فأفاد العموم. 

ثم يتحدث عن عناصر عقد التأم	ن، أو األر>ان اjkاصة �عقد التأم	ن ومEFا قسط 

التأم	ن، فيقول: (و�"ون قسط التأم	ن عادة مبلًغا سنوً�ا ثابًتا ال يتغ	u من سنة ألخرى. 

 VW ن التبادلية، و�س{| القسط	جمعيات التأم VW اuً	ومع ذلك ي»( أن ي"ون مبلًغا متغ

)%ذه ا�kمعية باالشuvاك
. ومن ثم، يت¬( أن التأم	ن اإلسالمي الذي جاء بھ املعيار %و )٩(

التأم	ن التعاو�ي نفسھ، الوارد ذكره VW كتب القانون املد�ي. وال ~علم الباحث من أين أZى 

واضع املعيار بقيام التأم	ن التعاو�ي عqz الت�uع. والذي يظ)ر من بنود املعيار أن 

  ، %و صندوق املشuvك	ن.االشuvاك >لھ يوضع VW صندوق واحد

                                                           

  . ١٣٩٥، ١٣٩٤املصدر نفسھ. ص  )٧(

  .١٤٤١، ١٤٤٠املصدر نفسھ. ص  )٨(

  .١٤٤٩املصدر نفسھ. ص  )٩(
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ومسfند مشروعية التأم	ن التعاو�ي، والتبادVr، واالجتماVb، كما يذكر املعيار: (أنھ 

قائم عqz التعاون والت�uع. ول س عqz أساس املعاوضة. ومن املعلوم لدى الفق)اء أن الغرر 

، واألحاديث، غ	u مؤثر VW الت�uعات عند املالكية. وتدل عqz %ذه املشروعية اآليات الكث	uة

الدالة عqz األمر بالتعاون. وقد صدر بمشروعيتھ قرارات مجامع البحوث، والفقھ 

، حيث نص ٩/٢اإلسالمية، ومEFا عل س�يل املثال: قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدوVr رقم: 

 qzن التعاو�ي القائم ع	م أصول التعاون اإلسالمي %و عقد التأمuvأن العقد الذي يح qzع

تعاون، والت�uع. كما لم يختلف VW جوازه أحد من فق)اء العصر. كما أن التأم	ن أساس ال

)١٠(اإلسالمي يحقق التعاون ب	ن أفراد ا��تمع، وال ~س�Eدف الر6ح من عمليات التأم	ن)
 .

  . ودعوى اإلجماع عqz جواز التأم	ن التعاو�ي غ	u مسلم �Eا كما يرى الباحث، وتحتاج إqr دليل

التأم	ن التقليدي بأنھ: (عقد معاوضة مالية ~س�Eدف الر6ح من ثم عرف املعيار 

التأم	ن نفسھ. وتطبق عليھ أح"ام املعاوضات املالية ال23 يؤثر ف�Eا الغرر. وحكم التأم	ن 

. ولم يجد الباحث %ذا التعر�ف VW أي من كتب القانون )١١(التقليدي أنھ محرم شرًعا)

  املد�ي ال23 اطلع عل�Eا. 

تحدث املعيار فيما اإلسالمي () 'عض األنظمة والقوان�ن:  �عر�ف التأم�ن .٢

سبق كما يرى الباحث عما يجب أن ي"ون. فلم يطلع الباحث من استقراء أنظمة التأم	ن 

VW أك¨u من عشر دول عر6ية، وإسالمية، ووثائق أك¨u من عشر�ن شركة تأم	ن VW دول 

ال�jصية االعتبار�ة، والذمة عر6ية، وإسالمية، عqz وجود مثل %ذا الصندوق ذي 

املالية املستقلة. كما لم ~ستخدم أي من القوان	ن، أو األنظمة، ال23 اطلع عل�Eا الباحث، 

وال23 تحكم عمل شر>ات التأم	ن اإلسالمية حول العالم، ما صدر مEFا قبل صدور 

 	ناملعيار، وما صدر �عد صدوره، مصط�( التأم	ن اإلسالمي. فقد استخدم �عض القوان

مصط�( التأم	ن التعاو�ي مثل قانون التأم	ن السودا�ي، ونظام مراقبة شر>ات التأم	ن 

التعاو�ي السعودي. واستخدم �عض)ا اآلخر مصط�( الت"افل مثل النظام املال	_ي، 

ونظام دولة بروناي. واستخدم غ	u%ا مصط�( التأم	ن الت"افVz كما %و اskال VW القانون 

                                                           

  .٧٠٠انظر: املc%ق ب للمعيار، ص  )١٠(

  نفس املوضع.  )١١(
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رد�ي، والقانون اللي2. و�سوق الباحث %نا أمثلة من Zعر�فات اإلماراZي، والقانون األ 

  التأم	ن VW تلك األنظمة، وأمثلة مما ورد VW مقدمات وثائق تلك الشر>ات. 

استخدمت الالئحة  نظام مراقبة شر/ات التأم�ن التعاو-ي السعودي:  •

التعاو�ي. التنفيذية لنظام مراقبة شر>ات التأم	ن التعاو�ي السعودي مصط�( التأم	ن 

) من الالئحة التأم	ن التعاو�ي بأنھ: (تحو�ل أعباء ا�jاطر من ٧وعرفت املادة األوqr (فقرة

ن).  ن، وZعو�ض من يتعرض مEFم للضرر، أو اjkسارة، من قبل املؤّمِ ن ل)م إqr املؤّمِ املؤمَّ

 والنظام السعودي متقدم زمنًيا عqz املعيار.

استخدم القانون السودا�ي مصط�( التأم	ن التعاو�ي  قانون التأم�ن السودا-ي:  •

VW حديثھ عن تأمينات األشياء. فعرف عقد التأم	ن التعاو�ي بأنھ: (عقد يلv_م فيھ املؤمن 

نيابة عن املؤمن ل)م، بأن يؤدي إqr املؤمن لھ أو إqr املستفيد مبلًغا من املال، أو أي عوض، 

قق اjkطر املب	ن VW العقد، وذلك مقابل مبلغ VW حالة وقوع اskادث املؤمن ضده، أو تح

محدد يؤديھ املؤمن لھ للمؤمن، عqz وجھ الت�uع، ملقابلة الv_امات املؤمن). واستخدم 

القانون مصط�( الت"افل عند اskديث عن تأمينات األ�jاص، فعرفت املادة الرا�عة من 

 إqrعن املؤمن ل)م بأن يؤدى عقد يلv_م فيھ املؤمن نيابة (نفس القانون عقد الت"افل بأنھ: 

املستفيد، مبلًغا من املال، أو إيراًدا دورً�ا، VW حالة تحقق الس�ب املوجب  إqrاملؤمن لھ، أو 

لدفع مز�ة الت"افل، وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديھ املؤمن لھ للمؤمن، عqz وجھ الت�uع، 

 . ار ظ)وًرا من حيث الزمن. والقانون السودا�ي متقدم عqz املعي)ملقابلة الv_امات املؤمن

سنوات  ٤استخدم القانون اإلماراZي الذي صدر �عد  قانون التأم�ن اإلمارا�ي:  •

من صدور املعيار، مصط�( التأم	ن الت"افVz، وعرفھ بأنھ: (تنظيم Zعاقدي جماE² Vbدف 

إqr تحقيق التعاون ب	ن مجموعة من املشuvك	ن، VW مواج)ة أخطار معينة. حيث يقوم >ل 

EFن، يتم من م	كuvت"و�ن حساب ~س{| حساب املش qrن، يؤدي إ	اك معuvم بدفع اش

خاللھ دفع التعو�ض املستحق، ملن يتحقق اjkطر بال¤سبة إليھ. وتقوم شركة التأم	ن 

 الت"افVz بإدارة %ذا اskساب، واسfثمار األموال املتجمعة فيھ، مقابل م"افأة معينة). 
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ن األرد�ي و%و متأخر عن املعيار ظ)وًرا، استخدم القانو  القانون األرد-ي:  •

مصط�( التأم	ن الت"افVz، وعرفھ بأنھ: (تنظيم Zعاقدي E²دف إqr تحقيق التعاون ب	ن 

مجموعة من األ�jاص ~سمون املشuvك	ن، يتعرضون jkطر واحد، أو أخطار معينة، 

الناتج  وذلك من خالل تالVW آثار األخطار ال23 يتعرض ل)ا أحد%م، بتعو�ضھ عن الضرر 

عن وقوع %ذه األخطار. وذلك بالv_ام >ل مEFم بدفع مبلغ مع	ن عqz س�يل الت�uع، ~س{| 

االشuvاك. وتقوم شر>ات التأم	ن الت"افVz بإدارة عمليات التأم	ن الت"افVz، واسfثمار 

، أو حصة معلومة 
ً

أموال صندوق حملة الوثائق، مقابل أجر معلوم، باعتبار%ا وكيال

6ًا، أو كال%ما مًعا، وذلك بما يتفق مع أح"ام %ذه التعليمات، وأح"ام باعتبار%ا مضار 

 الشر�عة اإلسالمية، ومباد¥Eا). 

استخدم القانون مصط�( الت"افل. وعرفھ بأنھ: (نظام  قانون دولة بروناي:  •

يتفق مع أح"ام الشر�عة اإلسالمية، يقوم عqz األخوة، والتضامن، واملساعدة املتبادلة، 

م بتقديم املساعدة للمشuvك عند اskاجة، حيث اتفق املشuv>ون عqz وال23 تuvج

 اإلس)ام، أو االشuvاك ل)ذا الغرض). 

استخدم القانون و%و متأخر عن املعيار ظ)وًرا مصط�(  القانون الباكستا-ي:  •

(نظام ~عتمد عqz املساعدة املتبادلة، وفًقا ألح"ام الشر�عة  الت"افل، وعرفھ بأنھ:

اإلسالمية، وال23 تنص عqz مساعدات مالية، واملساعدة املتبادلة للمشارك	ن، VW حالة 

حدوث طوارئ معينة. حيث يتفق املشار>ون فيما بيEFم عqz املسا%مة VW صندوق 

 مشuvك ل)ذا الغرض). 

، من صدر مEFا قبل صدور املعيار، ومن صدر فلم ينص أي من القوان	ن السابقة

�عد صدور املعيار، عqz وجود مثل %ذا الصندوق، وعqz وجود تلك ال�jصية 

االعتبار�ة للصندوق، ذات الذمة املالية املستقلة. كما لم يطلع الباحث عqz وجود %ذا 

الصندوق VW العديد من الشر>ات. فقد نص �عض الشر>ات عqz ما يأZي عqz س�يل 

ملستأمن	ن أنفس)م، ملكيتها ال23 يدفع)ا املستأمنون تبقى التأم	ن (إن أقساط املثال: 

، كدفع التعو�ضات ةـات التأمينيـالعملياskقوق املالية ال23 تتطلEµا كافة �عد اسfيفاء 

 وت"و�ن االحتياطيات الضرور�ة، ونحو ذلك).  ين،ادة التأمـوتكاليف إع، للمتضررين
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 وثائق 'عض الشر/ات:�عر�ف التأم�ن وفق  .٣

استخدم �عض شر>ات التأم	ن حول العالم اإلسالمي للتعر�ف بنفس)ا مصط�( 

شركة تأم	ن Zعاو�ي، مثل الشر>ات العاملة VW السوق السعودي، و¶عض الشر>ات 

العاملة VW السوق السودا�ي. واستخدم �عض)ا مصط�( شركة تأم	ن إسالمية، مثل 

لسودا�ي، والسوق القطري، والسوق األرد�ي. �عض الشر>ات العاملة VW السوق ا

واستخدم غ	u%ا مصط�( شركة تأم	ن ت"افVz، مثل �عض الشر>ات العاملة VW السوق 

اإلماراZي، والسوق اللي2، والسوق السوري. واستخدم آخرون مصط�( شركة ت"افل، 

 مثل �عض الشر>ات العاملة VW السوق املال	_ي، والسوق الباكستا�ي، وسوق دولة

بروناي. ولم يطلع الباحث عZ qzعر�ف للتأم	ن اإلسالمي، أو التعاو�ي، أو الت"افVW ،Vz أي 

  من وثائق تلك الشر>ات، ر6ما أل¦Eا تطبق نظاًما معيًنا لھ، وقد تكفل ب"ل %ذه األمور. 

  ثانًيا: التكييف الفق<= لالش>;اك

نص املعيار عqz التكييف  التكييف الفق<= لالش>;اك بموجب املعيار: .١

الفق£2 لالشuvاك عqz النحو اآلZي: (التأم	ن اإلسالمي يقوم عqz أساس االلv_ام بالت�uع من 

املشuvك	ن ملص�E�sم، وحماية مجموع)م، بدفع اشuvا>ات يت"ون مEFا الصندوق الذي 

مارسة تديره %يئة مختارة من حملة الوثائق. أو تديره الشركة املسا%مة املرخص ل)ا بم

خدمات التأم	ن، عqz أساس الو>الة بأجر، وتقوم ال)يئة ا�jتارة، أو الشركة، باسfثمار 

موجودات التأم	ن عqz أساس املضار6ة، أو الو>الة باالسfثمار). فقد أقام املعيار التأم	ن 

اإلسالمي كما يرى الباحث عqz أساس املعاوضة. فاالشuvاك مدفوع عqz س�يل الv_ام 

)، (بالv_ام ٣٫٣لت�uع للصندوق املفuvض. و%ذا االلv_ام مقابل كما جاء VW البند (املشuvك با

الصندوق بتغطية الضرر، بحسب الوثائق، واللوائح). أي الv_ام مقابل الv_ام، و%ذا ~ع·2 

)١٢(املعاوضة. و%ذا %و اskاصل VW جمعيات التأم	ن التبادلية التقليدية 
. 

                                                           

  .١٣٩٥، ص ٢، م٧السSTوري. مصدر سابق. ج )١٢(
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أخذ عدد من األنظمة والقوان�ن: التكييف الفق<= لالش>;اك () 'عض  .٢

 VW عض الدول العر6ية، واإلسالمية، بالتكييف املذ>ور� VW ن	ن، وأنظمة التأم	قوان

 املعيار، وأخذ �عض)ا �غ	uه، عqz النحو اآلZي:

ب، من Zعليمات تنظيم التأم	ن الت"افVW Vz األردن، لسنة ٢عرفت املادة  .٢٫١

أن تنظيم أعمال التأم	ن وZعديالتھ ، �ش٣٣، الصادرة بموجب القانون رقم م٢٠١١

، التأم	ن الت"افVz بأنھ: (تنظيم Zعاقدي E²دف إqr تحقيق التعاون ب	ن م١٩٩٩لسنة 

مجموعة من األ�jاص ~سمون املشuvك	ن، يتعرضون jkطر واحد، أو أخطار معينة، 

 وذلك من خالل تالVW آثار األخطار ال23 يتعرض ل)ا أحد%م، بتعو�ضھ عن الضرر الناتج

عن وقوع %ذه األخطار. وذلك بالv_ام >ل مEFم بدفع مبلغ مع	ن عqz س�يل الت�uع، ~س{| 

االشuvاك. وتقوم شر>ات التأم	ن الت"افVz بإدارة عمليات التأم	ن الت"افVz، واسfثمار 

، أو حصة معلومة 
ً

أموال صندوق حملة الوثائق، مقابل أجر معلوم، باعتبار%ا وكيال

كال%ما مًعا، وذلك بما يتفق مع أح"ام %ذه التعليمات، وأح"ام  باعتبار%ا مضار6ًا، أو

 V�الشر�عة اإلسالمية، ومباد¥Eا). و%ذا يتفق مع املعيار نًصا، ومضموًنا. ور6ما بلغ واض

 القانون نص املعيار فعملوا بھ، ور6ما لم يبلغ)م فتصادف توافق)ما مًعا. 

، بوجوب أن م٢٠١٠در VW نصت املادة التاسعة من القانون اإلماراZي الصا  .٢٫٢

تحتوي وثيقة التأم	ن عqz إيضاح، بأن ما يدفعھ املشuvك إنما يدفعھ عqz س�يل االلv_ام 

بالت�uع. و%ذا يتفق مع املعيار نًصا، ومضموًنا. ور6ما بلغ واض�V القانون نص املعيار 

 فعملوا بھ، ور6ما لم يبلغ)م فتصادف توافق)ما مًعا. 

٢٫٣.   ،qrاك نصت املادتان األوuvأن االش qzوالسادسة، من القانون اللي2 ع

مدفوع عqz س�يل االلv_ام بالت�uع. و%ذا يتفق مع املعيار نًصا، ومضموًنا. القانون متأخر 

عن املعيار صدوًرا. ور6ما بلغ واض�V القانون نص املعيار فعملوا بھ، ور6ما لم يبلغ)م 

 فتصادف توافق)ما مًعا. 

الرا�عة من قانون التأم	ن والت"افل السودا�ي لعام نصت املادتان الثالثة، و   .٢٫٤

، و%و متقدم عqz املعيار صدوًرا، عZ qzعر�ف التأم	ن التعاو�ي، والت"افل. كما ٢٠٠٣
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نصت عqz دفع القسط، أو االشuvاك، عqz س�يل الت�uع. ل ستحق مبلغ التأم	ن بذلك 

ا. عqz س�يل الت�uع. ليختلف بذلك عن املعيار نًصا، و�تفق معھ 
ً
 مضمون

نص القانون السوري املتأخر عن املعيار من حيث تار�خ الصدور، عqz قيام   .٢٫٥

التأم	ن عqz أساس املعاوضة. حيث جعل تحو�ل اjkطر عن عاتق املؤمن لھ إqr عاتق 

املؤمن، واملuvجم عملًيا بحصولھ عqz التعو�ض عند حصول اjkطر، مر%وًنا بدفع 

 ختلف بذلك مع املعيار نًصا، و�تفق معھ مضموًنا.املؤمن لھ للقسط، أو االشuvاك. لي

ينص القانون عqz دفع االشuvاك عqz س�يل  قانون التأم�ن السودا-ي: .٢٫٦

 الت�uع.

لم ينص النظام صراحة  نظام مراقبة شر/ات التأم�ن التعاو-ي السعودي: .٢٫٧

عqz التكييف الفق£2 لالشuvاك، ولكن يفاد من Zعر�ف التأم	ن، وZعر�ف القسط أن 

 سط مدفوع عqz س�يل املعاوضة. الق

أًيا >ان التكييف الفق<= لالش>;اك وفق وثائق 'عض الشر/ات اإلسالمية:  .٣

االسم الذي تطلقھ الشركة عqz نفس)ا، فإن كث	uًا من وثائق التأم	ن الصادرة عن %ذه 

الشر>ات، وال23 اطلع عل�Eا الباحث تتصدر%ا العبارة اآلتية: (بما أن املؤمن لھ قد تقدم 

ل)ذا  اإqr الشركة بطلب وإقرار خطي للتأم	ن عqz املركبة، ووافق عqz اعتبار%ما أساًس 

... فقد قامت الشركة بإصدار  ال يتجزأ منھ، وسدد االشuvاك املطلوب  العقد وجزءً 

... نتج أو ترتب عن  تلv_م الشركة VW حالة حدوث حادث ... وثيقة التأم	ن وذلك وفًقا لآلZي

 VW اEا املنصوص عل�Eحدود مسؤولي� VW ا بتعو�ض املؤمن لھEاستعمال املركبة املؤمن عل�

جميع املبالغ ال23 يuvتب عqz املؤمن لھ، أو السائق ا��از قانوًنا، جدول الوثيقة، عن 

...). وVº نص VW املعاوضة، وااللv_ام املتبادل ب	ن طرVW العقد،  بدفع)ا بصفة Zعو�ض عن

كما يرى الباحث. ونص املعيار VW تكييف االشuvاك عqz أنھ مدفوع عqz س�يل االلv_ام 

 VW ع، وإن لم يكن موجوًداuن اإلسالمية، ولكنھ موجود من حيث بالت�	وثائق شر>ات التأم

 املضمون، و%و املعاوضة، ومنھ عqz س�يل املثال:
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٣٫١.   qzا عEFتتصدر وثائق الت"افل الصادرة عن شركة النور اإلماراتية للت"افل، وم

 (بماس�يل املثال وثيقة الرعاية ال»sية الفردية، والرعاية ال»sية العائلية، العبارة اآلتية: 

 اأن املؤمن لھ (املشuvك) قد تقدم إqr شركة نور للت"افل العائVz بطلب التأم	ن، ~ش"ل أساًس 

ل)ذا العقد، وجزًءا ال يتجزأ منھ، فإن الشركة تتع)د، و6موجب الشروط، واالست«ناءات، 

، عqz أن Zعوض 
ً

الواردة VW الوثيقة، وأية شروط، أو است«ناءات، قد تضاف إل�Eا مستقبال

ھ �عد Zسديد اشuvاك التأم	ن، أو املوافقة عqz السداد، خالل مدة التأم	ن ا�sددة املؤمن ل

(....Vrالنحو التا qzجدول %ذا العقد ع VW. 

٣٫٢.   Vzن الت"اف	تتصدر الوثائق الصادرة عن شركة العقيلة السور�ة للتأم

ب (تم االتفاق ب	ن شركة العقيلة للتأم	ن الت"افVz (املدير skسا العبارة اآلتية:

 qzجدول الوثيقة ع VW املذ>ور اسمھ (ن	كuvحساب املش VW العضو) كuvن)، واملش	كuvاملش

أنھ لقاء قيام املشuvك باالشuvاك (أو التع)د باالشuvاك) skساب املشuvك	ن باشuvاك 

التأم	ن املذ>ور با�kدول، و¶شرط مراعاة الشروط، واالست«ناءات، واألح"ام، املنصوص 

قة، أو أي م�sق يضاف عل�Eا، و6ما ال يخالف أح"ام الشر�عة عل�Eا VW %ذه الوثي

 اإلسالمية، فإن %يئة املشuvك	ن سوف Zعوض املشuvك ....).

تتصدر الوثائق الصادرة عن %ذه الشركة اإلسالمية القطر�ة للتأم	ن،   .٣٫٣

والت�uع (بما أن املؤمن لھ (املشuvك) قد الv_م باملشاركة VW حساب التأم	ن  العبارة اآلتية:

لھ، وتقدم إqr الشركة اإلسالمية القطر�ة للتأم	ن بطلب ... فإن الشركة تتع)د و>الة عن 

حساب التأم	ن، و6موجب الشروط، واالست«ناءات، الواردة VW الوثيقة، وأية شروط، أو 

، عqz أن Zعوض املؤمن لھ �عد Zسديد اشuvاك 
ً

است«ناءات، قد تضاف إل�Eا مستقبال

وافقة عqz السداد خالل مدة التأم	ن ا�sددة VW جدول %ذا العقد، عqz التأم	ن، أو امل

.(....Vrالنحو التا 

تتصدر الوثائق الصادرة عن شركة النيل للت"افل العائVz العبارة اآلتية:   .٣٫٤

(تلv_م الشركة مقابل قيام املشuvك �سداد االشuvا>ات ا�sددة بجدول الوثيقة، 

، أو مالحق التعديل، واملدرجة بالوثيقة، أو املعدلة واjkاضعة لشروط، وأح"ام الوثيقة

 VW ددينsك، أو للمستفيدين ا�uvفيما �عد، �سداد املزايا املدرجة بجدول الوثيقة، للمش
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الوثيقة، وذلك �عد التأكد من تحقق اskدث املقرر Zغطيتھ VW الوثيقة، وإثبات سن 

 ال�jص املغطى).

  من حيث تار�خ الوجود. وأغلب %ذه الشر>ات متأخر عن املعيار

ونجد VW املقابل شر>ات أخرى مثل الشركة الباكستانية ال"و�fية للت"افل، 

والشركة الباكستانية القطر�ة للت"افل، تدفع ف�Eا االشuvا>ات لت"و�ن ما ~س{| صندوق 

ت"افل املشuvك	ن، والذي يدار من قبل الشركة. و�حصل املشuv>ون عqz املنافع من 

 ملبدأ الوقف. و%و نموذج يختلف عما نص عليھ املعيار. الصندوق وفًقا

ا: العالقا
ً
  ت التعاقدية >; التأم�ن اإلسالميثالث

ا للمعيار: .١
ً

ي¤¾½¼ عقد التأم	ن اإلسالمي وفق املعيار  العالقات الناشئة وفق

:Vº ثالث عالقات 

(عالقة املشاركة ب	ن املسا%م	ن VW الشركة). و%ذه العالقة كما يرى الباحث  .١٫١

 ش¿Eا أي عقد شركة، وال تختص �شر>ات التأم	ن اإلسالمي. ي¤

(العالقة ب	ن الشركة و6	ن صندوق حملة الوثائق. وVº عالقة الو>الة من  .١٫٢

حيث اإلدارة. أما من حيث االسfثمار ف£2 عالقة مضار6ة، أو و>الة باالسfثمار). وتختص 

ر الذي تأخذه عن الو>الة، الشركة املسا%مة املديرة للتأم	ن برأسمال)ا، وعوائده، واألج

و�سب�Eا ا�sددة من الر6ح ا�sقق عن اسfثمار موجودات التأم	ن عqz أساس املضار6ة، أو 

األجر ا�sدد عqz أساس الو>الة باالسfثمار. وتتحمل الشركة جميع مصروفاELا. ومن تلك 

املصروفات مصروفات اسfثمار موجودات التأم	ن. و�ختص صندوق حملة الوثائق 

الشuvا>ات، وعوائد%ا، وما يتم ت"و�نھ من مخصصات، واحتياطات متعلقة بالتأم	ن، با

و6الفائض التأمي·2، و�تحملون جميع املصروفات املباشرة املتعلقة بإدارة عمليات 

. ومسfند تنظيم العالقة ب	ن الشركة، وحساب التأم	ن، عqz أساس األجر، أو )١٣(التأم	ن)

 الو>الة.بدونھ، وفق املعيار %و عقد 

                                                           

  .٦٨٦ص  )١٣(
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(العالقة ب	ن حملة الوثائق و6	ن الصندوق عند االشuvاك: Vº عالقة الv_ام  .١٫٣

بالت�uع، والعالقة ب	ن املستفيد و6	ن الصندوق عند التعو�ض Vº عالقة الv_ام الصندوق 

. وقد ذكر املعيار أن مسfند >ون عقد )١٤(بتغطية الضرر، بحسب الوثائق، واللوائح)

زًما للعاقدين %و أنھ يكيف عqz أساس الEFد، أو االلv_ام بالت�uع. التأم	ن عقًدا ت�uعًيا ال 

وقد روي عن عVz، وابن مسعود أ¦Eما قاال: ال)بة جائزة إذا >انت معلومة قبضت أو لم 

تقبض. كما ورد عن أ¶ي بكر وعمر ما يدل عqz أن ال)بة ال تلزم إال بالقبض. فجمع مالك 

بن مسعود وغ	u%ما VW لزوم العقد عqz أن العقد من ب	ن %ذه اآلثار بأن حمل آثار عVz وا

حيث %و عقد الزم. وحمل آثار أ¶ي بكر وعمر عqz أن القبض شرط لتمام العقد وأن 

. و%ذه العالقة كما يرى الباحث )١٥(ذلك >ان سًدا للذر�عة ال23 ذكر%ا عمر رÁ½2 هللا عنھ

uvض، والصندوق ملv_م VW قائمة عqz املعاوضة. فاملشuvك ملv_م بالت�uع للصندوق املف

 املقابل بتعو�ض املشuvك عند وقوع اjkطر. أي الv_ام مقابل الv_ام.

ا لبعض األنظمة والقوان�ن:  .٢
ً

ي¤¾½¼ عقد التأم	ن وفًقا العالقات الناشئة وفق

لبعض األنظمة، والقوان	ن، عالقت	ن Zعاقديت	ن، تت¬( أوال%ما من خالل Zعر�ف عقد 

لالشuvاك، وVº العالقة ما ب	ن مجموع حملة الوثائق. أو التأم	ن، والتكييف الفق2£ 

 عن حساب التأم	ن اململوك 
ً

العالقة ب	ن املشuvك، وشركة التأم	ن بصف�Eا مديًرا ووكيال

��موع حملة الوثائق. أما العالقة الثانية ف£2 العالقة ب	ن مجموع حملة الوثائق، 

ر أموال التأم	ن. وقد نصت القوان	ن وشركة التأم	ن VW إدارة عمليات التأم	ن، واسfثما

واألنظمة الصادر مEFا قبل صدور املعيار، وما �عد صدور املعيار، صراحة عqz %ذه 

 العالقة عqz النحو اآلZي:

تركت املادة الثامنة من القانون اإلماراZي و%و متأخر عن املعيار صدوًرا  .٢٫١

%ما: نموذج الو>الة،  لشر>ات التأم	ن، أو الت"افل اskر�ة للعمل بأحد نموذج	ن،

ونموذج الو>الة واملضار6ة مًعا. وقد نصت املادة التاسعة من القانون، عqz وجوب 

اشتمال وثيقة التأم	ن، أو الت"افل، عqz مقدار أجر الو>الة الذي Zستحقھ الشركة، 

                                                           

  .٦٨٧، ٦٨٦ص  )١٤(

  .٧٠٢انظر: املc%ق ب للمعيار، ص  )١٥(
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وكيفية احfسابھ. وكذلك حصة الشركة من عائد املضار6ة، أو أجر الو>الة عن اسfثمار 

 شuvك	ن، وكيفية التوصل إqr حساب %ذا العائد، أو األجر. حساب امل

، املوافق ه٢/٤/١٤١٦الصادرة بتار�خ  ،١٩٩٥/٤ جاء VW الفتوى رقم  .٢٫٢

، عن ال)يئة العليا للرقابة الشرعية ل��)از املصرVW واملؤسسات املالية م٢٩/٨/١٩٩٥

مًعا. حيث ت"ون الشركة اإلسالمية VW السودان، أن املتبع %و نموذج الو>الة واملضار6ة 

 مقابل املصروفات الفعلية، فيما يتعلق بجمع االشuvا>ات، ودفع التعو�ضات، 
ً

وكيال

 ومضار6ًا فيما يتعلق باسfثمار حصيلة االشuvا>ات.

٢٫٣.  Vzن الت"اف	ترك القانون األرد�ي و%و متأخر عن املعيار صدوًرا، لشر>ات التأم

zن الت"اف	إدارة عمليات التأم VW ر�ةskثمار أموال صندوق حملة الوثائق، مقابل اfواس ،V

 بأجر. أو �سبة 
ً

مبلغ معلوم، أو �سبة مئو�ة معلومة من االشuvا>ات ا�sصلة، باعتبار%ا وكيال

 VW 
ً

مئو�ة شاÂعة معلومة من الفائض باعتبار%ا مضار6ًا. أو كال%ما مًعا، وذلك باعتبار%ا وكيال

يتعلق باسfثمار االشuvا>ات ا�sصلة. وذلك بما يتفق إدارة عمليات التأم	ن، ومضار6ًا فيما 

 مع أح"ام الشر�عة اإلسالمية، ومباد¥Eا. 

٢٫٤.  qzاملعيار ظ)وًرا، عقد الت"افل ع qz_ي، و%و متقدم ع	أقام القانون املال

 عن مجموع املشuvك	ن، VW إدارة 
ً

أساس نموذج الو>الة. حيث ت"ون شركة الت"افل وكيال

جمع االشuvا>ات واسfثمار%ا، ودفع التعو�ضات املستحقة،  أموال الت"افل، من حيث

وعمل ترت بات إعادة الت"افل. ونص النظام VW بروناي عqz ثالثة أنواع من الت"افل. يقوم 

�عض)ا عqz مبدأ املضار6ة. و�قوم البعض اآلخر عqz مبدأ الو>الة. حيث ترك القانون الباب 

 . ملناسب ل)امفتوًحا أمام الشر>ات الختيار النموذج ا

نص القانون اللي2 عqz قيام عمليات إدارة اjkطار، وأعمال االسfثمار   .٢٫٥

 املرتبطة باالشuvا>ات من قبل الشركة عqz أساس الو>الة، واملضار6ة مًعا.

أقام القانون الباكستا�ي نموذج الت"افل العام عqz مبدأ الو>الة بأجر.   .٢٫٦

 >الة، واملضار6ة، مًعا.وأقام نموذج الت"افل العائVz عqz أساس الو 
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٢٫٧.  VW ر�ةskالسوق ا VW ن التعاو�ي العاملة	ترك النظام السعودي لشر>ات التأم

 تطبيق النموذج الذي تراه مناسًبا. فلم يلزم)ا باتباع نموذج مع	ن.

ا لوثائق 'عض الشر/ات:  .٣
ً

نص العديد من وثائق العالقات الناشئة وفق

  بحملة الوثائق، وذلك عqz النحو اآلZي:شر>ات التأم	ن اإلسالمية عqz عالق�Eا 

تقوم شركة النور اإلماراتية للت"افل بإدارة عمليات التأم	ن، وما يتضمنھ   .٣٫١

ذلك من جمع االشuvا>ات، ودفع التعو�ضات، عqz س�يل الو>الة. حيث تتقاÁ½| أجًرا 

VW ا>ات. وتبلغ %ذه ال¤سبةuvسبة مئو�ة معلومة من االش� VW لذلك، يتمثل 
ً

حد%ا  مقابال

 |½Ãا>ات. كما تقوم ب) %٤٠(األقuvاالش Vrصلة، حيث من إجماsا>ات ا�uvثمار االشfاس

حًدا أقÃ½|، ) %١٠(تتقاÁ½| الشركة �سبة مئو�ة معلومة شاÂعة من األر6اح تبلغ 

ا مضار6ًا. 
ً
 باعتبار%ا شر�"

بأن املؤمن لھ يوافق عqz جاء VW وثائق الشركة األوqr للتأم	ن VW األردن،   .٣٫٢

تفو�ض الشركة بإدارة العمليات التأمي¤ية عqz أساس الو>الة بأجر معلوم، واسfثمار 

 من أقساط التأم	ن بموجب نظام املضار6ة اإلسالمية.  املتوفر

Zعد الشركة اإلسالمية القطر�ة للتأم	ن وكيلة بأجر يحدد سنوً�ا بموافقة   .٣٫٣

م العقود، وااللv_امات. وVº %يئة الفتوى والرقابة الشرعية، عن حساب التأم	ن VW إبرا

Zسfثمر أموال اskساب مضار6ة، ب¤سبة من الر6ح تحدد سنوً�ا، بموافقة %يئة الفتوى 

 والرقابة الشرعية. 

تنص وثائق شركة النيل للت"افل العائVz عqz وجود عالقة و>الة بأجر، فيما   .٣٫٤

الشuvاك يتعلق بصندوق الت"افل، حيث تحصل الشركة عqz �سبة مئو�ة معلومة من ا

 لذلك، عqz النحو املو*( بجداول الوثائق. كما تنص عqz وجود عالقة مضار6ة 
ً

مقابال

 ب	ن الشركة، و6	ن حملة الوثائق، فيما يتعلق باskساب االسfثماري.

تنص وثائق الت"افل العائVz الصادرة عن شركة مال	_يا للت"افل عqz س�يل   .٣٫٥

ركة، و6	ن حملة الوثائق. فيما يتعلق بإدارة املثال، عqz وجود عالقة و>الة بأجر ب	ن الش

عمليات الت"افل، ومضار6ة VW إدارة األصول. كما ت¤شأ بموجب عقد الت"افل العام لنفس 
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الشركة عالقة و>الة بأجر ب	ن حامل الوثيقة، و6	ن الشركة، تقوم بموجبھ الشركة 

و�ضات، وعمل بإدارة صندوق ا�jاطر، من جمع االشuvا>ات واسfثمار%ا، ودفع التع

 وكذلك اskال VW شركة ت"افل بروناي دار السالم.  ترت بات إعادة التأم	ن.

تقوم الشركة الباكستانية ال"و�fية �عمل	ن %ما: جمع االشuvا>ات ودفع   .٣٫٦

التعو�ضات وفًقا ملبدأ الو>الة بأجر. واسfثمار حصيلة االشuvا>ات وفًقا ملبدأ املضار6ة، 

  قبل الطرف	ن، حملة الوثائق، والشركة. حيث يتم اقfسام األر6اح من

  التأم�ن اإلسالمي وأسسھ الشرعيةرا<ًعا: مبادئ 

 ذكر املعيار Zسعة أسس يقوم عل�Eا التأم	ن اإلسالمي عqz النحو اآلZي:

االلv_ام بالت�uع: حيث ينص املعيار عqz (أن املشuvك يت�uع باالشuvاك وعوائده  .١

يلv_م بتحمل ما قد يقع من �Äز بحسب  skساب التأم	ن، لدفع التعو�ضات. وقد

 qzإجبار العضو ع VW ام، يتمثل_vا وتطبيًقا عملًيا ل)ذا االلuً	اللوائح املعتمدة). ونجد تفس

. و%ذا ~ع·2 أن االشuvاك )١٦(دفع االشuvاك إذا امتنع عن ذلك، أو تأخر VW دفع االشuvاك

يف يتحمل املشuvك �Äز وعوائد اسfثماره خرجت من ملكيتھ إqr ملكية الصندوق. فك

، من املعيار، والذي ينص ٥٫٥صندوق ال يملك محتو�اتھ. و�تعارض %ذا البند مع البند 

عqz اآلZي:(يجوز أن Zشتمل اللوائح عqz التصرف VW الفائض.........، أو توز�عھ، أو جزء 

، ٢بند . كما يتعارض مع ال)١٧(منھ عqz املشuvك	ن، عqz أال Zستحق الشركة املديرة ش ًئا)

Z VWعر�ف التأم	ن اإلسالمي الذي أورده املعيار، حيث جاء VW التعر�ف (وذلك بدفع 

اشuvا>ات عqz أساس االلv_ام بالت�uع. و�ت"ون من ذلك صندوق تأم	ن لھ حكم ال�jصية 

االعتبار�ة، ولھ ذمة مالية مستقلة). فكيف يحصل املشuvك عqz فائض مال ال يملكھ. 

جت نًصا عن ملكية املشuvك، حيث ت�uع �Eا املشuvك بال"امل فاالشuvاك وعوائده خر 

ا للمشuvك	ن. 
ً
 للصندوق. ومن ثم فإن فائض الصندوق ملك للصندوق، ول س مل"

                                                           

  انظر: الgfامات املش�fك الF@ أورد)ا املعيار.  )١٦(

  .٦٨٨ص  )١٧(
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(الشركة وكيلة VW إدارة حساب التأم	ن، ومضار6ة، أو وكيلة VW اسfثمار  .٢

قات موجودات التأم	ن). وقد نص املعيار عqz %ذا املبدأ عند اskديث عن العال

 التعاقدية ال23 ي¤ش¿Eا عقد التأم	ن اإلسالمي.

(قيام الشركة املنظمة للتأم	ن بإ�شاء حساب	ن منفصل	ن، أحد%ما خاص  .٣

بالشركة نفس)ا، حقوق)ا، والv_اماELا. واآلخر خاص بصندوق حملة الوثائق، حقوق)م، 

الوثائق . و�رى الباحث %نا وجود خطأ VW الصياغة. فصندوق حملة )١٨(والv_اماELم)

املفuvض وجوده لھ ذمة مالية مستقلة عن ذمم املشuvك	ن، كما نص عqz ذلك املعيار 

صراحة Z VWعر�ف التأم	ن اإلسالمي. ومن ثم ي¤بVÅ أن يقال: واآلخر خاص بصندوق حملة 

الوثائق، حقوقھ، والv_اماتھ. و�نص عqz %ذين اskساب	ن العديد من األنظمة، والقوان	ن، 

 .دى شر>ات التأم	ن اإلسالمية، والشر>ات التبادلية التقليديةو%و معمول بھ ل

يختص حساب التأم	ن بموجودات التأم	ن، وعوائد اسfثماراELا، كما أنھ يتحمل  .٤

. و%ذا حاصل VW شر>ات التأم	ن اإلسالمية، والتبادلية التقليدية، كما تنص )١٩(الv_اماELا

 .واإلسالمية، ال23 اطلع عل�Eا الباحثعليھ قوان	ن، وأنظمة التأم	ن VW الدول العر6ية 

(يجوز أن Zشتمل اللوائح املعتمدة عqz التصرف VW الفائض، بما فيھ  .٥

املص�sة، حسب اللوائح املعتمدة، مثل: ت"و�ن االحتياطات، أو تخفيض االشuvا>ات، أو 

الت�uع بھ �kمعيات خ	uية، أو توز�عھ، أو جزء منھ، عqz املشuvك	ن، عqz أال Zستحق 

ركة املديرة ش ًئا من ذلك). و�رى املعيار أن مسfند الفائض التأمي·2: (%و طبيعة الش

العقد القائم عqz التعاون وما جرى عليھ ال»sابة من الEFد). و�رى الباحث أن توز�ع 

الفائض >لھ أو �عضھ عqz املشuvك	ن، يfناقض مع ما سبق ذكره من انفصال ذمة 

املشuvك	ن املالية. فكيف يوزع عqz املشuvك	ن املتبقي صندوق املشuvك	ن املالية، عن ذمم 

 من ذمم 
ً

من مال ال يمل"ونھ. فالفائض %و املتبقي من االشuvا>ات ال23 خرجت أصال

املشuvك	ن، وعوائد اسfثماراELا، �عد خصم املصروفات ا�jتلفة. فال يحق للمشuvك	ن 

 اskصول عqz جزء من الفائض.

                                                           

  يتحقق )ذا األمر ik التأم�ن التعاوYي، والتبادij التقليدية أيًضا. )١٨(

  م�ن التعاوYي، والتبادij التقليدية أيًضا. يتحقق )ذا األمر ik التأ )١٩(
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ئ الشر�عة اإلسالمية، VW >ل أ�شط�Eا، الv_ام الشركة بأح"ام، ومباد .٦

 واسfثماراELا، و6خاصة، عدم التأم	ن عqz ا�sرمات، أو عqz أغراض محرمة شرًعا.

Zعي	ن %يئة رقابة شرعية ت"ون فتاوا%ا ملزمة للشركة، ووجود رقابة، وتدقيق  .٧

، شرVb داخVz. و%ذا منصوص عليھ VW �عض األنظمة، والقوان	ن، مثل القانون اإلماراZي

 .والقانون األرد�ي. ومعمول بھ لدى جميع شر>ات التأم	ن اإلسالمية ال23 طلع عل�Eا الباحث

صرف جميع ا�jصصات املتعلقة بالتأم	ن، والفوائض املuvاكمة، VW وجوه  .٨

اjk	u، عند تصفية الشركة. و%ذا منصوص عليھ VW عقود تأس س �عض الشر>ات 

 اإلسالمية. 

VW إدارة عمليات التأم	ن، من خالل إيجاد  أفضلية مشاركة حملة الوثائق .٩

 VW م، مثل تمثيل)م(skالرقابة، وحماية مصا VW صيغة قانونية مناسبة، ملمارسة حق)م

مجلس اإلدارة. ومشاركة حملة الوثائق VW الرقابة متحقق VW عدد من شر>ات التأم	ن 

 اإلسالمية العاملة VW السوق السودا�ي.

، (مبادئ ٥رورة املبادئ الfسعة املذ>ورة VW البند وقد ذكر املعيار أن مسfند ض

التأم	ن اإلسالمي وأسسھ الشرعية) %و: (لتحقيق الت�uع VW العقود. وتأصيل %ذا ا�kانب 

األساس VW الشركة، ح3| ي"ون التأم	ن ف�Eا تأميًنا Zعاونًيا مشروًعا، إذ بدو¦Eا ي"ون تأميًنا 

ر. حيث إن %ذه املبادئ تب	ن الفروق ا�kو%ر�ة قائًما عqz املعاوضة ال23 يؤثر ف�Eا الغر 

ب	ن التأم	ن اإلسالمي، والتأم	ن التجاري. وقد صدرت �Eذه املبادئ فتاوى ندوة ال�uكة 

. وفتاوى ال)يئة الشرعية لشركة ١٢/١١الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي فتوى رقم 

إلسالمي ولشركة ، وفتاوى ال)يئة الشرعية لبنك فيصل ا٤٢/٣الراجVÆ الفتوى رقم 

. و�رى الباحث أن �عض %ذه املبادئ معمول �Eا VW التأم	ن )٢٠(التأم	ن اإلسالمية باألردن

  التعاو�ي التقليدي، كما سبق بيانھ.

                                                           

  .٧٠٣، ٧٠٢انظر: املc%ق ب للمعيار، ص  )٢٠(
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تحدث املعيار %نا عن ناحية فنية محضة. فذكر أنواع  خامًسا: أنواع التأم�ن اإلسالمي:

التأم	ن اإلسالمي، ال23 ال تختص بھ، بل Vº موجودة VW التأم	ن التقليدي أيًضا، 

  التجاري، والتعاو�ي، واملتمثلة فيما يأZي:

: مثل التأم	ن من اskر�ق، والسيارات، والطائرات، )٢١(التأم	ن عqz األشياء .١

مانة. وقد حدد املعيار ال)دف من التأم	ن عqz األشياء و%و واملسؤولية، وخيانة األ 

(Zعو�ض الضرر الفعVz). و%و نفس ال)دف من تأمينات األشياء VW التأم	ن التقليدي. 

، م القانون املد�ي املصري عqz ما يأZي: (ال يلv_م املؤمن Z VWعو�ض ٧٥١فقد نصت املادة 

jkطر املؤمن منھ، �شرط أال يجاوز قيمة املؤمن لھ، إال عن الضرر الناتج من وقوع ا

. ومسfند التعو�ض كما يرى املعيار %و النصوص العامة مثل: ال ضرر وال )٢٢(التأم	ن

ضرار. واملبادئ العامة، والقواعد العامة، VW الفقھ اإلسالمي، ال23 تقÇ½2 بالتعو�ض عن 

عاو�ي القائم عqz األضرار الفعلية و¶عدم اإلثراء عqz أساس التعو�ض، وطبيعة العقد الت

)٢٣(الت�uع. وفتاوى ال)يئات ا�jتلفة
و�س{| %ذا النوع من التأم	ن VW �عض األنظمة مثل  .

النظام السعودي، التأم	ن العام. و�س{| الت"افل العام VW >ل من القانون املال	_ي، 

| VW القانون السودا�ي. و�س{ لتأم	ن التعاو�ي ضد األضراروقانون دولة بروناي. و�س{| ا

 Vzن الت"اف	نظام التأم VW للمسؤوليات Vzن الت"اف	للممتل"ات، والتأم Vzن الت"اف	التأم

 اإلماراZي.  و�س{| تأم	ن األضرار VW القانون ا�kزائري. 

(التأم	ن عqz األ�jاص VW حال23 ال�Èز، أو الوفاة، املس{| أحياًنا بالت"افل،  .٢

و�قابلھ التأم	ن التقليدي عqz اskياة). ولم يذكر املعيار التأم	ن عqz اskياة skالة البقاء 

ضمن أنواع التأم	ن اإلسالمي. و�تم التأم	ن عqz األ�jاص وفًقا للمعيار عن طر�ق طلب 

ميع أحوال ال�jص، وصفاتھ املطلو6ة للتأم	ن عليھ، والتفاصيل اشuvاك يب	ن فيھ ج

اjkاصة بما للمشuvك، وعليھ. وتحديد مقدار االشuvاك، وتحديد املزايا ال23 تدفع 

للمستفيد، حسب االتفاق. كما نص VW حالة الوفاة عqz توز�ع املستحقات املتعلقة 

                                                           

  الoسمية الn%يحة im التأم�ن من األضرار، و3شمل التأم�ن ع67 األشياء، والتأم�ن من املسؤولية املدنية. )٢١(

  .١٩٢١، ص ٢، م٧عبدالرزاق السSTوري. مصدر سابق. ج )٢٢(

  .٧٠٦انظر املc%ق ب للمعيار، ص  )٢٣(



 ٤٨٥     دراسة نقد�ة لمع�ار التأمین الصادر عن هیئة المحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة

)ات، أو أغراض، �عد موت بالت"افل طبًقا ملا يحدد VW الوثائق، من أ�jاص، أو ج

املشuvك، حسب ما %و منظم VW اللوائح املعتمدة من %يئة الرقابة الشرعية. أما إن 

وجدت أرصدة اسfثمار فتوزع عqz الورثة طبًقا ألح"ام امل	uاث الشرعية. واشuvط املعيار 

	ن VW التأم	ن skالة الوفاة أن ينص VW وثيقة التأم	ن، عqz أن ا�jصص لھ مبلغ التأم

(املستفيد)، أو الوارث، ~سقط حقھ إذا >انت الوفاة �س�ب القتل، إذا ث�ت أن لھ يًدا 

التأم	ن التعاو�ي skماية األ�jاص (الت"افل)، VW القانون السودا�ي، . و�س{| )٢٤(فيھ

 Vzالنظام السعودي، و�س{| الت"افل العائ VW ماية واالدخارsن التعاو�ي ل�	و�س{| التأم

ن املال	_ي، وقانون دولة بروناي، و�س{| التأم	ن الت"افVz لأل�jاص VW VW >ل من القانو 

 القانون اإلماراZي. و�س{| تأمينات األ�jاص VW القانون ا�kزائري. 

  ومسfند جواز نوVb التأم	ن بحسب املعيار عموم األدلة املذ>ورة VW جواز التأم	ن.

 للتأم	ن اشuvط املعيار VW اjkطر امل سادًسا: اMNطر املؤمن منھ:
ً

ؤمن منھ ح3| ي"ون قابال

)٢٥(أن ي"ون محتمل الوقوع، ال متعلًقا بمحض إرادة املشuvك، وأال ي"ون متعلًقا بمحرم
 .

وVº مواصفات ال يختص �Eا التأم	ن اإلسالمي، بل Vº موجودة VW التأم	ن التقليدي 

)٢٦(أيًضا
 . 

تحدث املعيار عن ثالثة الv_امات تحكم  سا'ًعا: ال>Oامات املش>;ك () التأم�ن اإلسالمي:

عقود التأم	ن اإلسالمية. وVº كما يرى الباحث تحكم عقود التأم	ن غ	u اإلسالمية أيًضا، 

  . و%ذه املبادئ Vº:)٢٧(وت"ون VW مجموع)ا ما ~س{| مبدأ منت£| حسن النية

                                                           

و)ذا يتفق مع ما ورد ik القانون املدYي املصري. حيث ينص ع67 عدم 3علق اtWطر بمحض إرادة أحد  )٢٤(
الطرف�ن. وذكر تطبيًقا لذلك يتمثل ik اعتداء طالب التأم�ن املستفيد ع67 حياة املؤمن لھ، أو اعتداء 

 عن طالب املستفيد ع67 حياة املؤمن لھ. سواًء أ�ا
ً

ن املستفيد )و طالب التأم�ن، أم �ان املؤمن لھ منفصال
  .١٨٤٩، ١٨٤٨، ص ٢، م٧التأم�ن. انظر: املصدر نفسھ. ج

  ، تحت البند الساBع Bعنوان: االش�fاك ik التأم�ن.٦٩٠انظر: ص  )٢٥(

  .١٥٥٧ -١٥٤٠، ص ٢، م٧انظر: السSTوري، مصدر سابق. ج )٢٦(

)ا من القانون املدYي املصري، وغ��ه من القوان�ن العرQية. انظر: املصدر )ذه األمور مأخوذة بحذاف��  )٢٧(
  .١٩٤٦، ١٩٤٥. ١٦٠٧ -١٥٧٧نفسھ. ص 
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تقديم البيانات الالزمة املتعلقة باjkطر املؤمن منھ، وإبالغ الشركة بما  .١

 ستجد من ظروف تؤدي إqr ز�ادة اjkطر �عد إبرام العقد.......~

دفع االشuvا>ات VW أوقاELا ا�sددة املتفق عل�Eا. وVW حالة امتناع املشuvك، أو  .٢

تأخره عن دفع االشuvا>ات VW أوقاELا ا�sددة، ي"ون للشركة اskق VW إ¦Eاء الوثيقة، أو 

)٢٨(إجباره عqz الدفع عن طر�ق القضاء
. 

الشركة باعتبار%ا وكيلة عن صندوق حملة الوثائق بتحقق اjkطر  إخطار .٣

املؤمن منھ، خالل الفuvة املتفق عل�Eا VW وثيقة التأم	ن ... وإذا لم يقم املشuvك �Eذا 

اإلخطار ي"ون للشركة اskق VW مطالبة املشuvك بالتعو�ض، بقدر ما أصاب حساب 

)٢٩(مالتأم	ن من ضرر فعVz �س�ب إخاللھ �Eذا االلv_ا
 . 

و�رى املعيار أن مسfند ضرورة الv_ام املؤمن، واملستأمن، بالv_اماELما، %و 

مقتÇ½| >ون العقد الزًما، واعتبار عقد التأم	ن ملزًما، ووجوب االلv_ام بالشروط ال23 

اتفق عل�Eا العاقدان، ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. و�دل عqz ذلك 

الدالة عqz وجوب االلv_ام بالعقود، والشروط، ومEFا قولھ  اآليات، واألحاديث، الواردة

 :qrعاZ�ُّ هللا عليھ وسلم: (املسلمون عند )٣٠(َّىق يف ىف يث ىث qzوقولھ ص .

. و%ذه االلv_امات منصوص عل�Eا VW >افة وثائق التأم	ن، الصادرة عن )٣١(شروط)م)

من العقود  شر>ات التأم	ن اإلسالمية، والتقليدية. حيث يوصف عقد التأم	ن بأنھ

)٣٢(امللزمة ل��انب	ن
.  

  

                                                           

  .١٦٤٩، ص ٢، م٧يتفق )ذا مع القانون املدYي املصري، وبدو أنھ مقت�س منھ. انظر: املصدر نفسھ. ج )٢٨(

، ٢، م٧يتفق )ذا أيًضا مع القانون املدYي املصري. وبدو أيًضا أنھ مقت�س منھ. انظر: املصدر نفسھ. ج )٢٩(

  .١٦٦٩-١٦٦٧ص 

  ).١سورة املائدة. آية رقم ( )٣٠(

  .٧٠٣انظر: املc%ق ب للمعيار، ص  )٣١(

  .١٤٤٠، ص ٢، م٧انظر: السSTوري، مصدر سابق. ج )٣٢(
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ا: الشروط () وثائق التأم�ن اإلسالمي:
ً
أجاز املعيار اشuvاط عدم تحمل الشركة  ثامن

. وأنھ (يجب الوفاء �Eا ما )٣٣(للتعو�ض VW حاالت معينة، ووضع شروط خاصة باملدد 

qzذه  دامت ال تتعارض مع الشر�عة اإلسالمية). فقد أضفى املعيار صفة الشرعية ع%

الشروط، وVº موجودة VW >افة وثائق التأم	ن، اإلسالمية، وغ	u اإلسالمية. كما أجاز 

واضع املعيار (است«ناء حاالت من التعو�ض �شرط مراعاة العدالة VW االست«ناءات، 

. ولم يو*( املعيار أمثلة ل)ذه )٣٤(وحفظ اskقوق، واسfبعاد الشروط التعسفية)

للعدالة VW االست«ناءات وحفظ اskقوق. كما لم ~عط اskاالت، كما لم يو*( نماذج 

أمثلة للشروط التعسفية. ففتح الباب واسًعا أمام الشر>ات لتفسر %ذه األمور بما 

يحقق مص�E�sا عqz حساب مص�sة املشuvك	ن. و%ذه الشروط، والشروط ينص عل�Eا 

 عادة VW الوثائق الصادرة عن شر>ات التأم	ن اإلسالمية، والتقليدية.

   نص املعيار عqz اآلZي: تاسًعا: ال>Oامات الشركة املسا�مة وصالحياQRا:

القيام إدارة عمليات التأم	ن، من إعداد وثائق التأم	ن، وجمع االشuvا>ات،   .١

ودفع التعو�ضات، وغ	u%ا من األعمال الفنية، مقابل أجرة معلومة، ينص عل�Eا VW العقد، 

 �Eا، بمجرد 
ً

التوقيع عليھ. و�رى الباحث أن العمليات الفنية يقوم ح3| ~عت�u املشuvك قابال

 �Eا جميع الشر>ات التقليدية التجار�ة. كما تقوم �Eا الشر>ات التبادلية التقليدية.

تصرف الشركة منوط باملص�sة، وال تضمن إال بالتعدي، أو التقص	u، أو  .٢

 مخالفة الشروط.

يع املصروفات تتحمل الشركة املصروفات اjkاصة بتأس س الشركة، وجم .٣

 ال23 تخص)ا، أو تخص اسfثمار أموال)ا.

يقتطع االحتياط القانو�ي للشركة املسا%مة من أموال املسا%م	ن، و�"ون من  .٤

حقوق)م، وكذلك >ل ما يجب اقتطاعھ مما يتعلق برأس املال. وال يجوز اقتطاع جزء من 

  أموال حملة الوثائق، أو أر6اح)ا، لصاk( املسا%م	ن.
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ا ملص�sة أ�sاب الوثائق أن يقتطع جزء من أموال)م، أو أر6اح)ا (يجوز تحقيًق  .٥

ا skملة الوثائق، بل 
ً
احتياطيات.......). وحقيقة األمر أن %ذه األموال وأر6اح)ا لم Zعد مل"

Vº ملك للصندوق، و%و ج)ة مستقلة مالًيا عن املشuvك	ن. واقتطاع جزء من األر6اح لت"ون 

  .VW >افة الشر>ات املسا%مة، أًيا >ان �شاط)ا بمثابة احتياط، إجراء معمول بھ

(يجوز للشركة أن ترجع عqz املسؤول عن اskادث........). و%ذا مبدأ قانو�ي  .٦

)٣٥(~س{| اskلول، يحكم عقود التأم	ن جميًعا، ول س خاًصا بالشر>ات اإلسالمية
. 

إذا اسfثمرت الشركة أموال حملة الوثائق عqz أساس املضار6ة، فإن الشركة  .٧

تتحمل ما يتحملھ املضارب. وإذا اسfثمرELا عqz أساس الو>الة باالسfثمار، فإنھ يطبق 

 حكم الو>الة بأجر.

يتحمل حساب التأم	ن جميع املصروفات، والعموالت، اjkاصة بأ�شطة  .٨

 التأم	ن.

VW حالة (�Äز موجودات التأم	ن عن سداد التعو�ضات املدفوعة، وعدم  .٩

تأم	ن، فإنھ يجوز للشركة أن Zسد ال�Èز من تمو�ل كفاية Zعو�ضات شر>ات إعادة ال

مشروع، أو قرض حسن، عqz حساب صندوق التأم	ن. وZغطى االلv_امات الناشئة عن 

ال�Èز اskادث VW سنة ما من فوائض السنوات التالية. كما يجوز للشركة مطالبة حملة 

مسfند االلv_ام بالشروط . و )٣٦(الوثائق بما ~سد ال�Èز، إذا الv_موا ذلك VW وثيقة التأم	ن)

بصورة عامة وفق املعيار ومEFا الv_ام الشركة بالقرض اskسن skساب التأم	ن %و: 

 يف ىف يث ىث ُّ�(االلv_ام بالوعد امللزم ألحد ا�kانب	ن لقولھ ZعاVW qr سورة املائدة 

حيث حمل عqz >ل الv_ام مشروع يلv_م بھ ال�jص واألحاديث كث	uة VW وجوب  َّىق

ود والع)ود والوعود. وصدرت بذلك قرارات ا��امع الفق)ية، وال)يئات الوفاء بالعق

)٢/٥-٣، (٤١-٤٠الشرعية، ومEFا قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدوVr قرار رقم 
. و�رى )٣٧(
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الباحث أن VW االسfش)اد بقرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدوVW Vr %ذا املوضع نوًعا من 

لv_ام بالوفاء بتع)د الشركة بالقرض skساب التدل س. فقد يف)م من %ذا وجوب اال

املشuvك	ن حال ال�Èز. فقد صدر القراران VW الدورة اjkامسة ��مع الفقھ اإلسالمي 

م، حول ١٥/١٢/١٩٨٨-١٠ه، املوافق ١٤٠٩/ ٦/٥-١الدوVr املنعقدة VW ال"و�ت بتار�خ 

 . ولم يقدم املعيار كم)٣٨(الوفاء بالوعد، VW املرابحة لآلمر بالشراء
ً

ا يرى الباحث مثاال

للتمو�ل املشروع، كما لم يب	ن ج)ة القرض اskسن. واملتبع VW كث	u من شر>ات التأم	ن 

اإلسالمية، والذي ينص عليھ عدد من قوان	ن، وأنظمة التأم	ن حول العالم %و تقديم 

قرض حسن من حساب املسا%م	ن skساب التأم	ن عند �Äزه. و%و كما يرى الباحث، 

 ا في"ون حراًما، لدخولھ VW باب الر6ا.قرض جر نفعً 

ال ما�ع شرًعا من إجراء املصاskة ب	ن الشركة، و6	ن املfس�ب	ن VW الضرر،  .١٠

)٣٩(بما يحقق املص�sة للمشuvك	ن، وفًقا ألح"ام الص�( املقررة شرًعا
.  

نصت الفقرة اskادية عشرة من املعيار عqz أر¶عة بنود، تمثل VW  عاشًرا: التعو�ض:

مجموع)ا ما ~س{| مبدأ التعو�ض VW القانون الوض�V. و%و أحد املبادئ القانونية ال23 

. و%و موجود أيًضا VW عقود التأم	ن التقليدية. و%ذه )٤٠(تحكم عقود التأم	ن عqz األشياء

:Vº املبادئ  

  .يمة الضرر، ومبلغ التأم	ن، حسب ما ينص عليھ VW اللوائح~عطى للمشuvك األقل من ق .١

 .عدم ا�kمع ب	ن التعو�ض، وما استحق للمشuvك VW ذمة الغ	u، �س�ب الضرر  .٢

 عمد ا�kمع ب	ن Zعو�ض	ن أو أك¨u من شر>ات التأين، عن الضرر نفسھ. .٣
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يقتصر التعو�ض عqz اjkسائر ال23 تص ب املشuvك VW التأم	ن عqz األشياء،  .٤

حسب ما %و منصوص عليھ VW اللوائح. و�شمل التعو�ض اjkسائر التبعية ال23 يمكن 

 .Vzتقدير%ا تقديًرا سليًما بحسب الضرر الفع 

ومسfند التعو�ض وفق املعيار %و النصوص العامة مثل: ال ضرر وال ضرار. 

دئ العامة، والقواعد العامة، VW الفقھ اإلسالمي، ال23 تقÇ½2 بالتعو�ض عن واملبا

األضرار الفعلية، و¶عدم اإلثراء عqz أساس التعو�ض، وطبيعة العقد التعاو�ي القائم 

عqz الت�uع. وفتاوى ال)يئات ا�jتلفة. ولم يذكر املعيار أي قاعدة من تلك القواعد 

بادئ ال23 تمثل VW مجموع)ا ما ~س{| قاعدة التعو�ض، العامة ال23 تحدث عEFا. و%ذه امل

منصوص عل�Eا، وتحكم وثائق تأمينات األشياء فقط، الصادرة من قبل شر>ات التأم	ن 

  اإلسالمية، والتقليدية.

ABز التأمي-D٤١(حادي عشر: الفائض وال(
 :  

نص املعيار عqz أن الفائض  الفائض، تكو�نھ، والتصرف فيھ وفق املعيار: .١

). فقد ٥٫٥ن موجودات حساب التأم	ن، وأنھ يتم التصرف فيھ كما جاء VW البند (جزء م

ا 
ً
ذكر أن ما يfبقى من األقساط، وعوائد%ا، �عد املصروفات، والتعو�ضات، يبقى مل"

skساب حملة الوثائق، و%و الفائض الذي يوزع عل�Eم. ثم تحدث مرة أخرى VW امل�sق 

ساط املشuvك	ن، واالحتياطات، وعوائد%ما، �عد (ب)، فقال: (الفائض ما يfبقى من أق

خصم جميع املصروفات، والتعو�ضات املدفوعة، أو ال23 ستدفع خالل السنة). 

ومسfند الفائض التأمي·2 كما جاء VW املعيار %و طبيعة العقد القائم عqz التعاون، وما 

تعارض مع جرى عليھ ال»sابة من الEFد. و�رى الباحث أن توز�ع الفائض يناقض، و�

ت�uع املشuvك ب"امل االشuvاك، مع أر6احھ لصندوق التأم	ن الذي أوجده املعيار، ونص 

عليھ. وتمتع الصندوق ��jصية معنو�ة، وذمة مالية مستقلة عن ذمم املشuvك	ن 

املالية. فقد ذكر املعيار VW امل�sق (ج)، أن القسط %و: (االشuvاك الذي ت�uع بھ املشuvك 

 )kق (ج) للمعيار، بأنھ: و6أر6احھ لصاsامل� VW ن	عر�ف حساب التأمZ VW ن). وذكر	كuvاملش
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(اskساب الذي أ�شأتھ الشركة حسب نظام)ا األساس، ليودع فيھ أقساط املشuvك	ن، 

وعوائد%ا، واحتياطاELا، حيث ت"ون لھ ذمة مالية ل)ا غنم)ا، وعل�Eا غرم)ا. وتمثلھ 

صندوق التأم	ن، أو حساب حملة  الشركة VW >ل ما يخصھ. و%ذا اskساب ~س{|

)٤٢(الوثائق، أو صندوق حملة الوثائق، أو محفظة %يئة املشuvك	ن)
.  

عqz حملة الوثائق، VW  وقد نص املعيار عqz عدة طرق لتوز�ع الفائض التأمي·2

حال توز�ع الفائض، أو جزء منھ. والطرق املشار إل�Eا VW املعيار يتم العمل �Eا VW شر>ات 

 VW اضر، كما يرى الباحث. حيث يتم توز�ع الفائضskالوقت ا VW ن اإلسالمية	التأم

�عض الشر>ات عqz جميع حملة الوثائق، دون تفرقة ب	ن من حصل مEFم عZ qzعو�ض، 

لم يحصل عZ qzعو�ض VW نفس الفuvة املالية. و�تم التوز�ع VW البعض اآلخر عqz  ومن

حملة الوثائق الذين لم يحصلوا عZ qzعو�ض، دون من حصل مEFم عZ qzعو�ض. و�تم 

التوز�ع VW غ	u%ا من الشر>ات عqz حملة الوثائق �عد حسم التعو�ضات املدفوعة ل)م 

  ر للشر>ات VW التوز�ع وفق ما تراه مناسًبا. خالل السنة املالية. كما ترك املعيا

اتفقت القوان	ن Z VWعر�ف  الفائض وال]Zز وفق 'عض األنظمة والقوان�ن: .٢

الفائض، وكيفية ت"و�نھ، ولكEFا اختلفت من حيث كيفية توز�عھ. كما تحدث �عض)ا 

عن كيفية سداد �Äز حساب حملة الوثائق، ولم يتحدث البعض اآلخر عن %ذه 

 وذلك عqz النحو اآلZي: املسألة، 

حددت املادة السبعون من الالئحة الفائض وال]Zز () النظام السعودي:  .٢٫١

التنفيذية لنظام مراقبة شر>ات التأم	ن التعاو�ي كيفية حساب الفائض القابل للتوز�ع. 

حًدا أقÃ½| لشر>ات التأم	ن. في"ون الباVÌ و%و  ،)%٩٠(كما أ¦Eا وزعت الفائض بواقع 

أد�ى skملة الوثائق. ليختلف معھ املعيار بذلك �ش"ل كVz. ولم يحدد ، حًدا )%١٠(

 النظام كيفية التعامل مع ال�Èز VW حساب املشuvك	ن عند وجوده.

لم ~شر القانون السودا�ي إqr  الفائض وال]Zز () القانون السودا-ي: .٢٫٢

، الصادرة بتار�خ ٤/١٩٩٥كيفية التعامل مع الفائض، وال�Èز. ولكن جاء VW الفتوى رقم 

                                                           

  .٧٠٩انظر: ص  )٤٢(
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، عن ال)يئة العليا للرقابة الشرعية ل��)از املصرVW ٢٩/٨/١٩٩٥، املوافق ٢/٤/١٤١٦

VW فائض التأم	ن الذي  اال Zستحق ش ئً واملؤسسات املالية اإلسالمية، أن شر>ات التأم	ن 

يرجع >لھ skقوق املشuvك	ن. ليتفق معھ املعيار VW ذلك. كما لم يرد أي Í½2ء عن كيفية 

و�وجد %ناك صندوق مشuvك لتعامل مع ال�Èز VW حساب حملة الوثائق عند وجوده. ا

�kميع الشر>ات العاملة VW السوق السودا�ي، يوضع فيھ جزء من فوائض التأم	ن 

 ا�sققة، لي��أ إليھ عند اskاجة.

ية املتحدة: .٢٫٣ ، ٢٥أعطت املادة  الفائض وال]Zز () قانون دولة اإلمارات الع̂ر

ائض ��لس اإلدارة. و�قتصر اskصول عqz الفائض عqz حملة الوثائق حق توز�ع الف

 qzأنھ ال يجوز للشركة توز�ع أر6اح ع qzفقط. فقد نصت الفقرة الرا�عة من نفس املادة ع

املسا%م	ن من أي فائض تحققھ حسابات املشuvك	ن، إqr جانب املقابل الذي تتقاضاه 

ليتفق ب االشuvاك VW وثيقة التأم	ن الت"افVz. الشركة لقاء إدارة اskسابات، املقرر بموج

 .Vzز، ٢٨وقد نصت املادة بذلك مع املعيار �ش"ل ك�Èة ال�kكيفية معا qzمن النظام ع ،

وذلك بتقديم قرض حسن من قبل الشركة skساب املشuvك	ن، بحد أقÃ½| مجموع 

واحدة، أو حقوق املسا%م	ن VW الشركة. عqz أن ~سuvد من الفوائض املستقبلية، دفعة 

 qrحالة عدم قيام الشركة بذلك، يقدم األمر إ VWدفعات. ليتفق بذلك مع املعيار. و qzع

 .ا��لس التخاذ القرار بإيقاف الشركة عن العمل للمدة ال23 يرا%ا مناسبة

لم يو*( القانون السوري كيفية  الفائض وال]Zز () القانون السوري: .٢٫٤

 التعامل مع الفائض، وال�Èز. 

تتقاÁ½| شر>ات الت"افل �سبة شاÂعة وال]Zز () القانون األرد-ي: الفائض  .٢٫٥

معلومة من الفائض إذا اختارت تطبيق نموذج املضار6ة، فيما يتعلق بإدارة عمليات 

. و�تم توز�ع الباVÌ عqz حملة الوثائق >ل )٤٣(التأم	ن، واسfثمار االشuvا>ات ا�sصلة

د اختيار نموذج الو>الة، أو الو>الة بحسب اشuvاكھ. وال تتقاÁ½| ش ًئا من الفائض عن

واملضار6ة مًعا. ليتفق بذلك مع املعيار �ش"ل كVz. وقد ألزم القانون VW املقابل شر>ات 
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التأم	ن بتقديم قرض حسن skساب حملة الوثائق VW حالة عدم كفاية موجوداتھ 

 . ليتفق بذلك مع املعيار. )٤٤(لسداد الv_اماتھ

لم ينص القانون عqz كيفية التصرف VW  اللي_=:الفائض وال]Zز () القانون  .٢٫٦

الفائض. ولكنھ أشار VW املادة السا�عة منھ إqr كيفية التصرف VW حال عدم كفاية 

موجودات حساب املشuvك	ن، ملواج)ة االلv_امات املuvتبة عqz %ذا اskساب. حيث ألزم 

املسا%م	ن.  شر>ات التأم	ن الت"افVz بتقديم قرض حسن skساب املشuvك	ن من حساب

 ا شامو�"ون االلv_ام بتقديم القرض اskسن الv_اًم 
ً
، حده األقÃ½| مجموع حقوق ال

املسا%م	ن VW الشركة. و�"ون اسuvداد %ذا القرض من الفائض الذي قد يتحقق VW الفuvات 

القادمة. سواء بدفعة واحدة، أم بدفعات، وفًقا ملا تقرره ا�kمعية العمومية للشركة. 

ع املعيار. وVW حالة عدم الv_ام الشركة بذلك يرفع األمر إqr %يئة اإلشراف ليتفق بذلك م

 . عqz التأم	ن التخاذ اإلجراءات الالزمة إليقاف الشركة عن العمل، املدة ال23 ترا%ا مناسبة

، من املرسوم ٣٤نصت املادة  الفائض وال]Zز () القانون اZNزائري: .٢٫٧

١١/١/٢٠٠٩املوافق  ،١٤/١/١٤٣٠، بتار�خ ٠٩-١٣التنفيذي رقم 
، عqz توز�ع )٤٥(

وقد نصت املادة ليتفق بذلك مع املعيار �ش"ل كVz. الفائض عqz حملة الوثائق فقط. 

، من نفس املرسوم عqz حق مجلس اإلدارة VW طلب اشuvاك تكميVW ،Vz حالة وجود ٣٢

 �Äز م�sوظ. ليختلف معھ املعيار VW ذلك.

أعطى القانون شر>ات التأم	ن حق  الفائض وال]Zز () القانون املال�Oي: .٢٫٨

مشاركة شر>ات التأم	ن VW اقfسام الفائض مناصفة. ليختلف املعيار معھ �ش"ل كVz. كما 

ألزم)ا VW املقابل بتقديم قرض حسن skساب حملة الوثائق عند اskاجة، عqz أن ~سدد 

 . كالقرض مما قد يتحقق من فوائض VW السنوات القادمة. ليتفق معھ املعيار VW ذل

يتم توز�ع الفائض ا�sقق VW  الفائض وال]Zز () قانون دولة بروناي: .٢٫٩

و�تم توز�ع ليتفق بذلك مع املعيار �ش"ل كVz. صندوق الت"افل عqz حملة الوثائق. 

                                                           

 ، من القانون.٧انظر: املادة   )٤٤(

  . ٩.  ص١٤/١/٢٠٠٩، املوافق ١٧/١/١٤٣٠. بتارخ ٢٠٠٩، للعام ٣انظر: اVWردة الرسمية. العدد رقم   )٤٥(
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األر6اح ب	ن حملة الوثائق، و6	ن حملة األس)م VW صندوق االسfثمار. و�تم Zسديد ال�Èز 

األس)م عqz س�يل القرض اskسن، عqz أن ~سدد VW صندوق الت"افل، من حساب حملة 

 من الفوائض املستقبلية. ليتفق مع املعيار VW ذلك.

يوزع الفائض عqz املشuvك	ن، أو  الفائض وال]Zز () القانون الباكستا-ي: .٢٫١٠

حملة الوثائق فقط. وتتوqr الشركة وضع السياسات املتعلقة بتوز�ع الفائض. ليتفق 

.Vzع بجزء أو بجميع الفائض بذلك مع املعيار �ش"ل كuن الت�	كuvو�سدد )٤٦(و�حق للمش .

ال�Èز VW حساب املشuvك	ن عن طر�ق القرض اskسن من حساب املسا%م	ن، عqz أن 

)٤٧(~سدد من أي فوائض مستقبلية
 ليتفق بذلك مع املعيار. .

 كيفية توزaع الفائض، وسداد ال]Zز () 'عض شر/ات التأم�ن اإلسالمية: .٣

يتم توز�ع الفائض وفًقا ملا جاء VW النظام. و�سدد �Äز السوق السعودي:  .٣٫١

إqr أن ~عود صندوق الت"افل  حساب حملة الوثائق بقرض حسن من حساب املسا%م	ن،

إqr الفائض. حيث يوزع الفائض عqz من لم يحصل عZ qzعو�ض خالل مدة سر�ان 

املعيار. وفـي العقد، دون من حصل عZ qzعو�ض. وVº إحدى سياسات التوز�ع ال23 أقر%ا 

qzسائر عjkاملدى الطو�ل فإن �عض الشر>ات  حال استمرار، أو توقع استمرار ا

يحتفظ بحق ز�ادة االشuvا>ات املستقبلية. ليختلف مع)ا املعيار VW توز�ع الفائض، 

 و�تفق مع)ا VW سداد ال�Èز. 

يوزع الفائض عqz حملة الوثائق فقط، دون شر>ات السوق السودا-ي:  .٣٫٢

و�تم التوز�ع عqz جميع حملة الوثائق، من حصل مEFم عZ qzعو�ض، ومن لم التأم	ن. 

و�سدد ال�Èز VW أحد الصناديق لدى �عض الشر>ات  يحصل، >ل ب¤سبة اشuvاكھ.

بفائض صندوق آخر عqz س�يل القرض اskسن، VW �عض ال�uامج، وVW حالة عدم 

. و�غطى من وجوده ~غطى ال�Èز من حساب املسا%م	ن عqz س�يل القرض اskسن

حساب املسا%م	ن مباشرة عqz س�يل القرض اskسن VW برامج أخرى. و�سدد ال�Èز 

                                                           

 ، من القانون.٢١انظر: املادة   )٤٦(

  ، من القانون.٢٠، ١٩انظر: املادتان   )٤٧(
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بز�ادة االشuvا>ات إذا استمر �Äز لس¤ت	ن متتاليت	ن VW حساب املشuvك	ن. ليتفق مع)ا 

 املعيار VW توز�ع الفائض، وسداد ال�Èز. 

حقق VW يتقاسم حملة الوثائق، والشركة الفائض املتالسوق اإلمارا�ي:  .٣٫٣

صندوق الت"افل، �عد سداد >افة املصروفات من مطالبات، ورسوم و>الة، وحصة 

حيث يوزع الفائض عqz حملة الوثائق >ل ب¤سبة الشركة من الر6ح، VW �عض الشر>ات. 

 qzعو�ض، ومن لم يحصل. حيث يأخذ من حصل عZ qzم عEFاكھ، من حصل مuvاش

الفرق ب	ن ما دفعھ من أقساط، وما  Zعو�ض خالل مدة العقد حصة من الفائض Zعادل

حصل عليھ من Zعو�ض، إذا قل ما حصل عليھ من Zعو�ض عما دفعھ من أقساط. وال 

يحصل عqz حصة من الفائض من ا�sÐب من العقد قبل ¦Eاية مدتھ الزمنية. وتلv_م 

الشركة بتقديم قرض حسن لسداد ال�Èز VW صندوق الت"افل، عqz أن ~سدد القرض من 

املستقبلية. لتختلف بذلك مع املعيار VW توز�ع الفائض ب	ن الشركة وحملة الفوائض 

  . الوثائق، وتتفق معھ VW سياسة توز�ع الفائض عqz حملة الوثائق، وVW كيفية سداد ال�Èز

ا السوق األرد-ي:  .٣٫٤
ً
الفائض التأمي·2 حق skملة الوثائق، و%و مملوك ل)م مل"

ا، وال يجوز أل�sاب حقوق امللكية
ً
<uvذا الفائض مش% VW و�تم توز�ع الفائض  .املشاركة

التأمي·VW 2 �عض الشر>ات عqz جميع حملة الوثائق ب¤سبة اشuvاك)م، دون تفرقة ب	ن 

 عZ qzعو�ضات، ومن لم يحصل خالل الفuvة املالية.  من حصل

٣٫٥.  :=d�عqz حصة من الفائض بمثابة  يحصل �عض الشر>اتالسوق الكو

ال�Èز VW حساب املشuvك	ن بقرض حسن من حساب رسم حافز ��Zي�V. و�سدد 

املسا%م	ن، ~سدد من الفوائض املستقبلية. و�حتفظ �عض الشر>ات بحق ز�ادة 

 االشuvا>ات املستقبلية VW حالة استمرار ال�Èز.

يتم توز�ع الفائض املتحقق E¦ VWاية العام VW صندوق الت"افل السوق املصري:  .٣٫٦

ل"ل مEFما. �شرط الv_ام املشuvك  %٥٠	ن الشركة، بواقع VW �عض الشر>ات بن املشuvك	ن، و6

�سداد االشuvا>ات ح3| تار�خ ان�Eاء املدة األصلية للوثيقة، أو ح3| تار�خ استحقاق الوثيقة، 

حيث تصبح املزايا واجبة الدفع. وإذا >انت أصول صندوق الت"افل عاجزة عن سداد املزايا 
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سن للصندوق، ~سuvد من الفوائض املستحقة، فستقوم الشركة بتقديم قرض ح

املستقبلية. وإذا استمر ال�Èز VW الصندوق فإنھ يمكن للشركة إيقاف القرض اskسن، 

  . ومعا�kة ال�Èز عن طر�ق ز�ادة االشuvاك، أو خفض مبلغ التغطية

ال يتقاÁ½| املسا%مون ش ًئا من الفائض التأمي·VW ،2 �عض السوق اللي_=:  .٣٫٧

¦ VW عو�ضھ، أم الشر>ات، وإنما يوزعZ ن جميًعا سواء أتم	كuvاملش qzاية السنة املالية عE

ال. والشركة VW املقابل عند Zغطية �Äز صندوق الت"افل عن سداد >امل التعو�ضات 

�عد موافقة %يئة الفتوى والرقابة الشرعية، باjkيار ب	ن ثالثة أمور: إما أن يوزع ال�Èز 

اص املبالغ املعوض �Eا، وذلك ب¤سبة ال�Èز عqz املشuvك	ن بز�ادة اشuvا>اELم، أو إنق

اskاصل VW الصندوق. أو اإلقراض قرًضا حسًنا من صندوق املسا%م	ن أو غ	uه لسداد 

  ال�Èز، عqz أن يتم إرجاع القرض من الفائض التأمي·2 للسنوات الالحقة.

ذكر املعيار أر¶ع حاالت ي¤ت£2 عقد التأم	ن بموجEµا، Vº  ثا-ي عشر: انQfاء وثيقة التأم�ن:

 VW ذلك qzحال النص ع VW اء العقد من قبل أحد طرفيھE¦اء املدة الزمنية للعقد. وإEان�

ا >لًيا. ووفاة املؤمن لھ VW تأمينات األ�jاص. و%ذه 
ً
العقد. و%الك موضوع التأم	ن %ال>

ة وغ	u اإلسالمية. و%ناك حاالت أخرى نصت األمور تن£2 عقود التأم	ن >افة، اإلسالمي

)٤٨(عل�Eا كتب القانون، ولم يذكر%ا املعيار
 .  

 VW ن	ند أر>ان العقد، وشروطھ وفًقا للمعيار، %و طبيعة العقد امللزم للطرفfومس

الفقھ اإلسالمي. وخصوصية عقد التأم	ن من حيث محل التأم	ن. ومسfند األح"ام 

ادئ العامة للعقود VW الشر�عة اإلسالمية، من عدم اjkاصة �عقد التأم	ن، %و املب

  الغش، والتدل س، ومن االلv_ام باألوقات ا�sددة لتنفيذ العقد، ومن أح"ام التعو�ض.

  

   

                                                           

  وما Bعد)ا. ١٩٦٢وما Bعد)ا.  ١٩٥٤وما Bعد)ا.  ١٧٠٠، ص ٢، م٧انظر: الوسيط للسSTوري. ج )٤٨(
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  ا.Kاتمة

  Zشتمل اjkاتمة عqz أ%م نتائج الدراسة، واملتمثلة فيما يأZي:

١.  VW ،ن	انطلق املعيار كما يرى الباحث مما نص عليھ عدد من األنظمة، والقوان

عدد من الدول العر6ية واإلسالمية. ومما %و معمول بھ VW عدد من الشر>ات اإلسالمية، 

 وغ	u اإلسالمية، ومما نصت عليھ كتب القانون املد�ي. 

ووثائق، عدد من  ات¬( من استقراء بنود املعيار ومالحقھ، ومقارن�Eا بأنظمة، .٢

 VW ن اإلسالمية، أن �عض بنود املعيار يو*( ما يجب أن ي"ون عليھ العمل	شر>ات التأم

 
ً
. أي ما %و جار عليھ شر>ات التأم	ن اإلسالمية. و�و*( باVÌ بنوده ما %و >ائن فعال

 
ً
VW شر>ات التأم	ن اإلسالمية. وتنقسم %ذه البنود بدور%ا إqr قسم	ن.  العمل فعال

فبعض %ذه البنود تختص �Eا شر>ات التأم	ن اإلسالمية، والبعض اآلخر مشuvك ب	ن 

 شر>ات التأم	ن اإلسالمية، وشر>ات التأم	ن التقليدية. 

يرى الباحث وجود تناقض ب	ن �عض بنود املعيار، و6خاصة فيما يتعلق  .٣

ائض. ووجود تناقض ب	ن �عض بنود املعيار، و6	ن �عض األح"ام الشرعية، و6خاصة بالف

فيما يتعلق �سد �Äز صندوق التأم	ن بقرض حسن من حساب املسا%م	ن. ف)و كما 

 يرى الباحث قرض جر نفًعا ف)و ر6ا.

يرى الباحث أن ال)دف اskقيقي للمعيار %و إضفاء الشرعية عqz ما %و  .٤

 لتأم	ن اإلسالمية.معمول بھ VW شر>ات ا

يرى الباحث أن التأم	ن التعاو�ي الذي أضفى عليھ املعيار صفة الشرعية %و  .٥

نفسھ التأم	ن التعاو�ي املوجود VW الفكر الوض�V. ف)و مقت�س مما ورد ذكره VW كتب 

القانون الوض�V. وال يختلف عنھ إال VW وجود %يئات رقابة شرعية VW الشر>ات 

ات ال تملك من أمر%ا ش ًئا VW كث	u من األحيان. ألن الشر>ات تطبق اإلسالمية. و%ذه ال)يئ

ما ورد VW القوان	ن، واألنظمة. و%و ما لم Zستطع، وما ال Zستطيع ال)يئات الشرعية 

Zغي	uه. و%ذا يدل ع�Ä qzز املعيار عن وضع مواصفات حقيقية ملا يمكن أن ~س{| 

 التأم	ن اإلسالمي. 
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باحث VW ضوء ما سبق بيانھ أن تلك البنود ال23 ال يمكن القول كما يرى ال  .٦

جاء �Eا املعيار تمثل ما ~س{| التأم	ن اإلسالمي. وال تص�( ألن ت"ون VW مجموع)ا معياًرا ملا 

 ~س{| التأم	ن اإلسالمي. 

يرى الباحث وجود اضطراب، وعدم وجود تصور وا*( لدى واضع املعيار  .٧

بنود املعيار إqr كتب القانون الوض�V مرة، حول التأم	ن اإلسالمي. فقد �kأ عن صياغة 

و�kأ أخرى إqr وثائق شر>ات التأم	ن اإلسالمية، والÒÐ� Vº 23 طبق األصل من وثائق 

 تأم	ن الشر>ات التبادلية التقليدية. 

يرى الباحث أن اjkالف ب	ن ما أسماه املعيار تأميًنا إسالمًيا، و6	ن التأم	ن  .٨

ن، %و خالف لفظي. أي خالف صوري، وغ	u حقيقي. فقد التعاو�ي، والتبادVr التقليدي	

 ركز املعيار كث	uًا عqz التالعب باأللفاظ. فال خالف حقيقي بيEFا.

٩.  u	ن اإلسالمية، وغ	يرى الباحث أن �عض البنود ال23 تحكم عقود التأم

اإلسالمية، مثل مبدأ التعو�ض، Zعكس قيام التأم	ن عqz مبدأ املعاوضة. و%ذا ما تؤ�ده 

وط، و6نود، وثائق التأم	ن اإلسالمية، وغ	u اإلسالمية. ف£2 تمثل VW مجموع)ا قرائن شر 

عqz قصد املعاوضة، وVº أقوى من النص عqz أن االشuvاك مدفوع ت�uًعا، أو عqz س�يل 

  االلv_ام بالت�uع. 

  

  التوصيات:

 qrن اإلسالمي. وأن يتو	2 الباحث �عمل معيار آخر حقيقي ملا ~س{| التأم½Óيو

  وضعھ مجموعة من ا�jتص	ن، ول س فق�Eًا �عينھ.

  .وهللا سبحانھ وZعاqr أعلم



٤٩٩ 

 

)١٦(  

  

قراءة )� 'عض قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدو�� املتعلقة بتأجيل 

األجرة )� إجارة املنافع املوصوفة )� الذمة، وتداول األوراق املالية ال,+ 

  تمثل موجوداA@ا خلطة من األعيان واملنافع والنقود والديون 

  رحال إسماعيل بالعادل

  

إش�ال�ن من اإلش�االت ال�� تناقش �ذه الورقة العلمية املستخلص. 

منافع تأجيل األجرة () إجارة  تواج%%ا املعامالت املالية اإلسالمية، �ما:

املوصوفة () الذمة، وتداول األوراق املالية ال�� تمثل موجودا0/ا األعيان 

 خلطة من األعيان واملنافع والنقود والديون.

املالية اإلسالمية () و�ذان اإلش�االن Aعدان من أ�م وأعقد اإلش�االت 

من الناحيت�ن الشرعية واالقتصادية، لذلك سلطت �ذه الورقة الضوء 

عQR تفارPع%ما وتفصيال0/ما من خالل قراءٍة لبعض قرارات مجمع الفقھ 

اإلسالمي الدوY) الواردة X/ذا اVWصوص، وTعض اآلراء الفق%ية ال�� 

دمت للمجمع توطئة إلصدار ق
ُ
راراتھ تضمنa/ا `عض البحوث ال�� ق

  موضوع القراءة.

وTعد العرض واملناقشة املشفوع�ن بالتحليل والتوثيق واالستدالل؛ 

انa/ت الورقة إQY أن مسألة تأجيل الثمن أو تقسيطھ () إجارة املنافع 

ين  املوصوفة () الذمة ممنوعة عند جم%ور العلماء ألl/ا من ابتداء الدَّ

ين، وأنھ ال دليل عQR جواز تداول األ  وراق املالية ال�� تمثل بالدَّ

 
ً
من األعيان واملنافع والنقود والديون؛ إذا pانت الغلبة  اموجودا0/ا خليط

  ل%ذين األخ�rين. 
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"سم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم ع�� سيد األن�ياء واملرسل�ن محمد وع�� 

  .آلھ و()بھ أجمع�ن

  أما "عد: 

  مقدمة

  مما ال شك فيھ أن املعامالت املالية
ً
 اواملصرفية اإلسالمية املعاصرة قد قطعت أشواط

كب12ة، سواء من الناحية النظر.ة التأصيلية أو من الناحية العملية التطبيقية، وأيضا 

من ناحية إثبات ذاD<ا عBC اعتبار أ?<ا نوع من املعامالت ال;: 9سا7م 45 العملية 

 عندما  ابSيانً االقتصادية للمجتمع اإلOساOي؛ بل ثJت يقينا أ?<ا األمHن 
ً
واأل7دى سJيال

صمدت أمام العديد من األزمات املالية ال;: ضرWت العالم؛ فلم تتأثر إال بمقدار Uس12 ال 

يخرج عن طبيعة األسباب ال;: تق`_: بتأثر الصا[^ بالطا[^ وا[\ق بالباطل نظرا 

  للتواجد 45 حe2 واحد.

اإلشjاالت والتحديات إال أن ذلك ال Uعi: بحال من األحوال عدم وجود عدد من 

  ال;: 9ع1Hض مسار7ا وال;: تحتاج إBk حلول نظر.ة وتطبيقية.

ومن أ7م وأعقد 7ذه اإلشjاالت ما يتعلق ببعض املنتجات املالية اإلسالمية، من 

 BCحيث طبيعة املنتج ومن حيث طر.قة العمل بھ وتداولھ 45 السوق املالية اإلسالمية، وع

تمثلة 45 الصjوك اإلسالمية واألسvم والوحدات االسuثمار.ة، رأس ذلك األوراق املالية امل

  وما تطرحھ من إشjاالت فقvية واقتصادية. 

وأوz^ دليل عBC ذلك ما شvدتھ و9شvده الساحة العلمية املعنية بالشؤون 

من بحوث ونقاشات وندوات ودورات  -منذ مدة ل}ست بالقص12ة  -االقتصادية واملالية 

وصيات وغ12 ذلك؛ القصد م{<ا إيجاد اإلجابات وا[\لول املناسبة ومؤتمرات وقرارات وت

  .  اوإثمارً  الvذه اإلشjاالت شرعً 
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وس}تم ال1Hكe2 45 7ذه الورقة عBC إشjال2ن اثن2ن من خالل قراءات 45 قرارات 

مجمع الفقھ اإلسالمي الدو4k املتعلقة �<ذا املوضوع؛ بما 9سمح بھ طبيعة ومدة 7ذا 

ر 45 7ذه القراءة ال Uعدوا أن يjون رأيً اللقاء العل�:، م ِ
ّ
يتو�B  اع التنو.ھ إBk أن ما سط

مع وثوقھ بضعف البضاعة  -صاح�<ا من ورا�<ا الوصول إBk الصواب 45 مسائل اج�<ادية 

45 إطار االح1Hام الjامل والتوق12 للسادة العلماء  -وقصور الباع 45 7ذه الصناعة 

ذه اإلشjاالت وعBC رأسvم أعضاء مجمع الفقھ والباحث2ن الذين أبدوا الرأي 45 7

  اإلسالمي الدو4k املوقرون.

  الذمة. 45 املوصوفة تأجيل األجرة 45 إجارة املنافع اإلش	ال األول: 

  اإلش	ال الثاي:
ً
من النقود  اتداول األوراق املالية ال;: تjون موجوداD<ا خليط

  والديون واألعيان واملنافع وا[\قوق.
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  األول:اإلش	ال 

  تطرق مجمع الفقھ اإلسالمي الدو4k إليھ 45 ثالث محطات:

عندما طرحھ ألول مرة 45 الدورة العشر.ن، ضمن القرار رقم:  األو��:

)، �شأن استكمال موضوع الصjوك اإلسالمية، حيث أجاز 45 الفقرة الرا�عة ٣/٢٠(١٨٨

ك من مسائل، و7ذا منھ إجارة األعيان املوصوفة 45 الذمة، ثم حدد ما يSبi: عBC ذل

  نصvا: 

  : إجارة املوصوف 45 الذمة:ارا�عً 

يجوز إجارة األعيان املوصوفة 45 الذمة بما ال يخالف قواعد املعامالت الشرعية،  -١

 و.جوز إصدار صjوك مبSية عBC ذلك.

 ي1Hكز إشjال 7ذه الصيغة 45 أمر.ن: -٢

 حكم تأجيل األجرة عن مجلس العقد.   - أ

  قبل 9ع2ن محل اإلجارة. الذمة 45 املوصوفة املنافعحكم تداول صjوك إجارة    - ب

وما �<م الباحث 45 7ذه املرحلة من الورقة 7و حكم تأجيل األجرة عن مجلس 

العقد، وأما املسألة الثانية ف�: داخلة 45 اإلشjال الثاOي املتعلق بتداول األوراق املالية 

 الذمة 45 املوصوفة املنافعا��تلطة، إذ من ب2ن عناصر ا[�لطة الديون، وصjوك إجارة 

ن محل اإلجارة، تمثل ديونً    45 الذمة. اقبل 9ع2ُّ

ز 45 ٢/٢١(45١٩٦ الدورة ا[\ادية والعشر.ن، القرار رقم:  الثانية: )، الذي جوَّ

الفقرة األوBk منھ ��9يل األجرة وتقسيطvا وتأجيلvا 45 إجارة املنافع املوصوفة 45 الذمة 

  ن وإجارة األعمال. و7ذا نص العبارة الواردة 45 القرار: �شق�<ا؛ إجارة منافع األعيا

 .وتأجيلvا وتقسيطvا األجرة ��9يل الذمة 45 املوصوفة املنافع إجارة 45 يجوز  -١

  يجوز 45 إجارة ا[�دمات (ال;: ف�<ا عمل) ��9يل األجرة وتقسيطvا وتأجيلvا. -٣

 الذمة ب2ن ��9يل 54 املوصوفة املنافع إجارة وأول ما يالحظ 45 القرار أنھ ساوى 45

1ة عن حكم املسألة  ،وتأجيلvا وتقسيطvا األجرة و7ذه العبارة املطلقة ¢انت ستjون مع¡َّ
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فقvيا لو ¢ان 7ذا 7و رأي الفقvاء باالتفاق، أو عBC أقل التقديرات 7و الرأي الرا£^ عند 

جمvور7م، إال أن األمر ل}س كذلك إذ إن أغلب الفقvاء عBC اختالف مذا�7<م يرون 

عدم جواز تأجيل األجرة 45 7ذا النوع من اإلجارات، فيا حبذا لو صيغ القرار �عبارة 

7ذه املسألة عBC ما 7و عليھ بالضبط؛ و9ع¡1 45 نفس الوقت تصور الوضع الفق�: 45 

عBC معvود ا��مع 45 صياغة  ا؛ وذلك جر.ً اعن الرأي الذي ذ7ب إليھ ا��مع اج�<ادً 

عباراتھ 45 مثل 7ذه املسائل؛ حيث إنھ Uستخدم عبارات دالة عBC أن اختياره عBC خالف 

خذ بھ 45 7ذا املوطن للمص§\ة أو لغ12 الرأي املشvور أو أنھ خالف الرأي الرا£^ وإنما أ

  ذلك من االعتبارات.

  وإليكم أمثلة عBC 7ذا النوع من الصياغة من قرارات ا��مع املوقر:

لم 45 مجلس العقد، و.جوز تأخ12ه ليوم2ن  -١ " األصل ��9يل قبض رأس مال السَّ

ل أو ثالثة ولو �شرط، عBC أن ال تjون مدة التأخ12 مساو.ة أو زائدة عن األج

)١(ا�\دد للسلم"
. 

)٢(األصل 45 املواعدة من الطرف2ن أ?<ا ملزمة ديانة، ول}ست ملزمة قضاءً  -٢
. 

با�\رمات، ¢الرWا ونحوه، بالرغم  ااألصل حرمة اإلسvام 45 شر¢ات تتعامل أحيانً  -٣

)٣(من أن أOشط�<ا األساسية مشروعة.
  

  إBk غ12 ذلك من األمثلة، ومن ثم تjون العبارة مثال: 

 و.جوز تقسيطvا األجرة الذمة ��9يل 45 املوصوفة املنافع 45 إجارةاألصل 

  ل§\اجة. اوتأجيلvا نظرً 

الذمة أو تقسيطvا ممنوع 45 قول  45 املوصوفة املنافع وتأجيل األجرة 45 إجارة

أك»1 أ7ل العلم عBC اختالف مذا�7<م، و��ª<م 45 منع تأجيل األجرة ¢لvا ¢ون املنافع 

أيضا 45 ذمة املستأجر؛ فتؤول حقيقة العقد  اوتأجيل األجرة يجعلvا دينً دينا 45 الذمة؛ 

                                                           

لم وتطبيقاتھ املعاصرة.٢/٩( ٨٥قرار رقم:  )١( �شأن السَّ (  

�شأن املواعدة واملواطأة "! العقود.٦/١٧( ١٥٧قرار رقم:  )٢( (  

�شأن األسواق املالية.١/٧( ٦٣قرار رقم:  )٣( (  



 رحال إسماعیل �العادل                                   ٥٠٤

حيSئذ إBk ما Uسميھ الفقvاء: الjاk بالjاk، أو الSس}ئة بالSس}ئة، أو املؤخر باملؤخر، أو 

ين ين بالدَّ ين، أو الذمة بالذمة، أو بتعب12 أدق عند املالكي2ن: ابتداء الدَّ ين بالدَّ )٤(الدَّ
.  

ل 45 تقسيط األجرة؛ حيث إن ما س}بقى من األقساط إنما 7و دين 45 وكذلك القو 

ين.   ين بالدَّ   ذمة املستأِجر؛ فتjون املعاملة من باب ابتداء الدَّ

إن القائل2ن من العلماء املعاصر.ن بجواز تأجيل الثمن وتقسيطھ 45 7ذا النمط 

رد من قول عند من اإلجارات لم يجدوا من دليل قوي عBC ما ذ7بوا إليھ سوى ما و 

لم؛ لم يجز  الشافعية؛ يق`_: بأن إجارة املنافع املوصوفة 45 الذمة إذا عقدت بلفظ السَّ

ف�<ا تأجيل الثمن أو �عضھ، ألن العقد إذ ذاك عقُد سلم 45 املنافع، وأما إذا عقدت 

ف2ن  بلفظ اإلجارة جاز ف�<ا تأجيل الثمن أو �عضھ؛ ذلك القول الذي ¢ان أول املضّعِ

2ن لھ أولئك الذين أوردوهواملوَ  ِ7ّ
عند ا[\نابلة، إال أن املستقري  ا، وورد مثلھ أيضً )٥(

باملباOي ال باملعاOي،  النصوص الشافعي2ن وا[\نبلي2ن ال;: جاء ف�<ا 7ذا التفر.ق اعتبارً 

يجد أن ا[\ديث ف�<ا إنما 7و عن صورة تم ف�<ا 9عي2ن األجرة، ومن ثم خرجت املعاملة 

بدين الjاk، وأصبحت عينً من حe2 الjاk با
)٦(

 .  

فvو مuشعب التفاصيل  الذمة 45 املوصوفة وأما رأي ا[\نفية 45 إجارة املنافع

جرى فيھ نقاش طو.ل الذيل، واملسألة عند7م مبSية باألساس عBC اختالف آرا�<م 45 

طبيعة املنافع أصال؛ فvم مرة ينفون ع{<ا صفة املالية أصالة، فيقولون: إ?<ا ل}ست 

م 45 العقود ، ومرة يجعلون مالي�<ا 45 مرتبة دون مالية )٧(بأموال حقيقة ولك{<ا ُتقوَّ

دوا لvذا املعi´ بقولvم: (مالية املنافع ال 9ساوي مالية األعيان)، إBk غ12  األعيان، وقد قعَّ

                                                           

 ين ) ابتداء الدَّ ٤(
َّ

ين ?و القسم الثالث من أقسام ال:ا89 بال:ا89 عند املالكية، حسب ال23ت1ب من األشد بالد
 ين وLيع الدَّ ين "! الدَّ حرمة إI9 األخف، و?ذه األقسام D!: فAB الدَّ 

َّ
 ين وابتداء الدَّ ين بالد

َّ
. انظر ينين بالد

ين "! الفقھ اإلسالمي وتطبيقاOPا املعاصرة،  ين بالدَّ الدكتور رحال إسماعيل بالعادل، دار كنوز مقابلة الدَّ
 :I9يليا، الطبعة األوZ٥٩-٥٧م، ص  ٢٠١٤ - ?ـ ١٤٣٥إش .   

  .١٥/٣٤، واcdموع للنووي ٢/٢٥٢انظر عIa سZيل املثال امل`ذب للش^2ازي  )٥(

عبد قال الOnوmي: " (وإن جرت) إجارة عIa موصوف بذمة (بلفظ) سلم ك: أسلمتك ?ذا الدينار "! منفعة  )٦(

ر (اعت2vُ قبض أجرة بمجلس) عقد لئال يصبح بيع دين  صفتھ كذا، وكذا لبناء حائط مثال، وقِبل املؤّجِ
لم ي:ون "! املنافع �األعيان، فإن لم تكن بلفظ سلم وال سلف لم {عت2v ذلك" جاء "!  بدين... فدل أن السَّ

  .٢/٢٥٢شرح منت�� اإلرادات 

 .١/٣٩٥لبخاري انظر: كشف األسرار لعالء الدين ا )٧(
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، ولذلك تضارWت آراء الباحث2ن املعاصر.ن عندما )٨(ذلك من االختالفات الفروعية

ئل املتعلقة �<ذا املوضوع عند السادة ا[\نفي2ن، فم{<م الذي نقل ع{<م 9عرضوا للمسا

، وم{<م من Oسب إل�<م القول )٩(أصال الذمة 45 املوصوفة أ?<م ال يرون جواز إجارة املنافع

 ًWابجواز7ا ولكن �شرط ��9يل األجرة وجو
، وم{<م القائل بأن األصل عند7م جواز )١٠(

v1ط ��9يل
ُ
H1ن التأجيل، ولكن إن اشHا لزم الشرط، أما عند أطالق العقد فتقvا أو تأجيل

)١١(بحصول املنفعة أو تمك2ن املستأِجر م{<ا
.  

إال أن املتuبع لنصوص القوم 45 7ذه املسألة السابر ملعان�<ا سيخلص إBk نuيجة 

الذمة، ومثال ذلك قول بر7ان  45 املوصوفة مفاد7ا أ?<م يقولون بجواز إجارة املنافع

البخاري: "إذا وقعت اإلجارة عBC دواب �عي{<ا [\مل املتاع، فماتت؛ انف�µت الدين 

فماتت ال  ااإلجارة، بخالف ما إذا وقعت عBC دوابَّ ال �عي{<ا...وسلم اآلجر إليھ دوابً 

)١٢(ينفµ· العقد، وعBC اآلجر أن يأ9ي �غ12 ذلك"
.  

مع  -مكن ت§�يصھ وأما رأ�<م 45 مسألة تأجيل األجرة 45 7ذ النوع من اإلجارة في

  45 اآل9ي: -اختالفvم 45 �عض التفصيالت 

  الذمة 45 إذا ¢ان العقد عBC إجارة املنافع املوصوفة
ً

عن الشرط فمقت`_´  امطلق

، افش}ئً  االعقد تأجيل األجرة إBk ?<اية اإلجارة أو تقسيطvا حسب املنفعة ال;: تحدث ش}ئً 

او.جوز ��9يلvا بالشرط أو تطوعً 
)١٣(

 .  

                                                           

. وألجل ?ذه ١٦/٣٥١انظر: ?ذه االختالفات "! قاعدة (املنافع ل`ا حكم األعيان)، معلمة القواعد الفق`ية  )٨(
االختالفات قال الزرك���: "واعلم أن "! تحقيق املنفعة و�و�Oا مملوكة قبل وجود?ا وإيراد العقد عل�Oا 

م شرح مجلة األح:ام، عa! حيدر، تحقيق وmعر�ب: ، وانظر درر ا��:ا٢٣١-٣/٢٣٠كالم كث^2". املنثور 
 .١٠١-١/١٠٠ا�dامي ف`�� ا��سي��، دار الكتب العلمية، ب^2وت / لبنان، 

  .٢١/١٠٦انظر عIa سZيل املثال: املوسوعة الفق`ية ال:و��ية  )٩(

العز�ز منتجات ص:وك اإلجارة، بحث مقدم لندوة الص:وك اإلسالمية عرض وتقو�م، جامعة امللك عبد  )١٠(
  .٢٣م، ص٢٠١٢-ه١٤٣١بجدة، 

انظر: بحث استكمال الص:وك اإلسالمية، مقدم إI9 الدورة ا��ادية والعشر�ن cdمع الفقھ اإلسالمي  )١١(
   ١٨ص: 

  .٢/٥٦٩، وانظر بدا�ع الصنا�ع وفتاوى السغدي ٥٠٤/ ٧ا�dيط ال2v?ا�ي  )١٢(

  .٤/٢٠٣انظر: بدا�ع الصنا�ع لل:اسا�ي  )١٣(
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45 بحث تفاصيل مسألة إجارة املنافع املوصوفة 45 الذمة ألن ا��ال ال  ولن أتوسع

Uسمح بذلك؛ وإنما أشاطر الدكتور العيا¸_: فداد الرأي فيما ذ7ب إليھ من خالصة �عد 

 ألن مسألة تأجيل األجرة 45 إجارة املنافع اطول النفس 45 بحث 7ذه املسألة فقال:" ونظرً 

ين، ورغم أن ا[\ديث فيھ مرد7ا كما  الذمة 45 املوصوفة ين بالدَّ أسلفنا إBk الن�: عن الدَّ

مقال كما سبق؛ إال أن ذلك محل إجماع عند أ7ل العلم، فال يجوز تأجيل األجرة إال 

)١٤(بتع2ن املنفعة أو الشروع ف�<ا"
 .  

إذن 7ذا 7و رأي املذ7ب ا[\نفي 45 مسألة تأجيل األجرة 45 إجارة املنافع 

12 أن االعتماد عليھ ال يقوى عBC معارضة ما تقرر عند جمvور املوصوفة 45 الذمة، غ

إذا ما رWطنا رأي ا[\نفية 45  االعلماء من عدم جواز التأجيل أو التقسيط، وخصوصً 

 .
ً
  7ذه املسألة برأ�<م 45 مالية املنافع أصال

    اإلش	ال الثاي:

صول من أ7م املستجدات 45 املعامالت املالية املعاصرة مسألة تور.ق األ 

االسuثمار.ة بما تتضمنھ من أصول عيSية ¢األراº_: والسلع وغ712ا؛ وأصول مالية ¢الودا¹ع 

البنكية وصناديق االسuثمار، واألسvم والسندات وغ712ا، أي تحو.لvا إBk صjوك تمثل 

ملكية املسuثمر.ن لتلك األصول و.مكن تداولvا. ومن النوازل 45 املالية اإلسالمية 45 7ذا 

اول األوراق املالية ال;: تتjون موجوداD<ا من خليط من النقود والديون واألعيان ا��ال تد

واملنافع وا[\قوق، و9عد 7ذه املسألة من أعقد وأخطر اإلشjاالت، سواء من الناحية 

  . النظر.ة (الفقvية م{<ا واالقتصادية) أو من الناحية التطبيقية

ومن الدالئل عBC ما ذكرت؛ ك»1ة الكتابات ال;: تناولت 7ذا اإلشjال بالبحث 

والدراسة عBC مستوى ا��امع الفقvية والvيئات الشرعية وغ712ا أو عBC مستوى 

  األبحاث واملؤلفات الصادرة عن آحاد العلماء والباحث2ن. 

                                                           

 .١٨بحث استكمال الص:وك اإلسالمية، مقدم إI9 الدورة ا��ادية والعشر�ن cdمع الفقھ اإلسالمي ص:  )١٤(
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غل �<ذا املوضوع ردًح 
ُ

من الد7ر؛ مجمع الفقھ اإلسالمي الدو4k، حيث  اوممن ش

تطرق إليھ 45 عدة دورات وأصدر فيھ عدة قرارات؛ و7و إBk حدود كتابة 7ذا الورقة لم 

  يصل فيھ إBk قرارات حاسمة ?<ائية.

إن قراءة الباحث لقرارات ا��مع 45 مسألة تداول األسvم والصjوك والوحدات 

 االسuثمار.ة عندما تjون أوعي�<ا خ
ً
من األعيان واملنافع وا[\قوق والنقود والديون،  اليط

وكيفية إعمال معياري الغلبة والتبعية ف�<ا ستأخذ �ع2ن االعتبار الuسلسل الزمi: لقرارات 

ا��مع املتعلقة �<ذه املسألة، و45 نفس الوقت لن تتعرض لvذين املعيار.ن وال إلعمالvما 

  - ن 7ذا املوضوع قد أشبَع فيھ القوَل إال بالقدر الذي يتعلق �<ذه القراءة، أل 
ً
إجماال

 
ً
العديُد من العلماء والباحث2ن املعاصر.ن، ورجعوا 45 ذلك إBk مصادر الفقھ  - وتفصيال

  .وموارده، ومع ذلك فقد اختلفت آراؤ7م إBk حد �عيد كما اختلفت آراء الذين من قبلvم

  عرض لقرارات ا �مع املتعلقة ��ذا اإلش	ال:

7ـ، ٢٣/٦/١٤٠٨) بتار.خ ٣/٤(٣٠¢ان 45 الدورة الرا�عة، و7و القرار رقم  ول:القرار األ 

  :�شأن سندات املقارضة وسندات االسuثمار (الصjوك). وقد جاء فيھ

"العنصر الثالث: أن تjون صjوك املقارضة قابلة للتداول �عد ان�<اء الف1Hة 

O شوء السندات مع مراعاة ا�\ددة لالكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيھ من املضارب عند

  الضوابط التالية: 

إذا ¢ان مال القراض املتجمع �عد االكتتاب وقبل املباشرة 45 العمل باملال ما يزال   - أ

  فإن تداول صjوك املقارضة Uعت¡1 مبادلة نقد بنقد وتطبق عليھ أحjام الصرف. انقودً 

تطبق عBC تداول صjوك املقارضة أحjام التعامل  اإذا أصبح مال القراض ديونً    - ب

 بالديون.

 من النقود والديون واألعيان واملنافع  -ج
ً
إذا صار مال القراض موجودات مختلطة

للسعر امل1Hاº_´ عليھ، عBC أن يjون الغالب 45  افإنھ يجوز تداول صjوك املقارضة وفًق 

ف1Hا¿B 45 التداول األحjام  اأو ديونً  اومنافع. أما إذا ¢ان الغالب نقودً  ا7ذه ا[\الة أعيانً 

 الشرعية ال;: ستJي{<ا الئحة تفس12ية توضع و9عرض عBC ا��مع 45 الدورة القادمة.
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) 45 الدورة العشر.ن، �شأن استكمال ٣/٢٠(١٨٨و7و القرار رقم:  القرار الثاي:

ية، من موضوع الصjوك اإلسالمية، حيث ورد 45 الفقرة خامسا: تداول األوراق املال

  صjوك أو أسvم أو وحدات:

إذا تمحضت موجودات الورقة املالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولvا ألحjام  -١

  الصرف أو بيع الدين.

إذا تمحضت موجودات الورقة املالية لألعيان أو املنافع أو ا[\قوق، فيجوز  -٢

 التداول بالسعر املتفق عليھ.

٣-  
ً
من النقود والديون واألعيان واملنافع  اإذا ¢انت موجودات الورقة املالية خليط

 وا[\قوق، فلvا حاالن:

 ملا يÁ^ أن يjون متبوعً    - أ
ً
، وتjون الورقة املالية اأن تjون النقود والديون تا�عة

متضمنة مللكية املتبوع، فيجوز حيSئذ تداول الورقة املالية دون مراعاة Oسبة النقود 

  والديون إBk املوجودات.

قود والديون أو عدُم تضمن الورقة املالية مللكية املتبوع. انتفاء تبعية الن   - ب

 فيخضع التداول حيSئذ ألحjام الغلبة.

إذا ¢انت الشركة أو املشروع الذي تمثلھ الورقة املالية لم يبدأ العمل الفع4C أو  -٤

  ¢ان تحت التصفية، فيخضع التداول ألحjام الغلبة.

ثJت من خالل ملكية املشّغل، أو ظvر من خالل البحوث املقدمة أن التبعية قد ت -٥

ل§\اجة لتحديد معاي12 التبعية  االعمل، أو الSشاط. كما ظvر ا9ساع معيار الغلبة. ونظرً 

وتحر.ر حاالD<ا، وتحديد معاي12 الغلبة وتحر.ر حاالD<ا، يوÃ_: ا��مع أن تقوم أمانتھ 

ق وتقديم دراسة بuشكيل فر.ق من العلماء وا[�¡1اء لدراسة 7ذه املعاي12 45 ضوء ما سب

 مفصلة قبل اOعقاد ا��مع 45 دورة قادمة.

) �شأن استكمال موضوع الصjوك ٢/٢١(١٩٦و7و القرار رقم:  القرار الثالث:

 اإلسالمية، وقد جاء 45 الفقرة: (ثالثا):" 
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) بجميع فقراتھ املتخذ 45 الدورة ٣/٢٠(١٨٨يؤكد ا��مع قراره ذا الرقم:  -١

  العشر.ن للمجمع.

الصjوك تمثل موجودات مشروع أو Oشاط اسuثماري مع2ن، تختلط إذا ¢انت  -٢

من  ا(أ) من البند خامًس  ٣ف�<ا النقود والديون واألعيان واملنافع، تطبق عل�<ا الفقرة 

 . وفقا ملا ي١٨٨:4Cالقرار 

إذا ¢انت الديون والنقود مستقلة عن األعيان واملنافع وا[�vاز اإلداري    - أ

، فال يجوز إصدار 7ذه الصjوك أو الوحدات وتداولvا إال والSشاط االقتصادي املتبوع

 إذا ¢ان الغالب عل�<ا 7و األعيان واملنافع.

إذا شملت ملكية حملة الصjوك أو الوحدات ا[�vاز اإلداري القائم بالSشاط    - ب

االقتصادي املولد للنقود والديون، وصار لvا كيان شر¿4 وقانوOي مستقل، فيجوز 

jمبدأ التبعية.عندئذ إصدار 7ذه الص BCا بناء عvوك أو الوحدات وتداول 

الSشاط االقتصادي املقصود بالفقرة السابقة 7و العمل الذي يولد الديون   -ج 

  عBC نحو مشروع. والنقود

يؤكد ا��مع عBC ما ورد 45 الفقرة سادسا من القرار املشار إليھ و4Ä: (القرارات  -٣

وال تؤثر عBC ما سبقvا من العقود، ومن ال;: تصدر عن ا��مع 9سري من ح2ن صدور7ا 

  ).اجمل�<ا الصjوك ال;: صدرت باج�<اد أو فتوى معت¡1ة شرعً 

٤-   :_Ãسبة ملعياري الغلبة والتبعية رأى ا��مع تأجيل إصدار قرار ف�<ما، و.وSبال

 باستكتاب أبحاث ف�<ما".

  تالية:�عد 7ذا العرض ا��تصر لقرارات ا��مع املوقر يمكن إبداء املالحظات ال

(القرار األول) اعتمد ا��مع معيار الغلبة دون معيار التبعية ل§\كم  45٣٠ القرار  -١

عBC مسألة تداول صjوك املقارضة ال;: تمثل موجودات مختلطة ب2ن النقود والديون 

واألعيان واملنافع، فرأى جواز التداول إذا ¢انت الغلبة لألعيان واملنافع، ب}نما أرجأ ا[\سم 
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املعاكسة فقط؛ و4Ä ال;: تjون ف�<ا الغلبة للنقود والديون، ووعد بالئحة  45 الصورة

 . تفس12ية سuب2ن األحjام الشرعية املشروطة [�واز تداول الصjوك 45 7ذه ا[\الة

) (القرار الثاOي) فسن§\ظ أن ا��مع قد ألBÅ ما ١٨٨فإذا انتقلنا إBk القرار (

األول)، حيث من املف1Hض أنھ أجل النظر 45  حسم الرأي فيھ بالSسبة ل§�لطة 45 (القرار

الصورة ال;: تjون ف�<ا الغلبة للديون والنقود فقط، لكننا نجده 45 7ذا القرار قد أعاد 

النظر 45 ا[�لطة بقسم�<ا، بل واعتمد معيار التبعية بالدرجة األوBk �عد أن اش1Hط 

 ^Áون النقود والديون تا�عة ملا يjون إلعمالھ شرط2ن 7ما: أن تjون متبوعا، وأن تjأن ي

الورقة املالية متضمنة ملكية املتبوع. ثم اعتمد معيار الغلبة 45 الدرجة الثانية؛ عندما 

ال يتحقق شرط من شروط التبعية، ومن ثم يمكننا القول إن ا��مع 45 7ذا القرار قد 

�لطة، استخدم املعيار.ن معا [\ل إشjالية ا[\كم بجواز أو حرمة التداول 45 حال ا[

 لكن مع إعطاء األولية ملعيار التبعية.

ل إصدار قرار ١٩٦من القرار  ٤ذكر ا��مع 45 الفقرة رقم: -٢ (القرار الثالث) أنھ أجَّ

45 معياري الغلبة والتبعية، ومع ذلك فقد حسم النظر فعليا 45 العديد من املسائل 

45 مسألة التبعية يحدد  -مثال  -. فvا 7و ذا )١٥(األساسية املرتبطة بإعمال 7اذين املعيار.ن

أن األصل املتبوع 7و ا[�vاز اإلداري والSشاط االقتصادي وال�Æصية املستقلة، �عد أن 

) بأن التبعية قد تثJت من خالل ملكية ١٨٨من القرار ( ٥أسلف القول 45 الفقرة رقم:

  املشّغل أو العمل أو الSشاط.  

عBC أنھ إذا ¢انت النقود  ١٨٨) (أ) من القرار ٣نص ا��مع 45 الفقرة رقم: ( -٣

 ملا يÁ^ أن يjون متبوعً 
ً
، و¢انت الورقة املالية متضمنة مللكية املتبوع، اوالديون تا�عة

 فيجوز حيSئذ تداول الورقة املالية دون مراعاة Oسبة النقود والديون إBk املوجودات".

ا شملت ملكية حملة الصjوك ونص 45 الفقرة (ب) من القرار الثالث عBC أنھ: " إذ

أو الوحدات ا[�vاز اإلداري القائم بالSشاط االقتصادي املولد للنقود والديون، وصار 

                                                           

عبد هللا بن محمد، ورقة . من ?ذا املع�� "!: "معيار التبعية "! املعامالت املالية اإلسالمية " د اانظر قر�بً  )١٥(
إI9 ٢٥ية ال�� ا�عقدت بمدينة جدة "! الف23ة من مقدمة للندوة العلمية (الغلبة والتبعية "! املعامالت املال

 .٧ص  ،?ـ)١٤٣٦من صفر  ٢٧
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لvا كيان شر¿4 وقانوOي مستقل، فيجوز عندئذ إصدار 7ذه الصjوك أو الوحدات 

 وتداولvا بناء عBC مبدأ التبعية.

دار األوراق املالية يالحظ 45 7ات2ن الفقرت2ن إطالق ا��مع ا[\كم بجواز إص

 Bkسبة الديون والنقود إSا إذا تحققت شروط التبعية من غ12 اعتبار لvوتداول

املوجودات، و.مكن التعب12 عن 7ذا ا[\كم بصيغة أخرى؛ و4Ä أنھ يجوز اإلصدار 

  والتداول من غ12 اعتبار لSسبة األعيان واملنافع ح;´ وإن أصبحت 45 حكم املعدوم.

�مع املوقر لھ 9علق بإشjالية البنوك واملؤسسات املالية إن 7ذا ا[\كم من ا�

اإلسالمية ال;: 9عاOي من واقع غلبة النقود والديون عBC أوعي�<ا االسuثمار.ة؛ حيث إن 

)%٩٠(مe2انيات أك»71ا تحوي من النقود والديون الناتجة عن العقود اآلجلة أك»1 من 
)١٦(

.  

فيما سبق ذكره من ¢ونھ قد حسم  وما ذ7ب إليھ ا��مع ا�\1Hم من حكم داخل

العديد من مسائل 7ذا اإلشjال، حيث يظvر 7نا ¢أنھ تبi´ رأيا من اآلراء املعروضة من 

طرف العلماء والباحث2ن املعاصر.ن، و7و رأي عدد كب12 م{<م، وخالصة 7ذا الرأي أنھ ال 

)١٧(Uش1Hط حد أدOى ال يجوز نزول األصل املتبوع عنھ مقارنة بالتا�ع
.  

  4Ä األدلة ال;: بi: عل�<ا 7ذا الرأي؟ فما

قبل ا[�واب عBC السؤال أنوه عBC أن الدليل الذي اعت¡1ه الذين ذ7بوا إBk 7ذا 

 
ً
من اإليراد واالنتقاد، حيث وصفھ أغل�<م بأنھ أصل 45 املسألة،  االرأي واz^ الداللة سامل

لقراءة، عBC أمل 7ذا الدليل 7و ما Uعرف بحديث العبد، ولذلك سأقتصر عليھ 45 7ذه ا

  أن Uسعفi: الوقت 45 بحث با4È األدلة.

                                                           

انظر قاعدة األصالة والتبعية، أو الك�2ة والغلبة وأثر?ا عIa تداول األس`م والص:وك وضوابطھ الشرعية مع  )١٦(
. بيان وقت تحقق ضابط التبعية وشروطھ، ووقت تحقق ضابط الغلبة وشروطھ، دراسة فق`ية اقتصادية، د

، والشر�ات ا��ديثة ٥٩سالمي، صعa! القره دا !، بحث مقدم إI9 الدورة ا��ادية والعشر�ن cdمع الفقھ اإل 
  .٤٦٧ص، ٢/ج ١٤ع  ،حس^ن �امل ف`�� مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدو9!. والشر�ات القابضة، د

عبد هللا العمرا�ي، مقدم إI9 الدورة ا��ادية . الغلبة "! املعامالت املالية: مف`وم`ا، حاالOPا، معاي^2?ا، د )١٧(
 .٢٢ص  ،والعشر�ن cdمع الفقھ اإلسالمي
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وا[\ديث مروي 45 عدد من كتب ا[\ديث، ومن 7ذه الروايات: "حدثنا سفيان 

عن الز7ري عن سالم عن أبيھ، عن النÊ: صBC هللا عليھ وسلم قال: " من باع عبدا ولھ 

)١٨(مال، فمالھ للبا¹ع، إال أن Uش1Hط املبتاع... "
.  

العديد من العلماء والباحث2ن املعاصر.ن عBC 7ذا ا[\ديث للقول لقد اعتمد 

بجواز اإلصدار والتداول لألوراق املالية ال;: تمثل موجودات مختلطة غالبي�<ا الساحقة 

  ديون ونقود، �غض النظر عن الSسبة ال;: تمثلvا املوجودات األخرى.

Oا[\نابلة باألساس؛ و Bkسبوه إO م ل§\ديثvف BCواعتمدوا ع Bkم إvسبھ �عض

املالكية أيضا. فvل األمر كما قيل ونقل أم نحتاج إBk التدقيق والتحقيق للقول بÁ\ة 

  7ذه الSسبة وË\ة ما بi: عل�<ا؟

ومما يحسن اإلشارة إليھ 45 مطلع اإلجابة أن الباحث سيذكر الرأي دون ذكر 

  . صاحبھ، فذلك أد¿B للتجرد وأن يjون التعليق موجvا للمقولة ال للقائل

  ولنبدأ بما Oسب إBk املالكية أوال:

استدل أحد العلماء األفاضل من املعاصر.ن عBC جواز اإلصدار والتداول 45 7ذه 

الصورة من ا[�لطة بناء عBC مبدأ التبعية ودون اعتبار لSسبة املتبوع باملقارنة مع 

املبتاع إن اش1Hط التا�ع؛ بنص املدونة التا4k: "قال مالك: األمر ا��تمع عليھ عندنا أن 

مال العبد فvو لھ؛ نقدا ¢ان أو دينا أو عرضا Uُعلم أو ال Uعلم وإن ¢ان للعبد من املال 

)١٩(أك»1 مما اش1Hي بھ، ¢ان ثمنھ نقدا أو دينا أو عرضا"
.  

  وقبل االس1Hسال 45 عرض ما Oسب إBk املالكية أبدي املالحظت2ن التاليت2ن:

 .ذكر علتھ، مع أ?<ا وردت �عد 7ذا النص مباشرة اقُتصر 45 النقل عBC ذكر ا[\كم دون  -١

كالم اإلمام مالك 7نا كالم إمام ال Uُعلم ك{<ھ عBC ا[\قيقة إال من خالل شروح  -٢

 علماء املذ7ب املعت¡1ين.

                                                           

 .١٨/١٥٣مسند اإلمام أحمد بن حنبل  )١٨(

  .٢/٦١١املوطأ  )١٩(
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 Bkسبھ إO ما BCنفس املنوال سار فاضل آخر يرى نفس الرأي و.خّرِجھ ع BCوع

، مثل قول ابن عبد ال¡1:" و.جوز املالكية، وÍستدل بنفس النص وÍعززه بنصوص أخرى 

عند مالك شراء العبد وإن ¢ان مالھ درا7م بدرا7م إBk أجل، وكذلك لو ¢ان مالھ ذ7با أو 

، ثم يختم بقولھ:" فعBC ضوء رأي مالك أنھ إذا اش1Hى العبد ومعھ مال؛ أيُّ مال، )٢٠(دينا"

 بأي ثمن ¢ان؛ فإن العقد Ë\يح وأن مالھ للمش1Hي إن اش1Hط وإال فلسيده"!! 

  عBC ما سبق أقول: او9عقيبً 

كھ سيده، ومن 
َّ
أوال: مبi´ 7ذا ا[\كم من اإلمام مالك عBC أن العبد يملك إذا مل

ثم فالتبعية 45 بيع العبد مع اش1Hاط مالھ تبعية بالشرط ول}ست تبعية جزء من العوض 

أو البدل ملتبوعھ، فال دخل للمال بالصفقة ول}س بجزء من العوض وإنما املبيع 7و 

ن يبقى املال للعبد فال ينeHعھ البا¹ع وال يSتقل إBk املش1Hي، العبد، واش1Hاط املال معناه أ

بل يبقى عBC ملك مالكھ قبل الشرط، أي العبد، وإال لو انeHعھ املالك قبل أن Uش1Hطھ 

املبتاع، أو اش1Hطھ املبتاع لنفسھ بأن يأخذه كجزء من العوض، الختلف ا[\كم بالjلية، 

1طت 45 7ذه الصفقة شروط أخرى ت
ُ
Hناسب اختالف املسألت2ن واملناط2ن. ومن ثم وال اش

  Uش1Hط سائر ما Uش1Hط 45 البيع.

ومسuندي فيما أسلفتھ أسوقھ أوال من خالل تتمة كالم اإلمام مالك 45 النقل 

السابق حيث قال: "وذلك أن مال العبد ل}س عBC سيده فيھ ز¢اة، وإن ¢انت للعبد جار.ة 

د أو ¢اتب تبعھ مالھ، وإن أفلس أخذ الغرماء استحل فرجvا بملكھ إيا7ا، وإن عتق العب

)٢١(مالھ ولم ُيuَبع سيده �Ï_:ء من دينھ"
  

وثانيا من خالل شرح اإلمام البا4Ð لكالم اإلمام مالك؛ وفيھ سياق النص و[\اقھ 

  وÑسط مفا7يمھ ومضامينھ. 

   

                                                           

)٢٠(  ،2v٢/٦٨٩ال:ا"!، البن عبد ال.  

 .٢/٦١١املوطأ  )٢١(
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:4Ðقال البا  

إذا اش1Hط مال العبد فvو لھ، ير.د أنھ للعبد، و.Á^  "و7ذا كما قال: إنَّ املبتاع

أن يرجع الضم12 للمبتاع، ف12يد أن لھ ما شرط، والذي شرط أن يjون املال للعبد و.بقى 

عBC ملكھ بحسب ما ¢ان قبل ابuياعھ، ولو ¢ان البا¹ع قد انeHع املال واش1Hطھ املبتاع لjان 

؛ فيفسد با[�vل والتف اقد اش1Hى عبًد 
ً
اضل فيما ال يجوز التفاضل فيھ، يب2ن ذلك وماال

ما رواه أصبغ عن ابن القاسم 45 الُعتJية 45 الذي يJيع العبد و.قول: مالھ مائة دينار 

يكvا؛ ال يجوز، قال ابن أÑي ز.د: والثمن ع2ن، وجھ ذلك أنھ ملا الeHم التوفية ¢ان ذلك  ِ
ّ
أوف

 مت¡1عً 
ً
  بھ يدفعھ البا¹ع إBk املبتاع. اماال

 وقولھ 
ً

1ي  اأو عرضً  اأو دينً  انقد
ُ
Hعلم، وإن ¢ان للعبد مال أك»1 مما اشUُ علم أو الUُ

أك»1  ابھ، ير.د أن اش1Hاط املبتاع 7ذا املال ال يفسد العقد بأن يjون املال املش1Hط عينً 

 فُ}ش1Hى بالدين أو بالنقد، أو يjون  امما اش1Hي بھ من الع2ن، أو يjون دينً 
ً
مؤجال

 عند املتباUع2ن أو أحد7ما؛ ألن ما اش1Hط من ذلك ل}س �عوض  املش1Hط من املال
ً
مجvوال

45 البيع فيؤثر فيھ الفساد �Ï_:ء مما ذكرناه؛ ألن املبتاع لم Uش1Hطھ لنفسھ، وإنما 

عBC  - رحمھ هللا  -اش1Hط بقاءه عBC ملك العبد، فل}س �عوض 45 البيع. استدل مالك 

BC٢٢(سيده فيھ ز¢اة" ذلك بأن قال، وذلك أن مال العبد ل}س ع(
.  

ابن �ªر العسقالOي من  اوما ذكره البا4Ð 7نا 7و نفسھ ما علل بھ أيضً 

"فال  الشافعية ما ذ7ب إليھ مالك من جواز بيع العبد ومعھ درا7م بدار7م؛ حيث قال:

يجوز بيع العبد ومعھ درا7م بدرا7م؛ قالھ الشاف4Ò، وعن مالك ال ُيمنع إلطالق ا[\ديث، 

)٢٣(ما وقع عBC العبد خاصة، واملال الذي معھ ال مدخل لھ 45 العقد"و¢أن العقد إن
.  

أما ما Oسبھ 7ؤالء العلماء األفاضل إBk ا[\نبلية فقد اعتمدوا فيھ عBC نص وارد 

45 كتاب املغi: البن قدامة، وركزوا فيھ عBC القول بأن قصد املش1Hي 7و الضابط 45 

جواز أو عدم جواز بيع العبد واش1Hاط مالھ دون اعتبار �شرائط البيع، أي إن املبتاع 

  م 9عت¡1 الشروط، وإن قصد املال اعت¡1ت.(املش1Hي) إذا قصد العبد ل

                                                           

 .١٧٢-٤/١٧١املنتقى للبا£!  )٢٢(

  .٥/٥١فتح الباري  )٢٣(
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فvل 7ذا الرأي مقطوع بھ؟ وما مدى Ë\ة OسJتھ إBk ا[\نبلية؟ و7ل األحjام ال;: 

م بÁ\�<ا؟ 
َّ
  استSبطت من النص مسل

لقد اختلف العلماء األفاضل الذين اسuشvدوا �<ذا النص 45 درجة النقل ب2ن 

عامة مطلقة من مثل  اليھ أحjاًم مطيل مك»1 ومقتصد مختصر، لك{<م جميَعvم بنوا ع

قول أحد7م: " ومن املعلوم أن العبد ال يملك، وأن املال بيده مآلھ للمش1Hي، ومع ذلك جاز 

بدون تقابض وال تماثل ح;´ مع اتفاق النقدين (املاِل الذي مع العبد، والثمِن  االبيع مطلًق 

  .»1 من قيمة العبد نفسھ"الذي Uش1Hى بھ العبد)، وح;´ لو ¢ان املال الذي مع العبد أك

ب}نما ساق آخر أقوال �عض الفقvاء املعاصر.ن من مثل القول: " وال يخفى أن 

،  امقدار مالھ، سواء ¢ان كث12ً  امش1Hي العبد مع مالھ قد أخذ �ع2ن االعتبار قطعً 
ً
أم قليال

  اوجعل لھ ضمنً 
ً
 من الثمن وإن لم ينص عليھ استقالال، إذ لوال ذلك ملا اش1Hط اقسط

  مالھ معھ...".

وقبل معا[�ة 7ذا النص وفvمھ 45 سياقھ وسباقھ و[\اقھ وWيان مرتكزات األحjام 

 
ً
نً  االواردة فيھ، البد من التأكيد عBC أن ا[\نابلة قد اختلفوا اختالف 45 املسائل الواردة  ابّ}ِ

ك سيده أم ال
َّ
؟ فيھ، حيث اختلفوا 45 ¢ون العبد يملك أو ال يملك؟، و7ل يملك إذا مل

و7ل امللك وعدمھ 7و ما يSبi: عليھ القول باش1Hاط شروط البيع 45 بيع العبد واش1Hاط 

  مالھ، أم إن القصد 7و ا�\دد ال غ12ه، إBk ما 7نالك من اختالفات.

كھ  يقول ابن قدامة:
َّ
"وجملة ذلك، أن السيد إذا باع عبده أو جار.تھ، ولھ مال مل

ھ بھ فvو للبا¹ع؛  ملا روى ابن عمر، أن رسول هللا صBC هللا عليھ وسلم إياه مواله، أو خصَّ

ھ » ... ، ولھ مال، فمالھ للبا¹ع، إال أن Uش1Hطھ املبتاعامن باع عبًد «قال: 
َ
وألن العبد ومال

  للبا¹ع، فإذا باع العبَد اختص البيع بھ دون غ12ه، كما لو ¢ان لھ عبدان فباع أحد7ما.

ا[�ر4È: إذا ¢ان قصده للعبد ال للمال.  وإن اش1Hطھ املبتاع ¢ان لھ؛ ل§�¡1...قال

:، ومعناه، أنھ ال يقصد  7ذا منصوص أحمد و7و قول الشاف4Ò وأÑي ثور وعثماَن الَبّ;ِ

بالبيع شراء مال العبد، إنما يقصد بقاء املال لعبده، وإقراره 45 يده، فم;´ ¢ان كذلك، 

v1اطھ، ودخل 45 البيع بھ، سواء ¢ان املال معلوما أو مجHاش ^Ë س الثمن أوSوال، من ج

قال الب;:: إذا باع  من غ12ه، عينا ¢ان أو دينا، وسواء ¢ان مثل الثمن أو أقل أو أك»1،



 رحال إسماعیل �العادل                                   ٥١٦

 
ً

بألف در7م، ومعھ ألف در7م، فالبيع جائز إذا ¢انت رغبة املبتاع 45 العبد ال 45  اعبد

غ12 مقصود، فأشبھ أساسات ا[\يطان،  االدرا7م؛ وذلك ألنھ دخل 45 البيع تبعً 

بالشراء، جاز اش1Hاطھ إذا  اوالتمو.ھ بالذ7ب 45 السقوف، فأما إن ¢ان املال مقصودً 

ُوجدت فيھ شرائط البيع، من العلم بھ وأن ال يjون ب}نھ و2Wن الثمن رWا، كما Uعت¡1 ذلك 

 45 العين2ن املبيعت2ن؛ ألنھ مبيع مقصود، فأشبھ ما لو ضم إBk العب
ً
أخرى وWاعvما.  اد عين

وقال القاº_:: 7ذا يSبi: عBC ¢ون العبد يملك أو ال يملك، فإن قلنا: ال يملك؛ فاش1Hط 

1ط فيھ ما Uش1Hط 45 سائر املبيعات. و7ذا مذ7ب 
ُ
H1ي مالھ صار مبيعا معھ، فاشHاملش

تبع 45 أÑي حنيفة، وإن قلنا: يملك؛ احُتملت فيھ ا[�vالة وغ712ا مما ذكرنا من قبل؛ ألنھ 

البيع ال أصل، فأشبھ طي اآلبار، و7ذا خالف نص أحمد وقول ا[�ر4È؛ أل?<ما جعال 

 ،Bkإن شاء هللا 9عا ^Ë1ي دون غ12ه، و7و أHالشرط الذي يختلف ا[\كم بھ قصَد املش

واحتمال ا[�vالة فيھ لjونھ غ12 مقصود كما ذكرنا، ¢الل¡ن 45 ضرع الشاة املبيعة 

BC ظvر7ا وأشباِه ذلك، فإنھ مبيع و.حتمل فيھ ا[�vالة وا[\مل 45 بط{<ا والصوف ع

)٢٤(وغ712ا، ملا ذكرنا"
.  

  : أعا[Ô 7ذه املسألة من منطلقvا، فأقول  - مع ما فيھ من طول  - �عد إيراد 7ذا النص 

  أوال: املسألة مبSية عBC ا[�الف حول 7ل العبد يملك أم ال؟

 BCالقصد 7و اختياٌر ع BC4، ثانيا: بناء املسألة عCور املذ7ب ا[\نبvخالف مش

  ومشvور املذ7ب بناؤ7ا عBC امللك وعدمھ، واملذ7ب 7و أن العبد ال يملك.

فإذا رجعنا إBk امللك وعدمھ سنجد أن ا[�مvور الذين رأوا أن العبد ال يملك قد 

خرجوا من اإلشjال، حيث إ?<م يقولون املال مال السيد (البا¹ع) وOسبة املال إBk العبد، 

أنھ 45 يده، ومن ثم إذا باعھ واش1Hط املبتاع املال، فاملال مال السيد و7و مبيع مع معناه 

العبد فوجب العلم بمقداره و¢ونھ مع العوض املبذول فيھ ال يجري الرWا بي{<ما، وغ12 

)٢٥(ذلك من الشرائط
.  

                                                           

 .٤/١٣٠املغ�� البن قدامة،  )٢٤(

)٢٥(  ،
َ
  .٦/٣١٩انظر ا�dيط ال2v?ا�ي، البن َماَزة
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و7ذا ما ذ7ب إليھ أك»1 أ7ل العلم من ا[\نفية والشافعية و7و رواية عن اإلمام 

كھ سيده؛ لك{<ا مخالفة ملشvور أË\ابھأحمد؛ 
َّ
)٢٦(والرواية الثانية أنھ يملك إذا مل

.  

وأما بناء املسألة عBC القصد فقط دون اعتبار بامللك وعدمھ؛ وما Oسب من ذلك 

مع أن ا[�ر4È يقول بقول مشvور املذ7ب أن العبد ال  -إBk ا[�ر4È ومنصوص أحمد، 

م تماًم  -يملك 
َّ
. 7ذا من جvة، ومن جvة أخرى لم يذكر 7ؤالء من أË\ابھ افل}س بمسل

بيان ا[\نبلية للمعيار املعرب عن قصد املش1Hي؛ مع  -حسب ما اطلعت عليھ  -الفضالء 

ما لvذا البيان من التأث12 45 فvم رأ�<م، ولم يذكروا أيضا العلة ال;: بi´ عل�<ا ا[\نابلة 

  املعيار.بناًء عBC 7ذا  اجواز بيع العبد مع اش1Hاط مالھ مطلًق 

فvا 7و غ12 واحد من ا[\نبلية يؤكد أن املسألة مبSية عBC امللك وعدمھ باألساس 

كھ سيده  ابل وابن قدامة أيضً  -
َّ
وأن  -بi´ أغلب نصھ 7ذا عBC أن العبد يملك إذا مل

القول بأن العبد ال يملك ي1Hتب عليھ اش1Hاط شروط البيع، بل ح;´ عBC القول باعتبار 

و7و قول  -بد من بنائھ عBC أن العبد يملك وأن القول بأنھ ال يملك القصد وعدمھ فال 

4Èسقط حكم التبعية و.وجب الشروط:    -ا[\نابلة وا[�رUُ البد أن  

 4Èواعلم أن من مذ7ب ا[�ر "::_Ïأن العبد ال يملك،  -رحمھ هللا  -يقول الزرك

أبو ال¡1¢ات، أما إن فكالمھ خرج عBC ذلك، و7و ظا7ر كالم القاº_: 45 التعليق، وتبعvما 

ولم Uعت¡1 أبو  قلنا: العبد يملك. فصرح أبو ال¡1¢ات بأنھ يÁ^ شرطھ إن ¢ان مجvوال،

 ،4Èمحمد امللك، بل أناط ا[\كم بالقصد وعدمھ، وزعم أن 7ذا منصوص أحمد وا[�ر

وO 45سبة ذلك إل�<ما نظر، الحتمال بنا�<ما عBC امللك كما تقدم، و7و أوفق لكالم 

 ،4Èور كالم اإلمام،ا[�رvوملش :_ºى أبو محمد عن القاj٢٧(وح(
أنھ رتب ا[\كم عBC امللك  

وعدمھ، فإن قلنا: يملك؛ لم Uش1Hط، وإن قلنا: ال يملك؛ اش1Hط، وحjى صاحب 

)٢٨(الت§�يص
عن األË\اب أ?<م رتبوا ا[\كم عBC القصد وعدمھ، كما يقولھ أبو محمد،  

                                                           

، ومعالم السªن ل©¨طا§ي ٧/٧١، شرح ¦�يح البخاري البن بطال ٧-٣/٦انظر اإلنصاف للمرداوي   )٢٦(
٤/٧٩. 

 .أبو {عIa محمد بن ا��سن بن محمد الفراء صاحب كتاب الروايت^ن والوج`^ن )٢٧(

 فخر الدين ابن تيمية عم جد ابن تيمية. )٢٨(



 رحال إسماعیل �العادل                                   ٥١٨

أما عBC القول بأنھ ال يملك، ف}سقط حكم ثم قال: و7ذا عBC القول بأن العبد يملك، 

، و7ذا عكس طر.ق أÑي ال¡1¢ات االتبعية، و.ص12 كمن باع عبًد 
ً
)٢٩(وماال

"
)٣٠(

.  

)٣١(وقد أورد املرداوي 45 اإلنصاف كالم الزركÏ_: وأقره
.  

إذن طر.قة البناء عBC امللك وعدمھ عند ا[\نابلة كما عند غ712م واz\ة 45 حل 

O أن العبد يملك كما 7و رأي املالكية، 7ذا املسألة، و.بقى أن BCأن البناء ع Bkش12 إ

من العوض  ايرجعنا إBk نفس ما أناط بھ البا4Ð قول مالك، و7و أن املال 7نا ل}س جزءً 

  45 البيع وإنما 7و من باب الشرط ح;´ يبقى املال ملالكھ و7و العبد.

  والدليل عBC ما ذكرت من نصوص ا[\نابلة اآل9ي:

عد النص الذي Uسuشvد بھ 7ؤالء الفضالء، قول ابن قدامة:" وقد جاء مباشرة � -١

 Bkملك العبد ال يزول عنھ إ BC1ي عHبقاء املشuقيل: إن املال ل}س بمبيع 7ا7نا، وإنما اس

)٣٢(البا¹ع. و7و قر.ب من األول"
  وسأعود ألعلق عBC عبارة " و7و قر.ب من األول".. 

يقول ابن رجب �عد أن ذكر أن ل§\نابلة ثالثة طرق 45 مسألة العبد ومالھ:   -٢

"أحد7ا: البناء عBC امللك وعدمھ، فإن قلنا: يملك؛ لم Uُش1Hط معرفة املال وال سائر 

1ط عBC ملك العبد ليjون عبدا ذا مال، 
ُ
Hشرائط البيع ألنھ غ12 داخل 45 العقد، وإنما اش

  باملعاوضة، فvو كبيع املjاتب الذي لھ مال.وذلك صفة 45 العبد ال تفرد 

1ط معرفة املال، وأن تبعھ �غ12 جSس املا
ُ
Hسھ لوإن قلنا ال يملك اشSأو بج ،

ألن املال داخل 45 عقد  �شرط أن يjون الثمن أك»1 عBC رواية، وÍش1Hط التقابض؛

)٣٣(البيع"
. 

                                                           

  ابن تيمية ا�cد. )٢٩(

 .٥٩٧إI9 ٣/٥٩٥شرح الزرك��� عIa مختصر ا�¨ر»!،  )٣٠(

  .٥/٨٢اإلنصاف "! معرفة الرا¬ من ا�¨الف للمرداوي  )٣١(

  .٤/١٣٠املغ�� البن قدامة،  )٣٢(

  .٥/٨٢اإلنصاف "! معرفة الرا¬ من ا�¨الف للمرداوي  )٣٣(



 ٥١٩               ...           قراءة في �عض قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

الفضالء املعاصرون أن وإذا رجعنا إBk ما ذ7ب إليھ ابن قدامة وغ12ه وتJناه 7ؤالء 

املسألة مبSية عBC القصد ال غ12، فما معi´ القصد وما 7و التعليل الذي بi: عليھ القول 

 بuبعية املال عند أË\اب 7ذا الرأي من ا[\نابلة؟

  اأوال: وضع ا[\نابلة معيارً 
ً
ملعرفة قصد املش1Hي؛ 7ل 7و العبد أم  اظا7را منضبط

ل لنفسھ أو تركھ للعبد، فإذا قال بأنھ Uش1Hط املال ليبقى املال؟ و7ذا املعيار 7و أخذ املا

، وإن قال اش1Hطتھ آلخذه لنفÖ_: قلنا ا45 ملك العبد قلنا قصد العبد فيجوز البيع مطلًق 

 
ً
  قصدك املال، ف}ش1Hط ما Uش1Hط 45 بيع املال باملال. اإذ

(قصده املال)  يقول ال�<و9ي 45 كالم ممزوج بكالم أÑي النجا:"(فإن ¢ان) املبتاع

الذي 7و مع الرقيق بأن لم يقصد تركھ للرقيق كما يأ9ي (اش1Hط علمھ) باملال (وسائر 

شروط البيع) ألنھ مبيع مقصود أشبھ ما لو ضم إليھ عينا أخرى...، (وإن لم يكن قصده) 

أي املبتاع (املال وقصد) املبتاُع (ترك املال للرقيق ليSتفع) الرقيق (بھ وحده لم Uش1Hط) 

"اعلمھ باملال وال غ12ه من الشروط ألن املال دخل تبعً 
)٣٤(

.  

 45 العوض الذي  اإذن 7ذا معi´ القصد ومن تم يjون 7ذا املال أيضً 
ً
ل}س داخال

  يSتفع بھ املش1Hي.

  ولسائل أن Uسأل: إذن ملاذا Uش1Hط املش1Hي مال العبد؟ 

ي من ا[\نابلة ا[�واب عBC ذلك ُيظvر العلة ال;: ألجلvا أباح أË\اب 7ذا الرأ

، ا7ذه املسألة، يقول الزركÏ_:: " وشرط ا[�ر4È لÁ\ة اش1Hاط املبتاع مال العبد مطلًق 

 
ً
يدخل عن طر.ق التبع، فال تضر جvالتھ وال  اأن يjون قصده العبَد ال املاَل، ألن املال إذ

ال يقال: فباش1Hاطھ يدل عBC أنھ مقصود ألنا نقول:  غ12 ذلك، ¢أساسات ا[\يطان،

بقاء املال 45 يد العبد، من غ12 التفات إBk املال،  -وا[\ال 7ذه  -صود بالشرط املق

وتحقيق ذلك؛ أال ترى أن الشارع جوز قرض الدرا7م وغ712ا، مع أنھ مفض إBk بيع درا7م 

بدرا7م إBk أجل، لكن ملا ¢ان القصد منھ الرفق، ال بيع درا7م بدرا7م Oس}ئة، لم يمنع 

ملال فإنھ Uش1Hط لÁ\ة الشرط اش1Hاط شروط املبيع، من منھ، أما إن ¢ان قصده ا
                                                           

  .٣/٢٨٨كشاف القناع للOnوmي  )٣٤(
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العلم باملال، و¢ونھ مع العوض املبذول ال يجري الرWا بي{<ما وغ12 ذلك، كما Uش1Hط ذلك 

 
ً
)٣٥(بم×eل�<ما" ا45 العين2ن املبيعت2ن، ألنھ إذ

.  

إذن رو¿4 45 7ذا ا[�واز ¢ون االش1Hاط مبSيا عBC مبدأ املعروف، والقاعدة أن 

´iغتفر 45  (مبU غتفر 45 الت¡1عات ما الU) اvر صيغvاملسا7لة)، وأش BCالت¡1ع ع

  املعاوضات)، ولعل 7ذا ما قصده ابن قدامة من عبارتھ السابقة: (و7و قر.ب من األول).

ووجھ القرب أن املال 7نا داخل 45 العقد من باب املعروف والت¡1ع ال من باب 

 45 البيع أصال ول}س جزءً املعاوضة ا�\ضة، و7و عBC التفس12 األو 
ً
من  ال ل}س داخال

  .االعوض قطعً 

فvل يصدق 7ذا املعi´ عBC األوعية ا��تلطة 45 املؤسسات املالية اإلسالمية وال;: 

و7ل يمكن تخر.ج جواز إصدار وتداول األوراق املالية  ،غالب مjوناD<ا نقود وديون 

Èبا Bkسبة النقود والديون إO ا دون مراعاةvمعيار التبعية املمثلة ل BC4 املوجودات بناًء ع

  باملفvوم الوارد 45 حديث العبد؟

  وصBC هللا عBC سيدنا محمد وعBC آلھ وË\بھ أجمع2ن.

  الدكتور رحال إسماعيل بالعادل

  ه٦/٥/١٤٣٦األرÑعاء 

 م٢٥/٢/٢٠١٥             

  

                                                           

، وذكر الزرقا�ي "! معرض حديثھ عن إعتاق العبد مسألة ٣/٥٩٥شرح الزرك��� عIa مختصر ا�¨ر»!،  )٣٥(
  مراعاة جانب اإلحسان فقال:"

ً
تا̄ما، لكن ملا �ان العتق صورة إحسان إليھ؛  ااألصل أن العبد ال يملك مل:

 لإلحسان. شرح الزرقا�ي عIa امل
ً
  .٤/١٤٠وطأ ناسب ذلك أن ال ُيª±ع منھ ما بيده تكميال
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Abstract. The present paper discusses two issues faced in Islamic 

financial transactions, namely, delayed payment of future asset 

usufruct lease and the trading of financial securities, made up of a 

mixture of assets, usufruct, cash and debts. 

Given their importance from a Sharia and an economic 

perspective, the two issues are dealt with in their details and 

ramifications in the present paper in detail in the light of analysis 

of the relevant resolutions of the International Islamic Fiqh 

Academy and some jurisprudence opinions contained in research 

presented in support of the said resolutions.  

After presentation and discussion of the matter with supporting 

analysis, documentation and deduction, the paper concludes that 

delaying payment or paying by installments in a future asset lease 

in a future usufruct lease is prohibited by the majority of scholars 

as it amounts to the sale of a debt by another debts. Further, there 

is no evidence permitting the trading of financial securities, made 

up of a mixture of assets, usufruct, cash and debts if the latter two 

were predominant. 





٥٢٣ 

 

  

)١٧(  

  

  جمع الفقھ اإلسالمي الدو	�م

  والبنوك اإلسالمية وإس اماتھ �� االقتصاد اإلسالمي

 

  عبدالسالم داود العبادي

  لعام ��مع الفقھ اإلسالمي الدو	�األم�ن ا

  اململكة العر$ية السعودية –جدة 

 

  

ا	م املسا	مات ال�� قدم�ا  إبراز إ���دف 	ذ ا��وار  :ملستخلصا

. اإلسالميالدو�/ بجدة �-دمة علم االقتصاد  سالمياإل مجمع الفق � 

وFGبDن عظيم دور اA@مع إن ادركنا حداثة :شأة العلم وتداخلھ مع 

وانھ علم يواجھ متطلبات ا��ياة ومتغIDاH�ا  اإلسالميعلم الفقھ 

وGتطلب عمق املعرفة بفقھ املستجدات وتقديم منتجاتھ بما يوائم 

مقاصد	ا. لقد Uان و  د الشرTعةتطور ا��ياة دون املساس بقواع

 ٢١٦صدر فZ�ا  اللمجمع سIDة عطرة مباركة تجاوزت الثالثون عاًم 

 ١٢٠٠وقدم ( اقرارً 
ً
  ٦٠، وصدر من مجلتھ ا) بحث

ً
ح�_ العدد  امجلد

لقد عا�@ت 	ذه القرارات األمور الفكرGة والعملية و  التاسع عشر.

بالشؤون وشئون املرأة واألسرة وقرارات تتعلق  اإل:سانوحقوق 

االطالع ع�i  إناالقتصادية واملالية واألوقاف والشئون الطبية. 

مسIDة اA@مع تتطلب معرفة مختلف فعالياتھ وال�� mشمل قراراتھ 

  ي.وتوصياتھ وqياناتھ، وندواتھ و:شاط منتداه الفكر
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  تقديم

هللا خـــاتم عبـــد والصـــالة والســـالم ع�ـــ� ســـول هللا محمـــد بـــن ،ا��مـــد  رب العـــامل�ن

ومــــن اقتــــدى 56ديــــھ  ،وع�ــــ� آلــــھ الطيبــــ�ن الطــــا0ر/ن و.ــــ�بة أجمعــــ�ن ،ألن'يــــاء واملرســــل�نا

  و<عد ،وسار ع�� در>ھ إ:� يوم الدين

تــأRي 0ــذه ا�Oاضــرة الMــL ألق5Jــا IــH املعGــد اإلســالمي للبحــوث والتــدر/ب التــاBع للبنــك 

لعــــــام  اإلســــــالمي للتنميــــــة بمناســــــبة فــــــوزي بجــــــائزة البنــــــك اإلســــــالمي لالقتصــــــاد اإلســــــالمي

   .م٢٠٠٧

ع�ــــ�  اوقــــد رغــــب القــــائمون ع�ــــ� املعGــــد أن ي^ــــون حــــدي\I LــــH 0ــــذه ا�Oاضــــرة منصــــبً 

التعر/ـــــف بمجمـــــع الفقـــــھ اإلســـــالمي الـــــدو:H ودوره IـــــH خدمـــــة مســـــ�aة االقتصـــــاد اإلســـــالمي 

  .والبنوك اإلسالمية HI السابق وخططھ املستقبلية HI 0ذا اeOال

ع واملضـام�ن فإنـھ يمثـل خدمـة عمليـة أل0مية 0ذا املوضوع من حيث املوضو  اونظرً 

ورغبــــة IــــR Hعميــــق الصــــالت بــــ�ن اeOمــــع  ،ملســــ�aة االقتصــــاد اإلســــالمي والبنــــوك اإلســــالمية

و>�ن اeOمع والبنك اإلسالمي للتنمية Bعامة  ،واملعGد اإلسالمي للبحوث والتدر/ب بخاصة

  فسوف أتحدث HI 0ذه ا�Oاضرة عن 0ذا املوضوع HI األمور اآلتية :

 
ً
 .التعر/ف بتأسvس اeOمع وأ0دافھ وا�Geود السابقة لصدور نظامھ ا�eديد:  أوال

 .استعراض جGود اeOمع HI مجال خدمة االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية:  اثانيً 

 
ً
 .التعر/ف بالنظام األساLxy ا�eديد للمجمع و>رامجھ وخططھ املستقبلية:  اثالث

ودوره IـــــــــH إثـــــــــراء مســـــــــ�aة االقتصـــــــــاد اإلســـــــــالمي والبنـــــــــوك أ0ميـــــــــة العمـــــــــل اeOمzـــــــــH :   ارا�عً 

  .اإلسالمية
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 : التعر9ف بتأس5س ا23مع وأ0دافھ
ُ
  أوال

  وج وده السابقة لصدور نظامھ األسا@?< ا=2ديد

 
ً

لقــرار  اجــاء تأســvس مجمــع الفقــھ اإلســالمي التــاBع ملنظمــة املــؤتمر اإلســالمي تنفيــذ

 ه/١٤٠١~عقــــد IــــH مكــــة املكرمــــة عــــام صــــادر عــــن مــــؤتمر القمــــة اإلســــالمي الثالــــث الــــذي ا

  حيث جاء نص القرار كما ي�H: م١٩٨١املوافق 

إن مـــــؤتمر القمـــــة اإلســـــالمي الثالـــــث " دورة فلســـــط�ن القـــــدس " املنعقـــــد IـــــH مكـــــة « 

0ــــ املوافـــق ١٤٠١ر>يـــع األول  ٢٢إ:ـــ�  ١٩املكرمـــة باململكـــة العر>يـــة الســـعودية IـــH الف�ـــaة مـــن 

  ،م١٨٨١يناير  ٢٨إ:�  ٢٥من 

 خـــــــذ IـــــــH االعتبـــــــار ا��طـــــــاب الـــــــذي وجGـــــــھ صـــــــاحب ا�eاللـــــــة امللـــــــك خالـــــــد بـــــــنإذ يأ

العز/ز عا0ـــــل اململكـــــة العر>يـــــة الســـــعودية إ:ـــــ� قـــــادة األمـــــة اإلســـــالمية وزعما�5ـــــا وإ:ـــــ� عبـــــد

املسلم�ن �افة HI �ل م^ان والذي دعا فيھ األمة اإلسالمية وفقGاء0ا وعلماء0ـا إن يجنـدوا 

Gـة معطيـات تطـور ا��يـاة املعاصـرة ومشـكال�5ا أنفسGم و/حشدوا طاقا�5م HI س'يل مواج

باالج�5اد واالس�aشاد بالعقيدة السمحة وما تضمنتھ من مبادئ خالدة قـادرة ع�ـ� تحقيـق 

والــدعوة إ:ــ� إ~شــاء مجمــع عــال�L للفقــھ  ،مصــ��ة اإل~ســان الروحيــة واملاديــة IــH �ــل م^ــان

صــــــول إ:ــــــ� اإلجابــــــة اإلســــــالمي يقضــــــم فقGــــــاء وعلمــــــاء ومفكــــــري العــــــالم اإلســــــالمي Bغيــــــة الو 

  ،اإلسالمية األصلية ل^ل سؤال تطرحھ ا��ياة املعاصرة

  وإذ �ش�a إ:� ما للعلم والفكر من دور حاسم HI تقدم األمم ور�H الشعوب،

ر بالـــــــدور ا��ضـــــــاري الرا�ـــــــع الـــــــذي قدمتـــــــھ الشـــــــر�عة اإلســـــــالمية وال�ـــــــaاث 
ّ

وإذ يـــــــذك

 اومـــا زال منبًعــــ ،إ:ـــ� النـــور والGدايـــةاإلســـــــالمي وأثـــرى بـــھ املعرفـــة اإلســـالمية فقــــاد ال'شـــر/ة 

  .لدفع حياة اإل~سان نحو مستقبل أفضل اصا�ً�  اوأساًس  اغنيً 

وإذ يؤكـــد حاجـــة األمـــة اإلســـالمية IـــH 0ـــذا املنعطـــف التـــار/�H مـــن حيا�5ـــا إ:ـــ� مجمـــع 

تلتقي فيھ اج�5ادات فقGا�5ا وعلما�5ا وحكما�5ا ل^ي تقدم 0ذه األمة قواعد أصيلة صادرة 

  .الفكر/ة اإلسالمية ا��الدة HI كتاب هللا وُسنة ن'يھ عن املناBع
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  يقرر :

إ~شــــــاء مجمــــــع �ســــــ�� ( مجمــــــع الفقــــــھ اإلســــــالمي ) ي^ــــــون أعضــــــاؤه مــــــن الفقGــــــاء  -١

والعلمـــاء واملفكـــر/ن IـــH شـــ�M مجـــاالت املعرفـــة مـــن فقGيـــة وثقافيـــة وعلميـــة واقتصـــادية مـــن 

  اج�5ـــاد ف5Jـــا اج�5ـــادً أنحـــاء العـــالم اإلســـالمي لدراســـة مشـــكالت ا��يـــاة املعاصـــرة واال 
ً
أصـــيال

 56ــــدف تقــــديم ا��لــــول الناBعــــة مــــن ال�ــــaاث اإلســــالمي واملنفتحــــة ع�ــــ� تطــــور الفكــــر 
ً
فــــاعال

 .اإلســـالمي لتلك املشكالت

ت^ليف األم�ن العام للمنظمة بال�شاور مع رابطة العالم اإلسالمي التخاذ الالزم  -٢

وزراء ا��ارجيـة اإلسـالمي القـادم نحو وضع النظام األساyـLx لGـذا اeOمـع وتقديمـھ ملـؤتمر 

 .» لدراســتھ واتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إقراره

وقـــــد أقـــــر املـــــؤتمر الثالـــــث عشـــــر لـــــوزراء ا��ارجيـــــة النظـــــام األساyـــــeO Lxمـــــع الفقـــــھ 

0ـــ املوافــق ١٤٠٢ذو القعــدة  ٧-٣اإلســالمي والــذي عقــد IــH نيــامي عاصــمة النيجــر IــH الف�ــaة 

عقــد مــؤتمر تأس�vــLx عــام للمجمــع IــH مكــة املكرمــة يــتم ودعــا إ:ــ�  ١٩٨٢أغســطس  ٢٦-٢٢

وقــــد عقــــد  .إقــــرار النظــــام فيــــھ Bعــــد االطــــالع ع�ــــ� أي مالحظــــات عليــــھ مــــن الــــدول األعضــــاء

0ــ ١٤٠٣شـعبان  ٢٨-٢٦املؤتمر التأس�vـeO Lxمـع الفقـھ اإلسـالمي بمكـة املكرمـة IـH الف�ـaة 

رارات املـــــؤتمر التأس�vـــــLx وجـــــاء IـــــH مطلـــــع التقر/ـــــر العـــــام وقـــــ ،م١٩٨٣يونيـــــو  ٩-٧املوافـــــق 

  للمجمع القول:
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  .والصالة والسالم ع�� أشرف املرسل�ن ،Bسم هللا الرحمن الرحيم« 

ا~عقد بحمد هللا Rعا:� املؤتمر التأسeO Lx�vمع الفقھ اإلسالمي HI مكة املكرمة  -١

م ) تحـــت رعايـــة صـــاحب ١٩٨٣مـــن شـــGر يونيـــو  ٩-0٧ــــ ( ١٤٠٣شـــعبان  ٢٨و ٢٦فيمـــا بـــ�ن 

ورئـvس مـؤتمر القمـة  ،ملـك اململكـة العر>يـة السـعودية ،العز/زعبـد امللك فGـد بـنا�eاللة 

 .اإلسالمي الثالث

و>ا~عقـــــــاد املـــــــؤتمر التأس�vـــــــLx أصـــــــبح مجمـــــــع الفقـــــــھ اإلســـــــالمي حقيقـــــــة واقعـــــــة  -٢

 
ً

-٨/٣للقـــرار رقـــم  اباعتبـــاره إحـــدى الGيئـــات املن'ثقـــة عـــن منظمـــة املـــؤتمر اإلســـالمي تنفيـــذ

القمـــة اإلســـالمي الثالـــث املنعقـــد IـــH مكـــة املكرمـــة والطـــائف أ) الـــذي أصـــدره مـــؤتمر -ث(ق

مــن  ٢٨-0٢٥ـــ ( ١٤٠١مــن شــGر ر>يــع األول  ٢٢و ١٩فيمــا بــ�ن  ،باململكــة العر>يــة الســعودية

 م ) و0و القرار الذي ق¤�x بإ~شاء اeOمع:١٩٨١شGر يناير 

ــ اســعيً  � ح^ــام أل  اوفًقــ اوعملًيــ اوراء تحقيــق إرادة األمــة اإلســالمية IــH الوحــدة نظرً/

 .الشر�عة اإلسالمية

للــــــدور ا��ضــــــاري الــــــذي اضــــــطلعت بــــــھ الشــــــر�عة اإلســــــالمية وال�ــــــaاث  اواعتبــــــارً  �

 اومـا زال منبًعـ ،فقـاد ال'شـر/ة إ:ـ� النـور والGدايـة ،اإلسالمي والذي أثـرى املعرفـة اإل~سـانية

 .لدفع حياة اإل~سان نحو مستقبل أفضل اصا�ً�  اوأساًس  اغنيً 

 .لفكر من دور HI تقدم العالم واألمم ور�H الشعوبملا للعلم وا اوتقديــرً  �

��اجة األمة اإلسالمية HI 0ذا املنعطـف التـار/�H مـن حياتنـا إ:ـ� مجمـع  اوتأكيًد  �

ل^ــــي تقــــدم لGــــذه األمــــة قواعــــد أصــــيلة  ،تلتقــــي فيــــھ اج�5ــــادات فقGا�5ــــا وعلما�5ــــا وحكما�5ــــا

 .)�(صادرة عن كتاب هللا وُسنة رسولھ 

مواجGـــــة مشـــــكالت ا��يـــــاة املعاصـــــرة بتقـــــديم ا��لـــــول للمســـــلم�ن مـــــن  اوتمكيًنـــــ �

 ».املناسبة الناBعة من الشر�عة اإلسالمية عن طر/ق االج�5اد ال¥�يح واألصيل 
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وقــد قــام األمـــ�ن العــام ملنظمـــة املــؤتمر اإلســالمي IـــH حينــھ األســـتاذ ا��بvــب الشـــطي 

5Jــــــا IــــــH 0ــــــذا بمخاطبــــــة امللــــــوك والرؤســــــاء IــــــH دول منظمــــــة املــــــؤتمر اإلســــــالمي ل�aشــــــيح ممثل

0ـــ املوافــق ١٤٠٥صــفر  ٢٦وعقــد اeOمــع دورتــھ األو:ــ� IــH  ،وتــم ذلــك بصــفة عامــة ،اeOمــع

١٩  a¦١٩٨٤نوفمHمع املستقب�eOانت دورة تنظيمية وتخطيطية لعمل ا� LMم وال.   

 .وقــــد تــــم إدخــــال Bعــــض التعــــديالت ع�ــــ� النظــــام األساyــــLx واعتمــــد Bشــــ^لھ ال§5ــــا�ي

 ،لـــدورة األو:ـــ� للمجمـــع IـــH ف�ـــaة ال تتجـــاوز ا��مســـة أشـــGرطلـــب املـــؤتمر التأس�vـــLx عقـــد او 

 ٢٬٢٧٤٬٠٦٠وقـــام باعتمـــاد امل�ªانيـــة التقدير/ـــة األو:ـــ� لألمانـــة العامـــة للمجمـــع والMـــL بلغـــت 

�اء للمجمع«B عa¦دوالر أمر/^ي بمسا0مات اعتمدت من الدول األعضاء مع الدعوة للت.   

  : دة الراBعة أ0داف اeOمع، و¬Hوقد ذكر النظام األساHI Lxy الباب الثا~ي، املا

  �عمل اeOمع ع�� :« 

ــــ  )أ ( ــــ اوعملًيــــ اتحقيــــق الوحــــدة اإلســــالمية نظرً/  اعــــن طر/ــــق الســــلوك اإل~ســــا~ي ذاتًي

 .ألح^ام الشر�عة اإلسالمية اوفًق  اودوليً  اواجتماعيً 

شد األمة اإلسالمية لعقيـد�5ا ودراسـة مشـكالت ا��يـاة املعاصـرة واالج�5ـاد ف5Jـا   )ب (

 لتقديم ا��لول الناBعة من الشر�عة اإلسالمية أصي ااج�5ادً 
ً
 .»ال

  كما ي�H: ،املادة ا��امسة ذكر وسائلھ ،وHI الباب الثالث

» :Hمع لتحقيق أ0دافھ ب^ل الوسائل املمكنة وم§5ا ما ي�eOا �zس�  

وضــــع مeــــم للمصــــط��ات الفقGيــــة ُيvســــر ع�ــــ� املســــلم�ن إدراك معنا0ــــا لغــــة   -١

 .تخصصةعن طر/ق �eان م اواصط�ً� 

ســـــGل ع�ـــــ� الـــــدارس والنـــــاظر أخـــــذ مـــــا   -٢
ُ
R LـــــMكتابـــــة الفقـــــھ اإلســـــالمي بالطر/قـــــة ال

 .يحتاجھ وذلك بوضع موسوعة فقGية شاملة

التعــاون والت¯ســيق مــع اeOــامع وال�eــان واملؤسســات الفقGيــة القائمــة IــH العــالم  -٣

 .اإلسالمي
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 .تقن�ن الفقھ اإلسالمي عن طر/ق �eان متخصصة -٤

بحــــث الفق±ــــI LــــH نطــــاق ا�eامعــــات وغ�0aــــا مــــن املؤسســــات العلميــــة R°ــــeيع ال -٥

 .حول تحديات العصر وقضاياه الطارئة

إقامــة مراكــز بحــوث للدراســات اإلســالمية IــB Hعــض أنحــاء العــالم تخــدم أ0ــداف  -٦

 .اeOمع

 .~شر بحوث اeOمع Bش�M الوسائل املتاحة ع�� أوسع نطاق -٧

إلســــــالمي والعنايــــــة بأصــــــول الفقــــــھ وكتــــــب العمــــــل ع�ــــــ� إحيــــــاء ال�ــــــaاث الفق±ــــــL ا -٨

 .»ا��الف

  بما ي�H : ،وHI الباب الراBع املادة السادسة حددت العضو/ة

ي^ـــون أعضـــاء اeOمـــع مـــن الفقGـــاء والعلمـــاء واملفكـــر/ن IـــH شـــ�M مجـــاالت املعرفيـــة « 

  .»اإلسالمية 

  وHI املادة الساBعة :

عامــل IــH اeOمــع و/ــتم  ي^ــون ل^ــل دولــة مــن دول منظمــة املــؤتمر اإلســالمي عضــو -١

 .Rعيvنھ من قبل دولتھ

 .لة الواحدة بقرار من مجلس اeOمعيجوز ضم أكa² من عضو عامل من الدو  -٢

للمجمــــع أن يضــــم ( بقــــرار ) إ:ــــ� عضــــو/تھ مــــن تنطبــــق علــــ5Jم شــــروط العضــــو/ة مــــن  - ٣

 علمـــــــاء وفقGـــــــاء املســـــــلم�ن وا�eاليـــــــات اإلســـــــالمية IـــــــH الـــــــدول غ�ـــــــa اإلســـــــالمية ومـــــــن املنظمـــــــات

اإلسالمية الLM تخدم نفس أ0داف اeOمع Bشرط االل�ªام بالعضو الواجد ل^ل دولـة أو جاليـة 

أو منظمـــة، ع�ـــ� أن ال يتجـــاوز عـــدد األعضـــاء العـــامل�ن IـــH اeOمـــع مـــن غ�ـــa الـــدول األعضـــاء ر<ـــع 

 .عدد األعضاء الذين يمثلون دولGم ومنحGم حق التصو/ت
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 جاء ما ي�H: ،وHI املادة الثامنة

ع أن يضــــــم إليــــــھ أعضــــــاء مراســــــل�ن ممــــــن يــــــرى االســــــتعانة 56ــــــم IــــــH تحقيــــــق للمجمــــــ

أغراضـــــھ، و/جـــــوز لGـــــم حضـــــور اجتماعـــــات اeOلـــــس واملشـــــاركة IـــــH مناقشـــــاتھ بـــــدعوة مـــــن 

  .اeOمع دون أن ي^ون لGم حق التصو/ت

  :: HI شروط عضو اeOمع جاء ما ي�HوHI املادة التاسعة 

١-  
ً
 .ااالل�ªام بالدين اإلسالمي عقيدة وسلو�

م�
ا بوجھ خاص  سعة االطالع وعمقھ HI العلوم اإلسالمية عامة والشر�عة -٢

 عن معرفتھ بواقع العالم اإلسالمي
ً
 .فضال

 .أال ي�ون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو األمانة -٣

 .من اللغة العر>ية اأن ي^ون العضو العامل متمكنً  -٤

 HــI مــعeOســس والقواعــد انطلــق ا
ُ
عمــل دؤوب وحقــق بحمــد هللا وع�ــ� ضــوء 0ــذه األ

وقــد �ــان لالقتصــاد اإلســالمي  ،وفضــلھ إنجــازات عديــدة IــH خــالل مســ�aة قار>ــت الر<ــع قــرن 

 .والبنوك اإلسالمية ا��ظ الوافر من جGوده وإنجازاتھ
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  : استعراض ج ود ا23مع اثانيً 

�� مجال خدمة االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية  

HI جدة HI الف�aة  اخاصً  اقدت شعبة التخطيط اجتماعً HI انطالقة اeOمع األو:� ع

حيــث وضــعت برنــامج عمــل اeOمــع  م١٥/٥/١٩٨٥-١٢املوافــق  ه٢٥/٨/١٤٠٥إ:ــ�  ٢٢مــن 

 .بحضور رئvس مجلـس اeOمـع وأمـ�ن عـام اeOمـع وأعضـاء مكتـب مجلـس اeOمـع IـH حينـھ

خ�aت HI الدورة 
ُ
لـرئvس  ااألو:� نائبً وقد قمت بأعمال املقرر لGذا االجتماع حيث كنت قد أ

وقـــــــد عّرفـــــــت ال�eنـــــــة IـــــــH قرارا�5ـــــــا رســـــــالة اeOمـــــــع ودوره  .اeOمـــــــع عـــــــن اeOموعـــــــة العر>يـــــــة

Lxــyــي :  األساRللمجمــع والئحتــھ « ع�ــ� النحــو اآل Lxــyتقــرر الشــعبة مــن منطلــق النظــام األسا

0ــو عــرض الشــر�عة  ،والــدور البــارز املنــوط بــھ ،الداخليــة أن الGــدف الرئ�vــLx لGــذا اeOمــع

و>يـــــان قـــــدرا�5ا الفـــــذة IـــــH معا�eـــــة املشـــــكالت  ،وإبـــــراز مزايا0ـــــا ا.ـــــ�يًح  اســـــالمية عرًضـــــاإل 

وفـــق تصـــور شـــامل  ،وIـــH تحقيـــق ســـعادة اإل~ســـان IـــH الـــدنيا واآلخـــرة ،اإل~ســـانية املعاصـــرة

ع�ــــــ� أســــــاس أن الفقــــــھ  ،وIــــــH أصــــــولھ ومصــــــادره وقواعــــــده وأح^امــــــھ ،·5ــــــتم باإلســــــالم لكــــــھ

  .» سبحانھ HI الواقع اإل~سا~ي ب^ل أBعاده اإلسالمي 0و ثمرة تحكيم شر�عة هللا

رحت العديد من املوضوعات الLM يجب أن يتصدى لGا اeOمع إن �ان HI مجـال 
ُ
وقد ط

   :ثم ش^لت �eنة فرعية من �ل من ،البحوث والدراسات أو HI مجال الفتوى 

   ،املرحوم الشيخ مصطفى الزرقا •

   ،الستار أبو غدةعبد الدكتور  •

   ،ابو~ي محمدالشيخ التيجا~ي ص •

  .امقرًر    السالم العباديعبد الدكتور  •

 اتمGيــــــًد  ،وذلــــــك الختيــــــار املوضــــــوعات ذات األولو/ــــــة IــــــH مجــــــا:H البحــــــوث والفتــــــوى 

  .إلحال�5ا إ:� الشعبت�ن املعنvت�ن HI اeOمع 56ذين اeOال�ن

تـــم إقـــراره مـــن الشـــعبة  ،عـــن مGم�5ـــا اوافًيـــ اوقـــد قـــدمت 0ـــذه ال�eنـــة الفرعيـــة تقر/ـــرً 

  :ادية واملالية واملصرفية التاليةرر إدراج املوضوعات االقتصحيث تق
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� مجال البحوث والدراسات: (أ)  �  

 .حكم التعامل املصر�� املعاصر بالفوائد •

 أح!ام التعامل �� املصارف اإلسالمية. •

 التأم$ن وإعادة التأم$ن. •

 أح!ام النقود الورقية و0غ$. قيمة العملة. •

 أح!ام السوق املالية. •

 التجار بالذ7ب والفضة.أح!ام ا •

 سندات املقارضة، وسندات االس=ثمار. •

 خطاب الضمان. •

 الشرIات املدنية، وGخاصة شركة املسا7مة. •

 حقوق االبت!ار (التأليف، وإنتاج برامج الكمبيوتر مثال). •

 مقدار الدية �� العصر اSTديث. •

 التموZل العقاري لبناء املساكن وشراUVا. •

 اإليجار املنت[\ بالتمليك. •

 العلو وملكية الطبقات �� الفقھ اإلسالمي. •

 تحديد أرGاح التجار. •

 الوصية الواجبة. •

  �� مجال الفتوى: (ب)

 زIاة األراde\ الزراعية املأجورة. •

 زIاة األسhم �� الشرIات. •

 زIاة أموال الشرIات. •

 نصاب الزIاة �� العمالت املتداولة. •

 زIاة الديون. •
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  لزراعية.زIاة العقارات واألراde\ املأجورة غ$. ا •

 زIاة األصول الثابتة Iاآلالت. •

 زIاة املأجورات. •

 زIاة الرواتب واألجور. •

 اس=ثمار أموال الزIاة. •

 ذات رmع بال تمليك فردي للمستحق.توظيف الزIاة �� مشارmع  •

مــن  او/الحــظ أن املوضــوعات املق�aحــة IــH 0ــذه اeOــاالت تمثــل ســتة عشــر موضــوعً 

 ٢٠مـن مجمـوع  اموضـوعً  ١١وتمثـل  ،الدراسـاتاق�aحـت IـH مجـال البحـوث و  اموضوعً  ٢٧

ممــا يؤكــد ا0تمــام اeOمــع باملوضــوعات االقتصــادية  ،اق�aحــت IــH مجــال الفتــوى  اموضــوعً 

  .واملالية واملصرفية

 HــI مجــال الدراســات قــد جــرى دراســا�5ا HــI و/الحــظ أن معظــم 0ــذه القضــايا الــواردة

  دورات اeOمع ما عدا القضايا التالية:

• I العصر ا��ديثمقدار الدية H. 

 .الوصية الواجبة •

العلــــو وملكيــــة الطبقــــات IــــH الفقــــھ اإلســــالمي بالتفصــــيل املطلــــوب وإن أقــــر اeOمــــع  •

 .مبدأ ملكية الطبقات B HIعض قراراتھ

  .أما القضايا الواردة HI مجال الفتوى فقد تم Rغطي�5ا بال^امل

  ما أنجزه ا23مع �� ا23االت االقتصادية واملالية واملصرفية:

كمــا يظGــر مــن  ا) موضــوعً ٦٨وقــد أنجــز اeOمــع مــن خــالل دوراتــھ الثمانيــة عشــرة (

و0ــو بحمــد هللا وفضــلھ جGــد متم�ــª ُيبــ�ن الــدور الكب�ــa الــذي قــام بــھ  ،االكشــف املبــ�ن تالًيــ

وقــد ~شــر 0ــذا ا�Geــد IــH مجلــة  .اeOمــع IــH خدمــة االقتصــاد اإلســالمي والبنــوك اإلســالمية

   .دوراتھ املتعددةاeOمع HI األعداد ا��اصة ب
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املـوضـــــــــــوعرقم القرار  م

  قرارات وتوصيات الدورة الثانية (جدة) اململكة العر�ية السعودية

.زUاة الديون)١/٢(١)١(

.زUاة العقارات وألرا�tu املأجورة غID الزراعية)٢/٢(٢)٢(

 .التأمDن وإعادة التأمDن )٩/٢(٩)٣(

  .فوائد، وحكم التعامل باملصارف اإلسالميةحكم التعامل املصرv/ بال )١٠/٢(١٠)٤(

 .خطاب الضمان )١٢/٢(١٢)٥(

  قرارات وتوصيات الدورة الثالثة (عمان) اململكة األردنية ال(اشمية

 .استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية )١/٣(١٣)٦(

  .توظيف الزUاة v/ مشارTع ذات رTع بال تمليك فردي للمستحق )٣/٣(١٥)٧(

 .قود الورقية وmغID قيمة العملةأح~ام الن )٩/٣(٢١)٨(

  .استفسارات املع�د العال�� للفكر اإلسالمي بواشنطن )١١/٣(٢٣)٩(

  قرارات وتوصيات الدورة الرا-عة (جدة) اململكة العر�ية السعودية

  .صرف الزUاة لصا�� صندوق التضامن اإلسالمي )٤/٤(٢٧)١٠(

 .زUاة األس�م v/ الشرUات )٤/٤(٢٨)١١(

 .امللكية للمص��ة العامةان��اع )٤/٤(٢٩)١٢(

 .سندات املقارضة وسندات االسFثمار )٥/٤(٣٠)١٣(

 .بدل ا�-لو )٦/٤(٣١)١٤(

واملرابحــة لآلمــر بالشــراء، وmغDــI قيمــة ،التــأجID املنت ــ� بالتمليــك )٨/٤(٣٣)١٥(

  .العملة

  قرارات وتوصيات الدورة ا12امسة (الكو/ت) دولة الكو/ت

 .حة لآلمر بالشراءالوفاء بالوعد واملراب )٣/٥و٢(٤١-٤٠)١٦(

 .mغID قيمة العملة )٤/٥(٤٢)١٧(

 .ا��قوق املعنوGة )٥/٥(٤٣)١٨(

 .اإليجار املنت � بالتمليك )٦/٥(٤٤)١٩(

 .تحديد أرqاح التجار )٨/٥(٤٦)٢٠(
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  قرارات وتوصيات الدورة السادسة (جدة) اململكة العر�ية السعودية

 .التموGل العقاري لبناء املساكن وشرا��ا )١/٦(٥٠)٢١(

 .البيع بالتقسيط )٢/٦(٥١)٢٢(

  .صوره وqخاصة املستجدة م��ا وأح~ام�ا،القبض )٤/٦(٥٣)٢٣(

 .األسواق املالية )١٠/٦(٥٩)٢٤(

 .السندات )١١/٦(٦٠)٢٥(

  قرارات وتوصيات الدورة السا-عة (جدة) اململكة العر�ية السعودية

 .األسواق املالية )١/٧(٦٣)٢٦(

 .البيع بالتقسيط )٢/٧(٦٤)٢٧(

 .صناععقد االست )٣/٧(٦٥)٢٨(

 .بيع الوفاء )٤/٧(٦٦)٢٩(

  قرارات وتوصيات الدورة الثامنة (بندر س:9ي بيجوان) سلطنة بروناي دار السالم

 .بيع العرqون )٣/٨(٧٢)٣٠(

 .عقد املزايدة )٤/٨(٧٣)٣١(

 .تطبيقات شرعية إلقامة السوق اإلسالمية )٥/٨(٧٤)٣٢(

 .قضايا العملة )٦/٨(٧٥)٣٣(

 .مشكالت البنوك اإلسالمية )٧/٨(٧٦)٣٤(

  قرارات وتوصيات الدورة التاسعة (أبو ظ?<) دولة اإلمارات العر�ية املتحدة

  .ا��لول الشرعية الجتماع الصرف وا��والة،تجارة الذ	ب )١/٩(٨٤)٣٥(

م وتطبيقاتھ املعاصرة )٢/٩(٨٥)٣٦(
َ
 .الّسل

 .الودا�ع املصرفية (حسابات املصارف) )٣/٩(٨٦)٣٧(

 .السFثمارGةاالسFثمار v/ األس�م والوحدات ا )٤/٩(٨٧)٣٨(

 .قضايا العملة )٦/٩(٨٩)٣٩(

  قرارات وتوصيات الدورة العاشرة (جدة) اململكة العر�ية السعودية

 .بطاقة االئتمان )٤/١٠(٩٦)٤٠(
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  مملكة البحر/نقرارات وتوصيات الدورة اC2ادية عشرة ( املنامة)

بيــع الــدين وســندات القــرض وqــدائل�ا الشــرعية vــ/ مجــال القطــاع  )٤/١١(١٠١)٤١(

  .لعام وا�-اصا

 .v/ العمالتاإلتجار )٥/١١(١٠٢)٤٢(

 .عقد الصيانة )٦/١١(١٠٣)٤٣(

  قرارات وتوصيات الدورة الثانية عشرة (الر/اض) اململكة العر�ية السعودية

 .عقد التورGد واملناقصات )١/١٢(١٠٧)٤٤(

 .بطاقات االئتمان غID املغطاة )٢/١٢(١٠٨)٤٥(

 .الشرط ا�@زا�ي )٣/١٢(١٠٩)٤٦(

 .وص~وك التأجID،اإليجار املنت � بالتمليك )٤/١٢(١١٠)٤٧(

 .الت�-م وmغIDّ قيمة العملة )٩/١٢(١١٥)٤٨(

  قرارات وتوصيات الدورة الثالثة عشرة ( الكو/ت ) دولة الكو/ت

 .زUاة الزروع )٢/١٣(١٢٠)٤٩(

 .زUاة األس�م املقتناة �غرض االستفادة من رTع�ا )٣/١٣(١٢١)٥٠(

  .ش�Iكة v/ املؤسسات املالية "حسابات االسFثمار"القراض أو املضارqة امل )٥/١٣(١٢٣)٥١(

 قرارات الدورة الرا-عة عشرة ( الدوحة ) دولة قطر

 .بطاقات االئتمان )١/١٤(١٢٧)٥٢(

  .صوره،تكييفھ،عقد املقاولة والتعمID: حقيقتھ )٣/١٤(١٢٩)٥٣(

  .الشرUات ا��ديثة : الشرUات القابضة وغID	ا وأح~ام�ا الشرعية )٤/١٤(١٣٠)٥٤(

  .مش~لة املتأخرات v/ املؤسسات املالية اإلسالمية )٧/١٤(١٣٣)٥٥(

 قرارات الدورة ا12امسة عشرة ( مسقط ) سلطنة ُعمان

 .املشاركة املتناقصة وضوابط�ا الشرعية )٢/١٥(١٣٦)٥٦(

 .ص~وك اإلجارة )٣/١٥(١٣٧)٥٧(

 .بطاقات االئتمان )٥/١٥(١٣٩)٥٨(

 .االسFثمار v/ الوقف وv/ غالتھ ورTعھ )٦/١٥(١٤٠)٥٩(
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  قرارات الدورة السادسة عشرة ( َعمان ) اململكة األردنية ال(اشمية

  .زUاة ا��سابات املقيدة وشرUات التأمDن والتأمينات وم~افآت ��اية ا�-دمة )١/١٦(١٤٣)٦٠(

 .السلع الدولية وضوابط التعامل فZ�ا )٥/١٦(١٤٧)٦١(

 .الكفالة التجارGة )٦/١٦(١٤٨)٦٢(

 .التأمDن الص�/ )٧/١٦(١٤٩)٦٣(

  اإلمارات العر�ية املتحدةات الدورة السادسة عشرة ( دLي )دولةقرار 

 .املواعدة واملواطأة v/ العقود )٦/١٧(١٥٧)٦٤(

 .بيع الدين )٧/١٧(١٥٨)٦٥(

 قرارات الدورة الثامنة عشرة (بوتراجايا) مال:Mيا

 .تنمية املوارد ال�شرGة v/ العالم اإلسالمي )٢/١٨(١٦٤)٦٦(

vـــــ/ م~افحـــــة الفقـــــر وتنظـــــيم جمع�ـــــا وصـــــرف�ا تفعيـــــل دور الزUـــــاة )٣/١٨(١٦٥)٦٧(

  .باالستفادة من االج��ادات الفق�ية

TIME SHARING.عقد التملك الزم�� )٨/١٨(١٧٠)٦٨(

  

 LــــMــــا واملناقشــــات الGــــدة لGمــــع بطباعــــة 0ــــذه القــــرارات والبحــــوث املمeOوســــوف يقــــوم ا

  .لةدارت حولGا HI مجموعة مستقلة لvسGل رجوع االقتصادي�ن لGا مع فGرسة شام

  الندوات االقتصادية واملالية املستقلة 

 – ٢٢بتـار/خ  ،: عقدت ب�ن اeOمـع والبنـك اإلسـالمي للتنميـةندوة سندات املقارضة  - ١ 

  :و>حثت ا�Oاور التالية ،) بجدةم١٩٨٧أغسطس  ١٩- ١٦( ه١٤٠٧ذو ا�«eة  ٢٥

  .ارتصو/ر سندات املقارضة والفرق بي§5ا و>�ن سندات التنمية وشGادات االس�ثم •

تحديــد طبيعــة ســندات املقارضــة، و0ــل ¬ــH عقــد جديــد ذو صــبغة خاصــة أو عقــد  •

 مضار>ة شرعية؟

 إطفاء سندات املقارضة. •



 عبدالسالم داود الع�اد�                                ٥٣٨

: عقـــدت بـــ�ن اeOمـــع والبنـــك اإلســـالمي للتنميـــة  النـــدوة األو1ـــ0 لألســـواق املاليـــة .١

و>حثــــــــت  ،بالر>ــــــــاط م١٩٨٩نــــــــوفم¦a  ٢٥-٢٠باستضــــــــافة وزارة األوقــــــــاف املغر>يــــــــة بتــــــــار/خ 

  التالية: ا�Oاور 

  األدوات املالية التقليدية. •

 ا��يارات HI السلع واملستقبليات. •

 األدوات املالية اإلسالمية. •

 البيان الوصفي لألسواق املالية وأ0مية تنمية 0ذه األسواق. •

: عقـــدت بـــ�ن اeOمـــع نـــدوة اإلجابـــة ع9ـــ0 استفســـارات البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة .٢

 ،بجــــــــدة )م٤/١٢/١٩٩٠- ٣( ه١٧/٥/١٤١١- ١٦والبنــــــــك اإلســــــــالمي للتنميــــــــة بجــــــــدة بتــــــــار/خ 

  و>حثت ا�Oاور التالية:

0ـــل يجـــوز للبنـــك بوصـــفھ بن^ـــا ال مضـــار>ا IـــH صـــندوق ا��صـــص االســـ�ثمار/ة الـــذي  •

 LـــــMأ~شـــــأه، أن يضـــــمن قبـــــل أر>ـــــاب املـــــال املســـــتفيدين وكفال�5ـــــم بال¯ســـــبة لالســـــ�ثمارات ال

  ي'يعGا البنك للصندوق؟

روعات اإلنتاجيـــة بالـــدول األعضـــاء الMـــL 0ـــل مســـا0مة البنـــك IـــH رؤوس أمـــوال املشـــ •

و0ـل يجـوز للبنـك اإلسـGام IـH الشـر�ات  تقوم عل5Jا شر�ات تتعامـل بالفائـدة جـائزة شـرعا؟

املوجودة HI أسواق املال الدولية واملتعاملة بالفائدة HI ظل األوضـاع االقتصـادية القائمـة 

 .؟

� العلـوم الشـرعية .٣�eمـع والبنـك اإلسـالمي : عقـدت بـ�ن اO ندوة استخدام ا@?اسوب 

و>حثـت ا�Oـاور  )م١٩٩٠نـوفم¦a  ١٣- ١١( ه١٤١٠ر>يع اآلخر  ٢٦ – ٢٤بتار/خ  ،للتنمية بجدة

  التالية:

 .استخدام ا��اسب اآل:HI H العلوم الشرعية •
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: عقدت بـ�ن اeOمـع والبنـك اإلسـالمي للتنميـة  الندوة الثانية لألسواق املالية .٤

 ٢٧–٢٥( ه١٤١٢جمـــــــادى األو:ـــــــ�  ٢١-١٩ار/خ بتـــــــ ،باستضـــــــافة بنـــــــك البحـــــــر/ن اإلســـــــالمي

 a¦اور التالية: ،) باملنامةم١٩٩١نوفم�Oو>حثت ا 

  األسGم. •

 .االختيارات •

 معوقات العمل املصرHI اإلسالمي. •

 بطاقة االئتمان وتكييفGا الشر¾H والبديل اإلسالمي لGا. •

: عقـــدت بمقـــر األمانـــة  ا@?لقـــة الدراســـية للنظـــر �ـــ� توصـــيات نـــدوة البحـــرDن .٥

  امة للمجمع بجدة وشارك ف5Jا ثلة من الفقGاء واالقتصادي�ن.الع

نــــدوات فقHيــــة اقتصــــادية بالتعــــاون مــــع املعHــــد اإلســــالمي للبحــــوث  ٣عقــــد  .٦

و>حثــت  ،بجــدة ١٩٩٣إبر/ــل  ١٤إ:ــ� I١٠ــH الف�ــaة مــن  والتــدرDب بالبنــك اإلســالمي للتنميــة

  ا�Oاور التالية:

  قضايا العملة. •

 مشا�ل البنوك اإلسالمية. •

 ملشاركة HI رأس مال الشر�ات االس�ثمار/ة املتعاملة بالر>ا.حكم ا •

  النــدوة الفقHيــة االقتصــادية حــول قضــايا العملــة :  .٧
ً

لتوصــية الــدورة  اتنفيــذ

 ٦-١( ١٤١٥ذي القعـدة  ٦إ:ـ�  ١التاسعة eOلس اeOمع املنعقدة HI أبو ظ¿HI L الف�ـaة مـن 

نـــــدوة حـــــول "قضـــــايا العملـــــة"  الMـــــL �لفـــــت األمانـــــة العامـــــة للمجمـــــع Bعقـــــد )م١٩٩٥بر/ـــــل إ

ا��ـــل اإلســـالمي"، وقـــد تـــَم االتفـــاق  –و>خاصـــة موضـــوع "حقيقـــة التÀـــ�م، أنواعـــھ وآثـــاره 

ع�ــــ� عقــــد 0ــــذه النــــدوة بالتعــــاون مــــع مصــــرف فيصــــل اإلســــالمي بــــالبحر/ن وذلــــك IــــH ثــــالث 

  .حلقات: أوال0ا HI جدة والثانية HI �واالملبور (مال�ªيا) والثالثة HI املنامة (البحر/ن)



 عبدالسالم داود الع�اد�                                ٥٤٠

–٢٠( ه١٤١٦رجــب  ٢٩ -٢٨: تــَم عقــد أو:ــ� 0ــذه ا��لقــات يــومي  ا@?لقــة األو1ــ0  -أ 

٢١  a¦م  ،) بمقــــر البنــــك اإلســــالمي للتنميــــة بجــــدةم١٩٩٥د�ســــم�و�ــــان موضــــوعGا: "التÀــــ

  ا��ل اإلسالمي. –النقدي: حقيقتھ، مس'باتھ، أنواعھ وآثاره 

 )م١٩٩٦يوليــــــــو  ٧- ٦( ه١٤١٧صــــــــفر  ٢١–٢٠: ا~عقــــــــدت يــــــــومي  ا@?لقــــــــة الثانيــــــــة  -ب 

�م وآثاره ع�� اeOتمعات.و�ان موضوعGا ،ب^واالملبور (مال�ªيا)Àالت :  

: وا~عقدت ا��لقة الثالثة واألخ�ـaة مـن 0ـذه ا��لقـات، باملنامـة  الثالثة ا@?لقة  -ج 

  .)م١٩٩٩ س'تم¦a ٢٣و ٢٢( ه١٤٢٠جمادى الثانية  ١٣و ١٢بتار/خ  ،عاصمة البحر/ن

٨. Gك بـــ�ن حلقـــة عمـــل حـــول تـــداول األســـaم والصـــ^وك : ا~عقـــدت بالتعـــاون املشـــ�

-١٠املوافـق ه/ ١٤٢٨صـفر  ٢١-٢٠اeOمع واملعGد اإلسالمي للبحـوث والتـدر/ب IـH الف�ـaة 

 .م٢٠٠٧مارس  ١١

والMــــL نظمGــــا مجمــــع الفقــــھ اإلســــالمي الــــدو:H  النــــدوة الفقHيــــة لقضــــايا الزOــــاة .٩

رة العـــــــــدل والشـــــــــؤون بالتعـــــــــاون مـــــــــع الغرفـــــــــة اإلســـــــــالمية للتجـــــــــارة والصـــــــــناعة بجـــــــــدة ووزا

إ:ــ�  ١٨اإلســالمية بمملكــة البحــر/ن الMــL ا~عقــدت باملنامــة ( مملكــة البحــر/ن ) IــH الف�ــaة مــن 

  .م٢٠٠٧أيار ( مايو )  ٧ – ٥املوافق  ه/١٤٢٨ر>يع اآلخر  ٢٠
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ً
  : التعر9ف بالنظام األسا@?< ا=2ديد للمجمع اثالث

 وRرامجھ وخططھ املستقبلية

ظـــــر IـــــH مســـــ�aة مجمـــــع الفقـــــھ اإلســـــالمي واملطالبـــــة صـــــدرت أول مطالبـــــة إلعـــــادة الن

، و:ــH العز/زعبــد هللا ابــنعبــد األم�ــa بتفعيلGــا وتوســيعGا ع�ــ� لســان صــاحب الســمو املل^ــي

 LÂس ا��ــرس الــوطvس مجلــس الــوزراء ورئــvــد نائــب رئــGأمــام مــؤتمر القمــة  –آنــذاك  –الع

 –١١، املوافـق ه١٤٢٤شـعبان  ٢٢-١٤اإلسالمي العاشر الذي عقد HI بوتراجايا HI الف�ـaة 

وال^لمـة ال تقاومGـا سـوى  ،حيث قال : " إن الفكر ال يحارب إال بـالفكر م٢٠٠٣أكتو>ر  ١٨

ومـــن 0نـــا فـــإنLÂ أدعـــو إ:ـــ� إعطـــاء املـــؤتمر األدوات الفكر/ـــة الالزمـــة للتصـــدي لفكـــر  .ال^لمـــة

وإليضــــاح الطر/ــــق أمــــام شــــباب اإلســــالم  ،ولت¥ــــ�يح املفــــا0يم ا��اطئــــة ،الغلــــو واإلر0ــــاب

وذلك عن طر/ق توسيع اختصاصات مجمع الفقـھ اإلسـالمي الـذي أ~ÅـÄx بقـرار تـار/�H مـن 

0ــذا املــؤتمر، وقــد تقــدم وفــد اململكــة العر>يــة بصــيغة محــددة للتعــديل املطلــوب أرجــو أن 

  .تحظى بموافقتكم"

 : Hدورتھ العاشرة كما ي� HI وقد جاء قرار مؤتمر القمة اإلسالمي  

إ:ــــ� املســــا0مة B»ــــ�اء IــــH تمو/ــــل مشــــار�ع مجمــــع الفقــــھ  دعــــا املــــؤتمر األعضــــاء   .٨٥

�تلفـــة و>ا��صـــوص مشـــروع معلمـــة القواعـــد الفقGيـــةOيـــة  ،اإلســـالمي اGواملوســـوعة الفق

االقتصـــــــادية الMـــــــR Lعت¦ـــــــa األداة األساســـــــية لتطبيـــــــق مبـــــــادئ الشـــــــر�عة اإلســـــــالمية IـــــــH �ـــــــل 

��قيقــــــــي للقــــــــانون كمــــــــا Rعت¦ــــــــa ا�eــــــــو0ر ا ،اeOــــــــاالت االقتصــــــــادية واملاليــــــــة واالجتماعيــــــــة

  .اإلسالمي

وIـــH ظـــل الســـHz نحـــو تطـــو/ر أداء ومGـــام منظمـــة املـــؤتمر اإلســـالمي فقـــد تقـــرر  .٨٦

ت^ليــف مجمــع الفقــھ اإلســالمي وأمانتــھ العامــة بإعــادة 0ي^لــة نظامــھ األساyــLx ع�ــ� النحــو 

و�ــل مــا يتطلبــھ ذلــك مــن توســيع  ،الــذي يضــمن لGــذا ا�Geــاز تحقيــق األ0ــداف املرجــوة منــھ

بحيث Rشمل مختلف القضايا الفكر/ـة بحسـب مـا تقتضـيھ طبيعـة  ،اتھ ومGامھاختصاص

  .وظروف املرحلة الرا0نة الLM تجتاز0ا األمة اإلسالمية HI القرن الواحد والعشر/ن
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وقــد أو:ــ� 0ــذا األمــر مــؤتمر القمــة اإلســالمي االســتÇنا�ي الثالــث الــذي عقــد IــH مكــة 

 ٧املوافـــــق  ،ه١٤٢٦ذو القعـــــدة  ٥تـــــار/خ املكرمـــــة بـــــدعوة مـــــن خـــــادم ا��ـــــرم�ن الشـــــر/ف�ن ب

 a¦ــا ســفك  م٢٠٠٥د�ســمGلمتــھ للمــؤتمر: " إن الوحــدة اإلســالمية لــن يحقق� HــI الــذي قــال

فـــالغلو والتطـــرف والتكف�ـــa ال يمكـــن لـــھ أن ين'ـــت IـــH  .الـــدماء كمـــا يـــزعم املـــارقون بضـــاللGم

الفقـــــھ و0نـــــا يـــــأRي دور مجمـــــع  ،أرض خصـــــبة بـــــروح ال�ســـــامح و~شـــــر االعتـــــدال والوســـــطية

اإلســـــالمي IـــــR Hشـــــكيلھ ا�eديـــــد ليتصـــــدى لـــــدوره التـــــار/�H ومســـــؤوليتھ IـــــH مقاومـــــة الفكـــــر 

  .املتطرف ب^ل أش^الھ وأطيافھ"

وقـــد عـــا�È املـــؤتمر موضـــوع مجمـــع الفقـــھ اإلســـالمي بقـــرار مســـتقل ضـــمن ال¦aنـــامج 

ي: من ال¦aنامج Bعنـوان مجمـع الفقـھ اإلسـالم افقد ورد HI البند خامًس  .العشري الذي أقره

" ت^ليــف األمــ�ن العــام للمنظمــة بــدعوة مجموعــة مــن أعضــاء مجمــع الفقــھ وكبــار العلمــاء 

من خارجھ لوضع دراسة تفصـيلية لتطـو/ر عمـل اeOمـع وتقـديمGا الجتمـاع وزراء خارجيـة 

  الدول اإلسالمية بما يتالءم واأل0داف التالية:

  .الت¯سيق ب�ن جGات الفتوى HI العالم اإلسالمي  )أ (

وعـــــــــــدم تكف�ـــــــــــa املـــــــــــذا0ب  ،ف الـــــــــــديLÂ والتعصـــــــــــب املـــــــــــذL¿0مواجGـــــــــــة التطـــــــــــر   )ب (

وRعز/ــــز االعتــــدال والوســــطية  ،والتأكيــــد ع�ــــ� ا��ــــوار بــــ�ن املــــذا0ب اإلســــالمية ،اإلســــالمية

  .وال�سامح

دحض الفتاوى الLM تخرج املسلم�ن عن قواعد الدين وثوابتھ وما استقر مـن   )ج (

  .مذا0بھ"

لــــذي عقــــد IــــH مكــــة املكرمــــة IــــH وقــــد مGــــد لGــــذا املــــؤتمر منتــــدى العلمــــاء واملفكــــر/ن ا

، بـــدعوة مـــن خـــادم م٢٠٠٥ســـ'تم¦a  ١١ – ٩املوافـــق  ه/١٤٢٦ شـــعبان ٧إ:ـــ�  ٥الف�ـــaة مـــن 

 LـMا��رم�ن الشر/ف�ن والذي تصدى أل0مية دور مجمـع الفقـھ اإلسـالمي و>ـّ�ن اإلجـراءات ال

 يجـــب اتخاذ0ـــا لل§5ـــوض بمســـ�aتھ و¬ـــH مـــا أوÉـــ�ھ معـــا:H األمـــ�ن العـــام للمنظمـــة IـــH تقر/ـــره

  للمؤتمر حيث جاء ف5Jا بخصوص اeOمع: 
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IــــH معــــرض التــــداول حــــول دور مجمــــع الفقــــھ اإلســــالمي IــــH مجــــال إعــــادة دراســــة    •

و/جــب أن  ،أكــد العلمــاء أن الفتــوى يجــب أن تصــدر بموضــوعية ونزا0ــة ،ال�ــaاث اإلســالمي

غ�ـa وحـذروا مـن الفتـاوى  .تو�ل إ:� علماء من ذوي املعرفة وا��كمـة اإلسـالمية العميقتـ�ن

 ،ي تصـــــدر مـــــن أÊـــــ�اص غ�ـــــa مـــــؤ0ل�ن للتحـــــدث باســـــم اإلســـــالم واملســـــلم�نـاملســـــؤولة التـــــ

ممــا يضــر بصــورة اإلســالم  ،يفســرون التعلــيم اإلســالمية وفــق آرا�5ــم ال°�صــية وأ0ــوا�5م

وأبرز العلماء أ0مية توثيق الت¯سيق ب�ن 0يئات اإلفتاء HI  .داخل العالم اإلسالمي وخارجھ

 .ل مجمع الفقھ اإلسالميالعالم اإلسالمي من خال

أكـــــد العلمـــــاء  ،عنـــــد مناقشـــــة موضـــــوع الرؤ/ـــــة ا�eديـــــدة eOمـــــع الفقـــــھ اإلســـــالمي  •

ا��اجـــة إ:ـــ� وجـــود مرجعيــــة إســـالمية دوليـــة موثوقـــة تقــــوم ع�ـــ� االج�5ـــاد ا�eمـــا¾H املــــنظم 

وIــــH 0ــــذا الســــياق طالــــب العلمــــاء  .لبيــــان الــــرأي الشــــر¾I HــــH القضــــايا والنــــوازل املســــتجدة

كمــا  .الفقــھ اإلســالمي حMــ� ي^ــون املرجعيــة الفقGيــة العليــا لألمــة اإلســالمية بإصــالح مجمــع

نــادوا بــأن يــتم انتخــاب أ.ــ�اب املناصــب الك¦ــaى مــن بــ�ن أك²ــa الفقGــاء كفــاءة IــH اإلســالمي 

وتطبيـــــــق نظـــــــام اeOمـــــــع ولوائحـــــــھ بدقـــــــة  ،الـــــــذين يمكـــــــ§5م أن يحققـــــــوا األ0ـــــــداف املتوخـــــــاة

أل0مي�5ــــا وكفاء�5ـــــا  االعاملـــــة IــــH عضــــو/ة اeOمــــع وفًقــــكمــــا أوصــــوا بإشــــراك املــــرأة  .متنا0يــــة

وأكـدوا ضـرورة كتابـة أطروحـات اeOمـع وفتاو/ـھ و~شـر0ا بلغـة عصـر/ة  ،الفقGية والعلمية

لتمك�ن اeOمع مـن  اوسعيً  .مvسرة بما يوسع دائرة التواصل ب�ن اeOمع وجمGور املسلم�ن

 أوســـع IـــH إطـــار مـــوارد �افيـــة Rعينـــھ ع�ـــ� أداء مجمـــوع املGـــام املو�لـــة إ
ً
ليـــھ ومنحـــھ اســـتقالال

 .) ١(نادى العلماء بتأسvس وقف متنامي املوارد خاص باeOمع ،املنظمة

                                                           

أل4مية ما انت12 إليھ منتدى العلماء واملفكر%ن بخصوص مجمع الفقھ اإلسالمي فإن�� أب�نھ فيما ي��،  انظرً  )١(
وHخاصة أنھ جEود مائة من كبار علماء األمة الذين التقوا ?� مكة املكرمة بدعوة من خادم ا89رم7ن 

وتوصياJKم ملؤتمر القمة االستVناUي  الشر%ف7ن امللك عبدهللا بن عبدالعز%ز، حفظھ هللا، لتقديم اقMNاحاJKم
  الثالث وال�d تبلورت فيما س�b بالMaنامج العشري للمنظمة الذي يجري تطبيقھ ب[ل فاعليھ اآلن:

 
ً
  : مجمع الفقھ اإلسالمي : رؤ�ة جديدةاثالث

  رؤ�ة:

سالمي، كما أدت ملا mان jعدد املرجعيات اإلسالمية قد أدى إj klشiت اآلراء والفتاوى واملواقف ?� العالم اإل 
مصادرة موقع املرجعية من أrsاص غM7 مؤ4ل7ن نصبوا أنفسEم مرجعيات تتحدث باسم اإلسالم 
واملسلم7ن، وملا mان 4ذا الواقع املؤسف قد أدى إkl اإلمعان ?� اإلساءة إkl صورة اإلسالم وjشوEJtا داخل 

ت اإلسالمية مع العالم، وح1d داخل العالم اإلسالمي وخارجھ، وملا mان من نتائج ذلك اضطراب العالقا
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 Lxــــyنــــة لوضــــع مشــــروع نظــــام أساe� األمــــ�ن العــــام H:ل معــــا وع�ــــ� ضــــوء 0ــــذا القــــرار شـــ̂ـ

وقـد أنجـزت مشـروع النظـام وعـرض ع�ـ� مـؤتمر  .جديد للمجمع برئاستھ �ان :H شرف عضو/�5ا

يونيــــــو  ٢١ –١٩وزراء ا��ارجيــــــة اإلســــــالمي الــــــذي عقــــــد IــــــH بــــــا�و (جمGور/ــــــة أذر>يجــــــان) بتــــــار/خ 

  : وقد حدد النظام ا�eديد أ0داف اeOمع HI مادتھ الثالثة بما ي�H .حيث تم إقراره ،م٢٠٠٦

الل تـــام عـــن الـــدول يـــؤدي اeOمـــع مGامـــھ املنصـــوص عل5Jـــا IـــH 0ـــذا النظـــام IـــH اســـتق

  األعضاء، و�عمل ع�� تحقيق األ0داف اآلتية :

                                                                                                                                                

الدول اإلسالمية نفسEا، وملا mان استمرار الوضع ا89ا�l ع�k ما 4و عليھ يiناقض مع أي مسkw جدي 
لتوحيد الصف اإلسالمي، ولإلطاللة ع�k العالم برؤ%ة موحدة وموقف موحد يحافظ العالم اإلسالمي 

ة ?� ا��تمعات الدولية، و�Jدف تنفيذ القرار الذي اتخذه معEا ع�k االحMNام والتقدير لھ وملواقفھ الفكر%
?� مال�7يا إلعادة 4ي[لة مجمع الفقھ اإلسالمي من أجل أن  ٢٠٠٣مؤتمر القمة اإلسالمي الذي عقد عام 

ي[ون مرجعية فقEية عليا لألمة اإلسالمية والذي قدمھ للمؤتمر خادم ا89رم7ن الشر%ف7ن امللك عبدهللا بن 
  فظھ هللا، يو��� املنتدى باآلjي:عبدالعز%ز، ح

إيجاد مرجعية إسالمية دولية وموثوقة تقوم ع�k االج�Jاد ا�9ما�� املنظم لبيان الرأي الشر�� ?� القضايا  •
 وا89وادث املستجدة وHخاصة ?� قضايا التخاطب والتحاور مع الدول واملؤسسات الدولية غM7 اإلسالمية.

ر اإلسالمي العمل ع�k تفعيل املؤسسات التا�عة للمنظمة واملن�ثقة ت[ليف األمانة العامة ملنظمة املؤتم •
 M7ا واالقتصادية والفنية وسوا4ا بصفة خاصة مجمع الفقھ اإلسالمي وتوفJا، الثقافية م�Jاإلم[اناتع� 

 املعنو%ة واملادية ال�d تمك�Jا من ذلك.

 ضو%ة ا��مع.للمشاركة ?� ع ااعتماد الكفاءة واأل4لية الفقEية والعلمية معيارً  •

 .اعتماد مبدأ االنتخاب لرئاسة ا��مع وأمانتھ العامة وتنفيذ نظام ا��مع ولوائحھ ب[ل دقة وفاعلية •

تقييد مبدأ إلزام فتاوى ا��مع بما 4و قط�w الورود، قط�w الداللة، والعمل ع�k طرح خيارات متعددة ?�  •
dعن الفتوى الواحدة املا�عة ال 

ً
 � رHما ال توائم جميع املسلم7ن .الفتوى حيثما أمكن بدال

 أل4لي�Jا وكفاءJKا الفقEية والعلمية . اإشراك املرأة العاملة ?� عضو%ة ا��مع وفًق  •

 .اال4تمام باستقطاب اMar9اء ا�rتص7ن ?� مختلف القضايا لت[ون الفتاوى مب�ية ع�k فEم دقيق •

 تمك7ن ا��مع من jعي7ن باحث7ن متفرغ7ن لتجو%د عملھ . •

ملواضيع الJt �dتم �Jا ا��مع من أجل مز%د من االقMNاب من الواقع املعاصر وHخاصة ?� مجال تنو�ع ا •
 إعداد مشروعات القوان7ن ال�d تحتاجEا األمة .

 .كتابة أطروحات وفتاوى ا��مع و�شر4ا بلغة عصر%ة م�سرة بما يوسع دائرة التواصل ب7ن ا��مع وجمEور املسلم7ن •

ة با��مع �عود ر�عEا لھ لتمكينھ من موارد mافية jعينھ ع�k أداء مجمل تأس�س وقفية متنامية خاص •
 أوسع ?� إطار املنظمة .

ً
 وظائفھ ومنحھ استقالال

 .و%قMNح املنتدى أن تقوم األمانة العامة للمنظمة بت[و%ن فر%ق عمل مختص لتنفيذ 4ذه الرؤ%ة والتوصيات •

ة من العلماء واإلعالمي7ن يتصدى للفتوى ع�k أوسع تفاعليا يديره مجموع اإعداد ا��مع وjشغيلھ شبكيً  •
  نطاق ممكن .
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: 
ً
تحقيــق التال�ــH الفكــري بــ�ن املســلم�ن IــH إطــار الشــر�عة اإلســالمية ومــا ت�يحــھ  أوال

   .مذا5Ì0ا من تنوع ثرّيٍ وRعدد بناء

ــ االج�5ــاد ا�eمــا¾I HــH قضــايا ا��يــاة املعاصــرة ومشــكال�5ا وR°ــeيعھ لتقــديم  : اثانًي

لناBعة من الشر�عة اإلسالمية؛ و>يـان االختيـارات املقبولـة مـن بـ�ن اآلراء املتعـددة ا��لول ا

، بمـا يتفـق مـع األدلـة  اHI املسألة الواحدة مراعاة ملصـ��ة املسـلم�ن أفـرادً 
ً
وجماعـات ودوال

  و/حقق املقاصد الشرعية. 

ــــ
ً
vنــــھ الت¯ســــيق بــــ�ن جGــــات الفتــــوى IــــH العــــالم اإلســــالمي ع�ــــ� النحــــو الــــذي تب : اثالث

  الالئحة التنفيذية.

مواجGة التعصب املذL¿0، والغلو HI الدين، وتكف�a املذا0ب اإلسـالمية وأتباعGـا،  : ارا�عً 

�تلفةOب¯شر روح االعتدال والوسطية وال�سامح ب�ن أ0ل املذا0ب والفرق اإلسالمية ا.  

عت¦ــaة، ي تخــالف ثوابــت الــدين، وقواعــد االج�5ــاد املـالــرد ع�ــ� الفتــاوى التــ : اخامًســ

.a¦معت H¾دليل شر aغ�B وما استقر من مذا0ب العلماء  

إبداء الرأي الشر¾HI H املوضـوعات الMـL تتصـل بـالواقع بمـا يvسـر اإلفـادة  : اسادًس 

منــــــھ IــــــH تطــــــو/ر ال�شــــــر�عات والقــــــوان�ن واألنظمــــــة لت^ــــــون متوافقــــــة مــــــع أح^ــــــام الشــــــر�عة 

  اإلسالمية.

ي ـائــــــرة اال0تمــــــام بالعمــــــل الفقGــــــالعمــــــل ع�ــــــ� �ــــــل مــــــا مــــــن شــــــأنھ توســــــيع د : اســــــا�عً 

  من م^ونات الفكر والثقافة اإلسالمي�ن. ارئvسيً  ااإلسالمي وإعادة اعتباره م^ونً 

ـــ
ً
اعتبـــار اeOمـــع مرجعيـــة إســـالمية فقGيـــة عامـــة مـــن خـــالل االســـتجابة املباشـــرة  : اثامن

Gإبداء الرأي الفق H¾التحديات التـلدوا HIمستجدات ا��ياة، و HI ة اإلسالميةي تواجھ األمـي.  

 
ً
إفتــاء ا�eاليــات املســلمة خــارج البلــدان اإلســالمية بمــا يح�ــL قــيم اإلســالم،  : اتاســع

وثقافتـــــھ، وتقاليـــــده ف5Jـــــا حفاظـــــا ع�ـــــ� 0و/�5ـــــا اإلســـــالمية IـــــH األجيـــــال املتتاBعـــــة مـــــع مراعـــــاة 

  ظروفGا ا��اصة.
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و معلـوم التقر/ب ب�ن فقGاء املذا0ب اإلسالمية املتعددة املتفقة ع�� ما 0ـ : اعاشرً 

باالعتبــــار  اللفــــروق، وأخــــذ آرا�5ــــم جميًعــــ ال�eوامــــع واح�aاًمــــ امــــن الــــدين بالضــــرورة Rعظيًمــــ

عنــــــد إصــــــدار اeOمــــــع لفتــــــاواه وقراراتــــــھ، وا��ــــــرص ع�ــــــ� ضــــــم ممثلــــــ�ن لGــــــذه املــــــذا0ب إ:ــــــ� 

  عضو/ة اeOمع.

  : توضيح حقيقة املوقف الشر¾H من القضايا العامة. عشر حادي

ديــد الفقــھ اإلســالمي ب�نميتــھ مــن داخلــھ، وتطــو/ره مــن العمــل ع�ــ� تج :  عشــر ثــاRي

خــــــالل ضــــــوابط االســــــت¯باط وأصــــــول الفقــــــھ، واالعتمــــــاد ع�ــــــ� األدلــــــة والقواعــــــد الشــــــرعية 

  والعمل بمقاصد الشر�عة.

  وحدد وسائلھ HI املادة الراBعة باآلRي :

�عمل اeOمع لتحقيق أ0دافھ املنصوص عل5Jا HI املادة السابقة من خالل مجلسھ 

  شعبھ بالوسائل املتاحة واملمكنة �افة، ومن بي§5ا:و  يئة مكتبھ وأمانتھو0

: 
ً
إصـــــدار الفتـــــاوى IـــــH القضـــــايا الMـــــL �5ـــــم املســـــلم�ن و~شـــــر0ا ع�ـــــ� أوســـــع نطـــــاق  أوال

بـــ%ن املســـلم%ن و&ـــ%ن الغلـــّو أو ممكـــن ل�°ـــeيع تبÂـــL مـــنÈÎ الوســـطية اإلســـالمية الـــذي يحـــول 

  .ذةأو التفر4ط أو إتباع اآلراء الشا اإلفراط

ــ إصــدار موســوعات فقGيــة شــاملة �5ــتم بقضــايا العصــر IــH مختلــف مجــاالت  : اثانًي

ا��يــاة، وRعÂــ� باملســائل املتداولــة IــH كتــب الفقــھ، وتكتــب بلغــة قر/بــة مvســرة بحيــث تقــّرُِب 

  املعلومات الفقGية إ:� جمGور املشتغل�ن بالثقافة واإلعالم.

ــ
ً
األصــولية يتــو�Ð دقــة التعر/ــف وضــع مeــم شــامل للمصــط��ات الفقGيــة و   : اثالث

  ب^ل مصط�Ñ، وضبطھ، وسGولة التعب�a عنھ.

ي تحتــــاج إ:ــــ� ـإعــــداد مشــــروعات قــــوان�ن نموذجيــــة IــــH مختلــــف اeOــــاالت التــــ : ارا�ًعــــ

تقنــــــ�ن األح^ــــــام اإلســــــالمية ف5Jــــــا، يرا¾ــــــ� ف5Jــــــا االخــــــتالف املــــــذL¿0، وذكــــــر الــــــدليل بصــــــورة 

Rعـــــــديل ال�شـــــــر�عات  لرجـــــــوع إل5Jـــــــا IـــــــHمختصـــــــرة، و~شـــــــر0ا IـــــــH العـــــــالم اإلســـــــالمي لتvســـــــ�a ا

  والقوان�ن والنظم القائمة.
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ــعب اeOمــع و�eانــھ وIــH نطــاق  : اخامًســ
ُ

R°ــeيع البحــث الفق±ــL ا�eــاد مــن خــالل ش

  .ا�eامعات واملؤسسات العلمية األخرى فيما يتصل بتحديات العصر ومستجدات قضاياه

املركز/ة خـارج العـالم  إقامة مراكز للدراسات اإلسالمية B HIعض املناطق : اسادًس 

اإلســـــالمي، والتعـــــاون مـــــع املراكـــــز القائمـــــة ��دمـــــة أ0ـــــداف اeOمـــــع، ورصـــــد مـــــا ي¯شـــــر عـــــن 

  اإلسالم HI املناطق الLM �شملGا عملGا ودفع ما ُيثار من ش5Ìات.

إحياء ال�aاث الفق±ـL اإلسـالمي مـع العنايـة بوجـھ خـاص بكتـب أصـول الفقـھ  : اسا�عً 

والفقھ، والفقھ املقارن، و~شر املؤلفات الLM لم ت¯شر HI 0ذه  ومقاصد الشر�عة اإلسالمية،

  .اوعامليً  ااeOاالت Bعد تحقيقGا، وترجمة عيون 0ذا ال�aاث إ:� اللغات املGمة إسالميً 

 
ً
حصر اeOامع واملؤسسات والGيئات الفقGية القائمة HI العـالم اإلسـالمي وIـH  : اثامن

  .لLM يتم 56ا التعاون والت¯سيق بي§5ا و>�ن اeOمعمGاجر املسلم�ن خارجھ لتحديد ا�Geات ا

 
ً
 ،االســـتعانة بـــا��¦aاء املتخصصـــ�ن IـــH مختلـــف اeOـــاالت العلميـــة والعمليـــة : اتاســع

  لبحث املوضوعات املعروضة ع�� اeOمع.

عقــــــد مــــــؤتمرات ونــــــدوات علميــــــة متخصصــــــة ملناقشــــــة قضــــــايا Bعي§5ــــــا، أو  : اعاشــــــرً 

ـموضوعات مش^لة أو ذات شعب متعـددة 
ً
ومداولـة فقGيـة أوسـع ممـا ت�يحـھ  اتقت¤ـLx بحث

  اجتماعات مجلس اeOمع وشعبھ و�eانھ.

إبــداء الــرأي الشــر¾I HــH الوثــائق الMــL تصــدر مــن املنظمــة ومــن ســائر  حــادي عشــر :

لب منھ ذلك.
ُ
  املنظمات اإلسالمية األخرى �لما ط

املقدمــة  ~شــر جميــع أعمــال اeOمــع، وقراراتــھ، وفتــاواه، وأ0ــم البحــوث ثــاRي عشــر :

إليـــــــــھ IـــــــــH مجلـــــــــة اeOمـــــــــع ا�Oكمـــــــــة، وع�ـــــــــ� موقعـــــــــھ ع�ـــــــــ� الشـــــــــبكة الدوليـــــــــة للمعلومـــــــــات 

 ًaســـ�vا ع�ـــ� أقـــراص مدمجـــة تGالقتنا�5ـــا واإلفـــادة م§5ـــا، وترجم�5ـــا إ:ـــ�  اواالتصـــاالت، ووضـــع

  .اوعامليً  االلغات املGمة إسالميً 

  Rي :ون العضو/ة HI مادتھ ا��امسة باآلونظم شؤ 
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: 
ً
eOمــــع مــــن الفقGــــاء املســــلم�ن املتخصصــــ�ن IــــH شــــ�M مجــــاالت ي^ــــون أعضــــاء ا أوال

  املعرفة اإلسالمية أو املعني�ن بالدراسات املقارنة.

  �ش�aط HI عضو اeOمع ما ي�H: : اثانيً 

١.  
ً
  .ااالل�ªام باإلسالم عقيدة وسلو�

التخصـــص IـــH الفقـــھ اإلســـالمي مـــع املعرفـــة الواســـعة بـــالعلوم الشـــرعية، و>واقـــع  .٢

  لواقع الدو:H املعاصر.العالم اإلسالمي وا

  التمكن من اللغة العر>ية. .٣

  حسن السمعة والس�aة. .٤

 ع�ـ� التمكـ�ن  اأن ي^ون مل�ªًم  .٥
ً
بالدفاع عن قضايا األمة وحضار�5ا وثقاف�5ا وعـامال

  لGا و��قوقGا املادية واملعنو/ة.

 
ً
 يمثلGا HI مجلس اO اترÑÊ �ل دولة عضو HI املنظمة فق5Jا لي^ون عضوً  : اثالث

ً
eمع؛ عامال

  .وت^ون العضو/ة بقرار من اeOلس أو من 0يئة املكتب فيما ب�ن دورات ا~عقاد اeOلس

و/جوز eOلس اeOمع أن ي¯تخب أعضاء عامل�ن من غ�ـa ممث�ـH الـدول وفقـا  : ارا�عً 

  ).٩/٤( اللمادة التاسعة/ راBعً 

صـية مـن : يضم اeOمع بقرار من اeOلس بناء ع�� توصـية 0يئـة املكتـب، أو تو  اخامًس 

أمــــ�ن اeOمــــع، أو األمــــ�ن العــــام أعضــــاء عــــامل�ن مــــن الفقGــــاء والعلمــــاء املســــلم�ن مــــن ا�eاليــــات 

اإلسالمية خـارج دول املنظمـة، أو مـن املنظمـات اإلسـالمية الMـL تخـدم أ0ـداف اeOمـع شـر/طة 

  .أال ي^ون ألي جالية أو منظمة أكa² من عضو واحد

ن IــــــH اeOمــــــع مــــــن غ�ــــــa ممث�ــــــH الــــــدول : ال يتجــــــاوز عــــــدد األعضــــــاء العــــــامل� اسادًســــــ

  األعضاء املذ�ور/ن HI الفقرت�ن السابقت�ن ثلث عدد األعضاء الذين يمثلون الدول.

يرا¾ـــH اeOمـــع فـــيمن يضـــمGم مـــن أعضـــاء التنـــوع املـــذL¿0 لتمثيـــل مختلـــف  : اســـا�عً 

  التوجGات الفقGية HI األمة.
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ً
aاء مـن الـدول األعضـاء أو مـن يجوز أن يضم اeOمع إليھ أعضاء مراسل�ن أو خ¦ـ : اثامن

غ�0aــا ممــن يــرى فائــدة IــH ضــمGم إليــھ، و/^ــون للعضــو املراســل أو ل��ب�ــa حضــور اجتماعــات 

اeOلــــس واملشــــاركة IــــH مناقشــــاتھ، دون أن ي^ــــون لــــھ حــــق التصــــو/ت. و/جــــوز بقــــرار مــــن 0يئــــة 

  .  املكتب ضم العضو املراسل أو ا��ب�a إ:� إحدى شعبھ

 
ً
العــامل�ن مــن غ�ــa ممث�ــH الــدول بقــرار يصــدر عــن ثل\ــL  : ي^ــون ضــم األعضــاء اتاســع

  أعضاء اeOلس ا��اضر/ن HI االجتماع الذي �عرض فيھ أمر العضو/ة.

: يجــوز لGيئــة املكتــب أن تطلــب مــن أمــ�ن عــام املنظمــة التفــا0م مــع أي دولــة  اعاشــرً 

أي عضــو لتقــديم مرÊــÑ بــديل ملــن رÊــ�تھ للعضــو/ة بنــاء ع�ــ� مــا تبديــھ 0يئــة املكتــب مــن ر 

  HI مرÑÊ الدولة.

و/الحــظ أن النظــام ا�eديــد قــد انطلــق بــاeOمع إ:ــ� آفــاق واســعة وأنــاط بــھ مGمــات 

وقــــد ا~عكــــس ذلــــك ع�ــــ� خطــــة اeOمــــع لتنفيــــذ مــــا يخصــــھ مــــن  .كب�ــــaة وفــــق آليــــات متعــــددة

  تلك ا��طة الLM شملت املشروعات التالية : ،ال¦aنامج العشري للمنظمة

الم اإلســــالمي بالتعــــاون مــــع اeOمــــع مــــن أجــــل التأكيــــد ع�ــــ� جGــــات الفتــــوى IــــH العــــ )١(

وذلك بإصدار قرار 56ذا ا��صوص من مؤتمر وزراء ا��ارجية  ،وضع خطة عملية للت¯سيق

 
ً

 .م٢٠٠٥د�سم¦a  ٨- ٥لقرار مؤتمر القمة االستÇنا�ي املنعقد بمكة املكرمة  اتنفيذ

ي مـــن باالتصـــال مباشـــرة بجGـــات الفتـــوى IـــH العـــالم اإلســـالم ايقــوم اeOمـــع حالًيـــ )٢(

أجل تحقيق تبادل املعلومات وضبط قطاع اإلفتاء HI العـالم اإلسـالمي بمـا يحقـق االل�ـªام 

 .الدقيق بأح^ام الشر�عة والو¾H ال^امل بالقضايا واملشكالت املستجدة واملعاصرة

، Fشـــــــر الثقافـــــــة والبحـــــــوث اإلســـــــالمية القائمـــــــة ع@ـــــــ? الوســـــــطية والتـــــــوازن واالعتـــــــدال )٣(

عــددة، ثقافيــة إســالمية بلغــة معاصــرة مــع ترجم�5ــا إ:ــ� لغــات مت وســيقوم اeOمــع بإصــدار مجلــة

 .لالن�شار الواسع ا، ووضعGا ع�� شبكة اإلن�aنت تحقيًق وإصدار0ا HI أقراص مدمجة

إصــــدار مجلــــة بحــــوث علميــــة محكمــــة لرفــــد مســــ�aة البحــــث والدراســــة للقضــــايا  )٤(

 .واملشكالت الLM تحتاج إ:� 0ذا النوع من الدراسة
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إعداد دراسات علمية ت¯شر ع�� نطاق واسع و>لغات  وTيا :مواجHة اإلسالموف )٥(

متعـــددة للـــرد ع�ـــ� محـــاوالت ال�شـــو/ھ الMـــL تمـــارس ضـــد اإلســـالم ( مواجGـــة حملـــة كرا0يـــة 

اإلسالم بـردود علميـة تخاطـب العقـل املعاصـر قائمـة ع�ـ� اإلصـابة IـH املضـمون واملعاصـرة 

  .رد ع�� فيلم الفتنةHI العرض ) ع�� س'يل املثال ما أعده اeOمع بخصوص ال

ـــــا@?ـــــوار مـــــع أتبـــــاع األديـــــان الســـــماوDة :  )٦( بأ0ميـــــة دور ا��ـــــوار بـــــ�ن األديـــــان  اإيماًن

الســـماو/ة IـــH تحقيـــق االح�ـــaام املتبـــادل وتال�ـــH الصـــدام بـــ�ن ا��ضـــارات ســـ�z مجمـــع الفقـــھ 

اإلسالمي الدو:H إ:� تنظيم محاضرة عن فقھ ا��ـوار بـ�ن أتبـاع األديـان ومشـكالتھ املعاصـرة 

مGا الدكتور حامد الرفا¾H رئvس املنتدى اإلسالمي العال�L ل��وار HI إطار منتدى الفكر قد

كما �ع�ªم اeOمع تنظيم ندوة حول ا��وار بـ�ن أتبـاع األديـان الســـماو/ة بالتعـاون  ،اإلسالمي

 .مع جمعية الدعوة اإلسالمية العال�L بطرابلس

تvبـات إل~شـائھ ووضـع النظـام وتتخـذ ال�a  ،تاBع لـھ مركز @?قوق اإلRسانإ~شاء  )٧(

 .ا��اص بھ

: و/ــــراد مـــن 0ـــذا املشــــروع العل�ـــL جمــــع  مشـــروع معلمــــة القواعـــد الفقHيـــةإنجـــاز  )٨(

ودون  ،دون تمي�ـــــª بـــــ�ن قاعـــــدة �ليـــــة أو فرعيـــــة اأبجـــــديً  اشـــــامل للقواعـــــد الفقGيـــــة مرتبـــــة ترتvًبـــــ

   .صدر0امع اال0تمام برد �ل قاعدة إ:� م ،تفر/ق ب�ن املذا0ب الفقGية القائلة 56ا

لاللتقــاء الــدوري مــع نخبــة مــن رجــال  اتحقيًقــ منتــدى الفكــر اإلســالمي : تفعيــل )٩(

ول��اجة إ:ـ� دراسـة العديـد مـن القضـايا واملشـا�ل الMـL ال تنحصـر وتضـيق  ،الفكر والعلم

تأكـــــــــدت العنايـــــــــة بجملـــــــــة مـــــــــن  ،ع§5ـــــــــا Bســـــــــ'ب ك5�a²ـــــــــا دورات اeOمـــــــــع العلميـــــــــة ا�Oـــــــــدودة

والغايـة مـن 0ـذا الـدرس واللقـاءات  .لناس HI 0ذا الظرفاملستجدات أو بما �شغل أف^ار ا

والنظـر فيمـا ي^ـون  ،تقديم الوجھ ال¥�يح والسليم لإلسالم خالل ~شاطات 0ذا املنتـدى

 .للناس رغبة HI مناقشتھ و>يان وجھ ا��ق فيھ
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ســـــــــيقوم اeOمـــــــــع بإعـــــــــداد دراســـــــــات IـــــــــH مجـــــــــاالت عمـــــــــل األجGـــــــــزة الفرعيـــــــــة  )١٠(

مثل دراسات تتعلق بالبvئة وشؤون املرأة والشباب  واملتخصصة و~شر0ا ع�� نطاق واسع

واالقتصاد وعرض ذلك بالت¯سيق مع اإلدارة املتخصصة HI املنظمة واألجGزة املتخصصة 

  والفرعية التاBعة لGا.

وضــع اeOمــع بالت¯ســيق مــع األمانــة العامــة ملنظمــة املــؤتمر اإلســالمي برنــامج  )١١(

مية والتأكيـــــد ع�ـــــ� منeÎيـــــة االعتـــــدال عمـــــل وخطـــــة تنفيذيـــــة ل��ـــــوار بـــــ�ن املـــــذا0ب اإلســـــال 

  وعدم التكف�HI a العالقة بي§5ا.

: �ســــــــ�z اeOمــــــــع مــــــــن خــــــــالل وســــــــائلھ املنصــــــــوص عل5Jــــــــا بالنظــــــــام الZشــــــــرYع )١٢(

األساLxy إ:� إعداد مشروعات قوان�ن نموذجية HI مختلف اeOاالت الLM تحتاج إ:� تقنـ�ن 

 ،L¿05ـــا االخـــتالف املـــذJ5ـــا، يرا¾ـــ� فJوذكـــر الـــدليل بصـــورة مختصـــرة، األح^ـــام اإلســـالمية ف

HــI 5ــاJالرجــوع إل aســ�vالعــالم اإلســالمي لت HــI عــديل ال�شــر�عات والقــوان�ن والــنظم  و~شــر0اR

  القائمة.
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  أ0مية العمل ا23م�T  : اراSعً 

 ره �� إثراء مسWXة االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية و ود

كـم الشـر¾H فيمـا �عـرض إن العمل األساyـeO Lxمـع الفقـھ اإلسـالمي 0ـو معرفـة ا��

عليــھ  افـإذا �ـان 0ـذا ا��كـم منصوًصـ ،عليـھ مـن قضـايا ومشـكالت و>خاصـة املسـتجد م§5ـا

 اوإذا �ــان يحتــاج إ:ــ� اســت¯باط وقــام العلمــاء ســابًق  ،Bشــ^ل مباشــر IــH الكتــاب والُســنة بvّنــھ

 وأكGHIــــــا تحقيًقــــــبــــــذلك درســــــھ IــــــH املــــــذا0ب املتعــــــددة 
ً
 اواختــــــار مــــــن بــــــ%ن اآلراء أقواGــــــا دلــــــيال

بمعÂـــــ� أن يــــــرÑÔ بـــــ�ن اآلراء املتعـــــددة IــــــH املســـــألة املطروحــــــة  ،للمصـــــاMN الشـــــرعية املعتLــــــHة

أمــا إذا �انــت املســألة حادثــة أو جديــدة فإنــھ يقــوم باســت¯باط حكــم شــر¾H لGــا مــن  ،للبحــث

فGـــذا العلـــم 0ـــو العلـــم  .رة الMـــL بّي§5ـــا علـــم أصـــول الفقـــھـاألدلـــة وفـــق قواعـــد االج�5ـــاد املعتبـــ

عــــ�ن ا5�eOــــد ع�ــــ� اســــت¯باط األح^ــــام الشــــرعية مــــن أدل�5ــــا الــــذي يبحــــث Iــــ
ُ
R LــــMالقواعــــد ال H

ومـــن أجـــل االطمئنـــان ع�ـــ� ســـالمة 0ـــذا االج�5ـــاد �ـــان االج�5ـــاد الـــذي يجـــري IـــH  .التفصـــيلية

�تصـــون  ،ع�ـــ� تصـــو/ر دقيـــق للمســـائل املبحوثـــة اا قائًمـــجماعًيـــ ااeOمـــع اج�5ـــادً Oيقدمـــھ ا

�تصـــــون لتصـــــو/ر املســـــائلف5Jـــــا مـــــن خـــــالل البحـــــوث والدراســـــات الOاء اaـــــ¦� .MـــــL �عـــــد0ا ا�

تفصـــــيل ثـــــم يقـــــوم العلمـــــاء الفقGـــــاء ببح5Õـــــا بال ،"ـ"ا��كم ع�ـــــ� الÅـــــLxء فـــــرع عـــــن تصـــــورهفـــــ

ثـــم Rعـــرض 0ـــذه  ،، و/كتـــب IـــH ذلـــك عـــدد كب�ـــa مـــن البحـــوثالســـت¯باط ا��كـــم الشـــر¾H لGـــا

ــــ
ً
مــــن  االبحــــوث ومــــا قدمــــھ ا��¦ــــaاء ع�ــــ� مجلــــس اeOمــــع الــــذي يحــــوي أك²ــــa مــــن ســــت�ن عامل

لين�5ـــوا  ،مختلـــف دول العـــالم اإلســـالمي ملناقشـــة األمـــر مـــن جميـــع جوانبـــھ ع�ـــ� ضـــوء ذلـــك

ومــا يحـيط 56ــا مــن  ،Bعـد ذلــك إ:ـ� تقر/ــر ا��كـم الشــر¾H املعتمـد IــH املسـألة حســب طبيع�5ـا

و�ــل 0ــذه ا�Geــود يجــري عرضــGا فيمــا Bعــد IــH  .فGــو اج�5ــاد جمــا¾H عميــق .ظــروف وأحــوال

البحـوث والدراسـات واملناقشـات الMـL دارت حولGـا والقـرار الـذي  مجلة اeOمع بمـا IـH ذلـك

وإذا وجــد خــالف فيؤخــذ  ،وقــرار اeOلــس يؤخــذ عــادة باإلجمــاع .وصــل إليــھ مجلــس اeOمــع

  .باألغلبية وُ/بّ�ن �ل ذلك HI مجلة اeOمع

ومـــن املعلـــوم أن االج�5ـــاد 0ـــو املصـــدر الراBـــع مـــن مصـــادر ا��كـــم الشـــر¾I HـــH النظـــر 

و¬ــH مصــادر  ،فمصــادر ا��كــم الشــر¾H ¬ــH الكتــاب والُســنة واإلجمــاع واالج�5ــاد .اإلســالمي



 ٥٥٣          وٕاسهاماته في االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالم�ة: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  

ذلـــك أن الفقـــھ اإلســـالمي 0ـــو نتـــاج تحكـــيم شـــر�عة هللا ســـبحانھ IـــH واقـــع  .الفقـــھ اإلســـالمي

 ."لية املستمد من أدل�5ـا التفصـيليةالعلم باألح^ام الشرعية العمالناس وأحوالGم إذ 0و "

حكـــــم القضـــــايا ا��ادثـــــة والواقـــــع املســـــتجد مـــــن نصـــــوص فGـــــذا العلـــــم �ســـــت¯بط و�ســـــتمد 

قــال  .�املــة Rســتوعب ال¯شــاط اإل~ســــا~ي �لــھ بالبيــان وا��كــم االشــر�عة باعتبار0ــا نصوًصــ

وقـــــــــــد  .)٢(َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ� Rعـــــــــــا:� :

تحقـــق 0ـــذا الكمـــال ســـواء أ�ـــان ذلـــك بـــالنص املباشـــر الواÉـــÑ ع�ـــ� حكـــم املســـألة كحكـــم 

�ـــان ذلـــك بـــالنص غ�ـــa املباشـــر بمعÂـــ� أن ا��كـــم يحتـــاج إ:ـــ� اســـت¯باط  أو ،الســـرقة والقتـــل

وذلـك  ،واستمداد باالستعانة بالقواعد الR LMع�ن ا5�eOد ع�� است¯باط األح^ام الشــــرعية

واملعــــامالت  ،ومــــوت الــــدماغ ،كمــــا جــــرى IــــH بحــــث املســــائل ا��ادثــــة مثــــل : أطفــــال األنابvــــب

فالفقــــھ  .قواعــــد يقــــوم ب'يا×5ــــا علــــم أصــــول الفقــــھو0ــــذه ال ،املصــــرفية اإلســــالمية ا��ديثــــة

وإذا جمــــد الفقــــھ ولــــم يواكــــب  ،عمليــــة ناميــــة مســــتمرة تواكــــب ا��يــــاة بنمو0ــــا واســــتمرار0ا

   .وواجب العلماء الفقGاء واHI ÑÉ 0ذا اeOال .ا��ياة بحلولھ Rعطلت مGمتھ وانت±� دوره

التفصـيلية الـواردة IـH  واالج�5اد 0و بذل الوسع IـH اسـت¯باط ا��كـم الشـر¾H مـن األدلـة

فــنحن ~علــم أن الشــر�عة اإلســالمية قــد جــاءت لتنظــيم الواقــع اإل~ســا~ي ب^ــل  .الكتــاب والُســنة

واإلجمــاع اتفــاق اeOتمعــ�ن والعلمــاء ع�ــ�  .ومصــدرا0ا األساســيان 0مــا الكتــاب والُســنة ،أBعــاده

التفـاق دون النظـر حكم شـر¾H لـدليل أدى إ:ـ� وقـوع 0ـذا االتفـاق فينظـر IـH االعتمـاد إ:ـ� 0ـذا ا

وقــــد ع¦ــــa الفقGــــاء عــــن 0ــــذا الشــــمول IــــH أح^ــــام  .إ:ــــ� الــــدليل إال ألغــــراض البحــــث واالستقصــــاء

 ٍّ ُّ� قــال Rعــا:�: ،إال و Rعــا:� فيــھ حكــم " مــا مــن أمــر مــن أمــور العبــاد الشــر�عة بقــولGم : "
  .)٣(َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

و0ــــذه  .تحســــان واالستصــــالحوصــــور االج�5ــــاد متعــــددة يقــــع IــــH طليع�5ــــا القيــــاس واالس

والقيــاس كمــا �عّرفــھ العلمــاء إ��ــاق أمــر  .�ســم5Jا العلمــاء باملصــادر التبعيــة أي الكتــاب والُســنة

وأمـا  ،لم ينص ع�� حكمھ بأمر منصوص ع�� حكمھ HI ا��كم الشر¾H التحاد بي§5ما IـH العلـة

                                                           

 .  ٣املائدة : سورة  )٢(

 .  ٨٩النحل : سورة  )٣(



 عبدالسالم داود الع�اد�                                ٥٥٤

االستحسـان  .ت¦ـaةاالستحسان واالستصـالح فأسـاس بنـاء ا��كـم ف5Jمـا املصـ��ة الشـرعية املع

فيھ عدول عن حكم النظائر لوجھ أقوى يقت¤Lx 0ـذا العـدول مـن مصـ��ة موجبـة أو ضـرورة 

أما االستصالح فGو بناء ا��كم الشر¾H ع�� مقت¤�x املصـا�Ñ املرسـلة مباشـرة و¬ـH  ،مقتضية

 إنمــا ¬ــH داخلــة IــH عمــوم مــا جــاءت الشــر�عة ،املصــا�Ñ الMــL لــم يــرد عل5Jــا نــص Bعي§5ــا أو بنوعGــا

فقـد بـّ�ن العلمـاء أن �ـل األح^ـام الشـرعية  .لرعايتھ من مصا�Ñ مما يتفق مع مقاصـد الشـر�عة

ــــ
ً
إنمــــا شــــرعت ملصــــا�Ñ عائــــدة ع�ــــ� النــــاس IــــH دنيــــا0م  ،اوال تحكًمــــ امــــا شــــرعGا هللا ســــبحانھ عبث

فمــا مــن شــع�aة مــن شــعائر اإلســالم إال و>ي¯ــت  ،وأخــرا0م، حMــ� فيمــا �عــرف باألح^ــام التعبديــة

لك§5ــا ال Rعلــل مــن الناحيـــة التفصــيلية كمــا 0ـــو  ،وفوائــده ف5Jـــا خ�ــa النــاس وصـــالحGملGــا حكــم 

  .معروف لعدم استقالل العقل بإدراك 0ذه العلل التفصيلية

وقــــد علمنــــا مــــن مــــوارد الشــــرع ومصــــادره أن مطلــــوب « الســــالم : عبد قــــال العــــز بــــن

  .)٤(»الشرع إنما 0و مصا�Ñ العباد HI دي§5م ودنيا0م 

فــــإن الشــــر�عة مبنا0ــــا وأساســــGا ع�ــــ� ا��كــــم ومصــــا�Ñ « م ا�eوز/ــــة : وقــــال ابــــن قــــي

ف^ـل  ،وحكمـة �لGـا ،ومصـا�Ñ �لGـا ،ورحمـة �لGـا ،و¬ـH عـدل �لGـا ،العباد HI املعاش واملعـاد

وعـــــن املصـــــ��ة إ:ـــــ�  ،وعـــــن الرحمـــــة إ:ـــــ� ضـــــد0ا ،مســـــألة خرجـــــت عـــــن العـــــدول إ:ـــــ� ا�eـــــور 

 ،إن دخلــــــت ف5Jــــــا بالتأو/ــــــلفلvســــــت مــــــن الشــــــر�عة و  ،وعــــــن ا��كــــــم إ:ــــــ� العبــــــث ،املفســــــدة

وحكمتــــھ الدالــــة  ،وظلــــھ IــــH أرضــــھ ،ورحمتــــھ بــــ�ن يخلقــــھ ،فالشــــر�عة عــــدل هللا بــــ�ن عبــــاده

  .)٥(»أتم داللة وأصدقGا ) �(وع�� صدق رســــول هللا  ،عليھ

أو  ،أو دفــــع مضــــرة ،املقصــــود مــــن شــــرع ا��كــــم إمــــا جلــــب مصــــ��ة« قــــال اآلمــــدي : 

  .)٦(»عا:� الرب عن الضرر واالنتفاع لت ،مجمع األمر/ن بال¯سبة إ:� العبد

الضـــــابطة وأن التوســـــعة والتvســـــــــ�a قـــــد قامـــــت الشـــــر�عة ع�ـــــ� اعتبار0ـــــا IـــــH قواعـــــد0ا 

ــع " ،لألحQــــام التفصــــيلية ـــ ــ وأن " الضــــرورات ت'ــــيح  ،وقــــد بــــّ%ن العلمــــاء أن " األمــــر إذا ضــــاق اUسـ

                                                           

 .  ١/٢٧قواعد األح[ام :  )٤(

  . ١٥، ٣/١٤إعالم املوقع7ن :  )٥(

  . ٣/٦٩إح[ام األح[ام :  )٦(



 ٥٥٥          وٕاسهاماته في االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالم�ة: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  

مراعـــاة IـــH تفصـــيالت وأن �ـــل 0ـــذه القواعـــد  ،وأن " املشـــقة تجلـــب التvســـ�a " ،ا�Oظـــورات "

بــل أن طبيعــة الشــر�عة �لGــا قائمــة ع�ــ�  ،األح^ــام باعتبار0ــا مــن قواعــد الشــر�عة األساســية

 هب مب خب حب  جب هئ ُّ� قـال Rعـا:�: .مراعاة مصا�Ñ الناس والتvس�a ورفع ا��رج

إن 0ــذا الــدين ُ�ســر ولــن �شــاد الــدين أحــد « فيمــا أخرجــھ البخــاري : ) �: (، وقــال)٧(َّجت

  .)٨(»ا وقار>وا واBشروا إال غلبھ فسددو 

وأما عـن الضـوابط الشـرعية لالج�5ـاد IـH القضـايا النازلـة الMـL تصـvب األمـة ومـن لـھ 

فقـد  .فإن الضـوابط الشـرعية لالج�5ـاد Rعـرف ممـا قـرره العلمـاء مـن شـروط ،حق االج�5اد

 ب�ن العلماء أن شروط االج�5اد Rشمل :

  ،ابالغً  ،اأن ي^ون مسلًم  )١(
ً
 .عاقال

  ،ملعا~ي القرآن الكر/مة وألفاظھ اأن ي^ون فا0ًم  )٢(
ً
 .بمقاصده اعامل

)٣(  
ً
ون مدر�  .من حيث امل�ن والسند وال¥�ة وا��سن ،لألحاديث النبو/ة الشر/فة اأن ̂ي

ألح^ــــام الفقــــھ  اومســــتوعبً  او/تج�ــــ� ذلــــك بــــأن ي^ــــون دارًســــ .اأن ي^ــــون مج�5ــــًد  )٤(

ــــ ،اإلســــالمي
ً
األح^ــــام مــــن  بقواعــــد علــــم أصــــول الفقــــھ ومنeÎيــــة اســــت¯باط اوأن ي^ــــون عارف

 .األدلة الشرعية

 .من اللغة العر>ية وأسالي5Ìا HI النحو والبالغة اأن ي^ون متمكنً  )٥(

)٦(  
ً
 .ل^ل املسائل الLM يتصدى لبيان حكمGا اومتصوًر  ،��قائق الوجود اأن ي^ون مدر�

)٧(  
ً
ون عدال  .بالصدق واألمانة امل�ªًم  ،يحرص ع�� بيان ا��ق ،اورعً  ،اصا�ً�  ،أن ̂ي

   

                                                           

  . ٧٨ا9 � : سورة  )٧(

  . ١/٢٣¢8يح البخاري :  )٨(
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ات الكر/مــة لGــذه الشــروط ب'يــان أن مــن ي�eــأ إليــھ ملعرفــة ا��كــم وقــد أشــارت اآليــ

 .وأ0ــل العلــم القــادر/ن ع�ــ� االســت¯باط مــن أو:ــH األمــر ،وأ0ــل الــذكر ،الشــر¾H 0ــم الفقGــاء

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ� قــــال Rعــــا:�:

 خئ حئ جئ يي  ىي ني ُّ� وقـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانھ: ،)٩(َّ مل خل حل جل

)١٠(َّ مئ
 وقـــــــــــــال َعـــــــــــــ ،

َّ
 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّ� وجـــــــــــــل: ز

  .)١١(َّين ىن

فGـو آليـة متقدمـة ملواجGـة القضـايا  ،ومجمع الفقھ اإلسالمي الدو:H مجمع الفقGاء

أمـام Rعقـد املشـكالت  الvس باج�5اد فردي قـد ي^ـون قاصـرً  ،ا��ادثة واملشكالت املستجدة

إنمـــــا تـــــم  ،وتنوعGــــا وأمـــــام ضـــــعف منـــــاÈÙ إعـــــداد العلمــــاء املوســـــوعي�ن القـــــادر/ن املتم�ـــــªين

و>التـا:e،  Hوء لالج�5اد ا�eما¾H إثراء للمس�aة ومن أجـل التمكـ�ن مـن املواجGـة الراشـدةال�

 املســــــ�ة مــــــن  ،المــــــي النــــــامي عــــــن و�ــــــ� و�صــــــ�ةتحقيــــــق دور الفقــــــھ اإلس

ن

و�مــــــا يصــــــو

تجال واالب&سار

ر

  .الضعف واال

  

   

                                                           

  . ١٢٢وHة : التسورة  )٩(

  . ٧األن�ياء : سورة  )١٠(

  . ٨٣ال�ساء : سورة  )١١(
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  من ا=]طط املستقبلية للمجمع

  خدمة لالقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية

: Iان مجمع الفقھ اإلسـالمي قـد بـدأ �ـ� تنفيـذ  وسوعة الفقhية االقتصاديةإنجاز امل )١(

وقـــد قطعـــت  ،مشـــروع املوســـوعة الفقhيـــة االقتصـــادية بالتعـــاون مـــع البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة

واآلفـــاق ال�ـــ\ س=تصـــدى  ،حيـــث تـــم وضـــع التصـــور اT{ـــاص }Uـــا ،zعـــض األشـــواط �ـــ� 7ـــذا اvwـــال

أك�ـــــ. مـــــن عشـــــرة االســـــتكتاب �ـــــ� zعـــــض موضـــــوعا�Uا (تـــــم و  ،واملـــــن�� الـــــذي ســـــوف 0عتمـــــده ،لhـــــا

والنيــــة منعقــــدة لــــدى اvwمــــع ع�ــــ� التعــــاون مــــع البنــــك اإلســــالمي للتنميــــة  ،موضــــوعات مhمــــة )

وقـــد وافــــق معــــا�� رئــــ�س  .واملعhـــد اإلســــالمي للبحــــوث والتـــدرZب التــــاzع لــــھ إلنجـــاز 7ــــذا املشــــروع

}Tنـــة مشـــ�.كة لوضــع اvT تــأليف �طـــط واتخــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة البنــك اإلســـالمي للتنميــة ع�ـــ

  .إلنجاز 7ذا املشروع اSTيوي الكب$.

اســـــتكمال دراســـــة القضـــــايا واملشـــــكالت االقتصـــــادية املوضـــــوعة ع�ـــــ� جـــــدول أعمـــــال  )٢(

اvwمـــع مثـــل موضـــوع التـــورق والتورZـــق اللــــذان ســـُ�بحثان �ـــ� الـــدورة القادمـــة للمجمـــع ( الــــدورة 

0غ$ـ. قيمـة العملـة ع�ـ� ضـوء مـا تـم مـن  وإعادة بحث zعض تفصيالت موضـوع ،التاسعة عشرة )

و�عـض القضـايا االقتصـادية ال�ـ\ أجـل اvwمـع بح�Uـا �ـ� دورات سـابقة  ،قرارات ودراسات سـابقة

 ،ومشــــ!لة املتــــأخرات �ــــ� املؤسســــات املاليــــة اإلســــالمية ،مثــــل اSTــــول املق�.حــــة ملوجhــــة الت�ــــ{م

تصـــــاد اإلســـــالمي والبنـــــوك وGحـــــث العديـــــد مـــــن القضـــــايا ال�ـــــ\ تحتـــــاج إ�ـــــ� بحـــــث �ـــــ� مجـــــاالت االق

والكث$. من قضايا التعامل �ـ�  ،اإلسالمية مثل دور الرقابة الشرعية وآليا�Uا �� البنوك اإلسالمية

  .البورصات اSwلية والعاملية

 .إحياء Bعض كتب ال�aاث الوثيقة الصلة بموضوعات االقتصاد اإلسالمي )٣(

)٤(  aاالقتصــــــاد اإلســــــالمي عــــــن طر/ــــــق ال� HــــــI ة البحــــــثaحيــــــب بــــــالبحوث إثــــــراء مســــــ�

االقتصـــادية الMـــL ســـوف ت¯شـــر IـــH مجلـــة البحـــوث والدراســـات الفقGيـــة الMـــL ستصـــدر عـــن 

 .ااeOمع قر/بً 



 عبدالسالم داود الع�اد�                                ٥٥٨

)٥(  HــــــI لــــــة بالدراســــــات النقديــــــة والتحليليــــــة ملــــــا يكتــــــبeOاال0تمــــــام مــــــن خــــــالل 0ــــــذه ا

االقتصــاد اإلســالمي لالطمئنــان ع�ــ� أصــالة البحــوث وجــد�5ا إثــراء ملســ�aة االقتصــاد اإلســالمي 

والتوسـع األفقـي دون التوسـع العمـودي العميـق IـH البحـث وRعـدد عمليــات  ،عـن التكـرار اBعيـًد 

 .النقل من الدراسات السابقة بل واالعتداء عل5Jا دون تجديد أو ابت^ار

ضــرورة الت¯ســـيق والت^امــل مـــع ا�Geـــات العاملــة IـــH مجـــال البحــث IـــH االقتصـــاد  )٦(

النــدوات واملــؤتمرات العلميــة لت^ــون اإلســالمي والبنــوك اإلســالمية و>خاصــة IــH مجــال عقــد 

 .الستصدار قرارات مجمعية اتمGيًد  ،نتائجGا وما تتول إليھ

 ،اال0تمام بوضع مشروعات قوان�ن HI اeOاالت االقتصادية والبنكيـة املتعـددة )٧(

إلثـــراء مســـ�aة التوجـــھ نحـــو تطبيـــق  ،لتوضـــع بـــ�ن يـــدي متخـــذي القـــرار IـــH العـــالم اإلســـالمي

مي وتبÂـــــL البنـــــوك اإلســـــالمية ف5Jـــــا مثـــــل مشـــــروع قـــــانون للبنـــــوك مبـــــادئ االقتصـــــاد اإلســـــال 

 .ومشروع قانون لألدوات املالية اإلسالمية ،ومشروع نظام للرقابة الشرعية ،اإلسالمية

إبـــراز النظر/ـــة اإلســـالمية االقتصـــادية Bشـــمولية ودقـــة وموضـــوعية لتوضـــع بـــ�ن  )٨(

ئ اإلســالمية والقواعــد ال^ليــة ألن تأصــيل املبــاد ،يــدي البــاحث�ن ومتخــذي القــرار IــH العــالم

للتعر/ــــــف باملــــــذ0ب أو النظــــــام االقتصــــــادي  IــــــH االقتصــــــاد اإلســــــالمي بــــــات ضــــــرورة م��ــــــة

اإلســـالمي أمـــام مـــا يجـــري مـــن بحـــث صـــادق عـــن معا�eـــات متم�ـــªة للمشـــكالت االقتصـــادية 

لل'شــر/ة، ولت^ــون معــالم 0ــذه النظر/ــة مطروحــة Bشــمولية ع�ــ� ســاحة املعا�eــات الدوليــة 

وقــــــد ظGـــــرت ا��اجــــــة م��ــــــة لGــــــذا األمـــــر ع�ــــــ� ضــــــوء مـــــا جــــــرى IــــــH األزمــــــة  .شــــــكالتلGـــــذه امل

 .HI 0ذه األيام االقتصادية امللية الLM �عا~ي م§5ا العالم

)٩(  aمـــن حملـــة املاجســـت� Hzاالقتصـــاد الوضـــ HـــI تصـــ�ن�Oاســـتكمال مشـــروع تأ0يـــل ا

مي للبحــــوث والــــدكتوراه IــــH علــــوم الشــــر�عة اإلســــالمية والــــذي �ــــان قــــد بــــدء بــــھ املعGــــد اإلســــال 

و0ــو مشــروع ضــروري إلعــداد بــاحث�ن IــH  ،والتــدر/ب قبــل ســنوات و�ــان :ــH شــرف املشــاركة فيــھ

االقتصــــــاد اإلســــــالمي يتصــــــفون بت^امــــــل املعرفــــــة IــــــH مجــــــا:H االقتصــــــاد اإلســــــالمي واالقتصــــــاد 

Hzالوض. 
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Abstract. This paper aims to highlight the important 

contributions made by the International Islamic Fiqh Academy 

in Jeddah while serving Islamic economics. The outstanding 

role of the Fiqh academy would be realized once we recognize 

that Islamic Economics is still in its infancy, overlaps with the 

Islamic Fiqh, and is trying to become a dynamic science. That 

requires depth of knowledge in the Fiqh developing issues, and 

provides solutions so as to harmonize emerging real life 

developments without compromising the rules of Sharia and 

its objectives. With the blessing of Allah, during the thirty 

years of its glorious history, the Academy produced 216 Sharia 

decrees, (1200) research papers in the field of Fiqh, and 60 

issues of the Academy’s Journal. These decrees dealt with 

intellectual and practical issues, human rights, women and 

family affairs and decrees relating to economic and financial 

challenges, endowments and medical affairs. To be fully aware 

of the Fiqh Academy's contributions requires detailed 

knowledge of its various activities, which include its decrees, 

recommendations, statements, seminars and its Intellectual 

Forums. 
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