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اأحكام تكوين املخ�ش�شات يف املوؤ�ش�شات 

املالية اال�شلميه



ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

 ، اآمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم  اأيها الذين  احلمد هلل القائل يف حمكم تنزيله » يا 

وا�سكروا هلل اإن كنتم اإياه تعبدون « )1( ،  وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد ر�سول اهلل 

وعلى اآله و�سحبه و�سلم ، القائل:-

»درهم من ربا اأ�سد عند اهلل من �ست وثالثني زنية يف الإ�سالم « )2(

منذ اأن اأن�ساأت امل�سارف » البنوك « ، وهي تقوم بدور الو�سيط بني املدخر » املقر�ض« الذي 

يرغب يف اإقرا�ض ماله ، مقابل فائدة حمددة م�سبقًا ، دون اأن يتعر�ض للمخاطر، وبني 

املقرت�ض الذي يرغب يف احل�سول على مال ، لي�ستخدمه يف اأن�سطته املختلفة .

بح�سب   ، الثالثة  الأط���راف  بني  العالقة  تكييف  يف  والقانونيون  الفقهاء  اختلف  وق��د 

نوعية العقد املوقع بني كل طرف ، وبني امل�سرف . 

اأول ن�ساط م�سريف يف  تاريخ  اإن  اإذ يقال  التجارية منذ قرون طويلة  امل�سارف  ن�ساأت   •
العامل يرجع اإىل عام 1700 قبل امليالد يف بابليون . واإن اأول قطع نقدية معلومة التاريخ 

ترجع اإىل عام 687 قبل امليالد يف ليديا باآ�سيا ال�سغرى ؛ غري اأن معامل القت�ساد احلديث 

والن�ساط امل�سريف املالزم له مل تظهر اإل قرب الع�سر احلديث ، وعلى تدرج دام عدة قرون 

كان من اأبرز معامله:

• اإن�ساء اأول بنك يف مدينة البندقية عام 1157، ثم بنك بر�سلونة باأ�سبانيا عام 1401، 
وبنك ريالتو بالبندقية عام 1587 ، وبنك اأم�سرتدام عام 1609، وبنك هامبورج عام 1619، 

وبنك اإجنلرتا عام 1694 ، وبنك فرن�سا عام 1800 .

• ظهور ا�ستخدام ال�سيك يف اإجنلرتا عام 1659.

• ظهور اأوراق البنكنوت لأول مرة يف اأوروبا عام 1661 ، وكان ذلك يف ال�سويد.

• قيام ال�سيارفة يف الع�سور الو�سطى بقبول الودائع من الأفراد مقابل اإي�سالت اإيداع، 
وح�سولهم على عمولة من املودعني على حفظ ودائعهم ، وقيامهم بعد ذلك باإقرا�ض 

جزء من ودائع املودعني مقابل فائدة . بل اإن ن�ساط ال�سيارفة كان اأقدم من ذلك بكثري، 

حيث جاءت الإ�سارة اإليه يف اإجنيل متى بالن�ض التايل : » ودخل ي�سوع اإىل هيكل اهلل، 

1- �لبقرة �آية 172.

2- قال �حلافظ �لعر�قي يف (�ملغنى عن حمل �ال�سفار ، رقم 1664): رو�ه �أحمد و�لد�ر قطني ، من حديث عبد�هلل بن حنظله ورجاله.



واأخرج جميع الذين كانوا يبيعون وي�سرتون يف الهيكل وقلب موائد ال�سيارفة «

• يف عام 1792 اأن�ساأ مكتب الربيد يف اإجنلرتا مكتبا لتحويل املبالغ النقدية ال�سغرية .

. travel vouchers يف عام 1867 بداأت �سركة توما�ض كوك العمل  بنظام •

• يف عام 1881 ظهرت الأوامر الربيدية .

 .order money يف عام 1882 بداأت �سركة اأمرييكان اك�سربي�ض العمل بنظام •

• يف عام 1890بداأ ا�ستخدام الربق يف اإر�سال التعليمات يف املعامالت.

• يف عام 1891 ظهرت �سيكات امل�سافرين اخلا�سه باأمريكان اك�سربي�ض.

• يف عام 1915 ظهرت اأوىل بطاقات الئتمان امل�سماة shopper،s plates  يف اأمريكا .

اأخ��ذت ت�سمية بنك من قيام ال�سيارفة بعملهم على من�سدة خ�سبية Banco يف  وقد 

الأ�سواق . كما اأخذت ت�سمية م�سرف من ال�سرف وهو مبادلة النقد بالنقد . )1(

2- تقوم البنوك بالعديد من العمليات: فهي تتلقى الودائع النقدية ، وودائع ال�سكوك ، 

وتوؤجر اخلزائن احلديدية ، وتوؤدي خدمات متنوعة ، وتقدم القرو�ض ، وتفتح العتمادات 

، وتقوم بعمليات النقد  امل�ستنديه، وت�سدر خطابات ال�سمان  اأو العتمادات  الب�سيطة، 

الأجنبي .

كما اأنها ت�سرتبح من عمليات امل�ساربة يف الأوراق املالية ، وهذه الأ�سواق لها خماطرها ، 

وخ�سو�سًا الأ�سواق ال�ساعدة .

3- يقول الدكتورعمر �سقرحتت عنوان » خماطراأ�سواق الأوراق املالية ال�ساعدة «

التنمية  دور يف عملية  م��ن  ال�ساعدة  املالية  الأوراق  اأ���س��واق  ب��ه  ت��ق��وم  ال��رغ��م مم��ا  على 

القت�سادية ، اإل اأنها حتمل معها قدرا من املخاطر وامل�سكالت التي توؤثر على اقت�ساديات 

املالية  الأوراق  ال�ستثمار يف حمفظة  ب��ه  يتميز  م��ا  اإىل  ذل��ك  وي��رج��ع   ، النامية  ال���دول 

من خماطر التدفق العك�سي يف الأجل الق�سري، مقارنة بالأ�سكال الأخرى من تدفقات 

راأ�ض املال، مثل ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر، والقرتا�ض من موؤ�س�سات التمويل الدولية 

والبنوك الأجنبية، ويرتتب على التدفق العك�سي  تقلبات �سديدة يف �سعر ال�سرف ، اأو يف 

اأ�سعار الفائدة اأو يف كليهما، عالوة على ذلك اإذا عجز البنك املركزي عن اتخاذ اخلطوات  
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ال�سرورية لتال�سي تلك الآثار ، نظرًا لنخفا�ض م�ستوى الحتياطيات الأجنبية .

وقد يرتتب على ذلك اختالل يف ميزان املدفوعات ، اأو على ال�سدمة ال�سالبة التي تتمثل 

يف انخفا�ض اأ�سعار ال�سلع الت�سديرية الرئي�سية ، اأو زيادة اأ�سعار اأهم ال�سلع امل�ستوردة، 

اإىل  اأم��وال��ه��م  الأج��ان��ب  امل�ستثمرين  للدخل وحت��وي��ل  امل���ال  راأ����ض  ت��دف��ق��ات  انخفا�ض  اأو 

خارج البالد ؛ وذلك لأنهم يرغبون يف الحتفاظ با�ستثماراتهم يف املناطق التي تقدم 

العائد املرتفع، ويتمثل ذلك بقيام امل�ستثمرين الأجانب ببيع ما يف حوزتهم من اأ�سهم 

حملية و�سراء العمالت الأجنبية ، مما يرتتب عليه انخفا�ض يف الرقم القيا�سي لأ�سعار 

الأ�سهم، ويتوقف ذلك على نظام ال�سرف ، ومدى الزيادة يف معدلت الفائدة املحلية ، اأو 

النخفا�ض يف اأ�سعار ال�سرف اأو يف كليهما .

ويف حالة نظام اأ�سعار ال�سرف املعومة ، اإذا كانت الأ�سول املالية الأجنبية بدياًل كاماًل 

ل��الأ���س��ول املحلية ، ف��اإن��ه ���س��وف حت��دث زي���ادة يف �سعر ال�����س��رف الأج��ن��ب��ي، وق��د �ساعدت 

املا�سية على تقارب وت�سابه  الدولية خالل الفرتة  املال  اأ�سواق  التي �سهدتها  التطورات 

الدورات املالية وانخفا�ض الهيكل الزمني ملعدلت العائد على الأ�سول املالية ، بدرجة 

ملحوظة ؛ ومن ثم زادت درجه الإحالل بني الأ�سول املحلية والأجنبية بدرجة موؤثرة.

الأ���س��ول  ب��ني  الكامل  الإح���الل  وب��اف��رتا���ض   ، الثابتة  ال�سرف  اأ�سعار  اأم��ا يف حالة نظام 

 . املحلية  الأ�سهم  اأ�سعار  انخفا�ض  ال�سالبة  ال�سدمة  ، فيرتتب على  واملحلية  الأجنبية 

وللحفاظ على �سعر العملة من النخفا�ض الناجت عن تدفق راأ�ض املال للخارج ، تتدخل 

ال�سلطات املحلية يف �سوق ال�سرف الأجنبي ل�سراء عملتها ، مما يرتتب عليه انخفا�ض 

يتقل�ض  ثم  ومن   ، النقدية  القاعدة  كمكون  من مكونات  الدولية  احتياطياتها  حجم 

عر�ض النقود وترتفع اأ�سعار الفائدة املحلية .

اأ�سعار ال�سرف  اأما اذا كانت الأ�سول املحلية والأجنبية بدائل غري كاملة يف ظل نظام 

املعومة فاإن الرتفاع يف �سعر ال�سرف والفائدة  ي�سبح اأقل، اأما يف حالة اأ�سعار ال�سرف 

الثابتة ، ف�سيرتتب على ال�سدمة ال�سالبة ارتفاع اأقل يف �سعر الفائدة املحلية عن الو�سع 

يف ظل الإحالل الكامل بني الأ�سول املالية املحلية والأجنبية .

ال�ستثمار  يعوق  ما   ، التاأكد  لعدم  خطريا  م�سدرا  الأ�سعار  يف  التقلبات  تلك  وت�سبح 

الأجنبي واملحلي ، وتزداد امل�سكالت مع زيادة التقلبات يف اأ�سعار الفائدة وال�سرف .

ويجب اأن ناأخذ يف العتبار مدى تدخل الدول يف الأ�سواق ااملالية ففي ظل نظام التعومي  

الثابتة. بينما يدفع  اأ�سعار ال�سرف  ال�سديد الدولة لالقرتاب من نظام  يدفع التدخل 

التدخل الطفيف بالدولة لالقرتاب من نظام اأ�سعار ال�سرف املرنة ، ويرتتب على ذلك 



النحو  تنفيذها على  ال��دول��ة يف  ترغب  التي  النقدية  ال�سيا�سة  اآث��ار �سمنية على  ع��دة 

التايل :-

اأوًل : اإذا رغبت دولة ما تنفيذ �سيا�سة نقدية يف اقت�ساد مفتوح ذي حركة عالية لراأ�ض املال 

الدويل ، فيمكنها تعزيز فعالية �سيا�ستها النقدية ، بتخفيف تدخلها يف �سوق ال�سرف، 

الحتاطيات  التغري يف  م��ن  يقلل  ، مم��ا  اأك��رب  ب��درج��ة  بالتغري  ال�سرف  لأ���س��ع��ار  وتركها 

الدولية كمكون من مكونات القاعدة النقدية الذي ميكن اأن يلغي التغريات املق�سودة يف 

املكون الآخر وهو الئتمان املحلي .

اإذا رغبت الدولة يف تنفيذ �سيا�سة نقدية ، يف اقت�ساد مفتوح ذي حركة عالية   : ثانيًا 

لراأ�ض املال الدويل ، وترغب يف نف�ض الوقت يف تثبيت �سعر ال�سرف ، فقد يتطلب هذا 

منها التحكم يف تدفق راأ���ض امل��ال للداخل واخل��ارج ، من اأج��ل احلفاظ على التاأثريات 

امل�ستهدفة من ال�سيا�سة النقدية ، ويف هذه احلالة ، على الدولة اأن تتحمل تكاليف فر�ض 

الرقابة على تدفق راأ�ض املال ، والتي تتمثل يف �سوء توزيع راأ�ض املال التمويلي ، وما يتبعه 

من �سوء توزيع للموارد احلقيقة .)1( 

4- عالقة امل�سرف املركزي بامل�سارف الإ�سالمية :-

املهمات  بع�ض  اإىل  الإ����س���ارة  وح�سبنا  امل��رك��زي  البنك  وظ��ائ��ف  يف  للتف�سيل  ح��اج��ة  ل 

الأ�سا�سية التي يتكفل بها وهي :

على  وامل��ح��اف��ظ��ة  وتقويتها  املحلية  العملة  دع��م  ب��ه��دف  النقدية  ال�سيا�سة  تنظيم   •
ا�ستقرارها ، و�سبط وتوجيه ال�سيا�سة الئتمانية ، والعمل كم�ست�سار مايل واقت�سادي 

للحكومة .

• امل�ساهمة يف معاجلة اأو�ساع ميزان املدفوعات .

• اإدارة احتياطيات الذهب والعمالت الأجنبية .

• تنظيم املهنة امل�سرفية وممار�سة دور م�سرف احلكومة ودور م�سرف امل�سارف ) امل�سعف 
الأخري بال�سيولة (.

اإط��ار ممار�سة البنوك املركزية لهذه الوظيفة الأخ��رية تقوم بتنظيم امل�سارف ؛ من  يف 

الإحتياطيات  وحتديد   ، عليها  والتفتي�ض  والرقابة  والإ���س��راف   ، لها  الرتخي�ض  حيث 

• �لعوملة وق�سايا �قت�سادية معا�سرة 131 وما بعدها و�نظر » �لبنوك �ل�ساملة / للدكتور عبد�ملطلب عبد �حلميد 155 وما بعدها .



القانونية ون�سب ال�سيولة ، و�سقوف الئتمان ، وحتديد ن�سبة العوائد امل�سرفية واأ�سعار 

اخلدمات امل�سرفية ، وح�سر الأعمال امل�سرفية وتنظيم هياكلها الإدارية كما اأنها تدعمها 

وت�ساندها عند احلاجة .

على  الإ���س��راف  عامة  ب�سفة  امل�سريف  الن�ساط  على  امل��رك��زي  البنك  اإ���س��راف  �سمل  لقد 

ودائعها  م�ستمرًا يف حجم  الأخ���رية من��وًا  اأن حققت  بعد  ، خا�سة  الإ�سالمية  امل�سارف 

واإيرادتها واأرباحها الإجمالية ، وانت�سرت وحداتها وفروعها واأقامت ركائز ودعائم قوية 

من ال�سركات التابعة ، واجتهت اإىل اأن�سطة ا�ستثمارية وعمليات توظيف مل تكن مطروقة 

اإىل املزيد  اأنها نبهت دار�سي النظم النقدية وامل�سرفية  ، كما  لدى امل�سارف التقليدية 

من البحث والتعمق يف النظام املايل الإ�سالمي والك�سف عن مكنوناته، واأقنع جناحها  

البنوك التقليدية الكربى على تخ�سي�ض وحدات تابعة لها لتعمل وفقًا لأ�ساليب واأدوات 

العمل امل�سريف الإ�سالمي .

ونطرح بع�ض الأ�سباب لتاأزم العالقة بني البنوك املركزية وامل�سارف الإ�سالمية :-

ال�ستثمار  الودائع يف جانب ح�سابات  واأ�سحاب  الإ�سالمية  البنوك  بني  العالقة   : اأول 

تقوم على اأ�سا�ض امل�ساركة وحتمل املخاطرة ، واقت�سام النتائج ربحًا اأو خ�سارة .  ولي�ض 

املودعني  امل�سرف جت��اه  قبل  م��ن  ال��ت��زام  ولي�ض هناك   ، �سلفًا  ثابت حم��دد  عائد  هناك 

والعمالء برد اأموالهم كاملة . كما اأن ا�ستخدامات امل�سرف الإ�سالمي للموارد املتاحه ل 

توجه يف �سورة نقدية واإمنا يف �سكل م�ساركات ومرابحات وعمليات تاأجري تتناول خدمات 

و�سلع وعقارات ملمو�سة .

كذلك يجب اأن تتوافق �سيغة و�سكل اإ�سراف البنك املركزي على امل�سارف الإ�سالمية وفقًا 

للمعايري وال�سوابط التي تنا�سب فل�سفتها وطبيعتها ، كما اأن خ�سوعها لنف�ض املعايري 

وال�سوابط التي تطبق على امل�سارف التقليدية فيه اإجحاف بحقها واإرباك لها يعطلها 

عن اأداء ر�سالتها وا�ستمرارية جناحها وتو�سعها .

الأم��ر جزء  واق��ع  اأنها يف  اإل  الإ�سالمية  للبنوك  اخلا�سة  الطبيعة  بالرغم من   : ثانيًا 

من اجلهاز امل�سريف ، ويتعني اأن تخ�سع فيما تزاول من اأن�سطة لإ�سراف ورقابة البنك 

املركزي، ومتثل عملياتها واأدواتها جزءًا من الو�سائل املتاحة لتنفيذ ال�سيا�سات النقدية 

واملالية اأو القت�سادية ، فلي�ض هناك مربر ا�سرتاتيجي اأو اقت�سادي اأو نقدي لأن تكون 

خارج اإطار الإ�سراف والرقابة من قبل البنك املركزي .

ثالثا : التوفيق بني امل�سالح القومية لالقت�ساد ، وبني امل�سالح ال�سخ�سية للم�سارف 

الإ�سالمية  حيث يجب اأن ل تتناق�ض تناق�سًا  ي�سر بالنا�ض  م�ستثمرين وم�ستهلكني . 



ونحاول فيما يلي طرح اأهم الإ�سكاليات يف عالقة البنك املركزي مع امل�سارف الإ�سالمية 

وذلك على النحو التايل : 

• ن�سب ال�سيولة والحتياطيات النقدية :

اأج��ل تنظيم ال�سيولة وحماية  من �سمن الإج���راءات التي يقوم بها البنك املركزي من 

اإليهم فر�ض احتياطيات نقدية ون�سب لل�سيولة حتددها  املودعني ل�سمان ردها  اأم��وال 

بالحتفاظ  البنك  اأي بنك يقوم  ل��دى  امل��ودع��ني،  اأر���س��دة  اإجمايل  املركزية من  البنوك 

بالأر�سدة املقابلة لهذه الن�سبة يف �سورة �سائلة يف خزائنه اأو لدى البنك املركزي .

والعنا�سر التي يعدها البنك املركزي من املوجودات ال�سائلة هي امل�سكوكات واأوراق النقد، 

والأر�سدة لدى البنك املركزي ، و�سايف الأر�سدة الدائنة لدى البنوك املرخ�سة الأخرى ، 

و�سايف الأر�سدة الدائنة بالعمالت الأجنبية لدى البنوك يف اخلارج ،  وال�سندات احلكومية 

واأذونات اخلزانة وال�سندات الأجنبية، وبع�ض هذه العنا�سر كال�سندات واأذونات اخلزانة 

يدر عائدًا  بالن�سبة للبنوك التقليدية، بينما ليجوز للبنوك الإ�سالمية اأن تتعامل بها  

وبالتايل فاإن عليها حتى حتافظ على ن�سبة ال�سيولة املقررة اأن حتتفظ بكميات اأكرب 

من ال�سيولة النقدية التي ل تدر عليها اأية عوائد ، فاإذا ما كانت ن�سبة ال�سيولة املقررة 

هي 25% من اإجمايل الودائع مثاًل فذلك يعني اأن على امل�سرف الإ�سالمي اأن يعطل %25 

من ودائعه ، ومن بينهما ودائع ال�ستثمار التي ت�سكل عادة 80% من جملة ودائع البنوك 

الإ�سالمية ، مما يوؤدي اإيل عدم ا�ستثمارها بالكامل على غري رغبتهم، وبالتايل ينعك�ض 

ذلك يف �سورة انخفا�ض يف ن�سبة الأرباح املتحققة . 

كذلك فاإن الفل�سفة التي تكمن وراء فر�ض ن�سبة الحتياطي، واملتمثلة يف حماية اأموال 

اأنها  اإذ  ال�ستثمار،  ح�سابات  على  متامًا  منطبقة  لي�ست  اإليهم  رده��ا  ل�سمان  امل��ودع��ني 

غري م�سمونة بل قائمة على اأ�سا�ض املخاطرة وعلى اأ�سا�ض الغنم بالغرم، ذلك ل يعني 

اأن تقت�سر ن�سب الحتياطي النقدي وال�سيولة على احل�سابات اجلارية وحدها – كما 

ينادي البع�ض – ل�سبب ب�سيط وهو اأن الفقه ال�سالمي يرتب اأحكامًا تتعلق بال�سمان 

يف حالت التعدي والإهمال والتق�سري على امل�سارب، وطاملا اأن هذه املوجبات ميكن اأن 

حتدث فالبد من وجود احتياطيات ملقابلتها .

وميكن حل اإ�سكالية ن�سب ال�سيولة والحتياطات النقدية يف اإطار التو�سيات والقرتاحات 

التالية جمتمعة وهي : 

• تقرير م�ستويات اأقل لن�سب ال�سيولة والحتياطيات املقتطعة من الودائع يف امل�سارف 
الإ�سالمية .



• تطوير اأدوات مالية اإ�سالمية ق�سرية الأجل ، وح�سابات خم�س�سة بعمليات فيها ن�سبة 
ال�سيولة  عنا�سر  �سمن  واحت�سابها  التاأجري  وعمليات  كاملرابحة  ال�سمانات  من  كبرية 

املطلوبة نظامًا .

 ، ال��راب��ح��ة  ال��ق��وم��ي��ه  امل�����س��روع��ات  بع�ض  الإ���س��الم��ي��ة بح�س�ض يف  امل�����س��ارف  م�ساهمة   •
واحت�ساب تلك احل�س�ض من الحتياطات ون�سب ال�سيولة املطلوبة نظاما .  

• ال�سقوف الئتمانية :

متثل الرقابة على الئتمان كمًا ونوعًا اأهمية كبرية لدى البنك املركزي، وذلك لتحقيق 

التوازن النقدي ، ومقاومة الجتاهات النكما�سية اأو الت�سخمية احلادة، وذلك من خالل 

التاأثري على عر�ض النقود، والذي ين�ساأ ب�سفة اأ�سا�سية عن طريق اجلهاز امل�سريف  حيث 

تتو�سع البنوك التجارية يف منح الئتمان، وتعترب �سيا�سة ال�سقوف الئتمانية من اأهم 

ال�سيا�سات التي تلجاأ اإليها البنوك املركزية  لتحقيق الأغرا�ض �سالفة الذكر . 

الإ�سالمية  امل�سارف  على  التمويل  حل��دود  بالن�سبة  الئتمانية  ال�سقوف  حتديد  ويتم 

بحجج خمتلفة منها :

• امل�سارف الإ�سالميه ل تخلق ائتمانًا .

• امل�سارف الإ�سالمية ل تتاجر يف الديون ، واإمنا تتعامل يف �سلع وموجودات ملمو�سة 
وبالتايل فال ينتج عن ن�ساطها اآثار ت�سخمية .

• ل يجوز �سرعًا حتديد �سقوف ائتمانية لل�سرر النا�سئ عنها ، ولأن فيها تقييدًا للمالك 
يف ملكه .

وهذه احلجج لي�ست كافية للمناداة بعدم و�سع �سقوف متويلية للم�سارف الإ�سالمية ، 

وذلك لأن من �سمن مربرات ال�سقوف الئتمانية اأنها اأداة من اأدوات ال�سيا�سة القت�سادية، 

مل�سروعات  الئتمان  منح  يف  التو�سع  لت�سجيع  تتدخل  اأن  للدولة  ميكن  طريقها  وع��ن 

وقطاعات بعينها يرى من وجهة نظر فنية اأنها �سرورية ، وتتوافق مع اخلطة وال�سيا�سات  

�سيا�سة تخ�سي�ض  رقابية عند وج��ود خلل يف  و�سيلة   اأنها  ، كما  املر�سومة  القت�سادية 

الئتمان يف بنك ما، كاأن توؤول الت�سهيالت اإىل فئات بعينها اأو اإذا طراأ عدم توازن ظاهر 

بني حجم الئتمان وحقوق امللكية اأو حجم الودائع ، ....الخ

اآث��ارًا ت�سخمية  باأن امل�سارف الإ�سالمية ل تخلق الئتمان . ول ت�سبب  كذلك فاإن القول 

باإطالق قول يفتقر اإىل الدقة ، ف�سال عن بع�ض ممار�سات هذه امل�سارف التي قد تخرج عن 

املنهج والفل�سفة والإطار النظري الذي يفرت�ض عدم وجود مثل هذه ال�سلبيات، اأما الذهاب 



اإىل عدم �سرعية حتديد �سقوف ائتمانية فهو كذلك بدون موؤيدات  فقهية ، لأن من القواعد 

املعروفة اأن لويل الأمر �سلطة تقييد املباح، اإذا كانت هناك م�سلحة  تقت�سي ذلك . 

النظام  اإىل  بالكامل  امل�سريف  نظامها  حولت  التي  املركزية  البنوك  بع�ض  اأب��ق��ت  لقد 

التو�سية  اجل��ان��ب  ه��ذا  يبقى يف   ولكن   ، الئتمانية  ال�سقوف  �سيا�سة  على  الإ���س��الم��ي 

بالتايل : 

• املرونة يف تطبيق نظام ال�سقوف الئتمانية ، وحتديد املعدلت بالت�ساور مع امل�سارف 
يف  التع�سف   ، ال�سائدة  القت�سادية  وال��ظ��روف  عملياتها  لطبيعة  م��راع��اة  الإ���س��الم��ي��ة 

تطبيقها .

•  اأن تفر�ض يف اإطار ال�سيا�سات القت�سادية املر�سومة امل�ستقرة ، حتى ل تخ�سع للتغري 
والتدبديل الفجائي املربك لعمليات البنك .

•  مراعاة اأن ل توؤثر ب�سورة جوهرية على حجم ا�ستثمارات امل�سارف ومعدل اأرباحها . 

• اإقرار حق  البنك املركزي املطلق يف فر�سها اإذا ما ثبت حماباة اأو عدم اللتزام بالأ�سول 
املهنية امل�سرفية يف منح الئتمان )1( . 

االحتياطات واملخ�ش�شات يف امل�شارف االإ�شلمية :

تاأخذ امل�سارف الإ�سالمية ب�سفة عامة تدابري وقائية ، ملواجهة اأية خ�سارة  ، قد تقع يف 

امل�ستقبل ، مما قد يوؤثر على مراكزها املالية ، اأو يعر�ض روؤو�ض اأموالها خل�سارة مبا�سرة ، 

وذلك من خالل تكوين احتياطات وخم�س�سات مالية ، �سواء كانت مفرو�سة قانونًا ، اأو 

تنبع من ال�سيا�سة العامة للنظام ال�سا�سي للم�سارف الإ�سالمية )2( .

• والحتياطي النقدي هو :-

هو ن�سبة مقتطعة من اإجمايل الودائع ملواجهة خماطر ال�ستثمار . وهي تختلف طبقا 

لل�سيا�سة النقدية )3( .

1- عالقة �لبنك �ملركزي بالن�سبة للم�سرف �الإ�سالمي / د. �حمد حميي �لدين 17 وما بعدها . �أنظر (دور �لبنك �ملركزي يف �لنظام �مل�سريف �الإ�سالمي

 / د. ح�سني ح�سان 35 وما بعدها).

2- �خل�سارة / مفهومها ومعايري �حت�سابها / د. �أحمد كليب 382 .

3- نحو نظام نقدي عادل / د . �سابر� 215 .



ويق�سد البنك املركزي حتقيق جمموعة من الأه��داف  والغايات من خالل تكوين هذا 

الحتياطي ، والتي ميكن ح�سرها فيما يلي : 

• دعم املركز املايل للم�سرف الإ�سالمي .

• حماية اأموال املودعني ، و�سمان ردها اإليهم  اإذ من خالل تكوين هذا الحتياطي يتم 
تاأمني طلبات العمالء لأية �سحوبات طارئة على ودائعهم .

وجاء البنك املركزي اإىل تكوين هذه الحتياطات للتحكم يف عر�ض النقد خ�سو�سًا يف 

فرتات الت�سخم )1( .

• التاأ�سيل الفقهي لالحتياطي النقدي الإلزامي : 

املركزي،  البنك  يفر�سه  ال��ذي   ، الإل��زام��ي  النقدي  الحتياطي  لهذا  الفقهي  التاأ�سيل 

ميكن اأن يدرج حتت �سيا�سة ويل الأمر يف حفظ مال الأمة من ال�سياع، اإذ اإن من اأولويات 

مقا�سد ال�سريعة املحافظة على ال�سرورات اخلم�ض ، ومنها حفظ املال ، وتاأتي مثل هذه 

الحتياطات النظامية لت�سب يف هذا امل�سمار )2( . 

• خم�س�ض مواجهة خماطر ال�ستثمار :

داأبت امل�سارف الإ�سالمية على تكوين خم�س�ض خا�ض للمحافظة على الأموال الداخلة 

يف ال�ستثمار ، واملقدمة من اأ�سحابها للم�سرف الإ�سالمى ل�ستثمارها بعقد امل�ساربة ، 

وهو ما ي�سمى مبخ�س�ض مواجهة خماطر ال�ستثمار .

وخم�س�ض مواجهة خماطر ال�ستثمار هو- كما عرفته هيئة املحا�سبة واملراجعة -  »مبلغ 

يجنبه امل�سرف من اأرباح اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار بعد اقتطاع ن�سيب امل�سارب لغر�ض 

احلماية من اخل�ساره امل�ستقبلية لأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار «

ويتم اقتطاع هذا املخ�س�ض قبل توزيع الأرباح لأ�سحاب احل�سابات ال�ستثمارية )3( .

والغاية من هذا املخ�س�ض حماية راأ�ض مال امل�ستثمر من اخل�سارة امل�ستقبلية ذلك لأن 

1- دور �ال�سو�ق �ملالية يف تدعيم �ال�ستثمار طويل �الأجل / د. ر�وية 113 ،�خل�سارة / د. كليب 383

2- �نظر �ملنثور يف �لقو�عد للزرك�سي309/1 ، �الأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي 121/1

3- معايري �ملحا�سبة و�ملر�جعة 372



امل�سارف الإ�سالمية متار�ض الأعمال التجارية وال�ستثمارية املحفوفة باملخاطر ب�سكل 

كبري، وهو اأي�سًا ميثل خط حماية ودفاع لروؤو�ض اأموال اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار )1( .

• التخريج الفقهي ملخ�س�ض خماطر ال�ستثمار :

الفقه  جممع  ال�ستثمار  خم��اط��ر  ملواجهة  يعد  خم�س�ض  اإن�����س��اء  م�سروعية  اإىل  ذه��ب 

الإ�سالمي ، وهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )2( .

اقتطاع جزء  اأن يخرج عليه ج��واز  ال��ذى ينبغي  املنا�سب  الفقهي  التخريج  لكن ما هو 

الأرباح ل�سالح هذا املخ�س�ض ؟

هناك تخريجان للباحثني حول م�سروعية هذا املخ�س�ض :

ملواجهة خماطر  التخ�س�ض  ه��ذا  وج��ود  » ج��واز  التخريج  ه��ذا  اأ�سحاب  ا�ستند   : الأول 

ال�ستثمار« على راأي املالكية القائل بجواز اإعطاء �سخ�ض ثالث جزءًا من الربح يف �سركة 

امل�ساربة على وجه التربع )3( ، جاء يف حا�سية اخلر�سي : » يجوز ا�سرتاط ربح القرا�ض 

كله لرب املال اأو للعامل اأو لغريهما ؛ لأنه من باب التربع واإطالق القرا�ض عليه حينئذ 

امتنع  اإن  به  ، وقيل يق�سى  له معينًا  امل�سرتط  كان  اإن  الوفاء بذلك  ، ويلزمهما  جماز 

امللتزم منهما )4( .

الثاين : يرى اأ�سحاب هذا التخريج جواز هذا املخ�س�ض بناء على ما هو مقرر �سرعًا عند 

الفقهاء من �سرورة املحافظة على راأ�ض مال امل�ساربة ، واأنه لربح اإل بعد �سالمته ، كما 

اأن الربح جابٌر ملا يلحقه من خ�سران )5( .

جاء يف املغني : » متى كان يف املال خ�سران وربح جربت الو�سيعة من الربح ، �سواء كان 

اخل�سران والربح يف مرة واحدة ، اأو اخل�سران يف �سفقة والربح يف اأخرى ، اأو اأحدهما يف 

�سفرة والآخر يف اأخرى )6(.

بالكامل،  عليهم  توزيعه  طلب  الربح  من  امل�ستفيدين  حق  من  فلي�ض  ذل��ك  على  وبناء 

1- �مل�سارف �الإ�سالمية للهيتي 240 ، �خل�سارة 389 .

2- جممع �لفقه �الإ�سالمي / �لدوره �لر�بعة 2159/3 ، معايري �ملحا�سبة و�ملر�جعة 378 .

3- تطوير �الأعمال �مل�سرفية / د.�سامي حمود 238 .

4- حا�سية �خلر�سي 206/6 .

5- �مل�سارف �الإ�سالمية للهبتي 240 .

6- �ملغني البن قد�مة 5/ 33 .



وذلك دون الأخذ يف العتبار ما يلحق راأ�ض املال من خ�سائر يف امل�ستقبل ، فيكون ال�سبيل 

لذلك الإجراء الوقائي الحتياطي، وهو معاجلة الربح القابل للتوزيع والت�سرف فيه 

واقت�سامه، على اأ�سا�ض اأن ي�سمل خم�س�سًا ملواجهة خ�سارة م�ستقبلية وربحًا موزعًا .

ويثور اإ�سكال مفاده اأن ح�سابات ال�ستثمار املطلقة يف امل�سارف الإ�سالمية ، واملحكومة 

بعقد امل�ساربة املطلقة تتغري بني فرتة واأخرى بالن�سبة للمودعني ، فاملوجودون يف دورة 

مالية يف فرتة زمنية قد ل يكونون موجودين يف فرته زمنية اأخرى ، ويرتتب على هذا باأن 

من ان�سحب منهم ترك اأرباحًا له غري موزعة يف خم�س�ض خماطر ال�ستثمار ، فكيف 

ياأخذه مودع اآخر وتعو�ض منه خ�سارة م�ستقبلية من ذلك املخ�س�ض )2(.

• ال�سندوق الوقفى للتكامل :

مازال �سوؤال م�سري املبالغ املتبقية من هذه الحتياطيات واملخ�س�سات قائمًا ملن تكون ؟!

واأرى لتفادي هذا ال�سوؤال اأن احلل يكمن يف وقف هذه املبالغ منذ التربع بها يف �سكل 

�سندوق وقفي للتكافل .

جاء يف كتاب » املعيار املعرب « )3( يف م�ساألة احلاكة والتجار ، بني الفقيهني الإمامني ، 

القا�سي ب�سال اأبي عثمان �سعيد بن حممد العقباين ، واملفتي بفا�ض اأبي العبا�ض اأحمد 

بن القا�سم القباب ، حيث اتفق جتار البز ملواجهة املغارم املخزنية ، التي توظف عليهم ، 

ورمبا كانت ثقيلة ؛ اأن ياأ�س�سوا �سندوقًا وقفيا ، لال�ستعانة على تلك املغارم  يوم وقوعها، 

واتفقوا اأنه متى ا�سرتوا �سلعة للتجارة ، يقف م�سرتيها درهما �سغريًا ؛ فرفع ذلك اىل 

القا�سي العقباين فاأفتى التجار باجلواز على اأن ل يجربوا اأحدا منهم .

• نظام ال�سندوق واإدارتة : 

ميكن لهوؤلء امل�سرتكني اأن يختاروا من بينهم ، من يقوم باإدارة هذا ال�سندوق ، كما هو 

احلال يف التاأمني التعاوين ،يف اأكرث بلدان العامل،  وي�سعون نظاما للعمل يف ال�سندوق،  

ولالأق�ساط ، وكيفية حت�سيلها ، والتعوي�ض و�سروط ا�ستحقاقه ، وطرق ا�ستثمار اأموال 

ال�سندوق ، وغري ذلك من الأعمال الإدارية والتنظيمية لوائح خا�سة ، وميكن اعتمادها 

2- �سناديق �ال�ستثمار �الإ�سالمية و�لرقابة عليها /د.ع�سام �لعنزي ر�سالة دكتور�ه غري من�سورة ، 

�جلامعة �الأردنية ، عمان ، (103) .

3- �ملعيار للون�سري�سي 297/5 وما بعدها بت�سرف و�خت�سار 



من  وزارات التجارة يف بلدانهم )1(، اأو ميكن اأن توكل اإدارة ال�سندوق اإىل هيئة اإداري��ة 

متخ�س�سة ، �سواء كانت �سركة او اأفرادا ، وتطبق على الهيئة الإدارية لل�سندوق اأحكام 

ناظر الوقف .  

اأن يجعل  با�سا »يجوز  ق��دري  الإن�ساف للعالمة  و  العدل  امل��ادة 169 من قانون  ج��اء يف 

للوقف للمتويل على وقفه مبلغًا معلومًا يف كل �سنة ليقوم باأمور الوقف ومب�ساحله . 

ويجوز للواقف دون القا�سي اأن يجعل للقائم باأمر وقفه معلوما اأكرث من اأجر مثله )2( .

اأو   ، ويجوز الوقف على النف�ض عند كثري من العلماء ، �سواء وقف على نف�سه منفردا 

بال�سرتاك مع غريه 

اأبي  اإليه ج��از عند  ال��ولي��ة  رحمه اهلل - : �سرط الغلة لنف�سه ، وجعل   – ق��ال البابرتي 

يو�سف ، وهو قول اأحمد ، وابن ليلى وابن �سربمة ، والزهري، ومن اأ�سحاب ال�سافعي ابن 

�سريج )3(. 

وبالن�سبة لن�سحاب اأحد الأع�ساء من ال�سندوق ، فقد جاء يف املادة 843 من ملخ�ض 

كال�سنة  معينة  مل��دة  يجوز  كذلك   ، التاأبيد  على  ال��وق��ف  يجوز  )كما  ال�سرعية  الأح��ك��ام 

وال�سنتني  ونحو ذلك( )4( . 

وعلى هذا ميكن توقيت مدة ا�سرتاك كل ع�سو مبدة معينة ، وب�سروط معينة . وليحق 

املعتمد عند  ال��راأى  بناء على  انتهاء مدة ع�سويته،  اأق�ساطه عند  ا�سرتجاع  للم�سرتك 

جمهور العلماء يف لزوم الوقف . جاء يف قانون العدل والإن�ساف املادة 3 ما يلي :

مبجرد انعقاد الوقف �سحيحا يزول ملك الواقف عن العني املوقوفة ، وي�سري الوقف 

لزمًا ، فال ميلك الواقف الرجوع فيه )5( .

املطلوبة  بال�سرتاكات  يلتزم  يعو�ض من ل  اأن ل  اأن��ه هل يجوز  البع�ض  ي�ست�سكل  وق��د 

�سنويًا ؟ !

قال اهلل - تعاىل – » يااأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود« )6(

وقال �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم  » املوؤمنون على �سروطهم« )1(.

1- �نظر �لتاأمني �لتجاري و�إعادة �لتاأمني للدكتور �ل�سرير 124 ، 126 من �أعمال �لندوة �لفقهية �لثانية لبيت �لتمويل .

2- و�نظر �ي�سا �ملاده 41 من م�سروع قانون �الأوقاف �لكويتي مادة 1994 .

3- �لعناية 56/5 ، و�نظر �سرح منتهى �الإر�د�ت 494/2 .

4- �نظر بحوث فقهية معا�سرة 578/1 . وجاء يف �ملو�سوعة �لفقهية 40/10 ، وذهب �ملالكية ، و�ل�سافعية – يف مقابل �ل�سحيح ، و�حلنابلة – على �لوجه 

�إىل جو�ز تاقيت �لوقف ، والي�سرتط يف �سحة �لوقف �لتاأبيد . و�نظر جو�هر �الإكليل 208/2 ، �لد�سوقي مع �ل�سرح �لكبري 87/4 ، �ملغني مع  �الآ خر – 

�ل�سرح �لكبري 221/6.

5- �نظر بحوث فقهية 576/1 .و�أحكام �لوقف للكبي�سي 202/1 .

6- �ملائدة �آية 1 .



وقد ف�سلت مو�سوع » ال�سندوق الوقفي للتكافل » يف البحث الذي كتبته حتت العنوان 

املذكور .

• �سوابط تكوين خم�س�ض خماطر ال�ستثمار : 

لبد من ذكر �سوابط تراعى عند تكوين هذا املخ�س�ض ، والق�سد من ذكرها هو مراعاة 

حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار ، ودفع الغنب عنهم ، وهذه ال�سوابط هي :

• اإخبار املودعني بهذا القتطاع من الأرباح ملخ�س�ض مواجهة خماطر ال�ستثمار ، وبيان 
اأهميته يف وقاية روؤو�ض اأموالهم ، مع ا�ستمال عقود امل�ساربة التي يوقع عليها على ن�ض 

يفيد اقتطاع ن�سبة من الأرباح العامة قبل التوزيع كمورد لهذا املخ�س�ض .

 ، امل�ستثمرة  الأم����وال  ملكية  بح�سب  الإي����رادات  م��ن  املخ�س�ض  ه��ذا  اقتطاع  يكون  •اأن 
اإيراداتها  مملوكة للم�ساهمني  ف��اإذا كانت ال�ستثمارات التي يتم تكوين املخ�س�ض من 

وامل�ستثمرين ، فاإن املخ�س�ض يقتطع من اإجمايل الإيرادات اخلا�سة بهم )2(.

• اأن تكون ن�سبة القتطاع ن�سبة معقولة ، بحيث ليكون فيها مبالغة توؤدي اإىل التاأثري على 
توزيع الأرباح بالن�سبة للمودعني ، واأن تقدر من فقهاء �سرعيني وخرباء اقت�ساديني )3( .

واحلمد هلل رب العاملني 

1- رو�ه �بو د�ود ، و��ست�سهد به �لبخاري ، وهو حديث ح�سن (خال�سة �لبدر �ملنري البن �مللقن 2/ 96 ).

2- �ال�س�س �ل�سرعية لتوزيع �خل�سارة و�الأرباح يف �لبنوك �الإ�سالمية/د.علي �لقره د�غي ، �سناديق �ال�ستثمار �ال�سالمية / د. �لعنزي 102 

3- �خل�سارة د. كليب 395


