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()3

ملخص البحث
ِ
هتدف املقالة إىل حتليل جَْتربة صندوق ادخار التقاعد للعمال ) (Employees Provident Fund or EPFمباليزاي يف إدارة الصندوق الشرعي والتكييف
الفقهي ألعماله واستثماراته ،والصندوق خمتار للتحليل بوصفه مشروعا ماليا شرعيا انجحا .وتستخدم هذه املقالة املنهجني االستقرائي والتحليلي
لتحقيق أهدافها .حيتاج صندوق ادخار التقاع ِد الشرعي للعمال مباليزاي إىل تطوير أساليب االستثمار اليت تتفق مع الشريعة اإلسالمية وحتقق أهدافه يف
استثمار مدخرات األعضاء املسامهني مبا أييت بعائد مايل جيد ،فتزداد أصوهلم املالية يف الصندوق .وتكشف املقالة أبنه قد متّ تطوير صندوق ادخار
ِ
التقاعد الشرعي للعمال مباليزاي على عقد الوكالة ،وهو عقد متناسب مع طبيعة أعمال الصندوق لِما فيه من خصائص ثرية مرنة آمنة.
الكلمات املفتاحية :صندوق ادخار التقاعد للعمال ،الصندوق الشرعي ،التكييف الفقهي ،عقد الوكالة.
Employees’ Shariah Provident Fund in Malaysia: A Juristic Analysis
Abstract
The purpose of this article is to analyze the experience of the Employees’ Provident Fund or EPF in the management of the
Shariah Fund and the jurisprudential adaptation of its activities and investments. This article selects the EPF in Malaysia
as a model for analysis as a successful financial project. This article uses both inductive and analytical approaches to
achieve its objectives. Malaysia's Shariah Retirement Savings Fund for workers needs to develop Shariah-compliant
investment methods to achieve the objective of investing the savings of contributing members with a good financial return,
so that the members’ financial assets in the fund will increase. The article reveals that the Malaysian Workers’ Provident
Pension Fund was developed on the wakālah (agency) contract which matches with the nature of the fund's activities with
its rich, flexible and secure features.
Keywords: Employees’ Provident Fund, Shariah Fund, Jurisprudential Adaptation, Wakālah Contract.
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احلم ثثد ب رل الع ثثاملني ،والص ثثالة والس ثثالم عل ثثى املبع ثثو ر ثثة
للعاملني سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .وبعد،
يع ثثد ن ثثام الض ثثماي االجتم ثثاعي يف الوق ث ال ثراهن م ثثن
أهثثم الثثن م االجتماعيثثة احلديثثثة الثثيت تعثثان ا عر الثثيت تثثنجم عثثن
األخطار اليت قد يتعرض هلا اإلنساي خالل حياته املهنية ،سواء
األخطث ثثار مؤّكث ثدة احلث ثثدو كالوفث ثثاة والشث ثثيخوخة ،أو األخطث ثثار
احتمالية احلدو كخطر العجز واملرض والبطالة ،وذلث جياثاد
ب ثثديل ع ثثن ال ثثدخل يف حال ثثة انقطاع ثثه بس ثثبب حت ّق ثق أ ّ خم ثثاطر،
واصث ثثطلى علث ثثى تسث ثثميّته ملعث ثثا (رمضث ثثاي .)5 ،1987 ،أ ّمث ثا
صثثندوق ادخثثار التقاعثثد الثثذ نناقشثثه ا ي فهثثو نثثو مثثن أنثوا
الضث ث ث ثثماي االجتمث ث ث ثثاعي والتث ث ث ثثأمني التجث ث ث ثثار  .ومث ث ث ثزااي الضث ث ث ثثماي
االجتم ث ثثاعي والت ث ثثأمني التج ث ثثار كث ث ثثرية فتع ث ث ّد م ث ثثن أه ث ثثم وس ث ثثائل
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االدخ ث ثثار واالس ث ثثتثمار مع ث ثا ،إذ يس ث ثثاعد عل ث ثثى زايدة اإلنت ث ثثاج
املسامهة يف اتسا نطاق التوظيف والعمالة.
ثندوق ادخثثار التقاعث ِثد للعمثثال مبثثاليزاي بدايثثة مثثن
قثثدم صث خ

عث ثثام 2016م صث ثثندوقا اختيث ثثاراي يخ جسث ث لمى لصث ثثندوق الشث ثثرعي،
فحصثل علثثى إقبثثال جيثثد مثثن العمثثال الثثذين قثثد نقلثوا ادخثثاراهتم
ِ
التقاعدي ثثة م ثثن ص ثثندوق االدخ ثثار التقلي ثثد إىل ه ثثذا الص ثثندوق
اإلس ث ث ثثالمي اجلدي ث ث ثثد ،وال ث ث ثثذ حي ث ث ثثاول االس ث ث ثثتفادة م ث ث ثثن العق ث ث ثثود
ثاتالت عديثدة
املتنوعة .لكثن هنثاك تس خ
واالستثمارات اإلسالمية ّ
تث ثثدور حث ثثول هث ثثذا الصث ث ِ
ثندوق اإلسث ثثالمي وإجراءاتث ثثه .وأ ّمث ثا أهث ث ّثم
تساتالهتا فتدور حول كيفيثة إدارة الصثندوق الشثرعي والتكييثف
خ
الفقهي ألعمال استثماراته .سيحاول هذا البح :كشف اللثثام
عثثن هثثذه املسثثألة أل ثثا ث ري مدروسثثة بشثثكل مباشثثر حسثثب مثثا
ِ
الصندوق الشرعي.
اطلع عليه الباحثوي حلداثة مشرو
استخدم هذا البح :املنهج االستقرائي يف متابعة َتربثة
صثثندوق ادخثثار التقاعث ِثد التقليثثد واإلسثثالمي للعمثثال ،فرياجثثع
املراجث ثثع القدميث ثثة واحلديثث ثثة يف عث ثثرض ا راء يف املسث ثثائل الفقهيث ثثة
ِ
التقاعد
املتعلّقة ملوضو  ،ويف متابعة التطور يف صندوق ادخار
اإلسثثالمي للع ّم ثال يف تجطبيق ثثه لعقث ِثد الوكال ثثة وإدارت ثثه االس ثثتثمار.
ث :ه ثثذا املث ثثنهج االس ثثتقرائي ملتابع ثثة نش ثثأة صث ثثندوق
جوظلث ثف البح ث خ
ادخ ث ثثار التقاع ث ث ِثد اإلس ث ثثالمي للعم ث ثال الث ث ث ذ يس ث ث لمى بص ث ث ِ
ثندوق
خ
ّ
ثتخدم هثثذا البحثث :أيضثثا املثثنهج
االدخثثار الشثثرعي مبثثاليزاي .واسث ج
التحليلي لتحليل العقود االستثمارية املختارة وإجراءاهتا املطبلقة،
وشرح املواد املتعلّقة مبوضو االستثمارات وكيفية إدارة الصندوق
الشثثرعي ،والتكيي ثثف الفقهثثي ألعم ثثال اسثثتثماراته وكيفي ثثة حتقي ثثق
األر ح.
تعث ثثود أمهيث ثثة هث ثثذا البحث ثث :مث ثثن خث ثثالل املوضث ثثو الث ثثذ
يتناولث ثثه ،وهث ث و تقث ثثدد الدراسث ثثة التحليليث ثثة عث ثثن صث ثثندوق ادخث ثثار
التقاعثثد للعمثثال مبثثاليزاي ،وتوضثثيى البيثثاانت الفقهيثثة للخثثدمات،
ثندوق االدخث ث ثثار
والعقث ث ثثود االسث ث ثثتثمارية املاليث ث ثثة الث ث ثثيت يقث ث ث ّدمها صث ث ث خ
اإلس ثثالمي م ثثن خ ثثالل ص ثثندوق ادخ ثثار التقاع ثثد للعم ثثال .وم ثثن
أمهي ثثة البح ثث :أيض ثا إث ثراء املعلوم ثثات والبي ثثاانت املكتبي ثثة أبش ثثهر
املؤسس ث ثثة املالي ث ثثة والتعاوني ث ثثة واالدخاري ث ثثة ال ث ثثيت تخس ث ث لمى بص ث ث ِ
ثندوق
ّ

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،3العدد 1441 ،2ه2019/م

االدخ ثثار الش ثثرعي ،وال ثثيت تق ث ّدم خ ثثدمات مالي ثثة جليل ثثة للع ثثاملني
بعد التقاعد الرمسي.
هنث ث ثثاك دراسث ث ثثات سث ث ثثابقة عديث ث ثثدة هلث ث ثثا عالقث ث ثثة مبوضث ث ثثو
صثثندوق التقاعثثد املتوافثثق مثثع الشثريعة ،منهثثا مقثثال بعنثواي ن ثثام
التقاعثد اخلثثايف يف مثثاليزاي ألزلثثني عثاملي ورفاقثثه (ISSC ،Amili
ّ
 .)2016أجشث ثثارت هث ثثذه الدراسث ثثة إىل أي احلكومث ثثة أدركث ث أمهيث ثثة
ّادخار الع ّمثال لضثماي وجثود املث ّدخرات الكافيثة بعثد تقاعثدهم.
ول ثثذل قام ث احلكوم ثثة املاليزي ثثة جينش ثثاء ن ث ام التقاع ثثد اخل ثثايف
( )Private Retirement Schemeعثام 2012م كمخطّث مك ّمثل
ثايف لتثوفري
ملخططات التقاعد احلالية ،فيسعى ن ثام التقاعثد اخل ّ
بثدائل للمثواطنني املثثاليزيني العثثاملني ،لكثن ظهثثر هنثثاك عثثدد مثثن
التح ث ثثدايت القانوني ث ثثة ال ث ثثيت ميك ث ثثن مالح ته ث ثثا ،منه ث ثثا أ ّي ق ث ثثانوي
أسثواق رأ املثال واخلثدمات ( Capital Markets and Services
 )Actمثثا زال ث صثثامتة يف املسثثائل املتعلّقثثة مببثثادي الش ثريعة الثثيت
ثايف .فيختلث ثثف عث ثثن هث ثثذا
سث ثثتتعامل هبث ثثا خث ثثدمات التقاعث ثثد اخلث ث ّ
البح :ألنه يركز على البديل اإلسالمي لصندوق التقاعد.
وهن ثثاك مقث ثثال بعنث ثواي إدارة احلث ثثالل واحلث ثرام يف صث ثثناديق
االس ثثتثمار دراس ثثة لص ثثندوق االدخ ثثار التقاع ثثد لن ثثور ش ثثهداء
ورفيقاهتا ( ،)2013, Nur Shuhadaفناقش هثذه الدراسثة كيفيثة
االسث ثثتثمار املتوافث ثثق مث ثثع الشث ثريعة ،ورأت أبننث ثثا تث ثثاج إىل معرفث ثثة
األدوات اجلديدة يف سوق رأ املال اإلسالمي.
هن ث ثثاك مق ث ثثال بعن ث ثواي ص ث ثثناديق االس ث ثثتثمار اإلس ث ثثالمية
دراسث ث ثثة وحتليث ث ثثل مث ث ثثن اليث ث ثثف وليث ث ثثد هوميث ث ثثل عوجث ث ثثاي (عوجث ث ثثاي،
2012م) ،وهتث ثثدف هث ثثذه الدراسث ثثة إىل معرفث ثثة طبيعث ثثة صث ثثناديق
االسث ثثتثمار بوصث ثثفها أداة ماليث ثثة جديث ثثدة مث ثثن أدوات االسث ثثتثمار
املعاصث ثثر ،وبيث ثثاي أقسث ثثامها وأنواعهث ثثا ومزاايهث ثثا ،إعطث ثثاء فكث ثثرة
واضثثحة عثثن صثثناديق االسثثتثمار الشثثرعي مثثن حيثث :أنثوا هثثذه
الصناديق وطبيعة النشاط الذ تقوم به.
وهناك رسالة املاجسث تري لسثييت فاطمثة عثزورا بنث حممثد
يوسث ثثف حث ثثول لث ثوائى صث ثثندوق ادخث ثثار التقاعث ث ِثد للعمث ثثال مبث ثثاليزاي
2001م ( ،)2010،Siti Fatimahفناقشث ث الرسث ثثالة تطبيث ثثق
لثوائى صثندوق ّادخثار التقاع ِثد للعمثال مبثاليزاي لعثام 2001م يف

صندوق التقاعد الشرعي للعمال بماليزيا :تحليل فقهي
خليل حسني حنفي ،محمد فؤاد سواري ،حنفي دوله

قضية طلب االستحقاقات املالية وتوزيعها يف حالة عدم تسثمية
ال ثوارثني وابع ث تطبيقاهت ثثا يف صثثندوق ادخ ثثار التقاعث ِثد للعم ثثال
مب ثثاليزاي بف ثثر ك ثواال ملب ثثور ،إذ تنتق ثثل اليفك ثثة إىل ال ثوارثني يف حال ثثة
عث ثثدم تسث ثثمية أمسث ثثاء الث ثوارثني لصث ثثندوق ادخث ثثار التقاعث ث ِثد ،لكث ثثن
ِ
التقاعد للعمال مبثاليزاي ال
املشكلة تكمن يف أي صندوق ادخار
يعتمث ثثد كاملث ثثة علث ثثى قث ثثانوي إدارة اإلر  ،بث ثثل إ ث ثثا تث ثثدبّر اإلر
خايف لصندوق االدخار نفسه.
حسب قانوي ّ
فهثذه الدراسثثات كلهثثا اختلفث جوانثب منهثثا عثثن ثنثثا
يهتم بتحليل جَْتربة صندوق ادخار التقاعد للعمال مبثاليزاي
الذ
ّ
يف إدارة الصندوق الشرعي وتكييفه الفقهي.
املبحث األول :خلفية الصندوق الشرعي يف صندوق ادخار
التقاعد للعمال مباليزيا ودواعي إنشائه
مؤسسثة
كاي صندوق ادخار التقاعد للعمال مبثاليزاي احلثايل هثو ّ
الضث ثثماي االجتمث ثثاعي الث ثثيت أنشث ثثا مبوجث ثثب القث ثثانوي املث ثثاليز ،
وقث ثثانوي صث ثثندوق ّادخث ثثار العمث ثثال لعث ثثام 1991م (القث ثثانوي رقث ثثم
االدخثثار
 )452الثثذ يثثوفر مثزااي التقاعثثد ألعضثثائه مثثن خثثالل ّ
الف ّعثال األمثني ملث ّدخراهتم .كمثا يثثوفّر هثذا الصثندوق ن امثا فعثثاال
وس ث ثثهال لض ث ثثماي وف ث ثثاء أص ث ثثحال العم ث ثثل لتزام ث ثثاهتم القانوني ث ثثة
والتزامثثاهتم األخالقيثثة للمسثثامهة يف صثثندوق االدخثثار نيابثثة عثثن
ع ّمثاهلم .وقثثد مثثر هثثذا الصثثندوق مبراحثثل مثثن التطثثورات ،ومع ثثم
هث ث ثثذه التطث ث ثثورات تقودهث ث ثثا رتيث ث ثثة الصث ث ثثندوق ملسث ث ثثاعدة أعضث ث ثثائه
املسامهني على حتقيق املستقبل األفضثل .ولثذل يعثد الصثندوق
ثايف الثذ
الوصي على م ّدخرات التقاعد للعمال يف القطثا اخل ّ
ّ
يستحق املعا التقاعد يف الدولة.
ال
ّ

االدخثثار اإللزامثي حيثث:
يثدار هثثذا الصثندوق عث ن ثام ّ
يساهم العمال بنسبة ماوية حم ّددة من جممو راتبهم الشهر يف
حسال العمال وهم األعضاء املسامهوي يف الصندوق .كما يع ّد
هذا الصندوق أيضا واحدا من أقثدم ودائثع اإليثداعات يف العثا
وأك ها ،وكان أصول استثماريته تبلث  791.475.72مليثوي
رينجيث مثاليز يف ايثثة عثام 2017م .ويتزايثثد عثدد أعضثثائها
ك ث ّثل ع ثثام ،ويبل ث ع ثثدد األعض ثثاء ا ي  13.790.219عض ثثوا،
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م ث ثثنهم  7،110،517ملي ث ثثوي عض ث ثثو نش ث ث أ العض ث ثثو ال ث ثثذ
مرة واحدة يف ضوي  12شهرا يف الصندوق
ساهم على األقل ّ
(.)KWSP, Ringkasan Hasil
املطلب األول :نشأة الصنندوق الشنرعي
ِ
التقاعد للعمال مباليزاي

صنندوق ادخنار

سث ثثجل عث ثثام 2017م حث ثثدع ارخييث ثا لصث ثثندوق ادخث ثثار التقاعث ث ِثد
األول الثذ بثدأت فيثه إدارة اثنثني
للعمال مباليزاي ألنه هو العثام ّ
معث ثا م ثثن خطث ثثة التقاع ثثد ،ومه ثثا املث ثثدخرات التقليدي ثثة واملث ث ّدخرات
الشرعية .إضافة إىل تثوفري اخليثار املتوافثق مثع الشثريعة اإلسثالمية
ثؤد صثثندوق امل ث ّدخرات
لألعضثثاء ع ث هياثثة الرقابثثة الشثثرعية فيث ّ
الشرعية دورا يف دعم مشرو املالية اإلسالمية .ولذل شثهدت
م ث ثثاليزاي تقث ث ث ّدما ديناميكي ث ثا يف ج ث ثثذل رأ األم ث ثوال اإلس ث ثثالمية
العاملي ثثة ت ثثدعمها إدارة االس ثثتثمارات املس ثثتدامة واملس ثثؤولة .وه ثثذا
التح ثّثرك يتماش ثثى م ثثع مش ثثرو مؤسس ثثة م ثثاليزاي املالي ثثة اإلس ثثالمية
الدوليثة  Islamic Finance Centre((Malaysiaجلعثل مثاليزاي سثوقا
ماليث ثثة إسث ثثالمية دوليث ثثة ومتوافق ث ثثة مث ثثع الش ث ثريعة .فث ثثيمكن ل ث ثثذل
الص ث ث ثثندوق أي ي ث ث ثثؤد دورا إاابيث ث ث ثثا يف تنمي ث ث ثثة س ث ث ثثوق التمويث ث ث ثثل
اإلس ثثالمي مث ثثن خ ثثالل املث ث ّدخرات الش ثثرعية .ال خميث ثنى الصث ثثندوق
ثؤد تنميثثة ادخثثار األعضثثاء فق ث بثثل ل ثزايدة أصثثول
مسثثؤولية لتث ّ
األعضثثاء املاليثثة م ثثع عائثثد ع ثثادل كثثاف .واعتم ثثادا علثثى سياس ثثة
استثمارية صارمة ،يطمى هذا الصندوق إىل توفري عوائد حقيقية
لألعض ثثاء ال تق ث ّثل ع ثثن اثن ثثني يف املائ ثثة م ثثن ال ثربى لف ثثيفة متو ّس ثطة
م ث ث ّدهتا ثث ثثال سث ثثنوات لألعضث ثثاء .ومت ّك ث ثن الصث ثثندوق يف بداي ث ثثة
اسيسثها مثثن حتقيثق هثثذا اهلثثدف مثن خثثالل اسثتثمار جثثزء كبثثري
من أصوله يف حمف ة ( )Portfolioآمنة ومر ة.
ك ث ثثاي الص ث ثثندوق الش ث ثثرعي يف ادخ ث ثثار التقاع ث ث ِثد للعم ث ثثال
مباليزاي هو إدارة الن ام املايل املنبثق عن الشريعة هو الن ام املايل
وخلق ثا .فه ثثذا الص ثثندوق
ال ثثذ يلت ثثزم لش ثريعة أم ثرا و ي ثا وأد خ
االدخار اإلسالمي من املنتجات اليت جاءت لصيانة مصثلحة
اّرمثات مثثل الثر
اجملتمع اإلسالمي من التعامل مثع املعثامالت ّ
وعناصث ث ثثر الغث ث ثثرر وامليس ث ث ثثر .أدارت إدارة املؤسسث ث ثثة م ث ث ثثدخراهتا يف
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الص ثثندوق وفقث ثا ألحك ثثام قث ثثانوي صث ثثندوق ادخ ثثار العمث ثثال لعث ثثام
1991م ،وقواعثثد الصثثندوق و ريمهثثا مثثن الق ثرارات السثثارية مثثن
وق خر .بثدأ الصثندوق بتطبيثق مشثرو االدخثار الشثرعي
لألعض ث ثثاء بنج ث ثثاح إذ مت تس ث ثثجيل األعض ث ثثاء حس ث ثثب االدخ ث ثثار
الشرعي بداية من  8ديسثم 2016م .أمثا لنسثبة لألعضثاء
الث ثثذين مت تسث ثثجيلهم منث ثثذ  23ديسث ثثم 2016م ،فث ثثتم اعتمث ثثاد
حسث ثثال ت ث ثثوفري الش ث ثريعة التابع ث ثثة هلث ثثم حي ث ثثز التنفي ث ثثذ يف  1ين ث ثثاير
2017م (.)KWSP, Tadbir Urus, 2017
وليتمكن الصندوق من تقدد االدخار الشرعي  ،فقثد
مت تعثثديل قثثانوي 1991م لص ثثندوق االدخثثار ليثثدخل األحك ثثام
اخلاصثثة املتعلقثثة بتأسثثين اللجنثثة االسثثتثمارية الشثثرعية ووظائفهثثا
وعضثويتها ( .)Jawatankuasa Penasihat Shariahإلضثثافة إىل
ذلث ث  ،أضث ثثاف جملث ثثن اإلدارة أيضث ثثا القواعث ثثد املتعلّقث ثثة سث ثثال
االدخار لشريعة اإلسالمية واليت هي قواعثد الصثندوق حسثب
الشثثر لعثثام 2016م والثثيت سثثتكوي سثثارية أيضثثا اعتبثثارا مثثن 1
أ سث ثثطن 2016م .وعلث ثثى إثث ثثره قث ثثد مت بنث ثثاء اهليكلث ثثة الشث ثثرعية
لالدخار الشرعي .)KWSP, Tadbir Urus,2017( .
اإلسالمية ّ

العمال الشرعي
كما قدمنا ،أي جمشرو صندوق ادخار ّ
ي هث ثثر إىل الوجث ثثود يف  8أ سث ثثطن 2016م ،وهث ثثو مث ثثا يعث ثثرف
االدخثثار الشثثرعي ) (Simpanan Syariahحتقيق ثا
رمسيثثا بصثثندوق ّ
ملطلب الدين وتلبيثة إلرادة العمثال املسثلمني الثذين ميثِّلثوي نسثبة
كب ث ثثرية م ث ثثن الع ّم ث ثال املش ث ثثاركني يف ص ث ثثندوق االدخ ث ثثار للعم ث ثثال.
).(KWSP, Tadbir Urus, 2017
املطلب الثاين :دواعي إنشاء الصندوق الشنرعي

صنندوق

ادخار التقاعد للعمال
ومن العوامل اليت ِّ
تطور املبادرة إىل حتقيق االسثتثمار املتوافثق مثع
الش ث ث ثريعة اإلس ث ث ثثالمية ه ث ث ثثي إرادة ص ث ث ثثندوق ّادخ ث ث ثثار التقاع ث ث ثثد يف
ثتم
االسث ثثتجابة لطلث ثثب مث ثثن األعضث ثثاء املسث ثثامهني يف الصث ثثندوق لتث ث ّ
إدارة حسثثا هتم االسثثتثمارية وفقثثا ألحكثثام الش ثريعة اإلسثثالمية.
إلضث ثثافة إىل ذل ث ث  ،واسث ثثتنادا إىل نت ث ثثائج مسث ث ِثى االس ث ثثتثمارات
بشأي مبادرات حتسني املدخرات اليت يقثوم هبثا أعضثاء صثندوق
النقثثد الثثدويل والثثيت متّ إجراتهثثا يف إبريثثل 2015م ،يوجثثد %71

من املستجيبني للمسى من األعضاء الذ وافقوا على أي خيار
امل ث ث ثثدخرات التقاعدي ث ث ثثة املتوافق ث ث ثثة م ث ث ثثع الش ث ث ثريعة ينبغ ث ث ثثي تقدمي ث ث ثثه
وتطبيقه) .(KWSP Shariah, 2017وقد رأى العمال الذين ميثِّلوي
نسثثبة كبثثرية مثثن العمثثال املشثثاركني يف صثثندوق االدخثثار للعمثثال
أي التطبيق ث ثثات االس ث ثثتثمارية يف ص ث ثثندوق ادخ ث ثثار التقاع ث ثثد من ث ثثذ
البداية ليس متويال منبثقا عن الشريعة وملتزما هبا (Maybank,
Why Shariah Invest Malaysia, 2017).

وم ثثن العوام ثثل ال ثثيت تط ث ّثور املب ثثادرة إىل حتقي ثثق االس ثثتثمار
املتواف ث ثثق م ث ثثع الش ث ثريعة اإلس ث ثثالمية أدوار ِ
تؤديه ث ثثا
وخط ث ث كث ث ثثرية ّ
مؤسسث ثثة التمويث ثثل اإلسث ثثالمي املعروفث ثثة يث ثثدول أعمث ثثال التمويث ثثل
ّ
اإلسثالمي مبثاليزاي (Malaysia’s Islamic Finance Marketplace
) Agendaم ث ث ثثن خ ث ث ثثالل وض ث ث ثثع مع ث ث ثثايري للش ث ث ثريعة يف االس ث ث ثثتثمار
ثرعي للمتابعث ثثة
وتشث ثثغيل للمسث ثثتثمر املؤسث ث ن ،وتقث ثثدد معيث ثثار شث ث ّ
مؤسس ثثة التموي ثثل اإلس ثثالمي
الالحق ثثة .وإض ثثافة إىل ه ثثذا ةط ثثو ّ
خطوة لتنسيق املعايري الشرعية اّلية لعاملية.
املبحث الثاني :التكييف الفقهي وإجراء االدِّخار يف صندوق
التقاعد اإلسالمي
إي ه ثثذا الص ثثندوق يع ثثد واح ثثدا م ثثن أق ثثدم ودائ ثثع اإلي ثثداعات يف
الع ثثا وأك ه ثثا .م ثثع ذل ث ت ثثدور أس ثثالة عدي ثثدة ح ثثول ص ثثندوق
ِ
االدخار الشرعي للعمثال مبثاليزاي .فاألسثالة الثيت تطثرح نفسثها
ّ
يف مثل هذا املوقف كثرية ،فيعرضها الباح :مع حماولة إجابتها،
ومث ثثن ِ
أمهّهث ثثاك مث ثثا التكييفث ثثات الفقهيث ثثة أو الشث ثثرعية الث ثثيت أجراهث ثثا
ِ
التقاعد اإلسالمي للع لمال مباليزاي خالل مشرو
صندوق ادخار
ِ
االدخار الشرعي ليكوي متماشيا مع متطلبات الشريعة؟
ّ
املطلب األول :تشخيص صندوق ِ
االدخار الشرعي
يعتمد االدخار الشرعي يف صندوق االدخار الشرعي على عقد
الوكالثثة حيثث :يقثثوم األعضثثاء بتعيثثني اجمللثثن بوصثثفه وكثثيال ويثثد
األمان ث ث ثثة إلدارة االس ث ث ثثتثمار ومجث ث ث ع االئتم ث ث ثثاي أ امل ث ث ثثدخرات يف
حسا ت األعضاء وفقا ملبادي الشريعة.

صندوق التقاعد الشرعي للعمال بماليزيا :تحليل فقهي
خليل حسني حنفي ،محمد فؤاد سواري ،حنفي دوله

التعرف على الواقع هلذا
انطالقا من الصور الفنلية أو من ُّ
الص ثثندوق للتقاع ثثد ه ثثد أنثله مؤ لسس ثثة الض ثثماي االجتم ثثاعي ال ثثيت
أخن ِشثا مبوجثب القثانوي املثثاليز مثثل صثناديق املعثا األخثثرى،
وأه ث ُّثم رتي ثثة هل ثثذا الص ثثندوق ه ثثو مس ثثاعدة أعض ثثائه عل ثثى حتقي ثثق
املسثثتقبل األفض ثثل ،أ لم ثا م ثثن حيثث :إج ثراء الصثثندوق فيخثدار ع ث
ِ
االدخث ثثار اإللزامث ثثي ،حيث ثث :يخسث ثثاهم الع لمث ثال بنسث ثثبة ماويثل ثة
ن ث ثثام ّ
حمدلدة من جممو راتبهم الشهر يف حسال الع لمثال (العضثو)،
فهذه االقتطاعات من راتب املوظلف ايت بنِ جسب معيلنة وحسب
معادالت معيلنة وعدد سثنوات اخلدمثة ثا يغ ِّثري معثدل املسثامهة.
فنس ثثبة مسث ثثامهة املوظثل ثف القانونيث ثثة م ثثن  %8إىل  %11للعث ثثاملني
دوي  60س ث ث ثثنة ،وم ث ث ثثن  %4إىل  %5.5للع ث ث ثثاملني ال ث ث ثثذين تبل ث ث ث
أعم ثثارهم  60س ثثنة وم ثثا ف ثثوق ،وذل ث م ثثن األج ثثور أو الروات ثثب
ابتثثداء مثثن ينثثاير 2018م .فاالدخثثار يف هثثذا الصثثندوق واجثثب
علثثى القط ثثا اخل ثثايف ول ثثين اختيثثاراي ،فيس ثثاهم األعض ثثاءخ ال ثثذين
يعمل ثثوي يف احلكوم ثثة ويف القط ثثا اخل ثثايف م ثثا هل ث م لتنفي ثثذ الق ثرار
للعمال.
الذ حدلدته احلكومة ّ
أ لما املعلومات عن معدلالت املسامهة للموظلفني احلثاليني
وأصحال العمل فجاءت يف اجلدول الثال :من قانوي صندوق
ِ
االدخث ث ثثار لعث ث ثثام 1991م كمث ث ثثا ظهث ث ثثرت يف شث ث ثثبكات صث ث ثثندوق
ّ
ِ
االدخث ثثار ،إذ طخلث ثثب مث ثثن أصث ثثحال العمث ثثل أي يث ثثدفعوا مسث ثثامهة
ّ
ألسثثهم املثثوظلفني بنثثاء علثثى هثثذا اجلثثدول .وصثثاحب العمثثل هثثو
الشثثخص الثثذ دخثثل معثثه املوظلثف يف عقثثد خدمثثة أو تثثدريب
ثدير أو الوكيثثل أو الش ثثخص
مهثثي .ويشثثمل أص ثثحال العمثثل امل ث ج
املس ثثؤول ع ثثن دف ثثع األج ثثور إىل املوظلثف ،أ جمموع ثثة أش ثثخايف
سث ثواء كانث ث قانونيث ثثة أم حكوميث ث ة أم إدارة حكوميث ثثة أم هياث ثثات
قانوني ثثة أم س ثثلطات حملِّي ثثة أم هيا ثثات أخ ثثرى حم ثدلدة يف اجل ثثدول
الثث ث ثثاين مث ث ثثن قث ث ثثانوي الصث ث ثثندوق 1991م .وأ لمث ث ثا املوظلفث ث ثثوي فهث ث ثثم
أشثثخايف يعملثثوي لثثدى صثثاحب عمثثل مبوجثثب عقثثد خدمثثة أو
متث ث ِّ
ثدرل ،وقث ثثد يكث ثثوي عقث ثثد اخلدمث ثثة أو التث ثثدريب املهث ثثي كتابيث ثا،
صثراحة أم ضثثمنيا .وأ لمثا األجثثور فجميثثع املكافث ت مثثن األمثوال
املدفوعثثة للمثثو ِظّفني مبوجثثب عقثثد اخلدمثثة أو التلمثثذة الصثثناعية،
سث ثواء متل االتِّفث ثثاق علث ثثى أي يث ثثت لم دفعخهث ثثا علث ثثى أسث ثثا شث ثثهر أو
أسثثبوعي أو يثثومي أو ثثري ذل ث  .ومثثن بثثني مسثثامهات صثثندوق
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ِ
االدخث ثثار للتقاعث ثثد رواتث ثثب ،ودفث ثثع فواصث ثثل اإلجث ثثازات السث ثثنوية،
ّ
واإلجازات املرضية ري املستخدمة ،وعالوات ،وبدل ،وعمولة،
ِ
ثأخرة ،وأج ث ثثور إج ث ثثازة األموم ث ثثة ،وأج ث ثثور
وح ث ثوافز ،واألج ث ثثور املت ث ث ّ
اإلجازة الدراسية ،وأجثور اإلجثازات بنصثف راتثب ،ومثدفوعات
أخرى مبوجب عقد خدمة أو ري ذل .
ويق ثثوم ص ثثندوق االس ثثتثمار بتنوي ثثع اّف ثثة االس ثثتثمارية
الشثثرعية ألجثثل إدارة املخثثاطر بشثثكل ف لعثال ،مثثثل االسثثتثمار يف
الث ث ث ثثدخل الثابث ث ث ث  ،وقث ث ث ثثروض ،وبطاقث ث ث ثثات ،وسث ث ث ثثندات ،وأدوات
ال تسويق ،وامللكيثة ،والبنيثة التحتيثة إب .بعثد ذلث  ،يعلثن جملثن
ِ
االدخار التقليد
اإلدارة عن توزيعات سنوية لألر ح ،وضماي ّ
االدخ ث ثثار الش ث ثثرعي ف ث ثثيعلن
عل ث ثثى أق ث ث ِّثل أر ح ث ثثه ه ث ثثو  .%2.5أ لم ث ثا ّ
األر ح فيث ثثه وفقث ثا لث ثثألداء احلقيقث ثثي لالسث ثثتثمارات املتوافقث ثثة مث ثثع
الش ثريعة ،أ الثثدخل احلقيقثثي الش ثثرعي مثثن االسثثتثمارات و ثثري
ِ
لالدخثثار الشثثرعي
االسثثتثمارات مثثع مراعثثاة النفقثثات املخ ل
صصثثة ّ
ِ
ص ثتها يف اسثثتثمارات األصثثول املتوافقثثة مثثع الش ثريعة،
حسثثب ح ّ
وال ض ث ثثماي فيث ث ثثه إال إذ ح ث ثثد تقصث ث ثثري أو تع ث ث ِّثد مث ث ثثن طث ث ثثرف
الصثثندوق .وأ لمثا السثثحب فثثيمكن لألعضثثاء أي يسثثحبوا أمثواهلم
حت خ ِّ سحب التقاعد الذ حدلده هذا الصندوق.
املطلننب الثنناين :التكييننف الفقهنني لصننندوق ِادخننار التقاعن ِند

اإلسالمي

ظهث ثثر الصث ثثندوق الشث ثثرعي للتقاعث ثثد بنث ثثاء علث ثثى مصث ثثلحة اجملتمث ثثع
اإلسث ثثالمي للتعامث ثثل مث ثثع املعث ثثامالت اإلسث ثثالمية ،فيشث ثثيفط تث ثوافر
ِ
االدخ ثثار م ثثن خ ثثالل
ش ثثروط املع ثثامالت اإلس ثثالمية يف ص ثثندوق ّ
صث ثف أبنثل ثه إسث ثثالمي ،فث ثثال بث ث لد مث ثثن تث ثوافخر
التكييث ثثف الفقهث ثثي ليو ج
ألهم ِّ
حمددات االلتثزام ملعثايري الشثرعية يف ك ِّثل مكثوانت
شروط ِّ
الصث ثثندوق ،وينبغث ثثي أي يعهث ثثد جلهث ثثة مسث ثثتقلة لرقابث ثثة الشث ثثرعية
ِ
االدخث ث ثثار
ثتقل ح ث ثثول مث ث ثثدى التث ث ثزام صث ث ثثندوق ّ
إلعط ث ثثاء رأ مسث ث ث ّ
تصرفات األعضاء واستثماراهتم مثن قبثل
فكل ُّ
ملعايري الشرعيةُّ .
إدارة الصندوق ال ُّ
بد أي توافثق عليهثا جلنثةخ االستشثارة الشثرعية،
وال ب ث ث لد أي تلت ث ثثزم ه ث ثثذه االس ث ثثتثمارات الش ث ثثرعية هب ث ثثا كم ث ثثا ا ث ثثب
إخضا استثماراته إىل جلنة االستشارة الشرعية.
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يعث ثثرف التكييث ثثف الفقهث ثثي أبنلث ثه حتديث ثثد حقيقث ثثة الواقع ث ثثة
صث ث ثه الفقث ث ثثه اإلسث ث ثثالمي
املسث ث ثثتج ِّدة إلحلاقهث ث ث ا أبصث ث ثثل فقهث ث ثثي ،خ ل
أبوص ث ث ثثاف فقهي ث ث ثثة ،بقص ث ث ثثد إعط ث ث ثثاء تل ث ث ث األوص ث ث ثثاف للواقع ث ث ثثة
املس ث ثثتج ِّدة عن ث ثثد التح ُّق ث ثق م ث ثثن اجملانس ث ثثة واملش ث ثثاهبة ب ث ثثني األص ث ثثل
ِّ
املستجدة يف احلقيقة (شبري.)30،
والواقعة
فتم ث إدارة واسثثتثمار هثثذا الصثثندوق الشثثرعي حس ثثب
االدخار الشرعي الذ يصدر حسب عقثد الوكالثة ،وهثو العقثد
الذ ِّ
ثخص مالجثه ثا يقبثل النيابثة إىل ثريه ليفعلثه يف
يفوض الش خ
حياتث ث ث ثثه (ابث ث ث ثثن قدامث ث ث ثثة .)217/2 ،و لضث ث ث ثثب اسث ث ث ثثتخدم هث ث ث ثثذا
الصندوق عقد الوكالة الستثمار وتس لمى أيضا الوكالة لعمولة
أو الوكالة التجارية (عبثد الواحثد .)1991،فالوكالثة السثتثمار
عبث ثثارة عث ثثن عقث ثثد يتعهث ثثد الوكيث ثثل مبقتضث ثثاه أبي يقث ثثوم ألعمث ثثال
التجاريثثة حلسثثال موّكِلثثه لقثثاء أجثثر معث لثني ،وهثثذه الوكالثثة يعث
هب ثثا الفقه ثثاء ليفكي ثثزهم عل ثثى املض ثثاربة واملش ثثاركات لك ث لن التطبي ثثق
املعاصثثر يث ُّ
ثدل علثثى اهتمثثام املعنيثثني لوكالثثة السثثتثمار بصثثفتها
أداة اسثتثمارية ةتلثثف عثن املضثثاربة مبميِّثزات عديثثدة (أبثو ثثدة،
.)344/23
فمن خالل اسثتخدام هثذا الصثندوق عقثد الوكالثة فيعث ّد
الصث ثثندوق وكث ثثيال لألعضث ثثاء املسث ثثامهني يف تث ثثدبري اسث ثثتثماراهتم يف
خ
حمف ة وهو اسثتثمار أخ ِّسثن علثى فكثرة شثرعية تتوافثق مثع الرقابثة
الش ث ثثرعية يف ه ث ثثذا الص ث ثثندوق الش ث ثثرعي اإلس ث ثثالمي .وأم ث ثثا عق ث ثثد
ثنص علي ث ثثه ن ث ثثص يف العق ث ثثد ،عل ث ثثى
االدخ ث ثثار الش ث ثثرعي ،فكم ث ثثا ي ث ث ّ
الشث ث ِ
ثخص الث ثثذ يفث ث ِّثوض مالجث ثه للصث ثثندوق الشث ثثرعي إلدارة تتبث ث خثع
الشث ثريعة لكث ث ِّثل حسث ثثال مث ثثع صث ثثندوق ادخث ثثار التقاعث ثثد للعمث ثثال
مبثثاليزاي .وحيناثثذ خيتثثار الشثثخص جملثثن صثثندوق ادخثثار التقاعثثد
وكث ثثيال ويث ثثد أمانث ثثة لث ثثه إلدارة واسث ثثتثمار كث ثثل مث ثثال حتث ث حسث ثثابه
حسثثب قسثثم ( )A43مثثن قثثانوي الصثثندوق 1991م ،وحسثثب
قثرارات وقواعثثد صثثندوق ّادخثثار التقاعثثد ومناسثثبات أخ جخثر تتعلّثق
به والذ متّ تنفيذه من وق إىل آخر.
ِ
االدخث ث ثثار الشث ث ثثرعي املطبّقث ث ثثة يف صث ث ثثندوق
ومث ث ثثن أركث ث ثثاي ّ
ِ
االدخار والثيت تطثابق التكييثف الفقهثي ،أوال املوّكِثل ،واملثراد بثه
ّ
ِ
االدخ ثثار لتقاع ثثد الع لم ثال ،فهن ثثاك ش ثثروط
األعض ثثاء يف ص ثثندوق ّ
كل واحد ليكوي موّكِال .وعنيا الوكيثل ،واملثراد
ينبغي توافخرها يف ِّ
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ِ
االدخ ثثار لتقاع ثثد الع لم ثال ،ف ثثال ا ثثوز للوكي ثثل
ب ثثه جمل ثثن ص ثثندوق ّ
توكيث خثل ثثري علثثى عمليلثة االسثثتثمار مثثن دوي إذي املوّكِثل ،وهنثثاك
شروط ينبغي توافخرهثا يف ك ِّثل واحثد ليكثوي وكثيال .وعلثثا املولكثل
فيه ،فهو أماكن االستثمار واملبل  ،فإذا وّكِل الستثمار فيجب
أي يكثثوي املبل ث املولك ثل السثثتثمار معلومثثا ح ث يثثتم لكن جملثثن
االس ثثتثمار يف الص ثثندوق م ثثن تنفي ثثذ االس ثثتثمار ،وتغتف ثثر اجلهال ثثة
اليسرية ،وال يستثمر يف أماكن نوعة شرعيا.
صثدلر اإلضثافة للمسثتقبل فيهمثثا
أمثا اإلاثال والقبثول فتخ ج
يف صثثيغة الوكالثثة يف هثثذا الصثثندوقك أل لي أثرهثثا ال يوجثثد إالل يف
الوقث الثذ ذخكثر .ويف الصثيغة أيضثا تعليثق بشثروط معيلنثة كمثا
ح ثدلدها الص ثثندوق ،منهثثا أي ي ثثتم لكن األعضثثاء م ثثن أي يس ثثحبوا
ماهلم ،ويف الوكالة الستثمار أيضا عقثد وشثرط يبيِّنثاي تفاصثيل
هذه األمور بوضوح لكال الطرفني.
ِ
االدخث ث ثثار الشث ث ثثرعي املطبّقث ث ثثة يف صث ث ثثندوق
وم ث ثثن شث ث ثثروط ّ
ِ
االدخث ثثار الشث ثثرعي
االدخث ثثار هث ثثي خطث ثوات وإجث ثراءات يف عقث ثثد ّ
ّ
وإجراءاته الفنية اليت تطابق التكييف الفقهي وهي
أ -أي يق ثثوم العض ثثو املس ثثاهم ختي ثثار إدارة االدخ ثثار الش ثثرعي
لكل حسابه مع صندوق ّادخثار التقاعثد
اليت خ
تتبع الشريعة ِّ
للعم ثثال مب ثثاليزاي وف ثثق قس ثثم ) (43Aم ثثن ق ثثانوي الص ثثندوق
1991م.
ل -أي يق ث ثثوم العض ث ثثو املس ث ثثاهم ملوافق ث ثثة عل ث ثثى اختي ث ثثار جمل ث ثثن
صثندوق ادخثار التقاعثد كوكيثل ويثثد أمانثة لثه حسثب عقثثد
كل مال يقع حتث حسثابه حسثب
الوكالة إلدارة واستثمار ّ
قسم ) (43Aمن قانوي الصندوق 1991م.
ج -أي يق ث ثثوم العض ث ثثو املس ث ثثاهم ملوافق ث ثثة عل ث ثثى اختي ث ثثار جمل ث ثثن
صث ث ث ثثندوق لقث ث ث ثرارات وقواعث ث ث ثثد صث ث ث ثثندوق ّادخث ث ث ثثار التقاعث ث ث ثثد
ومناسثبات أخخثر تتعلثق بثثه ،والثذ متّ تنفيثذه مثن وقث إىل
آخر.
د -أي ي ثثدبِّر جمل ثثن الص ثثندوق االس ثثتثمار أو يع ث ّثني أ ّ طث ثثرف
عل :آخر لتدبري املبال حسب عقد الوكالة.
ه -أي يخِقث ث ثّر جملث ث ثثن الصث ث ثثندوق قث ث ثثدر األر ح حسث ث ثثب أسث ث ثثا
املعدل احلقيقي لالستثمار الذ يخوافق الشريعة.

 تحليل فقهي:صندوق التقاعد الشرعي للعمال بماليزيا
 حنفي دوله، محمد فؤاد سواري،خليل حسني حنفي
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Ibn Qudāmah, ’Abdullah ibnu Aḥmad 1417, al – Mughni.
Beirut, Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.

ص ث ثل ه ث ثثذه املقال ث ثثة إىل أ ّي جَْترب ث ثةج ص ث ثثندوق ادخ ث ثثار التقاع ث ثثد
ّ تو
للعمال مباليزاي يف إدارة الصندوق الشرعي وتكييفه الفقهي جَْتربة
 ومث ثثن الواضث ثثى أ ّي. وجث ثثوذج انجث ثثى إلدارة املشث ثثرو املث ثثايل،رائ ثثدة
ِ
للعمال مباليزاي اسثتعمل عقثد
ّ صندوق ادخار التقاعد اإلسالمي
الوكال ثثة لِم ثثا يتميل ثز ةص ثثائص ثري ثثة مرن ثثة آمن ثثة تناس ثثب ص ثثندوق
 وكثثاي اختيثثار عقثثد الوكالثثة مثثن بثثني،ادخثثار التقاعث ِثد اإلسثثالمي
العقثثود الشثثرعية اختيثثارا واقعيثا يناسثثب التزامثثات إدارة الصثثندوق
الشث ثثرعي وحتقث ثثق أهدافث ثثه لتنميث ثثة ادخث ثثار األعضث ثثاء املسث ثثامهني يف
صندوقه ح تزداد أصول األعضاء املالية مع متتّعهم بعائد مايل
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