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شكر وتقدير

إلى:

المنظمين الرئيسيين:   �
كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة   -1

الجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي  -2
للبنك  التابع  والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  المعهد   -3

اإلسالمي للتنمية 

الشركاء:  �
مصرف قطر المركزي، الدوحة، قطر  -1

مصرف قطر اإلسالمي، الدوحة قطر.  -2
هيئة قطر لألسواق المالية، الدوحة، قطر.  -3

الراعي الماسي:  �
مجموعة إزدان القابضة – الدوحة –قطر 

الراعي الذهبي:  �
بنك بروة، الدوحة، قطر.  -1

مركز قطر للمال، الدوحة، قطر.  -2
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الراعي الفضي:  �
بنك قطر للتنمية، الدوحة، قطر.  -1

مجموعة الخليج التكافلي، الدوحة، قطر.  -2
اكاديمية قطر للمال واألعمال، الدوحة، قطر.  -3

الجانب العربي من اللجنة االكاديمية:   �
قامت لجنة من الكلية بمراجعة األبحاث العربية مكونة   -

من :
السيد  أ.د.  يسري،  الرحمن  عبد  أ.د.  داغي،  القره  بهناز   

الصيفي، أ.د. محمد الجمال، د. عبد العظيم أبو زيدز
الكلية  خارج  من  مراجعا   30 من  أكثر  الى  باإلضافة    -

ونذكر منهم:
د. عبد  التركستاني،  اهلل  د. عبد  داغي،  القره  علي  أ.د.   
سعد  محمد  د. رضا  دبور،  د. نبيل  الساعاتي،  الرحيم 
اهلل، د. سيف تاج الدين، د. أحمد بلوافي، د. هيثم عبد 
د. طه  نصر،  إبراهيم  احمد  مصطفي  د  خزنة،  الحميد 
د. حديدي  مخلوفي،  السالم  د. عبد  يوسف،  حسين 
آدم، د. محمد يحيى محمد الكبسي، د. محمد سنيني، 
د. عبد  علي،  د. سدي  شقور،  فريد  عمر  الدكتور 
د. العياشي  أحمد،  بابكر  د. عثمان  الزاهي،  الرحمن 
فداد، د. قتيبة عبد الرحمن العاني/د.عبد المنعم محمد 
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الطيب، د. الصديق طلحة محمد رحمة، د. عبد الكريم 
الحسن،  محمد  د. سكينة  طيبة،  العزيز  د. عبد  البشير، 
سردانه،  ابو  عزالدين  الدكتور  أحمين،  د. محمد 
السحيباني ،  إبراهيم  بن  د. محمد  يشو،  د. حسن 

د. محمد البلتاجي.

اللجنة المنظمة للمؤتمر: برئاسة كل من د. حاتم القرنشاوي،   �
عضوية كل من: بهناز القره داغي، وجدان طارق، ود. طارق 

اهلل خان، ود. سيد نظيم علي.
بالذكر:  ونخص  االسالمية،  الدراسات  كلية  في  العمل  فريق   �
ربيع  النبي،  عبد  الدين  عز  طارق،  وجدان  داغي،  القره  بهناز 
نسيمة  النعمان،  رقية  حسن،  ايمان  زريد،  أبو  حسام  الزبير، 
الحول،  اهلل  عبد  الكواري،  نوال  الصيفي،  محمد  فالبنكاث، 

رشيد بايثنجول
طلبة كلية الدراسات اإلسالمية: سواء الذين ساعدوا في أيام   �
بشير  بالذكر:  ونخص  المجلد،  لهذا  االعداد  في  أو  المؤتمر 

محمد عيسى، ايمان ثابت، محمد صبري محمد فهمي، 

balquradaghi
Sticky Note
وعضوية 

balquradaghi
Sticky Note
الرجاء الغاء الفاصلة واضافة نقطة 



8



9

المحتويات
5 شكر وتقدير 

11 كلمة المحرر 

21 التعاون اإلنمائي بين الدول اإلسالمية: قطر نموذجاً 
 الدكتور/نوزاد عبد الرحمن الهيتي

الدكتور/حسن بن إبراهيم المهندي

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية
55 في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية 

األستاذ الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد

 متطلبات تطبيق نظام اقتصادي إسالمي
99 )دراسة تحليلية باستعمال منهج النظم الخبيرة( 

عويس أمين

 كفاءة المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق
157 االستدامة المالية للديون السيادية 

الباحث: فتحي خن

 دور وكاالت التصنيف اإلسالمي:
203 بين البديل والمنافس 

محسن عواطف وبن شنة فاطمة

 تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على تدفقات
249 لم نموذجاً  خزينة المؤسسة: تمويلي المرابحة والسَّ

أ.د/تيجاني بالرقي  و د/خالد جفال
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 المراقب المالي الشرعي بين فيلولوجيا النص
301 وتعقيدات المعامالت المالية 

د. رديف مصطفى  و  د. عامري رضوان

 أخالقيات اإلدارة من وجهة نظر موظفي المصارف
361 التقليدية واإلسالمية في الجمهورية اليمنية 
361 عبد الخالق هادي طواف 

 المسؤولية المجتمعية للشركات في االتفاق
417 العالمي لألمم المتحدة والفقه اإلسالمي 

د. أحمد عبد الرحمن المجالي
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كلمة المحرر
بهناز علي القره داغي

من  علمية  كثمرة  االبحاث  من  المختارة  المجموعة  هذه  تأتي 
اإلسالمي  والتمويل  لالقتصاد  العاشر  العالمي  المؤتمر  ثمرات 
من  واحد  هو  المؤتمر  وهذا   .2015 عام  الدوحة  في  عقد  الذي 
البلدان بدأت عام 1976م حيث عقد  سلسلة مؤتمرات في مختلف 
لدولة  وكان   .2018 عام  في  كان  آخرها  مؤتمرا   13 االن  حتى  منها 
قطر شرف استضافة هذه السلسلة من المؤتمرات في النسخة الثامنة 
2011 وفي النسخة العاشرة 2015، إضافة الى مشاركتها في النسخة 

التاسعة التي عقدت في تركيا عام 2013.
لقد تم طبع 7 مجلدات )5 منها باللغة اإلنجليزية و2 باللغة العربية( 
من مختارات أبحاث المؤتمرين العالميين الثامن والتاسع. وبالنسبة 
القيام بطبع 5 مجلدات )4  العالمي العاشر فإننا بصدد  الى المؤتمر 
منها باللغة اإلنجليزية و1 باللغة العربية( من هذه األبحاث. وكل هذه 
المجلدات الـ 12 متاحة على الصفحة االلكترونية لدار جامعة حمد 
الطلب من  تتوفر نسخ مطبوعة منها في حال  بن خليفة مجانًا، كما 
اإلسالمية  الدراسات  كلية  في  اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  مركز 

بجامعة حمد بن خليفة.
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يكون  االّ  المجلد  هذا  أبحاث  في  التحرير  هيئة  واشترطت 
وأال  السابقين،  العربين  المجلدين  في  طرحه  سبق  قد  الموضوع 
يتضمن أي بحث لعضو من أعضاء هيئة التحرير، ولقد بلغت عدد 
 66 العاشر  المؤتمر  في  وطرحها  تقديمها  تم  التي  العربية  األبحاث 
تكن  ولم  االكاديمية،  اللجنة  الى  وصلت  بحثا   284 أصل  من  بحثا 
عملية االختيار بالعملية السهلة. ولكن بعد توفيق اهلل ثم اتفاق هيئة 
التحرير، تّم اختيار هذه األبحاث الـتسعة كي تقدم أساسا موضوعيا 
أّن  العلم  المالية اإلسالمية. مع  الصناعة  ابدا في  يتوقف  لن  لنقاش 
مركز  رأي  عن  وليس  أصحابها  رأي  عن  تعّبر  المختارة  األبحاث 

االقتصاد والتمويل اإلسالمي. واألبحاث المختارة هي:

التعاون اإلنمائي بين الدول اإلسالمية: قطر نموذجا،   -1
لــ: نوزاد عبد الرحمن الهيتي، وحسن بن إبراهيم المهندي 

يتناول البحث مساهمات قطر البارزة في تعزيز التعاون اإلنمائي 
المؤسسات والهيئات  الى  الدولي واإلسالمي من خالل االنضمام 
قامت  كما  اإلنمائي،  التعاون  بتحقيق  المعنية  واإلسالمية  الدولية 
وإدارة   2002 عام  لالستثمار  قطر  جهاز  بإنشاء  القطرية  الحكومة 
التنمية الدولية في وزارة الخارجية عام 2009، باإلضافة الى تواجد 
ومؤسسة  »صلتك«  كمؤسسة  المدنية  المؤسسات  من  مجموعة 
»التعليم فوق الجميع« ومؤسسة آيادي الخير نحو آسيا »روتا« التي 

تساعد في تقديم العون اإلنمائي للدول المحتاجة.
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نموذجا  تجعله  عدة  بخصائص  القطري  اإلنمائي  العون  ويتميز 
الرقعة  اتساع  أهمها  ومن  الدولي  اإلنمائي  التعاون  مجال  في  رائدا 

الجغرافية للمستفيدين منه.

الشريعة  مقاصد  ضوء  في  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية   -2
اإلسالمية، 

للدكتور: عبد الرحمن يسري أحمد.  
يطرح البحث التساؤل االتي: هل حققت او الى أي مدى اقتربت 
اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي وقعت في عام 1994 من تحقيق 

مصالح الدول اإلسالمية في إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية؟ 
ما  السؤال من خالل: تحديد  أن يجيب عن هذا  الكاتب  يحاول 
هي المقاصد الشرعية ثم ما هي مقاصد الشريعة اإلسالمية في إطار 
اإلسالمية،  للدولة  والدولية(  )القومية  الكلية  االقتصادية  المصالح 
مقاصد  منظور  من  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية  أسس  نقد  ثم 
الشريعة اإلسالمية ومناقشة بعض جوانب االتفاقية بناء على الواقع 

العملي للدول اإلسالمية. 

تحليلية  )دراسة  إسالمي  اقتصادي  نظام  تطبيق  متطلبات   -3
باستعمال منهج الخبرة(

لعويس أمين.  
نظام  تطبيق  متطلبات  ألهم  شاملة  رؤيا  تقديم  البحث  يحاول 
الخبراء حول قضايا جد  آراء  إلى توحيد  اقتصادي إسالمي، إضافة 
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للتطبيق على  اقتصادي متكامل وقابل  نظام  بناء  مهمة تشكل أسس 
أرض الواقع. ويبقى السؤال الرئيس التي تحاول هذه الورقة البحثية 
االقتصادي  النظام  تطبيق  متطلبات  أهم  هي  ما  هو:  عليه  اإلجابة 

اإلسالمي على أرض الواقع؟ 
السؤال  من  المتكونة  الفرعية  األسئلة  على  ايضا  الكاتب  يجيب 
وعناصر  اإلسالمية،  االقتصادية  والنظرية  الفكر  وهي:  األساسي، 
اإلسالمية،  التمويل  وصيغ  والمؤسسات  االقتصادي،  النشاط 

والنظام االقتصادي اإلسالمي »آليات وامكانات التطبيق«.

كفاءة المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستدامة المالية   -4
للديون السيادية، 

لفتحي خن.  
تهدف هذه الورقة البحثية، الى بيان مدى قدرة وكفاءة المنتجات 
حالة  تحقيق  على  السيادية،  الصكوك  صورة  في  اإلسالمية  المالية 
من االستدامة المالية، بعد حدوث أزمة مالية عالمية وأعقبتها أزمة 
الديون السيادية. لقد تم تقسيم البحث الى 4 محاور وهي: الديـون 
السيادية )مفاهيم عامة(، واالستدامة المالية للديون السيادية، وكفاءة 
للديون  المالية  االستدامة  وتحقيق  اإلسالمية  المالية  المنتجات 
السيادية، وواقع مساهمة الصكوك السيادية كأحد المنتجات المالية 

االسالمية في تحقيق االستدامة المالية.
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دور وكاالت التصنيف اإلسالمـي: بين البديل والمنافس،   -5
لـ محسن عواطف، وبن شنة فاطمة

مدى  ما  االتي:  السؤال  على  اإلجابة  الى  الدراسة  هذه  تهدف 
لوكاالت  منافس  أو  كبديل  اإلسالمي  التصنيف  وكاالت  مساهمة 

التصنيف التقليدي في الحد من األزمات المالية؟
من  يبرز  والذي  الوصفي،  المنهج  استخدام  خالل  من  وذلك 
والتعرف  االئتماني  التصنيف  لماهية  العام  اإلطار  توضيح  خالل 
على أشهر وكاالته، والدور الذي لعبته في حدوث األزمات المالية، 
والمنافس  الشرعي  البديل  بإيجاد  اإلصالح  متطلبات  وبالتالي 
وما  القصور  لتغطية جوانب  اإلسالمي. وذلك  بالتصنيف  للنهوض 
صناعة  في  ساهم  الذي  االمر  التقليدي،  التصنيف  وكاالت  أغفلته 

االزمات المالية. 

6- تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على تدفقات خزينة المؤسسة 
لم نموذجا - تمويلي المرابحة والسَّ

لـ تيجاني بالرقي وخالد جفال  
اإلسالمي  التجاري  التمويل  تأثير  إشكالية  البحث  هذا  يتناول 
تمويلي  ذلك  في  آخذا  المؤسسة،  لخزينة  النقدية  التدفقات  على 
األخيرين  التمويلين  أثبت هذين  والسلم كنموذجا. حيث  المرابحة 
األنشطة  لمختلف  النقدية  التدفقات  على  التأثير  في  عالية  كفاءة 
من  التدفقات  هذه  إدارة  وعلى  والتمويلية؛  واالستثمارية  التشغيلية 
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وعلى  التقديرية؛  والموازنات  والتكلفة  المستعملة،  التقنيات  حيث 
يحاول  فالباحث  والمالية.  التشغيلية  النقدية  التدفقات  مخاطر 

اإلجابة على التساؤل التالي: 
َلم على تدفقات خزينة المؤسسة؟ ما هو تأثير التمويل بالمرابحة والسَّ

وتعقيدات  النص  فيلولوجيا  بين  الشرعي  المالي  7- المراقب 
المعامالت المالية،

لعامري رضوان، ورديف مصطفى  
االقتصاد  ركائز  أهم  أحد  بصفتها  االسالمية  فالمصارف 
بمراقبة  تهتم  وداخلية  ذاتية  رقابة  تنشئ  أن  عليها  وجب  االسالمي 
وتأطير وتصحيح هذه المعامالت وفق ما تنص عليه مبادئ الشريعة 
هيئة  إنشاء  الى  االسالمية  بالمصارف  اضطر  ما  وهو  اإلسالمية، 
بالمراقب  يسمى  ما  خلق  الى  االستقاللية  طبيعة  تحمل  موازية 

الشرعي. ويحاول الباحث اإلجابة على اإلشكالية التالية:
المعامالت  تعقيدات  مع  التعامل  المالي  للمراقب  يمكن  كيف 
المالية وضبطها وفق موازينها وقوانينها الواقعة بين النص الشرعي، 
من دون أن يفقد المراقب الشرعي فاعليته أو أن يفقد النص روحه 
إلقبال  محّفزا  المالي  المراقب  يكون  أن  يمكن  هل  وقداسته؟ 
للمراقب  يمكن  وكيف  االسالمية،  البنوك  مع  للتعامل  المودعين 
الشرعي عن طريق اعتماده على تنّوع واختالف التفسيرات الموّضحة 

للّنص من زيادة مرونة نشاطات البنوك االسالمية وتوسيعها؟
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التقليدية  المصارف  نظر موظفي  اإلدارة من وجهة  8- أخالقيات 
واإلسالمية في الجمهورية اليمنية،

لعبد الخالق هادي طواف  
موظفي  لدى  اإلداري  العمل  بأخالقيات  الدراسة  هذه  اهتمت 
افترضت  حيث  اليمن،  في  واإلسالمية  التقليدية  المصارف  من  كل 
الدراسة أن هناك تفاوتًا في االهتمام بأخالقيات العمل اإلداري بين 
على  الضوء  لتسلط  الدراسة  هذه  وجاءت  المصارف.  هذه  موظفي 
قدر التزام موظفي كل من المصارف التقليدية واإلسالمية بالمبادئ 
نة  االخالقية في عملهم. وللتحقق مما افترضته الدراسة، تّم أخذ عيِّ
تّم  بحيث  اليمن،  في  العاملة  واإلسالمية  التقليدية  المصارف  من 
استقصاء 50 موظفًا من أربعة مصارف تقليدية و42 موظفًا من ثالثة 

مصارف إسالمية يعملون في خدمة العمالء. 

لألمم  العالمي  االتفاق  في  للشركات  المجتمعية  9- المسؤولية 
المتحدة والفقه اإلسالمي، دراسة قانونية تحليله ومقارنة،

لـ: أحمد عبد الرحمن المجالي  
الرخاء  تحقق  بأنها  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  أهمية  تبرز 
على  الضوء  الدراسة  هذه  وتلقي  بأسره،  للمجتمع  والسالم 
تطابقها  ومدى  المتحدة  لألمم  العالمي  لالتفاق  العشرة  المبادئ 
التكييف  لمعرفة  أيضًا  تسعى  وهي  اإلسالمي.  الفقه  أحكام  مع 
العالمي  االتفاق  نظر  وجهة  من  المجتمعية  للمسؤولية  القانوني 
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المسؤولية  تأطير  تحاول  وأخيرًا  االسالمي،  والفقه  المتحدة  لألمم 
المجتمعية للشركات في الفقه االسالمي على غرار المبادئ العشرة 

لالتفاق العالمي لألمم المتحدة.
ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحث: أهمية تأطير المبادئ 
االسالمي  الفقه  في  للشركات  المجتمعية  بالمسؤولية  المتعلقة 
لالتفاق  العشرة  المبادئ  غرار  على  مبادئ  شكل  على  وجعلها 

العالمي لألمم المتحدة.
التطرق الى  الثالثة  العربية  كما رأينا، حاولنا في هذه المجلدات 
المالية اإلسالمية من مختلف  الصناعة  في  الشائكة  المواضيع  أكثر 
وجهات النظر الشرعية واالقتصادية والعملية والقانونية، وحاولنا ان 
نختار األقوى بحثا في هذا المجال حتى ولو لم يتفق رأيه مع آرائنا 
في المركز، ألّن العمل األكاديمي يحيا أوالً بالتنّوع. وهذه التشكيلة 
اإلسالمي.  االقتصاد  في  باحث  ألي  أساسية  تعتبر  المواضيع  من 

المواضيع التي تطرقت اليها هذه المجلدات العربية الثالثة هي: 
لها،  مميز  اقتصادي  ومعيار  الشرعية  المداينات  األول:  المجلد 
والتكافل  والتأمين  والفقر،  االستصناع،  وعقد  الوقفية،  والصكوك 
للمصارف  التشغيلية  والكفاءة  المعرفة،  واقتصاد  اإلسالمي، 
االستثمار،  صناديق  أداء  على  العالمية  االزمة  وتأثير  اإلسالمية، 

وبرامج التمويل اإلسالمي في مؤسسات التعليم العالي.
الحوكمة في مؤسسات  الشاملة، ومبادئ  التنمية  الثاني:  المجلد 
اإلسالمية،  والصكوك  اإلسالمية،  المالية  واألدوات  الزكاة، 
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والشفافية  للمسلم،  االقتصادي  والسلوك  بازل،  ولجنة  واألوقاف، 
المحاسبية، وشروط السوق المالية اإلسالمية.

ودورها  الدولية  واالتفاقيات  اإلنمائي،  التعاون  الثالث:  المجلد 
وكفاءة  الدولية،  التصنيف  وكاالت  ودور  اإلسالمي،  االقتصاد  في 
ودور  السيادية،  للديون  االستدامة  تحقيق  في  اإلسالمية  المنتجات 
يتعلق  فيما  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  ودور  الشرعي،  المراقب 
تدفقات  على  اإلسالمي  التمويل  وتأثير  المجتمعية،  بالمسؤولية 
من  إسالمي  اقتصادي  نظام  تطبيق  متطلبات  ذكر  وأخيرا  الخزينة. 

وجهة نظر الخبراء.
وهكذا فإن مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي قّدم خدمة بحثية 
خالل  من  الكرام  والعلماء  للباحثين  طيبة  ومساهمة  جليلة  وعلمية 

طبع هذه البحوث القيمة المتميزة من أجل التطوير والتجديد. 
وفي الختام: ال يسعنا إال أن نقدم الشكر والثناء الى كافة العاملين 
خليفة  بن  حمد  وجامعة  اإلسالمية  الدراسات  كلية  في  والعامالت 
هذه  خروج  سبيل  في  جهد  من  بذلوه  ما  كل  على  قطر  ومؤسسة 

المجلدات بهذه الصورة المبهرة.
حضرة  إلى  العاطر  والثناء  الشكر  آيات  بأسمى  نتقدم  اننا  كما 
البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  األمير  السمو  صاحب 
الشيخ  الوالد  األمير  السمو  صاحب  وإلى  اهلل،  حفظه  المفدى 
بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة  والى  ثاني،  آل  خليفة  حمد بن 

ناصر وفقهم اهلل تعالى لمزيد من الخيرات والبركات.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 التعاون اإلنمائي بين الدول اإلسالمية:
قطر نموذجًا

 الدكتور/نوزاد عبد الرحمن الهيتي
استشاري الشؤون االقتصادية - وزارة الخارجية

 الدكتور/حسن بن إبراهيم المهندي
مدير المعهد الدبلوماسي

ملخص البحث
اإلسالمي  التعاون  منظمة  الى  انضمامها  منذ  قطر  دولة  ساهمت 
النهج  من  انطالقًا  الدولي  اإلنمائي  التعاون  تعزيز  في  فاعل  بشكل 
الذي تأسست عليها الدولة والمسار الذي اختطته كعضو فاعل في 
العالم اإلسالمي. وتجّسد هذا النهج في االنضمام إلى المؤسسات 
والهيئات اإلسالمية المعنية بتحقيق التكامل والتعاون اإلنمائي بين 
الدول اإلسالمية، وكذلك في إنشاء العديد من المؤسسات المعنية 
بالتعاون اإلنمائي الدولي. ومن أمثلة ذلك صندوق قطر للتنمية عام 
2015م،  عام  الخارجية  وزارة  في  الدولي  التعاون  وإدارة  2002م، 

كمؤسسة  حكومية  غير  أخرى  لمؤسسات  إنشائها  على  عالوة 
»صلتك« التي تعنى بتوفير فرص العمل للشباب في العالم العربي، 
التعليم  نظم  ودعم  بحماية  المعنية  الجميع  فوق  التعليم  ومؤسسة 
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الواقعة تحت األزمات، ومؤسسة آيادي الخير نحو آسيا« روتا« التي 
تعنى بنشر التعليم في آسيا.

من  بجملة  قطر  دولة  من  المقدمة  اإلنمائي  العون  ويتسم 
التعاون  مجال  في  الرائدة  النماذج  كأحد  تجعله  التي  الخصائص 
اإلنمائي الدولي، فهو يتصف بالسهولة واليسر ويخلو من الشروط 
العون.  هذا  من  المستفيدة  للدول  الداخلية  الشؤون  في  والتدخل 
بحيث  منه،  للمستفيدين  الجغرافية  الرقعة  باتساع  يتصف  كما 
تخطى عدد الدول المتلقية للعون اإلنمائي القطري أكثر من )110( 
مثلت  كما  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  دول  جميع  بضمنها  دولة 
المحلي  الناتج  من   )%0.60( قرابة  القطرية  اإلنمائية  المساعدات 
اإلجمالي للدولة، وهي تتجاوز نظيراتها في دول لجنة المساعدات 

التنموية والبالغة )%0.30(.
كما تبنت دولة قطر العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم جهود 
الفقيرة منها في تحقيق األهداف اإلنمائية  الدول اإلسالمية السيما 
لأللفية، حيث أنشئت المؤسسات التي تعنى بتقديم الدعم للشباب 
في  خصوصًا  االبتدائي  التعليم  ونشر  الالئق  العمل  على  للحصول 
مبادرة علم طفالً  والفقيرة من خالل  تتعرض لألزمات  التي  الدول 
الذي سيستفيد منها أكثر من 10 ماليين طفل في مختلف دول العالم 

بضمنها الدول اإلسالمية.
دولة  اإلسالمية،  الدول  اإلنمائي،  التعاون  المفتاحية:  الكلمات 

قطر، المساعدات اإلنمائية.
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المقدمة:
كبيرة  تطورات  المنصرمة  الخمسة  العقود  خالل  العالم  شهد 
التعاون  أشكال  أهم  أحد  ُيعد  الذي  اإلنمائي  التعاون  مجال  في 
اإلدارة  مستوى  على  سواء  الدولية  األسرة  أعضاء  بين  االقتصادي 
ذات  العالمية  المؤتمرات  من  العديد  وعقد  المتابعة،  أو  التنظيم  أو 
في  التنمية  تمويل  مؤتمر  مقدمتها  وفي  اإلنمائي،  بالعون  الصلة 
مونتيري بالمكسيك عام 2002م، الذي توصل إلى توافق حول ستة 

مبادئ أساسية خاصة بالتعاون اإلنمائي.
كان لموضوع التعاون اإلنمائي أهمية كبيرة لدى الدول اإلسالمية 
التي اتفقت على إنشاء منظمة تعنى بالتعاون بين الدول اإلسالمية، 
1969م، وتحولت  عام  اإلسالمي  المؤتمر  منظمة  تأسيس  تم  حيث 
أهم  بين  من  وكان  اإلسالمي.  التعاون  منظمة  إلى  2007م  عام  في 
اإلسالمية  الدول  بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون  تعزيز  أهدافها 
الجهود  وبذل  بينها،  فيما  االقتصادي  التكامل  تحقيق  أجل  من 
في  االقتصادي  والرفاه  والشاملة  المستدامة  البشرية  التنمية  لتحقيق 
واألجهزة  المؤسسات  من  العديد  إنشاء  تّم  كما  األعضاء.  الدول 
اإلسالمي  كالبنك  االسالمية،  الدول  بين  التعاون  بتعزيز  المعنية 
اإلسالمية  والغرفة  التجارة،  لتنمية  اإلسالمي  والمركز  للتنمية، 

للتجارة والتنمية.
التعاون  منظمة  في  عضو  كدولة  قطر-  دولة  اهتمام  إطار  وفي 
اإلسالمي - بموضوع التعاون اإلنمائي مع الدول النامية، نجد هذا 



24

واألجهزة  المؤسسات  في  الفعالة  المساهمة  في  يتجسد  االهتمام 
في  الفعال  قطر  دور  إلى  إضافة  اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة  التابعة 
تقديم العون اإلنمائي للدول اإلسالمية، انطالقًا من إيمانها بضرورة 
دعم جهود هذه األخيرة، السيما الدول الفقيرة، في سعيها لتحقيق 

األهداف اإلنمائية لأللفية.
 تهدف هذه الورقة إلى توضيح مفهوم التعاون اإلنمائي الدولي 
للدول  اإلنمائي  العون  بتقديم  المعنية  المؤسسية  واألطر  وأهميته، 
اإلسالمية، واستعراض التجربة القطرية في مجال التعاون اإلنمائي 
االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  الفاعل  ودورها  اإلسالمية  الدول  مع 

واالجتماعية في الدول النامية اإلسالمية، السيما الفقيرة منها.

أوالً: مفهوم التعاون اإلنمائي الدولي:
المنصرمة  السنوات  عبر  اإلنمائي  التعاون  إلى  النظرة  تطورت 
متقدمة  مؤسسات  أو  دول  قيام  باآلتي:  تلخيصه  يمكن  ما  إلى 
نقل  خالل  من  إنمائية،  مساعدة  بتقديم  وتكنولوجيًا،  اقتصاديًا 
المجاالت  في  منها  والمميزة  الناجحة  السيما  وخبراتها،  معارفها 
أو  دول  إلى  السياسية،  وحتى  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
تطوير  في  اإلسهام  طريق  عن  وذلك  نموًا،  أقل  أخرى  مؤسسات 
بيئة  تحسين  إلى  إضافة  والمؤسسية،  منها  البشرية  الوطنية  طاقاتها 
المؤسسات  مختلف  بين  والتعاون  العمل  عالقة  أي  فيها،  األعمال 

ذات العالقة )يوحنا، 2012، صفحة 23( 
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الرئيسة  العناصر  أحد  والشامل  الفعال  اإلنمائي  التعاون  يعتبر 
من  المزيد  تؤمن  النامية،  فالبلدان  الدولي.  الحكم  ألنظمة 
االستثمارات والمساعدات اإلنمائية في إطار ثنائي وإقليمي، وذلك 
بموجب ترتيبات جديدة للتمويل والتعاون التكنولوجي. وتقدم هذه 
عملها،  تكمل  أو  التقليدية  المانحة  الجهات  عن  البدائل  الترتيبات 
 ،2010 )اإلنمائي،  المتلقية  للجهات  المتاحة  الخيارات  وتوسع 

صفحة 59(.
اإلنمائي،  التعاون  بموضوع  المتحدة  األمم  اهتمام  إطار  وفي 
األمم  منظومة  داخل  اإلنمائي  التعاون  منتدى  بتأسيس  قامت 
عام  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  إشراف  وتحت  المتحدة 
2008م، والذي ُيعد خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة المتبادلة. وقد 

مجال  في  العالمي  للحوار  رئيسة  فرصة  إلى  المنتدى  هذا  تحّول 
سياسات  واتساق  اإلنمائي  التعاون  ونوعية  كمية  عن  السياسات 
اإلنمائي،  التعاون  منتدى  إطار  وفي  الرسمية.  اإلنمائية  المساعدة 
يستكمل النقاش واألنشطة التي تقوم بها طائفة واسعة من المهتمين 
باريس  مبادرتي  إطار  في  تجري  التي  األنشطة  تلك  بالموضوع، 
التعاون  منتدى  مناقشات  أشارت  اإلبانة،  سبيل  وعلى  وأكرا. 
اإلنمائي إلى بعض مجاالت القلق بالنسبة للدول النامية وغيرها من 
التصدي  ينبغي  بالتعاون اإلنمائي، والتي  المهتمة  الجهات األخرى 
لها في برنامج فعالية المساعدة، كالمرونة والمشروطية والتساهلية 

)اإلنمائي، 2010، صفحة 23(.
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التعاون  منتدى  كان  األولى،  الخمس  السنوات  غضون  وفي 
متعددين  مصلحة  أصحاب  يضم  شامل  منتدى  بمثابة  اإلنمائي 
الخبراء  فرق  اجتماعات  بفضل  المعرفة،  وتقاسم  الحوار  ويعّزز 
طريق  عن  وكذلك  المتبادلة،  بالمساءلة  المعنية  واإلقليمية  العالمية 

المناقشات داخل المنتدى نفسه.

ثانيًا: األطر المؤسسية المعنية بالتعاون اإلنمائي بين الدول 
اإلسالمية:

قامت الدول اإلسالمية بإنشاء العديد من المؤسسات واألجهزة 
اإلنمائي  والتعاون  عامة  بصفة  االقتصادي  التعاون  بتعزيز  المعنية 
المؤسسات واألجهزة  بصفة خاصة، ويمكن تقديم موجز عن هذه 

كاآلتي:

1( منظمة التعاون اإلسالمي:

التعاون  تعزيز  إلى  وتسعى  1969م  عام  المنظمة  هذه  تأسست 
التكامل تحقيق  بهدف  الدول اإلسالمية  بين  والتجاري   االقتصادي 

إسالمية  سوق  إنشاء  إلى  يفضي  بما  بينها،  فيما  االقتصادي 
البشرية المستدامة والشاملة التنمية   مشتركة، وبذل الجهود لتحقيق 
)الدبلوماسي،   2012، األعضاء  الدول  في  االقتصادي   والرفاه 

صفحة 13(



27

2( البنك اإلسالمي للتنمية:

تطبيقًا  أنشئت  دولية،  مالية  مؤسسة  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
اإلسالمية،  الدول  مالية  وزراء  مؤتمر  عن  الصادر  العزم  لبيان 
 .1973 )ديسمبر(  األول  كانون  شهر  في  جدة  مدينة  في  عقد  الذي 
وتتمثل رسالة البنك اإلسالمي للتنمية في النهوض بالتنمية البشرية 
من  التخفيف  وهي:  األولوية  ذات  المجاالت  في  السيما  الشاملة، 
وطأة الفقر، االرتقاء بالصحة والنهوض بالتعليم، تحسين الحوكمة، 

تحقيق االزدهار للشعوب.
ويهدف البنك اإلسالمي للتنمية إلى تحقيق اآلتي:

الدول  لشعوب  االجتماعي  والتقدم  االقتصادية  التنمية  دعم   ●
األعضاء،  الدول  في  اإلسالمية  والمجتمعات  األعضاء 

مجتمعة ومنفردة، وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
تقديم القروض الحسنة.  ●

تمويل المشاريع ذات العائد السريع والمباشر.  ●
تؤدي دورًا جوهريًا في  المختلفة والتي  التمويل  برامج  تنفيذ   ●

تنمية التبادل التجاري بين الدول األعضاء.
التجاري  النظام  تحديات  لمواجهة  األعضاء  الدول  مساعدة   ●

الجديد متعدد األطراف.
بالدول  االقتصادي  النمو  في  الخاص  القطاع  دور  تعزيز   ●

األعضاء )للتنمية، 2012، صفحة 1(
وتشتمل وظائف البنك على ما يلي:

المساهمة في رؤوس أموال المشروعات.  ●
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الدول  في  اإلنتاجية  والمشاريع  للمؤسسات  القروض  تقديم   ●
األعضاء.

تقديم المساعدة المالية لهذه الدول في أشكال مختلفة أخرى،   ●
ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية.

الخارجية  التجارة  تنمية  في  يساعد  أن  البنك  مسؤوليات  ومن 
في  والسيما  بينها،  التجاري  التبادل  يعزز  وأن  األعضاء،  للدول 
السلع اإلنتاجية، وأن يقدم لها المساعدة الفنية، وأن يعمل لممارسة 
الدول اإلسالمية  االقتصادي والمالي والمصرفي في  النشاط  أنواع 

طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية )للتنمية، 2012، صفحة 12(. 

3( الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة:

والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  الغرفة  بتأسيس  توصية  صدرت 
الخارجية  لوزراء  العاشر  اإلسالمي  المؤتمر  عن  السلع  وتبادل 
الذي عقد في فاس بالمملكة المغربية في شهر مايو عام 1979 قرار 
المؤسسات  إحدى  تعد  التي  الغرفة،  وتهدف  ق(.  )15/10-أ  رقم 
التالي  األهداف  تحقيق  إلى  اإلسالمي،  المؤتمر  لمنظمة  المنتمية 

)الهيتي و الخشالي، 2014، صفحة 10(:
وتشجعيها  التقليدية  والصناعات  والتجارة  الصناعة  تطوير   ●

بين الدول األعضاء.
االقتصادية  المصالح  حماية  شأن  في  التوصيات  تقديم   ●

واألعمال التجارية للعالم اإلسالمي.
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المنظمات  وبين  اإلسالمية  الغرف  بين  التعاون  تشجيع   ●
الدولية التي تهتم بشؤون التجارة والصناعة والزراعة.

تبادل الوفود التجارية وتنظيم المعارض التجارية والحلقات   ●
الدراسية والمحاضرات وحمالت الترويج.

الدول  بين  المشتركة  والمشروعات  االستثمارات  تشجيع   ●
األعضاء.

القيام بالتحكيم لتسوية المنازعات التجارية والصناعية.  ●
والصناعية  والتقنية  التجارية  المعلومات  تبادل  تشجيع   ●

واإلدارية والعلمية، وكذلك المعرفة التقنية بين الدول األعضاء.

4( المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة:

أنشئت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة عام 1429هـ- 
اإلسالمي  التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  جميع  وتعد  2008م، 

عضوة في المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة. ويتمثل هدفها 
وتكملة  األعضاء،  الدول  بين  التجارة  وتعزيز  تشجيع  في  الرئيس 
وغيرها  التجارة  تمويل  طريق  عن  اإلسالمي  البنك  مجموعة  جهود 
من األنشطة التي تسهل المبادالت التجارية بين دول منظمة التعاون 
اإلسالمي، ومع مع بقية العالم. وتحقق المؤسسة الدولية اإلسالمية 

لتمويل التجارة هذه األهداف عبر وسيلتين متكاملتين هما:
عمليات تمويل التجارة.  ●

.)2011 ،Annual Report( برنامج التعاون والتعزيز التجاري  ●
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5( المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات:
الصادرات  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  تعد 
عام  إنشاؤها  تم  للتنمية. وقد  للبنك اإلسالمي  تابعة  فرعية  مؤسسة 
دولية  كمؤسسة  السعودية،  العربية  المملكة  في  جدة،  في   1994

تحقيق  إلى  المؤسسة  وتسعى  الكاملة.  المعنوية  بالشخصية  تتمتع 
األهداف التالية:

تعزيز المعامالت التجارية وتنميتها بين الدول األعضاء وبقية   ●
دول العالم.

من  األعضاء  الدول  إلى  االستثمارات  اجتذاب  على  العمل   ●
دول العالم األخرى.

وتقدم المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
الخدمات التالية:

من  السلعية  الصادرات  ائتمان  تأمين  إعادة  أو  تأمين  أ( 
المخاطر المتعلقة باستيفاء حصيلة بيع الصادرات الناجمة 
المخاطر  ومن  بالمشتري(  )متعلقة  التجارية  المخاطر  عن 

غير التجارية.
القطرية  المخاطر  ضد  االستثمارات  تأمين  إعادة  أو  تأمين  ب( 
النقد  تحويل  على  المفروضة  القيود  من  أساسًا  تنشأ  التي 
األهلية  واالضطرابات  والحروب  والمصادرة،  األجنبي، 
المالية  وبااللتزامات  بالعقود  المضيفة  الحكومة  وإخالل 

السيادية )الخارجية، 2014، صفحة 344(.
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ثانيًا: األطر المؤسسية القطرية المعنية بالتعاون اإلنمائي 
الدولي:

بدعم  الماضي  القرن  سبعينات  بواكير  منذ  قطر  دولة  اهتمت 
أنحاء  في  والتنمية  والسالم  األمن  لتعزيز  الدولي  المجتمع  جهود 
العالم كافة. وبهدف تأطير العمل المؤسسي في مجال تقديم العون 
المؤسسات  من  العديد  بإنشاء  الدولة  قامت  القطري،  اإلنمائي 
واألجهزة المعنية في هذا المجال، ومن أهم هذه المؤسسات ما يلي:

1( صندوق قطر للتنمية: 

تأسس الصندوق عام 2002 بهدف مساعدة الدول العربية وغيرها 
من الدول النامية األخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية 

فيها. ويقوم الصندوق بالمهام التالية:
والكفاالت  الفنية  والمساعدات  والمنح  القروض  تقديم   ●
الشخصيات  أو  األخرى،  النامية  والدول  العربية  للدول 
بجنسيتها،  المتمتعة  أو  الدول،  هذه  من  دولة  ألي  االعتبارية 
االقتصادية  التنمية  في  تسهم  والتي  بينها،  فيما  المشتركة  أو 

واالجتماعية لتلك الدول.
الطابع  ذات  االعتبارية  الشخصيات  مال  رأس  في  المساهمة   ●

اإلنمائي في الدول الواردة في البند السابق.
المساهمة في رأس مال مؤسسات التمويل اإلنمائي، وغيرها   ●
تستهدف  التي  األجنبية،  الدول  في  اإلنمائية  المؤسسات  من 
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في  الدولة  وتمثيل  اقتصادها  تنمية  في  النامية  الدول  مساعدة 
.)almeezan( تملك المؤسسات

2( إدارة التعاون الدولي:

 ،2011 عام  الخارجية  وزارة  في  الدولي  التعاون  إدارة  أنشئت 
وقد أسندت لها مهمة المشاركة في اعداد سياسة الدولة في مجال 
المساعدات والمعونات اإلنمائية واإلنسانية لدعم التنمية االقتصادية 
المختصة،  الجهات  مع  بالتنسيق  النامية،  الدول  في  واالجتماعية 
بهذا  الدولية  والتوصيات  والقرارات  الدولة  أولويات  مع  يتفق  بما 
من  المقدمة  اإلنمائية  المساعدات  وتسجيل  حصر  وكذلك  الشأن. 
وإعداد  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  سنويًا،  وتحديثها  الدولة 
اإلنمائية  بالمساعدات  الخاصة  والبحوث  والدراسات  التقارير 
وتوثيقها  واألجنبية،  العربية  للدول  الدولة  من  المقدمة  واإلنسانية 
تقديم االستشارات  الدولية، عالوة على  المنظمات والهيئات  لدى 
بتقديم  المعنية  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولة  ألجهزة  الفنية 

)Ministery of foriegn affairs( .المساعدات اإلنمائية واإلنسانية
باإلضافة إلى المؤسسات الحكومية المعنية بالتنمية الدولية، فقد 
الحكومية  غير  القطرية  واألجهزة  المؤسسات  من  العديد  إنشاء  تم 
النامية، السيما  للدول  العون اإلنمائي واإلنساني  بتقديم  تعنى  التي 

الدول الفقيرة منها، ومن أهم هذه المؤسسات ما يأتي:
مؤسسة التعليم فوق الجميع.  ●
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مؤسسة صلتك.  ●
مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا   ●

مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية.  ●
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد اهلل للخدمات اإلنسانية.  ●

مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر الخيرية.  ●
مؤسسة الفيصل بال حدود لألعمال الخيرية.  ●

مؤسسة األصمخ لألعمال الخيرية.  ●
جمعية قطر الخيرية.  ●

جمعية الهالل األحمر القطري.  ●

ثالثًا: العون اإلنمائي القطري: الخصائص والتطور:
يتسم العون اإلنمائي المقدم من دولة قطر الى مختلف دول العالم 
التعاون  اإلسالمي بجملة من الخصائص تميزه عن غيره من نماذج 
دول  والسيما  األخرى،  الدول  من  المقدم  واإلنمائي  االقتصادي 
لجنة المساعدات التنموية« الداك«، وفيما يلي بيان بأهم الخصائص:

تتميز المساعدات اإلنمائية القطرية بوصفها تشكل عونًا أكثر   ●
وال  أخرى.  نامية  دول  إلى  نامية  دولة  من  تكلفة،  وأقل  يسرًا 
قبل  من  يحدث  كما  والتنفيذ  التوريد  بشروط  تقييدها  يتم 
الدول المانحة. فهي غير مشروطة، المسألة التي توفر للدول 
المساعدات  هذه  واستغالل  إلدارة  كبيرة  إمكانية  المتلقية 

بتكلفة أقل، وبمرونة أكبر تنسجم مع سياساتها اإلنمائية.
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عدة،  قنوات  خالل  من  القطرية  اإلنمائية  المساعدات  تقدم   ●
من أهمها المساعدات اإلنمائية الثنائية التي تقدمها الحكومة 
للتنمية،  قطر  صندوق  طريق  عن  أو  مباشرة  بصورة  القطرية 
المنظمات  خالل  من  تقدم  التي  المساعدات  إلى  إضافة 
التي  المساعدات  وكذلك  الحكومية،  غير  والمؤسسات 
في  قطر  دولة  تساهم  التي  العربية  التنمية  مؤسسات  تقدمها 
العربي  والصندوق  للتنمية،  اإلسالمي  كالبنك  تمويلها، 
للتنمية  أوبك  وصندوق  واالجتماعي،  االقتصادي  لإلنماء 
أفريقيا،  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  والمصرف  الدولية، 
لدعم  العربي  الخليج  وبرنامج  العربي،  النقد  وصندوق 
منظمات األمم المتحدة اإلنمائية، إضافة إلى مساهمات دولة 

قطر في المؤسسات الدولية المانحة للعون اإلنمائي.
قروض  صورة  في  إما  القطرية،  اإلنمائية  المساعدات  تقدم   ●
فترتي  الفائدة وطول  انخفاض سعر  باليسر من خالل  تتصف 
السماح والسداد، أو في صورة منح وهبات ال تسترد، وذلك 
الوطني  التنموية في قطاعات االقتصاد  المشاريع  بقصد دعم 
في الدول المستفيدة، وبرامج االصالح االقتصادي، ومشاريع 
والمؤسسي  الفني  الدعم  إلى  إضافة  االجتماعية،  التنمية 

واإلغاثة في حاالت النكبات والكوارث الطبيعية.
والمعونات  المساعدات  تغطيها  التي  الجغرافية  الرقعة  اتساع   ●
هذه  من  المستفيدة  الدول  عدد  بلغ  حيث  القطرية،  اإلنمائية 
المساعدات بشقيها الحكومي وغير الحكومي حتى نهاية عام 
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المسألة  المختلفة،  العالم  مناطق  في  دولة   )110( نحو   2013

لهذه  الواسع  الدولي  النطاق  جلية  بصورة  فيها  يتضح  التي 
المساعدات )الدبلوماسي، 2014م ، الصفحات  68-67 (.

3( تطور المساعدات والمعونات اإلنمائية المقدمة من دولة قطر:
دولة  من  المقدمة  اإلنمائية  والمعونات  المساعدات  شهدت 
ارتفعت  حيث   ،)2013-2006( الفترة  خالل  ملحوظًا  تطورًا  قطر 
 )6.5( حوالي  إلى   2006 عام  قطري  ريال  مليار   )2.3( حوالي  من 
مليار ريال قطري عام 2013، أي بارتفاع قدره )182%(. وقد شكلت 
غير  المساعدات  أما   .)%78( نسبته  ما  منها  الحكومية  المساعدات 
الحكومية المقدمة من المؤسسات والجمعيات غير الحكومية فقد 

مثلت ما نسبته )22%(. والجدول التالي يبين ذلك:

 جدول )1(: إجمالي المساعدات المقدمة من دولة قطر خالل الفترة
2006-2013 )ريال قطري(

نسبة المساعدات السنة
الحكومية 

نسبة المساعدات الغير 
حكومية 

2006%90%10

2007%84%16

2008%74%26

2009%58%42

2010%57%43

2011%77%23
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2012%67%33

2013%78%22

2014%76%24

المصدر: تم احتساب النسب استنادًا إلى تقرير المساعدات الخارجية.

وتخطت نسبة المساعدات اإلنمائية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
المساعدات  لجنة  دول  في  نظيرتها   2013 عام   )%0.58( البالغة 
 (United Nations,2014,P.49(  )%0.30( البالغة   )DAC( التنموية 

والشكل التالي يبين ذلك:

شكل )1( نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
بين )2013-2006(

0.63 

0.42 0.39 0.39 0.40 

0.54 
0.58 

0.76 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء والمعهد الدبلوماسي، تقرير األهداف 
اإلنمائية في دولة قطر، 2014، ص 68

من  المقدمة  للمساعدات  الجغرافي  بالتوزيع  يتعلق  ما  في  أما 
المساعدات  الجزء األكبر من تلك  بأن  حكومة دولة قطر، فيالحظ 
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في  تقع  التي  العربية  الدول  فيها  بما  اآلسيوية  الدول  إلى  ذهب  قد 
نسبته  ما  لها  المقدمة  المساعدات  مثلت،  حيث  األفريقية،  القارة 
لعام  المقدمة  القطرية  الحكومية  المساعدات  إجمالي  من   )%54(
بنسبة  األمريكيتان  ثم   ،)%44( بنسبة  اآلسيوية  الدول  تليها   ،2014

)0.5%(، فأوروبا بنسبة )0.2%(. والجدول التالي يبين ذلك:

جدول )2(: التوزيع الجغرافي للمساعدات الحكومية المقدمة من دولة قطر 
حسب األقاليم لعام 2014 

)ريال قطري(

النسبة من اإلجمالي اإلقليم
54%أفريقيا

44%آسيا 

0.5%األمريكيتين

0.2%أوروبا

1.3%المنظمات الدولية

100%اإلجمالي 

الخارجية  المساعدات  تقرير  الدولية،  التنمية  إدارة   – الخارجية  وزارة  المصدر: 
2014، الدوحة، 2015، ص 24.

ويمكن القول بأن جّل المساعدات اإلنمائية المقدمة من دولة قطر 
وهذا  اإلسالمي.  التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  منها  استفادت  قد 
يعكس بصورة جلية أهمية روح التضامن الذي تحرص عليه دولة قطر 
من  كل  جاءت  وقد  الشقيقة،  اإلسالمية  الدول  مع  مواقفها  كافة  في 
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سوريا والمغرب وفلسطين ومصر واليمن في مقدمة الدول اإلسالمية 
التي استفادت من تلك المساعدات، والجدول التالي يبين ذلك:

جدول )3(: الدول اإلسالمية العشر األكثر تلقيًا للمساعدات الحكومية 
القطرية لعام 2013 »ريال قطري«

النسبة من اإلجماليالدولة 
24%سوريا

19%المغرب

17%فلسطين

12%مصر

11.5%اليمن

2%السودان

0.8%الصومال

0.7%طاجكستان

0.09%ماليزيا

0.01%باكستان

14.25%بقية الدول 

100%المجموع 

المصدر: تم استخراج النسب باالعتماد على تقرير المساعدات الخارجية 2013.

حصدت  فقد  المجاالت،  بحسب  بالتوزيع  يتعلق  ما  في  أما 
يقدر  ما  أي  قطري،  ريال  مليار   )3.4( قيمته  ما  التنموية  األنشطة 
بـ)68%( من إجمالي المساعدات الخارجية مقارنة بما نسبته )%58( 
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 )1.6( حوالي  بلغ  فقد  اإلنسانية  المشاريع  نصيب  أما   .2012 عام 
مليار ريال، أي ما مقداره )32%( من إجمالي المساعدات الخارجية 
مقارنة بـ )42%( عام 2012  )الخارجية، تقرير المساعدات الخارجية 

2013  ، 2014، صفحة 33(

القطرية،  الخارجية  للمساعدات  القطاعي  التوزيع  مشهد  ويشير 
إلى أن القطاع اإلغاثي، يبلغ نسبة )30%(، ويبلغ قطاع البناء والتشييد 
لعام  المقدمة  والمعونات  المساعدات  إجمالي  من   ،)%27( نسبة 
اإلعمار،  إعادة  بمشاريع  قطر  حكومة  اهتمام  يعكس  وهذا   .2013

وبناء  ترميمها،  وإعادة  المساكن  وبناء  الطرق  مشاريع  تشمل  التي 
الموازنات  دعم  يليه  القطاعات،  متعدد  يأتي  ثم  التنموية.  المراكز 
بنسبة  الثانية  بالمرتبة  المالية  واألعباء  الضغوط  لمواجهة  العامة 

)18%(. والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول )4(: الدول اإلسالمية العشر األكثر تلقيًا للمساعدات الخارجية 
القطرية لعام 2013 »ريال قطري«

النسبة من اإلجماليالمجال اإلنمائي

30%اإلغاثي

26.7%البناء والتشييد

18%متعدد القطاعات

18%دعم الموازنة العامة

2.7%إيواء
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1.9%ثقافي

1.7%أخرى

0.5%التعليم

0.2%بناء القدرات

0.1%الصحة

0.1%الرعاية االجتماعية

0.1%التغذية

100%إجمالي المساعدات

الخارجية  المساعدات  تقرير  الدولية،  التنمية  إدارة   – الخارجية  وزارة  المصدر: 
2013. ص 34.

رابعًا: أهم المبادرات القطرية في مجال الـتعاون اإلنمائي 
بين الدول اإلسالمية:

للدول  والمساندة  اإلنمائي  الدعم  تقديم  نحو  سعيها  إطار  في 
قامت  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  بغية  الشقيقة  اإلسالمية 
فرص  توفير  إلى  الهادفة  المبادرات  من  العديد  بتنفيذ  قطر  دولة 
عمل الئقة للشباب، والقضاء على البطالة، ومحاربة الفقر والجوع، 
والقضاء على معدالت األمية المرتفعة، السيما في الدول اإلسالمية 
األقل نموًا، إضافة إلى مساعدتها هذه الدول في التقليل من وفيات 
األطفال ومحاربة األمراض المعدية. ويمكن اإلشارة إلى أهم هذه 

المبادرات كاآلتي:
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1( إنشاء مؤسسة صلتك:

حكومية  غير  دولية  كمنظمة   2008 عام  صلتك  مؤسسة  أنشئت 
لجيل  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  إلى  الماسة  الحاجة  لمعالجة 
البطالة،  من  يعانون  الذين  العربي واإلسالمي  العالمين  في  الشباب 
من خالل توفير صلة الوصل بينهم وبين أرباب األعمال والوظائف، 
باستخدام  بهم  الخاصة  المشروعات  تنفيذ  على  وتشجيعهم 
لهذا  ُتعد  معلومات  شبكة  طريق  وعن  متطورة،  تكنولوجية  وسائل 

الغرض)المهندي و الهيتي، 2010، صفحة  118 (.
وركزت المؤسسة خالل السنوات الست المنصرمة على معالجة 
تتراوح  الذين  للشباب  عمل  فرص  إيجاد  إلى  المتزايدة  الحاجة 
ترتفع  حيث  اإلسالمية،  الدول  في  عامًا   )30-18( بين  ما  أعمارهم 
معدالت البطالة بين الشباب وتقل فيها فرص التوظيف. وقد قامت 
والمغرب  وسوريا  اليمن  من  كل  في  مشروعات  بتنفيذ  المؤسسة 
واألردن ومصر والعراق وتونس والصومال، حيث أسست مصارف 
مشروعات  لتمويل  قروض  تقديم  في  أسهمت  الصغر  متناهية 
استفادت منها شرائح واسعة في تلك الدول، ما أسهم في الحد من 
وقد  احتياجًا.  األكثر  المناطق  في  والسيما  المرأة،  وتمكين  الفقر 
خالل  قطري  ريال  مليون   )98.7( مبلغ  صلتك  مؤسسة  خصصت 
اإلسالمية،  الدول  في  مشروعاتها  لتمويل   )2013-2010( الفترة 

وتمثلت هذه المشروعات في اآلتي: 
برنامج صلتك اإلقليمي لتمويل صناديق قروض الشباب.  ●
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مع  بالتعاون  الفلسطيني  الشباب  لتشغيل  االئتماني  الصندوق   ●
وكالة غوث الالجئين »األونروا«.

القروض  لتقديم   )kiva  - )كيفا  برنامج  ظل  في  مبادرة   ●
ألصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب العربي.

برنامج حسابات التوفير للشباب كمعاملة خاصة تتناسب مع   ●
إمكاناتهم.

الصغيرة  المشروعات  لدعم  المالية  غير  الخدمات  برنامج   ●
الخاصة بالشباب.

تمويل  لصناديق  مشتركة  استثمارات  في  المساهمة   ●
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

تأسيس صندوق إقليمي للمساعدات التقنية وتطوير األعمال   ●
)الهيتي، 2013، الصفحات  59-58(.

2( صندوق دعم التعليم في العراق:
دوالر  مليون   )15( مال  برأس   2003 عام  الصندوق  هذا  تأسس 
والعلوم  والثقافة  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  بين  اتفاقية  بموجب 
وبدأ  المجتمع.  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  ومؤسسة  »اليونسكو«، 
اليونسكو  منظمة  من  إقرارها  تم  مشاريع  ستة  بتنفيذ  أعماله  باكورة 
والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  العراقية  الجامعات  مع  بالتعاون 
التي تساعدها على إعادة إحياء  بالمعدات  العلمي، بهدف تزويدها 

وتفعيل الجامعات العراقية المختلفة.
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بأجهزة  العراقية  الجامعات  تزويد  المشاريع  وتم من خالل هذه 
للحاسوب وإنشاء عدة مراكز لإلنترنت في كّل الجامعات وتزويدها 
الطلبة  وتزويد  للتدريب  الالزمة  والمعدات  العالمية  بالمختبرات 
إيفاد  تم  كما  العلمية،  بالمراجع  والمكتبات  الدراسية  بالكتب 
تدريبية  دورات  في  التخصصات  مختلف  من  جامعي  أستاذ   500

تنفيذ  تم  وكذلك  العالم،  أنحاء  مختلف  من  متقدمة  لجامعات 
العديد من المشاريع التي تعنى بتطوير نظم التعليم العالي ومناهجه 
العراقية  الجامعات  بين  توأمة  عالقة  وإقامة  جودته،  وتحسين 

والعالمية )المهندي و الهيتي، 2010، الصفحات  123-122 (.

3( مبادرة علم طفالً:

صاحبة  أسستها  التي  الجميع«  فوق  »التعليم  مؤسسة  أطلقت 
السمو الشيخة موزا بنت ناصر برنامج »عّلم طفالً« في العام 2012. 
على  النامية  الدول  في  األطفال  جميع  حصول  ضمان  إلى  ويهدف 
من  المحرومين  األطفال  عدد  خفض  خالل  من  التعليم  في  حقهم 
كافة،  العالم  أنحاء  في  التعليم،  الحصول على  في  األساسي  حقهم 
»عّلم  برنامج  ويصل  طفل.  مليون   57 بنحو  عددهم  يقدر  والذين 
المحرومين  األطفال  من   %70 نحو  تضم  التي  الدول  إلى  طفالً« 
أثبتت  تعليمية  برامج  تقديم  على  البرنامج  ويركز  الدراسة.  من 
لتعليم  المبتكرة  األفكار  العتماد  والترويج  وجودتها،  نجاحها 
لألطفال  النتائج  أفضل  لضمان  التعاون  على  والتشجيع  األطفال، 
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ومجتمعاتهم. وتمّكن البرنامج حتى اآلن من تقديم الدعم ألكثر من 
بتمويل  44 مشروعًا  التعليم، من خالل  مليوني طفل محرومين من 
10 ماليين  إلى  الوصول  إلى  البرنامج  بلدًا. ويهدف   24 مشترك في 

(Qatar foundation) 2015/2016 طفل في نهاية العام الدراسي

4( مبادرة نشر التعليم في آسيا: 

آسيا  نحو  الخير  أيادي  تنفذها مؤسسة  التي  المبادرة  تهدف هذه 
»روتا«، إلى توفير فرص التعليم االبتدائي والثانوي في بعض الدول 
لبنان،  العراق،  اندونيسيا،  بنغالديش،  أفغانستان،  اإلسالمية، وهي: 
باكستان، فلسطين، وسوريا. وبلغت قيمة المبالغ النقدية التي أنفقتها 
روتا لدعم ونشر التعليم في آسيا خالل الفترة )2006-2013( حوالي 
173 مليون ريال قطري، استخدمت في بناء مدارس جديدة وترميم 

التعليمية  البيئة  وتطوير  وتدريبهم  المعلمين  وتأهيل  قديمة  مدارس 
من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

مؤسسة  تقوم  آسيا،  في  الرسمي  التعليم  نظم  دعم  إلى  وإضافة 
التعليم  إطار  في  مشروعات  بتنفيذ  »روتا«  آسيا  نحو  الخير  أيادي 
تقوم  الرسمي من خالل دعم مشروعات محو األمية. وكذلك  غير 
األنشطة  توفير  يلتزم ضمان  الذي  الطارئ  التعليمي  البرنامج  بتنفيذ 
الشبكة  لمعايير  األدنى  الحد  وفق  الرسمية  وغير  الرسمية  التعليمية 
المتكررة  واألزمات  الطوارئ  أوقات  في  التعليم  لوكاالت  الدولية 

)Routa( وإعادة اإلعمار المبكر
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5( مبادرة الفاخورة:

التعليم  مؤسسة  تنفذها  التي  البرامج  أحد  المبادرة  هذه  تمثل 
وجاءت  فلسطين.  في  غزة  قطاع  في  التعليم  لدعم  الجميع  فوق 
 ،2008 في  غزة  على  اإلسرائيلية  الهجمات  بعد  المبادرة  هذه 
الطالب  حقوق  دعم  إلى  يرمي  دولي  تحرك  من  جزءًا  تعتبر  وهي 
الطالب في غزة والضفة  الوعي حول معاناة  الفلسطينيين، وزيادة 
المبادرة  هذا  إطار  في  المقدمة  المساعدات  قيمة  وبلغت  الغربية. 
حوالي )27( مليون ريال قطري لعامي 2010 و 2011م )الخارجية، 

2012، صفحة  53 (.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مبادرة رائدة من قبل صاحبة السمو 
للتربية  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ناصر  بنت  موزا  الشيخة 
والعلوم وتنمية المجتمع. ومنذ تأسيسها نجحت الفاخورة في القيام 
بدور رائد من أجل مساعدة طالب فلسطين؛ بحيث تلتزم الفاخورة 
ما  للمرحلة  سنوات  عشر  لمدة  سنويًا  دراسية  منحة   100 بتأمين 
العديد  مع  تعمل  كما  غزة،  في  الفلسطينيين  للطالب  الثانوية  بعد 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بينها  ومن  الدولية،  الوكاالت  من 
مستوى  وتحسين  غزة،  جامعات  تأهيل  إعادة  أجل  من  واليونسكو 
وتوفير  للطالب،  واالجتماعي  النفسي  اإلرشاد  وتوفير  التعليم، 
من  العديد  وتأمين  الشباب،  من  يحتاجها  لمن  اصطناعية  أطراف 

البرامج لمساعدة الشباب المعّوقين.  
إعادة  المبادرة مشروع  إطار  نفذت في  التي  المشاريع  أبرز  ومن 
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الجامعة اإلسالمية عبر إضافة طابقين يتضمنان  الطب في  بناء كلية 
السريرية  للمهارات  ومختبرات  طبية،  ومكتبة  عمل،  لورش  غرفًا 
لعلم  ومتحًفا  المرضية،  األنسجة  لعلم  ومختبرًا  والتمريضية، 

األمراض، ومختبرا للبصريات.

6( التحالف العالمي لألراضي الجافة:
هذه المبادرة تّم إطالقها في 24 أيلول )سبتمبر( 2010، إثر اجتماع 
رفيع  المستوى بحضور األمين العالم لألمم المتحدة بان كي مون 
المسؤولين  وكبار  حكومات  وزراء  بينهم  من  مفوضًا   115 ونحو 
لدول  التعاون  كمجلس  إقليمية،  منظمات  عن  ممثلين  الى  إضافة 
للبحوث  الدولي  والمركز  العربية  الدول  وجامعة  العربية،  الخليج 
الزراعية في المناطق الجافة، ومركز البحوث الزراعية الدولية التابع 
وكبار  ورؤساء  العالمية،  الزراعية  للبحوث  االستشارية  للمجموعة 
الدولي  والصندوق  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  البنك  مسؤولي 
للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي واتفاقية األمم المتحدة للتصحر.
منصة  إنشاء  إلى  تهدف  التي  المبادرة  هذه  قطر  دولة  تقود 
التي تسعى  الجافة،  األراضي  بين دول  والتنسيق  والتكامل  للتعاون 
عبر  الغذائي،  األمن  انعدام  يفرضها  التي  التحديات  مواجهة  الى 
والتكنولوجية  العلمية  والخبرات  اإلمكانات  ودمج  الجهود  تضافر 

.)Routa( والقدرات التمويلية
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يعالج  قد  الجافة  لألراضي  عالمي  تحالف  إنشاء  أن  شك  وال   
المتوقع  ومن  القاحلة.  وشبه  القاحلة  بالدول  الخاصة  الصعوبات 
شرف  ميثاق  إلى  الجافة  لألراضي  العالمي  التحالف  يتحول  أن 
مشترك بين الدول المتأثرة بشدة بتحديات األراضي الجافة، وذلك 
لمواجهة خطر انعدام األمن الغذائي، ووضع الحلول لمشاكل األمن 
الشدة. والدول  المساعدة في أوقات  الشائعة لديها وتبادل  الغذائي 
 )14( منها  دولة،   )17( الجافة  لألراضي  العالمي  للتحالف  الداعمة 
سلطنة  البحرين،  اإلمارات،  الكويت،  قطر،  هي:  إسالمية،  دولة 
كازاخستان،  تونس،  ليبيا،  مصر،  العراق،  الجزائر،  األردن  عمان، 
باإلضافة إلى ثالث دول من خارج منظمة التعاون اإلسالمي، هي: 
العالمي  التحالف  مهمة  وتتمثل  المكسيك.  ناميبيا،  أفريقيا،  جنوب 

لألراضي الجافة بما يلي:
بالدول  الخاصة  الغذائي  األمن  وخطط  سياسات  تحسين   ●

األعضاء.
األمن  في  الضعف  نقاط  لتقليص  مشتركة  إجراءات  تبني   ●

الغذائي لدى الدول األعضاء.
الدول  في  الغذائي  األمن  ألزمات  االستجابة  قدرات  تطوير   ●

األعضاء.
تلبية  وبحثية  تكنولوجية  ابتكارات  وضع  في  االنخراط   ●
الحتياجات الدول األعضاء في التحالف من حيث استخدام 

الطاقة والمياه والزراعة.
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خالل  من  الغذائي  األمن  حول  وبحثية  تنموية  برامج  تنفيذ   ●
التمويل المباشر الذي يتم توفيره للمؤسسات الدولية ومتعددة 

األطراف القائمة.
توفير آليات تمويل لالستثمارات الخاصة باألمن الغذائي.  ●

الدولية  الجهود  بذل  في  التحالف  أعضاء  مشاركة  تسهيل   ●
ومتعددة األطراف المتعلقة باألمن الغذائي.

الحديث  والبحثي  التكنولوجي  االبتكار  فوائد  من  االستفادة   ●
مع بلدان األراضي الجافة األقل نموًا سعيًا إلى تقليص رقعة 

)Jbc news( الجوع والفقر

7( صندوق الصداقة القطري التونسي:

رأس  خالل  من  التونسي  القطري  الصداقة  صندوق  إنشاء  تم 
مال قدره 354 مليون ريال قطري. ويقدم الصندوق تسهيالت لعدد 
التي تهدف إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير  التنمية  من مشاريع 

مباشرة للشباب، كما يهدف إلى تدريبهم وإعدادهم لسوق العمل.
برنامجه  أطلق  الذي  تونس  في  القطري  الصداقة  صندوق  ُيعّد   
التونسيين  شركائه  من  بدعم   2013 )مايو(  آيار  في  رسمية  بصفة 
والشعب  التونسي  الشعب  بين  والشراكة  األخوة  عالقة  توطيد  إلى 
للشباب  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  طريق  عن  وذلك  القطري، 
عيشه  ظروف  وتحسين  طموحاته  تحقيق  من  يتمكن  كي  التونسي 
التمويل  يوفر  أن  المؤمل  ومن  والتكنولوجيا.  األعمال  ريادة  عبر 

الذي يقدمه صندوق الصداقة )10( آالف فرص عمل للشباب.
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متكاملة، هدفها جمع عدد  اقتصادية  منظومة  الصندوق  ويشكل 
وجمعيات  خاصة  عمومية  مؤسسات  بينهم  من  الشركاء،  من  كبير 
في  ومساعدته  التونسي  للشباب  التمويل  توفير  على  تعمل  تونسية 
مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشاريع، إضافة إلى تقديم الدعم 

الالزم الذي سيساعدهم على النجاح.
)أكتوبر(  األول  تشرين  في  القطري  الصداقة  صندوق  وقع  وقد 
التونسي،  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  بنك  مع  اتفاقا   2013

دعم  تم   ،2014 )فبراير(  شباط  شهر  نهاية  وحتى  الحين  ذلك  ومنذ 
من  أولى  كدفعة  األعمال،  رّواد  من  شبان  لــــباحثين  مشروعًا   96

بين 345 مشروعًا ينتظر تمويلها من البنك وبدعم من الصندوق عبر 
قروض ميسرة من دون فائدة يتم استرجاعها على مدى خمسة أعوام، 
مع فترة سماح مدتها عامان. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشاريع 15 
قروض  شكل  في  تقدم  دينار  مليون   13.8 منها  تونسي  دينار  مليون 
لرواد األعمال من الشباب، و1.2 مليون دينار تكاليف إعادة هيكلة 

الخبرات بالبنك للوقوف وراء هذه المشاريع ومتابعتها.
إطار  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل  إلى  وإضافة 
إسكان  مجاالت  في  مشاريع  تدشين  تم  قد  فإنه  الصداقة،  صندوق 

ذوي الدخل المحدود، وهي:

أ( مشروع مدينة عمر المختار السكنية:
ببناء  والممثلة  المشروع،  من  الثانية  المرحلة  عن  عبارة  وهو 
ريال  مليون   105.85 قدرها  إجمالية  بتكلفة  اجتماعي،  مسكن   810

قطري، وبدء العمل به في نهاية شباط )فبراير( 2013.
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ب( مشروع حي المنجم بوالية الكاف:
الدخل  لذوي  سكنية  وحدة   50 بناء  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
المحدود بكلفة إجمالية مقدارها 4,521244 ريال قطري )الدبلوماسي، 

2014م ، صفحة 105(.

الخاتمة:
الدول  بين  اإلنمائي  التعاون  تعزيز  في  قطر  دولة  ساهمت 
التنمية  في  مؤثرًا  وشريكًا  مانحة  دولة  اليوم  ُتعّد  بحيث  اإلسالمية، 
والمعونات  المساعدات  تشكل  إذ  اإلسالمي،  العالم  في  الدولية 
اقتربت  للدولة، وقد  الخارجية  السياسة  في  أساسية  اإلنمائية ركيزة 
نسبة المساعدات اإلنمائية القطرية من )0.60%( من الناتج المحلي 
م العون اإلنمائي القطري باتساع  اإلجمالي للدولة عام 2013. ويتسِّ
منظمة  في  األعضاء  الدول  كافة  يشمل  فهو  له،  الجغرافية  الرقعة 
من  أخرى  دولة  خمسين  من  أكثر  إلى  إضافة  اإلسالمي،  التعاون 

خارج المنظمة.   
جهود  تدعم  التي  المبادرات  من  للعديد  الدولة  قدمت  كما 
حيث  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  في  اإلسالمية  الدول 
أنشئت مؤسسات خاصة بنشر التعليم ودعمه كمؤسسة التعليم فوق 
التعليم في  برامج وأنشطة تسهم في حماية نظم  تقدم  التي  الجميع 
وكذلك  والكوارث.  والصراعات  للحروب  تتعرض  التي  الدول 
مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا التي تهدف إلى نشر التعليم في آسيا، 



51

ومؤسسة الفاخورة التي تدعم قطاع التعليم في فلسطين، إضافة إلى 
إنشاء مؤسسة صلتك التي تعنى بتوفير فرص عمل الئقة للشباب في 

دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
إن تعزيز المكانة التي تحتلها دولة قطر في مجال التعاون اإلنمائي 

الدولي بين الدول اإلسالمية يستدعي األخذ بالتوصيات التالية:
وضع استراتيجية وطنية لدولة قطر في مجال التنمية الدولية،   )1

تأخذ بعين االعتبار ما جاء في ركيزة التعاون الدولي في رؤية 
الدولي،  اإلنمائي  التعاون  بخصوص   )2030( الوطنية  قطر 
وتوصيات ومقررات المنتديات والمؤتمرات العالمية ذات 

الصلة بالتنمية الدولية.
كإطار   2015 عام  بعد  ما  الدولية  التنمية  بأجندة  االسترشاد   )2

اإلنمائي  العون  تقديم  عند  األسبقيات  لتحديد  استراتيجي 
تحقيق  في  اإلسالمية  الدول  جهود  دعم  إلى  الهادف 
محاربة  بهدف  يتعلق  فيما  السيما  اإلنمائية،  األهداف 
المدقع والجوع، وتخفيض وفيات األطفال، وتعميم  الفقر 
التعليم األساسي، والقضاء على األمراض المعدية وتحقيق 

التنمية المستدامة.
3(  إن االرتقاء بأداء العون اإلنمائي القطري للدول اإلسالمية 

أيضا  يستدعي  بل  فحسب،  حجمه  ازدياد  في  يكون  ال 
في  منه  واالستفادة  العون  هذا  الستثمار  فاعلة  خطة  وضع 
المعنية  القطرية  بين المؤسسات  المشتركة  ضوء المسؤولية 



52

في  العون  لهذا  المتلقية  والجهات  اإلنمائي  العون  بتقديم 
الدول اإلسالمية.

الدول  جهود  تعزيز  إلى  يقود  الذي  بالتعاون  االهتمام   )4

أبعادها  بمختلف  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  اإلسالمية 
وهذا يتطلب تطوير الهياكل المؤسسية في الدول اإلسالمية 
المتلقية للمساعدات والمعونات اإلنمائية القطرية من خالل 
يسهم  وبما  المساعدات  هذه  كفاءة  لرفع  والمتابعة  التنظيم 

في االرتقاء باألداء اإلنمائي للدول اإلسالمية المستفيدة. 
للدول  اإلسالمية  القمم  عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ   )5

بالعون  يتعلق  بما  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
اإلنمائي الدولي، وزيادة الدعم المقدم للمنظمات والهيئات 

اإلسالمية المعنية بالتنمية والتكامل بين الدول اإلسالمية. 
حّل  إلى  الهادفة  المبادرات  على  التركيز  في  االستمرار    )6

الفقيرة  السيما  اإلسالمية  الدول  تواجه  التي  المشكالت 
الخدمات  مستوى  وتدني  والبطالة  بالفقر  والمتمثلة  منها، 
غير  والمؤسسات  المنظمات  وتوجيه  والصحية،  التعليمية 
في  الشباب  دعم  إلى  صلتك  مؤسسة  السيما  الحكومية، 
إيجاد فرص عمل لهم، من خالل تقديم المساعدات الهادفة 
توفير  تسهم  الصغر  ومتناهية  صغيرة  مشروعات  إنشاء  إلى 
الدول  العمل في  العاطلين عن  الشباب  فرص عمل لجيش 

اإلسالمية.
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 اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية

األستاذ الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد(1)

الملخص:
التجارة  تحرير  مهّمة  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية  استكملت 
السلعية من القيود التي تعوقها، واستحدثت ثالث اتفاقيات جديدةـ، 
إحداها تختص بتحرير التجارة في الخدمات والثانية تختص بحقوق 
ورؤية  االستثمار-  قيود  بإزالة  فتهتم  الثالثة  أما  الفكرية.  الملكية 
االتفاقية وتقويمها في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية، ما يستدعي 
إعادة طرح قضية المقاصد وفهمها على المستوى الكّلي وفي إطار 
مقصد  المقال  ف  ُيعرِّ ثم  ومن  أولوياتها.  ترتيب  ضرورة  مع  حركي 
»حفظ الدين« كمقصد رئيس على خط مواز لمقصد »حفظ الناس« 
)األنفس والنسل( ومقصد »اإلنتاج« كمقصد شرعي تكميلي مالزم 
لألخير، وأن هذا هو المدخل المنهجي المناسب لمناقشة االتفاقية 
هذا  خالل  ومن  اإلسالمية.  الدول  اقتصادات  على  آثارها  ورؤية 
التزام  يفترض  شرعي،  كمقصد  »اإلنتاج«  يتناول  الذي  المدخل 

السياسية،  الدراسات االقتصادية والعلوم  (1)  استاذ االقتصاد والتمويل اإلسالمي بكلية 
جامعة اإلسكندرية، مصر
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محدودية  المقال  ويناقش  وخارجيا،  داخليا  به  اإلسالمية  الدول 
التجارة  تحرير  من  اإلسالمية  الدول  تجنيها  أن  يمكن  التي  المنافع 
الدول  عامة  مثل  تعاني  هي  بينما  االتفاقية،  هذه  إطار  في  العالمية 
ملزمة  عالمية  اتفاقية  وأن  إنتاجية،  هيكلية  اختالالت  من  النامية 
ينبغي  الدول  لجميع  االقتصادي  الرفاه  تحقيق  مقولة  من  انطلقت 
الدول اإلسالمية  فيها  بما  أطرافها  أن تحقق مكاسب عادلة لجميع 
ويتعرض  الشريعة.  مقاصد  إطار  في  التنمية  تستهدف  نامية  كدول 
أو  التطبيق،  خالل  من  ظهرت  االتفاقية  من  مهمة  لجوانب  المقال 
الفكرية  والملكية  الخدمات  اتفاقيات  تطبيق  على  تترتب  أن  يمكن 
اإلنتاج.  لمقصد  الشرعي  المنظور  من  وذلك  االستثمار،  وقيود 
انفتاح  ضرورة  تجاهل  أو  إهمال  يمكن  ال  بينما  أنه  المقال  ويبين 
معها  مصالحها  تشابك  بسبب  العالم  دول  على  اإلسالمية  الدول 
واالعتماد المتبادل القائم بين اقتصاداتها، فإنه ال يمكن أيضًا تجاهل 
ال  أو  الشريعة  مع  تتفق  ال  التي  االتفاقية  في  الرئيسة  البنود  بعض 
تحقق مقاصدها - والبد من التنويه أن هذا المقال يستهدف إرساء 
منهج ومجموعة مبادئ تصلح في ما بعد كأساس للقيام بدراسات 
على  وآثارها  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية  عن  تطبيقية  اقتصادية 

الدول من المنظور اإلسالمي-
الشريعة  مقاصد  العالمية،  التجارة  اتفاقية  المفتاح:  كلمات 

اإلسالمية، مكاسب التجارة الدولية، الدول اإلسالمية
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مقدمة:
 World Trade العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية  وقعت 
الختامية  الدورة  أعقاب  في   1994 عام  مراكش  في   Organization

والتي   )GATT( والتعريفة  للتجارة  العامة  االتفاقية  لمفاوضات 
دولة.   123 وحضرتها  أوروغواي  في  سنوات  سبع  لمدة  انعقدت 
عملية  استكمال  تستهدف  منظمة  إنشاء  االتفاقية  واستهدفت 
ثم  من  تعوقها.  التي  القيود  من  كثير  من  الدولية  التجارة  تحرير 
تحرير  عملية  باستكمال  خاصة  نصوص  على  االتفاقية  اشتملت 
 ،1947 في  الجات  اتفاقية  توقيع  منذ  بدأت  والتي  السلعية،  التجارة 
التجارة  بتحرير  تختص  أحدها  جديدة  اتفاقيات  ثالث  واستحدثت 
الفكرية  الملكية  بحقوق  تختص  والثانية   ،GATS الخدمات  في 
االتفاقية  وتعبر   .TRIMs االستثمار  قيود  بإزالة  والثالثة   ،TRIPs

بشكل عام عن قبول الدول االعضاء بااللتزامات المتبادلة بواجبات 
وأن  الدولية،  التجارة  تحرير  مجال  في  محددة  وأفعال  وحقوق 
بالرجوع  ينظم  سوف  التطبيق  عن  الناشئة  الخالفات  في  االحتكام 
 .)Dominick Salvatore, 2007( إلي سكرتارية المنظمة في جنيف
لقد انضمت الدول اإلسالمية إلى هذه االتفاقية كما فعلت دول 
العالم األخرى، واحدة بعد األخرى، على أساس أن إزالة القيود عن 
يشجع  الفكرية  الملكيات  وحماية  الدولية  واالستثمارات  التجارة 
النمو  من  مزيد  اتجاه  في  ويعمل  الكفاءة  من  أسس  على  اإلنتاج 
والسؤال  تمييز.  دون  األخرى  وللدول  لها  االقتصادية  والرفاهية 
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المطروح في هذا المقال ليس مقتصرًا على مدى تحقق هذا الهدف 
بالنسبة الى الدول اإلسالمية في أوضاعها الحالية كدول نامية. ذلك 
كبيرًا  اختالفًا  نجد  أال  األمر-  هذا  على  اقتصرنا  إذا  نتوقع-  ألننا 
النامية  الدول  الدول اإلسالمية والعديد من  االتفاقية على  بين وقع 
بسبب  االتفاقية  تطبيق  في  مترتبة  وآثار  مشكالت  فهناك  األخرى. 
الدول  األعضاء:  بين  القائمة  الكبيرة  والتقنية  االقتصادية  الفجوة 
المتقدمة من  الدول اإلسالمية من جهة، والدول  بينها  النامية، ومن 

جانب آخر.
تحقق  فهل  االتفاقية،  يخص  المقال  في  المطروح  السؤال  إن 
مصالح الدول اإلسالمية، أو إلى مدى تقترب من تحقيق مصالحها، 
ويحتاج  صعب  سؤال  إنه  اإلسالمية؟  الشريعة  مقاصد  إطار  في 
مفاوضات  خالل  االتفاقية  أن  أولهما  لسببين  دقيقة  معالجة  إلى 
أوروغواي، أو في ما بعدها، لم تأخذ أصالً في الحسبان اعتبارات 
االعتبارات  هذه  أهمية  لعدم  ليس  ومقاصدها،  اإلسالمية  الشريعة 
من  سواء  المفاوضات،  طاولة  على  أصال  توضع  لم  لكونها  وإنما 
اإلسالمي  الفكر  ألن  وثانيهما  غيرها؛  أو  اإلسالمية  الدول  جهة 
القواعد  التعمق في  يتناول على أي درجة من درجات  لم  الحديث 
بين  والدولية  الكلية  االقتصادية  بالتعامالت  تتعلق  التي  الشرعية 

األمة اإلسالمية وغيرها من األمم ومقاصدها.
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حول مقاصد الشريعة اإلسالمية ومنهجها:
مكان  يحتّل  والشاطبي  الغزالي  الجليلين  اإلمامين  فكر  ظّل 
فإن  معروف،  هو  وكما  الشريعة.  مقاصد  إلى  التطرق  عند  الصدارة 
»الضروريات  هي  والمال  والعقل  والنسل  والنفس  الدين  حفظ 
الفكر  هذا  في  الشرعية  المقاصد  مقدمة  في  تعتبر  التي  الخمس« 
بعد  الشرعية  المقاصد  ترتيب  في  ذلك،  بعد  يأتي  ثم  األصيل. 
ما  وهو  الحياة  مشقة  من  ليخفف  اضافته  يمكن  ما  الضروريات، 
أحسن  الحياة  يجعل  ما  كل  ذلك  بعد  من  ثم  »الحاجيات«.  سمي 
أو أفضل وهي »التحسينات«. لقد تناول فقهاء وعلماء آخرين، بعد 
وإن  عليها،  فصّدقوا  بالمناقشة  المقاصد  هذه  الجليلين،  اإلمامين 
اختلفوا في ترتيبها من حيث األهمية أو التفاصيل. وأرى أن مدخل 
أو  يحصرنا  إطارًا  يضع  ال  والتحسينات  والحاجيات  الضروريات 
وإنما  وتحليلها،  الشريعة  مقاصد  بحث  في  عندها  نتوقف  حدودًا 
بابًا يمكن الولوج منه إلى ما وراء ذلك. فالمدخل أو المنهج  يفتح 
يكون  ما  أصلح  نهجيهما،  على  سار  ومن  الجليلين  اإلمامين  لدى 
لرؤية مقاصد الشريعة وتحليلها أساسًا على المستوى الجزئي )الفرد 
على  المقاصد  هذه  لرؤية  أوالً  نجتهد  أن  علينا  لذلك  العائلة(.  أو 
المستوى الكلي )األمة أو المجتمع(. ثانيًا، علينا أن نجدد تصوراتنا 
إلى إطار   Static الشرعية فُنخرجها من إطار السكون  المقاصد  عن 
اقتصادية واجتماعية مستمرة تالزم  تغيرات  فهناك  الزمن والحركة. 
حياتنا على الكوكب األرضي وتواكبها، وال تنفك عنها تغيرات في 
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إدراكنا وفهمنا ألمور حياتنا ولديننا الحنيف. ثم ثالثًا، علينا أن نتفهم 
المقاصد الشرعية على كل من المستويين الكلي Macro والحركي 
كيانات  من  مكونة  أو  مجتمعة  سواء  اإلسالمية،  لألمة   Dynamic

التجارية  بمصالحها  االهتمام  أن  أساس  وعلى  مستقلة،  سياسية 
واالقتصادية ال يتعارض مع مصالح األمم أو المجتمعات األخرى، 

وذلك في إطار السالم والتعاون العالمي لخير البشرية.
الغزالي  الجليلين  اإلمامين  لمدخل  نقد  سبق  ما  في  وليس 
يختص  إنساني  فكر  كل  ألن  حال  بأي  المقاصد  في  والشاطبي 
واجتهادات  مجاله  في  الفكري  بالتراث  ويتأثر  زمانه  بظروف 

المجتهدين في عصره. 
مقاصد  في  التقليدي  للمنهج  بالنسبة  ذكره  سبق  ما  سياق  وفي 
يصلح  ومناسب  جديد  مدخل  على  االعتماد  من  البد  الشريعة 
لفحص أو لتقويم اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ذلك ألن مضمون 
تنتمي  والذي  الدولي  االقتصاد  مجال  في  يقع  وهدفها  االتفاقية 
نظريته إلى االقتصاديات الكلية. وال يعنى الحديث عن مدخل آخر 
مناسب لمقاصد الشريعة أننا لن نستفيد من فكر الغزالي والشاطبي، 
بل سيكون ذلك ضروريًا. فما من فكر الحق أو مستحدث إال وهو 
وليد فكر سابق، فاجتهاد اإلمامين الجليلين هو األساس الذي قامت 
(1) وسوف نلحظ أن المدخل المقترح 

عليه كل االجتهادات الالحقة،

األمة  مستوى  وعلى  مجددا  الشريعة  مقاصد  بحث  ضرورة  أثاروا  من  أبرز  ومن   (1)
الشريعة  »مقاصد  القيم  كتابه  أنظر  عاشور  بن  الطاهر  محمد  الشيخ  اإلسالمية 

اإلسالمية« تحقيق محمد الطاهر الميساوى، دار النفائس، عمان، األردن 2001 
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لن يهمل المقاصد الخمس األساسية في الضروريات وإنما سيعمل 
على إعادة هيكلتها وترتيبها وبيان أهمياتها النسبية في إطار التصّور 

الالزم للكّل )األمة أو المجتمع( وفي إطار الزمن والحركة. 

في البداية البد من التأكيد على أن مقصد الشارع سبحانه وتعالى 
اْلِجنَّ  َخَلْقُت  ﴿َوما  تعالى  قال  وحده؛  عبادته  هو  اإلنسان  خلق  من 
اهلل  فرضه  ما  وكل   .)56 الذاريات:  )سورة  لَِيْعُبُدونِ﴾  ِإالَّ  ْنَس  َواإْلِ
بعد ذلك على عباده من فرائض في التنزيل أو ما سنه رسوله صّلى 
خير  المهمة  بهذه  للقيام  هو  إنما  الشريفة  سنته  في  وسلم  عليه  اهلل 
تعالى قال  بالجنة.  ويفوزوا  النار  عذاب  من  الناس  ينجو  حتى   قيام 

ْنيا  الدُّ اْلَحياُة  َوَما  فاَز  َفَقْد  اْلَجنََّة  َوأُْدِخَل  النَّاِر  َعنِ  ُزْحِزَح  ﴿َفَمْن 
الشريعة  مقاصد  فإن  ثم  من   .)185 عمران:  )آل  اْلُغُروِر﴾  َمتاُع  ِإالَّ 
المقصد  بهذا  الوفاء  إلى  إلى ما يرمى  تتوجه أوال وأساسًا  أن  يجب 
وإعادة  هيكلة  في  عليه  سنعتمد  الذي  المدخل  هو  وهذا  األسمى. 
الغزالي  فكر  في  وردت  التي  الشرعية  المقاصد  وصياغة  ترتيب 

والشاطبي. 
المقاصد  رأس  على  الدين  حفظ  مقصد  يأتي  المنطلق  هذا  من 
اهلل  ورضي  عبادته،  في  الشارع  بمقصد  مباشرة  يتعلق  حيث  جميعًا 
عن اإلمام الغزالي حينما أعاد في »المستصفى« عرض هذه المقاصد 
أوالً،  فعل  كما  ودنيوية،  دينية  إلى  يقسمها  فلم  إحكاًما  أكثر  بشكل 
بوضع  وقام  واحد،  آن  في  ودنيوية  دينية  كلها  أنها  المؤكد  من  ألن 
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)الغزالي(.  الضرورية  الشرعية  المقاصد  مقدمة  في  الدين«  »حفظ 
وكما يقرر الشاطبي فإن »مصلحة الدين، أو ضرورة الدين، هنا تعني: 
أصل الدين، وهو المتمثل في اإليمان باهلل وتوحيده وعبادته«. ومما 
قاله الشاطبي بحق أن »حفظ أصل الدين يكون أولى “في المقاصد« 
رب  جوار  في  األبدية  السعادة  نيل  من  وثمرته  مقصوده  إلى  نظرا 
وغيرها.  والمال  والعقل  األنفس  حفظ  من  سواه  وما  العالمين. 
فإنما كان مقصوًدا من أجله، على ما قال تعالى: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ 

ْنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدونِ{. َواأْلِ
فالناس  الناس«(1).  »حفظ  مقصد  ذلك  بعد  الترتيب  في  ويأتي 
القيامة، ومن دون حفظهم  يوم  إلى  اهلل وحده  بعبادة  المكلفون  هم 
على المستوى الكلي للبشرية وعلى المدى الطويل للزمن لن تكون 
هناك عبادة لهذا الصنف من الخلق. ويستلزم مقصد »حفظ الناس« 
حفظ األنفس والنسل(2)، وذلك بالتناكح والتناسل وإال نقص الناس 
الشارع  مقصد  وانقطع  البشرية،  للحياة  المقدرة  النهاية  قبل  وفنوا 
من خلقهم وهذا محال ألن إرادته سابقة إلرادة البشر ومشيئته فيهم 
وجل  عز  اهلل  يأذن  أن  إلى  حتمي  الناس  استمرار  فإن  لذلك  نافذة. 
َعَلى  َما  َجَعْلَنا  ﴿ِإنَّا  وجل  عز  قال  الساعة(3).  وقيام  األرض  بزوال 

الله في  الذين يحفظون دين  المؤمنين هم  الدين، ألن  وإن كان فلسفيًا مالزمًا لحفظ   (1)
األرض

إذًا فمقصد حفظ الناس يتضمن مقصدين عند اإلمامين الجليلين الغزالي والشاطبي  (2)
مقصد  فإن  الرساالت  خاتم  ورسالته  النبيين  خاتم  وسلم  عليه  الله  صلي  محمد  ألن   (3)
أو غير  اآلن  البشرية جمعاء مسلمين  ينطبق على  الناس  الشريعة اإلسالمية في حفظ 

مسلمين
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َما  َلَجاِعُلوَن  َوِإنَّا   )7( َعَمال  أَْحَسُن  ُهْم  أَيُّ لَِنْبُلَوُهْم  َلَها  ِزيَنًة  األْرضِ 
عليها َصِعيًدا ُجُرًزا﴾ )الكهف:8-7(. ويستلزم مقصد »حفظ الناس« 
اعتباره  يمكن  بدوره  والذى  البشرية  الحياة  مستلزمات  كل  إنتاج 
مقصدًا تكميليًا نسميه »مقصد اإلنتاج« . ثم إن مقصد »حفظ الناس« 
بالمعنى الالزم للعبادة يستلزم حفظ العقل، فالتكليف مقتصر على 

العاقل. 
»حفظ  مقصد  مع  وتداخله  الدين  حفظ  مقصد  ارتباط  ونالحظ 
الناس  وتعليم  العقل  يتطلب  الدين  حفظ  ألن  ذلك  الناس«. 
في  دينهم  على  يحافظوا  وكيف  اهلل  يعبدوا  كيف  إلى  وإرشادهم 
المالية  ومعامالتهم  االجتماعية  عالقاتهم  وفى  اليومية  حياتهم 
﴿ُهَو  يقول:  وتعالى  سبحانه  والحق  الشرعية.  األحكام  إقامة  وإلى 
َبِصيٌر﴾  َتْعَمُلوَن  بِما  َواهللَُّ  ُمْؤمٌِن  َومِْنُكْم  كاِفٌر  َفِمْنُكْم  َخَلَقُكْم  الَّذِي 
األرض  في  اهلل  دين  يحفظون  الذين  هم  والمؤمنون  )التغابن:2(. 
وحفظ  وإقامة  الدين  وتعلم  والعلم  العقل  حفظ  ذلك  في  ويلزمهم 
وتحفظ  العدل  تقيم  التي  الرسمية  المصالح  أو  المؤسسات  كافة 

األمن على أساس الشريعة. 
وبناء على ما سبق، فإن لدينا مقصدين أصيلين للشريعة، أولهما 
هو حفظ الدين ويتفق مع المقاصد التي بينها الغزالي والشاطبي من 
سواء  البشرية  األنفس  حفظ  ويعني  الناس  حفظ  هو  وثانيهما  قبل، 
من األصول أو الذرية. ومن هذين المقصدين تتفرع مقاصد أخرى 
أهم  بين  أصلية. ومن  ليست  تكميلية ألنها  نسميها  أن  يمكن  تابعة، 
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هذه المقاصد التكميلية مقصد »اإلنتاج«. وهذا األخير لم يبرز على 
وخاصة  الشريعة  لمقاصد  والشاطبي  الغزالي  تناول  في  النحو  هذا 
كما  الكلي«  »المستوى  على  التكميلي  المقصد  هذا  نتناول  حينما 

سوف نبين في هذا المقال. 
»حفظ  أوالً  يستلزم  الكلي  المستوى  على  اإلنتاج  مقصد  إن 
البشرية  للقوة  وتدريب  وتعليم  أمن  من  ذلك  يلزم  وما  العمل« 
للبحث  والفكرية  العقلية  الطاقات  حشد  إلى  باإلضافة  العاملة، 
المال«  »حفظ  وثانيًا،  لإلدارة.  التنظيمية  والقدرات  واالبتكار 
صيانة  ويعني  الجليلين(  اإلمامين  عند  الشريعة  مقاصد  أحد  )وهو 
وصيانة  الرشيد  غير  أو  السيء  االستخدام  من  الطبيعية  الثروات 
اإلنتاجي  المال  رأس  من  المختلفة  )األنواع  المصنوعة  الثروات 
اإلنتاج«  »مقصد  فإن  وهكذا  وتنميتها(1).  الهالك  من  واالجتماعي( 
والنسل  األنفس  لحفظ  الالزمة  العامة  المصالح  مجموع  يشمل 
من  االستهالكية  والخدمات  السلع  إنتاج  عبر  ومكان  زمان  كل  في 
الصحة  مستلزمات  وتوفير  والمسكن  والملبس  والشراب  الطعام 
آخره  إلى  والنقل  العامة  الصحة  المرض ومستلزمات  والعالج عند 
من ضرورات الحياة، باإلضافة إلى إنتاج كافة ما يلزم للقيام بالنشاط 

التنمية  جوهر  يمثل  الرشيد  غير  أو  السيء  االستخدام  من  الطبيعية  الثروات  صيانة   (1)
اإلنتاجي  سواء  العيني  المال  رأس  المصنوعة-أي  الثروات  صيانة  أما  المستدامة، 
 Replacement إحاللي  باستثمار  إال  تتحقق  ال  األساسية(  )البنية  االجتماعي  أو 
القيمة. الحظ  Net Investment موجب  باستثمار صافي  تنميتها  ثم   Investment

أن االستثمار الكلي في أي فترة زمنية يساوي مجموع اإلثنين.



65

والخدمات  واآلالت  والمعدات  كاألدوات  مباشر  بشكل  اإلنتاجي 
اإلنتاجية أو بشكل غير مباشر مثل الطرق والجسور واألبنية وغيرها 
المال«  يتبين من تحليلنا أن »حفظ  البنى األساسية. هكذا  أنواع  من 
جزء  ولكنه  والشاطبي،  الغزالي  عند  هو  كما  أصليًا  مقصدًا  ليس 
أن  والبد  ثانوي  أو  تابع  فهو  ثم  ومن  اإلنتاج.  مقصد  من  يتجزأ  ال 
العمل  قوة  العقل: حفظ  الناس وحفظ  بالضرورة مع حفظ  يتكامل 
وحفظ القدرة على التنظيم واإلبداع أو االبتكار ألن المال وحده ال 

ينتج.
الدين«  المتفرعة من مقصد »حفظ  التكميلية  المقاصد  أهم  ومن 
و»حفظ الناس« في هذا التحليل مقاصد حفظ العقل، ويستلزم إنتاج 
حفظ  ومقصد  والبحث  التعليم  مجاالت  في   Services الخدمات 
إنتاج  التعليم،  خدمات  إلى  باإلضافة  يستلزم،  وهو  واألمن.  العدل 
المصالح  ومع  الشريعة  مع  يتوافق  بما  العامة  المنافع  أو  الخدمات 
العامة للمجتمع. وكل هذه المقاصد الفرعية أو التكميلية يمكن في 
منهج  على  اعتمادا  وأدائها  تفاصيلها  في  االجتهاد  العملي  الواقع 

المصالح المرسلة. )عبد الرحمن يسري، 2009  ((1)  

سبق للمؤلف تحليل المقاصد الشرعية على أساس هذا النهج:  (1)
Abdelrahman Yousri Ahmed, “The Role of Finance in Achieving 

Maqasid Al-Sharia”, Proceedings of International Conference on 
Islamic Economics, Banking and Finance, 2009, Insania University, 
Malaysia, Published in Islamic Economic Studies (IRTI Journal), 
Vol. 19, No. 2, Muharram 1432H (December 2011)
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مقاصد الشريعة اإلسالمية في إطار المصالح االقتصادية 
الكلية )القومية والدولية( للدولة اإلسالمية

لمقصد  مالزم  تكميلي  مقصد  »اإلنتاج«  أن  سبق  مما  نستخلص 
ويأتي  للشريعة،  أصليين  مقصدين  أحد  هو  والذي  الناس«  »حفظ 
تحليل  في  تجاوزه  يمكن  فال  األهمية،  ترتيب  في  مباشرة  بعده  من 
الزمن  عنصري  وأخذًا  الكلي  المستوى  وعلى  الشريعة.  مقاصد 
لمقصد  مراتب  ثالث  عن  الحديث  يمكن  الحسبان  في  والحركة 
التحسينات.  ومرتبة  الحاجيات  ومرتبة  الضروريات  مرتبة  اإلنتاج؛ 
السلع  من  األدنى  الحد  المجتمع  ينتج  األولى،  المرتبة  وفي 
الكفاف.  بحد  تسميته  يمكن  ما  وهو  للمعيش،  الالزمة  والخدمات 
وفي المرتبة الثانية، يزداد اإلنتاج إلى المستوى الذي يحقق الكفاية 
للناس من حاجات المعيش، فيتمتعون بمستويات أفضل من الطعام 
مشقة  عنهم  يزيل  ما  كل  وبامتالك  والمسكن  والملبس  والشراب 
الرزق  طيبات  من  ويتنوع  اإلنتاج  يزداد  الثالثة  المرتبة  وفي  الحياة. 
الرفاهية.  من  درجة  في  الناس  ويعيش  خدمات(  أو  كانت  )سلعًا 
فإن  القرآن(1)،  في  ورد  كما   Balance »الميزان«  مفهوم  إطار  وفي 

فِي  َتْطَغْوا  َأالَّ   )7( اْلِميَزاَن  َوَوَضَع  َرَفَعَها  َماَء  ﴿َوالسَّ الرحمن  سورة  في  تعالي  قال   (1)
َمَعُهُم  َوَأنزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  َقاَل في سورة الحديد: ﴿َلَقْد  َكَما  اْلِميَزاِن )8(﴾ 
الميزان  مفهوم  ويتضح   ]25 ]اْلَحِديِد:  بِاْلِقْسِط﴾  النَّاُس  لَِيُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكَتاَب 
النور: الدنيا ومتطلبات اآلخرة في قوله تعالي في سورة  بين  فيما  العدل   وهو مفهوم 

َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما  الِة َوإِيَتاِء الزَّ ِه َوإَِقاِم الصَّ ﴿ِرَجاٌل اَل ُتْلِهيِهْم تَِجاَرٌة َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر اللَّ
َتَتَقلَُّب فِيِه اْلُقُلوُب َواألْبَصاُر﴾ )سورة النور: 37(
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يصبح  الدين«  »حفظ  ومقصد  الناس«  »حفظ  مقصد  بين  التوازن 
 wellbeing الرفاهية  بين  التصادم  لتحاشي  األهمية  غاية  في  أمرًا 
وحفظ الدين، عقيدة وشريعة، أي للتحقق من أن زينة الحياة الدنيا 
تؤدى  ولن-  لم-  وجل  عز  اهلل  أحلها  التي  الرزق  من  والطيبات 
من  مرتبة  كل  في  اإلنتاج  ويعتمد  الدين.  حفظ  بمقصد  إخالل  إلى 
تنظيمية  قوة عمل ومال وقدرات  المجتمع من  لدى  ما  مراتبه على 
شاع  عربية  كلمة  والمال  واالبتكار.  التجديد  على  قادرة  وعقول 
الكلي،  المستوى  العلم وتشمل على  الفقهاء وأهل  بين  استخدامها 
أصناف  من  اإلنتاجية  األصول  الحديثة  االقتصاد  لغة  في  نسميه  ما 
التي  اإلنتاجية  واألصول  لإلنسان  اهلل  وهبها  التي  الطبيعية  الثروات 
المال  رأس  عليه  نطلق  ما  وهو  وعلمه(  اهلل  )بإذن  اإلنسان  صنعها 
الكلي  االقتصادي  التحليل  إطار  وفي   (1).Physical Capital العيني 
Macro Analysis، فإن اإلنتاج على مستوى »الضروريات« يتطلب 

لحماية  مناسب  أمني  مناخ  وتوافر  العمل  األقل حماية حقوق  على 
تشريعي  ومناخ  والمشروعات،  األموال  رؤوس  أصحاب  مصالح 
واقتصادي مالئم يشجع على استثمار المدخرات المتاحة. أما عند 
الحاجيات  إشباع  إلى  تتجه  التي  اإلنتاج  من  األعلى  المستويات 
االرتقاء  يتطلب  األمر  فإن  الكماليات،  أو  التحسينات  انتاج  إلى  ثم 
بمهارات العمال والقدرات التنظيمية والطاقات البشرية التي تعمل 

المخزون  من  المال  رأس  القومية  الحسابات  في  العيني  المال  رأس  إلي  يضاف   (1)
السلعي
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األصول  استخدام  على  والعمل  واالبتكار  البحث  مجاالت  في 
المدخرات  وزيادة   ،Full Employment طاقتها  بكامل  اإلنتاجية 
ومزيد  األموال  رؤوس  في  د  مطرِّ بنموٍّ  يسمح  بما  واالستثمارات 
هذه  بمعظم  والقيام  اهلل.  خلقها  التي  الطبيعية  بالموارد  االنتفاع  من 
األمور يستلزم اإلحالة إلى فكر المصالح المرسلة والتأكد من عدم 
أو  الكليات  في  الشريعة  التعارض مع روح  أو  مخالفة نص شرعي 

الجزئيات.

رؤية نقدية من منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية ألسس 
اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

بمقصد »حفظ  متعلق  »اإلنتاج« مقصد شرعي اسالمي  أن  ذكرنا 
النامية  الدول  عداد  في  مصنفة  كلها  اإلسالمية  والدول  الناس«. 
ماسة  حاجة  في  استثناء  دون  من  وهي  الدخل،  متوسطة  أو  الفقيرة 
العربية  المنطقة  )في  منها  القليلة  القلة  الى  بالنسبة  حتى  للتنمية، 
الخليجية( التي تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة تتقارب مع ما هو 
االقتصادية.  الناحية  من  تقدما  العالم  دول  أكثر  في  وسائد  معروف 
في  هيكلية  تغيرات  االقتصادية  النظرية  في  تستلزم  الناتج  وتنمية 
بإعادة توزيع عناصر اإلنتاج  تتحقق إال  النشاط اإلنتاجي، وهذه ال 

ووضعها في أفضل االستخدامات الممكنة؛
 Best Allocation of للموارد  ممكن  تخصيص  أفضل  )قضية 
للموارد  الكامل  االستخدام  ومع  الظروف  هذه  وفي   )Resources
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نمو  معدل  ألعلى  مصاحبا  للدولة  ممكن  كلي  ناتج  أقصى  يتحقق 
ممكن.

االقتصادي،  المنظور  من  أوالً  تثار  أن  يجب  عديدة  أسئلة  ثمة 
وهي تدور حول إمكانيات تحقيق أفضل تخصيص ممكن للموارد 
الهيكلية  العقبات  العديد من  النامية عمليًا، وذلك بسبب  الدول  في 
االحتكارات،  وشيوع  األسواق  من  المنافسة  غياب  مثل  الداخلية 
األجور،  هياكل  اختالل  مع  العمالية  المهارات  وانخفاض 
إلى  باإلضافة  المالية،  واألسواق  المؤسسات  كفاءة  وانخفاض 
يتجه  السؤال  فإن  بالتالي  الرسمية.  الهيئات  في  المتفشي  الفساد 
)مثل  اإلسالمية  البلدان  في  التنمية  استفادة  إمكان  إلى  مباشرة 
العالم  على  التام  االقتصادي  االنفتاح  من  األخرى(  النامية  البلدان 
السلع  في  الحرة  بالتجارة  والسماح  الظروف،  هذه  في  الخارجي، 
أخرى  بعبارة  قيود.  دون  األجنبية  االستثمارات  وتدفق  والخدمات 
هل يسمح انفتاح األسواق الداخلية للدول اإلسالمية على األسواق 
بتنمية  منها،  تعاني  التي  الهيكلية  االختالالت  ظروف  في  العالمية، 
نشاطها اإلنتاجي وتنمية صادراتها على نحو أفضل، أم يؤدي ذلك 

إلى العكس؟ 
إن تجربة الحقب الماضية منذ عام 1947 في إطار اتفاقية الجات 
النحو  على  العالمية  التجارة  تحرير  أن  إلى  أبدا  تشير  ال   )GATT(
كثيرون  اعتقد  لقد  النظرية.  المفروض في  الذي سار عليه قد حقق 
المفروضة  القيود  من  كثير  من  حينذاك  السلعية  التجارة  تحرير  أن 
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وأنه  الدولية،  اإلنجازات  أبرز  من  وُيعدُّ  رائع،  إنجاز  بمثابة  عليها 
شك  وبال  العالم.  دول  لجميع  والتنمية  التجارة  نمو  بتحقيق  حرّي 
المرتفعة  النمو  معدالت  تحقيق  في  ساهمت  الجات  اتفاقية  أن 
للتجارة الخارجية والدخول القومية للدول المتقدمة من خالل نمّو 
التخصصات الدولية وإنتاج السلع بكفاءة أكبر، ولكنها لألسف لم 
تسهم إال قليال في تحسين األوضاع النسبية للدول النامية، وبخاصة 
اإلسالمية.  الدول  ومنها  المتوسط  الدخل  وذات  الفقيرة  الدول 
من  والحد  الجمركية  التعريفة  خفض  أن  الدولية  التجارب  وأثبتت 
بأي شكل  يؤثر  لم  الجات  اتفاقية  في  الواردات  الكمية على  القيود 
أوفي  النامية  الدول  كتلة  في  القائمة  االقتصادية  الهياكل  في  معنوي 
نمط العالقات التجارية واالقتصادية بينها وبين كتلة الدول المتقدمة، 

بل أن الفجوة االقتصادية بين الكتلتين استمرت في االتساع.
ليس هناك إذن إنكار أن تحرير التجارة بعد تطبيق مبادئ الجات 
أّدى  ذلك  وأن  مرات،  وتضاعفها  بل  المطرد،  نموها  في  أسهم  قد 
المكاسب  الدولية من وراءها. لكنَّ معظم هذه  المكاسب  نمو  إلى 
المحققة كانت من نصيب كتلة الدول المتقدمة، مع قلة محدودة من 
الدول النامية التي تمكنت من االنطالق في مجال النمو االقتصادي 

مثل النمور اآلسيوية والصين.
عدم  قضية  التجريبية  واألبحاث  النظرية  الدراسات  أثارت  لقد 
استفادة الكثير من الدول النامية من التجارة العالمية، على الرغم من 
اتساع حجمها ونموها على أسس أكثر كفاءة بسبب معاناة هذه الدول 
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الخاصة  الدراسات  وأكدت  الداخلية.  االقتصادية  االختالالت  من 
النامية  الدول  غالبية  أن   Terms of Trade الدولي  التبادل  بشروط 
الصناعية  الدول  حققت  ما  بقدر  الخارجية  التجارة  من  تخسر  كانت 
من  كل  هذا  في  كتب  من  أشهر  ومن  إضافية.  مكاسب  من  المتقدمة 
اتفقا  والذين   Prebisch-Singer thesis سنجر  وهانز  بريبش  راؤول 
على أن الدول الصناعية المتقدمة أكثر قدرة دائما في تحديد أسعارها 
يتكون  التي  النامية  للدول  هذا  يتوافر  ال  بينما  لها  مناسب  نحو  على 
جزء كبير من صادراتها من سلع غير مصنوعة.(1) وعلى مدى النصف 
وحرية   )1947( الجات  اتفاقية  إطار  وفي  الماضي  القرن  من  الثاني 
واستمر  النامية  الدول  لمعظم  التبادل  شروط  تدهور  استمر  التجارة، 
نمّو  بسبب  أساسا  يتراكم  الخارجية  مدفوعاتها  موازين  في  العجز 
وارداتها بمعدالت تفوق صادراتها وتدهور قيمة عمالتها الخارجية، 

وصاحب ذلك تدهور معدالت التبادل الدولي الخاصة بها. 

استخداما  وأكثرها  الطرق  هذه  أبسط  من  ولكن  طريقة  من  بأكثر  التبادل  شروط  تتحدد   (1)
في الواقع العملي هو ]معدل التبادل الدولي= الرقم القياسي ألسعار الصادرات/ الرقم 
ترتفع  النامية  للدولة  الصادرات  أسعار  كانت  فإذا   ]100  x الواردات  ألسعار  القياسي 
7% خالل  بـ  ترتفع  المتقدمة  الدول  القياسي ألسعار وارداتها من  الرقم  بينما  مثاًل  ـ %5  ب
فترة زمنية ما فإن هذا يعني تدهور معدل التبادل. أنظر أيضا بعض المراجع المتخصصة:
 United Nations, Trade and Development Report, several issues 

(2008-2014)
 Singer, Hans (1998) The South Letter (30) “The Terms of Trade 

Fifty Years Later - Convergence and Divergence”
 Marshall B. Reinsdorf, Terms of Trade Effects: Theory and 

Measurement, Revised version of WP2009-01,October 2009 
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العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية  تتضمن  أن  المفروض  من  كان 
WTO التي حلت محل الجات بعض قواعد لمعالجة هذه األوضاع 

بالنسبة الى الدول النامية والتي تعد الكتلة اإلسالمية اقتصاديًا جزءا 
تتناول سياسات  لم  فاالتفاقية  لم يحدث-  لكّن هذا  منها،  يتجزأ  ال 
نشاط  في  القائمة  االختالالت  أسباب  تعالج  أن  يمكن  آليات  أو 
حتى  النامية  الدول  مدفوعات  موازين  وأوضاع  الخارجية  التجارة 
من  المنتظرة  التنافسية  المكاسب  تحقيق  من  األخيرة  هذه  تتمكن 

التجارة العالمية الحرة. 
لقد أعتمد منطق االتفاقية أساسًا على أن إطالق قوى المنافسة 
بتحقيق  كفيل  األسواق  وحرية  النسبية  الكفاءات  إطار  في  الدولية 
حد  في  يضمن  ال  المنطق  هذا  لكّن  للعالم(1).  االقتصادي  الرفاه 
بين  التجارة  من  الناشئة  المكاسب  توزيع  في  العدالة  تحقيق  ذاته 

التي تؤكد على أن تحرير التجارة بين  كل ذلك علي أساس نظرية التجارة الخارجية   (1)
الدول يؤدي إلي تخصص كل منها فيما تتميز فيه نسبيا - هذه النظرية التي عرفت من 
أيام دافيد ريكاردو الذي وضع أساسها، ثم تطورت من بعده علي يد آخرين - ولقد 
ما  إلي  باإلضافة  عديدة  عوامل  علي  تتوقف  النسبية  الميزات  أن  اآلن  معروفًا  أصبح 
ذكره  وما  العمل  عنصر  بإنتاجية  المتعلقة  النسبية  للمزايا  بالنسبة  ريكاردو  عليه  أكد 
تضمن  ال  النظرية  هذه  أن  غير  اإلنتاج.  لعناصر  النسبية  الوفرة  عن  وأولين  هكشر 
تحقيق العدالة بالنسبة لتوزيع مكاسب التجارة العالمية، خاصة وأن من العوامل التي 
العالمية  للتجارة   Dynamic Analysis الحركي  التحليل  في  ودخلت  استجدت 
الدولية  األموال  رؤوس  تحركات  الدولية  التخصصات  على  كبير  تأثير  لها  وأصبح 
العابرة  العمالقة  الشركات  وظهور  المنتجات  عالم  في  واالبتكارات  التقني  والتفوق 
مكونات  إنتاج  من  االستفادة  في  الضخمة  أموالها  برؤوس  وإمكانياتها  للقوميات 
من  ممكن  قدر  أكبر  على  للحصول  تجميعها  ثم  دول  عدة  في  الواحدة  السلعة 

الوفورات االقتصادية. 
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أو  األموال  تملك من رؤوس  النامية ال  الدول  فيما معظم  الدول، 
نها من منافسة منتجات الدول  التقنيات والقدرات االبتكارية ما يمكِّ
المتقدمة، كما أنها ال تملك الهياكل اإلنتاجية والقوى االقتصادية 
شروط  من  يحسن  بما  المتقدمة  الدول  مساومة  من  تمكنها  التي 

تجارتها معها؟
وتشير اإلحصائيات إلى أن شروط التبادل الدولي الخاصة بالدول 
1994-1999 بالرغم من االتفاقية، ثم  النامية تدهورت خالل الفترة 
اتجهت إلى التحسن في مجموعة من الدول النامية اآلسيوية، مطلع 
أثر  إلى  ذلك  المحللين  بعض  وأرجع  والعشرين-  الحادي  القرن 
تصدرها  التي  المصنوعة  السلع  أسعار  تخفيض  في   WTO اتفاقية 
اآلخر  بعضهم  أرجعها  بينما  المتقدمة،  الصناعية  الدول  مجموعة 
إلى رواج في أسواق بعض السلع األولية التي تنتجها الدول النامية 
بسبب ظروف ال عالقة لها باالتفاقية. وربما كانت ظروف العولمة 
مكوناتها،  أحد  االتفاقية  تعد  والتي  عامة،  بصفة   Globalization

وراء هذا التحسن-(1) ولذلك من الصعب الحكم على أن االتفاقية 
التعريفة  بسبب تخفيض  النامية  الدول  موافقا لمصالح  أثرًا  لها  كان 

الجمركية على السلع المصنوعة بالذات-

ثمة بيانات إحصائية مفيدة عن شروط التبادل للدول النامية في الفترة 2009-2014   (1)
في الموقع التالي:

=Economics on Line, “Terms of Trade”: http://economicsonline.co.uk/
Global_economics/Terms_of_trade.html
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اتفاقية،  عن  ندافع  أن  نستطيع  ال  الشرعية  المقاصد  منظور  من 
وإن كانت عالمية تتحدث بمنطق الرفاه االقتصادي لجميع الدول، 
إن كان تطبيقها »ال يضمن« تحقيق مكاسب عادلة للدول اإلسالمية 
غالبا  يحقق  ال  قل  أو  التبادل،  من  النامية(  الدول  من  غيرها  )مثل 
المتقدمة،  األخرى  للدول  مكاسب  يحقق  ما  بقدر  لها  مكاسب 
من  وكذلك  سياسية.  وأخرى  هيكلية  اقتصادية  ألسباب  وذلك 
الشريعة في ما يخص »مقصد اإلنتاج«، فال نستطيع  منظور مقاصد 
اإلسالمية  الدول  مصالح  بتحليل  لنقوم  االتفاقية  نرفض  أن  أيضًا 
بمعزل عن الدول األخرى، أو نتجاهل ضرورة انفتاح المجتمعات 
واالعتماد  العامة  مصالحها  وتشابك  بعض  على  بعضها  الدول  أو 
المتبادل القائم بين اقتصاداتها. ومن المعلوم أن العالقات التجارية 
العصور  منذ  العالم  في  المختلفة  المجتمعات  بين  واالقتصادية 
القديمة قامت على أساس المنافع المتبادلة، ولكنها تطورت تطورًا 
حدثت  التي  الثورة  مع  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  متالحقًا 
تهدأ  ولم  الدولي.  المستوى  على  واالتصاالت  النقل  وسائل  في 
مجال  في  الثورة  مع  التحمت  بعدما  عنفوانها  ازداد  بل  الثورة  هذه 
وهذه  الفضاء،  في  انطلقت  التي  الصناعية  واألقمار  اإللكترونيات 

من أهم عناصر العولمة Globalization في عصرنا الحالي.
المالزمة  الشرعية  المقاصد  أهم  هو  الذي  اإلنتاج«  »مقصد  إن 
على  التغلب  يستدعي  والنسل(،  )النفوس  الناس  حفظ  لمقصد 
المشاكل االقتصادية وغير االقتصادية التي تعوق نمو النشاط اإلنتاجي 
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قبل  وذلك  والتنافسية،  الكفاءة  أساس  على  اإلسالمية  الدول  داخل 
كان  وربما  االتفاقية.  في  كما  الخارج  على  الداخلية  األسواق  انفتاح 
وكذلك  االتفاقية،  الى  انضمامها  قبل  اإلسالمية  الدول  على  ينبغي 
في  أكثر  حقوقها  تكّرس  أن  اقتصاديًا،  تماثلها  التي  النامية  الدول 
التقني  الدعم  المتقدمة  الدول  لها  تقدم  لم  ما  القائمة  أنشطتها  حماية 
نها من تنمية أنشطة جديدة تتمتع بمزايا  والرأسمالي المباشر الذي يمكِّ
نسبية في إطار الحرية التجارية. لقد سمحت االتفاقية مثالً بمبدأ حماية 
أن  النامية  الدول  من  المطلوب  كان  لكن  بشروط،  الناشئة  الصناعات 
تطالب بأكثر من مجرد إقرار المبدأ المذكور، بمعنى أنه في حال اإلقرار 
بأن الصناعة الناشئة تتمتع بمزايا نسبية كامنة )أي تظهر بعد فترة زمنية( 
حرية  من  المكاسب  معظم  تحقق  )التي  تقدما  األكثر  الدول  على  فإن 
مّدها  تنظم  أو  المباشر  االستثمار  خالل  من  معها  تتعاون  أن  التجارة( 
بالمساعدات الرأسمالية والتقنية وتعمل على تشجيع استيراد منتجاتها 
في أسواقها الداخلية دون أدنى عوائق جمركية أو غير جمركية. هذا إذا 

تمسكنا بمقولة أن العالم قرية واحدة مصالحها واحدة ال تتجزأ.

العالم على  أن االنفتاح على  من جهة أخرى دعنا نفترض جدالً 
النحو الذي تلزم به االتفاقية سوف يسمح للدول اإلسالمية بفرص 
أفضل في التنمية والتجارة واالستثمار، ومن ثم في تحقيق رفاهتها 
الشرعي  المقصد  مع  تمامًا  باالتفاقية  االلتزام  يتفق  هل  المادية، 

لإلنتاج إجماال وتفصيال؟.
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الحقيقة أنه من المنظور اإلسالمي ال يمكن التسليم بهذا االلتزام 
عن  االبتعاد  بمعنى  أوالً  الحسبان؛  في  الشريعة  قيود  أخذ  مع  إال 
وثانيًا  المسلمين،  على  المحرمة  والمعامالت  اإلنتاجية  المجاالت 
يصنف  ومعظمها  االعتبار،  في  اإلسالمية  الدول  ظروف  أخذ  مع 
في المجموعة الفقيرة والمتوسطة الدخل. إن المقصد الشرعي في 
التي تمر بها هذه الدول يستدعى  التنمية األولى  اإلنتاج في مراحل 
االهتمام، وإعطاء أولوية خاصة للضروريات من السلع والخدمات 
بغض النظر عن مسألة أفضل توزيع ممكن للموارد االقتصادية وما 
يترتب علىه في النظرية من تحقيق أعلى مستوى ممكن من الناتج 
تتمثل  الضروريات  أن  على  التأكيد  من  بّد  ال  والصادرات.  القومي 
في كل ما يلزم من منتجات لحفظ حياة اإلنسان ونسله. وفي نطاق 
فيها  لها  ليس  سلعة  تنتج  التي  الدولة  فإن  الحرة،  الدولية  التجارة 
ميزة نسبية تتعرض للخسارة أو لنقص مكاسبها من التجارة الدولية. 
المساعي  جاءت  وقد  بالتخصص،  تنادي  النظرية  هذه  فإّن  لذلك، 
أو  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  سواء  التجارة  لتحرير 
في ما بعد الحرب العالمية الثانية أو في التسعينات )اتفاقية التجارة 
ليس  االقتصادي  المنطق  لكّن  النظرية.  هذه  أساس  على  العالمية( 
المنظور اإلسالمي. البد من أن  نتناول القضية من  كل شيء حينما 
افتقاره  جهة  من  اإلسالمي  للعالم  الراهنة  الحالة  االعتبار  في  نأخذ 
عليه  السياسية  السيطرة  ومحاوالت  حقيقي  اقتصادي  استقالل  إلى 
وفي  األجنبي.  االقتصادي  الضغط  أخطرها  ومن  مختلفة،  بطرق 
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األساسية  الضروريات  من  المنتجات  توفير  أّن  نرى  اإلطار  هذا 
للمسلمين في أي بلد، ومن ثم نتكلم بعد ذلك عن التخصص وفق 
في  نأخذ  أن  وعلينا  االتفاقيات.  بطريق  به  وااللتزام  النسبية  المزايا 
األساسية  األقوات  هو  الضروريات  من  األدنى  الحد  أن  االعتبار 

والدواء والسالح الالزم للدفاع عن الوطن اإلسالمي.
وقد يقال إن هذا المنطق ال ينطبق على الدول اإلسالمية المرتفعة 
الدخل، والتي يتوافر لديها كل ما تحتاج من ضروريات وحاجيات 
باإلضافة إلى الكماليات، عن طريق االستيراد. لكننا نرى ونؤكد أن 
تنمية إنتاج الحد األدنى من الضرورات داخليا، وهو مقصد شرعي 
له أهميته الكبرى حيث يحقق لها األمن الغذائي والصحي واألمان 

واالستقالل.(1)
مصالح  رؤية  يخص  كّلها  األسئلة  هذه  من  أبعد  سؤال  وهناك 
تكاملها  أو  تعاونها  بافتراض  كمجموعة  النامية  اإلسالمية  الدول 
اقتصاديًا في إطار الشريعة ومقاصدها؟ فهل تكون في وضع أفضل؟ 
االقتصادي  التكامل  تمنع  ال  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية  إن 
التي تعمل على  بين أعضائها ولكن بشروط وضعتها هذه االتفاقية 
منها  لمجموعة  تسمح  وال  جميعًا  األعضاء  الدول  مصالح  تحقيق 

ال ننسي ما حدث من ضغوط اقتصادية من العالم الخارجي على الحكومة العراقية في   (1)
اإليرانية لضغوط  الحكومة  تتعرض  العراقي واآلن  الشعب  التسعينيات وقد أوجعت 
هائلة من العالم الخارجي. وقد ال نتفق إطالقًا مع الحكومة التي قصد الضغط عليها 
ال  لمن  وقت  أي  في  قائم  االقتصادي  الضغط  أسلوب  استخدام  أن  إلي  ننبه  ولكن 

يتعاون أو يمتثل إلرادة الدول األقوى في العالم.
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عن  النظر  بغض  اتحادها  أو  كتلتها  مصالح  تحقيق  الى  تسعى  أن 
الدول  الى  بالنسبة  السؤال  هذا  أهمية  من  الرغم  وعلى  اآلخرىن. 
فإن  لالتفاقية،  بديلة  أخرى  فرص  لديها  توفر  إذا  عمومًا  النامية 
لديها  وجد  إذا  األخرى  النامية  اإلسالمية  الدول  عند  أكبر  أهميته 
فرصة حقيقية للتكامل االقتصادي في ما بينها وأخذنا في الحسبان 
ًة واِحَدًة  أُمَّ ُتُكْم  أُمَّ ﴿َوِإنَّ هذِهِ  الدين  الشريعة من جهة حفظ  مقاصد 
ُكْم َفاتَُّقونِ﴾ )المؤمنون:52( والتحذير من التفكك ﴿َفَتَقطَُّعوا  َوأََنا َربُّ

أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزُبرًا ُكلُّ ِحْزبٍ بِما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن﴾ )المؤمنون:53(. 
االقتصادي  التكامل  مشروع  عن  المدافعين  نظر  وجهة  ومن 
تحققها  أن  عليها  اإلسالمية  الدول  أمام  فرصة  اإلسالمي(1)هناك 
وسوف تمثل بديالً أفضل من الدخول في اتفاقية دولية تذوب فيها 

أنظر مساهمات كاتب المقال في هذا المجال اعتبارا من  (1)
 1983 Second International Islamic Economics Conference-  
Islamabad حيث قدم بحثا عن أسس التكامل االقتصادي بين الدول اإلسالمية، ثم 
 Towards a Positive Economic Integration among Muslim بحثا بعنوان 
Countries، في أعمال ندوة االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، إسالم أباد، 1988، 
دار  األولى،  الطبعة  اإلسالمي«،  االقتصاد  علم  في  »دراسات  في  أيضًا  نشر  تم  وقد 
»التجارة  عشر؛  الثاني  الفصل  1989.وانظر  اإلسكندرية،  المصرية،  الجامعات 
»االقتصاديات  مؤلفه  في  المعاصرة«  اإلسالمية  البلدان  بين  االقتصادية  والعالقات 
الدولية«، اإلسكندرية )2003( ثم بحثه بعنوان »تقدير لمستقبل التكامل االقتصادي 
العربية،  العربي في مواجهة موجة العولمة في الشرق األوسط، مجلة جامعة بيروت 
ألقاها  محاضرات  سلسلة  في  منشورة  عامة،  ومحاضرة   ،1998 األول،  العدد  لبنان، 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية )2009( بعنوان 
خالصات  تضمنت  والتي  المعاصرة«  اإلسالمية  البلدان  بين  اقتصادي  تكامل  »نحو 

فكر ورد في المقاالت السابقة باإلضافة لبيانات إحصائية أحدث. 
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الهوية والمصالح اإلسالمية. ولكن من الوجهة االقتصادية الواقعية 
سياسية  عديدة  لظروف  المنال  بعيدة  اآلن  الفرصة  هذه  تكون  قد 
أعلم(.  )واهلل  مقبلة  عديدة  سنوات  قبل  تتحقق  ال  وقد  واقتصادية. 
الفرق بين الجواب على  نبّين  الراهنة ان  بالتالي، علينا في الظروف 
من  واقعيًا«  »ممكن  هو  وما  ينبغي«  »ما  جهة  من  المطروح  السؤال 
ظروف  في  االتفاقية  تقويم  إلى  اآلن  نسعى  ثم  ومن  أخرى.  جهة 
ينبغي  ما  بحث  إهمال  أو  ترك  عدم  مع  نفسه،  فرض  الذي  الواقع 
أو قد ال  تتحقق  التي  تلك  منه مقابل  المتوقعة  والمكاسب  مستقبالً 

تتحقق في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 

مناقشة بعض جوانب االتفاقية (1) في ضوء مقاصد الشريعة:
أوالً في مجال تحرير التجارة السلعية:

تّم االتفاق على تخفيض التعريفة بالنسبة الى المنتجات الصناعية 
الجات،  إطار  ما تحقق في  آخر  المتوسط، وكان هذا  4.7% في  من 
الدوائية  المنتجات  على  تمامًا  التعريفة  وأزيلت  فقط.   %3 إلى 
والمعدات الطبية، والمنتجات الورقية ومنتجات التشييد والصلب. 

مناقشة بعض الجوانب تعني أننا لن نتناول كل بنود االتفاقية وإنما سوف نعتمد على   (1)
الرجوع  يمكن  لالتفاقية  بالنسبة  االتفاقية.  هذه  تطبيق  خالل  من  برزت  أمثلة  بعض 
كلية  االقتصاد،  قسم  الناشر  الدولية«  »االقتصاديات  أحمد  يسري  الرحمن  عبد  إلي 
على  االطالع  الممكن  من  كذلك   .2003 اإلسكندرية  اإلسكندرية،  جامعة  التجارة، 
http://www.wto.org/english/res_e/ العالمية:  التجارة  منظمة  منشورات 

publications_e/publ_by_subject_e.htm#wto، أنظر أيضا المراجع في نهاية 
المقال. 
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التعريفة  من  تمامًا  المعفاة  السلع  نسبة  زيادة  على  االتفاق  تم  ولقد 
السلع  أجمالي  من  وذلك   %45  -  40 إلى   %22  -  20 متوسط  من 
البنود إعطاء دفعة قوية  تبادلها دوليًا. وقد ترتب على هذه  يتم  التي 
للدول الصناعية المتقدمة وشركاتها الضخمة التي تمتلك التقنيات 
العالية وتقود عمليات االبتكار عالميًا. أما الدول التي ما زالت تمر 
بنيتها  إنشاء  مراحل  في  زالت  ما  والتي  للتصنيع  األولية  بالمراحل 
 External الخارجية  االقتصادية  الوفورات  إلى  وتفتقر  األساسية 
مرحلة  بعد  فيها  الصناعات  من  العديد  تبلغ  ولم   ،Economies

الداخلية  االقتصادية  بالوفورات  تتمتع  ال  ثم  ومن  الكبير  الحجم 
ألزمات  صناعاتها  تعرضت  فقد   ،Internal Economies of scale

شديدة بعد تطبيق االقتصادية نتيجة المنافسة الخارجية. 
لالنهيار  الداخلية  الصناعات  تعرض  من  الرغم  على  ولكن، 
العون  يد  مّد  الى  الحكومات  واضطرار  للبطالة  عّمالها  وتعّرض 
لتحرير  األخرى  النتائج  إلى  ننظر  ال  ولماذا  يقال  قد  فإنه  إليها، 
أو  جودة  األكثر  وهي  األجنبية  المنتجات  دخول  وهو  األسواق 
األقل سعرا، مقارنة بما يماثلها من منتجات وطنية؟ هذا أمر يصّب 
مباشرة في مصلحة المستهلك وهو جوهر الرفاهة لعامة الناس. وال 
تكون  حينما  وبخاصة  حاالت،  في  صحيحًا  يكون  قد  هذا  أن  ننكر 
يكن  ولم  النامية  الدولة  داخل  الكفاءة  قليلة  احتكارية  أنشطة  هناك 
هذه  مثل  تتفوق  هل  ولكن  المتشددة.  التجارة  قيود  سوى  يحميها 
المزايا على ما يترتب من خسائر للدول النامية نتيجة تدهور شروط 
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أية  التأكد من  أية حال، ال يمكن  يقينا؟ على  المتوقع  تجارتها وهو 
مزايا صافية التفاقية التجارة العالمية ألي دولة نامية إال على المدى 
دقيقة.  احصاءات  على  تعتمد  تجريبية  أبحاث  خالل  من  الطويل، 
فيما  الشكوك  تثير  التي  المؤشرات  بعض  هناك  تبقى  ذلك،  ومع 
يسمي بالمزايا اإليجابية لالتفاقية سواء بالنسبة الى اإلنتاج أو الرفاه 

المتعلق باالستهالك.
دعنا نأخذ مثالً بارزًا في مجال صناعة األدوية ومنتجاتها. إن   .1
مع  ويتوافق  يتماشى  الدوائية  المنتجات  على  التعريفة  إزالة 
مقصد »حفظ الناس«، ما دام كان هدف تحرير األسواق من 
عمليًا،  ولكن  الصحية.  والرعاية  العالج  تيسير  يعنى  القيود 
بمراكز  تتمتع  العمالقة  العالمية  األدوية  شركات  أن  نالحظ 
لحقوق  )المنظمة   TRIPs اتفاقية  وأن  عالمية  احتكارية 
حقوق  تحمى  أصبحت   )WTO اتفاقية  في  الفكرية  الملكية 
ملكيتها الفكرية في المنتجات الدوائية بقوة. هذه الشركات 
الدول  وجميع  الدواء،  وتقنيات  أبحاث  في  الرائدة  هي 
النامية كانت تنتج األدوية بذات جودة المواصفات من قبل، 
منها، ولكن بشروط ميسرة  براءات االختراع  بموجب شراء 
االتفاقية  ظل  في  اآلن  الشروط  تغيرت  لقد  االتفاقية.  قبل 
قد  االستثناءات  بعض  أن  من  وبالرغم  الشركات.  لصالح 
براءات  لفترة  )بالنسبة  عموما  النامية  الدول  لصالح  أقرت 
االختراع( إال أن صناعة الدواء في الدول اإلسالمية )وغيرها 
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من الدول النامية( أصبحت في موقف ضعف تنافسي هيكلي 
تمتلك  التي  الضخمة  العالمية  الشركات  تجاه  األمد  طويل 
واالبتكار.  للتطوير  هائلة  وإمكانات  ضخمة  أموال  رؤوس 
كان  وإن  حتى  الدوائية  الصناعة  تنمية  مستقبل  يهدد  ما  هذا 
أهميتها  من  بالرغم  مستقبال،  أو  حاضرًا  نسبية  ميزة  فيها  لها 
الناس.  لحفظ  الشرعي  المقصد  جهة  من  ضرورية  كصناعة 
وال  يتسبب  لم  الدوائية  المنتجات  على  التعريفة  إزالة  إن 
نتوقع أن يتسبب في مزيد من الرفاه للناس في الدول النامية 
ألن األدوية كانت تأتي من الخارج أو تصنع في إطار براءات 
االختراع وبالمواصفات ذاتها وبأسعار أقل! إن الذي حدث 
من  مزيد  هو  االختراع  براءات  حماية  في  التشدد  إطار  في 
الواردات من شركات األدوية العالمية ومزيد من المكاسب 
محليًا  األدوية  أسعار  ارتفاع  أمام  الباب  وفتح  لها،  المحققة 
بطابع  اصطبغت  التي  واالختراع  البراءة  حقوق  بسبب  أوالً 
احتكاري وثانيًا بسبب استمرار انخفاض أسعار صرف كثير 

من عمالت الدول النامية. 
تمنحه  الذي  الدعم  أّن  على  االتفاق  تّم  الصناعة:  مجال   .2
 %50 يتجاوز  أن  ينبغي  ال  البحث  لتشجيع  الحكومات 
موافقًا  يأتي  شك  بال  هذا  التطبيقية.  األبحاث  تكاليف  من 
النسبية  الكفاءة  أساس  على  الدولية  التنافسية  تحقيق  لهدف 
مجموعة  الى  بالنسبة  منطقي  أمر  وهو  الصناعة،  مجال  في 
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الدول  الى  بالنسبة  أما  وصناعيًا.  اقتصاديًا  المتقدمة  الدول 
من  األولية  مراحلها  وفي  تقنيًا  متأخرة  مازالت  التي  النامية 
التنمية الصناعية، ومن بينها معظم الدول اإلسالمية، فإنها قد 
تحتاج الى إنشاء بعض الصناعات ودعمها في مجال البحث 
وعلى  المذكورة.  النسبة  من  بأكثر  المجاالت  من  غيره  أو 
صناعاتها  بحماية  الدول  لهذه  االتفاقية  سمحت  حال،  اية 
على  الكافية  األدلة  تقديم  بشرط   Infant Industries الناشئة 
تنافسية  بقدرة  تتمتع  أن  وينتظر  واعدة  الصناعات  هذه  أن 
دعم  يتم  ال  كي  مقبول  هذا  فإن  عام  كشرط  مستقبلها.  في 
إطار  في  مستقبل  أي  لها  ينتظر  ال  ناشئة  صناعات  حماية  أو 
هنا  مالحظتين  ثمة  ولكن  وخارجيا.  داخليا  الحرة  األسواق 
التي  األبواب  من  الناشئة  الصناعات  حماية  باب  أن  أولهما 
كانت تستدعي عناية بالتفاصيل الخاصة به في اتفاقية منظمة 
البلدان  تنمية  في  الكبرى  ألهميته  وذلك  العالمية  التجارة 
بعض  أن  وثانيهما  اإلسالمية،  المجموعة  ومنها  النامية 
أسس  على  حماية  أو  دعمًا  تستدعي  قد  الناشئة  الصناعات 
الدفاعي  أو  الصحي  أو  الغذائي  األمن  تحقيق  استهداف 
االقتصادي  بالمفهوم  واعدة  تكن  لم  وإن  اإلسالمية  للدولة 
النسبية  التكاليف  بمقاييس  إال  يعتبر  ال  الذي  البحت 
ببعض أعمال  الكبرى  المتقدمة  الدول  لقد قامت  والربحية. 
 WTO مشابهة لما نقترحه حينما انحرفت عن مبادئ اتفاقية 
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حتى  وطنية  صناعات  ودعمت   2008 العالمية  األزمة  خالل 
تحافظ عليها وتحمي مستوي التوظف. إن المنطق متقارب 

مع اختالف الظروف واألسباب!
النشاط الزراعي: أقرت االتفاقية خفض التعريفة على السلع   .3
 %36 وبنسبة  النامية  الدول  حالة  في   %24 بنسبة  الزراعية 
في  الزراعي  اإلنتاج  تشجيع  بهدف  الصناعية  الدول  في 
أثره  النص  لهذا  يكون  لكي  ذلك  مع  األولي.  المجموعة 
الزراعة  تطوير  يجب  فيها  اإلنتاج  تنمية  في  ووزنه  اإليجابي 
الى  بالنسبة  إنتاجية.  األعلى  الزراعية  المنتجات  واختيار 
إعطاء  يستلزم  اإلنتاج  مقصد  فإن  النامية،  اإلسالمية  الدول 
أولوية إلنتاج الغذاء الضروري وتحقيق األمن الغذائي منه. 
المنتجات  من  اإلنتاج  تنمية  هدف  مع  هذا  يتعارض  وقد 
الزراعية التي تعطي ايرادات أكبر في مجال التجارة العالمية 
نشير  أن  يجب  ذلك،  ومع  التنمية.  من  األولى  المرحلة  في 
أن  يمكن  الضروريات  من  المحلية  الكفاية  تحقيق  أن  إلى 
طريق  في  استراتيجي  مخزون  تكوين  طريق  عن  جزئيًا  يتم 
الدولي  التخصص  منطق  مع  يتعارض  ال  وهذا  االستيراد 

القائم على استخدام موارد الدولة بأفضل الطرق الممكنة.
المتقدمة  الدول  حكومات  االتفاقية  ألزمت  أخرى  جهة  من 
دعم  بوقف  الخصوص(  وجه  على  المتحدة  والواليات  )أوروبا 
الغذائية  السلع  أسعار  ارتفاع  قضية  يثير  مما  الزراعي  إنتاجها 



85

اإلسالمية  الدول  من  كثير  واردات  أن  ويالحظ  منها.  المستوردة 
 %25 النامية من الغذاء تمثل نسبة عالية من وارداتها )فى مصر نحو 
في  سببًا  ذاته  في  يصبح  االتفاقية  تطبيق  فإن  ثم  ومن   .)%30 إلى 
لهدف  مناقض  ذاته  حد  في  هذا  الغذاء.  واردات  مدفوعات  ارتفاع 
مع  ويتناقض  النامية،  اإلسالمية  الدول  في  الناس  معايش  تيسير 
الدول.  هذه  في  الرفاهة  على  التجارة  لحرية  اإليجابي  األثر  مقولة 
دعم  باستمرار  المناداة  الصدد  هذا  في  السليم  المنطق  من  وليس 
على  االتفاقية  تعمل  ال  لماذا  لكن  المتقدمة،  الدول  في  المزارعين 
إيجاد آليات لتشجيع ودعم اإلنتاج الزراعي المتميز نسبيًا في الدول 
وفقًا  العالم  مصلحة  في  نهائيا  يصب  سوف  هذا  أن  حيث  النامية، 
للنظرية؟ أما بالنسبة للدول اإلسالمية فإن علينا أن نؤكد مرة أخرى 
على ضرورة تنمية إنتاج الضروريات من السلع الزراعية كلما أمكن 
هذا وإن كان هذا يتم في بعض الحاالت على حساب المزايا النسبية 

كما أسلفنا.

مزايا البد من ذكرها:
 Dumping اإلغراق  محاربة  تبّنت  أنها  االتفاقية  مزايا  من 
ومواجهة المشكالت التي يمكن أن تنشأ فى هذا المجال أو تترتب 
كان  مما  أكثر شدة وحزمًا  بآليات  تحاربه  التي  القوانين  تطبيق  على 
للدولة  تسمح  نصوصًا  االتفاقية  تضمنت  كذلك  الجات.  عصر  في 
حالة  في  وغيرها(  جمركية  )تعريفة  مؤقتة  قيود  بفرض  العضو 
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قد  الذي  األمر  وهو  مستوردة،  سلع  من  عادي  غير  لتدفق  تعرضها 
في  والرغبة  الخارجي  االحتكار  أشكال  من  آخرًا  شكالً  يعكس 
بالنشاط  تلحق  أضرار  في  يتسّبب  ثّم  ومن  المحلي.  السوق  غزو 
الصدد،  هذا  وفي  الشريعة.  مقاصد  يناقض  ما  الداخلي،  اإلنتاجي 
في  العالم  السبق على مستوى  لها  كان  اإلسالمية  الشريعة  أن  نذكر 
إرساء تشريعات ضد االحتكار بأنواعه وأن فقهاء المسلمين ناقشوا 
حالة خفض سعر السوق وخشوا أن تكون وسيلة لالحتكار وهذا ما 

يماثل اإلغراق في الفكر الحديث(1).

 ثانيًا: االتفاقية في مجال تحرير تجارة الخدمات
)GATS اتفاقية الجاتس(

 )GATS( تّم االتفاق بشكل عام على تحرير التجارة في الخدمات
واستثنت   .”General Agreement on Trade in Services“
السيادية  بصفتها  الحكومات  تمارسها  التي  الخدمات  االتفاقية 
ذلك،  عدا  ما  وفي   .Non-Commercial تجارية  غير  أسس  على 
المالية  الخدمات  القطاعات:  جميع  في  الخدمات  االتفاقية  تشمل 
Financial Services وخدمات النقل واالتصاالت ونشاط السياحة 

من  ذلك  وغير  والمركبات  واآلالت  المعدات  إصالح  وأنشطة 

 Market Structure and Price in an Islamic Framework :أنظر فصل بعنوان  (1)
في:

Abdelrahman Yousri, “Fundamental Issues in Islamic economics”, 
Lambert 2013, P. 88
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األنشطة الخدمية في مجال اإلنتاج. وتبعًا للكم الهائل من الحاالت 
بدء  1999 على  في  االتفاق  تم  التطبيق  والمشكالت في هذا مجال 
المفاوضات المتعددة األطراف لتسويتها واالتفاق على اإلجراءات 
المناسبة بشأنها. وما زالت بنود هذه االتفاقية تخضع للمفاوضات.

النامية من خالل  الدول  تفيد  أنها سوف  المتقدمة  الدول  وتزعم 
اتفاقية GATS، وذلك ألنها قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة 
لهذه الدول. ويالحظ أن قطاع الخدمات في معظم الدول المعاصرة 
كفاءة  وأن  القومي  االقتصادي  النشاط  من  أكثر  أو   %50 نحو  يمثل 
الخدمات تؤثر مباشرة في كفاءة النشاط اإلنتاجي السلعي. هذا إذًا 
يتفق في حد ذاته مع مقاصد الشريعة بصفة عامة، ولكن يتعّين علينا 
التدقيق في أصناف الخدمات ومدى اتفاقها مع الشريعة ومقاصدها.

ونبدأ بالخدمات في القطاع المصرفي. إن خطورة االتفاقية تبدو 
األجنبية  البنوك  بدخول  السماح  أولها  عدة:  جوانب  من  واضحة 
قيود  وال  شروط  دون  اإلسالمية  للبلدان  المصرفية  األسواق  في 
أن  والمعروف  المجال(.  هذا  في  جارية  المفاوضات  زالت  )ما 
المصرفية  الصناعة  على  يسيطر  العالمية  البنوك  من  قليل  عدد  ثمة 
الدول  في  الدخول  لها  يتاح  حينما  البنوك  هذه  فروع  وأن  العالمية 
ألسباب  المصرفية  األسواق  على  تسيطر  سوف  النامية  اإلسالمية 
النامية  الدول  في  الكبيرة  األجنبية  البنوك  فروع  أن  منها  مختلفة، 
يحتفظون  الذين  المواطنين  من  خاصة  كبيرة  ائتمانية  بثقة  تتمتع 
هذه  لدى  يتجمع  ثم  ومن  األجنبية.  بالعمالت  شخصية  بحسابات 
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البنوك موارد مالية معتبرة تستطيع استخدامها بحرية ومرونة خارج 
الدولة. هذا األمر له خطورته ألسباب منها : أوالً أن الموارد المالية 
المتاحة لدى الدول النامية )خاصة موارد العملة األجنبية( ال تكفي 
أي  وجود  عدم  أو  الخارج،  إلى  وتسربها  التنمية  الحتياجات  عادة 
التنمية  يخدم قضية  الذي  اإلنتاجي  النشاط  في  ضمان الستخدامها 
داخليا فيه خسارة مؤكدة. وحتى في حالة استخدام الموارد المالية 
ال  النامية  اإلسالمية  الدول  فإن  داخليًا،  األجنبية  البنوك  هذه  لدى 
تملك ضمانًا على أنها سوف توّجه أو تستخدم في أنشطة استثمارية 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  أولويات  وفق  أو  الشريعة  تجيزها 
االستثمار  األولويات  هذه  من  اإلسالمية.  الشريعة  مقاصد  في  كما 
أن  وثانيًا  الكماليات(1)؛  قبل  وذلك  الحاجيات  ثم  الضروريات  في 
داخل  ووجودها  )الفائدة(  الربا  بنظام  تتعامل  الدولية  البنوك  هذه 
ويقوي  النظام  لهذا  المالئم  المناخ  يدعم  سوف  اإلسالمية  الدول 
بها  التعامل  وأن  ربا  ليست  أنها  على  الفائدة  عن  المدافعين  جناح 
قوية  فروع  وجود  فإن  بالتالي  االقتصادي(2).  النشاط  مصلحة  في 
للبنوك األجنبية سيمثل عقبة أمام نمو مشروع المصرفية اإلسالمية، 
ما لم تقم هذه البنوك بإنشاء فروع إسالمية لها كما حدث في الدول 

وال يتوقف األمر هنا على البنوك فقط وإنما المسئولية تقع أيضًا على السلطات النقدية   (1)
البنك المركزي في صدارتها. فكثير من الدول اإلسالمية ال  والمصرفية، والتي يأتي 
التي  األولويات  لهذه  وفقًا  االستثمار  أولويات  فيها  تحدد  استراتيجيات  بوضع  تقوم 

تأخذ مقاصد الشريعة في الحسبان.
والدفاع عن الفائدة والدفع بأنها ليست ربا قضية باطلة ولكنها شاعت بسبب الفتاوي   (2)

المتسرعة والمدعومة من جانب بعض الحكومات.
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أمامها  زال  ما  اإلسالمية  البنوك  أن  ويالحظ  الخليجية.(1)  العربية 
السيطرة  من  وتتمكن  قوية  تنافسية  قاعدة  على  تقف  حتى  الكثير 
على السوق المصرفي الداخلي، ولن يكون هذا هدفًا يسيرًا في ظل 
انفتاح كبير على السوق المالي العالمي. لذلك يلزم في إطار مقاصد 
اقتصادية  الدول اإلسالمية شروطًا شرعية وقيودًا  أن تضع  الشريعة 
تنظم بها نشاط فروع البنوك األجنبية فيها لتحقيق المصالح الداخلية 
الراجحة، وبخاصة تلك المرتبطة بعملية التنمية. لكّن السؤال يبقى: 
طاولة  إلى  اإلسالمية  المقترحات  هذه  مثل  يحمل  سوف  الذي  من 
المفاوضات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية؟ المفترض أن يكون 
من  الكثير  فإن  لألسف  ولكن  اإلسالمية،  الحكومات  دور  هو  هذا 
المصرفية  قضية  من  الحياد  موقف  تقف  زالت  ما  الحكومات  هذه 
اإلسالمية فال تعمل على مساعدتها في مواجهة المصرفية المتعلقة 
االبقاء  طريق  عن  تحاربها  الحكومات  بعض  أن  بل  الفائدة.  بنظام 
التنظيمية  والسياسات  والقرارات  المالءمة  غير  التشريعات  على 

والنقدية للبنوك المركزية!
واسعة  األبواب  فتحت  العالمية  التجارة  اتفاقية  فإن  كذلك 
الدول  في  وانتشارها  األجنبية  التعليمية  المؤسسة  دخول  أمام 

هناك عدد من فروع البنوك األجنبية العالمية في الدول العربية الخليجية التي فتحت   (1)
نوافذ إسالمية للجمهور. لكن الثروات الخليجية الضخمة التي حولت من البنوك في 
الواليات المتحدة وأروبا وعادت إلى بلدانها في أثر حوادث 11 سبتمبر هو ما جذب 
فروع البنوك األجنبية هناك. أما عن حقيقة مساهمتها في النشاط المصرفي اإلسالمي 

فأمر يحتاج إلي مناقشة وبحث!
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مقاصد  مع  يتمشى  إيجابي  أحدهما  جانبان  له  وهذا  اإلسالمية. 
أما  تمامًا.  لها  ومعارضًا  سلبيًا  يكون  أن  نخشى  وأحدهما  الشريعة 
الجانب اإليجابي فهو أّن التعليم العالي في مجاالت العلوم البحتة 
دفعة  إلى  يحتاج  محايدة،  علوم  بطبيعتها  وهي  العملية،  والمعملية 
بالبحث  النهوض  من  تتمكن  كي  النامية  اإلسالمية  الدول  في  قوية 
في  فيتمثل  السلبي  الجانب  أما  واقتصاديًا.  تقنيًا  والتقدم  العلمي 
اإلنسانية  العلوم  في  األجنبية  والثقافات  األجنبي  الفكر  دخول 
الفكرية  التبعية  دعائم  تثبيت  في  خطورته  له  أمر  وهو  واالجتماعية 
المتعلمة  الطبقة  لدى  الغربي،  العالم  غير اإلسالمي، خاصة  للعالم 
في  اآلن  موجودة  الفكرية  التبعية  هذه  إن  اإلسالمية.  الدول  في 
ومن  االستعمارية  السيطرة  مخلفات  من  وهي  اإلسالمية  الدول 
من  أيضًا  وهي  الحالي،  واالقتصادي  السياسي  الضعف  نتائج 
فهل   ،)Yousri,   2013 ( واالقتصادي(1)،  الفكري  التخلف  أسباب 
هناك  المرض؟  أسباب  من  لمزيد  يتعرض  أن  المريض  صالح  من 
األجنبية  والثقافة  الفكر  قراءة  وبين  اآلن  فيه  نحن  ما  بين  كبير  فرق 
حينما تكون الشعوب اإلسالمية شعوبًا ناضجة ثقافيًا وقوية سياسيًا 
فكر  كان  اإلسالمية  الدولة  صدر  في  المثل  سبيل  على  واقتصاديًا، 
منه علماء  العربية ويستخلص  إلى  يترجم  اإلغريق والروم والفرس 

المسلمين الصالح وينبذون منه الرديء.

(1) Abdelrahman Yousri, “Fundamental Issues in Islamic economics”, 
Lambert 2013, Chapter 6, P. 149-150
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وأيضًا، يمكن قول الكثير عن الجوانب السلبية لدخول الشركات 
يمكن  وما  والسياحة  الترفيهية  الخدمات  مجاالت  في  األجنبية 
هناك  ثم  ومن  للشريعة.  مخالفة  سلوكيات  من  ذلك  عن  ينشأ  أن 
اإلنتاج  في  الشريعة  مقاصد  تحفظ  التي  القيود  بعض  لوضع  حاجة 
ليس  منه  ُيخشى  ما  أن  وأحسب  ودنيا.  دينًا  والنافع  الضروري 
تحرير  في  بنودها  من  كثيٌر  ظّل  بحيث  ذاتها،  في  االتفاقية  من  نابعًا 
الشخصي  التكوين  ضعف  من  وإنما  مفاوضات،  محل  الخدمات 
المفاوضات  هذه  مسؤولية  يحملون  من  لدى  والديني  والفكري 
التي  السياسية  الضغوط  إلى  باإلضافة  اإلسالمية،  الدول  أبناء  من 

يتعرضون لها من الداخل والخارج. 

)TRIMs ثالثًا: إزالة القيود على المستثمر الدولي )اتفاقية
اهتمت اتفاقية WTO أيضًا باألمور التي تخص حقوق المستثمر 
التجارة  اتفاقية  عقدت  اإلطار،  هذا  وفي  الدولي.  المستوى  على 
 “Agreement on  )TRIMs( باسم  المعروفة  باالستثمار  الخاصة 
مبادئ  أرسيت  وهكذا   .Trade Related Investment Measures”

عدة لضمان معاملة المستثمر األجنبي على نحو ييسر له نشاطه في 
الوطني،  المستثمر  وبين  بينه  التفرقة  وعدم  إليه  يذهب  الذي  البلد 
مستلزمات  بشراء  األجنبي  المستثمر  إلزام  عدم  ذلك  ضمن  ومن 
إنتاجه من البلد الذي يستثمر فيه وضمان حقوقه في تحويل رأسماله 

أو أرباحه على المستوى الدولي. 
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النامية  اإلسالمية  الدول  معظم  أمامنا هي حاجة  الماثلة  الحقيقة 
إلى االستثمارات األجنبية لعدة أسباب منها أهمية االستثمار لتنمية 
الوطنية  االستثمار  معدالت  انخفاض  ظروف  وفي  القومي.  الناتج 
بسبب انخفاض معدالت االدخار يلزم إما االقتراض من الخارج أو 
تشجيع االستثمارات األجنبية. أما عن القروض األجنبية فهى ديون 
سداد  ويلزم  بها  الممولة  المشروعات  أخفقت  إذا  سدادها  يصعب 
االستثمار  فإن  اآلخر،  الجانب  من  عليها.  المقررة  الربوية  الفوائد 
فإذا  المخاطرة،  يتحّمل  بل  األعباء،  تلك  الدولة  ل  ُيحمِّ ال  األجنبي 
حالة  وفي  الدولة.  القتصاد  الفائدة  تحققت  والربح  النجاح  تحقق 
المستثمر األجنبي وحده.  الفشل والخسارة يكون عبء ذلك على 
وعلى ذلك، فإن االستثمار األجنبي يتفق مع مقاصد الشريعة حينما 
بالقروض  نقارنه  وحينما  اإلنتاجي  النشاط  في  مساهمته  نتوقع 
النامية ومنها اإلسالمية تتوقع من  الربوية. األهم من هذا أن الدول 
النشاط  إلى  حديثة  تقنيات  إدخال  في  يسهم  أن  األجنبي  المستثمر 

االقتصادي بصفة عامة والصناعي بصفة خاصة.
لذلك هناك منطق في تشجيع دخول االستثمار األجنبي في الدول 
نشاطها  تنمية  تستهدف  لديها  توجد خطة واضحة  اإلسالمية حينما 
اإلنتاجي بصفة عامة والصناعات ذات التقنيات العالية بصفة خاصة 

وتعديل اجراءات دخول المستثمر األجنبي في هذا اإلطار.
التجارة  اتفاقية  توقيع  قبل  من  التجريبية،  الدراسات  لكّن 
العالمية، كشفت أن االستثمار األجنبي دخل إلى البلدان النامية في 
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األنشطة  مجاالت  في  الوطنية  المشروعات  مزاحمًا  عديدة  حاالت 
والفنادق  والسياحة  والبناء  التشييد  صناعات  )مثل  الربحية  سريعة 
الصناعات  دخول  عن  عزف  بينما  واالتصاالت(،  والنقل  والترفيه 
اإلسالمية(  )ومنها  النامية  للدول  كان  ثم  ومن  العالية.  التقنية  ذات 
سياسات لتوجيه المستثمر األجنبي واالستفادة منه في شكل إلزامه 
أساسًا  واالستعانة  الداخل،  من  انتاجه  مستلزمات  من  نسبة  بشراء 
تحويل  تخص  أخرى  اشتراطات  إلى  باإلضافة  الدولة،  من  بعمال 
هذه   TRIMs اتفاقية  ألغت  ولقد  ذلك.  وغير  الخارج  إلى  األرباح 
عوائق  ضمن  اعتبرت  حيث  يماثلها  وما  التجارية  االشتراطات 
أمثال ومما يحول دون  الدولية استخداما  استخدام رؤوس األموال 
تحقيق مكاسب التجارة العائدة إلى التخصص الدولي. ووفقا لذلك 
المستثمر  يعامل  مثلما  األجنبي  المستثمر  معاملة  االتفاقية  نظمت 
الوطني. والحقيقة أن هذا المنطق ال يأخذ في شكله العام اعتبارات 
مصالح  عن  نبحث  حينما  أننا  القصد  اإلسالمية.  الشريعة  مقاصد 
المسلمين البد من التدقيق في االستثمار األجنبي وتصنيفه من جهة 
المتقدمة ومساهمته  للتقنيات  للدولة، ونقله  اإلنتاجي  للنشاط  نفعه 
عامة  قواعد  وضع  هذا  ويستلزم  ذكرنا.  كما  آخره  الى  التوظف  في 
تسمح لنا بتشجيع أصناف من المستثمرين األجانب واالستثمارات 
األجنبية بال قيود أو شروط وفي حاالت أخرى منع آخرىن تمامًا 
مع  تتفق  بشروط  ولكن  باالستثمار  لهم  السماح  أو  االستثمار  من 
الشريعة ومقاصدها. وإذًا ال يمكن الحكم على االتفاقية بأنها سيئة 
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ويجب  ذلك.  عكس  أو  اطالقها  على  الشريعة  لمقاصد  ومخالفة 
السعي من قبل الدول اإلسالمية على إدخال تعديالت على اتفاقية

العامة  المصالح  تحقيق  على  وقادرة  مرنة  يجعلها  بما   ،TRIMs

التي  النامية  الدول  جميع  أن  شك  وال  اإلسالمية.  للدول  الراجحة 
تماثل الدول اإلسالمية سوف تستفيد من مثل هذه التعديالت.

TRIPs رابعًا: اإلجراءات الخاصة بحماية الملكية الفكرية
استحدثت اتفاقية WTO ألول مرة اتفاقية لحماية حقوق الملكية 
 )TRIPs( ”Trade - Related اتفاقية  باسم  تعرف  والتي  الفكرية 
اإلطار  هذا  وفي   .Aspects of Intellectual Property Rights“
 Patent االختراع  براءات  لحماية  اإلجراءات  االتفاقية  اتخذت 
أو  النسخ  وحقوق   Trade Marks المسجلة  والماركات   Rights

إنتاج  مجال  الى  وبالنسبة  عامًا.  عشرين  لمدة   Copyrights الطبع 
الدواء خفضت الفترة الزمنية للحماية إلى عشر سنوات فقط لحماية 

براءة االختراع وذلك بالنسبة للدول النامية.
أو  الشرعية اإلسالمية ال يمكن حرمان األشخاص  الناحية  ومن 
الشركات )مسلمين أو غير مسلمين( الذين أنفقوا من أموالهم على 
الخاصة  حقوقهم  من  جديدة  منتجات  وأوجدوا  والتنمية  البحث 
حماية  في  المبالغة  يمكن  ال  أخرى  جهة  من  ولكن  االبتكار.  في 
هذه الحقوق لفترات طويلة مثل العشرين عامًا المحددة في جميع 
الحماية  هذه  مثل  إن  مستثناة(.  واحدة  حالة  عدا  )فيما  الحاالت 
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طويلة األجل تنشئ في الحقيقة أوضاعًا احتكارية للفكر واالختراع 
لفترة  احتكارية  أرباح  تحقيق  ألجل  االبتكارات  على  وتحجر 
فتح  في  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  ينافي  وهذا  ألصحابها  طويلة 
العنصر  وحماية  اإلنسانية  وخدمة  النافع  العلم  من  االستفادة  باب 
وبالرغم من قصر  الدوائية،  المنتجات  في حالة  أنه  ونجد  البشري. 
بدالً  النامية على عشر سنوات  للدول  براءات االختراع  فترة حماية 
لن  أننا  الحقيقة  فترة طويلة!  يراها  قد  فإن بعضهم  من عشرين سنة، 
أو قصيرة  االبتكار، طويلة  فترة حقوق  أن نحكم على هذه  نستطيع 
إال في إطار اإلفصاح من قبل الشركات الدوائية عن تكاليفها الثابتة 
لألدوية المبتكرة؟ ثم لنا أن نناقش مدى دخول العنصر االحتكاري 
الشريعة  مع  فقط  يتنافى  ال  فإنه  هذا  وجد  إذا  حيث  التسعير،  في 
وبخاصة  التجارة  حرية  فلسفة  مع  قطعيًا  يتعارض  بل  اإلسالمية، 
المعلومات  السرية في  إزالة  إذًا البد من  االتفاقية.  تقوم عليها  التي 
الخاصة بتكاليف االبتكار الثابتة والتعرف بدقة على هوامش الربح 
المحققة وذلك ألجل خير األنفس البشرية التي تتعرض لألمراض، 
التي  الجديدة  األمراض  إطار  في  خصوصًا  ثابت،  مقصد  وهذا 
الممنوحة  المزايا  أن  الحقيقة  هذا(1).  عصرنا  في  فقط  عرفناها 

األرباح  وهوامش  األدوية  لتسعير  بالنسبة  الشكوك  تثير  التي  الفريدة  األمثلة  من   (1)
في  أمريكية  الذي نجحت شركة  الدواء  أن  المنتجة  الشركات  كبريات  المحققة لدي 
نحو  إلي  به  الكامل  العالج  تكلفة  تصل   C الوبائي  الكبد  فيروس  لمعالجة  ابتكاره 
نسبة  تصل  حيث  مصر  مثل  بلد  وفي  يورو.  ألفا(  وأربعون  وأربعة  )مائة   144000
الحكومة  مع  اتفاقا  الشركة  عقدت  السكان  من   %20 نحو  إلي  الوباء  بهذا  المصابين 
تمكنها من الحصول على الدواء بتكلفة ال تزيد عن 1% )واحد في المائة( من سعره. 
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األدوية  أسعار  ارتفاع  إلى  أدت  الدواء  في مجال  االختراع  لبراءات 
في الدول النامية، ومنها اإلسالمية، بشكل ملحوظ، كما أسلفنا من 
قبل. ألن معظم شركات األدوية في هذه الدول، وإلى اآلن، تعمل 
على تصنيع أدوية بتوكيل أو بتفويض من الشركات الدولية الكبرى 

في أوروبا وأميركا.
TRIPS( مازالت بحاجة إلى  الفكرية )اتفاقية  الملكية  إن حقوق 
من  النامية  والدول  جهة  من  المتقدمة  الدول  بين  مكثفة  مفاوضات 
المتقدمة  البلدان  بين  التقنية  الفجوة  أن  فالمعروف  الجهة األخرى. 
والنامية ضخمة، وأن حماية حقوق الملكية الفكرية للدول المتقدمة 
ويسبب  عمقًا  الفجوة  هذه  يزيد  عامًا  عشرين  إلى  تصل  لفترات 
منها  واالستفادة  الحديثة  التكنولوجيا  نقل  في  ضخمة  مشكالت 
تتمكن  ولن  االقتصادية.  تنميتها  في  ثم  ومن  النامية،  الدول  لدى 
هذه الدول من التخّلص من هذه المشكالت حتى تنجح في تخطي 

الحاجز التقني وتحقق استقاللها االقتصادي مستقبالً.

تم بحمد اهلل تعالى.

هذا حقًا عرض إنساني هائل وكريم، وثمة عرض يماثله بالنسبة للهند، وتشكر عليه 
الشركة بال شك. لكن هذا العرض أثار الشك في التكاليف الثابتة )األبحاث وغيرها( 
الدواء  اختراع  براءة  احتكار  في  الحق  لها  تعطي  والتي  المنتجة  الشركة  تكبدتها  التي 
األخرى!  الدول  حالة  في  سنة  وعشرين  النامية  الدول  حالة  في  سنوات  عشر  لمدة 
تكاليف  عن  اإلفصاح  عام  بشكل  األدوية  شركات  يسأل  أن  العالم  حق  من  أليس 

االبتكار ومن ثم تقرير الفترة الزمنية الالزمة لتغطيتها وتحقيق أرباح تنافسية؟
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متطلبات تطبيق نظام اقتصادي 
إسالمي )دراسة تحليلية باستعمال 

منهج النظم الخبيرة(
عويس أمين(1)

الملخص: 
يشهد البحث في موضوع النظام االقتصادي اإلسالمي وجزئياته، 
الراهن غزارة ال مثيل لها، وذلك ألهمية هذا الموضوع  الوقت  في 

والتطلعات التي يهدف إليها مجمل الباحثين فيه.
االقتصادي  النظام  موضوع  في  البحوث  مجمل  هدف  أن  نجد   
اإلسالمي هو تقديم رؤيا واضحة لمعالم هذا النظام بغية توفر آلية جديدة 
نفسه،  باالتجاه  البحثية(2)  الورقة  هذه  في  نسير  بتطبيقه؛  تسمح  وجيدة 
اقتصادي  نظام  تطبيق  متطلبات  ألهم  شاملة  رؤيا  تقديم  نحاول  بحيث 
تشكل  مهمة  جد  قضايا  حول  الخبراء  آراء  توحيد  إلى  إضافة  إسالمي، 

أسس بناء نظام اقتصادي متكامل وقابل للتطبيق على أرض الواقع. 

اإلسالمي؛  االقتصادي  النظام  في  متخصص  المقارنة؛  االقتصادية  النظم  في  باحث    (1)
أستاذ مساعد بجامعة سطيف، الجزائر.

amineaouissi@gmail.com البريد االلكتروني  
(2)  الخلفية النظرية لهذه الورقة البحثية التطبيقية، هي أطروحة دكتوراه للباحث. 
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االشكالية: 
إذن يمكن صياغة التساؤل الرئيس لهذه الورقة البحثية كالتالي: 

ما هي أهم متطلبات تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي على   ✓
أرض الواقع؟ 

كتصور أولي لإلجابة عن هذا السؤال المحوري نقدم الفرضيات 
التالية: 

االقتصادي  النظام  نموذج  ببناء  متعلقة  متطلبات  هناك   ✓
اإلسالمي المراد تطبيقه؛

النظام  تطبيق  )طريقة(  بمنهج  متعلقة  متطلبات  هناك   ✓
االقتصادي اإلسالمي؛

هناك متطلبات متعلقة بشروط تطبيق النظام االقتصادي   ✓
اإلسالمي؛

النظام  تطبيق  المراد  بالبيئة  متعلقة  متطلبات  هناك   ✓
االقتصادي اإلسالمي فيها.

أ. الهدف العام للبحث:
النظام  تطبيق  متطلبات  أهم  تحديد  هو  البحث  هذا  هدف 
االقتصادي اإلسالمي حسب آراء الخبراء(1)؛ إضافة إلى تقديم منهج 

بصفة  االستبيان  هذا  في  المشاركين  الخبراء  جميع  الى  بالشكر  أتقدم  هامة:  مالحظة    (1)
الدكتور ناصر  الدكتور منذر قحف، األستاذ  بالذكر كل من: األستاذ  عامة؛ كما أخص 
الدكتور فيصل شياد واألستاذ مومني  قنطقجي،  الدكتور سامر مظهر  سليمان، األستاذ 
اسماعيل، األستاذ بلمهدي عبد الوهاب، األستاذ الدكتور بوهراوة السعيد؛ وهذا نظير 
النقد البناء والمساعدات المقدمة من طرفهم والتي كانت الموجه الرئيسي لهذا البحث.
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معالجته للمشكلة االقتصادية وآلية إدارته للنشاط االقتصادي؛ األمر 
تفسر  إسالمية  اقتصادية  نظرية  إلرساء  األولى  الخطوة  ُيَعدُّ  الذي 
قويمة  أسس  وتضع  ثانية؛  كمرحلة  اإلسالمي  االقتصادي  النشاط 

لتطبيق هذا النظام كمرحلة ثالثة وأخيرة.

ب. المنهج:
االستقرائي  المنهج  البحثية  الورقة  هذه  في  استعملنا  استقرائي: 
)وفهم(  تحديد  إلى  الرامية  البحوث  يؤطر  والذي   ،)inductive(
من  مزيد  إجراء  يتم  االستقرائي،  البحث  )في  الجديدة؛  الظواهر 
التمايز بين العمل المفاهيمي والعمل التجريبي باستخدام دراسات 

الحالة أو االقتصاد القياسي( )Rene، 2011  ، صفحة 16( 
الباحث  فيه  كما أن االستقراء هو: عملية استدالل صاعد يرتقي 
الجزئيات  من  انتقال  أي  العامة،  القواعد  إلى  الجزئية  الحاالت  من 
مقدماته،  من  أعّم  االستقراء  نتائج  تعتبر  ولذلك  عام،  حكم  إلى 
ويتحقق االستقراء من خالل المالحظة والتجربة ومختلف تقنيات 

البحث المتبعة.
خالل  من  يكون  االستدالل  من  النوع  هذا  في  الصدق  ومعيار 

التطابق الفعلي للنتائج المتوصل إليها مع الواقع.

النظم الخبيرة: يعتمد هذا المنهج على توجيه وتوحيد رأي جملة 
الصواب  أنه  الباحث  يراه  الذي  الرأي  نحو  ظاهرة  في  الخبراء  من 
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استبيان  نشر  طريق  عن  ذلك  يتم  العادة  وفي  الباحث(؛  )فرضيات 
القيام  أو  الظاهرة  ميدان  في  الخبراء  من  لفئة  موجه   )Surveys(
األلمانية وهي  الطريقة  المباشرة؛ وهناك   )Interviews( بالمقابالت 
من  مجموعة  جمع  يتّم  بحيث  اآلراء:  توحيد  في  نجاعة  األكثر 
الخبراء في الميدان؛ ثم يتّم تقديم االستبيان؛ بعد ذلك تتم مراجعة 
في  الخاصة؛  فروضه  مع  تطابقها  مدى  ليرى  الباحث  من  األجوبة 
للخبراء  يعطي  أن  الباحث  يحاول  المتطابقة،  غير  االجابات  حالة 
اآلراء  تغير  )محاوال  تفصيل  دون  تبعاتها  يشرح  أن  أو  عنها  فكرة 
الشاذة(؛ ثم يعيد توزيع االستبيان نفسه؛ أو جزء منه؛ وتعاد العملية 
مهمة؛  مالحظة  إلى  نشير  وهنا  اآلراء؛  توحيد  يتم  حتى  عدة  مرات 
الباحث؛  فروض  توافق  أن  بالضرورة  ليس  اآلراء  توحيد  عملية  أن 
فالهدف هو توحيد اآلراء نحو اتجاه األكثر صواب بغض النظر عن 

التوافق مع الفروض الموضوعة من طرف الباحث(1).  

I. وصف االستبيان:

الباحث من  بها  قام  التي  الجزء؛ عملية االستبيان  نصف في هذا 
التي قام بها، من بداية العملية إلى  خالل توضيح جميع الخطوات 

نهايتها.

(1)  بالنسبة الى النظام االقتصاد اإلسالمي هذا المنهج قريب جدا من أحد أصول التشريع 
اإلسالمي وهو »اإلجماع«.
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1. معلومات عن االستبيان:
العينة المستهدفة: 100 دعوة للمشاركة(1).

عدد األسئلة المطروحة: 44 سؤال.
عدد االستبيانات المملوءة: 32 إجابة تامة.

مدة االستبيان: 42 يوم و20 ساعة.
فترة االستبيان: 18-10-2014 إلى 01-12-2014 م.

. https://www.quicksurveys.com :(2)األداة المستعملة موقع
 رابط االستبيان الموزع على المشاركين:

. https://www.quicksurveys.com/s/Xc5a3

2. خريطة توزيع المشاركات في االستبيان:

نسبة  زيادة  قصد  المتخصصة  المجموعات  أحد  على  أيضا  االستبيان  عرض  تم    (1)
المشاركة.

(2)  موقع متخصص في تسهيل الدراسات االستبيانية.
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3. معلومات خاصة باالتصال
معلومات خاصة باالتصال

OriginmobileStatusCompletion DateCulture Device
Type

DirectNoComplete10/24/2014 12:08:54 PMar-dzStationary
DirectNoComplete10/19/2014 2:41:59 PMes-esStationary
DirectNoComplete10/19/2014 3:39:41 PMen-nzStationary
DirectNoComplete10/20/2014 6:29:49 AMar-maStationary
DirectNoComplete10/19/2014 3:49:50 PMen-usStationary
DirectNoComplete10/19/2014 4:40:00 PMar-omStationary
DirectNoComplete10/19/2014 8:56:38 PMen-myStationary
DirectNoComplete10/19/2014 9:38:08 PMen-myStationary
DirectNoComplete10/19/2014 11:10:41 PMen-usStationary
DirectNoComplete10/20/2014 8:04:38 AMar-dzStationary
DirectNoComplete10/20/2014 11:25:05 AMen-usStationary
DirectNoComplete10/20/2014 2:16:42 PMar-dzStationary
DirectNoComplete10/20/2014 6:50:20 PMar-dzStationary
DirectNoComplete10/21/2014 1:49:04 AMen-myStationary
DirectYesComplete10/22/2014 10:39:12 AMen-syAndroid
DirectNoComplete10/26/2014 1:45:01 AMar-saStationary
DirectYesComplete11/9/2014 1:32:05 PMen-joiPhone
DirectNoComplete11/8/2014 6:30:41 PMar-saStationary
DirectNoComplete11/9/2014 5:49:44 AMar-maStationary
DirectNoComplete11/9/2014 1:40:22 AMar-omStationary
DirectNoComplete11/9/2014 3:03:18 AMar-dzStationary
DirectNoComplete11/9/2014 3:36:34 AMen-lyStationary
DirectNoComplete11/9/2014 3:32:37 AMar-saStationary
DirectNoComplete11/9/2014 3:43:01 AMen-joStationary
DirectNoComplete11/9/2014 7:20:57 AMfr-frStationary
DirectYesComplete11/9/2014 12:48:16 PMar-saiPad
DirectNoComplete11/9/2014 1:07:02 PMen-tnStationary
DirectNoComplete11/10/2014 3:50:07 AMen-lyStationary
DirectNoComplete11/10/2014 5:22:28 PMar-maStationary
DirectNoComplete11/11/2014 3:12:32 AMar-saStationary
DirectNoComplete11/12/2014 7:06:19 AMen-joStationary
DirectNoComplete11/29/2014 5:43:36 PMar-dzStationary
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يقدم هذا الجدول معلومات عن آلية مأل االستبيان:
أي   Device Type( نجد  اليسار  من  األول  العمود  ففي   ✓
نوع اآللة المستعملة( وفيها أربعة قيم: )الكمبيوتر الثابت 
 ،)iPhone فون  )اآلي   ،)iPad باد  )اآلي   ،)Stationary

.)Android جهاز بنظام تشغيل أند رويد(
وهو   )Culture )ثقافة  الجدول  يقدم  الثاني  العمود  في   ✓
فيه  تم  الذي  للمكان  الثقافي  الجغرافي  بالتقسيم  خاص 

مأل االستبيان.
في العمود الثالث )Completion Date( توقيت االنتهاء   ✓

من ملء استمارة بدقة.
في العمود الرابع )الحالة Status( ُتحّدد ما إذا كان تّمت   ✓
أم ال، والقيمة )Complete( تعني  تعبئة االستبيان كامال 

أنه تّم ملء االستبيان كامال. 
في العمود الخامس )النقال mobile( ويحدد ما إذا كان   ✓
 Yes تم استعمال هاتف نقال او ال؛ وفيه قيمتين )القيمة
وتعني   No والقيمة  نقال؛  هاتف  استعمال  تم  أنه  وتعني 

أنه لم يتم استعمال الهاتف النقال(.
والمقصود   )origin )الطبيعة  واألخير  السادس  العمود   ✓
أماكن مختلفة  أو من  مباشرة  تّم ملء االستبيان  إن  منها 
والقيمة )direct( تعني انه تم ملء االستبيان مباشرة من 

مكان واحد.
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4. معلومات خاصة بالخبير:
أعلى درجة التخصصالوظيفة

علمية محصلة
البلد الهيئة المستخدمة

)الدولة(
أستاذ جامعي 

وباحث في التمويل 
اإلسالمي

مالية وبنوك 
وتمويل 
إسالمي

جامعة قاصدي بروفيسور
مرباح -ورقلة

الجزائر

باحث -مرحلة ما 
بعد الدكتوراه-

تقييم جودة 
الخدمات 
المصرفية

جامعة ألميرا، الدكتوراه
ألميرا، االندلس، 

اسبانيا

سوريا

كبير المحاضرين 
)متقاعد(

التمويل 
اإلسالمي

نيوزيلنداالدكتوراه

المملكة الجامعةالدكتوراهالماليةاستاذ مساعد
المغربية

االقتصاد باحث اقتصادي
اإلسالمي

المعهد اإلسالمي الدكتوراه
للبحوث 

والتدريب

المملكة 
العربية 

السعودية
مستشار وخبير مالي 

)تدقيق داخلي(
تدقيق داخلي-

محاسبة
الهيئة اإلسالمية الدكتوراه

-البحرين
االردن

المعامالت كبير الباحثين
المالية 

اإلسالمية

االكاديمية الدكتوراه
العالمية للبحوث 

الشرعية في 
المالية اإلسالمية 

إسرا

ماليزيا

المالية كبير الباحثين
اإلسالمية

االكاديمية الدكتوراه
العالمية للبحوث 

الشرعية في 
المالية اإلسالمية 

إسرا

ماليزيا
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أعلى درجة التخصصالوظيفة
علمية محصلة

البلد الهيئة المستخدمة
)الدولة(

أستاذ التمويل 
واالقتصاد 
اإلسالمي

التمويل 
واالقتصاد 
اإلسالمي

كلية قطر الدكتوراه
للدراسات 

اإلسالمية

قطر

علوم اقتصادية أستاذ جامعي
ومالية

الجزائرجامعة سطيف 1الدكتوراه

مصرهيئة البترولالدكتوراهادارةمدير عام بشركة
الجزائرجامعة سطيف 1ماجيستيراقتصاد إسالميأستاذ جامعي

أستاذ وباحث 
جامعي

جامعة محمد الدكتوراهدراسات مالية
خيضر بسكرة

الجزائر

ماليزياجامعة أريسالدكتوراهفقه وأصولهأستاذ
مصارف أستاذة جامعية

إسالمية
سورياجامعة تشرينالدكتوراه

المملكة /ماجستيربنوك وماليةعضو كلية
العربية 

السعودية
مدير برنامج 

المصارف 
اإلسالمية

المصارف 
اإلسالمية

االكاديمية العربية الدكتوراه
للعلوم المالية 

والمصرفية

االردن

معاون رئيس 
قسم الرقابة 

على المصارف 
اإلسالمية

مصرف سورية ماجستيرإدارة مالية
المركزي

سوريا

وزارة التربية ماجستيرفقهمدرس
والتعليم

المملكة 
المغربية

محاسبة مستشار مالي
وتمويل

سلطنة جامعة نزوىالدكتوراه
عمان
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أعلى درجة التخصصالوظيفة
علمية محصلة

البلد الهيئة المستخدمة
)الدولة(

جامعة الحاج الدكتوراهاقتصاد إسالميأستاذ محاضر
لخضر باتنة

الجزائر

رئيس اللجنة 
االستشارية

الصرفية 
اإلسالمية

مصرف ليبيا مهندس مدني
المركزي

ليبيا

مصلحة الزكاة ماجستيرماليخبير ضريبي وكوي
والدخل

المملكة 
العربية 

السعودية
التمويل استاذ مساعد

اإلسالمي
األكاديمية العربية الدكتوراه

للعوم المالية 
والمصرفية

األردن

الجزائرجامعة لغواطماجيستيرماليةأستاذ جامعي
العراقجامعة النهرينالدكتوراهمحاسبه وتدقيقأستاذ جامعي

التمويل طالب دكتوراه
اإلسالمي 

)المؤشرات 
وصناديق 

االستثمار(

تونسالدولةماجيستير

تقنية مدير إدارة
المعلومات

مصرف بكالوريوس
الجمهورية

ليبيا

الفكر أستاذ
االقتصادي 

اإلسالمي

المغربوزارة التعليمالماستر

المستشار 
االقتصادي وعضو 

هيئة التدريس

جامعة اإلمام الدكتوراهاقتصاد إسالمي
محمد بن سعود 

ٌاإلسالمية

المملكة 
العربية 

السعودية
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أعلى درجة التخصصالوظيفة
علمية محصلة

البلد الهيئة المستخدمة
)الدولة(

المدير العام لبنك 
إسالمي في فلسطين 

)متقاعد(

بكالوريوس المحاسبة
تجارة 

)CPA(

بنك إسالمي في 
فلسطين )متقاعد(

األردن

تحليل استاذ جامعي
اقتصادي

جامعة طاهري الدكتوراه
محمد بشار 

-الجزائر

الجزائر

يقدم الجدول أعاله قائمة المشاركين في تعبئة االستبيان وذلك وفق 
أعلى درجة علمية محصلة،  التخصص،  )الوظيفة،  التالية:  البيانات 

الهيئة المستخدمة، البلد )الدولة((.

II. الفكر والنظرية االقتصادية اإلسالمية: 

األفكار  بعض  البحثية  الورقة  من  الثاني  الجزء  هذا  في  نعرض 
أهم  عرض  إلى  إضافة  إسالمية؛  اقتصادية  نظرية  لبناء  تمهد  التي 
عامة  بصفة  االقتصادي  النظام  بعناصر  المتعلقة  الفلسفية  األفكار 

وكيف يتعامل معها النظام االقتصادي اإلسالمي. 

1. بناء النظرية االقتصادية اإلسالمية:
ُتحدد  التي  األسئلة  من  مجموعة  طرح  تم  العنوان  هذا  تحت 

أجوبتها آلية بناء نظرية اقتصادية إسالمية ومعالمها. 
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س 01:

السؤال

النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

يرفضه 
كله

يقبله كله

يرفض الجزء 
المخالف 

للشرع 
اإلسالمي 

ويقبل الجزء 
الموافق 
للشرع 

اإلسالمي

يرفضه 
كله

يقبله 
كله

يرفض 
الجزء 

المخالف 
للشرع 

اإلسالمي 
ويقبل 
الجزء 

الموافق 
للشرع 

اإلسالمي

01

يجب أن يكون 
موقف المفكر 

االقتصادي 
المسلم 

من الفكر 
االقتصادي 

الغربي

10313.12096.88

تمت  الذين  الخبراء  من   )%96.88( الساحقة  األغلبية  ترى   
استشارتهم أن المفكر االقتصادي المسلم يجب أن يدرس ويحقق 
الشرعية،  الضوابط  ميزان  في  ويضعه  الغربي  االقتصادي  الفكر  في 
ويأخذ  به  ويحتفظ  اإلسالمية  للشريعة  الموافق  الجزء  يصفي  حتى 
به، ويرفض الجزء غير الموافق لها ولضوابطها، وهي نتيجة منطقية. 
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س 02:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة املقرتحة

النعمالنعم

02

أوافق عىل حتوير النظريات 
االقتصادية الوضعية التي ال ختالف 

الرشع اإلسالمي إىل نظريات 
اقتصادية إسالمية

2487525

يوافق أغلب الخبراء الذين تمت استشارتهم )75 %( على تحوير 
النظريات االقتصادية التي ال تخالف الشرع اإلسالمي إلى نظريات 

اقتصادية إسالمية )تطبق في االقتصاد اإلسالمي(؛ 

س 03:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

03
يجب أن تكون النظرية االقتصادية 

اإلسالمية مستوحاة من الكتاب 
والسنة فقط

15174753

مصدر  مسألة  في  و)%53(   ،)%47( متقاربتين  نسبتين  سجلنا  كما 
ينبغي  ال  أنه  ترى  التي  الفئة  إلى  الكفة  ومالت  للنظرية،  التشريع 
االقتصادية  للنظرية  كمصدرين  فقط  والسنة  بالكتاب  االكتفاء 
ترى  التي  اآلراء  ولربما  مفتوح؛  المعامالت  باب  ألن  اإلسالمية، 
القرآن والسنة فقط؛  التي مصدرها  الثوابت  بأنهما كافيان؛ تفكر في 
اإلسالمي  االقتصادي  النظام  في  الثوابت  ألن  صحيح  كالمهم  هنا 
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يجب أن تثبت بنص شرعي، وال مصدر شرعي أكثر دقة وأكثر فصالً 
في الثوابت من »القرآن والسنة«.

س 04:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

04
أوافق على فكرة تحويل النصوص 

الشرعية إلى نظرية اقتصادية
2577822

حظيت  اقتصادية  نظرية  إلى  الشرعية  النصوص  تحويل  فكرة 
والقصد   ،)%78( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  أغلب  بموافقة 
منطلق  من  االقتصادية  الظواهر  تفسر  اقتصادية  نظرية  صياغة  هو 
ووجوب  يوسف  قصة  المثل:  سبيل  فعلى  الشرعية،  النصوص 

االّدخار للتعامل مع األزمات االقتصادية. 

س 05:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

05

أوافق على فكرة تحويل النصوص 
الشرعية إلى قوانين وضعية تنظم 

النشاط االقتصادي تحت مفهوم النظام 
االقتصاد اإلسالمي

2848812

ُتنظم  وضعية  قوانين  إلى  الشرعية  النصوص  تحويل  فكرة  تمّكنت 
النشاط االقتصادي تحت مفهوم النظام االقتصادي اإلسالمي من أن 
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ُتحّقق موافقة األغلبية )88%(، والهدف هنا هو المرحلة األولى من 
يمكن  بحيث  وضيعة،  بيئة  في  اإلسالمي  االقتصادي  النظام  تطبيق 
»حرمة  ذلك  ومثل  وضعية،  قوانين  إلى  الشرعية  النصوص  تحويل 
التعامل  وُيجّرم  يمنع  وضعي  بقانون  ُتترجم  أن  الممكن  من  الربا«. 
بالربا؛ مثل آخر: حرمة الغرر في المعامالت المالية، يمكن ترجمته 

إلى قانون يمنع ويجرم الغرر.

س 06:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

أخرىالنعمأخرىالنعم

06

يكفي إلقامة )بناء( نظام 
اقتصادي إسالمي تجنب 

المعامالت المحرمة )كالربا، 
والغرر، واكل أموال الناس 

بالباطل... الخ(

82317267455

تجّنب  يكفي  ال  أنه  استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  معظم  يرى 
نسبة  بتسجيل  وذلك  إسالمي،  اقتصادي  نظام  لبناء  المحرمات 
اقتراحات؛  قدم  من  فقط  الخبراء  من   )%55( ان  حين  في   ،)%74(
وكان الهدف هو موافقة القاعدة الشرعية »أن األصل في المعامالت 

اإلباحة إال ما ثبت تحريمه بنص شرعي«. 
عدم  السبب  )ربما  االتجاه  بهذا  االستبيان  نتائج  تسر  لم  لكن 
في  صبت  المجمعة  االقتراحات  جملة  أن  كما  السؤال(،  وضوح 
عناصر أخرى مرتبطة بالنظام االقتصادي اإلسالمي ولكن ليس في 
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الهدف المنشود من هذا السؤال؛ ولعل من أهم االقتراحات نجد:
تجنب المحرمات مع القيام بالواجبات.   ✓

العدل في توزيع الثروة تبعا لمساهمة عوامل االنتاج.   ✓
االجتماعية،  )المسؤولية  األخالقية  األبعاد  اعتبار   ✓

االنصاف، والعدالة(. 
للهدف  األقرب  هي  الثالثة  االقتراحات  هذه  أن  الباحث  ويرى 

المنشود من السؤال. 

2. عناصر النظام االقتصادي اإلسالمي للفلسفية التنظيمية:
 نوضح في هذا الجزء من الورقة البحثية فصل النظام االقتصادي 
االقتصادي  للنظام  مركبة  فلسفية  عناصر  أربع  أهم  في  اإلسالمي 

بصفة عامة )جريجوري،   1994، صفحة 47(. 

أ. مستوى اتخاذ القرار:

س 07:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

ال مركزي
مركزي

االثنين 
ال مركزيمعا

مركزي
االثنين 

معا

07

مستوى اتخاذ 
القرار في النظام 

االقتصادي 
اإلسالمي؟

1303.123.1293.75
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استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية  ترى 
النظام االقتصادي اإلسالمي  القرار في  )93.75%(، أن عملية اتخاذ 
متوقعة  نتيجة  وهي  مركزي«(  و»ال  )»مركزي«  مستويين  على  يتّم 
هذه  أن  ونرى  منطقية.  األكثر  أنها  كما  الباحث،  طرف  من  جدًا 
النتيجة جاءت موافقة للتطورات الحديثة التي عرفتها مجمل النظم 
االقتصادية في دول العالم، بحيث لم يعد فيه نظام اقتصادي يتشدد 
بعض  نجد  الواقع  في  أنه  ومع  القرار؛  اتخاذ  مستوى  مسألة  في 
الميول صوب اتجاه معين لكنه يبقى غير معلن وغير متبنى كموقف 
اقتصادي يتم الدفاع عنه )كما كان في النظام االقتصادي االشتراكي 
والعكس  الرأسمالية  الالمركزية  ويجرم  المركزية  يفرض  الذي 

صحيح أيضا في بعض الدول األخرى(.

س 08: 

السؤال

النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

ما يصدر 
من الخليفة

وفق نظام 
الشورى

االثنين 
معا

ما يصدر 
من 

الخليفة

وفق 
نظام 

الشورى

االثنين 
معا

08
تتخذ القرارات في 
النظام االقتصادي 

اإلسالمي وفق؟
082402575

يرى  إسالمية،  بصياغة  وإنما  ذاتها،  وبالطريقة  نفسه  السياق  في 
النظام  في  القرارات  أن  استشارتهم  تمت  الذين   )%75( الخبراء  أغلب 
االقتصادي اإلسالمي تتخذ وفق الثنائيتين )ما يصدر من الخليفة، ووفق 
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السابق،  السؤال  في  جاء  ما  ويوافق  متوقع  أيضا  وهو  الشورى(،  نظام 
وإنما بنسبة أقّل هنا، مع ظهور فئة من الخبراء )25%( الذين يرون »وفق 
نظام الشورى« أكثر كفاءة، وفي حقيقة األمر هذه النتيجة ال تتناقض مع 
النتيجة السابقة، فنظام الشورى ال يتعارض مع الخليفة، باعتبار الخليفة 

عضو في المجلس الشوري )في الغالب رئيس مجلس الشورى(. 

ب. تنسيق المعلومات: 
س 09:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

الخطةالسوق
االثنين 

معا
الخطةالسوق

االثنين 
معا

09

تنسيق المعلومات 
في النظام 

االقتصادي 
اإلسالمي؟

30299.38090.62

استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية  ترى 
اإلسالمي  االقتصادي  النظام  في  المعلومات  تنسيق  أن   )%90.62(
يتّم وفق آليتين هما »السوق والخطة«، لكن هذا لم يكن وفق النتائج 
بهذه  جاءت  التي  هي  السؤال  صيغة  )ولربما  الباحث  من  المتوقعة 
النتيجة(؛ فقد كان من المتوقع أن تكون النسبة لمصلحة آلية »السوق«، 
االقتصادي  النظام  مع  الباحث  رأي  بحسب  توافقًا  األكثر  لكونها 
لما  أنها  إال   ،)%9.38( ضعيفة  نسبة  تسجيل  رغم  وعلى  اإلسالمي. 
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وعند   )%0( »الخطة«  الثانية  اآللية  في  المحصلة  بالنتيجة  نقارنها 
حذف اإلجابة »االثنين معا«، تظهر لنا النتيجة المرغوبة وهي )%100( 
لمصلحة آلية السوق(. فلم يعرف النظام االقتصادي تحديد األسعار، 
َثَنا  َحدَّ اٍر  َبشَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ  ( ذلك  وفق  تسير  الشرعية  والنصوص 
َوُحَمْيدٍ  َوَثابِتٍ  َقَتاَدَة  َعْن  َسَلَمَة  ْبُن  اُد  َحمَّ َثَنا  َحدَّ مِْنَهالٍ  ْبُن  اُج  اْلَحجَّ
وسلم  عليه  اهلل  صلى   ِ اهللَّ َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى  ْعُر  السِّ َغالَ  َقاَل  أََنسٍ  َعْن 
ُر اْلَقابُِض اْلَباِسُط  ْر َلَنا . َفَقاَل »ِإنَّ اللََّ ُهَو اْلُمَسعِّ ِ َسعِّ َفَقاُلوا َيا َرُسوَل اهللَّ
اُق َوِإنِّى ألَْرُجو أَْن أَْلَقى َربِّى َوَلْيَس أََحٌد مِْنُكْم َيْطُلُبنِي بَِمْظَلَمٍة ِفي  زَّ الرَّ
َدمٍ َوالَ َمالٍ«. َقاَل أَُبو ِعيَسى َهَذا َحدِيٌث َحَسٌن َصِحيٌح. سنن الترمذي 
)موسوعة الحديث(، أما فكرة التخطيط فلها بعد آخر ربما هو الذي 

قاد الخبراء إلى اعتمادها وهي خارج هدف هذا السؤال. 

ج. الملكية: 
س 10:

السؤال

النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

خاصةعامة
ما لله 

ورسوله - 
كالوقف

الثالثة 
خاصةعامةمعا

ما لله 
ورسوله 
-كالوقف

الثالثة 
معا

10

هل 
الملكية 

في النظام 
االقتصادي 
اإلسالمي 

هي؟

0103103.12096.88
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ترى األغلبية الساحقة من الخبراء الذين تمت استشارتهم )%96.87( 
أن نظام الملكية في النظام االقتصادي اإلسالمي يضّم ثالثة أشكال 
المرغوبة واألكثر  النتيجة  الخاصة، وما لل ورسوله(، وهي  )العامة، 
منطقية، بحيث لم يرد تحريم نوع من األنواع الثالثة ال في الكتاب 
وال في السنة. وبهذا فإنها تبقى صالحة، حتى من الناحية االقتصادية. 
الشكالن األّوالن معتمدان اليوم في جل النظم االقتصادية إال الشاذة 
به  ويتميز  فهو شكل خاص  »ما لل ورسوله«  الثالث  النوع  أما  منها، 
النظام االقتصادي اإلسالمي ال غير )الوقف: يعترف به الغرب، لكن 
والتنظيم  المقصد  ناحية  من  تماما  مختلف  اإلسالمي  الوقف  نظام 
العديد  بل  فقط،  الوقف  ورسوله«  لل  »ما  بـ:  نقصد  ال  أننا  كما  و... 

من األنواع األخرى، مثل: المال الذي ليس له وريث...(. 

د. آليات التحفيز:
س 11:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

روحيمعنويمادي
الثالثة 

معا
روحيمعنويمادي

الثالثة 
معا

11

أليات 
التحفيز 

في النظام 
االقتصادي 
اإلسالمي؟

00032000100

أن  على   )%100( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  معظم  أجمع 
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الثالث  التحفيز  آليات  يضم  أن  يجب  اإلسالمي  االقتصادي  النظام 
مبررتها  ولها  ومنطقية  متوقعة  نتيجة  وروحي(،  معنوي،  )مادي، 

الفقهية واالقتصادية.

III. عناصر النشاط االقتصادي:

في هذا الجزء من الورقة البحثية نعرض مجموعة من أهم عناصر 
النشاط االقتصاد وكيفية معالجة النظام االقتصادي اإلسالمي لها.

1. اإلنتاج في النظام االقتصادي اإلسالمي:
يعّد اإلنتاج أهم نشاط اقتصادي؛ لذا يولي علماء االقتصاد بصفة 
اهتمام  النشاط  هذا  خاصة؛  بصفة  االقتصادية  النظم  ودارسي  عامة 
لكن  االقتصادية؛  للمشكلة  األمثل  الحل  يعتبر  وهو  ال  كيف  كبير؛ 
اإلسالمي؟  االقتصادي  النظام  يتبعه  انتاج  أسلوب  وأي  نموذج  أي 

هذا هو موضوع األسئلة التالية: 

س 12:

السؤال
اإلجابة 
المقترحة

النسبة )٪(

النعمالنعم

12
تعظيم اإلنتاج في المجتمع وفق ضوابط 

الشريعة اإلسالمية؛ هو هدف النظام 
االقتصادي اإلسالمي

19135941
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استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  البسيطة  األغلبية  ترى 
النظام  هدف  هو  الشرعية  الضوابط  وفق  اإلنتاج  تعظيم  أن   )%59(
علم  ألن  الرأي  هذا  في  الباحث  ويساندهم  اإلسالمي،  االقتصادي 
االقتصاد أو النظام االقتصادي أو النشاط االقتصادي، كلها، تهدف 
في  المتزايدة  الحاجات  )تلبية  االقتصادية  المشكلة  معالجة  إلى 
ظل الموارد الناتجة(. وال يكون حّل هذه المشكلة من دون تعظيم 
ال  أنها  التقليدية  األساليب  مختلف  على  يؤخذ  ما  ولكن  اإلنتاج. 
ضبطت  إن  فما  نقائص  وفيها  اإلسالمية  الشريعة  مجمل  توافق 
ارساء  من  الهدف  هو  كان  اإلسالمية  الشريعة  وفق  اإلنتاج  عملية 
نظام اقتصادي إسالمي )سطر الفقهاء جملة من األحكام والمبادئ 
 ،2008 الشريعة اإلسالمية )شحاتة،  اإلنتاج وفق  التي تضبط عملية 

الصفحات 94-93((. 

س 13: 

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

13
أوافق على تبني النموذج الرأسمالي 

لإلنتاج بعد تكيفه مع ضوابط 
الشريعة اإلسالمية

17155347

المسجلة  النتائج  إن  حتى  قبله،  الذي  السؤال  السؤال،  هذا  َيتبُع 
متقاربة؛ بحيث تّم تسجيل نسبة )53%( موافقة على أن ُيتبنى النموذج 
مراد  وهو  الشرعية،  الضوابط  مع  تكييفه  بعد  لإلنتاج  الرأسمالي 
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الغرب  أو  العرب  سواء  االقتصاد  علماء  أغلب  ُيقرُّ  حيث  الباحث؛ 
بكفاءة النموذج الرأسمالي من حيث غزارة اإلنتاج واإلنتاجية. فهو 
ما  وإذا  عالي،  إنتاجية  بمستوى  ومتنوع  غزير  إنتاج  خلق  على  قادر 
تكون  النتائج  فإن  اإلسالمية  الشريعة  وفق  النموذج  هذا  ضبط  تم 

مرغوبة جدًا )وهو المطلوب في الدول اإلسالمية(.

س 14:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

يحفزها
يتحفظ 

عليها
يحفزهايضبطها

يتحفظ 
عليها

يضبطها

14

كيف يجب أن 
يتعامل )النظام 

االقتصادي 
اإلسالمي( 
مع عملية 

اإلنتاج )خاصة 
الصناعات 
الحديثة، 

التكنولوجيا، 
المالية، 

الخدمات(؟

802425075

أن   )%75( الخبراء  غالبية  يرى  أكبر،  وبدقة  نفسه  السياق  في 
النظام االقتصادي اإلسالمي يجب أن يضبط عملية اإلنتاج )خاصة 
نتيجة  وهي  الخدمات(،  المالية،  التكنولوجيا  الحديثة،  الصناعات 
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 )%25( نسبة  أما  منطقية،  أكثر  ألنها  الباحث  طرف  من  متوقعة 
في  مقبولة  نظر  وجهة  أيضا  فهي  »التحفيز«،  جانب  إلى  المسجلة 
العربية واإلسالمية( في أمس الحاجة  ظاهر السؤال. فنحن )الدول 
الى تطوير عملية اإلنتاج، وخاصة في الميادين المذكورة في المثل.

في  اإلنتاج  نظام  مع  توافقًا  األكثر  هي  تبقى  الضبط  عملية  لكّن 
االقتصاد اإلسالمي، ألن هناك الكثير من المنتجات الحديثة التي ال 

تتوافق مع الشريعة اإلسالمية وفيها ما يتنافى مع قيم الدين.

2. العالقات االقتصادية مع الغرب والتجارة االلكترونية في النظام 
االقتصادي اإلسالمي:

تجارة  تجارية:  )سواء  الغرب(1)«  مع  االقتصادية  »العالقات  ُتعّد 
جدال  واألكثر  القضايا  أهم  من  دولية(  مالية  مالية:  أو  خارجية؛ 
بالنسبة الى الباحثين في النظام االقتصادي في الوقت الراهن؛ وفي 
السياق نفسه، ُتعّد ظاهرة »التجارة االلكترونية« المستحدثة موضوع 
الموضوعين  مناقشة  قصد  لذا  بعد؛  معالمه  تتحدد  لم  الذي  الساعة 

السابقين مع مجموعة الخبراء، طرحنا األسئلة التالية:

ربما يرى القارئ أنه كان من باب أولى أن يتطرق الباحث لموضوع »التجارة« أوال؛   (1)
وفيه من  الكثير  الحبر  أسال  التجارة  أن موضوع  والعلة:  الباحث مخالف؛  لكن رأي 
التأليف الغزير؛ وفيها جوانب خصصت لها مجلدات ولم تحتويها؛ لذا فضل الباحث 

التركيز علة نقطتين مهمتين ودقيقتين فقط. 
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أ. التجارة الخارجية:
س 15:

السؤال

النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

تقطع
تستمر 

في نفس 
النسق

تضبط وفق 
ضوابط 
الشريعة 
اإلسالمية

تقطع
تستمر 

في نفس 
النسق

تضبط وفق 
ضوابط 
الشريعة 
اإلسالمية

15

العالقات 
االقتصادية مع 

الغرب كيف يجب 
أن تكون )خاصة: 
المالية والتجارية(؟

003200100

الذين  الخبراء  جميع  ُيجمُع  الغرب؛  مع  االقتصادية  العالقات 
)سواء  الغرب  مع  العالقات  أن  على   ،)%100( استشارتهم  تمت 
التجارية أو المالية( يجب أن ُتضبط وفق الضوابط الشرعية ولألمر 

داللتين:
الشرعية  للضوابط  كليًا  موافقة  غير  الحالية  العالقات   ✓
نفس  في  »تستمر   )%0([ تغيرها  يتم  أن  يجب  والتي 

النسق«[. 
شرعي  نص  وجود  لعدم  العالقات  هذه  قيام  ضرورة   ✓
مبّرر  أّي  يوجد  ال  كما  الغرب،  مع  التعامل  يحّرم 

اقتصادي للقطع ])0%( »تقطع«[.
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ب. التجارة اإللكترونية: 
ندرج في هذه النقطة – كاستثناء - تعريف لـ: »التجارة االلكترونية«؛ 
يتسنى  ولكي  بعد.  مفهوم  لها  يضبط  ولم  جديد  موضوع  أنها  ذلك 
بن  عابد  الدكتور  يعّرف  المصطلح،  بهذا  المقصود  فهم  للقارئ 
السلع  تجارة  »ممارسة  أنها:  على  اإللكترونية  التجارة  العبدلي  عابد 
والخدمات بمساعدة أدوات االتصال وغيرها من الوسائل ذات العالقة 

باالتصاالت« )العبدلي، 2005، صفحة 6(.

س 16:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

16
تعتبر التجارة االلكترونية ضرورة في 

النظام االقتصادي اإلسالمي
2487525

التجارة  أن   ،)%75( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  أغلب  يرى 
اإللكترونية ضرورية في النظام االقتصادي اإلسالمي. 

س 17:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

17
إن مفهوم الزمان والمكان االفتراضيين 

في االنترنت )العالم الرقمي( يفسد 
عقود المعامالت التجارية االلكترونية

7252278

استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  أغلب  يرى  نفسه،  السياق  في 
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)78%(، أن مفهوم الزمان والمكان االفتراضين في اإلنترنت )العالم 
الرقمي( ال يفسدان عقود المعامالت التجارية اإللكترونية. 

س 18:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

18
يجب أن تخضع السوق االلكتروني 
لنفس الضوابط الشرعية التي تحكم 

السوق الحقيقية
2758416

أن  اإللكتروني يجب  السوق  أن   ،)%84( أيضا  األغلبية  يرى  كما 
يخضع لنفس الضوابط الشرعية التي تحكم السوق الحقيقي.

هذه  وأهمية  محل  لتوضيح  ضرورية  كانت  أسئلة  ثالث  وهي 
االقتصادي  النظام  في  االلكترونية«  »التجارة  الحديثة  المعاملة 
إدراج  مصلحة  في  جاءت  اآلراء  أغلب  أن  رغم  وعلى  اإلسالمي، 
هذه المعاملة في النظام االقتصادي اإلسالمي مع ضرورة ضبطها، 
بالجانب  يتعلق  ما  في  وبخاصة  معقمة،  دراسات  إلى  تحتاج  هي 
الفقهي )جانب الضوابط(؛ ولعّل هذا هو السبب الذي جعل فئة ال 
المعاملة،  هذه  على  يتحفظون  تقريبا(،   %25( الخبراء  من  بها  بأس 
المعاملة  هذه  تبّني  بضرورة  األمر  ُحِسم  االقتصادية،  الناحية  فمن 
قيد  الشرعي  الجانب  يبقى  وإنما  اإلسالمي؛  االقتصادي  النظام  في 

البحث. 
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3. التوزيع واعادة التوزيع:
االقتصادية  األنشطة  من  التوزيع  واعادة  التوزيع  عمليتي  تعد 
اعادة  أو  »التوزيع  وألسلوب  االقتصادي؛  الفكر  في  جدال  األكثر 
فكيف  ونوعيته؛  االقتصادي  النظام  أداء  على  كبير  أثر  التوزيع« 
بحسب  العمليتين  هاتين  مع  اإلسالمي  االقتصادي  النظام  يتعامل 

أراء الخبراء؟ نفصله فيما يلي: 

أ. التوزيع:
س 19: 

عناصر  على  اإلنتاج  عملية  عوائد  توزيع  ترتيب  بهدف  السؤال: 
اإلنتاج حسب األهمية، ولصعوبة ذلك تطبيقيا، تقرر إخضاع العملية 
وهذا  مئوية؛  نسبة  بإعطاء  األهمية  تلك  تقييم  في  الخبراء  الجتهاد 
اإلسالمي:  االقتصادي  للنظام  الشرعية  الضوابط  إعمال  عبر  طبعًا 
)مثال: األجر= 30 ٪، الربح = 20 ٪، الريع=25 ٪، الفائدة = 25 ٪؛ 

المجموع = 100 ٪(:

الريع )عائد 
األرض(

الفائدة )عائد 
راس المال(

األجر )عائد 
العمل(

الربح )عائد 
التنظيم(

0000

1001510

1502010

2002015
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الريع )عائد 
األرض(

الفائدة )عائد 
راس المال(

األجر )عائد 
العمل(

الربح )عائد 
التنظيم(

2002520

2002520

2002520

2003020

2003020

2003025

2003025

2503025

2503025

2503025

25103030

25203030

25203030

25253030

25253330

30253530

30254030

30304030

30304533

30304535
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الريع )عائد 
األرض(

الفائدة )عائد 
راس المال(

األجر )عائد 
العمل(

الربح )عائد 
التنظيم(

30304535

33305040

4030505

45305050

؟؟5؟

؟؟؟؟

2553020

؟؟25؟

24133225المتوسط

وتوزيع  الباحث،  رأي  بحسب  عادلة  جاءت  المسجلة  النتائج  إن 
الخبراء للعوائد على عناصر اإلنتاج جاء كما هو متوقع، فبالمتوسط 
نجد أن نصيب العمل بـ: )32%(، ثم التنظيم بـ: )25%(، ثم األرض 
فئة  ثّمة  أن  رغم  وعلى  )13%(؛  بـ:  المال  رأس  وأخيرًا   )%24( بـ: 
السؤال  يستوعبوا  لم  استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  صغيرة 
تبقى  االلكتروني(،  العرض  وطريقة  الباحث  من  التقصير  )وهنا 
بحيث  الباحث؛  الى  بالنسبة  ومرضية  جدا  مقبولة  المسجلة  النتائج 
نجد أن »بول سامويلون« أعطى النسبة التالية )25%( لصاحب رأس 
صفحة   ،2006 ونوردهاوس،  )سامويلسون  للعّمال   )%75( المال، 
أنه  سامويلون« تكلم عن عاملين فقط؛ والمهم  38(، في حين »بول 
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أشار أن نصيب عائد العمال كان ثالث مرات )03( نصيب صاحب 
رأس المال، وهو المحصل نفسه في هذا االستبيان، أما االختالف 
فيرجع ،كما ذكرنا سابقا، إن بول سامويلون حدد عاملين ونحن في 

هذا البحث حددنا أربعة. 

ب. إعادة توزيع الدخل:
س 20: 

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

20
نظام الزكاة والصدقات واإلرث 
كافي إلعادة توزيع الدخول في 

المجتمع
18145644

أغلبية  )وهي  استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من   )%56( واعتبر 
إلعادة  كافية  و»اإلرث«؛  و»الصدقات«  الزكاة«  »نظام  أن:  بسيطة(، 
هذا  في  الباحث  ويساندهم  المسلم،  المجتمع  في  الدخل«  »توزيع 

الرأي.
األولى،  للنسبة  معتبرة ومقاربة  نسبة  له  المغاير  الرأي  يبقى  لكن 
الضريبي«  »النظام  في  يرون  ولربما  كافية،  غير  أنها  يرون   )%44( فـ: 
المطبق في النظم االقتصادية الوضعية في يومنا هذا ضروري، ولم 
أنه  اعتبار  على  الضريبي«  »النظام  بهذا  خاص  سؤال  الباحث  يدرج 

دخيل على النظام االقتصادي اإلسالمي.
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4. االكتناز: 
واآلخر  »اقتصادي«  أحدهما  اثنين،  مفهومين  »االكتناز«  يحوي 

»فقهي«؛ وبغية التمييز بين المفهومين طرحنا السؤال التالي:
س 21: 

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

21

إن الذين يدفعون الزكاة عن أموالهم؛ 
ويحتفظون بثروتهم دون استثمار 

وال يضعونها في الدورة االقتصادية 
يعتبر سلوكهم اكتنازًا وفق المفهوم 

االقتصادي

2758416

عدم  أن   ،)%84( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  أغلبية  يرى 
الزكاة،  دفع  مع  حتى  االقتصادية،  الدورة  في  األموال  ادخال 
السديد  الرأي  وهو  »االقتصادي«،  المفهوم  بحسب  »اكتناز«  يعّد 
والمنطقي بحسب اعتقاد الباحث. فنحن ال نقصد مفهوم »االكتناز« 
النصاب؛  البالغ  المال  الزكاة عن  الذي يزول بمجرد دفع  »الفقهي« 
)أما )16%( من اآلراء المخالفة للنتيجة األولى ربما لم تفهم السؤال 

بالطريقة المرجوة وذلك يرجع ربما لصيغة السؤال في حد ذاتها(.

5. االدخار:
على  يشتمل  أّنه  باعتبار  االدخار،  يخّص  ما  في  نفسه  الشيء 
وبهدف  لذلك،  »فقهي«.  واألخر  »اقتصادي«  أحدهما  مفهومين، 
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النظام  يتبناه  أن  يجب  الذي  المناسب  المفهوم  وتحديد  التميز 
االقتصادي اإلسالمي، طرحنا السؤال التالي: 

س 22:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

22
إن النظام االقتصادي اإلسالمي يقر 

بمفهوم االدخار الغربي )وجوب توظيف 
األموال الفائضة عن االستهالك(

2668119

في  أنها  وذلك  السابق،  للسؤال  موافقة  السؤال  هذا  نتائج  جاءت 
استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  معظم  يعتقد  بحيث  نفسه،  السياق 
النظام  في  االقتصادي  »االدخار«  مفهوم  تبني  بضرورة   ،)%81(
االقتصادي اإلسالمي، والذي يفرض ضرورة توظيف األموال الفائضة 
عن االستهالك، وهي النتيجة المتوقعة والمرغوبة من طرف الباحث، 
)وهي موافقة لقول عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه: »تاجروا في أمول 

اليتامى حتى ال تأكلها الزكاة« )السيوطي، 2005، صفحة 32(. 
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6. االستهالك:
س 23:

السؤال

النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

الفيزيولوجية 
ثم المعنوية 

فالروحية

المعنوية 
ثم الروحية 

فالفيزيولوجية

الروحية ثم 
الفيزيولوجية 

فالمعنوية

الفيزيولوجية 
ثم المعنوية 

فالروحية

المعنوية 
ثم الروحية 

فالفيزيولوجية

الروحية ثم 
الفيزيولوجية 

فالمعنوية

23

يرتب 
المسلم 
اشباع 

حاجاته وفق 
الترتيب 
التالي:

422612.56.2581.25

أن   ،)%81.25( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  معظم  يرى 
الحاجات  إشباع  التالي:  الترتيب  وفق  إشباعه  يرتب  المسلم 
متوقعة،  جد  نتيجة  وهي  فالمعنوية«،  الفيزيولوجية،  ثم  »الروحية، 
فإذا ُخلق اإلنسان للعبادة، فال ُبد أن يكون الهدف األسمى ويعتلي 
أي »اإلشباع  عبادة الل وحده ال شريك له،  سلم ترتيب اشباعه هو: 
لضمان  فهي  »الفيزيولوجية«،  الحاجات  إشباع  أما  الروحي«؛ 
»المعنوية«  الحاجات  إشباع  أما  لذاتها؛  هدفا  وليست  فقط  األولى 
بأهمية  ليست  وهي  االجتماعي  السلم  في  الرقي  بها  فالمقصود 

الحفاظ على الدين والبدن. 
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IV. المؤسسات وصيغ التمويل اإلسالمية: 

خصصنا الجزء األول من هذا العنوان لدراسة الهيكل المؤسساتي 
للنظام االقتصادي اإلسالمي؟ أية مؤسسات يجب أن تكون فيه وما 

هي مكانتها في الهيكل التنظيمي لالقتصاد ككل؟
ثم بعد ذلك وفي جزء ثاني، نتكلم عن صيغ التمويل التي يجب 
نطرح  الحال  وبطبيعة  اإلسالمي  االقتصادي  النظام  عليها  يتوفر  أن 

بعض القضايا المتعلقة بها وبآليتها. 

1. المؤسسات:
نحدد في هذه النقطة، وفي البداية، مجموعة من المؤسسات التي 
يرى الباحث أنها مهمة في بناء الهيكل المؤسساتي للنظام االقتصادي 
اإلسالمي، ثم نرصد، وفي النقطة نفسها، آراء الخبراء في مدى كفاية 
المؤسسات المقترحة؛ لننتقل بعد ذلك إلى بحث مكانة كل مؤسسة 

على حدى في الهيكل المؤسساتي للنظام االقتصادي اإلسالمي. 

أ. أهم المؤسسات االقتصادية:
س 24:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

أخرىالنعمأخرىالنعم

24

مؤسسات النظام االقتصادي 
اإلسالمي الموجودة كافية 

)كالبنوك اإلسالمية، وصناديق 
االستثمار، والوقف، والتأمين 
التكافلي، والزكاة، والشركات(

112013356542
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ترى األغلبية البسيطة من الخبراء الذين تمت استشارتهم )65%(، أن 
المؤسسات االقتصادية الموجود حاليا )البنوك اإلسالمية، وصناديق 
االستثمار، والوقف، والتأمين التكافلي، والزكاة، والشركات(، غير 
كافية لبناء نظام اقتصادي إسالمي، وهو رأي منطقي وهذا يدل على 
أن هناك مؤسسات أخرى يجب أن يتم تبنيها وقد زاد بعض الخبراء 

)42%( المؤسسات التالية: 

األسواق المالية،   ✓
المؤسسات االقتصادية ذات الطابع االجتماعية،   ✓

الحسبة والرقابة،   ✓
بنك مركزي إسالمي،   ✓

المذكورة  المؤسسات  من  جزء  تشكل  أخرى  اضافات   ✓
أو بتسمية مختلفة.

ب. مكانة المؤسسات االقتصادية الموجودة في النظام االقتصادي 
اإلسالمي:
س 25:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

25

هل البنوك 
اإلسالمية )بديل؛ 
مكمل؛ ال عالقة( 
للبنوك الوضعية؟

256178.1218.753.12
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»البنوك  أن   ،)%78.12( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  معظم  يرى 
اإلسالمية« هي »بديل« عن تلك التقليدية، وهو األصل فال مجال أن 
أن  ذلك  »مكمل«[؛  أنها  يرون   )%18.75( أن  ]رغم  »مكمل«  تكون 
التقليدية  البنوك  تخليص  وعند  التقليدية  البنوك  في  متأصل  »الربا« 
من »الربا« تصبح كيان آخر، لذا فإن مكانة »البنوك اإلسالمية« تكون 

هي »البديل«.

س 26:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

النعمالنعم

26
إن حافز البنوك اإلسالمية هو 

الربح
2848812

حافز  أن   ،)%88( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  أغلبية  يرى 
البنوك اإلسالمية هو الربح، نتيجة تؤكد على أن البنك اإلسالمي 
خيرية؛  اجتماعية،  بالضرورة  وليس  اقتصادية  تجارية  مؤسسة 
جاءت  ولربما  أيضا،  الباحث  رأي  وهو  البعض  يعتقد  ما  عكس 
الربح  يكون  أال  بمعنى  القصد،  منطلق  من  رأيها  المخالفة  اآلراء 
هذا  كان  فإذا  أيضا؛  األخالقي  الجانب  بل  الهدف،  هو  وحده 
يقبله  ال  ذلك  عكس  ولكن  مقبولة،  جد  النتيجة  فتكون  القصد 

المنطق االقتصادي. 
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س 27:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

27

هل المالية 
اإلسالمية )بديل؛ 
مكمل؛ ال عالقة( 
للمالية الوضعية؟

265181.2515.623.12

استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية  ترى 
)81.25%(، أن »المالية اإلسالمية« هي »بديل« عن تلك التقليدية.

س 28: 

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

28
هل قطاع الوقف 
)بديل؛ مكمل؛ ال 

عالقة( للقطاع العام؟
0266081.2518.75

في ما يخص »قطاع الوقف« وعالقته بالقطاع العمومي، جاء رأي 
 )%81.25( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية 
نحو كونه »مكمل«، باعتباره األصل. وحتى في صدر اإلسالم ومع 
ظهور الوقف كان مكمال، ولم يكن يوما بديال ]حصلت فكرة كونه 
»ال  أنه  يرون  الذين   )%18.75( رأي  أن  حتى  )0%([؛  على  »بديل« 
دور  عن  نتحدث  )عندما  الكلية  الوظائف  في  مقبول  يكون  عالقة« 

الدولة(.
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س 29:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

29
هل الزكاة )بديل؛ 
مكمل؛ ال عالقة( 

للضريبة؟
1471143.7521.8834.38

تمت  الذين  الخبراء  من   )%43.75( البسيطة  األغلبية  ترى 
استشارتهم أن الزكاة »بديل« للضريبة، في حين نسبة أقل )%34.38( 
األصغر  النسبة  ترى  حين  في  تجمعهما،  عالقة«  »ال  أنه  يرون 

)21.88%( أن نظام الزكاة »مكمل« للنظام الضريبي.
وحقيقة األمر ال يمكن اعتماد هذه النتائج لصغر الفرق بين اآلراء 
الباحث  رأي  يكون  ولربما  متقاربة،  بنسب  وتوزيعها  المسجلة؛ 
الناحية  من  )بخاصة  األصل  أن  الباحث  يرى  حيث  هنا؛  مرجح 
السؤال؛  هدف  )حسب  للضريبة  »بديل«  الزكاة  أن  هو  الفقهية( 
االقتصادي  النظام  ففي  المسجلة(.  البسيطة  األغلبية  رأي  وحسب 
اإلسالمي إذا كانت فيه ضرائب فإنها ستكون »مكملة« لنظام الزكاة 
للضرائب  »بديل«  كـ:  الزكاة  تكون  أن  يمكن  كما  العكس،  وليس 
األساسية عند تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي في وقتنا الراهن، 
الزكاة  لنظام  كمكمل  الثانوية  والضرائب  الرسوم  بعض  فيه  وتكون 

المتبنى وليس العكس. 
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س 30:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

30

هل التأمين التعاوني 
اإلسالمي )بديل؛ 
مكمل؛ ال عالقة( 
للتأمين التقليدي؟

284087.512.50

استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية  ترى 
التقليدي،  للتامين  »بديل«  اإلسالمي  التعاوني  التأمين  أن   )%87.5(
وهو األصل؛ والذين يرون أنه مكمل )12.5%( ربما يرون أنه يكون 
اإلسالمي،  االقتصادي  النظام  تبني  يتم  حتى  أولى  كمرحلة  مكمل 

ثم يتم اإلحالل.
من  الكثير  فيه  التطبيق  أو  المبدأ  حيث  من  التقليدي  فالتامين 
الشبهات. وقد ذهب معظم آراء الفقهاء إلى تحريمه، لذا فإن صيغة 
التأمين التعاوني اإلسالمي يجب أن تكون البديل وتحل محل ذلك 

التقليدي غير الموفق للشريعة اإلسالمية.
س 31:

السؤال
النسبة )٪(االجابة املقرتحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

31

هل صناديق االستثامر 
اإلسالمية )بديل؛ مكمل؛ 

ال عالقة( للصناديق 
االستثامر التقليدية؟

283187.59.383.12
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استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية  ترى 
تلك  عن  »بديل«  هي  اإلسالمي  االستثمار  صناديق  أن   ،)%87.5(
التقليدية، وهي نتيجة متوقعة، كما أنها منطقية؛ فصناديق االستثمار 
لذا  بالباطل«؛  الناس  أموال  و»أكل  »الربا«  شبهة  تشوبها  التقليدية 

فالرأي السديد أن تستبدل بأخرى موافقة للشريعة اإلسالمية. 

ج. مكانة بيت مال المسلمين:
ندرج هنا أيضا تعريف لـ: »بيت مال المسلمين«؛ ألنه يشوبها بعض 
القادر  عبد  حسن  منير  يعرف  به،  نقصد  ماذا  نوضح  ولكي  الغموض؛ 
حفظ  عن  المسئولة  »الهيئة  أنها:  على  المسلمين«  مال  »بيت  عدوان 
بكل  المختصة  الجهة  هي  أو  عينا؛  أو  نقدا  أكانت  سواء  الدولة  أموال 
ما يرد الدولة أو ينفق من وإلى من يستحق من المسلمون من مال وفق 
اإلمام  أو  للقاضي  المال  ذلك  في  التصرف  ويكون  الشرعية،  األحكام 
أو الخليفة حسب نصوص الشرع« )عدوان، 2007، صفحة 46(؛ ويزيد 
الباحث على هذا التعريف كونها: »أعلى سلطة نقدية ومالية في الدولة«.

س 32:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

32

هل بيت مال 
المسلمين )بديل؛ 
مكمل؛ ال عالقة( 
للبنك المركزي؟

10111131.2534.3834.38
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المسلمين  بيت مال  إذا كان  فيما  نتيجة واضحة  لم نحصل على 
النسب  الّن  المركزي،  للبنك  عالقة«  »ال  أو  »مكمل«  أو  »بديل« 

جاءت متقاربة، وهي على التوالي )31.25، 34.38، و%34.38(.

س 33:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

33

هل بيت مال 
المسلمين )بديل؛ 
مكمل؛ ال عالقة( 
للخزينة العمومية؟

1912159.3837.53.12

بيت  أن   )%59.38( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  معظم  يرى 
يرون   )%37.5( حين  في  العمومية،  للخزينة  »بديل«  المسلمين  مال 

أنها »مكمل«. 

س 34: 

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

34

هل بيت مال 
المسلمين )بديل؛ 
مكمل؛ ال عالقة( 

لوزارة المالية؟

1214637.543.7518.75

استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  البسيطة  األغلبية  ترى 
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)43.75%(، أن بيت مال المسلمين هي »مكمل« لوزارة المالية، في 
حين ترى نسبة أقل )37.5%( ترى أنها »بديل«.

س 35: 

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

مكملبديل
ال 

عالقة
مكملبديل

ال 
عالقة

35

هل بيت مال 
المسلمين )بديل؛ 

مكمل؛ ال عالقة( لـ: 
البنك المركزي + 

الخزينة العمومية + 
وزارة المالية؟

1413543.7540.6215.62

استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  البسيطة  األغلبية  ترى 
)43.75%(، أن بيت مال المسلمين »بديل« لكل من )البنك المركزي 
+ الخزينة العمومية + وزارة المالية(، في حين )40.60%( يرون أنها 

»مكملة«.
24-27( بهدف  متتالية )س:  أربعة أسئلة  الباحث  حتى مع طرح 
تكن  لم  النتائج  أن  إال  بدقة،  المسلمين«  مال  »بيت  مكانة  تحديد 
وغير  متقاربة  النتائج  كانت  لقد  مكانها.  لتحديد  وكافية،  مرضية 
الباحث موقفه من خالل الدراسة  دالة عن موقف واضح؛ هنا يبرز 

النظرية بحيث: 
»بديل«  هي  السلمين«  مال  »بيت  مؤسسة  أن  الباحث  يرى 



142

)البنك  من:  لكل  بديل  أي  المقترحة مجتمعة،  الثالث  للمؤسسات 
أن  يفترض  بحيث  المالية(،  وزارة   + العمومية  الخزينة   + المركزي 
تعتلي مؤسسة »بيت مال المسلمين« هرم السلطة »النقدية والمالية« 
بدور  للقيام  تضطلع  لوائها  تحت  فرعية  إدارات  فيه  وتكون  معا، 
المبسط  البياني  الرسم  يمثل  كما  تحتها  تنطوي  التي  المؤسسات 

التالي:

المصدر: اقتراح الباحث.

2. صيغ التمويل:
التي  التمويل  صيغ  من  مجموعة  بتقديم  النقطة  هذه  في  نبدأ 
الباحث؛ لكي نرى مدى كفايتها كصيغ تمويل متنوعة في  يقترحها 
بالغة األهمية  نناقش مسألة  النظام االقتصادي اإلسالمي؛ بعد ذلك 

وهي: مدى شرعية ومردودية كل صيغة على حدى. 
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أ. أهم صيغ التمويل:
س 36:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

أخرىالنعمأخرىالنعم

36
هل صيغ التمويل المذكورة 

أعاله تكفي في النظام 
المالي اإلسالمي؟

62221217979

اقترحنا ستة )06( صيغ تمويل هي كالتالي: )المرابحة، المشاركة، 
أغلب  أن  فوجدنا  والمفاوضة(؛  المزارعة،  اإلستصاع،  المضاربة، 
و)%79(  كافية  غير  يرونها   )%79( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء 

منهم قدموا صيغ تمويل أخرى ونذكر أهمها فيما يلي:

اإلجارة، السلم، المغارسة، المساقاة  ✓
القرض الحسن؛   ✓

الوكالة؛  ✓
الصيغ المركبة؛   ✓

البيع بالتقسيط، التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك؛   ✓
ابتكارات الهندسة المالية اإلسالمية؛   ✓

الصكوك اإلسالمية.   ✓

وأكثر  أهم  تحديد  هو  السؤال  هذا  من  الباحث  هدف  كان  لكن 
االقتصادي  للنظام  ركيزة  تكون  أن  يمكن  والتي  انتشارًا  الصيغ 

اإلسالمي عند تطبيقه. 
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ب. الشرعية والمردودية:
س 37:

التالية،  التمويل  لترتيب صيغ   10 إلى   0 من  إعط عالمة  السؤال: 
حسب معيار: األكثر توافقًا مع مقاصد الشريعة اإلسالمية:

المفاوضةالمزارعةاالستصناعالمضاربةالمشاركةالمرابحة

؟011101
0101010100
1101010101
1101010101
101010101010
101010101010
101010101010
101010101010
101010101010
101010101010
10101010102
1010102102
210103104
210103105
310104105
31010525
5102545
5103655
523655
525655
556756
666756
677756
687766
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المفاوضةالمزارعةاالستصناعالمضاربةالمشاركةالمرابحة

688776
788877
898877
898887
899887
899988
999998
015234

688786المتوسط

أعلى  المضاربة، والمزارعة(   سجلت كل من صيغ )المشاركة، 
جاءت  ثم  اإلسالمية،  للشريعة  موافقتها  حيث  من   )10/8( نسبة 
الترتيب جاءت  صيغة »االستصناع« بنسبة )10/7(، وأخيرا في ذيل 
صيغتي )المرابحة والمفاوضة( مسجلتين أدنى نسبة )10/6( حسب 

آراء الخبراء الذين تمت استشارتهم.

س 38:
التالية،  التمويل  لترتيب صيغ   10 إلى   0 من  أعط عالمة  السؤال: 

حسب معيار: المردودية االقتصادية: 

المفاوضةالمزارعةاالستصناعالمضاربةالمشاركةالمرابحة

؟111101
110101010
10101010100
10101010101
101010101010
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المفاوضةالمزارعةاالستصناعالمضاربةالمشاركةالمرابحة

10101021010
10101021010
101022102
21033102
3104333
3105433
3105543
3105544
426544
526555
536655
556655
556655
567765
567765
567775
678776
778776
778876
898876
899886
999886
999887
999887
999897
999897
120453

687676المتوسط
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تعد صيغة »المشاركة« أحسن صيغة من حيث المردودية، وهذا 
بحسب رأي معظم الخبراء الذين تمت استشارتهم وذلك بتسجيلها 
نسبة )10/8( في معيار المردودية، ثم نجد كل من صيغة »المضاربة« 
»المرابحة«  من  كل  نجد  ثم  ومن   ،)10/7( بنسبة  و»المزارعة« 
وأخيرا   ،)10/6( نسبة  بتسجيل  مردودية  أقل  وهما  و»االستصناع« 

نجد المفاوضة والتي سجلت أدنى نسبة ب )10/5(.

V. النظام االقتصادي اإلسالمي »آليات وإمكانيات التطبيق«: 

في هذا الجزء األخير من البحث؛ نناقش مع الخبراء الذين تمت 
استشارتهم من خالل االستبيان، ما هي اآللية المثلى لتطبيق النظام 
االقتصادي اإلسالمي؟ ثم بعد ذلك ما هي فرص تطبيقه على أرض 

الواقع وفي البيئات المختلفة؟ وذلك كما يلي:

1. آليات تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي:
هو  االستبيان،  من  النقطة  هذه  في  المطروحة  األسئلة  هدف  إن 
االقتصادي اإلسالمي، كما سبق  النظام  لتطبيق  المثلى  اآللية  بحث 
النظام  هذا  لتطبيق  الطريق  سيعّبد  المثلى  اآللية  فتحديد  وذكرنا؛ 

بطريقة أنجع وأسرع.
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س 39: 

السؤال

النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

الدعوةالتقنين
االثنين 

معا
الدعوةالتقنين

االثنين 
معا

39

كيف يتم تفعيل قيام 
)النظام االقتصادي 

اإلسالمي( في 
المجتمع؟ عن طريق:

13283.129.3887.5

استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية  ترى 
)87.5%(، أن عملية تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي تحتاج الى 
المقارنة  تّمت  نتيجة منطقية. وإن  »التقنين والدعوة«؛ وهي  عمليتي 
إلى  تميل  الكفة  أن  نجد  واحدا،  خيارا  حددت  التي  اآلراء  بين 
»التقنين«(.  يرى  واحد  ورأي  »الدعوة«  يرون  أراء  )ثالثة  »الدعوة« 
ويرى الباحث أن العملتين مهمتين، فـ: »الدعوة« تكون من العلماء 
لفكرة  الباحث  تحّيز  رغم  على  السلطة،  من  يكون  و»التقنين« 
لتطبيق  الحاكم  إرادة  تكون  لما  واألنجع  األسرع  ألنها  »التقنين« 

النظام االقتصادي اإلسالمي صادقة. 
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س 40:

السؤال

النسبة )%(اإلجابة المقترحة

سياسي 
)الحاكم أو 

السلطة(

اجتماعي 
)المجتمع 
من يتخذ 

القرار(

اقتصادي 
)الحاجة 

االقتصادية 
تفرض 
القرار(

الثالثة 
معا

سياسي 
)الحاكم أو 

السلطة(

اجتماعي 
)المجتمع 
من يتخذ 

القرار(

اقتصادي 
)الحاجة 

االقتصادية 
تفرض 
القرار(

الثالثة 
معا

39

هل يحتاج 
تطبيق نظام 
اقتصادي 

إسالمي في أي 
دولة إسالمية 

)بالدرجة 
األولى( إلى 

قرار؟

6002618.750081.25

معرفة  بغية  ذاتهم  الخبراء  على  السؤال  طرحنا  نفسه،  السياق  في 
يتم  حتى  اقتصادي(  اجتماعي،  )سياسي،  نحتاجه  الذي  القرار  نوع 
تبني النظام االقتصادي اإلسالمي، لم تكن اإلجابات دقيقة كما كان 
وطبيعة  السؤال،  وضوح  عدم  ذلك  في  السبب  )ربما  الباحث  يريد 
االستبيان االلكترونية(. ولكن تبقى النتائج المسجلة جد مهمة، وفق 
 ،)%81.25( استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية 
على أن تكون القرارات الثالثة معا، وهي نتيجة منطقية لكنها عامة. 
والنتيجة األكثر أهمية أنه عندما تعلق األمر بالدرجة األولى أي أهم 
نوع كانت النتيجة مرضية وممتازة، بحيث تّم تسجيل ستة )06( أراء 
تصب كّلها في أن القرار يجب أن يكون »سياسي«، في حين سجلت 

األنواع األخرى )0،0(.
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س 41: 

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

ال عالقةمكملبديلال عالقةمكملبديل

41

هل النظام االقتصادي 
اإلسالمي )بديل؛ 
مكمل؛ ال عالقة( 
للنظام االقتصادي 

الوضعي؟

24717521.883.12

ترى األغلبية الساحقة من الخبراء الذين تمت استشارتهم )%75(، 
االقتصادي  النظام  عن  بديل  هو  اإلسالمي  االقتصاد  النظام  أن 

الوضعي؛ وهو األصل. 

2. امكانية تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي:
النظام  تطبيق  إمكان  فيها عن  نتساءل  البحث؛  نقطة في هذا  آخر 
استشرافية  نظرة  وهي  الواقع؛  أرض  على  اإلسالمي  االقتصادي 

تبحث األمل والتوقع في أعين الخبراء الذين تمت استشارتهم. 

 س 42:

السؤال
النسبة )٪(اإلجابة المقترحة

النعمالنعم

42
يمكن إقامة نظام اقتصادي إسالمي في 
مجتمع وضعي ال يطبق نظام اجتماعي 

إسالمي
20126337
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يرون  استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من   )%63( بسيطة  أغلبية 
ال  وضعي  مجتمع  في  إسالمي  اقتصادي  نظام  إقامة  يمكن  أنه 
الدول  الفئة  هذه  تقصد  وربما  إسالمي،  اجتماعي  نظام  يطبق 
الغربية التي أعجبت بالمالية اإلسالمية وبدأت في تطبيقها، وربما 
يقصدون قرب النظام االقتصادي اإلسالمي من النظام االقتصادي 
يمكن  وهكذا  االشتراكي  االقتصادي  النظام  من  عنه  الرأسمالي 

قبول هذه النتيجة. 

س 43:

السؤال
النسبة )٪(االجابة المقترحة

النعمالنعم

43
يمكن تطبيق النظام االقتصادي 

اإلسالمي على أرض الواقع
3029406

استشارتهم  تمت  الذين  الخبراء  من  الساحقة  األغلبية  تفاءلت 
النظام االقتصادي اإلسالمي على أرض  تطبيق  إمكانية  فيما يخص 
الواقع، وذلك بتسجيل نسبة )94%(، في حين تم تسجيل نسبة تشاءم 

قدرها )%06(.



152

س 44:
ما هي رؤيتك المستقبلية للنظام االقتصادي اإلسالمي في العالم 

العربي واإلسالمي؟
آخر سؤال تم طرحه في هذا االستبيان، هو سؤال مفتوح بحيث 
ُطلب من الخبراء تقديم رؤيا مستقبلية عن تطبيق النظام االقتصادي 

اإلسالمي، وجاءت النتائج على الشكل التالي:
النظام  تطبيق  إمكانية  حول  متفائلة  كانت  الرؤى  جميع   ●

االقتصادي اإلسالمي على أرض الواقع مستقبال. 
ضرورة بذل مزيد من الجهود بهدف تطبيق النظام االقتصادي   ●

اإلسالمي من طرف جميع الفاعلين )علماء، حكام، عامة(. 
اإلسالمي،  االقتصادي  النظام  لتطبيق  الصادقة  )اإلرادة(  النية   ●

مع اإلخالص في العمل لتحقيق ذلك. 
توفر كل مقومات تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي.   ●

الراهنة  العالمية  االقتصادية  األحداث  تفرضها  تطبيقية  حتمية   ●
سنة  لـ:  العالمية  األزمة  مع  الرأسمالية  النظرية  معظم  )انهيار 

2007 م(؛ مع التوجه العالمي نحو البحث عن البديل. 

ضرورة االقتناع بالنظام االقتصادي اإلسالمي على المستوى   ●
المحلي واإلقناع على المستوى الدولي. 

المبادرة، البلدان العربية واإلسالمية في حاجة إلى أن تبادر دولة   ●
بتطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي، حتى تكون الرائدة والقائدة 

لتطبيق هذا النظام على إجمالي الدول العربية واإلسالمية. 
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الخاتمة:
اثنين  آراء  من  مجموعة  الحمد،  وهلل  الدراسة  هذه  في  عرضنا 
المتعلقة  القضايا  مختلف  في  استشارتهم  تمت  خبير   )32( وثالثين 
بالنظام االقتصادي، عن طريق طرح أربعة وأربعين )44( سؤاال، في 

أربع نقاط أساسية كانت كالتالي:

الفكر والنظرية االقتصادية اإلسالمية،   ✓
عناصر النشاط االقتصادي،   ✓

المؤسسات وصيغ التمويل اإلسالمية،   ✓
النظام االقتصادي اإلسالمي »آليات وامكانيات التطبيق«.   ✓

متعارف  هو  كما  الخاتمة  هذه  في  نتائج  أية  الباحث  يقدم  ال 
لنتائج   )Synthèse( حوصلة  عن  عبارة  كله  البحث  أن  ذلك  عليه، 
دراسة استبيانية بمنهج النظم الخبيرة؛ ويفضل الباحث تقديم بعض 

التوصيات يُصغها في النقاط التالية: 

اإلسالمية  االقتصادية  النظرية  في  البحث  عملية  توسيع   ✓
وتأصيلها؛

القضايا  بين  الفصل  في  الخبيرة«  »النظم  منهج  اتباع   ✓
االقتصادية؛ وتحكيم آراء الفقهاء في القضايا االقتصادية 

الغير مفصول فيها فقهيا.
اإلسالمية؛  االقتصادية  المؤسسات  دور  وتنمية  توسيع   ✓
بشكل  االقتصادي  النشاط  في  باالندماج  لها  والسماح 

أوسع.
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من  االكثار  طريق  عن  الذهني«  »العصف  فكرة  تبني   ✓
نظري  بنموذج  للخروج  والمنتظمة؛  الدورية  اللقاءات 

تطبيقي لنظام اقتصادي إسالمي قابل للتطبيق.

في األخير:

فمن  أخطأت  وإن  له؛  الل وحده ال شريك  عند  فمن  أحسنت  إن 
نفسي والشيطان؛ وأستغفر الل وأتوب إليه.
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 كفاءة المنتجات المالية اإلسالمية
 في تحقيق االستدامة المالية

للديون السيادية
الباحث: فتحي خن(1)

الملخص
المالية  المنتجات  كفاءة  بيان  إلى  البحثية  الورقة  هذه  تهدف 
بعد  المالية،  االستدامة  من  حالة  تحقيق  على  وقدرتها  اإلسالمية، 
سيادية،  ديون  أزمة  أعقبتها  والتي  العالمية  المالية  األزمة  حدوث 
ناتجة عن عدم قدرة بعض الدول على تحّمل أعباء مالية ناتجة عن 

الفوائد المترتبة على مختلف اإلصدارات من السندات السيادية.
المالية،  االستدامة  السيادية،  الديون  المفتاحية:  الكلمات 

المنتجات المالية اإلسالمية. 

إدارة أعمال وتنمية مستدامة، في جامعة فرحات عباس  طالب دكتوراه في تخصص   (1)
في  التجارة  مديرية  في  االقتصادية،  والتحقيقات  للمنافسة  رئيسي  ومفتش  سطيف، 

 fathi.khene10@gmail.com :سكرة. إيميله هو
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المقـدمة 
الصعيد  على  واسعا  اهتماما  السيادية  الديون  موضوع  يلقى 
تخص  مشكلة  من  انتقلت  التي  المديونية  أزمات  عقب  الدولي، 
تؤرق  أصبحت  مشكلة  إلى  األساس،  في  والفقيرة  النامية  الدول 
الكثير من الدول الصناعية الكبرى في العالم، بما في ذلك الواليات 
المتحدة ودول االتحاد األوروبي. لقد تصاعد الدين العام لكثير من 
العام  اإلنفاق  في  الهائل  النمو  نتيجة  حرجة  مستويات  إلى  الدول 
حول  النظرة  ضيق  ظل  في  األخيرة  المالية  األزمة  صحب  الذي 
المدى  الدول على خدمة ديونها على  لهذه  الحقيقية  المالية  القدرة 
الطويل، األمر الذي فتح الجدل حول مستقبل األوضاع المالية غير 
المستدامة لهذه الدول وأهمية الحاجة إلى وضع القطاع الحكومي 

واإلنفاق العام تحت السيطرة.
لقد أدت األزمة المالية العالمية سنة 2008، والركود االقتصادي 
الدول نحو سياسات مالية تحفيزية بغية  الذي نتج عنها، إلى لجوء 
تجنب كساد اقتصادي عالمي، ما أحدث عجز مالي كبير في الدول 
سريع  نمو  إلى  كذلك  وأدى  النامية،  الدول  من  وكثير  المتقدمة 
حتى  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  إلى  العام  الدين  نسب  في  وكبير 
اليورو  منطقة  دول  وتأتي  آمنة.  تعتبر  كانت  التي  المعدالت  تعدت 
العامة  الديون  مجموع  ارتفع  بحيث  األمر،  هذا  على  واضح  كمثل 
الناتج  92.6% من  بـ  إلى مستويات غير مستدامة، قدرت  المتراكمة 
بها  المسموح  للمديونية  األدنى  الحد  وتجاوز  اإلجمالي،  المحلي 
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من جهة االتحاد األوروبي والمحددة بنسبة 60%، من الناتج المحلي 
اإلجمالي لكل دولة.

االبتكار  لعمليات  جديدة  قواعد  على  االعتماد  في  ذلك  تسبب 
التوازنات  تحفظ  المالية،  للصناعة  بديلة  آليات  وإيجاد  المالي 
العام وتبتعد في  للدين  المالية  المالية لالقتصاد، وتحقق االستدامة 
فبرزت  الخطيرة.  والمجازفات  الربوية  المديونيات  عن  تعامالتها 
في المقابل بدائل الصناعة المالية اإلسالمية في شكل منتجات مالية 
ومصرفية، تحقق أعلى درجات الكفاءة التخصيصية واالستخدامية 
إطاره  في  تنتفى  الذى  المشاركة  نظام  مبادئ  على  وتقوم  للموارد، 
مجحفة  مشروطية  من  بها  يرتبط  وما  للتمويل  المسبقة  التكاليف 
القائم على األصول  التصكيك  في ظله  ويتطور  مرهقة،  وضمانات 

الحقيقية البديل للتوريق التقليدي للديون.

● مشكلة الدراسة 
المالية  المنتجات  كفاءة  أو  قدرة  رصد  في  الدراسة  مشكلة  تقع 
من  حالة  تحقيق  على  السيادية،  الصكوك  صورة  في  اإلسالمية 
صياغة  ويمكن  عالمية.  مالية  أزمة  حدوث  بعد  المالية،  االستدامة 

مشكلة الدراسة في سؤال رئيس: 
تحقيق  في  المالية اإلسالمية كبدائل  المنتجات  ما مدى كفاءة   -

االستدامة المالية للديون السيادية؟
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● خطة الدراسة: 
لمعالجة إشكالية الدراسة فقد تم تبني خطة العمل اآلتية:
المحور األول: الديـون السيادية )مفاهيم عامة(  -

المحور الثاني: االستدامة المالية للديون السيادية  -
اإلسالمية  المالية  المنتجات  كفاءة  الثالث:  المحور   -

وتحقيق االستدامة المالية للديون السيادية
كأحد  السيادية  الصكوك  مساهمة  واقع  الرابع:  المحور   -
المنتجات المالية االسالمية في تحقيق االستدامة المالية

المحور األول: الديـون السيادية )مفاهيم عامة(
1- مفهوم الديون السيادية 

أشكال  من  شكل  هي   )Sovereign Debt( السيادية  الديون 
االقتراض تتمثل في سندات تقوم الحكومة بإصدارها بعملة أجنبية 
ثم  ومن  الدولة،  خارج  من  المستثمرين  الى  للبيع  تطرحها  أن  قبل 
على الحكومة أن تكون قادرة على الوفاء بديونها المقومة في شكل 
سندات بالعملة األجنبية، وأن يكون لديها هيكل تدفقات نقدية من 
النقد األجنبي والذي يسمح لها بذلك، حرصا منها على ثقتها لدى 
سوق  في  االئتماني  تصنيفها  على  وكذلك  األجانب،  المستثمرين 

اإلقراض. )والدراسات، 2012، صفحة 17(
والفرق بين الدين الحكومي والدين السيادي هو في طبيعة عملة 
اإلصدار التي يتم على أساسها اقتراض الحكومة من الغير. فالدين 
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الحكومي تصدر سنداته بالعملة المحلية، أما الدين السيادي تصدر 
بالعملة األجنبية. 

2- مفهوم أزمات الديون السيادية وأسبابها

أزمة الديون السيادية هي فشل الحكومة في القيام بخدمة ديونها 
العمالت  تدبير  على  قدرتها  لعدم  األجنبية  بالعمالت  المقومة 
الالزمة لسداد االلتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي، 
ديونها  سداد  في  فشلها  عدم  على  تعمل  العالم  حكومات  فمعظم 
االئتماني  تصنيفها  على  الحفاظ  على  منها  حرصا  وذلك  السيادية، 
السداد  عن  التوقف  فإن  وكذلك  التدهور.  من  االقتراض  سوق  في 

يؤدي إلى: )بورغدة ودرحمون، 2013، صفحة 8( 
فقدان المستثمرين في األسواق الدولية الثقة في حكومة   -
لشراء  مناقصات  أي  الدولة وتجنبهم االشتراك في  هذه 

سنداتها في المستقبل؛ 
الذين  أولئك  على  تقتصر  ال  المستثمرين  فعل  رّد   -
يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا 
إلى بقية المستثمرين األجانب في هذه الدولة والذين ال 

يحملون هذه السندات. 
مثل: 

التي  2001م:  في  لألرجنتين  السيادية  الديون  أزمة   -
يحملون  ال  الذي  األجانب  المستثمرين  قيام  إلى  أدت 
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السيادي للدولة بسحب استثماراتهم من  الدين  سندات 
للنقد  هائلة  تدفقات  حدوث  إلى  أدى  مما  األرجنتين 
في  حاد  نقص  حدوث  ثم  ومن  الدولة،  خارج  األجنبي 
النقد األجنبي لدى الدولة، األمر الذي أدى بالتبعية إلى 

نشوء أزمة للعملة األرجنتينية.
اليونان  وتعد  2009م:  في  اليونانية  السيادية  الديون  أزمة   -
الديون في منطقة  أزمة  اتجاه  الخطر  ناقوس  أول من دق 
الطلب  أن  لوحظ  2002-2006م،  الفترة  ففي  اليورو، 
1.8% نموا  4.2%، بالمقارنة بنسبة  المحلي قد نما بمقدار 
النمو  هذا  في  السبب  ويرجع  بأكملها،  اليورو  منطقة  في 
اليونان إلى االقتراض من الخارج من  السريع إلى لجوء 
التدابير  تتخذ  أن  دون  التنموية،  مشروعاتها  تمويل  أجل 
الالزمة لضمان كفاية هيكل تدفقاتها النقدية للوفاء بتلك 
2008م  العالمية  المالية  األزمة  سبب  وذلك  القروض، 
وتداعيات سلبية خطيرة على االقتصاد اليوناني، العتماده 
القطاعات  من  وهي  والسياحي،  الخدماتي  القطاع  على 
تعرضت  السياحية  فالحركة  األزمة.  بهذه  التأثر  الشديدة 
السياحة  باعتبار  األجنبي،  النقد  من  حصيلتها  نقص  الى 
حصرت  وقد  األجنبية،  للعمالت  توليدا  القطاعات  أهم 
السيادية  الديون  أزمة  عالج  خيارات  اليونانية  الحكومة 
في ضرورة الحصول على التمويل الالزم من أجل توفير 
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غير  من  رقما  بلغ  الذي  الميزانية  لعجز  المالي  الغطاء 
الحكومة  واقترحت  المحلية.  بالموارد  تغطيته  الممكن 
األسواق  في  يونانية  خزانة  سندات  طرح  إمكان  اليونانية 
معقولة،  فائدة  أسعار  ضمن  وذلك  والبورصات،  المالية 
نقدا،  السندات  هذه  ثمن  ويدفع  سنوات،  عشر  ولمدة 
لتغطية  األوروبي  المركزي  البنك  من  ضمانات  وبوجود 

هذه السندات ودفع قيمتها فورا عند تقديمها للسداد.

3- قنوات انتقال أزمات الديون السيادية

الديون  وأزمات  عامة،  بصفة  المالية  األزمة  أن  المعلوم  من 
السيادية بصفة خاصة هي مجموعة من حلقات االضطراب المالي 
التي تقود إلى أخطار متعددة، هذه االضطرابات تمس أحد األسواق: 
سوق االستدانة )سوق القروض والسندات(، سوق الصرف، سوق 
شأنها  من  القنوات  من  مجموعة  وتوجد  المالية،  والسوق  الودائع 

المساهمة في انتشار أزمات الديون السيادية وتوّسعها، وهي: 
القروض  المديونية من سوق  أزمة  انتقال  تمثل  األولى:  القناة   ●
فاالنقطاع عن دفع خدمة  المصرفي،  الجهاز  والسندات نحو 
على  سلبا  يؤثر  قد  الدول  بعض  طرف  من  الخاصة  الديون 

البنوك ويزيد من احتمال إفالسها؛ 
أن  حيث  األولى،  للقناة  العكسية  الحالة  تبين  الثانية:  القناة   ●
انخفاض  إلى  سيؤدي  البنوك  لدى  إفالس  حاالت  ظهور 
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إفالسهم  احتماالت  وبالتالي  المدينين  إلى  القروض  تقديم 
كذلك؛

إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  الصرف  سعر  في  أزمة  الثالثة:  القناة   ●
اضطرابات في أسعار السندات نتيجة تخلي المستثمرين عنها 

والتحول إلى سندات بعملة أخرى؛
القناة الرابعة: إفالس المدينين من شأنه أن يحدث هلعا لدى   ●
تلك  عن  بالتخلي  فيقومون  خاصة(  )األجانب  المستثمرين 
عملتها  صرف  سعر  في  اضطراب  هناك  فيحدث  السندات، 

نتيجة كميات البيع الكبيرة المعروضة؛ 
مجرد  أو  العملة  قيمة  تخفيض  يؤدي  قد  الخامسة:  القناة   ●
لدى  الودائع  سحب  من  موجة  ظهور  إلى  بذلك  توقعات 
في  خسائر  لتفادي  أجنبية  عمالت  إلى  تحويلها  قصد  البنوك 
مصرفية  أزمة  سبب  ما  وهو  الصرف(،  )خسائر  المال  رأس 

لدى البنوك؛
القناة السادسة: إذا تم إفالس العديد من البنوك ذات االلتزامات   ●
مع الخارج خاصة، سيؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر الصرف 

من طرف األعوان الذين يقومون بعمليات مع الخارج؛
في  األزمة  من  االنتقال  القناتان  تمثل  والثامنة:  السابعة  القناة   ●
غالبة  وهي  السندات،  أسواق  في  أزمة  إلى  األسهم  أسواق 
بديل  هو  السندات  في  االستثمار  أن  إلى  بالنظر  الحدوث 
الفائدة،  سعر  ارتفاع  ونتيجة  األسهم.  في  االستثمار  عن 
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تلك  من  مردودية  اقل  اإلصدار  قديمة  السندات  تصبح 
بدورها  األسهم  تصبح  هذا،  إلى  باإلضافة  اإلصدار.  حديثة 
يدفع  ما  وهذا  اإلصدار،  الحديثة  السندات  من  مردودية  أقل 
الجديدة  السندات  مقابل  األسهم  استبدال  إلى  بالمستثمرين 

اإلصدار، مما يعني حدوث أزمة في سوق األموال الخاصة؛
أسواق  من  األزمة  انتقال  عن  تعّبر  والعاشرة:  التاسعة  القناة   ●
من  كبيرا  عددا  أن  حيث  والعكس،  المال  أسواق  إلى  الودائع 
البنوك تعتبر كمتعاملين في السوق المالية، سواء كوسطاء ماليين 
أو تجار أوراق مالية، كما أن البنوك خاصة في الدول المتقدمة 
تمتلك حصة كبيرة من رسملة السوق المالي. قد تضطر البنوك 
مما  المالي  السوق  في  أسهمها  حصص  بيع  إلى  إفالسها  عند 
في  أزمة  حدوث  وبالتالي  األسهم  سعر  انخفاض  إلى  يؤدي 
سوق األموال الخاصة )االنتقال من أزمة بنكية إلى أزمة السوق 
قد  البورصة  مؤشرات  في  الحاد  االنخفاض  أن  كما  المالي(. 
ا  كبير من  ُتعّرض عدد  أن  يمكن  بنكية  أزمة  إلى حدوث  يؤدي 

لبنوك لإلفالس باعتبارها متعامل في السوق المالي؛
البورصة  مؤشرات  انخفاض  يؤدي  قد  عشرة:  الحادية  القناة   ●
قبل  من  المالية  األصول  )بيع(  طرح  إلى  مالي(  سوق  )أزمة 
مما  السيولة،  على  وحصولهم  المالي  السوق  في  المتعاملين 
النقدية من السوق وبالتالي حدوث أزمة  العملة  يعني سحب 

في سوق الصرف؛
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القناة الثانية عشرة: يؤدي تخفيض قيمة العملة أو مجرد التوقعات   ●
بذلك إلى حدوث هلع كبير لدى المستثمرين األجانب، فيقومون 
بالتخلي عن أصولهم المالية المقيمة بتلك العملة، والذي ينجر 

عنه انخفاض أسعار األصول المالية في السوق المال.
إن أزمات الديون السيادية ال تكتفي بمّس كافة النظام المالي بل 
المتعرضة  الدولة  غير  أخرى  دول  في  مالية  نظم  إلى  لتنتقل  تتسع 

لألزمة، وذلك من خالل هذه الطرق : 
على  ضغوطات  من  عنها  ينجر  قد  وما  التجارية  االتفاقيات   ●

سعر الصرف؛
االنخفاض السريع والمعتبر لسعر صرف العملة المحلية لبلد   ●
ما، األمر الذي يدفع بالمستثمرين إلى إعادة النظر في تقييمهم 
األمر  وهو  أخرى،  بلدان  في  باالستثمار  المرتبطة  للمخاطر 
الذي يؤثر سلبا على الثقة التي يضعها هؤالء المستثمرون في 

هذه البلدان؛
عن  )عبارة  الهيئويين  المستثمرين  بين  المحاكاة  إلى  الميل   ●
األعوان  الدخارات  الجماعي  بالتسيير  تقوم  مالية  هيئات 
االقتصاديين( يدفعهم إلى التعامل بالطرق نفسها تجاه العديد 
المرتبطة  المخاطر  اختالف  من  الرغم  على  البلدان،  من 

باالستثمار من بلد إلى آخر 
البلدان التي تؤدي  وجود عالقات وروابط مالية بين مختلف   ●
المالية  الصعوبات  وانتقال  السلبية  االنعكاسات  انتشار  إلى 

الظاهرة في بلد ما إلى بقية البلدان األخرى.
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4- تصنيف الديون السيادية لدول العالم

إن االستثمار في سوق الديون السيادية )Sovereign Debts( يتم 
وشركات  التقاعد،  وصناديق  االستثمارية  المجموعات  طرف  من 
التأمين والبنوك الدولية، والشركات المالية والمؤسسات االدخارية، 
شتى  من  والحكومات،  السيادية  والصناديق  الكبيرة،  والشركات 
 ،)Government Debts( أنحاء العالم، على عكس الديون الحكومية
وموجهة  المصدر،  للبلد  المحلية  العملة  خالل  من  تصدر  التي 

للمستثمرين داخل البلد. 

● دور السندات السيادية في التمويل الدولي 
الدين  أدوات  من  أداة  هي  السيادية  السندات  أن  المعروف  من 
من  التزام  عقد  يعتبر  فالسند  المالية،  األسواق  في  عليها  المتعارف 
الدفعات  تشكل  مواعيد محددة.  في  مبالغ محددة  لدفع  المقترض 
على  للسندات  سوق  أهم  ويعد  اقتراضها،  تم  أموال  على  والفوائد 
 eurodollar( دوالر  اليورو  سندات  يسمى  ما  هو  الدولي  المستوى 
الموجود  األميركي  الدوالر  سندات  سوق  وهي   ،)bond market

لتمويل  سوق  من  تدريجًا  تطور  والذي  المتحدة،  الواليات  خارج 
السندات  إصدار  على  الدول  إقبال  غاية  إلى  الخارجية،  التجارة 
السيادية لتمويل العجز في موازين مدفوعاتها، والعجز في الموازنة 
تطور  على  ساعد  الذي  األمر  التنموية،  مشاريعها  وتمويل  العامة، 
المتيازها  وذلك   ،)euro bond market( اليورو  سندات  سوق 



168

)2004, p. 101 ,بالخصائص التالية: )شكري & عوض
أية  إلى  اليورو في شكل عام  ال تخضع دفعات سندات   -

ضرائب؛
 )bearer form( لحاملها  تصدر  اليورو  السندات  كل   -

األمر الذي يعني تداولها دون وجود سجل لمالكيها؛
السندات  أسواق  كل  في  اليورو  سندات  تداول  يمكن   -
المسجلة  األسواق  في  تداولها  ينحصر  وال  المعروفة 

فيها.
● لجوء الدول إلصدار السندات السيادية 

أو  اليورو  سندات  سواء  السيادية،  السندات  سوق  حجم  تأثر 
قروض  بمقدار   ،)euro and foreign bonds( األجنبية  السندات 
الثمانينات  بداية  في  المديونية  أزمة  إثر  على  الممنوحة،  البنوك 
تسديد  عن  الدول  من  كبير  عدد  توقف  عنها  نتج  والتي   ،)1982(
العالم  ودول  واألرجنتين،  والبرازيل  المكسيك  مثل  قروضها، 
كالجزائر.  العربية  الدول  وكذلك  واآلسيوية،  اإلفريقية  الثالث 
 sovereign( السيادي  اإلقراض  حجم  من  كثيرا  البنوك  فقلصت 
إلى  المتعثرة  غير  الدول  من  العديد  لجوء  إلى  أدى  مما   ،)lending

سوق السندات السيادية، أين زادت وتيرة إصدار السندات السيادية. 
)2004, p. 102 ,شكري & عوض(

فالديون السيادية إذن هي ديون آمنة بشكل عام، غير أن ضخامة 
حجمها تجعل المخاطر الكامنة المصاحبة لها على األسواق كبيرة 
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جدا، وذلك في حالة تعرض إحدى الدول المدينة إلى أزمة سيولة 
تهدد قدرتها على السداد في المواعيد المجدولة لهذه الديون. غير 
أن الديون السيادية تتميز بأنها تلقى إقباال كبيرا من قبل المستثمرين 
في العالم، نظرا النخفاض مستويات المخاطر المصاحبة إلقراض 
األعمال  مؤسسات  بديون  مقارنة  عام،  شكل  في  العالم  حكومات 
هذا  كبير  حد  إلى  غيرت  العالمية  المالية  األزمة  أن  إالّ  الخاصة. 
العالم  دول  في  الحكومات  توقف  خطر  أصبح  بحيث  المفهوم، 
بين  اآلن  تنتشر  التي  األساسية  الهواجس  أحد  السداد  عن  المدينة 
تعرضت  وتحديدا،  العالم.  في  المال  أسواق  في  المستثمرين 
تطورات  نتيجة  شديدتين  لصدمتين  العام  هذا  العالمية  األسواق 
على  وضعتها  والتي  اليونان،  في  سيء  نحو  على  المالية  األوضاع 
االتحاد  من  لها  المساندة  برنامج  تقديم  تم  حتى  اإلفالس،  حافة 
في  الثانية  الصدمة  تمثلت  بينما  الدولي.  النقد  وصندوق  األوروبي 
إعالن شركة دبي العالمية عن طلبها إعادة جدولة ديونها نظرا لعدم 
أزمة  بسبب  المحددة،  مواعيدها  في  التزاماتها  سداد  على  قدرتها 
التي تعرض  الضغوط  نتجت عن  والتي  لها،  تعرضت  التي  السيولة 
حتى  العالمية،  المالية  لألزمة  نتيجة  اإلمارة،  في  العقار  سوق  لها 
تتمكن من  لدبي، حتى  بتقديم مساعدة مؤقتة  أبو ظبي  قامت والية 

إعادة جدولة ديونها.
وقد صدر أخيرا التقرير ربع السنوي الثاني لسنة 2014 لمؤسسة 
CMA عن مخاطر الديون السيادية في العالم، الذي تضمن تصنيفا 
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للديون السيادية لدول العالم وفقا ألخطر هذه الديون وأكثرها أمانا 
في الوقت ذاته، ويشمل هذا التقرير: 

الجدول )01(: أكثر الديون السيادية خطورة في العالم )2014(

الترتيب 
الحالي

االحتمال الدولة
التراكمي 

للتوقف عن 
 )CDS( السداد
)05 سنوات( %

تصنيف 
CMA
الضمني

الترتيب السابق

دون تغيير )01(67.11966االرجنتين01

دون تغيير )02(48.6932فنزويال02

دون تغيير )03(41.6778اوكرانيا03

دون تغيير )04(36.2615باكستان04

تدهور بمركزين )07(34.2464اليونان05

تحسن بمركز )05(29.6392قبرص06

تدهور بـمركز )08(25.5406السلفادور07

تدهور بـمركز )09(22.5348لبنان08

دولة جديدة 21.3335العراق09

تحسن بـ 4 مراكز )06(20.4319مصر10

Source : Global Soveriegn debt, A Market Driven Perspective, S.p Capiral 
IO Soveriegn debt Report, McGraw Hill Financial, 2nd Quarter 2014, p :06.
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من خالل الجدول يتضح أن: 
مجازفة  األكثر  السيادي  االئتمان  ذات  تبقى  األرجنتين   -
في  العليا  المحكمة  صوتت  بعدما  خاصًة  العالم،  في 
وفي  المستثمرين،  صمود  لمصلحة  المتحدة  الواليات 
سداد  عن  األرجنتين  تتخّلف  أن  من  المخاوف  أعقاب 
 %67.1 بــ  المقدرة  المخاطرة  نسبة  ارتفعت  ديونها، 
وذلك بوجود 1966 نقطة أساس تليها فنزويال بـ %48.6 
المراتب  في   %36.2 بــ  وباكستان   %41.8 بــ  واوكرانيا 

االربعة األولى االكثر مخاطرة في العالم؛
الدولتين  وقبرص  اليونان  تبقى  اخر  جانب  وفي   -

االوروبيتين الوحيدتين ضمن أعلى نسب المخاطر؛
بــ  العربية مخاطرة  الدول  أكثر  لبنان من  ُيعّد  أما عربيا،   -
العراق  22.5 كنسبة مخاطرة. ومن جهة أخرى، دخلت 
لهذا  الربعي  التصنيف  المتالحقة  األمنية  األزمات  بعد 
نقطة   335 وبــ  مخاطرة  كنسبة   %21.3 بـنسبة  العام 
أساس، فيما تحسنت مصر ب اربعة مراكز عن التصنيف 
السابق بنسبة 20.4% كنسبة مخاطرة و319 نقطة أساس. 
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الجدول )01(: أفضل الديون السيادية في العالم )2014( 

الترتيب 
الحالي

االحتمال الدولة
التراكمي 

للتوقف عن 
 )CDS( السداد
)05 سنوات( %

تصنيف 
CMA

الضمني

الترتيب السابق

دون تغيير )01(1.113النرويج01
دون تغيير )02(1.315السويد02
الواليات 03

المتحدة
دون تغيير )03(1.617

المملكة 04
المتحدة

تحسن بمركزين )06(1.720

تدهور بمركز )04(1.820المانيا05
تحسن بمركز )07(2.124الدنمارك06
تدهور بمركزين )05(2.124فلندا07
تحسن بمركزين )10(2.730استراليا08
دون تغيير )09(2.730هوالندا09
تدهور بمركزين )08(2.730سويزالندا10

Source : Global Soveriegn debt, A Market Driven Perspective, Opcit09, 
p :06.

من خالل الجدول: 
يوضح ترتيب المؤسسة لقائمة أفضل عشرة ديون سيادية   -
أفضل  قائمة  أن  إلى  التقرير  نتائج  وتشير  العالم،  في 
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كبار  من  الطاولة  ظلت  العالم،  في  سيادية  ديون  عشرة 
 %1.1 النرويج  مع  تغيير،  دون  مخاطرة  األقل  الملوك 
كنسبة مخاطرة وبـ 13 نقطة أساس في حين تعد األدنى 
والواليات  والسويد  اإلئتماني،  السوق  في  مخاطرة 
السوق  حيث  من  الخطرة  البلدان  أقل  كونها  المتحدة 

)CDS( ضمنية مخاطر التخلف عن السداد؛
متحسنة  الرابعة  المرتبة  في  المتحدة  المملكة  وجاءت   -
بمركزين عن التصنيف السابق، فيما تبقى المانيا خامسا، 
والالفت بين الدول المتقدمة هو تراجع فلندا بمركزين 
عن التصنيف السابق إلى المركز السابع بـ 2.4% وبـ 24 
وسويزالندا  وتولندا  استراليا  تبقى  فيما  أساس،  نقطة 
 %2.7 في المراتب الثالث االخيرة للتصنيف العسري بـ 

كنسبة مخاطرة لكل منها وبــ 30 نقطة اساس.

المحور الثاني: االستدامة المالية للديون السيادية
مشكلة  حول  للجدل  إثارة  أكثر  أصبحت  التي  القضايا  بين  من 
السيادية،  للديون  المالية  االستدامة  قضية  هي  السيادية  الديون 
المالية  موازنات  تواجهها  أن  يمكن  التي  المستقبلية  والتحديات 

العامة للدول المدينة، نتيجة تصاعد مستويات الدين القائم عليها.
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1- المفهوم العام لالستدامة المالية

ولكن  المالية،  االستدامة  لتعريف  عليه  متفق  مفهوم  يوجد  ال 
يمكن تعريفها على الشكل التالي: 

- االستدامة المالية هي قدرة السلطات المالية على توفير المال 
خالله  من  تستطيع  واف  نحو  وعلى  ومزمنة،  دائمة  بصورة  العام 
واإليفاء  العامة  الخدمات  على  اإلنفاق  في  قدمًا  المضي  الحكومة 
اإليرادات  بين  فالتوازن   .)2013 )االقتصادي،  المالية  بالتزاماتها 
والنفقات، يعد أمرًا ضروريا، السيما حينما تكون مخاطر التعّرض 
إلى الصدمات )سواء الداخلية أو الخارجية( عالية والتي قد تفضي 

إلى مستويات من الدين العام غير قابلة لالستدامة.
فاالستدامة المالية هي الحالة المالية التي تكون فيها الدولة قادرة 
على االستمرار في سياسات اإلنفاق العام، واالستمرار في سياسات 
المالية  الطويل دون خفض مالءتها  المدى  الحالية على  اإليرادات 
المالية  بالتزاماتها  الوفاء  عدم  أو  اإلفالس،  لمخاطر  التعرض  أو 

المستقبلية. )جليدان، صفحة 1( 
الوفاء  على  الدولة  قدرة  عند  تتوقف  ال  المالية  االستدامة  إذن 
بااللتزامات المالية فقط، وإنما تتجسد أيضا من خالل القدرة على 
الحفاظ على حالة االستقرار الكفء لالقتصاد، بعيدا عن األزمات، 

والتقلبات واالضطرابات المالية، واالقتصادية المختلفة.
على  الحكومة  قدرة  بأنها  المالية  االستدامة  نعرف  أن  ويمكن 
إدارة مواردها المالية، بالشكل الذي يمكنها من تلبية نفقاتها العامة، 
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تضمن  بحيث  المستقبل،  في  أو  اآلن  سواء  بالتزاماتها  والوفاء 
يصعب  فاتورة  يواجهوا  أال  الضرائب  دافعي  من  المقبلة  لألجيال 
الحالية  لألجيال  المقدمة  العمومية  الخدمات  عن  ناتجة  تحّملها، 

)  LGA، 2012 ، صفحة 2(.
لجنة  تقرير  عليه  نصَّ  ما  مع  كبير  بشكل  متوافق  المفهوم  هذا 
تلبي  التي  التنمية  المستدامة،  التنمية  تعريف  في   )Brundtland(
المقبلة  األجيال  بقدرة  المساس  دون  الحالية  األجيال  احتياجات 
في تغطية احتياجاتهم، ذلك أن إفراط الدول في اإلنفاق العام الذي 
على  عبئا  سيمثل  الحالي،  الوقت  في  العام  الدين  في  النمو  يسبب 
األجيال  ستتحمل  ثم  ومن  المستقبل،  في  للدولة  العامة  المالية 
مستويات  في  سلبا  يؤثر  ما  أعبائه،  من  األكبر  الجانب  المستقبلية 
رفاهيتهم نتيجة تحمل أعباء لم يشاركوا في اتخاذ القرارات الخاصة 
منفعة  تذهب  حينما  وذلك  أساسا،  منها  يستفيدوا  لم  ربما  بل  بها، 

هذه الديون بالكامل إلى الجيل الحالي. 

والتي  التالية،  األهداف  تحقيق  في  تتجسد  المالية  االستدامة  إن 
يمكن تلخيصها في:

زيادة الكفاءة في التمويل العام: أي ضمان تلبية االحتياجات   ●
ممكنة،  تكلفة  بأقل  التزاماتها،  وسداد  للحكومة،  التمويلية 
على المدى المتوسط والبعيد، وبدرجة مخاطرة مالئمة، وفي 

الوقت المناسب؛
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أي  الحالية:  واإليرادات  النفقات  سياسات  في  االستمرارية   ●
النفقات  سياسات  في  االستمرار  على  الحكومة  قدرة  تعزيز 
واإليرادات الحالية، على نحو يضمن عدم اضطرارها للتوقف 

عن خدمة ديونها، والتعرض لمخاطر اإلفالس؛
والعوائد  األعباء  في  األجيال  بين  اإلنصاف  مبدأ  تجسيد   ●
المالية: أي عدم تحميل األجيال المستقبلية أعباء مالية، ناتجة 
عن قرارات آنية، لم يشاركوا في اتخاذها، ولم يستفيدوا منها؛ 
يضعف  المالية  االستدامة  فعدم  االجتماعية:  الرفاهية  تحقيق   ●

قدرة الدول على تقديم خدمات عامة في المستقبل.

2- عالقة إصدار السندات السيادية بتحقيق االستدامة المالية 

االستدامة  مفهوم  على  السيادية  السندات  إصدار  عملية  ترتكز 
المالية. وغالبًا ما ينظر لها من هذه الزاوية، بحيث يعتبر اللجوء إلصدار 
سندات سيادية محققا لالستدامة في حال كان يحقق الشرطين التاليين:

المالءة المالية )Solvency( )القدرة على سداد الديون(: وهو   ●
حيث  األجل،  وطويلة  المتوسط  المدى  على  يعّبر  مفهوم 
القيمة  صافي  يكون  ال  أن  الدولة  من  المالية  المالءة  تتطلب 
الحالية لجميع التزاماتها المستحقة مستقبال، أعلى من المبلغ 
المستحق من األصول )Bulletin، صفحة 59(. ولكي يتحقق 
أّولي  فائض  المستقبل  في  هناك  يكون  أن  يجب  الشرط  هذا 
في الموازنة يكفى لسداد هذه الديون، سواء القيمة األساسية 
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أن  يقتضى  الشرط  هذا  أن  أي  عليه،  المترتبة  الفوائد  أو  له، 
الحالية  القيمة  إلى  باإلضافة  الحالي-  الدين  حجم  يكون 
المخصومة  الحالية  القيمة  تتعدى  ال  لإلنفاق-  المخصومة 
للعائد، وبمعنى آخر أال تزيد القيمة الحالية للدين عن القيمة 
اإلنفاق  منها  مطروحا  العوائد  إلجمالي  المخصومة  الحالية 

غير الشامل على الفوائد؛ 
القصير  المدى  عن  يعّبر  مفهوم  هو   :)Liquidity( السيولة   ●
على  المحافظة  من  الحكومة  تمّكن  إلى  الشرط  هذا  ويشير 
التمويل،  اعادة  بغرض  المالية،  األسواق  دخول  في  قدرتها 
في  المقبلة  التزاماتها  جميع  خدمة  على  قدرتها  وضمان 
الرغم  فعلى   ،)60-59 الصفحات   ،Bulletin( القصير  المدى 
المتوسط  الطابع  تأخذ  السيادية  الديون  استدامة  تقييم  من 
قدرة  مدى  حساب  إلى  بحاجة  أننا  إال  المدى،  والطويل 
في  المالية  إمكانية دخول األسواق  الحفاظ على  الدول على 
المدى القصير، ألغراض إعادة التمويل الديون، فالبلد الذي 
يواجه صعوبات في الوصول إلى األسواق المالية في المدى 
المالية،  االستدامة  عدم  مشاكل  يواجه  أن  يمكن  القصير، 
إلى  يؤدي  مما  السيادية،  السندات  إصدار  عائدات  كارتفاع 

زيادة تكلفة خدمة الديون .
ففي الدول األوروبية، ومن أجل تعويض انخفاض الطلب الناتج 
العام، والذي  تّم رفع معدالت اإلنفاق  العالمية،  المالية  عن األزمة 
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أدى إلى ارتفاع مستويات الديون السيادية، وزيادة المخاطر المتعلقة 
ديونها،  سداد  من  الدول  تمكن  عدم  كاحتمال  السيادية  بالديون 
وبخاصة بعد األزمة المالية في 2008. وهذا ما أحدث مخاطر لدى 
السيادية، ونشوء  بالديون  التي كانت تحتفظ  البنوك  المقرضين مثل 
ألن  الخاصة،  والبنوك  للدول  السيادية  الديون  بين  مفرغة  حلقة 
الدول الضعيفة أضعفت البنوك التي تحتفظ بالسندات السيادية في 

محافظها.
االقتصادي  النشاط  على  الحفاظ  المركزية  البنوك  محاولة  ومع 
لليلة  الفائدة  )سعر  مثل  األساسي  الفائدة  سعر  خفض  طريق  عن 
األدنى  الحد  إلى  الوصول  تم  الفيدرالية(،  األموال  على  واحدة 
للفائدة عند مستوى الصفر، حيث ال يزال خطر االنكماش حاضرا 
ويؤدي  اليورو.  بلدان  بعض  في  حقيقة  وأصبح  اليورو  منطقة  عبر 
السيادية، وهذا بدوره  للديون  الحقيقية  القيمة  إلى زيادة  االنكماش 
يجعل أعباء تسديد الدين أكثر تكلفة، ويجبر المقرضين على خفض 
أي  االقتصادي،  النشاط  خفض  إلى  بدوره  ذلك  ويؤدي  اإلنفاق، 

حلقة مفرغة أخرى. )بالنشر،   2014، صفحة 30(.

3- االستدامة المالية من منظور إسالمي 

القروض  على  الربوية،  الفائدة  االسالمية  الشريعة  حّرمت 
على  القائم  الحالل،  واالستثمار  التمويل  وأحّلت  والسندات، 
الغنم  قاعدة  إطار  في  والعمل،  المال  رأس  وتفاعل  المشاركة، 
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بالغرم، حيث تسعى الهندسة المالية اإلسالمية إلى صناعة منتجات 
للمشكالت  مالئمة  ونموذجية  مبتكرة  حلول  وتقديم  آليات  وبناء 
تحقيق  إشكالية  بينها  من  والتي  المعاصرة،  والمالية  االقتصادية 
مجاال  يدع  ال  بما  يؤكد  المعيش  فالواقع  للديون.  المالية  استدامة 
أن  الدول  على  وأن  واقعا،  أصبح  العامة  الديون  وجود  أن  للشك 
تتعامل مع ذلك، فغالبية الدول اإلسالمية في الوقت الحالي، تعاني 
وما  الدين،  مستويات  وتفاقم  العامة،  الموازنة  عجز  مشكلة  من 
االقتصادية  المجاالت  جميع  على  سلبية  نتائج  ذلك،  على  يترتب 
البيئية والسياسية، في حالة وقوعها  المجاالت  واالجتماعية وحتى 
تقترض مجددا من أجل  الدولة  أن  الخبيثة، أي  الدين  دائرة  في فخ 

خدمة دينها العام القائم. 
حلول  في  التفكير  إلى  تسعى  أن  الدول  على  استوجب  لذلك 
المالي  االبتكار  لعمليات  جديدة  قواعد  على  واالعتماد  إبداعية 
التوازنات  تحفظ  التقليدية،  المالية  للصناعة  بديلة  آليات  وإيجاد 
تعامالتها  في  وتبتعد  المالية،  االستدامة  وتحقق  لالقتصاد،  المالية 
عن المديونيات الربوية والمجازفات الخطيرة، المتواجدة في طيات 

المنتجات المالية التقليدية.
شكل  في  اإلسالمية،  المالية  الصناعة  بدائل  المقابل  في  فبرزت 
من  عالية  درجات  أعلى  تحقق  إسالمية،  ومصرفية  مالية  منتجات 
مبادئ  على  وتقوم  للموارد،  واالستخدامية  التخصيصية  الكفاءة 
للتمويل،  المسبقة  التكاليف  إطاره  في  تنتفي  الذي  المشاركة  نظام 
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ويتطور  مرهقة،  وضمانات  مجحفة  مشروطية  من  بها  يرتبط  وما 
للتوريق  البديل  الحقيقية  األصول  على  القائم  التصكيك  ظله  في 

التقليدي للديون.
استبدال  في  تتجسد  إسالمي  منظور  من  المالية  فاالستدامة  إذن 
لألزمات،  والمولدة  الفائدة  على  المبنية  التقليدية،  الدين  وسائل 
صيغ  شكل  في  اإلسالمية،  المالية  الهندسة  ابتكارات  بتطبيق 
كفاءة  من  به  تتميز  لما  وذلك  اإلسالمية،  المالية  وصيغ  ومنتجات 
السيادية  والديون  عام،  بشكل  للديون  المالية  االستدامة  تحقيق  في 

بشكل خاص. 

المحور الثالث: كفاءة المنتجات المالية اإلسالمية وتحقيق 
االستدامة المالية للديون السيادية

يعد انتشار المنتجات المالية اإلسالمية بدرجة جعلت منها بديال 
المالية  المنتجات  كفاءة  على  مؤشرا  التقليدية،  المالية  للمنتجات 
اإلسالمية وتميزها بخصائص تجعلها تختلف عن نظيرتها التقليدية.

1- درجة تنوع صيغ االستثمار وأساليب التمويل االسالمي

للبنك  التابع  والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  المعهد  قام  لقد 
من  تمّكن  متخصص،  علمي  فريق  بتكليف  للتنمية،  اإلسالمي 
استخراج 1357 منتجا ماليا من 14 مرجعا فقهيا أصيال من المذاهب 
صيغ  تعدد  يؤدي  بحيث   ،)16 صفحة   ، 2008 )والتدريب،  األربعة 
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االحتياجات  تغطية  إلى  التمويلية  األساليب  وتنوع  االستثمار 
طبيعتها  مع  يتناسب  بما  العجز،  وحدات  لمختلف  التمويلية 
لالختيار  واسعا  المجال  يجعل  وذلك  نشاطها.  ومجال  وحجمها 
لوحدات  المالية  المالءة  من  ويزيد  التمويل،  البدائل  مختلف  بين 
الى  الوصول  من  يمكنها  الذي  األمر  لديها،  سيولة  ودرجة  العجز، 

وضعية مالية أكثر استدامة.
التمويل  وأساليب  االستثمار  صيغ  لمختلف  إيجاز  يلي  ما  وفي 

المرتبطة بها في هذا الشكل التخطيطي:

الشكل )01(: صيغ االستثمار واساليب التمويل المرتبطة بها

صيغ االستث�ر

الوقفالزكاة

التمويل التكافيل
والتضامني

التمويل التفاويل
والتأج�ي

التمويل الزراعيالتمويل التجاريالتمويل باملشاركة

املغارسةاملزارعةالتأج�االستصناعالسلماملرابحةاملشاركةاملضاربة

واملساقاة

أساليب التمويل

التمويل  وأساليب  صيغ  كفاءة  غربي،  الحليم  عبد  صالح،  صالحي  المصدر: 
الدولي  العلمي  الملتقى  الدورية،  والتقلبات  األزمات  احتواء  في  اإلسالمي 
20و21  سطيف،  العالمية،  والحوكمة  الدولية  واالقتصادية  المالية  األزمة  حول 

أكتوبر2009، ص:08.
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2- المزايا التي توفرها المنتجات المالية اإلسالمية

) صالحي،  التالية:  المزايا  االسالمية  المالية  المنتجات  توفر 
2006، صفحة 408( 

بسبب  لألرباح  فاستحقاقه  بالملكية،  الممول  ربح  ارتباط   ●
موضوعي وشرعي هو الملك، وهذا عكس المنتجات المالية 

التقليدية التي تقوم على االستغالل؛
االستثمارية  العملية  أطراف  بين  التمويل  انسياب  ارتباط   ●
بانتقال ملكيات وتدفق تيار من السلع، وهذا األسلوب يقلِّل 
وهمي،  اقتصاد  إلى  االقتصاد  تحول  التي  الربوية  الطرق  من 
الخدمات  أو  السلع  أو  للملكية  انتقال  عملية  كل  بحيث 
والنقدية.  المالية  الدورات  عشرات  وانسياب  انتقال  تتطلب 
فالمنتجات المالية اإلسالمية ال تنشأ إال مقابل نشاط حقيقي، 
في  الربوية  الفائدة  كانت  ولما  وخدمات،  ومنافع  سلع  من 
استبدالها  فإن  حقيقي،  مقابل  دون  الذمة  في  دين  جوهرها 

ق هدفين هما: بعقود تمويل كالبيع اآلجل والسلم، يحقِّ
تحجيم المديونية ومنع نموها دون ضوابط؛  -

النمو  وتعزيز  المضافة  القيمة  لتوليد  التمويل  توجيه   -
من  للتمويل  عائد  بتحقيق  يسمح  ما  وهذا  االقتصادي، 

خالل القيمة المضافة التي أسهم في إيجادها.
في  اإلسالمية  المالية  للمنتجات  المالية  كفاءة  يبين  ما  وهذا 
تحقيق استدامة مالية من خالل حركية اقتصادية حقيقية، تنتج عوائد 
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المالية  األدوات  وبين  الحقيقي،  االقتصاد  في  المشاركة  خالل  من 
االقتصادي  بالنشاط  األحيان  معظم  في  ترتبط  ال  التي  التقليدية، 
فوائده  وتضخم  الدين،  حجم  تفاقم  إلى  يؤدي  ما  وهو  الحقيقي، 
لتتجاوز القيمة المضافة التي ولَّدها أصل التمويل بأضعاف مضاعفة.

3- درجة ارتباط المنتجات المالية اإلسالمية باالقتصاد الحقيقي

الحقيقي.  االقتصاد  لخدمة  المالي  االقتصاد  نشأ  األصل،  في 
التعامل  وأضحى  واالنفصام،  االنفصال  هو  بينهما  حدث  ما  ولكن 
في النقود، والتمويل ذاته بيعا وشراًء من خالل المداينات واإلئتمان، 
بينهما  التوازن  أضعاف االقتصاد الحقيقي، مما يؤدي إلى خلل في 
أن  إلى  االحصاءات  تشير  حيث   ،)14 صفحة   ،2010 )الحنيطي، 
إجمالي حجم االقتصاد الحقيقي بلغ على المستوى العالم حوالي 
المالي  50.000 مليار دوالر، في حين بلغ إجمالي حجم االقتصاد 

والنقدي حوالي 500,000 مليار دوالر.
يمكن  المالي،  واالقتصاد  الحقيقي  االقتصاد  بين  الخلل  هذا 
المتوالي  التفاقم  لمصلحة  االقتصادي،  التوازن  هرم  في  تجسيده 
النمو  صالح  غير  في  مقلوًبا  الهرم  فيصبح  المالي،  لالقتصاد 

االقتصادي الحقيقي.
كما هو موضح في الشكل الموالي:
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الشكل رقم )02( : الهرم المقلوب لالقتصاد في ظل األدوات المالية 
التقليدية

التمويل  وأساليب  صيغ  كفاءة  غربي،  الحليم  عبد  صالح،  صالحي  المصدر: 
الدولي  العلمي  الملتقى  الدورية،  والتقلبات  األزمات  احتواء  في  اإلسالمي 
20و21  سطيف،  العالمية،  والحوكمة  الدولية  واالقتصادية  المالية  األزمة  حول 

أكتوبر2009، ص:09.

المسبقة،  الفوائد  آللية  الطبيعية  النتيجة  أن  التحليل،  هذا  يؤكد 
االقتصاد  ينمو  بينما  هندسية  بمتتالية  المالي  االقتصاد  ينمو  أن  هي 
األزمات  حدوث  إلى  يؤدي  ما  وهو  حسابية،  بمتتالية  الحقيقي 
والتقلبات االقتصادية الدورية سواء من خالل االنهيار أو اإلفالس، 

كأزمة عدم السداد للديون السيادية. 
دائما  مضبوطة  اإلسالمية  المالية  المنتجات  فإن  المقابل  في 
بمعدالت المشاركة المرتبطة باالقتصاد الحقيقي، ولذلك فإن نسبة 
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تصبح  أن  يمكن  وال  محدودة،  تكون  الحقيقية  الثروة  إلى  الديون 
تضمن  المتنوعة  المشاركات  صيغ  فإن  وبذلك  الثروة،  أضعاف 
الحقيقي،  االقتصاد  بين  االقتصادي  التوازن  لهرم  المستدام  النمو 

واالقتصاد المالي والنقدي )صالحي وغربي، صفحة 9(.
كما هو موضح في الشكل الموالي:

الشكل رقم )03(: هرم التوازن االقتصادي في ظل تطبيق االبتكارات المالية 
اإلسالمية

التمويل  وأساليب  صيغ  كفاءة  غربي،  الحليم  عبد  صالح،  صالحي  المصدر: 
الدولي  العلمي  الملتقى  الدورية،  والتقلبات  األزمات  احتواء  في  اإلسالمي 
20و21  سطيف،  العالمية،  والحوكمة  الدولية  واالقتصادية  المالية  األزمة  حول 

أكتوبر2009، ص:09.
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4- درجة ارتباط المنتجات المالية اإلسالمية بالحركية التجارية 

الحقيقية 
يؤّكد هذا المؤشر أن التمويل يكون تابًعا للحركية التجارية وليس 
وسيلة  فهو  وصيغته-  شكله  كان  أّيًا  التمويل-  إن  بحيث  العكس، 
وعائد  عنها،  تنتج  التي  المنافع  ثم  ومن  التجارية،  الحركية  لتحقيق 
المؤجل  البيع  في  الربح  هامش  أو  ربح  معدل  أكان  سواء  التمويل 
ال يمكن سداده، إال من خالل التبادل الحقيقي للسلع والخدمات. 
وهناك فرق بين الزيادة مقابل األجل في البيع والزيادة في القرض، 
حيث إن األولى مشروعة ألنها مرتبطة بالبيوع، والمتاجرة في السلع 

والخدمات كمخرجات للنشاط االقتصادي الحقيقي.
بتبادل  التجارية  بالحركية  ترتبط  اإلسالمية  المالية  فالمنتجات 
السلع والخدمات، على خالف التمويل للنشاط التجاري الصوري 
في  الوضع  هو  كما  الحقيقي،  بالتملُّك  يرتبط  ال  الذي  واآلجل، 
والتوريقات  والمشتقات،  اآلجلة،  وعقودها  الحديثة،  االقتصادات 
الحالية.  المالية  األزمة  حدوث  إلى  أدت  والتي  بها،  المرتبطة 

)صالحي وغربي، صفحة 11(.

● درجة تحقيق المنتجات المالية اإلسالمية للمصالح الحقيقية 
اإلسالمية  المالية  المنتجات  ارتباط  في  المؤشر  هذا  يتجسد 
بحركية النشاط االقتصادي الحقيقي في دائرة األولويات المجتمعية 
االقتصادية التي تضمن تحقيق المصلحة العامة بدًءا من الضروريات 
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وباعتبار   .)11 صفحة  وغربي،  )صالحي  فالتحسينات  فالحاجيات 
االجتماعية،  الرفاهية  تحقيق  يستلزم  المالية  االستدامة  تحقيق  أن 
ترفيه  نشاطات  لتمويل  تسعى  التي  المالية  المنتجات  تلك  من  بدال 
المضاربي،  المالي  االقتصاد  نمو  في  تسهم  مضاربية  أو  كمالية، 

وتطور مستويات االستدانة 

● درجة وضوح المنتجات المالية اإلسالمية وشفافيتها
الهدف  تحديد  في  والوضوح  الشفافية  أهمية  المؤشر  هذا  د  يؤكِّ
المالية  المنتجات  فيه  تختص  ما  وهو  منه،  والمقصود  التعاقد  من 
اإلسالمية. فاألصل في األموال الوضوح، والشفافية مقصد شرعي، 
بينما الحيل الربوية تنافي هذا المقصد، ألنها تهدف في النهاية إلى 
لكانت  بذلك  العقود  صرحت  ولو  الذمة،  في  منه  بأكثر  حاضر  نقد 
باطلة. كما إن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والوضوح في 

العقود تجنًُّبا لهذه النتيجة. )صالحي وغربي، صفحة 12(.

● درجة مشاركة في عوائد العمليات االستثمارية للمنتجات المالية 
اإلسالمية

يُبيِّن هذا المؤشر تشارك األطراف المختلفة للعملية التمويلية في 
نتائج تقليب األموال، وتوظيفها في النشاطات االقتصادية الحقيقية، 
دائًما  يربح  من  التقليدي  التمويل  في  الوضع  هو  كما  يوجد  فال 
األطراف  تعد  ثم  ومن  االستثمارية،  العملية  نتائج  عن  النظر  بغض 
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في  وتتكافل  األرباح  في  فتشارك  مصلحة،  ذات  كلها  المشاركة 
تحمل الخسائر. )صالحي وغربي، صفحة 12(.

● درجة استقرار النظام المصرفي والمالي اإلسالمي
االبتكارات  أبرز  أحد  هو  اإلسالمية  البنوك  إنشاء  أن  باعتبار 
المالية، وذلك ما يجعله المنافس، والبديل الكفء للبنوك التقليدية، 
لما يتميز به من استقرار، وذلك لالعتبارات التالية )صالحي وغربي، 

صفحة 17( 
تؤدي  المخاطرة  في  والمساهمين  المودعين  مشاركة   -

إلى تجنُّب االنهيار وقت األزمات؛
من  يمنع  متكاملة  ديون  سوق  في  الديون  تداول  عدم   -

االختالل والعدوى؛
إلى  يؤدي  السلعية  بالتدفقات  النقدية  التدفقات  ارتباط   -

زيادات متوازنة في الطلب والعرض؛
منع عقود الربا والغرر وبيع البائع ما ال يملكه من أصول   -

يؤدي إلى تحجيم المجازفات في األسواق.
للبنوك  سريع  وباستعراض   ،2008 العالمية  المالية  األزمة  ففي 
مقدمتها  في  أن  نجد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  انهارت  التي 
)lehman brothers( البنك االستثماري الذي أشتهر بحصانتهم من 
المخاطر  إدارة  على  وقدرتهم  االقتصادية،  والهزات  االختالالت 
وتقليلها وإيجاد منتجات ومشتقات بديلة )Derivatives( في سبيل 
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التحوط )Hedging(، إال انه لم ينجو من االنهيار كدليل فعلي على 
التقليدي، كفكر وتطبيق في تحقيق  المالي والمصرفي  النظام  فشل 

االستقرار واالستدامة.
وأقل  استقراًرا  أكثر  بأنها  اإلسالمية،  البنوك  أثبت  المقابل  في 
استدامته  ويعزز  االقتصاد  يدعم  ما  وهذا  التقليدية،  البنوك  من  تأثًُّرا 

المالية.

● درجة التطور التقني لالبتكارات المالية اإلسالمية
المالية اإلسالمية،  التقني للمنتجات  التطور  يوضح هذا المؤشر 
المالية  الوساطة  تحقيق  في  البنوك  دور  انحسار  إلى  أدى  الذي 
الوساطة  انكماش  يسمى  ما  إلى  أدى  ما  وهو  األطراف،  شتى  بين 
االتصال  الفائض  ذوي  بإمكان  صار  بحيث   ،)disintermediation(
مباشرة مع ذوي العجز، من خالل تداول األدوات المالية المبتكرة 
المالية.  األوراق  سوق  )في   )securitization( التصكيك  آلية  وفق 

)السويلم، 2000 ، الصفحات 8-7(.
حديث،  تمويلي  أسلوب  اإلسالمية  المالية  الهندسة  وتطرح 

)sukuk sovereign( ومبتكر متمثل في إصدار الصكوك السيادية
يشكل حّل أكثر كفاءة إلشكالية تحقيق االستدامة المالية، ويوّفر 
باتجاه  التمويل،  الوحدات عارضة  آلية مختلفة النتقال األموال من 

الوحدات طالبة التمويل.
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المحور الرابع: واقع مساهمة الصكوك السيادية كأحد 
المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستدامة المالية

اإلسالمية  المالية  الهندسة  طريق  عن  الماليون  الفقهاء  استطاع 
اعتبارات  تراعي  اإلسالمية  المالية  المنتجات  من  مجموعة  تطوير 
دائنية  عالقة  تتضمن  أن  دون  من  والموجودات،  السيولة  إدارة 
 - السيادية  الصكوك  هو  تحقق  ما  أبرز  من  ونجد  ومديونية. 
القائمة  السيادية  السندات  عن  عملية  كبدائل   -  sovereign sukuk

على الفائدة.
التوريق  فإّن  الدولي،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  قرار  وبحسب 
)سندات(  مالية  أوراق  إلى  الديون  تحويل  في  المتمثل  التقليدي 
متساوية القيمة قابلة للتداول، هذه السندات تمثل دينا بفائدة لحاملها 
في ذمة مصدرها وال يجوز إصدار هذه السندات وال تداولها شرعا. 
التوريق اإلسالمي أو التصكيك فهو »إصدار وثائق أو شهادات  أما 
موجودات  ملكية  في  شائعة  حصصا  تمثل  القيمة  متساوية  مالية 
أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من األعيان والمنافع والديون 
قائمة فعال أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد 

شرعي وتأخذ أحكامه« )الشريف، 2010، صفحة 2(.
حصصا  تمثل  القيمة  متساوية  وثائق  تمثل:  الصكوك  فان  وعليه 
قيمة  تحصيل  بعد  ،وذلك  استثماري  نشاط  أو  ملكية  في  شائعة 
من  أصدرت  فيما  استخدامها  بدأ  االكتتاب،  باب  وقفل  الصكوك 

أجله. )المجلس الشرعي، 2009(.
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أّما عن إصدارات الصكوك، ثمة تقرير صادر حديثا عن مؤسسة 
»بيتك لالبحاث« المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى 
الرغم  على  بأنه،  ُيفيد  جوان،  شهر  فى  الصكوك  سوق  عن  »بيتك« 
المالية  والظروف  الكلية  االقتصاديات  أمام  التحديات  مختلف  من 
التي فرضتها األزمة المالية العالمية، تفوقت سوق الصكوك األولية 
الصكوك  حجم  على  عام2014  من  األول  النصف  خالل  العالمية 
بلغ  إصدار  بحجم  السابق،  العام  من  عينها  الفترة  خالل  المصدرة 
الشهر  عن   %32.5 بنسبة  ارتفاع  يمثل  ما  وهو  دوالر  مليار   11.6
من  األول  للنصف  اإلصدارات  حجم  ارتفاع  مّكن  وقد  السابق. 
في   %8.2 قدرها  بزيادة  دوالر،  مليار   66.2 إلى  الوصول  من   2014

الفترة  خالل  دوالر  مليار   61.2 بمبلغ  بإصدارات  مقارنة،  القيمة 
نفسها من العام السابق. )بيتك،   2014 (.

الشكل رقم )04(: وتيرة إصدار الصكوك للفترة )2006- النصف األول 2014(

المصدر: بيتك للتمويل الكويتي لألبحاث المحدودة، تقرير عن الصكوك العالمية 
للنصف األول من 24 ، 2014 يوليو 2014 
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المبينة   ،2014 سنة  من  األول  النصف  أداء  إحصائيات  على  بناًء 
المتوقع  العالمية إيجابية ومن  أعاله، تبقى توقعات سوق الصكوك 
 2013 في  المسجل  الحجم   ،2014 إصدارات  حجم  يتجاوز  أن 
119.7 مليار دوالر، وال تزال آفاق سوق الصكوك مستمرة  والبالغ 
سوق  إلى  البلدان  من  المزيد  دخول  يتوقع  حيث  توسعها  في 
الصكوك وكذلك زيادة عدد قطاعات األعمال المصدرة للصكوك. 
وحتى اآلن، دخل ما ال يقل عن 29 بلدا إلى سوق الصكوك )باستثناء 

الصكوك الخارجية(.
حيث سطرت المملكة المتحدة تاريخها رسميا لتصبح أول دولة 
سيادية  صكوك  بإصدار  تقوم  اإلسالمي  التعاون  منظمة  خارج  من 
كونج،  وهونج  أفريقيا  وجنوب  لوكسمبورج  ذلك  في  وسبقت 
المهتمون بسوق الصكوك عن  يترقبه  وذلك اإلصدار السيادي كان 
نيتها في  الماضي عن  العام  أكتوبر من  بريطانيا في  كثب منذ إعالن 

إصدار صكوك سيادية.
وقد تم بيع الصكوك السيادية البريطانية التي طال انتظارها أخيرا 
جنيه  مليون   200 مبلغ  وجمعت  يونيو،   25 بتاريخ  للمستثمرين 
الوقت  في  البريطانية  للحكومة  دوالر(  مليون   339.5( استرليني 
الذي توفر للمستثمرين معدل ربح قدره 2.036%. وحظي البرنامج 
بطلب قوي جدا بقيمة إجمالية 2.3 مليار جنيه استرليني أو ما يعادل 
تغطية قدرها 12 مرة لالكتتاب، في حين جذب مجموعة متنوعة من 
المستثمرين منها صناديق ثروة سيادية ومصارف مركزية ومؤسسات 
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البرنامج  النهائي لهذا  التوزيع الجغرافي  مالية محلية ودولية، وكان 
األوسط  والشرق   )%39( المتحدة  المملكة  التالي:  النحو  على 

)37%(؛ وآسيا )%24(. 
الحكومية  والجهات  السيادية  الهيئات  إصدارات  شكلت  فيما 
األولية  السوق  من   %54.8 أو  دوالر  مليار   6.34 مبلغ  الصلة  ذات 
الشهرية )مايو 2014: 78.1%؛ أبريل 2014: 82%(. وفي الوقت نفسه، 
صكوك  )شملت  إصدارًا   29 السيادية  الهيئات  إصدارات  عدد  بلغ 
بنوك مركزية قصيرة المدى( بإجمالي مبلغ 5.44 مليار دوالر مقابل 
ذلك،  على  وعالوة  مايو،  في  دوالر  مليار   6.13 بمبلغ  إصدارًا   31

صدرت أربعة صكوك من الهيئات الحكومية ذات الصلة في ماليزيا 
بقيمة 902 مليون دوالر في يونيو مقارنة بإصدار واحد من اإلمارات 

خالل شهر مايو بمبلغ 700 مليون دوالر.

الشكل رقم )05(: إصدارات الصكوك السيادية حسب نوع االصدار

25
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المصدر: بيتك للتمويل الكويتي لألبحاث المحدودة، تقرير عن الصكوك العالمية 
للنصف األول من 24، 2014 يوليو 2014 
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الناجح  اإلصدار  أعقاب  في  البلدان  من  المزيد  دخول  ويتوّقع 
هذه  من  مستفيدة  المتحدة  المملكة  قبل  من  السيادية  للصكوك 
التجربة، وهناك عدد من الجهود الرامية إلى تمكين الصكوك في أن 
تكون أدوات حيوية لتلبية احتياجات السيولة العالمية، ويشمل ذلك 
أفريقيا،  في  التحتية  البنية  تطوير  احتياجات  دعم  المثل  سبيل  على 
تحقيق  في  السيادية  الصكوك  كفاءة  حول  مؤشر  يمثل  ما  وهو 
السيادية تساهم في تحقيق االستدامة  المالية، فالصكوك  االستدامة 

المالية من خالل: 

1. مساهمة الصكوك السيادية في حل مشكلة تفاقم الدين العام 
حكومية  ديون  أو  سيادية  ديون  في  العام،  الدين  عادة  يتجسد 
استبدال  الدولة،  بإمكان  ولكن  ربوية،  وسندات  قروض  صورة  في 
الدولة  تقدمها  عامة  خدمات  ملكية  صكوك  إلى  السندات  تلك 
كخدمات التعليم، الصحة، النقل، حيث يتّم مبادلة القروض الربوية 
للمواطنين على الدولة بما يقابل قيمتها من صكوك خدمات تقدمها 

الدولة مستقبال.
تنتجها  سلع  استصناع  بصكوك  الديون  هذه  مبادلة  يمكن  كما 
الدولة، وبموجب تلك الصكوك يحصل حملتها على سلع بقيمة ما 
 )255 2012، صفحة  الدين ورفيق،  )خير  قدموه من قروض سابقا، 
من  الربوي،  التمويل  عن  بديال  االستصناع،  صكوك  تشكل  حيث 
يترتب عليها من زيادة عبء خدمة  الخارجية، وما  القروض  خالل 
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الدين، وربما حدوث عجز عند سداده ومن ثم عدم استدامة المالية 
العامة.

2. مساهمة الصكوك السيادية في تغطية االحتياجات التمويلية 
للميزانية العامة: 

يمكن تمويل العجز في الموازنة العامة عن طريق إصدار صكوك 
لسد  األفراد،  قبل  من  الشعبية  للمشاركة  الباب  تفتح  السيادية 
عن  الناتجة  العامة،  الموازنة  لدعم  الالزمة  التمويلية  االحتياجات 
يحتاج  والذي  الحكومة،  قبل  من  تنفيذه  المتوقع  المالي  البرنامج 
القائم  العجز  وسد  االقتصادية،  برامجها  لتنفيذ  ضخمة  أموال  إلى 

في موازنتها. ) الدماغ، 2010، صفحة 1(
3. مساهمة الصكوك السيادية في تجميع وحشد الموارد المالية: 

المدخرات  السيادية بقدرتها على تجميع وتعبئة  تتميز الصكوك 
متوسط  قصير،  بين  ما  آجالها  لتنوع  وذلك  الفئات  مختلف  من 
أغراضها،  وتنوع  المالية،  قيمتها  حيث  من  فئاتها  وتنوع  وطويل، 
حيث  ومن  العائد،  على  الحصول  طريقة  حيث  من  تنوعها  وكذا 
سيولتها المستمدة من إمكانية تداولها في السوق الثانوية من عدمه.

إضافة إلى تلك المميزات، تتمتع الصكوك السيادية بعدم تعرضها 
الصكوك  أن  كما  أصال،  به  تتعامل  ال  ألنها  الفائدة،  سعر  لمخاطر 
اإلسالمية ال تتعرض لمخاطر التضخم، بل تتأثر بالتضخم إيجابيا، 
وخدمات  أعيان  شكل  في  حقيقية  أصوال  تمثل  الصكوك  هذه  ألن 
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إلى  يؤدي  مما  لألسعار  العام  المستوى  بارتفاع  أسعارها  ترتفع 
ارتفاع عائدات الصكوك الممثلة لتلك األصول.

كفاءة  األكثر  اإلسالمية  المالية  األداة  اإلجارة  صكوك  تعتبر 
البنى  مشاريع  تحتاجها  التي  الضخمة  المالية  الموارد  تعبئة  في 
أفراد  من  األموال  رؤوس  أصحاب  لدى  جاذبيتها  الى  نظرا  التحتية 
العائد )حيث يمكن  به من مرونة في تحديد  ومؤسسات، لما تتميز 
ربط األجرة بمؤشر معين يتم على أساسه احتساب األجرة وتعديلها 
بتدني  تتميز  كما  للتداول  الصكوك  هذه  وقابلية  إجارية(  فترة  كل 
الدول  ن  يمكِّ مما  المخاطر،  هذه  على  السيطرة  وإمكان  مخاطرها، 
من استقطاب رؤوس األموال المحلية، والعالمية، واستخدامها في 

التنمية المستدامة. )حجازي، ص9(

4. مساهمة الصكوك السيادية في تمويل المشاريع العمومية: 
البنى  مشاريع  لتمويل  استغاللها  يمكن  أداة  السيادية  الصكوك 
أموال  رؤوس  إقامتها  تتطلب  التي  الضخمة  والمشاريع  التحتية، 

كبيرة، وهي بذلك تحقق فوائد لكل من المصدر والمستثمر.
مشاريع  تمويل  في  االستدانة  إلى  اللجوء  إن  المقابل،  في 
يؤدي  قد  المرتفعة،  الدين  مدفوعات  من  عنها  ينتج  وما  العمومية، 
إلى انخفاض االستثمارات العامة، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى 
 Clements,  2003 الخاص، حيث تخلص دراسة  تراجع االستثمار 
Bhattacharya, and Nguyen إلى أن زيادة خدمة الدين في البلدان 
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منخفضة الدخل بواقع نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي تؤدي 
الناتج  إجمالي  من  مئوية  نقطة   0.2 بنحو  االستثمار  تراجع  إلى 

المحلي. )الدولي، 2014 ، صفحة 36(

5. مساهمة الصكوك السيادية في التوزيع العادل للثروة: 
توزيع  عدالة  لتحقيق  وسيلة  تعد  اإلسالمي  االستثمار  فصكوك 
األرباح والخسائر، إذ تمكن جميع المستثمرين من االنتفاع بالربح 
الحقيقي الناتج عن المشروع بنسبة عادلة، وبهذا تنتشر الثروة على 
نطاق أوسع بين مختلف أفراد المجتمع، وهذا ما يساهم في تحقيق 
المالية.  االستدامة  أهداف  أحد  يمثل  ما  وهذا  االجتماعية،  العدالة 

)خير الدين ورفيق، 2012، صفحة 254(



198

الخاتمـة
عامة  بصفة  اإلسالمية  المالية  المنتجات  لتطور  مستقبلية  كرؤية 
المالية  السيادية بصفة خاصة، ساهمت األزمة  – وإصدار الصكوك 
العالمية في تعزيز الثقة في النموذج المالي اإلسالمي، وبقدرته على 
المالية، بحيث أظهرت تمكنها  تجاوز األزمات وتحقيق االستدامة 
من البقاء بعيدا عن أزمات األسواق العالمية، مما يجعلنا نتوقع أن 
يكون هناك إقبال كبير خالل المرحلة المقبلة على إصدار الصكوك 
السيادية ليس فقط في السوق المحلية أو في البلدان اإلسالمية، بل 
الصكوك  إصدارات  هذا  على  دليل  وخير  الغربية.  الدول  في  حتى 
أو  يشجع  مما  وهذا  البريطانية،  المتحدة  للملكة  األخيرة  السيادية 
تتوافق  جديدة  إسالمية  مالية  منتجات  وابتكار  تطوير  ضرورة  ُيحتِّم 

مع متطلبات المرحلة.

وبناًء على ما تقدم يمكن حوصلة أهم نتائج الدراسة في: 
تعتبر المنتجات المالية اإلسالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة   ●
اإلسالمية، بديال أكثر كفاءة من األدوات المالية التقليدية التي 

تعتمد في مبدئها على الفائدة الربوية المحرمة شرعا.
االستدامة المالية تهدف إلى زيادة الكفاءة في التمويل العام،   ●
الحالية،  واإليرادات  النفقات  سياسات  في  واالستمرارية 
والعوائد  األعباء  في  األجيال  بين  اإلنصاف  مبدأ  وتجسيد 

المالية وتحقيق الرفاهية االجتماعية.
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استبدال  في  إسالمي  منظور  من  المالية  االستدامة  تتجسد   ●
والمولدة  الفائدة  على  المبنية  التقليدية،  الدين  وسائل 
في  اإلسالمية،  المالية  الهندسة  ابتكارات  بتطبيق  لألزمات، 
شكل صيغ ومنتجات وصيغ مالية إسالمية، وذلك لما تتميز 
به من كفاءة في تحقيق االستدامة المالية للديون بشكل عام، 

والديون السيادية في شكل خاص. 
كأحد  السيادية،  الصكوك  إلصدارات  المختلفة  التجارب  تبين   ●
من  أكبر  بكفاءة  تتسم  أصبحت  أنها  اإلسالمية،  المالية  المنتجات 
استخدام أدوات الدين التقليدية، وأن استخدامها بالنسبة الى الدول 
ذات العجز المالي أفضل، وأكثر استدامة، بحيث تساعد عمليات 
من  واستخداماتها  األموال،  مصادر  بين  المواءمة  في  التصكيك 
في  الوقوع  مخاطر  تقليل  في  يساهم  بما  والوقت  التكلفة  حيث 

أزمة عدم القدرة على سداد الديون في الوقت المحدد.
أن  شانه  من  وتعددها،  اإلسالمية  المالية  المنتجات  تنوع  إن   ●
المشاكل  مختلف  حّل  بغية  للحكومات  متنوعة  بدائل  يوفر 

المالية، المولدة لألزمات. 
المنتجات  برهنت   ،2008 العالمية  المالية  األزمة  خالل   ●
الوثيق  الرتباطها  باألزمات،  تتأثر  ال  أنها  اإلسالمية  المالية 
التقليدي  التوريق  بعيدا عن  الحقيقي،  بميكانيزمات االقتصاد 

للديون، الموّلد لألزمات. 
واهلل من وراء القصد
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السعودية: مركز البحوث شركة الراجحي  المصرفية لالستثمار.
سعود هاشم جليدان. )بال تاريخ(. االستدامة المالية للمملكة . تاريخ االسترداد ,11 03   -
Alarabiya: http://www.alarabiya.net/ar/aswqa/2013/11/03 2013، من
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اإلسالمي  : دراسة  االقتصاد  في  البديل  التنموي  )2006(.  المنهج  صالحي.  صالح   -
والمؤسسات .  والسياسات  لألركان  وتحليل  واألولويات  واألهداف  للمفاهيم 

 القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.
في  االسالمي  التمويل  وأساليب  صيغ  كفاءة  غربي.  الحليم  وعبد  صالحي،  صالح   -
المالية  األزمة  حول  الدولي  العلمي  الملتقى  والتقلبات  الدورية.  األزمات  احتواء 
والتجارية  العلوم  االقتصادية  كلية  العالمية. سطيف:  الدولية والحوكمة  واالقتصادية 

وعلوم التسيير.
صندوق النقد الدولي. )2014 (. آفاق االقتصاد العالمي،اآلمال والواقع والمخاطر.   -

العالمية  )  2014 (. تقرير عن الصكوك  بيتك.  الكويتي لألبحاث المحدودة  للتمويل   -
للنصف األول من 2014 . بيتك للتمويل الكويتي لألبحاث المحدودة .

األجنبية  العمالت  الدولية  المالية   .)2004( عوض.  ومروان  شكري،  كنج  ماهر   -
والمشتقات المالية بين النظرية  والتطبيق . األردن: دار حامد للنشر والتوزيع.

جريدة  المالية .  واالستدامة  العام  الدين  إدارة   .)2013( االقتصادي.  دبي  مجلس   -
البيان.

لتمويل  كأداة  اإلسالمية  الصكوك   .)2012( رفيق.  وشرياق  الدين،  خير  الله  معطى   -
التنمية المستدامة  التنمية االقتصادية .  الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق  مشاريع 

في االقتصاد اإلسالمي. جامعة قالمة.
معالجة  في  االسالمية  المالية  الهندسة  دور   .)2010( الحنيطي.  هالل  محمد  هناء   -
العالمية  واالقتصادية  المالية  األزمة  حول  الدولي  المؤتمر  العلمي  المالية.  االزمات 

المعاصرة من منظور اقتصاد اسالمي . عمان.
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 دور وكاالت التصنيف اإلسالمي:
بين البديل والمنافس
محسن عواطف(1) وبن شنة فاطمة(2)

الملخص:
وكاالت  مساهمة  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
التصنيف  لوكاالت  منافس  او  شرعي  كبديل  االسالمي  التصنيف 
التقليدي للحّد من االزمات المالية. لذلك حاولنا معالجة الموضوع 
اإلطار  توضيح  يبرز من خالل  والذي  الوصفي،  المنهج  باستخدام 
وكاالته،  أشهر  على  والتعرف  االئتماني  التصنيف  لماهية  العام 
المالية، وبالتالي متطلبات  الذي لعبته في حدوث األزمات  والدور 
بالتصنيف  للنهوض  والمنافس  الشرعي  البديل  بإيجاد  اإلصالح 
وكاالت  اغفلته  وما  القصور  جوانب  لتغطية  وذلك  اإلسالمي. 
المالية.  التقليدي، االمر الذي ساهم في صناعة االزمات  التصنيف 
التصنيف  وتطوير  بدعم  االزمات  هذه  من  الحّد  يستدعي  ما  وهو 
للمؤسسات  االسالمية  الهوية  تحقيق  إلى  يسعى  الذي  الشرعي 
والمنتجات وجميع المعامالت المطابقة لمبادئ الشريعة وأحكامها 

(1)  أستاذ مساعد- جامعة ورقلة - الجزائر 
(2)  أستاذ مساعد- جامعة ورقلة - الجزائر 
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مع عدم اغفال الجانب االئتماني.
االزمات  االئتماني،  التصنيف  وكاالت  المفتاحية:  الكلمات 

المالية، التصنيف الشرعي، الهوية اإلسالمية.

مقدمة: 
من  األخيرة  اآلونة  في  حدثت  التي  العالمية  المالية  األزمة  تعتبر 
من  نتجت  كونها  في  خطورتها  تتجلى  إذ  األزمات،  أنواع  أخطر 
الرديئة.  العقارية  القروض  بها  تسببت  التي  العقاري  الرهن  مشكلة 
ونتيجة لتفاقم األزمة في مراحلها األخيرة، أدت إلى إصدار سندات 

للرهون العقارية بفوائد وبيعها في األسواق العالمية.
وفي ظّل حالة عدم التأكد، كان البد من تقدير مستويات المخاطر 
للجدارة  تقييمات  أجريت  لقد  والمالية.  المصرفية  للمعامالت 
االئتمانية للمقترضين، والسندات وغيرها من األدوات المالية، مما 
مستويات  أعلى  بتصنيفات  العقارية  الرهون  سندات  تصنيف  أدى 
القروض  سداد  عن  العجز  إلى  بدوره  أدى  الذي  األمر  الجودة. 

وتلك الصكوك التي أثبتت أنها محفوفة جدا بالمخاطر االئتمانية.
عن  الصادرة  االئتمانية  الجدارة  مؤشرات  أن  فيه  شك  ال  ومما 
األساسية  األطراف  أحد  بأنها  اتهمت  قد  عالمي،  تصنيف  وكاالت 
خالل  من   2008 أغسطس  في  العالمية  المالية  األزمة  حدوث  في 

منحها تقييمات أعلى لجهات ال تستحقها.
التصنيف للوكاالت  ونظرًا الى غياب معايير أكثر دقة من معايير 
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معايير  تقديم  المال اإلسالمي  أهل صناعة  ينبغي من  كان  العالمية، 
لتكون  االئتمانية  الجدارة  تقييم  في  أساسها  على  تستند  إسالمية 

البديل المنافس والقادر بالنهوض بالتصنيف اإلسالمي.
وعليه تتمحور اشكاليتنا في التساؤل اآلتي:

منافس  أو  كبديل  اإلسالمي  التصنيف  وكاالت  مساهمة  مدى  ما 
لوكاالت التصنيف التقليدي في الحد من األزمات المالية؟

تشّكله  فيما  الراهن  الوقت  في  بحثنا  أهمية  تزداد  البحث:  أهمية 
لوكاالت  ومنافس  شرعي  كبديل  اإلسالمي  التصنيف  وكاالت 
جوانب  وتغطية  االئتماني  بالتصنيف  للنهوض  التقليدي،  التصنيف 
ضعف  بسب  التقليدي  التصنيف  وكاالت  أغفلته  الذي  القصور 
صناعة  إلى  أدت  التي  األسباب  ابرز  من  فكانت  عليها،  الرقابة 

األزمات المالية بدال من الحد منها.
أهداف البحث: نسعى من خالل هذا البحث إلى تحقيق األهداف 

التالية:
وأنواعه  االئتماني  بالتصنيف  والتعريف  الفهم  محاولة   ●

والتعرف على أشهر وكاالته؛
إبراز الدور الذي لعبته وكاالت التصنيف العالمية في حدوث   ●

األزمات المالية؛
وبين  بينه  والتفرقة  الشرعي  بالتصنيف  التعريف  محاولة   ●

التصنيف االئتماني، ومعرفة أشهر وكاالته؛
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كبديل  الشرعي  التصنيف  بوكاالت  النهوض  أهمية  تأكيد   ●
الدعم  يحتاج  الذي  التقليدي  التصنيف  لوكاالت  ومنافس 

والقبول.
واإلجابة  المرجوة  األهداف  إلى  الوصول  بغية  البحث:  منهج 
في  المعتمدة  المناهج  أحد  اعتمدنا  المطروحة،  اإلشكالية  على 
الذي  الوصفي،  المنهج  فاستخدمنا  واالقتصادية  المالية  الدراسات 
االئتماني  التصنيف  لماهية  العام  اإلطار  توضيح  خالل  من  يبرز 
حدوث  في  لعبته  الذي  والدور  وكاالته،  أشهر  على  والتعرف 
األزمات المالية، وبالتالي متطلبات اإلصالح بإيجاد البديل الشرعي 

والمنافس للنهوض بالتصنيف اإلسالمي.
بتقسيم  قمنا  البحث،  إشكالية  معالجة  بهدف  البحث:  أقسام 

الورقة البحثية إلى المحوريين اآلتيين:
االئتماني ودورها في صناعة  التصنيف  وكاالت  األول:  المحور 

األزمات.
المحور الثاني: وكاالت التصنيف اإلسالمي ومتطلبات النهوض 

بها للحّد من األزمات المالية.
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المحور األول: وكاالت التصنيف االئتماني ودورها في 
صناعة األزمات

I. ماهية التصنيف االئتماني:
يعتبر التصنيف االئتماني الذي تصدره وكاالت التصنيف العالمية 
للوضعية  ومقياسا  العالم،  في  والبنوك  للمؤسسات  الهوية  بمثابة 

المالية ألي مؤسسة. 
تقييم  خاللها  من  يتم  عملية  هو  االئتماني:  التصنيف  مفهوم   -1

المالية  بالتزاماتها  الوفاء  أو شركة على  أو مؤسسة  دولة  قدرة  مدى 
االئتمانية  بالجدارة  عليها  يصطلح  والتي  المقرضة  الجهة  لدى 
)Bulletin, 2014, p. 1(، وما هو إال ترتيب السندات وفقا لجودتها 
وفي  السندات.  لهذه  المصدرة  الجهة  وفق  الجودة  تتباين  حيث 
ومحاسبية  اقتصادية  معايير  التصنيف  وكاالت  تستخدم  الغالب، 
أو  والموجودات  الربحية  معدالت  قياس  أهمها  ومن  معقدة، 
أو  للدولة  المالي  الوضع  توضح  التي  النقدية  والتدفقات  األصول 

المؤسسة.
تهدف  عملية  عن  عبارة  بأنه  أيضا  االئتماني  التصنيف  ُيعّرف 
المؤسسة  المستقل في مدى مالئمة  المعلومات والتقييم  إلى توفير 
األوراق  أو جودة  التعاقدية،  بالتزاماتها  الوفاء  المالية وقدرتها على 
ضمانا  التصنيف  يعتبر  ال  نفسه،  الوقت  وفي  المالية.  المنتجات  أو 

على قدرة المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها )التميمي، 2014(.
للمؤسسة  والمالي  واإلداري  الفني  التقييم  التصنيف  يشمل  كما 
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البادئة في التوريق، والمنتجات والخدمات التي تقدمها في السوق 
إلى  فيهدف  للمؤسسة  االئتماني  التصنيف  أما  بالمنافسين.  مقارنة 
الغير.  تجاه  التزاماتها  أداء  على  وقدرتها  االئتمانية  الجدارة  قياس 

)رساميل، 2008، صفحة 38(
تضعها  التي  االئتمانية  التصنيفات  أصناف  مختلف  تهدف 
التي  للمؤسسات  المالية  المالءة  توضيح  إلى  التصنيف  وكاالت 
تكون على مستويات عدة تتحّدد بناًء على معايير، حيث أنها تمس 
المتعاملين  أنواع  مختلف   :)7 صفحة   ،  2013 وكرباش،  )بودخدج 
تعامالتها  عن  تنشأ  دول  أو  عامة  أو  خاصة  مؤسسات  أكانت  سواء 

المالية التزامات؛ 
حيث  المالية،  األسواق  في  المطروحة  السندات  أنواع  مختلف 

تصنيف هذه السندات هو نفسه تصنيف المؤسسة المصدرة لها. 
2- درجات التصنيف االئتماني: تعّبر وكاالت التصنيف االئتماني 

المالية بشكل كامل  بالتزاماته  الوفاء  للدين عن  المصدر  عن مقدرة 
عبر  وغيرها  القرض  ومبلغ  الفوائد،  مثل  المحدد  الوقت  وفي 
المستثمرون  يعتمد  بحيث  االئتماني،  التصنيف  درجات  إصدار 
على درجات التصنيف االئتماني بصفتها مؤشرا لمدى قدرتهم على 

استرجاع أموالهم المستحقة.
بإعطاء  العالمية  الوكاالت  تقوم  التصنيف،  عمليات  وإلجراء 
رموز على شكل حروف أبجدية للداللة على جودة االئتمان، والتي 
 ،Joyce( تندرج ضمن نوعين من مستوى المخاطر االئتمانية، وهي
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2006، صفحة 17(:

مؤشر  وهي   :Investment Grade االستثمار  درجة   -1-2

 ،Aa  ،Aaa( الرموز  وتأخذ   ، االئتمانية  المخاطر  درجة  النخفاض 
 ،AA  ،AAA( والرموز   ، موديز  وكالة  الى  بالنسبة  وذلك   )Baa  ،A
BBB ،A(. بالنسبة الى وكالتي ستاندر اند بورز وفيتش للتصنيف. 

2-2- درجة مضاربة Speculative Grade: وهي مؤشر الرتفاع 

 )C  ،Ca  ،Caa  ،B  ،Ba( الرموز  وتأخذ  االئتمانية،  المخاطر  درجة 
 )C ،CC ،CCC ،B ،BB( وذلك بالنسبة الى وكالة موديز، والرموز

بالنسبة إلى وكالتي ستاندر اند بورز وفيتش للتصنيف.
درجة  يمين  على  إشارات  أو  أرقاما  التصنيف  وكاالت  وتضيف 
ضمن  االئتمانية  الجودة  مستوى  عن  للتعبير  االئتماني  التصنيف 
لدرجات  أرقاما  موديز  وكالة  تضيف  بحيث  تصنيف،  درجة  كل 
3، ويشير الرقم  2 أو  1 أو  Caa هي  Aa إلى  التصنيف االئتماني من 
منتصف  إلى   2 والرقم  التصنيف،  درجة  ضمن  العليا  النهاية  إلى   1
درجة التصنيف، والرقم 3 إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف. 
بينما تضيف وكالتا ستاندر آند بورز وفيتش للتصنيف » + « أو  » - « 
B للتعبير عن الجودة  AA إلى  إلى درجات التصنيف االئتماني من 
االئتماني  التصنيف  درجات  يوضح  التالي  والجدول  االئتمانية. 
 ،2010 ،Commission( Fitchو Moody’s ،S& P حسب الوكاالت

صفحة 5(
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 S&P ، جدول رقم )01(: درجات التصنيف االئتماني حسب الوكاالت
Fitchو Moody’s

مستوى 
المخاطر 
االئتمانية

وكالة 
Moody’s

S& P وكالة وكالة
Fitch

جودة التصنيف

درجة 
االستثمار

AaaAAAAAA أعلى مستويات
الجودة 

Aa1 إلى 
 Aa3

AA+ إلى 
-AA

AA مستويات جودة
عالية 

 A3 إلى A1-A إلى +AA قدرة على الدفع
عالية 

Baa1 إلى 
Baa3

BBB+ إلى 
 -BBB

BBB قدرة على الدفع
كافية 

درجة 
المضاربة

Ba1 إلى 
Ba3

BB+ إلى 
 -BB

BB احتمال الوفاء
بالسداد مع بقاء 

عنصر عدم التأكد 
B3 إلى B1 -B إلى +BB التزامات ذات

مخاطر عالية بعدم 
السداد

Caa1 إلى 
Caa3

CCC+ إلى 
-CCC

CCC احتماية عالية بعدم
السداد 

CaC ،CCC ،CC احتمال الوقوع في
التعثر 

CD ،SDD حالة التعثر 
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II. أنواع إجراءات التصنيف االئتماني: 

االئتمانية  التصنيفات  تتعدد  االئتماني:  التصنيف  أنواع   -1

الفترة  معيار  بحسب  عدة:  معايير  إلى  تقسيمها  خالل  من  وذلك 
الزمنية، معيار األداة المصنفة، معيار الجهة المصنفة، معيار طالب 
التصنيفات  من  نوعين  أهم  على  دراستنا  في  وسنركز  التصنيف. 
التصنيف االئتماني السيادي والتصنيف االئتماني  االئتمانية، وهما 

للمصارف.
وكالة  رأي  عن  ر  يعبِّ السيادي:  االئتماني  التصنيف   -1-1

في  والرغبة  السيادية  المالية  المقدرة  معرفة  في  االئتماني  التصنيف 
المالية للدولة بشكل كامل وفي الوقت المحدد  الوفاء بااللتزامات 
تصنيف  على  الدولة  حصلت  فإذا   .)16 صفحة   ،2011 )زعتري، 
ائتماني مرتفع فإّن احتمال عدم سداد التزامات المالية ينخفض في 
 Forum, 2008,( واقتصادية  مالية  أزمات  إلى  الدولة  تعرضت  حال 
المستحقة  للديون  السداد  عدم  مخاطر  عنه  أيضا  يعبر  كما   .)p. 8
عن  الحكومة  تخّلف  فإّن  وبالتالي  المالية،  األوراق  سوق  في 
الدولية  المالية  والمؤسسات  األخرى  للحكومات  ديونها  سداد 
تخفيض  إلى  يؤدي  ال  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  مثل 
حالة  وهي   »D« الدرجة  إلى  السيادي  االئتماني  التصنيف  درجة 
التعثر، ذلك انه يؤخذ في االعتبار عند التصنيف االئتماني السيادي 
إضافة  المستحقة  الديون  سداد  في  بالرغبة  تتعلق  أخرى  معلومات 
عند  االئتماني  التصنيف  وكاالت  فإّن  وبالتالي  المالية.  المالءة  إلى 
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بأن حالة  تتأكد  أن  بعد  إال   »D« الدرجة  تأخذ  السيادي ال  التصنيف 
التعثر قد تحققت فعالً، وهي ليست ناجمة عن عدم رغبة الدولة في 
 Ratings, Sovereign Rating Methodology,( بالتزاماتها.  الوفاء 

)2007, p. 2
االئتماني  التصنيف  يعتبر  للمصارف:  االئتماني  التصنيف   -2-1

عن  يعّبر  بحيث  االئتماني،  التصنيف  أنواع  أهم  أحد  للمصارف 
رأي وكالة التصنيف االئتماني في مدى إمكان دخول المصرف في 
المالية.  والمساعدة  للدعم  احتياجه  مدى  بالتالي  مالية،  صعوبات 

.)Service, 2008, p. 24(
وتستند وكاالت التصنيف االئتماني في تقييم الجدارة االئتمانية 
للمصارف على احتمالية العجز على الوفاء بااللتزامات للغير أو في 
تحصيل الديون من الغير سواء في المدى الطويل أو القصير. وهو 
والقدرة على  السمعة  أمران وهما  تركز على  الوكاالت  أن  يعني  ما 
الدفع . )المصرفية، p. 3 ,2010(حيث تبدأ خطوات إعداد التصنيف 
والتشغيلية  االقتصادية  البيئة  بتحليل  الوكالة  بقيام  للبنك  االئتماني 
له، ثم يتم بعد ذلك إعداد استبيان يشمل على مواضيع متنوعة ليتّم 
عرضه على إدارة المصرف المعني بالتصنيف بهدف الحصول على 
لمناقشتها وتقويمها وتحليلها  المصرف  أنشطة  معلومات عامة عن 
يتّم  المناسب للتصنيف. بعد ذلك،  النموذج  من اجل الوصول إلى 
إعداد مسودة التقرير ليتم عرضها على البنك بغية إجراء التعديالت 
أجل  من  بعدها  وتجتمع  االئتمان.  لجنة  على  وعرضها  الالزمة 
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المصرف  بإخطار  تقوم  ثّم  ومن  االئتماني،  التصنيف  درجة  تحديد 
بذلك ليتم نشرها بشكل رسمي. 

درجات  إصدار  بهدف  االئتماني:  التصنيف  إجراءات   -2

بإجراءات  االئتماني  التصنيف  الوكاالت  تقوم  االئتماني،  التصنيف 
 Ratings, Definitions of Ratings and( يلي  ما  في  تتمثل  عّدة، 

 :)Other Forms of Opinion  , 2014, p. 56

2-1- تثبيت التصنيف Confirmed: تشير إلى أن درجة التصنيف 

ولم  مراجعتها،  تمت  أن  بعد  التصنيف  مشاهدة  قائمة  من  خرجت 
يطرأ عليها أي تغيير ضروري. 

التصنيف  درجة  بقاء  وتعني   :Affirmed التصنيف  تأكيد   -2-2

على حالها، ويتم ذلك بعد ما يلي:
مراجعة رسمية لدرجة التصنيف االئتماني.  ●

الحصول على معلومات جديدة تخص السندات.  ●
حاالت  اضطرابات،  مثل  السوق  في  حصلت  مهمة  أحداث   ●

استحواذ مهمة أو تغيرات في البيئة القانونية.
يستخدم عند تغير اتجاه التصنيف.  ●

وتدل   :Downgrade االئتماني  التصنيف  درجة  خفض   -3-2

على أن وكالة التصنيف قامت بخفض درجة التصنيف.
قيمة  تسديد  حالة  في   :Paid In Full الدفع  عملية  انتهاء   -4-2

حان  سواء  التصنيف،  وكالة  قبل  من  مصنفة  تعد  ال  المالية  الورقة 
أجل االستحقاق أو لم يحن .



214

أن  تعني   :Rating Watch On التصنيف  مشاهدة  تفعيل   -5-2

من  تصنيفه  ويتم  التصنيف،  مشاهدة  حالة  في  وضع  قد  اإلصدار 
طرف وكالة التصنيف االئتماني.

تشير   :Revision Outlook التصنيف  اتجاه حالة  2-6- تحديث 

إلى أن حالة اتجاه التصنيف قد تغيرت.
Upgrade: تعني أن وكالة  التصنيف االئتماني  2-7- رفع درجة 

التصنيف قد قامت برفع درجة التصنيف.
التوقف  حالة  تشير   :Withdrawn التصنيف  عن  التوقف   -8-2

عن التصنيف االئتماني إلى أن اإلصدار لم يعد مصنفا من الوكالة، 
. WR ويرمز له

2-9- نشر التصنيف Published: تعني أن درجة التصنيف قد تم 

نشرها على الموقع االلكتروني لوكالة التصنيف.
ال  الوكالة  أن  إلى  ترمز   :NR ائتماني  تصنيف  يوجد  ال   -10-2

تقوم بتصنيف اإلصدار.

أشهر وكاالت التصنيف االئتماني:
بلغ  بحيث  العالم،  في  المنتشرة  الوكاالت  من  العديد  توجد 
حول  دولة   32 في  تعمل   1999 سنة  وكالة   150 يقارب  ما  عددها 
العالم. وتختلف هذه الوكاالت في ما بينها من حيث الحجم، وأنواع 
التصنيفات االئتمانية التي تقوم بإصدارها. لكن إثنين فقط من هذه 
وكالة  العالمي، وهما  التصنيف  80% من سوق  تحتكران  الوكاالت 
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التي تهمين على  تليها وكالة فيتش  آند بورز.  موديز ووكالة ستاندر 
14 % من سوق التصنيف العالمي والتي تقدر بـ 250 مليار دوالر.

المرتبطة  المخاطر  بتقييم  االئتماني  التصنيف  وكاالت  تقوم 
وتعتبر  الحكومات.  أو  للمؤسسات  أكان  سواء  الدين  بإصدارات 
واألقساط  الدين  فوائد  بتسديد  الوفاء  على  للدين  المصدر  قدرة 
عليها  تبنى  التي  االئتمانية  الجدارة  لقياس  مؤشر  أهم  عنه  الناجمة 
التصنيفات من طرف هذه الوكاالت )مداني أحمد، 2013، ص56(. 
إلى  باإلضافة  آجالها،  بمختلف  الديون  أنواع  بتصنيف  تقوم  كما 
تصنيف الديون السيادية المقومة بالعملة المحلية والعملة األجنبية. 
2008(؛   ،Service( المستثمرين وتعتبر كل من وكالة موديز لخدمة 
ووكالة ستاندراند بورز Standard & Poor’s ووكالة فيتش للتصنيف 

Fitch Rating من أشهر الوكاالت في العالم.

تتميز هذه الوكاالت الثالث بخبرتها الطويلة في صناعة التصنيف 
والتي  والبشرية-  منها  المادية  الكبيرة-  وإمكاناتها  االئتماني، 
إجراء  على  القادرة  الوحيدة  كونها  من  المتزايدة  شهرتها  إستمّدت 
السيادية،  التصنيفات  باألخص  االئتمانية  التصنيفات  أنواع  جميع 
ذات  المركبة  المالية  والمنتجات  الديون،  أنواع  مختلف  وتصنيف 
المخاطر المرتفعة، باإلضافة إلى انتشارها الواسع في عدد كبير من 

دول العالم. )جبار، 2004، الصفحات 64-63(
تعتبر وكالة   :)2008  ،Service( المستثمرين  وكالة موديز لخدمة 
موديز لخدمة المستثمرين من أقدم الوكاالت في العالم وأهمها. بدأ 
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السكك  شركة  بتصنيف  مودي  جون  قام  عندما   1909 سنة  نشاطها 
في  نشطة  مؤسسة  وهي   )6 صفحة   ،2008  ،Service( الحديدية 
وتستحوذ  المصرفية،  التجارية  للمؤسسات  المالي  التحليل  مجال 
وتقدير  التنبؤ  مجال  في  السوق  حصة  من   %  40 على  الوكالة  هذه 
التالية  االئتمانية  بالتصنيفات  موديز  وكالة  وتقوم  القروض.  مخاطر 

)وكالة موديز (:
100 تصنيف ائتماني سيادي ؛

12000 تصنيف للشركات؛

29000 تصنيف للسندات المالية العامة؛

96000 تصنيف للمنتجات المالية المركبة عالية المخاطر. 

وكالة ستاندر آند بورز Standard & Poor ’s: تعتبر وكالة ستاندر 
حيث   ، العالم  في  االئتماني  التصنيف  وكاالت  أبرز  من  بورز  آند 
بإصدار درجات  بدأت  لكنها  150 عام.  من  أكثر  إلى  تاريخها  يعود 
ستاندر  )وكالة   .1922 سنة  في  المالية  لألوراق  االئتماني  التصنيف 
عن  المعلومات  تقديم  في  الوكاالت  أهم  من  وتعد  بورز(:  اند 
القرارات  اتخاذ  في  الراغبين  للمستثمرين  العالمية  المالية  األسواق 
بالتصنيفات  تزويدهم  خالل  من  وهذا  األفضل،  االستثمارية 
تخص  التي  المختلفة  واألبحاث  المخاطر  وتقويم  االئتمانية 
أهم  أحد  الوكالة  وتملك   .  )8 صفحة   ،2011 )زعتري،  االستثمار 

 . 500S& P مؤشرات األسهم األميركية
تصنيفًا   90 من  أكثر  بإجراء  بورز  آند  ستاندرا  الوكالة  تقوم  كما 
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ائتمانيًا سياديًا حول العالم، من خالل تقويم القدرة المالية لحكومات 
هذه الدول ورغبتها في الوفاء بديونها بالكامل وفي الوقت المحدد، 

وذلك باستخدام معايير كمية ونوعية. )Joyce، 2006، صفحة 19(
أصغر  فيتش  وكالة  تعد   :Fitch Rating للتصنيف  فيتش  وكالة 
مؤسسة من بين الوكاالت الثالث، فهي مؤسسة تقييم دولية، وهي 
لإلدارة  رئيسيين  مقريين  وتملك  وببريطانية  أميركية  بين  ما  مختلطة 

العامة في نيويورك ولندن. 
في  االئتمانية  التصنيفات  يقدم  من  أهم  أحد  فيتش  وكالة  وتعتبر 
بلدا   150 من  أكثر  تغطي  بحيث  العالمية،  المالية  األسواق  معظم 
فيتش وأبيكا سنة  نتيجة الندماج شركتي  العالم. وهي نشأت  حول 
 Thomson Financialو Phelps & Duff 1997 ومن ثم اندماج مع 

بالتصنيفات  فيتش  وكالة  وتقوم   .  2000 سنة  في   Bank Watch

 Definitions of Ratings and Other  ،Ratings( التالية  االئتمانية 
  Forms of Opinion، 2014، صفحة 4(:

105 تصنيفات ائتمانية سيادية حول العالم.

3212 تصنيف للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

2294 تصنيف لشركات التامين.

1724 تصنيف لمؤسسات متنوعة حول العالم. 

كما أن نشاط التصنيف االئتماني هو نشاط منّظم، لذلك تفرض 
معايير يجب توّفرها في وكاالت االئتماني من أجل الحصول على 
االعتماد والترخيص لمزاولة نشاطها واالعتراف بتصنيفاتها، بحيث 
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الشفافية؛  ؛  االستقاللية  ؛  الموضوعية  وهي:  اآلتية  الشروط  تحقق 
اإلفصاح ؛ مصادر المعلومات والمصداقية. 

وكاالت التصنيف االئتماني واألزمات المالية:
وعلى الرغم من أهمية التصنيف االئتماني في األسواق المالية، 
ثمة  العالمية،  االئتماني  التصنيف  وكاالت  اكتسبته  الذي  والصيت 
إجماع على أن الوكاالت هذه لعبت دورا مهما وأساسيا في حدوث 
األزمات المالية، نظرًا إلى إخفاقها في منح درجات تصنيف ائتماني 

دقيقة . 
الدول  أزمات  ظّل  في  االئتماني  التصنيف  في  الوكاالت  تعثر 
النصف  في  المالية  األزمات  ظهرت   :)2002-1997( الناشئة 
أخفقت  حيث  الحالي،  القرن  وبداية  العشرين  القرن  من  الثاني 
قبل  المالية  باألزمات  التنبؤ  في  االئتماني  التصنيف  وكاالت  فيها 
درجات  بتخفيض  وقامت  األزمات.  تفاقم  إلى  أدى  مما  وقوعها، 
كما   .1997 سنة  آسيا  شرق  جنوب  أزمة  خالل  االئتماني  التصنيف 
أن إخفاق هذه الوكاالت في التنبؤ بأزمة المكسيك واألزمة المالية 
الطارئة  االلتزامات  باالعتبار  تأخذ  لم  أنها  إلى  سببه  يعود  اآلسيوية 
كل  فشل  يوضح  التالي  والجدول  العالمية.  السيولة  واعتبارات 
.2002  -  1997 فترة  خالل  بورز  اند  وستاندر  موديز  وكالتي   من 

 )Bhatia، 2002، صفحة 40(
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جدول رقم )02(: فشل وإخفاق كل من وكالتي S&P وMoody’s خالل 

فترة 2002-1997.

Standard & Poor’s

 اإلخفاق في البلدالسنة 
التصنيف 

 التصنيف 
المعدل

مقدار 
التعديل

العامل 
األساسي

A )3 سبتمبر تايلند1997
)1997

 8( BBB-
ديسمبر 1998(

تبخر -4
االحتياطات 

BBB)10 اكتوبر اندونيسيا 1997
)1997

-B )11 مارس 
)1998

انهيار جودة -7
األصول

-AA)24 اكتوبر كوريا1997
)1997

+B )22ديسمبر 
)1997

تبخر -1
االحتياطات 

+A)23 ديسمبر ماليزيا 1997
)1997

 15( BBB-
سبتمبر 1998(

انهيار جودة -5
األصول

+B)18 فيفري كوريا 1998
)1998

 25( BBB-
جانفي 1999(

تجديد +4
االحتياطات 

-BB)20 ماي رومانيا 1998
)1998

-B )19 اكتوبر 
)1998

تبخر -3
االحتياطات 

-BB )9 جوان روسيا1998
)1998

-B )13 اوت 
)1998

تبخر -3
االحتياطات 

BB )14 نوفمبر االرجنتين 2000
)2000

-B )12جويلية 
)2001

هبوط مالي-4

-BBB )14 االرغواي2002
فيفري 2000(

B )26 جويلية 
)2002

تبخر -5
االحتياطات 

Moody’s

 اإلخفاق في البلدالسنة 
التصنيف 

 التصنيف 
المعدل

مقدار 
التعديل

العامل 
األساسي

A2 )8 افريل تايلند1997
)1997

 21( Ba1
ديسمبر 1997(

تبخر -5
االحتياطات 

A1)27 نوفمبر كوريا 1997
)1997

 21( Ba1
ديسمبر 1997(

تبخر -6
االحتياطات 
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Baa3)21 ديسمبر اندونيسيا1997
)1997

B3)20 مارس 
)1998

انهيار جودة -6
األصول

A1)21 ديسمبر ماليزيا 1997
)1997

 14( Baa2
سبتمبر 1998(

انهيار جودة -4
األصول

Ba2)11مارس روسيا1998
)1998

B3 )21 اوت 
)1998

تبخر -4
االحتياطات 

Ba2)14 جويلية مالدوفيا 1998
)1998

B2 )14 جويلية 
)1998

تبخر 3
االحتياطات 

Ba3)14 سبتمبر رومانيا1998
)1998

B3 )6 نوفمبر 
)1998

تبخر -3
االحتياطات 

Baa3)3 ماي االرغواي2002
)2002

B3 )31 جويلية 
)2002

تبخر -6
االحتياطات 

التنبؤ باألزمة المالية العالمية قبل  2 - تعثر وكاالت التصنيف في 
حدوث  في  مهما  دورا  االئتماني  التصنيف  وكاالت  لعبت  حدوثها: 
األزمة المالية العالمية والتي حدثت في اآلونة األخيرة )سنة 2008(، 
العقارية  الرهون  أزمة  عن  الناجمة  التداعيات  أسبابها  أبرز  من  ولعّل 
والتي انفجرت في الواليات المتحدة األميركية بسبب فشل العديد من 

المقترضين من تسديد ديونهم للمصارف لشراء عقارات ومساكن.
بالمخاطر  التنبؤ  من  االئتماني  التصنيف  وكاالت  تستطع  ولم 
لتتوافق  االئتمانية  التصنيفات  تعديل  في  فشلت  كما  االئتمانية، 
في  ارتكبتها  التي  األخطاء  إلى  هذه  وأّدت  السوق.  ظروف  مع 
مصالح  وبين  بينها  تضارب  حدوث  الى  االئتماني  التصنيف  عملية 
ومصداقية  السوق  في  المتعاملين  ثقة  على  أثر  مما  المصدرين، 

التصنيفات التي تقترحها. )Utzig، 2010، صفحة 1(.
المالية  لألوراق  المضخمة  االئتمانية  التصنيفات  وساهمت 
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المرتبطة بأزمة الرهن العقاري في حدوث األزمة المالية من خالل 
ما يلي )Commission، 2010، صفحة 1( 

مثل  مرتفعة  مخاطر  ذات  المركبة  المالية  األوراق  إصدار  زيادة 
واألوراق  السكنية  العقارية  بالرهون  المضمونة  المالية  األوراق 
المالية المضمونة بمجموعة من أدوات الدين المختلفة مثل سندات 

الشركات والقروض من المصارف التجارية.
المؤسسات  بها  تحتفظ  أن  يجب  التي  األصول  نسبة  إنخفاض 
المالية، والتي أدت إلى زيادة مستوى المخاطر التي من الممكن أن 

تتعرض لها.
إلى  االئتماني  التصنيف  لدرجات  السريع  االنخفاض  أّدى  وقد 
حدوث صدمات للمؤسسات المالية، مما أّثر على قدرتها على الوفاء 
بااللتزامات المالية، وأّدى بالتالي إلى حدوث مشكالت في السيولة.

كما قامت وكاالت التصنيف االئتماني بتصنيف العديد من ديون 
األزمة،  حدوث  في  مهما  دورا  لعبت  والتي   ، المالية  المؤسسات 
المضمونة  المالية  باألوراق  المحتفظة  المؤسسات  هذه  أن  بحيث 
التصنيف  وكاالت  من  تقويمها  إعادة  يتم  لم  العقارية  بالرهون 
االئتماني حتى شهر آب )أغسطس( 2007، ما عدا بنك ليمان براذرز 
االئتماني  تصنيفه  بتخفيض  الوكالة  قامت  التي   Lehman Brothers

2007 بعدما كانت تتمتع بدرجة تصنيف إئتماني  في حزيران )يونيو( 
مرتفعة ضمن درجة االستثمار، وذلك قبل أسبوع من إعالن إفالسها. 
American International Group كان لديها   )AIG( كما أن مؤسسة
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عليها  حصلت  والتي  االستثمار  درجة  ضمن  مرتفع  إئتماني  تصنيف 
يوم من  قبل  العالمي  االئتماني  للتصنيف  الثالث  الوكاالت  من جهة 
التالي  والجدول   )104 صفحة   ،2011 )زعتري،  إنقاذها.  محاولة 
يوضح درجات التصنيف االئتماني لعدد من المؤسسات المالية قبل 
يوم واحد من إفالسها أو إنقاذها. )Commission، 2010، صفحة 39( 

جدول رقم )03(: درجات التصنيف االئتماني لعدد من المؤسسات المالية 
قبل يوم واحد من إفالسها أو إنقاذها.

ستاندر موديزالحالةالتاريخالمؤسسة
اند بورز

فيتش

ليمان 
براذرز

+A2AAإعالن حالة إفالس15/09/2008

AIG16/09/2008 حصل على قرض بقيمة 
85 مليار دوالر من البنك 

االحتياطي الفدرالي 
األمريكي مقابل حصة 

بلغت 79.9 % 

A2A-A

سيتي 
غروب 

حصل على 20 مليار دوالر 23/11/2008
وتلقى ضمانات على 300 
مليار دوالر من موجوداته 

من وزارة الخزانة األمريكية 

Aa3AA-A-

 Merrill
Lynch

حصول على صفقة للتملك 14/09/2008
 Bank of من قبل بنك

America

A2AA+
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ستاندر موديزالحالةالتاريخالمؤسسة
اند بورز

فيتش

 Bear
Steams

حصول صفقة شراء من قبل 16/03/2008
JP Morgan

Baa1BBBBBB

المحور الثاني: وكاالت التصنيف اإلسالمي ومتطلبات 
النهوض بها للحد من األزمات المالية

ماهية التصنيف الشرعي )اإلسالمي(
1- تعريف التصنيف الشرعي: هو عبارة عن عملية غرضها توفير 

للمؤسسات  الشرعي  لالنضباط  المستقل  والتقويم  المعلومات 
مصرفية  خدمات  تقدم  التي  المؤسسات  تلك  أو  اإلسالمية  المالية 
ومالية إسالمية، واألوراق المالية المتداولة في األسواق كالصكوك 
وخالفها، والتي تعتبر مرجعًا يعتمد عليه المستثمرون والممّولون، 
في التحقق من وجود المستوى النوعي المطلوب من ناحية االلتزام 
تحت  المالية  بالخدمات  العالقة  ذات  الشرعية  والمبادئ  باألحكام 
العمالء  من  للمزيد  جذب  كوسيلة  وذلك  اإلسالمي،  شعارها 
ذات  المالية  واألوراق  واالئتمانية  االستثمارية  المنتجات  وتسويق 

الطابع اإلسالمي )فوزي، 2014(.
أن  في  االئتماني  التصنيف  عن  الشرعي  التصنيف  ويختلف 
بالتزاماتها  الوفاء  على  المالية  المؤسسات  قدرة  تقويم  هو  األخير 
تجاه اآلخرين وقدرتها ومالءتها المالية. أما التصنيف الشرعي فهو 
االئتمانية  النوعية  أو  للمؤسسة  المالية  القوة  أو  بالمالءة  يتعلق  ال 
يختص  وإنما  المصنِّفة،  للجهة  اإلدارية  الكفاءة  أو  المالية،  للورقة 
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بإصدار رأي مستقل حول النوعية الشرعية )رمضان، 2008(. 
االئتماني  التصنيف  بين  الجوهري  االختالف  أن  نستنتج 
للنوعية  المحايد  الرأي  على  أساسا  يعتمد  الشرعي  والتصنيف 
الشرعية التي يقدمها هذا األخير، وال تتعلق بالمالءة والقوة المالية 
بالكفاءة اإلدارية  المالية وال  االئتمانية لألوراق  للمؤسسة والنوعية 

للجهة محل التصنيف.
اإلسالمية:  المالية  المؤسسات  في  الشرعي  التصنيف  أنواع   -2

والتصنيف  عامة،  االقتصادي  البناء  في  أساسيا  ركنا  التصنيف  يعّد 
راجع  وهذا  وعالميا،  محليا  اإلسالمية  المجتمعات  في  الشرعي 
لإلقبال الكبير على العمل المالي واالقتصادي اإلسالمي واالعتراف 
به، وإشعار المؤسسات الكبرى ألهميته وفي ظل التوسع أفقيا من 
والشمول  التنوع  ناحية  من  وعموديا  جغرافيا(،  )العدد  الكم  ناحية 
وصكوك(  محافظ  مصارف-  تأمين  استثمار-  )تمويل-  المهني 
فكان من الضروري إيجاد آلية مالئمة لفلسفة وظائف المؤسسات 
بينها  التفرقة  أدائها وتسهيل  المالية اإلسالمية، للوصول إلى تقويم 
بحسب األداء وطبقا لمعايير الجودة الشرعية الشاملة، لذلك يمكن 
تقسيم أنواع تصنيف المؤسسات المالية إلى نوعين )فوزي، 2014(:

والخدمات  لألعمال  )الفني(  االئتماني  األداء  األول:  النوع 
بالتزاماتها  الوفاء  على  المالية  المؤسسات  قدرة  حيث  من  بأنواعها 
استيفاء  اإلدارية من أجل  المالية واالئتمانية والكفاءة  وقوة مالءتها 
المؤسسة  من  بكل  الخاصة  األهداف  لتحقيق  الالزمة  المتطلبات 
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والمتعاملين معها وذوي المصالح.
النوع الثاني: األداء الشرعي من حيث ضمان االلتزام بمبادئ الشريعة 
اإلسالمية أحكامها وتوافر الصفات المحققة لهذا الغرض سواء آليات 

الضبط الشرعي أو إجراءات ومراحل التدقيق الشرعي الداخلي.
الشرعية:  الرقابة  هيئة  وعمل  الشرعي  التصنيف  بين  العالقة   -3

أعضاؤها  يكون  متخصصة  هيئات  عمل  على  الشرعية  الرقابة  تقوم 
أراء  تختلف  وقد  والفضل،  والكفاءة  بالعلم  لهم  مشهودا  علماء 
وتوجيهاتهم  أعضائها  اجتهاد  بحسب  الشرعية  الهيئات  وفتاوى 
المنهجية والمذهبية. فالعالقة بينهما ال تقوم على وجود هيئة رقابة 
الشرعية  الرقابية  الهيئات  قرارات  على  تحكم  أن  مهمتها  مركزية 
والنزاع  الضرر  الى  ويؤدي  مفيد  غير  أمر  فهذا  الفشل  أو  بالصحة 
المالية  المؤسسات  تضيفها  التي  الحقيقة  القيمة  يستهدف  وال 
بمبادئ  المنضبطة  الشرعي  التصنيف  في  المتخصصة  اإلسالمية 
وأحكام الشريعة اإلسالمية إلى العمل المالي اإلسالمي ككل، ألن 
عليه  اعتمدت  ما  بمقدار  يكون  ببساطة  والقرارات  اآلراء  اختالف 
من مستند شرعي وما التزمت به من منهج أصولي، والحكم كذلك 
المالية  المؤسسة  التزام  بمقدار  يكون  إنما  الشرعية  الجودة  على 

وتطبيقاتها لقرارات هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها.
فإنه  المالية  والمنتجات  للمؤسسات  الشرعي  التصنيف  أما 
إصدار  مستوى  على  فيهما،  الشرعي  االنضباط  دعم  يستهدف 
درجات  وضع  خالل  من  العملي،  التطبيق  ومستوى  الفتوى 
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الذي  الواقع  تعكس  أن  شأنها  من  والتي  االنضباط،  هذا  لمستوى 
ذلك  عن  للمتعاملين  واضحًا  مؤشرًا  وتعطي  المؤسسات،  تعيشه 
)http://www.raqaba.co.uk(. ليس من أغراض التصنيف الشرعي 
بيان الحكم الشرعي في المنتجات المالية اإلسالمية، وال التعقيب 
على قرارات الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية، 
التصنيف  ألن  ذلك  منها،  الصادرة  الفتاوى  على  االستدراك  أو 
تشرف  التي  والمنتجات  المؤسسات  تلك  على  مقتصر  الشرعي 
على أعمالها »هيئة شرعية«. ولكن هذا ال يعني أن مجلس التصنيف 
واللجان المتفرعة عنه لن تهتم بالحكم الذي تتوصل إليه الهيئات، 
ولن تلتفت إلى ما قد يبديه خبراؤها من تحفظات، بل على العكس 
الموضوعي  التقويم  على  تأثير  ذا  اعتباريًا«  »تقويمًا  تقويمه  سيكون 
 RAQABA Islamic Finance( عمليًا  منهجًا  الوكالة  تتبناه  الذي 

.)  2014 ، Consultation Company

منهجية التصنيف الشرعي: 
الشرعي  التصنيف  مجلس  يقوم  الشرعي:  التصنيف  مجلس   -1

هيئات  خبراء  وتحفظات  بأحكام  باالهتمام  المتفرعة  ولجانه 
الرقابة الشرعية للمؤسسات والخدمات المالية اإلسالمية، ويراعى 
متنوعة  فقهية  مذاهب  من  يكونوا  أن  المجلس  أعضاء  اختيار  عند 
البنوك  تواجد  لمناطق  الجغرافية  التغطية  لضمان  متعددة  وبلدان 
والمؤسسات اإلسالمية، ومدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة 
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انتخاب  يتم  أن  إلى  منصبه  في  المجلس  عضو  ويستمر  للتجديد 
خلف له، وقد أختار المجلس من بين أعضائه رئيسا للمجلس يتولى 
القواعد  باعتماد  قام  للمجلس  اجتماع  أول  وفي  اجتماعاته.  رئاسة 
التصنيف  إجراء  في  المجلس  عمل  تحكم  التي  العامة  والسياسات 
يقدم  كما  أعضائه،  بين  من  المشكلة  التصنيف  لجان  عبر  الشرعي 
لمجلس  العام  خالل  وأنشطته  أعماله  عن  سنويا  تقريرا  المجلس 
اإلدارة )رمضان، 2008(. وحتى يتم االعتراف بالوكالة ويخول إليها 
القيام بعملية التصنيف الشرعي فقد أكد المجلس على أربعة معايير 

أساسية تتمثل في اإلرشادات البيانية والمتعلقة بـ: 
إجراءات التصنيف والمراقبة الداخلية والشفافية لدى الوكالة؛  ●

الكفاءات التحليلية للوكالة؛  ●
دقة التصنيفات التي تصدرها الوكالة؛  ●

موارد الوكالة وظروفها المالية.  ●
المالية  للمؤسسات  الشرعي  التصنيف  ودرجات  نظام   -2

اإلسالمية: تتبنى الوكالة منهجا للتصنيف الشرعي والذي يتمثل في 
معلومات  على  يعتمد  مفتوح  تقويم  ونظام  الدرجات  من  مجموعة 
والتجرد واالستقالل.  الموضوعية  أساسية على  ترتكز بصفة  معلنة 
يبين لنا الجدول التالي درجات التصنيف التي يعتمد عليها لتصنيف 
الشرعية  الهيئة  رئيس  ذكره  ما  بحسب  وهذا  المالية،  المؤسسات 
لبنك  الشرعية  الهيئة  المصرفية، ورئيس  البركة  لمجموعة  الموحدة 

سورية الدولي اإلسالمي عبد الستار أبو غدة وتتمثل في: 
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جدول رقم )04(: درجات التصنيف الشرعي للمؤسسات المالية 
اإلسالمية

بيان التصنيف الشرعيالدرجة
AAA االلتزام بمستوى ممتاز جدا بمعايير ومتطلبات التصنيف

الشرعي المعتمدة من المجلس الشرعي للوكالة.
AA االلتزام بمستوى ممتاز بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي

المعتمدة من المجلس الشرعي للوكالة.
A االلتزام بمستوى مرتفع جدا بمعايير ومتطلبات التصنيف

الشرعي المعتمدة من المجلس الشرعي للوكالة ويعاني 
من أوجه قليلة جدا من الضعف في بعض مجاالت االلتزام 

الشرعي.
BBB االلتزام بمستوى مرتفع بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي

طبقا لمنهجية التصنيف الشرعي للوكالة ويعاني من أوجه 
قليلة من الضعف في بعض مجاالت االلتزام الشرعي.

BB االلتزام بمستوى مرض بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي
طبقا لمنهجية التصنيف الشرعي للوكالة ويعاني من بعض 

أوجه الضعف في بعض مجاالت االلتزام الشرعي.
B االلتزام بمستوى مقبول بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي

طبقا لمنهجية التصنيف الشرعي للوكالة ويعاني من أوجه 
الضعف في بعض مجاالت االلتزام الشرعي.

وبالنسبة لنظام عمل الوكالة فهو يشتمل على جميع العناصر المهمة 
التي تكون في مجملها فكرة واضحة عن االنضباط الشرعي في عمل 

المؤسسة المالية والتي نلخصها في النقاط التالية )فوزي، 2014(:
والصيغ  المالية  المنتجات  وشرعية  نوعية  من  التحقق  اعتبارات 
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الشرعية لالستثمار والتمويل وفق: مقاصد الشريعة - سالمة آليات 
التنفيذ- ضمان سالمة مآل األموال )المآالت(. 

موزع  للنقاط  أعلى  سقف  من  يتكّون  الذي  التقويم  سّلم  اعتماد 
تجمع  التقويم.  دقة  في  اآلثار  ذات  الجوانب  بحسب  شرائح  على 
للمعلومات  المتضمنة  الجداول  بتعبئة  التقويم  لجنة  من  مكوناته 
درجة  الى  للوصول  ببعض  بعضها  المرتبطة  الموضوعية  والعناصر 
تعبر عن وضع المؤسسة محل التقويم أو المنتج مقارنة بغيرها من 
الكلي  المجموع  يكون  حيث  األخرى.  والمنتجات  المؤسسات 
 )AAA( للنقاط »1000« نقطة لكل درجة 100 تنازليا وأعلى درجة هي
وأدنى درجة هي )B( لما هو أقل من 500 نقطة والبنود الموزعة عليها 
النقاط بصورة مجملة هي: الهيئة الشرعية، الرقابة الشرعية الداخلية 
التدريب  المحاسبية،  والمعايير  الشرعية  المعايير  المؤسسة،  لدى 
والموارد البشرية، الزكاة والمصلحة اإلجتماعة، صيغ التمويل لدى 

المؤسسة، الهوية والصورة االنطباعية )رمضان، 2008(.
العالقة  ذات  المؤسسة  طلب  على  -بناًء  التقويم  لجنة  تقوم 
والذي  المؤسسة  عمل  جوانب  عن  بالتحري  الشرعي-  بالتصنيف 
ومنح  التصنيف  نتيجة  على  موافقتها  عن  معلنًة  معها،  بالتعاون  يتم 
التصنيف  غرض  ألن  اللجنة  إليه  توصلت  لما  التعقيب  المؤسسة 

الشرعي ذا تأثير إيجابي للصناعة المالية اإلسالمية.
التصنيف:  في  الشرعي  بالتقويم  المتعلقة  الجوانب اإلضافية   -3

تقدم الوكالة التصنيف النهائي عن البنك أو المؤسسة المالية المراد 
تصنيفها متضمنا قسمين منفصلين أحدهما للتصنيف الفني والثاني 
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للتصنيف الشرعي، وهذا راجع ألّن هناك عددا من المزايا والفروق 
التي تتعلق بالتقويم الشرعي ويجب مراعاتها كي يتكامل التصنيف. 
وفيما يلي نماذج مما يتميز به التصنيف من معطيات خاصة بالجانب 
في:  وتتمثل  تصنيفها  المطلوب  المؤسسات  أنواع  لبعض  الشرعي 
االستثمار،  صناديق  اإلسالمية،  المالية  والمؤسسات  المصارف 
اإلسالمية  المالية  المنتجات  اإلسالمي،  التكافلي  التأمين  شركات 

نلخصها في الجدول الموالي )أبوغدة، 2008، صفحة 13(:

جدول رقم )05(: الجوانب اإلضافية المتعلقة بالتقويم الشرعي في التصنيف

المؤسسات أو 
المنتجات المالية 

المعنية

التصنيف وما يراعى بشأن الجوانب الشرعية فيه

المصارف 
والمؤسسات المالية 

اإلسالمية

وجود هيئة شرعية، عدد أعضائها، جهة تعيينها، دورية 
اجتماعاتها؛

عالقة الهيئة بإدارة المؤسسة؛
عملية المراجعة الشرعية؛
الرقابة الشرعية الداخلية؛ 

المعايير المستخدمة سواء في مجال المحاسبة أو الضبط 
الشرعي؛

التدريب وبرامجه ومستواه وكميته وجدواه؛
دور الهيئة في حساب الزكاة أو إخراجها؛

المصلحة االجتماعية مثل العناية بالمؤسسات الصغيرة 
والمستهلكين؛

تجسيد الهوية اإلسالمية للمؤسسة؛
اإلجراءات المتعلقة بالجانب العبادي كالصالة، واألخالقي 

كاالختالط؛
إجراءات تطهير المكاسب مما يشوبها.
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صناديق االستثمار 
اإلسالمية

وجود هيئة شرعية، عدد أعضائها، جهة تعيينها، دورية 
اجتماعاتها؛

الرقابة الشرعية الداخلية؛ 
دور الهيئة في حساب الزكاة أو إخراجها؛

المصلحة االجتماعية مثل العناية بالمؤسسات الصغيرة 
والمستهلكين؛

إبراز الهوية اإلسالمية في التسويق والتنويه بقرارات الهيئة؛
مستوى نشرة الصندوق ووثائق اإلصدار؛

إجراءات تطهير المكاسب مما يشوبها.

شركات التأمين 
التكافلي اإلسالمي

وجود هيئة شرعية، عدد أعضائها، جهة تعيينها، دورية 
اجتماعاتها؛

عالقة الهيئة بإدارة المؤسسة؛
عملية المراجعة الشرعية؛
الرقابة الشرعية الداخلية؛ 

التدريب وبرامجه ومستواه وكميته وجدواه؛
دور الهيئة في حساب الزكاة أو إخراجها؛

تجسيد الهوية اإلسالمية للمؤسسة؛
إجراءات تطهير المكاسب مما يشوبها؛

كيفية استثمار أموال محفظة التأمين؛
طريقة معالجة العجز في التعويضات ومعالجة الفائض 

التأميني؛
إعادة التأمين أين تتم؟ وما ضوابطها؟ اإلسناد نسبته، ومعالجة 

العموالت من شركة إعادة التأمين التقليدية.

المنتجات المالية 
اإلسالمية

وجود موافقة من هيئة شرعية؛
تسويق المنتج هل يسوق كمنتج إسالمي أم تقليدي؟ وهل 

عليه ختم الهيئة؟؛
الدعم اإلداري والمساندة الفنية في المؤسسة بما يتعلق 

بالمنتج؛
االنضباط والرقابة الشرعية واستقالليتها؛

أهمية المنتج وأثره في تطوير العمل المصرفي اإلسالمي وأثرة 
االجتماعي.
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III. أشهر وكاالت التصنيف اإلسالمي والضوابط الشرعية الحاكمة: 

والمؤسسات  للخدمات  الحاكمة  الشرعية  الضوابط   -1

)التجارية-  المؤسسات  المالية في  الممارسات  بّينت  لقد  اإلسالمية: 
مع  للتأقلم  يعتبر غير كاف  منتج وحيد  االعتماد على  أن  اإلسالمية( 
متطلبات السوق المالي والنقدي غير المنتهية، السيَّما إذا تعلق األمر 
المكثفة  اإلصالحات  برامج  خالل  من  لالستثمار  واعد  فتي  بمناخ 
لترشيد  منها  محاولة  في  والتمويلية  المصرفية  المنظومة  مّست  التي 
أدوات السياسة النقدية. ومن هنا تبرز أهمية مبادئ التصنيف الشرعي 
وأدواته المناسبة، وفي الوقت نفسه تكون فّعالة إليجاد حلول شرعية 
وتصميم  والتمويل  واالستثمار  المالية  الوساطة  مجاالت  في  مبتكرة 
أدوات مالية جديدة تجمع بين المصداقية الشرعية واعتبارات الكفاءة 
التطوير ويعرض للعديد  االقتصادية كأسس حتمية يقوم عليها منهج 
االقتصادي  تراثنا  بها  يزخر  التي  اإلسالمية  المالية  المنتجات  من 

والمالي اإلسالمي. ومن هذه الضوابط )فوزي، 2014(:
والنماء  الزيادة  يعني  الفضل(   - )النسيئة  الربا  تحريم  ضابط   -
قليل(  )كثير-  المال  رأس  على  الزيادة  هو  هنا  به  والمقصود 
أو في صور النماذج إلعادة تقديم الربا ولكن بأسلوب جديد 

يتناسب واللغة العلمية المعاصرة التي وصلنا إليها اآلن.
للتهلكة  الغرر وهو الخطر والخديعة والتعّرُض  - ضابط تحريم 
الجهل  إلى  ويتفرع  العقد  محل  في  الغرر  كذلك  والَجَهاَلة 
القدرة  وعدم  وأجله  ومقداره  ونوعه  وبجنسه  المحل  بذات 
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على التسليم والتعاقد على المعدوم وعدم رؤية محل المتعاقد 
عليه وغير ذلك من صور التحريم.

- ضابط حرية التعاقد بمعنى إطالق الحرية للناس في أن يعقدوا 
من العقود ما يرون، وبالشروط التي يشترطون على أالّ تشتمل 
يشتمل  كأن  الشريعة وحرمتها  عنها  نهت  أمور  عقودهم على 
الشريعة  حرمتها  مما  ذلك  نحو  أو  الغرر  أو  الربا  على  العقد 

اإلسالمية.
المعامالت  في  الحرج  ورفع  الناس  لحاجة  التيسير  ضابط   -
من  يضع  ولم  اإلباحة  األصل  جعل  اللـه  أن  العامة  فالقاعدة 
الناس  أموال  أكل  تحّرم  أو  الظلم  تمنع  التي  تلك  إال  القيود 
بالباطل، ويظهر أثر هذه القاعدة واضًحا في التكاليف الشرعية 

حيث جعل اللـه سبحانه باب التعاقد مفتوًحا.
- ضابط االستحسان والمصالح المرسلة هو باب لحرية التعاقد 
نص  يوجد  أن  غير  من  بعقله  المجتهد  يستحسنه  ما  وهو 
حرية  وهو  العام  األصل  إلى  فيه  يرجع  بل  يثبته  أو  يعارضه 

سريان المصالح التي تقرها الشريعة اإلسالمية.
- ضابط التحذير من مخاطر بيعتين في بيعة واحدة وترجع أهمية 
هذا الضابط إلى كونه يتضمن الكفاءة االقتصادية للمعامالت 

المالية باإلضافة إلى سالمتها الشرعية.
التصرفات  بها  يقصد  المحرمة  الفقهية  الحيل  انتفاء  ضابط   -
حكما  ليبطل  المكلف  بها  يأتي  والتي  ذاتها  في  المشروعة 
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الظاهرة  بما تعاطوا من األسباب  اللـه  شرعيا وانتهاك محارم 
التي معناها في الباطن تعاطي المحرمات.

التصنيف  وكاالت  )اإلسالمي(:  الشرعي  التصنيف  وكاالت   -2

الشرعي التي تقدم خدمة تصنيف المؤسسات اإلسالمية ومنتجاتها 
به  حظيت  الذي  العام  بالقبول  تحَظ  ولم  عملها  بداية  في  مازالت 
بورز-  أند  ستاندرد  )موديز-  العالمية  االئتماني  التصنيف  شركات 
تتصدي  العالمية  التصنيف  شركات  إن  إلى  اإلشارة  وتجدر  فيتش( 
وفقا  كالصكوك  ومنتجاتها  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  لتصنيف 
الشرعية للمؤسسات  بالضرورة الخصوصية  فيها  لمعايير ال تتحقق 
ما يدعم فرضية وجود شركات  المالية اإلسالمية ومنتجاتها، وهذا 
المالية  للمؤسسات  االئتماني  بالتصنيف  متخصصة  تصنيف 
التصنيف  فمؤسسات  الشرعي.  التصنيف  عن  فضال  اإلسالمية 
المالية  الصناعية  صعيد  على  ونوعًا-  َا  محدودة-كمَّ اإلسالمية 

اإلسالمية المنتشرة عالميا ومنها: 
)قنطقجي   IIRA للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة   -1-2

للتصنيف  الدولية  الوكالة  تأسست   :)38 ، صفحة   2014 وأرمنازي، 
 10 قدره  ُمصرح  برأسمال  البحرين،  مقّرها  مساهمة  كشركة 
عام  المنامة  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  من  بدعوة  دوالر  ماليين 
من  كل  ويتقاسم  الوكالة  رأسمال  من   %  42 البنك  يمتلك   .2000

الكويتي(،  التمويل  )بيت  التركي  والكويتي  اإلسالمي(  )البحرين 
رأسمال  من   %11 الماليزية(  و)التكافل  اإلسالمي(،  ظبي  و)أبو 
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الوكالة، أما مجموعة )البركة اإلسالمية( فتساهم بنسبة 5% وتمتلك 
)كابتال  وتمتلك   %5.3 للتصنيف  الباكستانية  )جيه.سي.آر(  شركة 
من  عدد  على  المتبقية  النسبة  وتتوزع   %2 القبرصية  انتلنجنس( 
الوكالة  تعتبر  التصنيف.  ووكاالت  المالية  والمؤسسات  الشركات 
اإلسالمية الدولية للتصنيف وكالة متخصصة في تصنيف المصارف 
على  اعتمادها  مدى  وتحديد  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات 
لألنشطة  مكمال  دورها  يعتبر  لذلك  تقليدية.  دولية  مالية  مؤسسات 
اإلسالمية  المالية  المؤسسات  بتقييم  تهتم  ألنها  اإلسالمية  المالية 

ومنتجاتها.
والتقييم  والتحليل  البحوث  بأعمال  للقيام  الوكالة  وأنشئت 
المتعلقة باألسهم واألوراق المالية والصكوك للسلطات الحكومية 
أو نيابة عنها أو للشركات المسجلة في البحرين أو خارجها إلتاحة 
المستثمرين  ذلك  في  بما  كيان  أو  شخص  أي  قبل  من  استخدامها 
والمؤسسات  والبنوك  الحكومية  والوكاالت  التأمين  وشركات 

المالية والوكاالت الدولية والباحثين وغيرهم.
لذلك تهدف الوكالة إلى )قنطقجي وأرمنازي، 2014 ، صفحة 39(:

تصنيف الكيانات العامة والخاصة.  ●
إجراء تقييم مستقل وإبداء الرأي عن خسائر الكيان المصنف   ●

المحتملة مستقبال.
إجراء تقييم مستقل عن مدى اتفاق الكيان أو األداة المالية مع   ●

مبادئ الشريعة اإلسالمية.
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بث البيانات والمعلومات التي تساعد على تطوير سوق رأس   ●
المال اإلسالمية.

أن تكون أداة فاعلة إلدخال معايير تحقق المزيد من اإلفصاح   ●
والشفافية.

الدولية  اإلسالمية  المال  رأس  سوق  تعزيز  في  المساهمة   ●
واألدوات المالية اإلسالمية.

يضفي  بما  اإلسالمية  المالية  للسوق  األساسية  البنية  تعزيز   ●
اإلسالمية  المالية  المؤسسات  أعمال  على  والشفافية  القوة 

وتمكينها من تقدير حجم المخاطر التي تواجهها.
مقبولة  منتجاته  وجعل  اإلسالمي  المصرفي  النشاط  تطوير   ●

أكثر على الصعيد العالمي.
وتتمثل طريقة عمل الوكالة في إجراء التصنيف المبدئي كمايلي 

 :)htp://www.iirating.com(
مرحلة التصنيف األولي: وتتم باتباع الخطوات التالية:

قائمة  ُترَسل  العميل،  قبل  من  التصنيف  عقد  توقيع  بعد   -
بالمعلومات المطلوبة إلى العميل.

بعد توافر المعلومات يتم إجراء تحليل ما قبل العناية الواجبة.  -
مستوى  على  اللجان  مختلف  من  دقيقة  مراجعة  تتم   -
المجلس واإلدارة إلى جانب تقارير المراجعة الداخلية.

تجري اجتماعات العناية الواجبة.  -
تدمج النتائج التي توصلت إليها قبل تحليل العناية الواجبة   -

واجتماعات العناية الواجبة في مسودة تقرير التصنيف.
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بعد االنتهاء من مسودة التقرير يتم عرضها على العميل   -
من اجل التحقق من الوقائع واألرقام وإعطاء مالحظاته.

لجنة التصنيف تقرر التصنيف المبدئي.  -
الجانب  توضيح  مع  العميل  مع  التصنيف  مناقشة  يتم   -

المنطقي للتصنيف.
التصنيف  نشر  يتم  التصنيف  على  العميل  يوافق  أن  ما   -

للعامة خالل بيان صحفي.
االنتهاء من تقرير التصنيف المبدئي وإرساله إلى العميل.  -

مرحلة المراقبة: 
إتباع  ويتم  العقد،  فترة  خالل  المراقبة  تحت  التصنيف  يبقى 
عملية التصنيف األولية نفسها عند القيام بالمراجعة السنوية الشاملة 
للتصنيف. ولكن ال يشترط موافقة العميل التخاذ إجراءات التصنيف 
للتصنيفات  بالنسبة  مسبقا،  األولي  التصنيف  تم  أن  ما  أخرى  مرة 
الصك.  استحقاق  فترة  طوال  سائدة  تبقى  الدخل  لصكوك  التابعة 
المراقبة  تحت  تبقى  الشركة  فان  التصنيف  من  االنتهاء  وبمجرد 
المستمرة التي يتم خاللها مراجعة النتائج المؤقتة والسنوية كل ثالثة 

أشهر على األقل كما يتم رصد التطورات األخرى في الشركة.
تعيد  قد  للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة  فان  ذلك  على  بناء 
الشركات  فان  ذلك  إلى  باإلضافة  وقت،  أي  في  التصنيف  تقييم 
المصنفة تخضع لمراجعة مفصلة عادة على أساس سنوي. والشكل 
والمراقبة  المبدئي  التصنيف  عملية  مراحل  أكثر  يفسر  الموالي 

 :)htp://www.iirating.com(
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الشكل رقم )01(: طريقة التصنيف المبدئية المطبقة في الوكالة اإلسالمية 
الدولية للتصنيف

إلجراءات  بالنسبة  إما  األولي.  التصنيف  بإجراءات  القيام  عند  العميل  موافقة  يتطلب   *
مراقبة التصنيف الالحقة، يتم اإلفصاح عن التصنيفات للعموم حتى لو لم تتم موافقة 

العميل الواردة .
يتم  ولم  التصنيف  عملية  على  تؤثر  معلومات  هنالك  بان  تعتقد  الشركة  كانت  إذا   **
عين  في  تؤخذ  أن  يجب  الحقة  تطورات  هناك  أو  الوافي  بالشكل  عنها  التصريح 
من  يومين  خالل  االستئناف  طلب  عليهم  فيتوجب  التصنيف  لجنة  قبل  من  االعتبار 
بقرار  متعلقة  محددة  نقاط  لتعالج  مصممة  االستئناف  عملية  إن  التصنيف.  تعيين 
التصنيف وبالتالي اجتماع االستئناف يكون مركز بشكل محكم يقوم المحلل بإدراج 
لجنة  قبل  من  فيها  النظر  إعادة  ذلك  بعد  يتم  والتي  التحليل  ضمن  جديدة  معلومات 
التصنيف قد تغير اللجنة تغيير التصنيف إلى آخر بسبب المعلومات اإلضافية - التي 
يجب توافرها خالل 10 أيام عمل من بدء االستئناف - أو أن يبقى التصنيف على ما 

هو عليه. إن قرار التصنيف على االستئناف يكون نهائيا ال يمكن التغيير فيه.
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تأسست   :AARC والتصنيف  للرقابة  الشرعية  الهيئة   -2-2

عام  اإلسالمية  للبنوك  العام  للمجلس  العمومية  الجمعية  بإجماع 
عليها  تقوم  التي  والشرعية  النظرية  األسس  مراجعة  بهدف  2007م، 

العملي  التطبيق  سالمة  من  والتأكد  اإلسالمية  المالية  المنتجات 
في  عملها  نطاق  وينحصر  الشرعية.  واألحكام  للمبادئ  وموافقتها 
تقديم تصنيف الجودة الشرعية للمنتجات والمؤسسات وفق تحقق 
التي  الشرعية، وحول الصفات  الجودة  المتطلبات اإلدارية ومعايير 
من  عددا  وضع  تم  العليا  الشرعية  الهيئة  أعضاء  في  توافرها  يجب 
المعايير التي أخذت بعين االعتبار قبل اختيار أي من العلماء ومنها 
أن ال يكون عضو الهيئة العليا عضوًا في أي هيئة شرعية ألي مؤسسة 
في  الهيئة  تضم  وأن  والحياد،  االستقاللية  لضمان  إسالمية  مالية 
عضويتها خبراء اقتصاديين وماليين متخصصين، وستكون المجامع 
الشرعية  الهيئات  رؤساء  وكذلك  الهيئة  في  ممثلة  الدولية  الفقهية 

المحلية في كل دولة تتوافر لديها هيئة محلية )الهمزاني، 2008 (.
للرقابة  العليا  الشرعية  الهيئة  ستمارسها  التي  النشاطات  أهم 
عليها  تقوم  التي  والشرعية  النظرية  األسس  مراجعة  هي  والتصنيف 
العملي  التطبيق  سالمة  من  والتأكد  اإلسالمية،  المالية  المنتجات 
ويتضمن  الشرعية،  واألحكام  للمبادئ  وموافقتها  للمنتجات 
والمآالت  والمقاصد  واآلليات  والمستندات  العقود  مراجعة  ذلك 
المنتجات  تلك  تصنيف  عملية  قبل  اإلسالمية  المالية  للمنتجات 
للرقابة  العليا  الشرعية  الهيئة  يميز  وما  والشرعية.  الفنية  الناحية  من 
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والتصنيف في المجلس أنها ستضم عددا من العلماء الذين ينتمون 
أن  خاصة  لمصداقيتها،  أكثر  ودعم  قوة  يعطي  ما  عدة،  بلدان  إلى 
تختلف عن  مذاهب  تسير وفق  اإلسالمية  الدول  اقتصاديات  بعض 

غيرها.
أمام  باتت  التي  اإلسالمية  للمصرفية  التوازن  القرار  هذا  ويعيد 
وأهمها  المالية  أدواتها  معظم  على  سلبا  تؤثر  قد  كبيرة  تحديات 
تحت  تدخل  والتي  األدوات،  من  وغيرها  والصكوك  التمويل 
العلماء  من  عدد  حرمه  الذي  )التورق(،  أهمها  عديدة  مسميات 
وخبراء  المتخصصين  من  كثير  ويعول  اإلسالمي.  الفقه  ومجمع 
األعوام  خالل  المجلس  نشاطات  على  اإلسالمية  الصيرفة 
اإلسالمية  المالية  المؤسسات  كبريات  يحتضن  أنه  خاصة  المقبلة، 
والمصارف اإلسالمية، وبالتالي يمكن أن يكون مرجعا معتمدا في 
ما يتعلق بتقييم أداء المصرفية اإلسالمية من حيث سالمة التطبيقات 
سيبدأها  التي  الخطة  أن  إلى  إضافة  الشريعة،  مع  توافقها  ومدى 
فترة وأخرى  بين  تطرح  باتت  كثيرة  تتماشى مع مطالبات  المجلس 

)الهمزاني، 2008(.
وكالة  كأول  تأسست   :ARM الماليزية  التصنيف  وكالة   -3-2

)نوفمبر(  الثاني  المركزي في تشريت  البنك  ماليزيا من  تصنيف في 
والصكوك  المالية  السندات  سوق  تطوير  بهدف  1990م،  عام 
للشركات  االئتماني  التقييم  خدمات  من  كاملة  مجموعة  وتقديم 
إسالمية(  )تصنيفات  بالحكومات  والمرتبطة  الجنسيات  متعددة 
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والسندات  والتامين  البنوك  من  والصناعات  القطاعات  لمختلف 
الوكالة  كونها  من  به  تتميز  لما  المطالبات  ودفع  المالية  واألوراق 
المحلية األولي لتعيين التصنيف االئتماني لكل من سداد المديونية 
التدريب والبحوث  القائمة على الشركة وتواصل تقديم  والصكوك 

االقتصادية التي تعزز الخبرات المالية واالئتمانية )فوزي، 2014(.

IV. متطلبات النهوض بوكاالت التصنيف الشرعي:

التطبيقات  وواقع  الشرعية  النظرية  بين  القائمة  الفجوة  إن 
الشرعي  التصنيف  دوافع  أهم  تمثل  اإلسالمية  المالية  والمنتجات 
الصيغ  التطبيقات عن جوهر عمل  ابتعدت هذه  لقد  إليه.  والحاجة 
اآلثار اإليجابية  التمويلية بشكل واضح ال يعكس  الشرعية وأثارها 
تحفيزا  الدوافع  ومثلت  اإلسالمي  واالقتصادي  المالي  للعمل 
منها:  متطلبات  الشرعية  النظرية  جودة  مع  للتناغم  المؤسسات 

)فوزي، 2014(
التركيز على جانب الهيكلة المالية للمنتجات وميكانيكية   -
العامة  الشرعية  المقاصد  باالعتبار  األخذ  مع  تنفيذها 
والمآالت التي يمكن إن تنجم عن تنفيذ المنتج بالواقع 

العملي. 
واالقتصادية  المالية  المنتجات  بين  الفروقات  إبراز   -
نموذج  تبني  وعدم  التقليدية  والمنتجات  اإلسالمية 
الهيكلة القائمة على التقليد والمحاكاة لهاته المنتجات.
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بين  المخاطر  وتوزيع  بالغرم،  الغنم  قاعدة  وفق  العمل   -
المنشودة،  العدالة  تحقيق  أجل  من  المعاملة  أطراف 
وهذا من أجل إبراز الصفة اإلنسانية واألخالقية للصيغ 

الشرعية األصلية التي تتميز بها.
النهوض بالصيغ االبتكارية للمنتجات المالية اإلسالمية   -
القضاء على طول اإلجراءات وتعقيد  المطبقة من أجل 
التركيب الذي ال يخلو من الحيلة الشرعية للوصول الى 
صحيحة  بطرق  السيولة  بتوفير  المتمّثل  النهائي  الهدف 

وشرعية ترضي جميع األطراف المتعاملة. 
إحالل العدل والتوازن بين أطراف المعاملة في الحقوق   -
الواجبات  بأكثر  العميل  إثقال  وعدم  والواجبات، 
بحسم  المالية  المؤسسة  تفرد  مع  بالمعاملة  المتعلقة 
حاالت  في  النهائية  التصرفات  وتحديد  النزاعات 
حلول  من  إليه  تؤول  وما  الطارئة  والنزاع  االختالف 

وبرمجة.
إبراز هوية المنتج من حيث كونه إسالميا ومجازا شرعيا   -
في التسويق لبيع المنتجات مع االلتزام بالقيام بواجبات 
هذه الهوية ووضع النظم الكفيلة بضمان سالمة تنفيذها 
الشرعية  للمراجعة  آليات  ووجود  الشرعية  الناحية  من 

الالحقة للتأكد من شرعية التطبيق العملي بالحياة.
أهمية أال يكون عضو الهيئة الشرعية منتميًا الى أكثر من جهة   -



243

الوقوف على أرض  له  أو على األكثر جهتين، حتى يتسنى 
البنوك،  تطرحها  التي  المالية  المنتجات  لتطبيقات  الواقع 
البنك  في  الشرعي  المراقب  يعمل  أال  ضرورة  إلى  إضافة 
بأكثر من جهة واحدة، وأن يكون قرار تعيينه واستبعاده بيد 

الهيئة الشرعية ال بيد المؤسسة المالية. )الهمزاني، 2008(

الخاتمة
النتائج  من  جملة  إلى  هذا  لبحثنا  عرضنا  خالل  من  خلصنا 

والتوصيات التي نوردها كما يلي:

أوال: النتائج:
دقيقة  نماذج غير  استخدمت  قد  االئتماني  التصنيف  أن وكاالت 
عالية  العقارية  القروض  أداء  توقع  خاللها  من  تستطع  لم  حيث 
ومؤهلين  أكفاء  موظفين  تعين  لم  الوكاالت  هذه  وأن  المخاطر، 

للكشف عن التحايل الذي وقع في أزمة القروض العقارية.
للسندات  تصنيفات  بإعطاء  العالمية  التصنيف  وكاالت  قامت 
تلك  من  كبيرة  ألعداد   AAA درجة  العقارية  بالرهون  المدعومة 

اإلصدارات أعلى من التصنيفات التي تستحقها.
معاملة وكاالت التصنيف االئتماني العالمية الصكوك اإلسالمية 
تقليدية، وعدم وجود خبرات شرعية مؤهلة  دين  أنها سندات  على 

داخل مؤسسات التصنيف. 
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االسالمية  الهوية  تحقيق  إلى  يسعى  الشرعي  التصنيف  أن 
لمبادئ  المطابقة  المعامالت  وجميع  والمنتجات  للمؤسسات 

وأحكام الشريعة مع عدم إغفال الجانب اإلئتماني.
يعمل التصنيف الشرعي على إعطاء المؤسسة أو المنتج مستواه 
والمتمولون  المستثمرون  يعتمد  لكي  النوعية  الجودة  من  الصحيح 
على ذلك التصنيف في تحقيق المستوى النوعي من ناحية االلتزام 
باألحكام الشرعية ذات العالقة بالخدمات التي تسوق منتجا متوافقا 
مع مبادئ الشريعة وأحكامها، والمستوى النوعي أيضًا من المالءة 

واالئتمان طبقا للمقاييس المعتمدة في تحديد المخاطر. 
وضوابطها  اإلسالمية  المالية  للصناعة  الحاكمة  المبادئ  إن 
للموجودات  الحماية  من  الالزم  القدر  لتوفير  ُوجدت  الشرعية 
لذلك  ككل،  والمجتمع  والمؤسسات  للعمالء  المالية  والحقوق 
استفادة  لضمان  واألسس  المبادئ  من  بمجموعة  االلتزام  يجب 

جميع األطراف واحتكامها إلى الضوابط الشرعية.
تعمل وكاالت التصنيف الشرعية بتقويم االلتزامات والمستحقات 
الشركات  تصدرها  التي  والصكوك  األسهم  ذلك  في  بما  وغيرها، 
سيمكن  ما  الحكومية  والسلطات  المالية  والمؤسسات  والمصارف 
مستوى  وقياس  المعلومات  عن  واإلفصاح  الشفافية  تعزيز  من 
جودتها بحيث يتوافر للمستثمرين أسس موضوعية يعتمدون عليها 

في اتخاذ قراراتهم االستثمارية.
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ثانيا: التوصيات:
االئتماني  التصنيف  مؤسسات  بين  الجهود  تضافر  محاولة 
االئتماني  للتصنيف  معايير  إليجاد  اإلسالمية  الصيرفة  ومؤسسات 

تخص الصكوك اإلسالمية.
معايير  إلى  للوصول  الشريعة  علماء  من  الخبرة  بأهل  استعانة 

شرعية موحدة للصكوك.
المصرفية  الصناعة  الرقابة واإلشراف على  إعداد وتطوير معايير 
آليات  وتطورات  الخاصة  طبيعتها  مع  يتناسب  بما  اإلسالمية 
العمل على دعم  الدولي، وكذلك  المستوى  المصرفية على  الرقابة 
المالية  والمؤسسات  المصارف  في  المخاطر  إلدارة  آليات  وتطوير 

اإلسالمية.



246

المراجع

أوال : المراجع باللغة العربية:
الشاملة.  الجودة  ومعايير  اإلسالمية  المصارف  تصنيف   .)2008( ا.  ع.  أبوغدة،   -
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  البحرين.  الشرعية  للهيئات  الرابع  المؤتمر 

المالية  واإلسالمية.
في  األزمات  صناعة  في  االئتماني  التصنيف  وكاالت  دور   .)2013( م.  أحمد،   -

األسواق المالية ومتطلبات  إصالحها. األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية.
المالية  المؤسسات  في  االئتماني  التصنيف  معايير   .)2014، 12 30( أ.  التميمي،   -
Retrieved from  consulté  http://mosgcc. المستثمرون.  مجلة  اإلسالمية  . 

com/mos/article.php?storyid=1434 
المصرفية، م. ا. )2010(. التصنيفات االئتمانية، نشرة اضاءات مالية ومصرفية .  -

.Retrieved from http://www.  (n.d.( للتصنيف .  الدولية  اإلسالمية  الوكالة   -
  iirating.com  

من  الحد  بين  العالمية:  التنقيط  وكاالت  دور   .)  2013( ر.  كرباش،  ك.،  بودخدج،   -
االقتصادية  األزمة  حول:  الثاني  الدولي  الملتقى  فيها  .  المالية  والتسبب  األزمات 

العالمية الراهنة وتأثيراتها على شمال إفريقيا. 
جبار، م. )2004(. وكاالت التصنيف االئتمان. مجلة المال والصناعة.  -

رساميل. )5 .)2008 عناصر لمرحلة تقييم إصدار الصكوك . جريدة القبس، 12580.  -
والتقويم  المعلومات  توفير  هدفها  عملية  الشرعي  التصنيف   .)2008( ع.  رمضان،   -
األنباء.  جريدة  اإلسالمية .  المالية  للمؤسسات  لالنضباط  الملتزم  المستقل 

Retrieved 12 20 ،2014
زعتري، ر. التصنيف االئتماني وآفاق تطبيقه في االقتصاد السوري، مذكرة ماجستير.   -

جامعة حلب، حلب.
اإلسالمية  المالية  والمنتجات  للمؤسسات  الشرعي  التصنيف   .)2014( م.  فوزي،   -
Retrieved 12   20, 2014, from http://www.al- sharq.com/  . المعاصرة 

news/details/246938#.VJcGrv8PMg  
التحتية  البنية  مؤسسات   .)2014, 12 15( م.  ب.  أرمنازي،  م.،  س.  قنطقجي،   -

Retrieved from www.kantakji.org . للصناعة المالية  اإلسالمية



247

ثانيا : المراجع باللغة األجنبية :

- Bhatia, A. V. (2002). Sovereign Credit Ratings Methodology: an    Eva-
luation. Washington, D.C:  IMF, WP/02170.

- Bulletin, I. (2014).   The ABCs of Credit ratings . Investor Assistan-
ce(161).

- Commission, F. C. (2010, 6 2). Credit Ratings and the  Financial Crisis  . 
Financial Crisis Inquiry Commission, Washington, D.C.

- Forum, W. E. (2008). The Financial Development Report. Geneva: 
World Economic Forum.

- Joyce, M. M. (2006). Credit Risk: The Major Determinations of  Credit 
Risk Ratings .

- RAQABA Islamic Finance Consultation Company . (  2014, 12). Re-
trieved from http://www.raqaba.co.uk  

- Ratings, F. (2007). Sovereign Rating Methodology. Fitch Ratings.

- Ratings, F. (2014). Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion  . 
Fitch Ratings.

- Ratings, F. (n.d.). The Sovereign Rating Service. Fitch Ratings.

- Service, M. I. (2008). Moody’s Rating Symbols &  Definitions .

- Utzig, S. (2010). The Financial Crisis and the Regulation of Credit 
 Rating Agencies: A European Banking Perspective. Tokyo: Asian 
 Development Bank Institute.

ثالثا : مواقع االنترنت:

- (n.d.). Retrieved from         وكالة فيتش  : www.fitchratings.com

- (n.d.). Retrieved from   وكالة موديز  : www.moodys.com  

- (n.d.). Retrieved from   وكالة ستاندر اند بورز  : www.standardandpoors.com  



248



249

تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على 
 تدفقات خزينة المؤسسة:

لم نموذجًا تمويلي المرابحة والسَّ
أ.د/ تيجاني بالرقي)1(  &    د/ خالد جفال)2(

ملخص
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ABSTRACT
The research treats the impact of Islamic business financ-

ing on firm’s treasury cash flow, by taking the two models of 
financing MOURABAHA and SALAM as exemplar. Islamic 
business Financing proved a very efficient impact on activi-
ty’s cash flows: investing and financing activities, and on the 
management of these flows from the techniques that is used, 
cost and budget, financial and operating cash flow’s risk.

Key Word: Islamic business financing, Flow Treasury, 
MOURABAHA, SALAM, Flow Planning, Flow Risk.        

تمهيد  
بمثابة  المشاريع  لتمويل  وجلبها  األموال  اختيار  كان  لطالما 
في  للمؤسسات  الماليين  المدراء  إلى  بالنسبة  األهم  الوظيفة 
في  استثماره  يعني  التمويل  على  والحصول  أنواعها.  مختلف 
المؤسسة.  استمرارية  ضمان  ومنه  المنفعة  وخلق  األرباح  تحقيق 
المستمّر،  والتغير  الدائمة  المنافسة  طابع  يكتسيه  محيط  ظّل  في 
المرتبطة  والقيود  التمويل  اختيار مصادر  المؤسسة مشكلة  تواجه 
به، في خضم سعيها الى تعبئة مواردها المتاحة بغية تحقيق تدفقات 
االستثمارية  التشغيلية،  أنشطتها  احتياجات  وتغطية  موجبة،  نقدية 

والتمويلية.
لكي  الحديثة،  االقتصاديات  في  التمويل  ألهمية  وتجسيدًا 
بديل  إيجاد  خالل  من  االقتصادية،  التنمية  متطلبات  الى  يستجيب 
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للتمويل االفتراضي الربوي، تّم تفعيل نظام تمويل جديد قائم على 
الشريعة اإلسالمية وضوابطها في مختلف تعامالته.

ويعّد النظام االقتصادي اإلسالمي القائم على مبدأ مشاركة طرفي 
أوجه  المال في  تقليب  المترتبة عن  النتائج  في  العملية االستثمارية 
االستثمار المختلفة، أكفأ بديل لما يحققه من مزايا ألصحاب العجز 
المبدئية  التكاليف  إلغائه  خالل  من  الوطني،  واالقتصاد  والفوائض 
وتحفيزه  واإلنجازية،  اإلنتاجية  قدرتها  في  يزيد  مما  للمشاريع 
التي  االستثمارات  في  والدخول  االّدخار  على  الفوائض  أصحاب 
يتكافأ فيها العائد مع المساهمة الفعلية في العملية اإلنتاجية، وخلقه 
لبيئة ذات استقرار تساعد على اتخاذ القرارات االستثمارية وتوطين 

رؤوس األموال وتوجيهها لتحريك عجلة االقتصاد. 
التجاري  التمويل  نجد  اإلسالمية،  التمويل  أساليب  أهم  ومن 
اإلسالمي، الذي يقصد به تحويل الحق في التملك إلى حق معنوي 
في الذمة، أي أنه يتم تمكين طرف من االستفادة من القدرة المالية 
لطرف آخر. وفي كل أحوال هذا التمويل يقوم رب السلعة )موضوع 
التمويل( بالتملك واإلدارة معًا، فال انفصال بين الملكية والتصرف 
في التمويل التجاري اإلسالمي )قحف، 2004، صفحة 26(، كما ال 
يشترط فيه أن يكون استثماريا )ال ينطبق عليه أن يكون الشيء المباع 
مما ينمو بالعمل( وال يجوز فصله عن عقد البيع، أي أن كل عملية 
ل  وساطة تمويلية البد أن تتخذ صفة الوساطة التجارية )دور الُمَموِّ
صفحة   ،2004 )قحف،  التجاري(  التمويل  في  جائز  غير  المستقل 
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المرابحة  صيغة  على  اإلسالمي  التجاري  التمويل  ويشتمل  34(؛ 

لم واالستصناع واإلجارة. والسَّ

مشكلة البحث 
لما كانت هناك حاجة ماسة إلى تعظيم التدفقات النقدية لخزينة 
الذي  األهم  الشرط  باعتباره  المالي  التوازن  وتحقيق  المؤسسة، 
تأثير  اختبار  يستدعي  األمر  فإن  واالستمرارية،  البقاء  لها  يضمن 
ممثال  اإلسالمي  التجاري  التمويل  وبالتحديد  اإلسالمي،  التمويل 
الداخلة  التدفقات  على  َلم،  والسَّ بالمرابحة  التمويل  نموذجي  في 
إشكالية  فإن  الطرح  هذا  خالل  من  المؤسسة؛  لخزينة  والخارجة 
البحث تتمحور حول التساؤل التالي: ما هو تأثير التمويل بالمرابحة 

َلم على تدفقات خزينة المؤسسة؟ والسَّ

أهداف البحث 
يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

المؤسسة  خزينة  منها  تعاني  التي  المشاكل  أهم  إبراز   -
في االقتصاد الوضعي، والتي لها أن تؤثر على تدفقاتها 

النقدية وبالتالي التأثير على التوازن المالي للمؤسسة؛ 
على  َلم  والسَّ بالمرابحة  التمويل  تأثير  وتحليل  اختبار   -
تدفقات خزينة المؤسسة، وقدرته على تحسين تسييرها؛

كبديل  اإلسالمي  التجاري  التمويل  أهمية  تأكيد   -
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للمؤسسة في ظل المحيط الذي يفرض متغيراته وقيوده 
ورغبة منها- أي المؤسسة- في تحقيق أعلى مرونة مالية 

وفق استراتيجية نمو وأهداف مسطرة.

أهمية البحث 
تشخيص  تحاول  التي  الدراسات  من  كونه  البحث  أهمية  تبرز 
العالقة بين أسلوب التمويل المتبع من طرف المؤسسة وتأثيره على 
التمويل اإلسالمي  إبراز دور  النقدية لخزينتها، من حيث  التدفقات 
التنافسي  محيطها  في  للمؤسسة  التمويلية  البدائل  أهم  كأحد 
مستويات  أعلى  تحقيق  في  )المؤسسة(  ورغبتها  والديناميكي، 
المألوف  عن  بالخروج  البحث  هذا  قام  حيث  والنمّو؛  المردودية 
في  أهميته  إبراز  خالل  من  اإلسالمي،  التمويل  موضوع  تناول  في 

جزئيات الكفاءة المالية للمؤسسة. 
 إن الحديث عن العوائق التي تواجه المؤسسة في الحفاظ على 
الربوية  بالقروض  التمويل  قرارات  اتخاذها  عند  المالي  توازنها 
الماليين  المدراء  على  يفرض  الفائدة،  سعر  في  أساسا  والمتمثلة 
ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة واختبار كفاءة هذه المصادر في 

تحقيق التوازن المالي للمؤسسة.

منهج البحث 
األسلوب  وباستخدام  الوصفي  المنهج  على  البحث  هذا  يعتمد 
التحليلي لموضوع الدراسة؛ من خالل جمع البيانات والمعلومات 
إخضاعها  ثم  ومن  مصادرها،  مختلف  من  بالموضوع  المتعلقة 
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للدراسة بغية تقرير حقائقها وتحليل أبعادها، واإلجابة على إشكالية 
البحث المطروحة وتحقيق أهدافه.

وفي ضوء ما سبق سيتناول البحث المحاور اآلتية: 

المحور األول: مكانة الخزينة في المؤسسة وأهم مشاكل 
التدفقات النقدية

والتشغيلية  واالستثمارية  المالية  القرارات  محصلة  الخزينة  تعّد 
المؤسسة  توازن  لها  الجيدة  الوضعية  تعكس  بحيث  للمؤسسة؛ 
والمنافسة؛  االستمرار  على  وقدرتها  ومرونتها  المالية،  وكفاءتها 
فاإللمام بمفاهيمها ومكانتها داخل المؤسسة والتعرف على محيطها 

المالي وقيوده، يساعد على تحسين وضعيتها.

1. مكانة الخزينة في المؤسسة
كمتغير  فهي  المؤسسة،  في  مهمة  مكانة  على  الخزينة  تحوز 
للمؤسسة،  والمالية  االقتصادية  الحياة  مجمل  عن  ناتج  استراتيجي 
المالية بإعطاء صورة واضحة حول قدرة  الكفاءة  تقييم  تستعمل في 
 ،Palou( المالية والوفاء بااللتزامات  الموارد  المؤسسة على تجميع 
إلى  مفهومها  يخضع  الصدد  وبهذا  47-48(؛  الصفحات   ،2008

تحليل  أساسا على  المعتمد  الستاتيكي  المدخل  أساسيين؛  مدخلين 
تحليل  على  أساسًا  المعتمد  الديناميكي  والمدخل  المالي،  التوازن 
التوازن  ناتج  هي  الستاتيكي  بالمفهوم  فالخزينة  النقدية.  التدفقات 
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 ،1999 ،Pioncloteو Desbrières( النقدي للمؤسسة في زمن محدد
التي  األخيرة  هذه  الميزانية،  حساب  من  انطالقا  وهذا   ،)12 صفحة 
صفحة   ،2003  ،Sion( المؤسسة  واستخدامات  مصادر  عن  تعبر 
 )Patrimony( الذمة  تحليل  على  المدخل  هذا  يعتمد  بحيث   ،)4
مصادر  مجموع  على  فيركز  الملكية،  بتحليل  أيضا  يعرف  ما  أو 
واستخدامات المنشأة؛ أما الخزينة بالمفهوم الديناميكي فهي مخزون 
السيولة، وهذا كمدخل يعتمد على حركية التدفقات النقدية والفرق 
التدفقات  هذه  تكون  حيث  النقدية؛  واإليرادات  المصاريف  بين 
وتحسب  لها،  التابعة  األنشطة  حسب  ومصنفة  محاسبيا  مسجلة 
النقدية  التدفقات  جدول  من  الديناميكي  المفهوم  بإتباع  الخزينة 
 ،Sion(  )Treasury Variation( الخزينة  في  التغير  بند  تحت  وتظهر 

2003، صفحة Desbrières( ،)14 وPoincelot، 2015، صفحة 9(. 

المؤسسة  في  الخزينة  به  تحظى  الذي  المكانة  أو  الدور  إن 
حجمها  بحسب  أخرى  إلى  مؤسسة  من  يختلف  االقتصادية، 
ونشاطها، فهناك مؤسسات كبرى تعطي أهمية بالغة لتسيير خزينتها 
تعطي  ال  صغيرة  مؤسسات  توجد  بينما  خاصا،  مديرا  لها  وتضع 
مصلحة  بأي  تسييرها  تلحق  قد  أنها  أو  الخزينة  لتسيير  كبيرة  أهمية 
لها عالقة بالمحاسبة أو بالمالية. وعلى ضوء هذا االختالف تتباين 
تبقى  لكن  المؤسسات،  من  العديد  في  ودورها  الخزينة  أهمية 
والمتمثلة  بتحقيقها  إليها  الموكل  بالوظائف  أساسا  مرتبطة  مكانتها 

:)Desbrieres & Pionclote, 1999, p.25( في
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الموازنات  إعداد  خالل  من  للمؤسسة  السيولة  ضمان   -
على  حفاظا  وهذا  المالية  االحتياجات  تحديد  نهاية  في 

التوازن المالي؛ 
التفاوض  البنكية من خالل  الخدمات  تخفيض تكاليف   -
)Negotiation( مع البنك حول تواريخ السداد والشروط 

البنكية؛
األمثل  االستثمار  خالل  من  المالية  النتيجة  من  الرفع   -
التعامل  تكاليف  وتخفيض  البنكية  والحسابات  للنقدية 
الخاصة  مخرجاتها  للخزينة  أصبح  بحيث  البنكية، 
تخفيض  عن  الناتج  المالي  العائد  في  أساسا  والمتمثلة 

التكاليف المالية؛
أخطار  في  أساسا  والمتمثلة  المالية  المخاطر  تسيير   -
أما  الربويةـ  الفائدة  أسعار الصرف للعمالت ومعدالت 
الربح  نسبة  تعد  فال  اإلسالمية  البنوك  مع  التعامل  في 

خطرًا ماليا بالنسبة إلى المؤسسة كما سيتم توضيحه.

2. المحيط المالي للخزينة
تتم دراسة المحيط المالي للخزينة من خالل التركيز على القيود 
ومدى  الخزينة،  على  الوضعي  االقتصاد  في  البنوك  تفرضها  التي 
بمهامها  القيام  في  الخزينة  كفاءة  من  الحد  في  القيود  هذه  مساهمة 

على النحو المرجو منها.
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أموال  من  إليه  تحتاج  بما  المؤسسات  بتزويد  البنوك  تقوم 
عالقة  أساس  على  وهذا  والتشغيلية  االستثمارية  عملياتها  لتمويل 
شراكة  عالقة  أساس  وعلى  الربوية،  الفائدة  نظام  في  ومدين  دائن 
عائد  تحقيق  إلى  البنك  يسعى  النظامين  ففي  اإلسالمي،  النظام  في 
)ربح بالنسبة الى البنك اإلسالمي، فائدة ربوية في البنك التقليدي(. 
في  شريكا  وبصفتها  اإلسالمية،  البنوك  فإن  العائد  هذا  ولضمان 
في  بخاصة  للمشروع،  الدائمة  بالمتابعة  تقوم  االستثمارية،  العملية 
ـ،  مضارب  أو  شريك  كونها  اإلسالمي)1(  المالي  التمويل  أساليب 
وتقوم بدور الوسيط التجاري في عمليات التمويل بالصيغ التجارية 
المشروع  نتيجة  على  حريصة  الحالتين  كلتا  في  وهي  اإلسالمية. 

الرتباط عائدها بنجاحه.
أما ما يؤخذ على التعامالت مع البنوك التقليدية أنها:

بداية  قبل  التمويل  طالب  يتحملها  مبدئية  كلفة  ذات   -
على  يؤثر  سالب  بتدفق  االستثمار  يبدأ  فهو  المشروع، 

الخزينة؛
سياساته  تتماشى  الذي  البنك  يختار  أن  العميل  على   -
ألن  التسديدية،  وقدراته  المشروع  حجم  مع  وشروطه 

التملك  طريق  عن  فيه  االستثمار  يكون  الذي  التمويل  ذلك  المالي  بالتمويل  يقصد   (1)
والتصرف، سواء مباشرة أو بالمشاركة، كما يمكن أن يعرف على أنه تلك الحالة التي 
المشارك،  اآلخر  للطرف  اإلداري  القرار  يترك  بحيث  المال  رب  سلطة  فيها  تتضاءل 
المالي  التمويل  اساليب  حول  للمزيد  المساقاة.  المزارعة،  المضاربة،  أساليبه  ومن 

اإلسالمي، أنظر: ) ناصر، 1996، ص ص. 149؛ 157؛ 179( ، )األمين، 2000(.
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وشروطه  سياساته  وسيفرض  دين  بمنح  سيقوم  البنك 
السترداد هذا الدين؛

في حالة التعامل مع البنك يجب مّده بكل القوائم المالية   -
مخاطر  إلى  تؤدي  قد  المشروع  عن  دقيقة  وتفاصيل 
تسريبه لمعلومات تنافسية إلى منشأة أخرى، خاصة وأن 
ديونه  )كون  كثيرا  تهمه  ال  المقترضة  المؤسسة  تنافسية 

وعوائدها مضمونة في حالة القروض المضمونة(؛
»الرصيد  للعميل،  اعتماد  فتحه  عند  لشرط  البنك  وضع   -
على  واحدة  مرة  لقروضه  العميل  و»سداد  المعوض«)1( 
األقل كل سنة«)2(، ويكون هذا في القرض غير المضمون 

)النجار، 2007، صفحة 473(؛ 
إتباع  التمويل  طالبة  المؤسسة  على  كذلك  يشترط   -
مثل  للقرض  حيازتها  خالل  معينة  مالية  سياسات 
السيولة وعلى نسبة  المحافظة على مستويات معينة من 
اقتراض معينة أو حتى االستثمار في أنشطة معينة، حيث 
يكون الهدف األساسي لهذه الشروط هو ضمان استرداد 

الدين؛

معينة  مئوية  بنسبة  بالبنك  الجاري  حسابه  في  يحتفظ  أن  المقترض  من  البنك  يطلب   (1)
على  السحب  من  األقصى  الحد   ( االعتماد  قيمة  %من   20 و   %10 بين  تتراوح 
المكشوف(؛ حيث وبال شك أن هذا الشرط يؤدي إلى زيادة تكلفة األموال المقترضة 

) قروض غير مضمونة(.
وهذا إلظهار أن هذه القروض هي من القروض قصيرة األجل وأن العميل ال يتخذها   (2)

كمصدر تمويلي طويل األجل.
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كذلك قيود تخص البنك نفسه، كسياسات تنويع وتوزيع   -
إعطاؤه  الواجب  التمويل  حجم  تحدد  التي  المخاطر 

لكل عميل )النجار، 2007، صفحة 473(؛
ال  البنك  فإن  للقروض  لضمانات  العميل  تقديم  عند   -
بل  للضمان،  الكاملة  بالقيمة  المطلوب  القرض  يمنح 
انخفاض  لتغطية أخطار  الضمان  قيمة  بنسبة من  يحتفظ 

قيمته وقت الرجوع إليه الستخالص الدين؛
المالءة  على  للقروض  منحه  في  أساسا  البنك  اعتماد   -
للمشاريع  تمويله  إمكان  من  يحّد  ما  للعميل،  المالية 
الصغيرة والمتوسطة، األمر الذي يحد من نموها في نظام 
الفائدة الربوية، على رغم أنها أساس االقتصاديات النامية.

من خالل ما سبق، نستنتج أن البنوك التقليدية العاملة بنظام الفائدة 
نقدية  تدفقات  تحقيق  المؤسسات على  تستطع مساعدة  لن  الربوية 
نتائج أعمالها. وإن كانت هنالك بعض المؤسسات  موجبة وتغطية 
طرف  من  قيود  تحت  ستكون  فإنها  موجبة  خزينة  تدفقات  ستحقق 

البنك، وستحقق تدفقات أحسن في حالة زوال هذه القيود. 
الى  البنك  التي تدفع  يبّين األسباب  بالملحق،  الشكل رقم )01( 
تسلسل  الشكل  يبّين  حيث  المؤسسة؛  على  المقيدة  شروطه  فرض 
والربحية  النشاط  حيث  من  المؤسسة  على  تؤّثر  التي  األسباب 
وتؤدي بالتالي إلى فرض البنك لشروط تحقق له األمان، والثقة في 

أن أمواله سترد إليه مع العائد المرجو منها.
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تبدأ السلسلة باألخطار االقتصادية وبالتحديد مخاطر من النوع 
التنظيمي والمتمثلة في سوء التسيير، النزاعات، تضارب المصالح 
إلى  األسباب  هذه  كل  تؤدي  السلبية،  القانونية  واإلجراءات 
المالي  الوضع  على  يؤثر  مما  النشاط،  عن  توقف  حتى  أو  تراجع 
المشاكل  هذه  بدراسة  البنك  يقوم  أن  ذلك  ويستدعي  للمؤسسة. 
والتدخل فيها، فيصلح جزء منها لكنه في الغالب يتسبب في تفاقم 
األولى  بالدرجة  مصالحه  تخدم  قد  تدخالته  ألن  المشاكل،  هذه 
السلبية  انعكاساتها  يهمه  وال  للمؤسسة،  إقراضه  مدة  مدى  على 

عليها بعد ذلك. 
النوع الثاني: يتعلق بعدم كفاءة المسيرين والعمال، التي تنعكس 
إلى  إضافة  السوق،  في  المؤسسة  واستمرار  اإلنتاج  على  أساسا 
وتفاقم  المردودية  النحسار  المسبب  الربوية،  الفائدة  معدالت 

األخطار المالية. 
والقيود  المحدودة،  المالية  باإلمكانات  يتعلق  الثالث:  النوع 
المالي،  الهيكل  في  خلل  إلى  هذا  ويؤدي  اإلنتاج،  على  التشغيلية 
المخاطر  البنك اجتناب هذه  الى مخاطر مالية. قد يحاول  وبالتالي 
عبر التدخل في العملية اإلنتاجية والتمويلية مما يزيد األمر سوء في 

أغلب األحيان.
نستنتج أن البنك في محاولته اجتناب مخاطر عدم السداد، يقوم 
وعوائدها  قروضه  استرجاع  له  تؤمن  وإجراءات  سياسات  باشتراط 

لكنها تؤثر على المؤسسة اقتصاديا وماليا على المدى البعيد.
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3. مشاكل التدفقات النقدية للخزينة
تنقسم أهم المشاكل التي تعاني منها الخزينة وتؤثر على تدفقات 
أنشطتها، إلى نوعين أساسيين: مشاكل هيكلية وأخرى ظرفية؛ حيث 
 ،2004  ،Verdieو  Rousselot( في  أساسا  الهيكلية  المشاكل  تتمثل 

الصفحات 15-14(: 
المعنوية  التثبيتات  في  المستثمرة  األموال  ضخامة   -

والعينية؛
االستثمار المفرط الزائد عن حاجة المؤسسة وإمكاناتها،   -

وبخاصة في شراء صكوك المساهمة؛
عدم الكفاية لرأس المال الدائم المستدعى السيما عند:  -

قلة رأس المال االجتماعي؛   ●
عدم القدرة على االستدانة متوسطة وطويلة األجل؛   ●

قلة الربح المحتجز؛  ●
الخسارة المتتالية، وبالتالي ضعف المردودية.  ●

مشاكل في احتياجات رأس المال العامل ناتجة عن:  -
مستويات عالية من المخزون تفوق الحاجة؛  ●

إعطاء قروض طويلة األجل للعمالء؛  ●
الحصول على قروض قصيرة األجل من الموردين.  ●

العامل،  المال  رأس  كفاية  عدم  مثل  فهي  الظرفية،  المشاكل  أما 
هذه  تمس  حيث  الخزينة؛  في  مشاكل  إلى  يؤدي  بدوره  والذي 
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عدم  حالة  وتمّثل  للنشاط،  القصير  األجل  في  الخزينة  المشاكل 
األساسية هي  وأسبابها  والمصاريف،  اإليرادات  في حركة  استقرار 

)Rousselot وVerdie، 2004، الصفحات 16-15(:
وضعية  على  يؤثر  مما  للنشاط  الموسمية  التغيرات   -
الخزينة؛ نجد هذا أساسا في المؤسسات التي تعمل في 

المنتجات الموسمية، والمؤسسات الزراعية؛
إلغاء  نتيجة  المخزون  في  المفاجئة  التضخمات   -

الطلبيات؛
ذوق  تغير  عن  ناتج  عشوائية،  طبيعة  ذات  تذبذبات   -

المستهلك أو عزوفه عن شراء سلعة ما، النزاعات.
َلم أن يساعد المؤسسة  فكيف يمكن إذا للتمويل بالمرابحة والسَّ
خزينة  تدفقات  على  تأثيره  خالل  من  المشاكل  هذه  تجاوز  على 

المؤسسة؟ 

المحور الثاني: تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على 
تخطيط التدفقات النقدية

تأثير  دراسة  خالل  من  النقدية  التدفقات  تخطيط  معالجة  ستتم 
لم على تدفقات مختلف أنشطة التشغيل واالستثمار  المرابحة والسَّ
والتمويل، وعلى إدارة هذه التدفقات، من حيث تقنيات ادارة النقدية 

وتكلفتها وموازنتها. 
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1. تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على تدفقات األنشطة
مرابحة  السلعة  بيعت  إذا  للمرابحة،  التمويلي  الجانب  يظهر 
البيع،  بجانب  العملية،  تتضمن  وبالتالي  أقساط،  على  أو  ألجل 
بعد  ما  في  الثمن  يسدد  الذي  للمشتري  البائع  يمنحه  تجاريا  ائتمانا 
من إيراداته، إما مرة واحدة بعد أجل معين أو على أقساط، مع زيادة 
في الثمن تقدر بمعدل العائد على االستثمارات التي يحققها البائع 
من نشاطه أو يكون االسترشاد بالعائد على حسابات االستثمار في 
يظهر  كما  ص.478(.   ،2003 )عمر،  الدولة  في  اإلسالمية  البنوك 
إلى  يحتاج  المنتج  كان  اذا  َلم  السَّ في  االئتماني  التمويلي  الجانب 
مع  فيتعاقد  الذاتية،  موارده  في  تكون  ال  وقد  بنشاطه  للقيام  نفقات 
الغير على بيع كمية من إنتاجه ويتسلم منه الثمن حاال لإلنفاق على 
اإلنتاج، على أن يسدد هذا الدين من منتجاته بتسليم المشتري كمية 

من سلعة يتفق عليها. 

1.1. تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على تدفقات أنشطة التشغيل
مؤشرا  التشغيلية  األنشطة  من  الناتجة  النقدية  التدفقات  تعتبر 
مهما لبيان مدى قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من عملياتها 
التشغيلية  قدرتها  على  والمحافظة  قروضها  لسداد  تكفي  الرئيسة، 
جديدة،  استثمارات  وتمويل  المساهمين  على  نقدية  أرباح  وتوزيع 
المعلومات  وتفيد  خارجية.  تمويل  مصادر  إلى  الّلجوء  دون  من 
تم  ما  إذا  التدفقات  لهذه  الرئيسة  بالمكونات  المتعلقة  التاريخية 



264

بالتدفقات  التنبؤ  ألغراض  األخرى  المعلومات  مع  استخدامها 
النقدية المستقبلية.

أ. تأثير التمويل بالمرابحة 
إنها عقد من عقود االستثمار التجارية وهي عملية مركبة من وعد 
بالشراء، ووعد بالبيع، وبيع بالمرابحة. وتم تطوير هذه الصورة في 
بالمرابحة  بالبيع  تعرف  وأصبحت  المشاركة  بمصاريف  تطبيقاتها 
لآلمر بالشراء، وذلك رغبة من تلك المصارف في تلبية احتياجات 
واألجهزة  والمعدات  اآلالت  على  الحصول  في  معها  المتعاملين 
ألغراض التوسيع واإلحالل والتجديد قبل توفير التمويل المطلوب 

للشراء.
التشغيل من خالل  أنشطة  تدفقات  بالمرابحة على  التمويل  يؤثر 
كونه بديال عن االئتمان التجاري لموردي المخزونات، والقروض 
احتياجاتها  بتأمين  المؤسسة  تقوم  حيث  األجل،  ومتوسطة  قصيرة 
ُمرابحًة من البنك اإلسالمي، وبواسطة المرابحة البسيطة أو المرابحة 

لآلمر بالشراء أو صكوك المرابحة، فيتحقق لها اآلتي: 
زيادة في قدرة التمويل الذاتي، من خالل التخفيض في   -
قائمة  إلعداد  المباشرة  غير  الطريقة  )في  المالية  األعباء 

التدفقات النقدية(؛
عن  الناتجة  السالبة  البنكية  الحسابات  في  التغير  حذف   -

السحب على المكشوف لتلبية احتياجات الدورة؛
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البنك  كون  المخزون  في  موجبة  تغيرات  تحقيق   -
اإلسالمي يؤمن االحتياجات الالزمة باستمرار؛

الصافية  االستغالل  حقوق  في  متزامنة  تغيرات  تحقيق    -
إدارة  في  بالتفصيل  ذلك  )سيبّين  االستغالل  وديون 

التدفقات النقدية(؛
الثابتة والمتمثلة أساسا في أسعار  المالية  حذف األعباء   -

الفائدة الربوية.

َلم  ب. تأثير التمويل بالسَّ
إلنتاج  المسبق  الشراء  بموجبه  يتّم  االستثمار  عقود  من  عقد  إنه 
المؤسسة أو للمحصول الزراعي المتوقع، مقابل حصول البائع على 
التجاري  أو  اإلنتاجي  بنشاطه  يقوم  بواسطته  الذي  المسبق  التمويل 
ذات  الربوية  بالفائدة  االفتراض  إلى  اللجوء  إلى  الحاجة  دون 
تحقق  حيث   ،)656 صفحة   ،1990 )الصاوي،  المرتفعة  التكاليف 
َلم، سواء أكان  المؤسسة المعتمدة في تمويل دورة تشغيلها على السَّ
حيث  من  وفرات  على  لم،  السَّ صكوك  أو  موازيا  أو  بسيطا  سلما 
اجتنابها للقروض الربوية، وتمكنها من الحصول على التمويل وبيع 
فهي  اإلنتاجية،  العملية  انتهاء  عند  للُمَموِل  منه-  جزء  أو   - اإلنتاج 

بذلك تحقق وفرات في تدفقات النشاط التشغيلي من حيث:
المستوى  عن  وزيادتها  أرباح،  تحقيق  من  أكبر  تأكد   -
مما  اإلنتاج  قبل  السلعة  تبيع  المؤسسة  كون  المعتاد 

يجبرها على ترشيد تكاليفها؛
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لها  والتي  االستغالل  عن  الخارجة  التكاليف  استبعاد   -
خالل  )من  الذاتي  التمويل  قدرة  على  سلبا  تؤثر  أن 
الخسائر عن  في  أساسا  والمتمثلة  النتيجة(  تأثيرها على 

الحسابات المدينة غير قابلة التحصيل؛
له  وما  والموردين  العمالء  لحسابات  النقدية  المزامنة   -
من تأثير ايجابي على تكلفة إدارة النقدية في المؤسسة؛

إلغاء اآلثار السلبية ألسعار الفائدة الربوية؛  -
تقليص المدفوعات النقدية والخاصة بالخدمات الخارجية   -
والعالقات  والنشر  اإلشهار  واألتعاب،  الوسطاء  كأجور 

العامة، التخفيضات والتنزيالت والمحسومات.

2.1.  تأثير التمويل اإلسالمي على تدفقات أنشطة االستثمار
األنشطة  عن  الناتجة  النقدية  التدفقات  إظهار  أهمية  ترجع 
االستثمارية إلى أن تلك التدفقات توضح إلى أي مدى تم تخصيص 

مصادر لتوليد أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية.

أ. تأثير التمويل بالمرابحة 
االستثمارية  لألنشطة  النقدية  التدفقات  على  أساسًا  التأثير  يتم 
على أساس أن هذه التدفقات موجهة إلى األنشطة التي تولد أرباح 
شراء  صورة  في  يكون  أن  المرابحة  لتمويل  فيمكن  المستقبل.  في 
الممتلكات مرابحًة من بنك إسالمي، وفي  المعدات أو اآلالت أو 
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المؤسسة  على  ويكون  المدى،  متوسط  األجل  يكون  الحالة  هذه 
تقسيط المبلغ على دفعات على طول المدة الممنوحة.

َلم  ب. تأثير التمويل بالسَّ
لتمويلها  اإلسالمية  البنوك  إلى  تلجأ  أن  للمؤسسات  يمكن 
بدال  وهذا  االستثمارية،  لعملياتها  الالزمة  واآلالت  بالمعدات 
والثابتة،  المسبقة  األعباء  ذات  الربوية  القروض  على  اعتمادها  من 
وابتعادا عن ائتمان موردي االستثمارات المتضمن تكاليف إضافية 
السلعة  يتم تصريف  المؤسسة، حيث  مرونة  تحّد من  تسديد  وقيود 

وتحقيق أرباح مع االستغناء عن التسديد النقدي لشراء التثبيتات.

3.1.  تأثير التمويل اإلسالمي على تدفقات أنشطة التمويل
يعتبر اإلفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية 
النقدية  بالتدفقات  المتعلقة  والمطالبات  بالحقوق  التنبؤ  في  مفيدا 
يمكن  ما  وأهم  للمشروع.  األموال  مقدمي  خالل  من  المستقبلية 
الربوية،  القروض  االستغناء عن  التمويل اإلسالمي هو  من  تحقيقه 
بالحصول  لما  سَّ أو  السلع،  شراء  في  بالمرابحة  التعامل  تم  سواء 
فالمؤسسة  المموِل.  إلى  السلع  بتوريد  المرتبط  التمويل  على 
تخفض بذلك من قيمة الديون المقترضة والمسددة، بحيث تتجنب 
تسديد التزامات مبالغ تحمل في طياتها تكاليف إضافية، فتنخفض 

بها التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل. 
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2. تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على إدارة التدفقات النقدية
الذي  المبلغ  تخفيض  هو  النقد  إدارة  من  األساسي  الهدف  إن 
المتطلبات  في  الستخدامه  به  االحتفاظ  المنشأة  على  يجب 
اليومية،  التشغيلية  كالعمليات  الدنيا  الحدود  إلى  للنشاط  االعتيادية 
تتمكن  حتى  االئتماني  مركزها  تعزيز  للموردين،  التزاماتها  تسديد 
البنوك والموردين، مواجهة االحتياجات غير  التعامل بأمان مع  من 
الموسمية  التقلبات  الحادة،  المنافسة  كاإلضرابات،  للنقد  المتوقعة 
دورة  تقليص  على  أساسا  اإلدارة  تقنيات  تعتمد  بحيث  لإلنتاج؛ 
والتميمي،  )النعيمي  النقدية  التدفقات  ومزامنة  النقدي،  التحول 

2008، صفحة 207(. 

1.2.  تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على تقنيات إدارة التدفقات 
النقدية

إدارة  على  اإلسالمي  التجاري  التمويل  لتأثير  معالجتنا  تشمل 
ومزامنة  النقدي  التحول  دورة  إلى  التطرق  النقدية،  التدفقات 

التدفقات النقدية.

أ. تأثير التمويل بالمرابحة 
يؤثر التمويل بالمرابحة أساسا على دورة التحول النقدي ومزامنة 
هو  النقد  ألن  العامل،  المال  رأس  على  وبالتالي  النقدية،  التدفقات 
أحد مكونات األصول المتداولة، وهذا من خالل تأثيره أساسا على 
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الدائنة، ويتضح ذلك من خالل المثال  التأخر عن سداد الذمم  مدة 
التالي:

المواد  من  احتياجاتها  بتمويل  تقوم  )س(  المؤسسة  أن  لنفرض 
التمويل  كان  وسواء  إسالمي،  بنك  من  مرابحة  بشرائها  األولية 
بالمرابحة البسيطة عند امتالك البنك للسلعة أو مرابحة ألمر بالشراء 
فإن البنك سيبيعها للمؤسسة باألجل لمدة 120 يوم، تقوم المؤسسة 
وتستغرق  بيعها  غاية  إلى  المصنعة  المواد  وتخزين  بالتصنيع  بعدها 

هذه المدة 60 يوم، تبيعها بعدها باألجل لمدة 40 يوم.
نفرض أيضا لتبسيط المثل أن:

لسداد  المستغرقة  المتوسطة  المدة  نفسها  هي  يوم   120  ●
الحسابات الدائنة)1( )معبر عنها بديون البنك فقط(.

60 يوم نفسها المدة المتوسطة لتحول المواد لبضاعة وبيعها)2(   ●
)معبر عنها بمخزون المواد األولية فقط(.

العمالء)3(  حسابات  لتحصيل  المتوسطة  المدة  نفسها  يوم   40  ●
والمباعة  المصنعة  للمنتجات  العمالء  بديون  عنها  )معبر 

فقط(. 

تحسب مدة تأجيل الدائنين أو متوسط فترة السداد بالعالقة التالية: متوسط الحسابات   (1)
الدائنة × 360 ÷ مشتريات.

تكلفة   ÷  360  × المخزون   متوسط  التالية:  بالعالقة  المخزون  تحول  مدة  تحسب   (2)
البضاعة المباعة.

تحسب مدة تحصيل الحسابات المدينة بالعالقة التالية: متوسط الحسابات المدينة ×   (3)
360 ÷ المبيعات اآلجلة.
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هذا يعني أن:
 + يوم   60 المخزون  تحول  مدة   = النقدي  التحول  مدة   ●
سداد  تأخر  مدة   – يوم   40 المدينة  الحسابات  تحصيل  مدة 
الحسابات الدائنة 120 يوم. أي أن مدة التحول النقدي = )20 

يوم( أي أنها بالقيمة السالبة.

الشكل رقم )01(، يوضح دورة التحول النقدي في حالة التمويل 
على  تتحصل  المؤسسة  أن  خاللها  من  نستنتج  التي  بالمرابحة، 
سداد  قبل  المدينة  حساباتها  وتحّصل  وتبيع،  تنتج  األولية،  المواد 
التزاماتها للدائنين )البنك( وبفارق 20 يوما. وهذا يرجع أساسا إلى 
أنه ال يمكن أن يقدم مورد للمؤسسة مثل هذا العرض لكونه سيتأثر 
بالتأكد  وهو  الودائع  استثمار  في  طريقته  هي  فهذه  البنك  أما  سلبا. 

يملك فائض سيولة ويستطيع تمديد هذه المدة إلى الضعف.
التجاري  االئتمان  تكلفة  تتجنب  المؤسسة  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
ألن المورد يستعمل في العادة شرطًا يتضمن أجل الدفع مع خصم، 
المؤسسة  يعطي  أنه  يعني  هذا   ،30 صافي   10/2 مثال  يكون  كأن 
10 أيام من تاريخ الشراء، أو أنها تدفع  2 % إذا دفعت خالل  خصم 

قيمة المشتريات كاملة خالل 30 يوم.
في  الربح  هامش  البيع  سعر  في  ُيضمن  المورد  أن  هنا  يظهر  ما 
ماليا على  لمدة األجل أي رسما  زيادة  إال   %2 الحالتين، وال تكون 

المؤسسة. 
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شكل رقم )1(: دورة التحول النقدي في حالة التمويل بالمرابحة

النقدي  التحول  مدة  يقلص  المرابحة  بصيغة  التمويل  هذا  إن 
ومن  التشغيل،  نتائج  من  االلتزامات  تسديد  من  المؤسسة  ويمكن 
احتياجات  من  يقلص  النقدية  تحول  فترة  تقليص  أن  المعروف 
رأس المال العامل التشغيلي، ويزداد بالتالي التدفق النقدي الصافي 

للتشغيل بالكمية نفسها. 

َلم  ب. تأثير التمويل بالسَّ
َلم أساسًا كبديل عن القرض الربوي. فكل  تستعمل المؤسسة السَّ
إلى  القرض يمكن أن تحول  عملية تشغيلية كانت تمول عن طريق 
َلم، بخاصة وأن القروض البنكية وفوائدها الربوية لها  التمويل بالسَّ

تأثير سلبي على المؤسسة وتدفقات الخزينة.
َلم في  لتكن لدينا المؤسسة )س( تعتمد على التمويل بصيغة السَّ
تغطية احتياجاتها التشغيلية، تتحصل على تمويل قدره 1000000 دج 
بعد  الُمَموِل  للبنك  إنتاجها  من  المؤسسة  تقدمها  آجلة  مقابل سلعة 
بافتراضات  دج،   800000 بتكلفة  السلعة  المؤسسة  تنتج  يوم،   120
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للمؤسسة  النقدي  التحول  مدة  أن:  فنجد  نفسها،  السابق  المثل 
تساوي صفر )0(، وهذا التساوي مدة تحول المخزون ومدة تأجيل 
حالة  في  النقدي  التحول  دورة  يوضح  الموالي  والشكل  الدين، 

َلم. تمويل المؤسسة بالسَّ

َلم شكل رقم )2(: دورة التحول النقدي في حالة التمويل بالسَّ

ويمكن  النقدي  التحول  مدة  يقلص  َلم  السَّ بصيغة  التمويل  إن 
المؤسسة من تسديد االلتزامات من نتائج التشغيل. وكما سبق ذكره 
المال  رأس  احتياجات  من  يقلص  النقدية  تحول  فترة  تقليص  فإن 
للتشغيل  الصافي  النقدي  التدفق  بالتالي  ويزداد  التشغيلي،  العامل 

بنفس الكمية.
الثابتة لقروض  التكاليف  أعباء  المؤسسة  َلم  بالسَّ التمويل  يجنب 

االستغالل الربوية المنقصة لقيمة التدفق التشغيلي.
كما أنه يحقق للعملية اإلنتاجية المزايا التالية: 

ربح  حققت  أنها  أي  للدين  المقابل  اإلنتاج  بيع  تأمين   -
)000 200دج(، وصّرفت السلعة؛
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التحكم  خالل  من  اإلنتاجية  العملية  في  المرونة  يحقق   -
يستطيع  لن  أنه  مسبقا  يعلم  المنتج  ألن  التكاليف،  في 
محاوال  التكاليف  على  سيضغط  وبالتالي  السعر  زيادة 
ملزمة  فالمؤسسة  للوقت،  ال  الفعَّ التسيير  ربح،  تحقيق 
)الرد على  المحددة  العملية اإلنتاجية في اآلجال  بإنهاء 

)1( Time-in-Just الطلب في الوقت
اإلنتاج  في  المخزون  من  العالية  المستويات  تجنب   -
العامل  المال  رأس  احتياجات  في  التخفيض  وبالتالي 

)اإلنتاج يباع مباشرة(؛ 
مزامنة  ميزة  كذلك  يوفر  َلم  بالسَّ التمويل  أن  يتضح   -
أساسها  يعتبر  التي  المزامنة  هذه  النقدية.  التدفقات 
والتدفقات  الداخلة  التدفقات  توقيت  بين  التوفيق 
المبيع  ثمن  على  حصولها  عند  فالمؤسسة  الخارجة. 
َلما توافق بين التدفق الداخل )الثمن( والتدفق الخارج  سَّ
تكاليف  المواد األولية ودفع  والمتمثل أساسا في شراء 
اإلنتاج، وبذلك تتمكن من توفير النقد عند الحاجة إليه. 
العملية  عوائد  استالم  تعجل  إنها  ذلك،  الى  وإضافة 
ثم  ومن  الربوي  االقتراض  عن  واالستغناء  اإلنتاجية، 

تخفيض التكاليف المالية وزيادة الربح؛

النموذج  هذا  ظهر  حيث   ،)JIT( لإلنتاج  الياباني  النموذج  في  الطريقة  هذه  تستعمل   (1)
اآلجال  المرونة،  النوعية،  مميزاته  أهم  من  و   ،1970 سنة   TOYOTA مصنع  في 
 García-Alcaraz &( انظر:  النموذج  هذا  حول  للمزيد  اإلنتاجية.  )الوقت(، 

)Maldonado-Macías, 2016 
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َلم  السَّ دين  من  المؤسسة  تتحّرر  السلعة،  تسليمها  عند   -
دورة  بداية  مع  هذا  ويتزامن  ربحًا.  حققت  قد  وتكون 
مع  داخل  وتدفق  مزامنَة  تباشرها  قد  جديدة  استغالل 
تنبؤاتها  من  حسنت  قد  هنا  فالمؤسسة  خارج.  تدفق 
تحتفظ  أن  ويمكنها  الثمن،  وتحصيل  المنتج  بيع  حول 
وتوجه  الجارية  عملياتها  لمواجهة  نقدية  ميزانية  بأدنى 

النقد الزائد لدعم العمليات التشغيلية المحققة للعائد؛
تواجه  التي  الموسمية  للصناعات  أساسًا  هذا  يصلح   -
الحصول  الفترات  هذه  خالل  ويمكنها  ركود،  فترات 
بالسلع  الرواج  فترات  الالزم ومقابلته في  التمويل  على 

المنتجة.

2.2.  تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على تكلفة إدارة النقدية
النقدية  إدارة  تقنيات  على  اإلسالمي  التجاري  التمويل  تأثير  إن 
كلفة  تخفيض  خالل  من  النقدية  إدارة  كلف  تخفيض  على  يساعد 
السبب األساسي وراء زيادة  باعتبارهما  بالنقد،  االحتفاظ والتعامل 
نقص  في  أساسا  المعامالت  كلفة  وتتمثل  النقدية.  إدارة  تكلفة 
خزينة  عملياتها  تكلف  التي  البنكية  القروض  إلى  واللجوء  النقد 
المؤسسة تكاليف إضافية، كذلك فإن االحتفاظ بنقدية زائدة تفوت 
التمويل  على المؤسسة فرصة االستثمار المربح، فنجد أن أساليب 

التجاري اإلسالمية تحقق اآلتي: 
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نقدية،  على  المرابحة  صيغ  في  المؤسسة  تتحصل  ال   -
النقد من  يقلل  منفعة، مما  أو  تتحصل على سلعة  وإنما 
ال  وبالتالي  الحاجة  عن  زائد  نقد  يوجد  ال  )أي  جهة 
تقلص  أخرى  جهة  ومن  بالنقد(،  احتفاظ  تكلفة  توجد 
إلى  حاجة  توجد  ال  )أي  النقد  احتياجات  المؤسسة 
أن  إلى  اإلشارة  مع  ومتكررة،  كثيرة  عمليات  إجراء 
اإلسالمية  التجارية  بالصيغ  التمويل  في  البنك  أتعاب 
المؤسسة  أحسنت  إذا  وبالتالي  ربحه(،  ضمن  تدخل 
فإنها  التمويلية  واحتياجاتها  يتناسب  بما  الصيغة  تطبيق 

تقلص تكلفة إدارة النقد بشكل جيد؛
من  نقدا  تأخذ  فهي  َلم  السَّ بصيغة  المؤسسة  تمول  عند   -
عدم  مع  لكن  النقد  زيادة  يعني  ما  اإلسالمي،  البنك 
إلى  موجه  الزائد  النقد  ألن  به،  االحتفاظ  تكلفة  زيادة 
وتقديم  بإنتاج  ملزمة  فالمؤسسة  اإلنتاجية.  العملية 
كلفة  يقلص  أخرى  جهة  من  للتمويل،  المقابلة  السلعة 
األساسية  احتياجاتها  تؤّمن  المؤسسة  ألن  المعامالت 

من البنك المشتري للسلعة.

3.2. تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على الموازنة النقدية للتدفقات
تعد الميزانية النقدية أساس الموازنة النقدية بالنسبة الى المؤسسة، 
حيث تجمع بين مجموع تقديرات المدفوعات والمقبوضات للفترة 
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التي يتم إعداد موازنتها، بحيث يبدأ إعداد ميزانية النقدية من خالل 
بينها  الجمع  يتم  ثم  مقبوضات  وميزانية  مدفوعات،  ميزانية  إعداد 
 ،2008  ،Bringerو  ،Bonnier  ،Langlois( للخزينة  ميزانية عامة  في 
صفحة 286(؛ ويتم وضع هذه الموازنات بصفة يومية أو أسبوعية أو 
شهرية؟ وتستخدم الموازنات النقدية الشهرية في أغراض التخطيط، 

والموازنات اليومية أو األسبوعية في المراقبة الفعلية للنقود. 
الجيد  التنبؤ  خالل  من  التخطيط  على  القدرة  تعني  الموازنة 
بالنقدية الداخلة والخارجة، أي إمكانية تحديد التسديدات المتوقعة 
أساس  المخططة  المبيعات  تعد  اللذين  المتوقعة،  والتحصيالت 

التحكم فيهما. 
تكمن سهولة إعداد الموازنات بالنسبة الى المؤسسات الممولة 
فتشتق  للنقدية،  الجيدة  لإلدارة  نتاجا  اإلسالمي  التجاري  بالتمويل 
بالتالي القدرة على الموازنات من التحكم في فترة التحول النقدي 
ومزامنة التدفقات النقدية التي هي نتاج الدورة التشغيلية للمؤسسة، 

فتحقق اآلتي:
فهي  المناسب  التمويل  ألسلوب  اختيارها  عند  المؤسسة   -
تحدد  نفسه  الوقت  وفي  التمويل،  مصادر  تحدد  بهذا 
اختيارها كأسلوب  مثال عند  المرابحة  االستثمار.  مجاالت 
التمويل  مدة  تحدد  فإنها  األجل،  ومتوسط  قصير  تمويل 
واالستثمار الموافق له. كذلك العلم بأقساط التدفق الخارج 

يجعل المؤسسة تقابله بتدفق داخل )من مبيعاتها مثال(؛ 
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يمكنها  فال  االستثمار،  مجال  للمؤسسة  يحدد  َلم  السَّ   -
ألن  اإلنتاج  عن  خارجة  أوجه  في  األموال  استثمار 
أن  كما  إنتاجها،  من  جزء  هو  األموال  لهذه  المقابل 
المؤسسة  يجعل  منه  جزء  أو  لإلنتاج  المعجل  البيع 
التسديدات  تحديد  وبالتالي  مبيعاتها  تخطيط  من  متيقنة 

والتحصيالت بدقة.

المحور الثالث: تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على 
مخاطر التدفقات النقدية

النقدية  التدفقات  التجاري اإلسالمي على مخاطر  التمويل  يؤثر 
المخاطر  وعلى  التشغيلية،  الرافعة  على  تأثيره  خالل  من  التشغيلية 

المالية من خالل تأثيره على الرافعة المالية.

1. تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على المخاطر التشغيلية 
المخاطر  على  اإلسالمي  التجاري  التمويل  تأثير  تحليل  سنبدأ 
ما  أو  التشغيلية  الرافعة  إلى  التطرق  خالل  من  للمؤسسة  التشغيلية 
عمل  محيط  على  تأثيره  ثم  ومن  الثابتة،  التكاليف  بمخاطر  يعرف 

المؤسسة الداخلي والخارجي.

1.1. المخاطر التشغيلية للتمويل التجاري اإلسالمي 
ال  اإلسالمي  التجاري  التمويل  إن  التمويالت،  أنواع  من  كغيره 
يخلو من الخطر التشغيلي، وقبل أن نورد المخاطر التشغيلية لنموذجي 
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لم، البد من اإللمام بتعريف الخطر التشغيلي؛  التمويل بالمرابحة والسَّ
ف الخطر بصفة عامة على أنه ›‹ ظاهرة مركبة تنطوي على  حيث يعرَّ
الخسارة  تجاوز  من  موضوعية  بطريقة  قياسه  الممكن  التأكد  عدم 
المادية الفعلية للخسارة المحتملة نتيجة وقوع حادث مفاجئ‹‹ )بكر 
والسيفو، 2009، صفحة 29(. أما الخطر التشغيلي فهو خطر الخسارة 
الناتجة عن عدم التكيف أو العجز المنسوب إلى اإلجراءات، األفراد 
أو النظم الداخلية، أو إلى أحداث خارجية، يقصد األحداث ضعيفة 
الورود ولكن ذات خطر خسارة معتبرة، في حال حدوثها. كما يمكن 
 ،Merlier  ،Jimenez( القانوني  الخطر  التشغيلي ضمن  الخطر  إدراج 
التشغيلية  المخاطر  تعرف  كذلك   .)19 صفحة   ،2008  ،Chellyو
عن  التشغيل  مصاريف  ارتفاع  عن  الناجمة  المخاطر  تلك  أنها  على 
وقيمة  الدخل  صافي  على  التغيير  ذلك  ويؤثر  المتوقعة،  المعدالت 
المشروع، والمخاطر التشغيلية التي قد تكون ناجمة عن طبيعة القطاع 
األسعار  ومستويات  التكنولوجي  والتطور  المنتجات  على  والطلب 
والتكاليف )آل شبيب، 2007، صفحة 164(، أي أنه ُيعنى أساسا بعدم 
التأكد بالنسبة الى الربح التشغيلي ومتطلبات )االستثمار( رأس المال 

)بريجهام وايرهاردت، 2009، صفحة 793(. 

أ. الخطر التشغيلي للتمويل بالمرابحة 
تأتي الخطورة الجوهرية ألسلوب التمويل بالمرابحة من حقيقة 
أنه عقد مستحدث جاءت صياغته بجمع عدد من العقود المختلفة؛ 
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البنك  على  يتعين  أنه  حقيقة  على  العقد  هذا  صحة  شروط  وتقوم 
شراء السلعة وتمّلكها ومن ثم تحويل ملكية هذه السلعة الى الزبون. 

ونتيجة لهذا فإن:

األمر الصادر عن الزبون ال يمثل عقد بيع وإنما هو فقط   -
وعد بالشراء؛

عدم اتفاق الفقهاء على إلزامية العقد بالنسبة للزبون)1(؛  -
إصدار  بعد  حتى  الشراء  إتمام  عن  الزبون  يتراجع  قد   -

الوعد ودفع العربون.

وإّن أهم المخاطر قد تنشأ عن عدم االتفاق على طبيعة العقد وما 
قد يطرأ عليه من نزاعات )خان وأحمد، 2003، صفحة 68(.

ينتج الخطر أيضا في تأخر الزبون )المؤسسة( عن السداد، ورغم 
أن هذا يمس أساسا بربح البنك ألنه ال يأخذ بزيادة السعر عند تأخر 
في  المؤسسة  إمكان  من  يحّد  قد  التأخر  هذا  توالي  أن  إال  السداد، 
الحصول على التمويل عند الحاجة؛ كذلك، عند عدم حصر التعامل 
إذا  المؤسسات  أن  البنك فقط، نجد  تعامالت  بالتمويل مرابحة في 
اتخذت صيغة المرابحة في تعامالتها بدل االئتمان التجاري يمكنها 

التعّرض لهذا الخطر.
المشتراة  السلعة  تطابق  عدم  من  لحاالت  المؤسسة  تتعرض  قد 

يعتبر مجمع الفقه اإلسالمي وهيئة المحاسبة ومعظم المصارف اإلسالمية العقد ملزم   (1)
للزبون. لكن، فقهاء آخرون يعتبرونه غير ملزم للزبون.
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األخطار،  هذه  تجاوز  أجل  ومن  لهذا  المواصفات،  مع  مرابحة 
في مجمله عقد  يأخذ  البنوك اإلسالمية  في  الصيغة  تطبيق هذه  فإّن 
وبالمواصفات  يريد  ما  بشراء  العميل  يوكل  البنك  أن  أي  الوكالة، 
ما  أما  الثمن،  على  مطلعًا  نفسه  الوقت  في  ويكون  يريدها،  التي 
يخص االتفاق النهائي على تكييف العقد فيبقى متعلقا بتوحيد جهة 

اإلفتاء.
في  بالمرابحة  التمويل  تصاحب  التي  المخاطر  أن  المالحظ  من 
عدم  عن  ناجمة  فقط،  شكلية  مخاطر  تكون  أن  تتعدى  ال  مجملها 
طرف  من  سواء  األخالقي  االلتزام  وعدم  للصيغة  السليم  التطبيق 

العميل )المؤسسة( أو البنك والموارد البشرية العاملة فيه. 

َلم  ب. المخاطر التشغيلية للتمويل بالسَّ
إعطاء  مقابل  الالزم  التمويل  على  تتحصل  المؤسسة  أّن  باعتبار 
الخطر  فإن  التشغيل،  عمليات  نتائج  من  التمويل  هذا  يقابل  ما 
الدين  سداد  على  التشغيل  عمليات  كفاية  عدم  في  يكمن  األساسي 
أو سداده ولكن ليس بالكمية والجودة المطلوبة، يكون هذا أساسا 
كالمؤسسات  الطبيعية  بالعوامل  إنتاجها  يتأثر  التي  المؤسسات  في 

التي تعمل في مجال الزراعة مثال.
قد ينشأ عن التعامل سلمًا من طرف المؤسسة )المؤسسة تشتري 
َلما( أن تقع في خطر عدم التزام العميل أو االلتزام الناقص،  سلعة سَّ

سواء بالنسبة للكمية أو الجودة.
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2.1. الرافعة التشغيلية 
يمكن تعريف درجة الرافع التشغيلي بأنها مرونة الربح التشغيلي 
 ،2001  ،Damodaran( المبيعات  في  بالتغيرات  يتعلق  الذي 
على  التشغيلي  الرفع  درجة  تتوقف  حيث  202-203(؛  الصفحات 
فالرفع  عملياتها،  في  الثابتة  للتكاليف  المنشأة  استخدام  مدى 
يخفضها  أو  األرباح  من  »يضخم«  فقد  حدين  ذو  سالح  التشغيلي 

بدرجة كبيرة، ويحسب بالعالقة التالية:

تعلق  سواء  الثابتة  التكاليف  بارتفاع  التشغيلي  الرفع  يزداد 
األمر بكثافة رأس المال أو بتكاليف ثابتة أخرى لها عالقة بنشاط 
تحقيق  احتمال  معه  زاد  التشغيلي  الرفع  زاد  فكلما  المؤسسة، 
)تغطية  التعادل  تحقيق  نقطة  إلى  أساسا  راجع  وهذا  خسائر 
 )3( رقم  والشكل  الرواج(.  )الكساد/  الطلب  مناخ  التكاليف(، 

يلخص أثر الرافعة.
حيث تمثل:

الوضعية )أ(: توضح مؤسسة ذات تكاليف تشغيلية ثابتة مرتفعة، 
تكاليف  وذات  عالية  تقنية  ذات  لمعدات  امتالكها  إلى  نظرا  وهذا 

باهظة، ومن نتائج هذه الوضعية:
كمية أكبر )ك + س( من المبيعات لتحقيق التعادل؛  -

ربح أكبر من غيرها في الوضعية )ب(، وهذا في فترات   -
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في  الربح  )يمثل  المبيعات  على  جيد  طلب  الرواج، 
الشكل الفرق بين الدخل المبيعات والتكلفة الكلية(؛

في  وهذا  )ب(،  الوضعية  في  غيرها  من  أكبر  خسارة   -
فترات الكساد، انحسار الطلب على المبيعات.

كبيرة  عوائد  مقابل  كبيرة  مخاطر  المؤسسات  هذه  مثل  تواجه 
أيضا. 

منخفضة،  ثابتة  تكاليف  ذات  مؤسسة  توضح  )ب(:  الوضعية 
وهذا راجع أساسا إلى امتالكها لمعدات غير باهظة التكلفة أو أنها 

تعتمد على استئجار المعدات، ومن نتائج هذه الوضعية:
الوضعية  من  أقل  مبيعات  بكمية  )ك(  التعادل  تحقيق   -

السابقة؛
فترات  في  وهذا  )أ(،  الوضعية  في  غيرها  من  أقل  ربح   -

الرواج؛
خسارة أقل من غيرها في الوضعية )أ(، وهذا في فترات   -

الكساد.
من  أقل  عائد  مقابل  أقّل  مخاطر  المؤسسات  هذه  مثل  تواجه 

غيرها من المؤسسات ذات الرفع التشغيلي المرتفع.
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شكل رقم )3(: الرافعة التشغيلية وتأثيرها على عتبة المردودية وحجم األرباح

زادت  كلما  للمشروع،  الثابتة  التكاليف  زادت  كلما  أنه  يتّضح 
الرافعة التشغيلية وازدادت معها المخاطر التشغيلية، المتمثلة أساسا 
في أن التغير في المبيعات يصاحبه تغّير كبير في أرباح التشغيل. إذن 

كيف يكون تأثير التمويل التجاري االسالمي عليها؟
للرفع  السلبي  األثر  تقليص  إمكان  في  األساسي  التأثير  يكمن 
الحدود، كما  أكبر  يعمل في جانبه اإليجابي على  التشغيلي وجعله 
أساسا  المؤسسة  تركيز  خالل  من  وهذا   ،)4( رقم  الشكل  يوضحه 
َلم لشراء مستلزماتها من معدات أو آالت  على أسلوب التمويل بالسَّ

تحتاجها في العملية اإلنتاجية.
َلم،  السَّ بصيغة  إسالمي  بنك  من  معدات  مؤسسة  تقتني  مثال، 
مقابل أن يحصل البنك على جزء من اإلنتاج في أجل الحق، فهي 

بهذا تحقق:
معدات  على  االعتماد  خالل  من  اإلنتاج  في  زيادة   -
رافعتها  زيادة  يستدعي  مما  عالية،  وتكاليف  تقنية  ذات 

التشغيلية؛
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االيجابي  األثر  من  االستفادة  أي  األرباح،  هامش  زيادة   -
وزيادة  الرواج  حاالت  في  خاصة  التشغيلية  للرافعة 

الطلب على السلعة؛
تقليص هامش الخسارة في حالة الكساد، ألّن المؤسسة   -
للتمويل  المقابل  اإلنتاج  من  جزء  بيع  على  اتفقت  قد 
شيئا  البيع  سعر  تعديل  تم  لو  وحتى  فهي  بالمعدات، 
على  تعتمد  التي  كمثيالتها  للخسارة  تتعرض  ال  ما 
تمويلها  من  أو  الربوية  بالقروض  سواء  التثبيتات،  شراء 

الخاص. 
وبذلك، تستفيد المؤسسة من الجانب االيجابي للرفع التشغيلي 
المبيعات،  في  االيجابية  التغيرات  نتيجة  مرتفعة  أرباح  تحقيق  في 
كما أنها تتجنب اآلثار السلبية للرفع التشغيلي، فهي تضمن تسويق 
هناك  كان  وإن  وحتى  ل،  الُمَموِّ للبنك  الكساد  حاالت  في  اإلنتاج 

تأثير سلبي فهو ضعيف مقارنه بأساليب التمويل األخرى. 
يتناسب هذا الطرح أساسًا )أي يكون تأثيره على الرافعة التشغيلية 
واآلالت  المعدات  تكون  التي  المؤسسات  مع  يكون(  ما  أحسن 
َلم. والشكل رقم )4( ُيبيِّن منطقة  المستعملة فيها قابلة للتمويل بالسَّ

َلم: نتائج عمليات المؤسسة في حالة التمويل بالسَّ
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َلم شكل رقم )4(: تأثير الرافعة التشغيلية في حالة التمويل بالسَّ

3.1.  تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على محيط عمل المؤسسة 
الداخلي والخارجي 

تعمل المؤسسة في محيط متغير باستمرار، حيث تقتضي متطلبات 
تحقيق النجاح واالستمرار فيه، التكّيف المرن والمستمّر سواء تعّلق 
األمر بالمدخالت ومحيطها )مواد، خدمات، معلومات، طلب...( 
بالمخرجات ومحيطها )سلع، خدمات، معلومات، عرض...(،  أو 
فكيف يمكن التمويل التجاري اإلسالمي أن يساعد المؤسسة على 
التكيف من جهة واالستفادة من هذا التكيف في تحقيق النجاح من 

جهة أخرى. 
الطلب  تغير  هو  المؤسسة  منه  تعاني  أن  يمكن  شيء  أخطر  إن 

على منتجاتها نتيجة لجملة من األسباب منها:
فيه  تعمل  الذي  لالقتصاد  العامة  األوضاع  تأثيرات   -

المؤسسة كأوضاع الركود؛
تغير أذواق المستهلكين؛  -
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-  زيادة أسعار المنتج؛ 
أو  السعر،  وبنفس  جودة  أكثر  منافسة،  منتجات  ظهور   -

حتى بسعر أقل.
الطلب  في  استقرار  وعدم  تذبذب  إلى  تؤدي  األسباب  هذه  كل 
على منتجات المؤسسة، حيث يقدم لها التمويل التجاري اإلسالمي 

بمختلف صيغه جملة من الميزات منها:
النظام  وأن  بخاصة  العامة،  االقتصاد  أوضاع  تحسين   -
االحتكارية  الممارسات  يناهض  اإلسالمي  االقتصادي 
التي تضعف الحافز على االستثمار وتؤدي إلى الركود؛

تحسين مراقبة نظام اإلنتاج، مما يعني جودة في اإلنتاج،   -
زيادة سمعة المؤسسة عند العمالء؛ 

بخبرة  االستعانة  خالل  من  للتكاليف  الجيد  التسيير   -
وحتى  صنعها  أو  السلع  شراء  في  اإلسالمي  البنك 
إيجارها، كما أن السيطرة على تكاليف إدارة النقدية لها 
المدخالت،  تكلفة  على  السيطرة  في  األهمية  بالغ  دور 
وبالتالي تغير أسعار البيع المؤدية في أغلب األحيان إلى 

عدم استقرار الطلب؛
موقوتة  بطريقة  جديدة  منتجات  تطوير  على  القدرة   -
وفعالة التكلفة، بحيث يقدم التمويل التجاري اإلسالمي 
مختلف  وصنع  لشراء  تكفي  متعددة  تمويل  أساليب 

السلع وتطويرها؛
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إن انفتاح العالم بأسره على التمويل اإلسالمي، أدى إلى   -
الدول األجنبية،  البنوك اإلسالمية في  العديد من  ظهور 
اإلسالمي  التمويل  ألساليب  مؤسساتها  تبني  أن  كما 
في  واالنتشار  العمل  من  تمّكنها  تنافسية  ميزة  سيعطيها 
تعجيل  ضرورة  يستدعى  مما  اإلسالمي،  العالم  بلدان 
للمؤسسات  التسويق  التوزيع،  اإلنتاج،  أنظمة  تكيف 
اإلسالمية والعربية، بخاصة لضمان البقاء والقدرة على 
من  إال  يكون  لن  المسلم  العميل  إرضاء  ألن  المنافسة، 
ل، ُتنتج وُتَشِغل حسب مبادئ النظام  طرف مؤسسة َتَتَموَّ

اإلسالمي؛ 
ينّمي  اإلسالمية  التجاري  التمويل  بأساليب  التعامل   -
األخطار،  مع  العائد  تناسب  أي  التعاقدية،  المسؤولية 
إلى  سيؤدي  وهذا  المسؤولية،  عن  الكافي  والتعويض 
عن  األعباء  يقلص  مما  التعاوني،  التأمين  نظام  تبني 

األقساط غير المسترجعة في التأمين التجاري.

2. تأثير التمويل التجاري اإلسالمي على المخاطر المالية
الموجود  األساسي  الفرق  من  المؤسسة  في  المالي  الخطر  ينشأ 
بين تكلفة األموال الخاصة ونظيرتها األموال المقترضة، ففي الحالة 
التي يحصل فيها أصحاب األموال الخاصة على العوائد عند تحقيق 
عوائد  على  المقرضون  ويحصل  صافي،  محاسبي  لربح  المؤسسة 
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سواء تحقق الربح أو الخسارة، كذلك فإن لجوء المؤسسة المفرط 
الحالة  المالية. وفي هذه  األعباء  زيادة  إلى  بالتالي  يؤدي  لالستدانة 
التمويل  من  يمنعها  مما  للمؤسسة  الذاتي  التمويل  قدرة  تتقلص 
لتسديد  االستدانة  زيادة  إلى  الوضع  هذا  يحثها  وبالتالي  الذاتي، 
إفالس  يتحقق  أن  إلى  تستمّر  المفرغة  الحلقة  هذه  المالية.  األعباء 
المؤسسة )Vizzavona، 2004، صفحة 80(. سندرس الخطر المالي 
ثم  ومن  اإلسالمي  التجاري  التمويل  لمخاطر  التعرض  خالل  من 

تأثير هذا التمويل على الرافعة المالية.

1.2. المخاطر المالية للتمويل التجاري اإلسالمي
المالي،  الخطر  من  أيضا  اإلسالمي  التجاري  التمويل  يخلو  ال 
هذه  ترتبط  المالي.  الخطر  ما  نعرف  أن  البد  نوردها  أن  قبل  ولكن 
والديون  القروض  أعباء  مواجهة  على  المنشأة  بمقدرة  المخاطر 
بسبب تحقيق درجة مرتفعة من الرافعة المالية. وبسبب عدم المقدرة 
التدفقات  مقدار  وكذلك  مقبول،  ذاتي  تمويل  على  الحصول  على 
النقدية من العمليات )حماد، 2007، ص.269(. كما أن المنشأة التي 
تمول باستخدام المديونية فإنها بذلك تكون ملزمة بموجب القانون 
االعتماد  وعند  استحقاقها،  عند  لديونها  المقابلة  المبالغ  بدفع 
واإلجارة(،  المديونية  )مثل  األجل  طويلة  التمويل  مصادر  على 
المنشأة  تمويل  أن  تزداد، كما  للمنشأة سوف  المالية  المخاطرة  فإن 
طريق  عن  ذلك  أكان  سواء  الممتلك،  التمويل  طريق  عن  لنشاطها 
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ناجمة عن إصدار  أنها  أو  األرباح(  )احتجاز  ما تحققه من عمليات 
عليها  ثابتة  التزامات  ظهور  إلى  يؤدي  ال  ذلك  فإن  جديدة،  أسهم 

)النعيمي والتميمي، 2008، ص ص. 343-342(. 

أ. المخاطر المالية للتمويل بالمرابحة 
ترتبط المخاطر المالية للتمويل بالمرابحة أساسا بمخاطر السوق 
ومخاطر  السلع،  أسعار  وتقلبات  الصرف  أسعار  بتقلبات  المتعلقة 
االئتمان التي تنشأ عن احتمال تعرض لعدم الوفاء من العميل، وفي 
الغالب تقع هذه المخاطر على مانح التمويل، ومن المخاطر المالية 

اآلتي: 
ذلك  كان  )سواء  السلعة  لثمن  المشتري  سداد  عدم   -

للمماطلة أو لعسر(؛
الخارج  من  الشراء  حالة  في  الصرف  أسعار  تقلبات   -

)يتحملها البنك اإلسالمي(؛
اعتماد معدالت أسعار الفائدة الربوية في حساب الربح   -
من طرف البنك، مما يؤدي إلى عدم مصداقية من طرف 

البنك في حساب هامش الربح وتطبيق المرابحة. 

َلم  ب. المخاطر المالية للتمويل بالسَّ
المتفق  باألجل  أساسا  تتعلق  مخاطرة  َلم  بالسَّ التمويل  يتضمن 

عليه لتسليم المسلم فيه، فعند حلول األجل قد نجد أن:
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عليه  يترتب  مما  نزوال،  أو  ارتفاعا  تغير  قد  السلع  ثمن   -
المشتري  الى  بالنسبة  أدنى  بسعر  الشراء  فرصة  تضييع 
البائع  الى  بالنسبة  أعلى  بسعر  والبيع  األولى  الحالة  في 

في الحالة الثانية؛
حلول  عند  بااللتزام  الوفاء  على  العميل  مقدرة  عدم   -
األجل، قد يرجع هذا إلى استعمال التمويل في عمليات 
غير منتجة ) اإلهمال، تضييع المال، أو ألسباب قاهرة(؛ 
وبالتالي  السلعة،  تصريف  على  المشتري  مقدرة  عدم   -
تسويق،  إعادة  )التخزين،  إضافية  تكاليف  تحمل 

َلم الموازي. تلف...(، لهذا كثيرا ما يلجأ إلى السَّ
اإلسالمي  التجاري  بالتمويل  المتعلقة  المخاطر  أن  المالحظ 
ناتجة  ألنها  البالغة  بالخطورة  ليست  المالية،  أو  التشغيلية  سواء 

بالدرجة األولى عن عدم التطبيق السليم للصيغ.

2.2. الرافعة المالية 
هذه األخيرة التي تعرف بأنها النسبة المئوية للتغير في اإليرادات 
المال( والمرتبطة  العادية )أصحاب رأس  المتوافرة لحملة األسهم 
والضريبة.  الفائدة  قبل  اإليرادات  في  للتغير  معينة  مئوية  بنسبة 
وحساب درجة الرفع المالي يتم باستخدام المعادلة التالية )النجار، 

2007، ص.409(: 
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الفائدة  وبالتحديد  المالية  التكاليف  تأثير  المالي  الرفع  يقيس 
الدرجة  فالمنشأة ذات  الفائدة والضريبة،  الربحية قبل  الربوية، على 
مقارنة  عالية  مالية  مخاطر  ذات  تكون  المالي  الرفع  من  العالية 
أثر  ولمعرفة  المالي،  الرفع  من  المتدنية  الدرجة  ذات  بالمنشآت 
الربوية  الفائدة  معدل  بين  المقارنة  تتم  المنشأة  على  المالي  الرفع 

والمردودية االقتصادية)1(، وتكون النتائج كالتالي: 
معدل  من  أكبر  االقتصادية  المردودية  معدل  كان  إذا   -
المالي،  للرفع  ايجابي  تأثير  هذا  يعني  الربوية،  الفائدة 
التمويلي  الهيكل  في  القروض  على  االعتماد  فزيادة 
يزيد من المردودية المالية)2(، لكن رغم زيادة المردودية 
األموال  أصحاب  يدفع  مما  المخاطر  تزداد  المالية 
أكبر  عوائد  طلب  إلى  المساهمين  وبخاصة  الخاصة، 

مقابل تحملهم للمخاطر؛ 
الفائدة  ومعدل  االقتصادية  المردودية  معدل  تساوى  إذا   -
الربوية، يعني هذا حياد الرفع المالي، أي زيادة االعتماد 
مما  المالية،  المردودية  من  يرفع  لن  القروض  على 
يستدعي التخلي عن القروض ألنها ستشكل بالنسبة الى 

المالك مخاطر دون عوائد؛ 

المردودية االقتصادية = النتيجة قبل الفائدة  والضريبة ÷ إجمالي األصول .  (1)
المردودية المالية = النتيجة الصافية  ÷األموال الخاصة.  (2)
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معدل  من  أقل  االقتصادية  المردودية  معدل  كان  إذا   -
الفائدة الربوية، يعني هذا تأثير سلبي أي زيادة االقتراض 

تستدعي نقص في المردودية المالية.
االقتصادية  والمردودية  المالية  المردودية  بين  العالقة  وتكون 

:)Marion, 2007, p.180( كاآلتي

حيث: 
مر )م(: نسبة المردودية المالية

مر )إ(: نسبة المردودية االقتصادية
ض: الضريبة 

سف: سعر الفائدة الربوية
إذن كيف يؤثر التمويل التجاري اإلسالمي على الرفع المالي؟

ديون  هي  اإلسالمي  التجاري  التمويل  على  المترتبة  الديون  إن 
عن  أساسا  ناتجة  فهي  ثابتة،  مالية  التزامات  المؤسسة  تحمل  ال 
عمليات شراء لسلعة أو منفعة، أي أن الرفع المالي أو الخطر المالي 

المترتب على العائد الثابت ألصحاب الديون ال يوجد أساسا.
التمويل  تعتمد على  التي  للمؤسسات  التمويل  فإن هيكل  وعليه 
الربوية تكون فيه العالقة بين  التجاري والخالي نهائيا من القروض 

المردودية المالية واالقتصادية ممثلة في العالقة التالية: 
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حيث:
ض: الضريبة(1)

ليكن لدينا: 
يوضح الجدول التالي العالقة بين تطور المردودية المالية نتيجة 

تغير الهيكل التمويلي، مع افتراض ثبات المردودية االقتصادية.

جدول رقم )01(: العالقة بين المردودية المالية والتمويل بالديون

مر )م2(سفمر )م1(الديون/ أموال خاصةضمر )إ(
0,10,30,10,0770,050,0735

0,10,30,20,0840,050,077

0,10,30,30,0910,050,0805

0,10,30,40,0980,050,084

0,10,30,50,1050,050,0875

0,10,30,60,1120,050,091

0,10,30,90,1330,050,1015

المصدر: إعداد الباحثين

من المالحظ أن:
المؤسسة  تمويل  عن  الناتجة  مر)م1(  المردودية  نسبة   -
الفائدة  أسعار  وإلغاء  اإلسالمي  التجاري  بالتمويل 
عن  الناتجة  )م2(  مر  المردودية  نسبة  من  أكبر  الربوية 

تأثير  يظهر  لم  حيث  الزكاة،  دفع  بعد  وهذا  إليها،  للحاجة  تدفع  الضريبة  أن  نفرض   (1)
الزكاة لتجنب تعقيد العالقة، وكونها تدفع قبل الضريبة. 
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الهيكل  كان  مهما  وهذا  الربوية،  بالقروض  تمويل 
التمويلي المتبع؛

فمع   ،%5 هو  الجدول  في  به  المعمول  الربوية  الفائدة  سعر   -
تبقى  بين مر)م1( ومر)م2(، حيث  الفارق  يزداد  المعدل  ارتفاع هذا 

األولى دائما أكبر من الثانية؛
سعر الفائدة الربوية المعمول به في الجدول أقل من مر)إ(،   -
المردودية  اتجاه  ايجابي  بدور  يقوم  يزال  ال  المالي  الرفع  أن  أي 
سلبا  يؤثر  فهذا  مر)إ(،  من  أكبر  إلى  )سف(  ارتفع  لو  لكن  المالية، 

ق الفرق بينها وبين مر)م1(.  على مر)م2(، ويعمِّ
نستنتج من خالل العالقة األخيرة، أنه ومهما كانت نسبة الديون 
إلى األموال الخاصة، فإن المردودية المالية بالنسبة الى المؤسسات 
الممولة  نظيراتها  من  أكبر  اإلسالمي  التجاري  بالتمويل  الممولة 

بالديون الربوية، وهذا راجع أساسا إلى إلغاء سعر الفائدة الربوية. 
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الخاتمة
ضعفٍ،  من  المعيش  واقعها  في  المؤسسات  من  العديد  تعاني 
التمويل  أساليب  تتمكن  لم  تمويلي،  عجٍز  من  األحيان  بعض  وفي 
هذه  أن  نجد  بل  المؤسسات.  هذه  معظم  في  حلِّه  من  التقليدية 
الضعف  هذا  في  كبير  بشكل  تسببت  قد  التمويلية  األساليب 
مشاكل  ظهور  في  أساسا  المالي  الضعف  يتجلى  بحيث  والعجز؛ 
تحليلنا  خالل  ومن  الخزينة؛  مستوى  على  ظرفية  وأخرى  هيكلية 
لخزينة  النقدية  التدفقات  على  اإلسالمي  التجاري  التمويل  لتأثير 
كنموذج،  لم  والسَّ المرابحة  تمويلي  ذلك  في  آخذين  المؤسسة، 

خلصنا إلى النتائج التالية: 
قيود  المؤسسة  خزينة  على  تفرض  التقليدية  البنوك   -
واإلنجازية  التنافسية  للقدرات  مثبطة  تعجيزية  وأعباء 

للمؤسسة؛
تتجسد  تشغيلية،  مخاطر  إلى  المؤسسة  خزينة  تتعرض   -
واالستثماري  التمويلي  الهيكل  تجانس  عدم  في  أساسا 
أساسها  مالية  ومخاطر  للمؤسسة،  اإلنتاجية  القدرة  مع 
بخطر  يعرف  ما  إلى  يؤدي  الذي  الربوية  الفائدة  معدل 

الرفع المالي السلبي؛
يؤثر التمويل التجاري االسالمي على تخطيط التدفقات   -
النقدي  التحول  فترة  على  تأثيره  خالل  من  النقدية، 
إعداد  على  والمساعدة  النقدية  التدفقات  ومزامنة 
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بالمرابحة  التمويل  خالل  من  فيؤثر  النقدية،  الموازنات 
واالستثمار  التشغيل  أنشطة  تدفقات  على  َلم  والسَّ
أنشطة  عن  الناتجة  النقدية  التدفقات  ويخفض  فيزيدها، 

التمويل؛
التدفقات  إدارة  على  االسالمي  التجاري  التمويل  يؤثر   -

النقدية من خالل:
ل النقدي؛ تقليص فترة التحوَّ  ●

بتخفيض كلفة االحتفاظ بالنقد؛  ●
حالة  في  إال  سائلة  نقدية  على  الحصول  عدم   ●
َلم حيث توجه هذه النقدية إلى العملية  التمويل بالسَّ

اإلنتاجية للوفاء بالدين؛
تخفيض كلفة النقد الزائد خاصة وأن أساليب التمويل   ●
ذاتها،  حد  في  استثمارات  هي  االسالمي  التجاري 

فالمؤسسة توجه التمويل إلى االستثمار مباشرة؛
ال توجد حاجة الى التعامالت السلبية.   ●

بتعدد  المتعلقة  العالية  بكفاءته  اإلسالمي  التمويل  يتمّيز   -
التمويل  محدودية  مع  بالمقارنة  أساليبه  وتنوع  صيغه 
تتناسب  التمويلية بصورة  التقليدي وتلبيته لالحتياجات 

مع طبيعة األنشطة االقتصادية ومجاالتها القطاعية؛
يؤثر التمويل التجاري اإلسالمي على مخاطر التدفقات   -
َلم؛  بالسَّ التمويل  حالة  في  وبخاصة  التشغيلية،  النقدية 
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حيث يحول الرفع التشغيلي للعمل في جانبه االيجابي، 
محيط  على  اإلسالمي  التجاري  التمويل  يؤثر  كما 
تفرض  التي  العالمية  المتغيرات  خالل  من  المؤسسة 
نفسها والمنافسة اآلتية أساسا من الغرب حول األسبقية 
اإلسالمي.  التمويل  مزايا  من  واالستفادة  التطبيق  في 
لِ  الَتَموُّ في  الرغبة  أو  القدرة  تملك  ال  التي  فالمؤسسة 
كافة  على  شديدة  لمنافسة  تتعرض  سوف  إسالميًا 

المستويات )التمويل، التسويق، العمالة، السمعة(؛
يلغي  لكونه  المالية  الرافعة  أثر  التجاري  التمويل  يلغي   -
المردودية  يزيد من  أنه  الثابت، كما  الربوية  الفائدة  سعر 

المالية للمؤسسة االقتصادية. 
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المالحق:
شكل رقم )01( : األسباب التي تدفع البنك لفرض شروطه المقيدة على 

المؤسسة 
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 المراقب المالي الشرعي
 بين فيلولوجيا النص

وتعقيدات المعامالت المالية
د. رديف مصطفى(1) 
د. عامري رضوان(2)

الملخص:
بمفهومها  الحديثة-  المالية  المعامالت  أن  على  الجميع  يتفق 
ناحية  من  تختلف  باتت  انها  بل  كبيرا.  تطورًا  عرفت  ومصطلحاتها- 
مسايرة  يتطلب  ما  وهو  القديمة،  المالية  المعامالت  عن  المفهوم 
كل  وإعطاء  التصورات  إبراز  أجل  من  للمفاهيم  صياغة  إعادة  أو 
مصطلح مفهومه الحقيقي كي نفرق بين داللته الحالية وما كان يرمز 
االقتصاد  مجال  في  عليه  التعرف  سنحاول  ما  وهذا  السابق.  في  إليه 
هذا  لحصر  وكمحاولة  به.  الخاصة  المالية  والمعامالت  اإلسالمي 
المنظم  تعتبر  التي  المصارف اإلسالمية  التركيز على  اإلطار، نحاول 
ركائز  أهم  أحد  بصفتها  اإلسالمية  فالمصارف  عليها.  والمشرف 

redif.cur@gmail.( الجزائر   - بلعباس  سيدي  بجامعة  أ  قسم  محاضر  أستاذ    (1)
)com

) ramriro@gmail.com( أستاذ محاضر بالمركز الجامعي بغليزان - الجزائر  )((
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ُتنشئ رقابة ذاتية وداخلية تهتم  االقتصاد اإلسالمي، وجب عليها أن 
مبادئ  عليه  تنّص  ما  المعامالت وفق  وتأطير وتصحيح هذه  بمراقبة 
إنشاء  إلى  اإلسالمية  بالمصارف  اضطر  ما  اإلسالمية. وهذا  الشريعة 
بالمراقب  هيئة موازية تحمل طبيعة االستقاللية وإلى خلق ما يسمى 
بينها  الهيئة سرعان ما واجهتها تحديات عدة من  الشرعي. لكّن هذه 
منه. هذا من جهة ومن جهة أخرى،  الحكم  استنباط  وبالتالي  النص 
حتى وإن سلمنا أن استنباط الحكم ليس بالضرورة من مهام المراقب 
المفسرين  آراء  تعدد  في  يتمثل  آخر  عائق  هناك  أن  إال  الشرعي، 
واالختالفات الجذرية في ما بينهم، وحتى تضارب المفاهيم وبالتالي 

األحكام المستنبطة من النص الواحد وهو ما يسمى بتعدد التفاسير.
من هنا كانت إشكالية بحثنا تتمثل في:

كيف يمكن المراقب المالي ان يتعامل مع تعقيدات المعامالت 
المالية وضبطها وفق موازينها وقوانينها الواقعة بين النص الشرعي، 
من دون أن يفقد المراقب الشرعي فاعليته أو أن يفقد النص روحه 

وقداسته؟ 
أي، هل يمكن أن يكون المراقب المالي محّفز إلقبال المودعين 
شرعية  على  لهم  الضامن  بصفته  اإلسالمية  البنوك  مع  للتعامل 
كيف  أخرى،  جهة  ومن  اإلسالمية؟  للمبادئ  معامالتها  وموافقة 
واختالف  تنّوع  على  اعتماده  خالل  من  الشرعي  للمراقب  يمكن 
نشاطات  وتوسيع  مرونة  زيادة  من  للّنص  الموّضحة  التفسيرات 

البنوك اإلسالمية؟
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أسئلة  عدة  بدورها  تحتوي  التي  االشكالية  هذه  على  لإلجابة 
فرعية سنحاول:

في  ودوره  الشرعي  للمراقب  المفاهيمي  اإلطار  تحديد   ●
المصرف اإلسالمي

إبراز أهمية المراقب الشرعي وما هي الشروط الواجب توفرها   ●
المتوجب  المعرفية  والخلفية  العلمي  الرصيد  بمعنى  فيه 

توفرها في المراقب الشرعي.
الواحد  النص  تفسيرات  تعدد  من  الشرعي  المراقب  موقف   ●
التفسيرات  تضارب  حالة  في  معها  يتعامل  أن  يجب  وكيف 

واختالف الرؤى.
وكخاتمة، سنقوم بتلخيص أهم النتائج التي توصلنا اليها وتقديم 
وظيفة  تدعيم  في  تساهم  أن  يمكن  أنها  رأينا  التي  التوصيات  أهم 
وهذا  اإلسالمي  المصرف  نشاط  حجم  وبالتالي  الشرعية  الرقابة 

على أساس ما استنبطناه من بحثنا المتواضع. 
الرقابة  هيئات  استقاللية  الشرعية،  الرقابة  المفتاحية:  الكلمات 
الشرعي،  النص  فيلولوجيا  الشرعية،  المرجعية  توحيد  الشرعية، 

التنسيق بين الهيئات الشرعية
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المقدمة:
أصبح االقتصاد اإلسالمي يحتل مرتبة مهمة جدا سواء من حيث 
التعامل والنشاطات المدرجة باسمه أو من حيث الدراسات  حجم 
الدراسات  إن  بل  المعاصر،  االقتصادي  الفكر  وأدبيات  العلمية 
هو  سيكون  أنه  على  ترجحه  ما  غالبًا  واالستراتيجية  االستشرافية 
سيكون  تقدير  أقل  على  أو  الوضعي،  االقتصادي  للنظام  البديل 
المنافس العنيد له. وما يفسر هذا التنبؤ هو التطور الكبير في حجم 
الوقت، وال  إطاره وزيادة حجمها مع مرور  المالية في  المعامالت 
الوضعي  واالقتصاد  اإلسالمي  االقتصاد  بين  االختالف  أن  شك 
تحكمه.  التي  والقوانين  التشريعات  ناحية  من  وبخاصة  جوهري، 
وإن كان االقتصاد الوضعي يعتمد على المراقبة والمراجعة الداخلية 
بصفة  المالية  والمؤسسات  )بالبنوك  معامالته  على  للمشرفين 
عامة(، إال أن في حالة االقتصاد اإلسالمي، الشريعة اإلسالمية هي 
الضابطة له، وما علينا إال تطبيقها والعمل وفق ما تنّص عليه بالنظر 
إلى قداسة التشريعات. ومن هنا كان لزامًا على المؤسسات الناشطة 
في ظل االقتصاد اإلسالمي إحداث أو خلق هيئة تحاول ضبط هذه 
الممارسات والعمليات، خصوصًا بالنسبة الى المصارف اإلسالمية 
وفق ما تنص عليه مبادئ الشريعة اإلسالمية. ومن جهة أخرى، بما 
موضوعه  أي  االجتماعية  العلوم  ضمن  يندرج  عامًة،  االقتصاد،  أن 
المشكلة  حل  أي  للفرد-  المحدودة  غير  الحاجات  بتلبية  متعلق 
االقتصادية- يبقى هناك تحدٍّ آخر امام االقتصاد اإلسالمي يتمثل في 
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كيفية حّل المشكلة االقتصادية والحاجات المتعددة للفرد، وبما أن 
سلوكيات األفراد وحاجاتهم تختلف من منطقة إلى أخرى وتتطور 
من حقبة إلى أخرى. وهنا نقصد، كيف يمكن للبنوك اإلسالمية أن 
دون  ومن  حاجاتهم  تقتضيه  ما  وفق  األفراد  سلوكيات  تطور  تساير 
الخروج عن مبادئ الشريعة اإلسالمية؟ وهذه المهمة في نظرنا تقع 
على عاتق المراقب الشرعي أو هيئة الرقابة الشرعية ومن هنا كانت 

إشكالية هذا البحث المتمثلة في: 
تعقيدات  مع  التعامل  الشرعي  المالي  للمراقب  يمكن  كيف 
بين  الواقعة  وقوانينها  موازينها  وفق  وضبطها  المالية  المعامالت 
الشرعي  المالي  المراقب  يفقد  أن  دون  من  وذلك  الشرعي  النص 
وقداسته  روحه  الشرعي  النص  يفقد  أن  دون  ومن  جهة  من  فاعليته 

من جهة أخرى؟
إلقبال  محّفز  كعامل  المالي  المراقب  يكون  أن  يمكن  هل  أي 
شرعية  على  لهم  الضامن  بصفته  اإلسالمية  البنوك  نحو  المودعين 
يمكن  وكيف  جهة،  من  اإلسالمية  للشريعة  ومطابقتها  معامالته 
النص  تفسيرات  تنوع  على  اعتماده  طريق  عن  الشرعي  للمراقب 
البنوك  نشاطات  وتوسع  مرونة  زيادة  من  واختالفها  الشرعي 

اإلسالمية من جهة أخرى؟
الخطة  نتبع  أن  االشكالية سنحاول  االجابة على هذه  أجل  ومن 

التالية:
اإلطار المفاهيمي للرقابة الشرعية وأهدافها وأنواعها   ●
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دور هيئات الرقابة الشرعية في العمل البنكي اإلسالمي  ●
التحديات التي تواجه المرقب الشرعي واستقالليته   ●

المراقب  عمل  توحيد  وجهود  الواحد  للنص  القراءات  تعدد   ●
الشرعي وإخضاعه إلى مرجعية موّحدة.

المحور األول : مفهوم هيئات الرقابة الشرعية
أحدثتها  التي  الجديدة  الهيئات  من  الشرعية  الرقابة  هيئة  تعتبر 
المصارف اإلسالمية لتصبح جزءا من هياكل المصارف اإلسالمية، 
لتمارس  المصارف  لهذه  األساسية  األنظمة  من  وجودها  وتستمد 
ما  بمشروعية  يتعلق  فيما  واإلشراف  والتوجيه  الرقابة  سلطة  عليها 
يقدم عليه المصرف من أعمال، فتنظر في ما يعرض على المصرف 
أو  اإلسالمية  الشريعة  مع  موافقتها  من  للتأكد  وأعمال  عقود  من 
وضع عقود أخرى، وإعادة صياغتها كما تتابع حسن تنفيذ القرارات 
ألي  المصرف  ممارسة  قبل  استشاري  بدور  وتقوم  تتخذها،  التي 
من  المصرف  مسار  وتصحيح  بتوجيه  مكلفة  هي  وبالجملة  عمل، 

الناحية الشرعية.

أوالً: تعريف وأهمية هيئات الرقابة الشرعية
1. تعريف الرقابة الشرعية

يمكن  وسيلة  أنها  على  االصطالحي  المعنى  في  الرقابة  تعرف 
بواسطتها التأكد من مدى تحقيق األهداف بكفاية وفاعلية في الوقت 
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المحدد )الشوبكي،1981، ص 31(. أما بالنسبة الى الرقابة الشرعية 
المالية  المؤسسة  أعمال  »التأكد من مدى مطابقة  أنها:  فتعرف على 
الصادرة  الفتاوى  بحسب  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  اإلسالمية 

والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى« )بنك الراجحي، 2003(.
اإلسالمية  المصارف  في  الشرعية  الرقابة  صور  تنوعت  وقد 
وتباينت في ما بينها واختلفت هياكلها ومسمياتها. فبعض المصارف 
من  عدد  على  اعتمدت  وأخرى  واحد،  شرعي  بمستشار  اكتفت 
الفقهاء من دون أن تتقيد برأي واحد منهم، في حين فّضل بعضهم 
إنشاء هيئة استشارية تفتي بما يعرض عليها فقط من موضوعات وال 

دخل لها بمراجعة األعمال المنفذة.
هيئة  نصت  فقد  الشرعية،  الرقابة  هيئة  تعريف  الى  بالنسبة  أما 
اإلسالمية  للمصارف  والضوابط  والمراجعة  المحاسبة  معايير 

)Islamonline(على ما يلي:
»هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء المختصين   ●
غير  من  األعضاء  أحد  يكون  أن  ويجوز  المعامالت  فقه  في 
الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المصارف 

اإلسالمية وله إلمام بطبيعة المعامالت«.
يقّل  ال  أعضاء  من  الشرعية  الرقابة  هيئة  تتكّون  أن  يجب   ●
بمختص  االستعانة  الشرعية  الرقابة  ولهيئة  ثالثة  عن  عددهم 
المحاسبة  أو  القانون  أو  االقتصاد  أو  األعمال  إدارة  في 
الهيئة،  اختصاصات  تنظم  الئحة  عليهم  وتحكم  وغيرهم، 
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الصالحيات  لها مسؤولياتها وتمنحها  وتصف عملها وتحّدد 
والسلطات المطلوبة ألداء مهمتها في التدقيق.

الذي  التعريف  نفسه  وهو   - فياض  عطية  الدكتور  يعرف  كما 
جاء في منشور بنك السودان- هيئة الرقابة الشرعية كما يلي: »هيئة 
فقه  المتخصصين في  الفقهاء  الشرعية هي جهاز مستقل في  الرقابة 
أن  على  الفقهاء  غير  من  أعضائه  أحد  يكون  أن  يجوز  المعامالت، 
اإلسالمية  المالية  المؤسسات  مجال  في  المتخصصين  من  يكون 
توجيه  الشرعية  الرقابة  لهيئة  ويعهد  المعامالت،  فقه  في  إلمام  وله 
التزامها  من  للتأكد  عليها  واإلشراف  ومراقبتها  البنك  نشاطات 
وقراراتها  فتواها  وتكون  وأحكامها،  اإلسالمية  الشريعة  بمبادئ 

ملزمة للبنك« )فياض، 2005، صفحة 24(.
الرقابة  بينها في تكوين هيئة  تختلف المصارف اإلسالمية في ما 
الشرعية لديها، فيالحظ أن بعض أنظمة المصارف تشترط أن يكون 
عددهم 5 على األكثر، وأن يكونوا من علماء الشرع وفقهاء القانون 
المقارن المؤمنين بفكرة البنك اإلسالمي. وحددت أخرى حدا أدنى 
قانونها  اقتصر  البنوك  بعض  وفي   ،7 هو  أقصى  وحد  أعضاء   3 هو 
التي نصت على  المصارف  أمثلة  على مستشار شرعي واحد. ومن 
تعيين 5 مختصين، هو بنك فيصل اإلسالمي المصري، أما النموذج 
التعاوني  التنمية  وبنك  السوداني،  اإلسالمي  فيصل  بنك  هو  الثاني 
العربية  اإلمارات  والبنوك اإلسالمية في دولة  السوداني،  اإلسالمي 
3 دون وجود حد أدنى وحد أقصى(،  المتحدة )والتي حصرتها في 
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األردني  اإلسالمي  البنك  في  يتمّثل  أن  فيمكن  الثالث  النمط  أما 
ألّن  واألفضل  األحسن  هي  األولى  والطريقة  واالستثمار.  للتمويل 
الفتوى الجماعية والرأي الجماعي أسلم وأدق من رأي الفرد فضالً 
قانونيين  أكانوا  المقارنة سواء  الدراسات  المختصين في  عن وجود 
في  المختصين  لدى  المسائل  تصور  يعزز  وماليين  اقتصاديين  أم 

علوم الشريعة.

2. أهمية الرقابة الشرعية
المصارف  الى  بالنسبة  بالغة  أهمية  ذات  الشرعية  الرقابة  إن 

اإلسالمية ألسباب عدة، من أبرزها:
هو  اإلسالمية  المصارف  عليه  قامت  الذي  األساس  أن   .1
المشروعة،  غير  الربوية  للمصارف  الشرعي  البديل  تقديم 
حيوية  ضرورة  الشرعية  الرقابة  أن  أحد  على  يخفي  ال 
سير  وترصد  تراقب  التي  الجهة  فهي  اإلسالمية،  للمصارف 
معامالتها  في  وتطبيقها  والتزامها  اإلسالمية  المصارف  عمل 

لألحكام الشرعية.
جميع  قبل  من  اإلسالمية  المعامالت  بقواعد  اإلحاطة  عدم   .2

العاملين في المصارف اإلسالمية.
وانتشرت  التجارية،  الصور  فيه  تعقدت  الذي  الوقت  هذا  في   .3
االئتمان،  كبطاقات  التجارية  المعامالت  من  جديدة  أنواع 
يوجد  ال  التي  اإللكترونية  والتجارة  بأنواعها،  والحسابات 
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فإن  وجدت  وإن  القديمة،  الفقهية  المصادر  في  أحكام  لها 
مؤهلين  غير  المصرفي  النشاط  على  القائمين  المصرفيين 

للكشف عنها بأنفسهم.
إن العمليات المصرفية في االستثمار والتمويل بالذات تحتاج   .4
إلى رأي من هيئة الفتوى، نظرًا الى تميز هذه العمليات بالتغير 
وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف. 
ومن ثم، فإّن العاملين في النشاط االستثماري يجب أن يكونوا 
على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية، ألنهم دائمًا بحاجة إلى 

الفتاوى في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.
المصرف  يعطي  المصرف  في  الشرعية  الرقابة  وجود  إن   .5
لدى  ارتياحًا  الرقابة  وجود  يعطي  كما  الشرعية،  الصبغة 

جمهور المتعاملين مع المصرف.
ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها األساسية   .6
دون  الشريعة،  ألحكام  وفقًا  تعمل  أنها  على  إنشائها  وقوانين 

وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك.

ثانيًا: أهداف ومهام هيئات الرقابة الشرعية
الغايات  أن األهداف هي  بالمهام، مع  تختلط األهداف  ما  كثيرًا 
القيام  ينبغي  التي  الواجبات  هي  المهام  بينما  تحقيقها،  يتطلع  التي 
بها للوصول إلى األهداف. ولرفع هذا االلتباس نتطرق إلى كل من 

األهداف والمهام كل على حدى:
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)حماد،  يلي  ما  إلى  الشرعية  الرقابة  هيئات  تهدف  األهداف:   .1
:)2006

والمبادئ  باألحكام  والمؤسسة  البنك  التزام  تحقيق  أ. 
الشرعية.

إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعًا، بتطوير  ب. 
تلك المتبعة في مجال البنوك أو تقديم البدائل الشرعية 

لها كلما أمكن ذلك.
المعروفة  الصيغ  بتطوير  المالية  المعامالت  فقه  إثراء  ج. 
البحث في  واستحداث صيغ ومنتجات جديدة وتطوير 

االقتصاد اإلسالمي والعمل المصرفي اإلسالمي.
التزام العاملين في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية  د. 
البنكي  النشاط  الواجب مراعاتها في  الشرعية  باألحكام 

اإلسالمي.
طمأنة الجمهور من المتعاقدين مع البنك وغيرهم على  ز. 
شرعية النشاط الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالية 

اإلسالمية.
تقوم  للشريعة  الرقابة  هيئة  فإن  األهداف  هذه  تحقيق  أجل  ومن 

بمجموعة من اإلجراءات أهمها:
االجتماع مع إدارة الشركة ومناقشة القائمين على اإلدارة.  .1

االطالع على ميزانية البنك.  .2
االطالع على عمليات البنك االستثمارية وعقودها ومستنداتها.  .3
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القيام بزيارات ميدانية للفروع.  .4
الحصول على إفادات من المتعاقدين مع المصرف.  .5

مراجعة حساب الزكاة.  .6
متابعة أعمال البنك للتأكد من مراعاة المتطلبات الشرعية عند   .7

التنفيذ
والمؤسسات  البنوك  أعمال  بتدقيق  االجراءات  هذه  كل  وتتبع 
المالية بغرض التأكد من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في كل 
فروع هذه المؤسسات، وذلك باالطالع على كل مستندات أو وثائق 
أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى أنها الزمة وضرورية لتمكينها 

من أداء اختصاصاتها.

2. مهام هيئة الرقابة الشرعية:
يمكن تحديد أهم مهام الرقابة الشرعية فيما يلي: 

العقود  ونماذج  واللوائح  التعليمات  وضع  في  المشاركة   .1
وإقرارها  وتصحيحها  ومراجعتها  للمعامالت  الشرعية 

وتطويرها.
مطابقة  من  للتأكد  اإلسالمي  المصرف  أعمال  على  الرقابة   .2

أعماله ألحكام الشريعة اإلسالمية.
تأمين الفقه اإلسالمي في ميدان المعامالت المالية المصرفية،   .3
وإبداء الرأي الشرعي في األنشطة االستثمارية وتطبيق القواعد 

الشرعية على هذه االنشطة.
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المصرفي  العمل  قطاع  في  للعاملين  والتثقيف  التوعية   .4
العاملين  إلى  يحتاج  اإلسالمي  المصرف  أن  إذ  اإلسالمي، 
معقولة  بمعرفة  ويمتازون  الشرعية  األحكام  يفقهون  الذين 
المعامالت  ميدان  في  وخصوصا  الدين  في  الفقه  بأمور 

المصرفية اإلسالمية.
المقدمة  األسئلة واالستفسارات  الرد على  الفتوى من خالل   .5
لها سواء أكانت تلك االستفسارات من العاملين بالمصرف أم 
المتعاملين معه أم المساهمين أنفسهم عند مناقشة الميزانية أو 

في األوقات األخرى.
اإلسالمي،  المصرفي  العمل  تواجه  كبيرة  تحديات  هناك   .6
واإلبداع  التطوير  إلى  ملحة  حاجة  وهناك  مستجدات  وهناك 
وتقديم الحلول والبدائل، لذا فمن مهام هيئة الرقابة الشرعية 
إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي لمواجهة 

هذه التحديات واألخطار.
اإلسالمي  المصرف  بين  األزمات  بعض  حل  في  المساهمة   .7
والمستثمرين  المصرف  بين  النزاع  هذا  كان  سواء  واآلخرين 
أو المساهمين أو بين المصرف والحكومة أو إحدى شركات 
القطاع العام أو الخاص أو األفراد وغير ذلك من خالل هيئة 

تحكمه.
بالمشاكل  المسلم  العام  الرأي  تنوير  إلى  الماسة  الحاجة   .8
أجل  من  الشرعية  النظر  وجهة  من  واالقتصادية  المصرفية 



314

إغالق الباب أمام الشائعات حول شريعة األعمال المصرفية، 
من  واالستفادة  والنشرات  الكتب  وإصدار  نشر  طريق  عن 
الرقابة  هيئة  وقرارات  فتاوى  بيان  في  االنترنت  صفحات 

الشرعية حول األعمال المصرفية. 
الشهادة أمام الجمعية العمومية من خالل تقديم تقرير سنوي   .9
لها يعكس مدى مشروعية أعمال المصرف، وما قامت به هيئة 
الرقابة الشرعية وأساليب متابعتها ورقابتها للنواحي الشرعية، 

ومدى تجاوب اإلدارة والعاملين لتوجيهاتها وقراراتها.

ثالثًا: أنواع الرقابة الشرعية
حيث  الشرعية  الهيئات  أهداف  من  الشرعية  الرقابة  أنواع  تأتي 

تقوم هذه األخيرة بمهمتين:
المؤسسات  إدارة  بمساعدة  تقوم  حينما  داخلية:  مهمة   -
المالية اإلسالمية ومالكيها على االلتزام بأحكام الشريعة 

اإلسالمية.
المتعامل  للجمهور  مساعدتها  حين  أي  خارجية:  مهمة   -
مع المؤسسة والجهات الرقابية العامة على تقويم مدى 

التزام المؤسسة بأحكام الشريعة اإلسالمية.
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار نوعين للرقابة الشرعية



315

1. الرقابة الشرعية الخارجية
مع  المتعاملين  )عموم  للجمهور  الشهادة  أنها  على  وتعرف 
بالقدر  الشرعية  واألحكام  بالفتاوى  المؤسسة  بالتزام  المؤسسة( 
المهمة  وهذه  إسالمية،  مؤسسة  من  عادة  الجمهور  يتوقعه  الذي 
المراجعين )الخليفي،  الخارجي في اصطالح  المراجع  تثبت عمل 

.)2003

عليها  يتدّرب  مهارات  الخارجية  الشرعية  الرقابة  تتطلب  كما 
النهائي  فالهدف  الفقهاء،  القانونيين( دون  )الممارسون  المراجعون 
االطمئنان  هو  اإلسالمية  المؤسسات  مع  المتعاملون  يبتغيه  الذي 
إلى التزامها الفعلي بأوامر الشريعة اإلسالمية ونواهيها وهذا يتطلب 
الرقابة على  الهيئات الشرعية ثم  أوالً وضع المعايير الصحيحة من 
األمرين  إلى  يوجه  أن  من  المعايير، والبد  لتلك  المؤسسات  تطبيق 

كليهما قدر متناسب من االهتمام )الزرقا، 2013، صفحة 3(.
فيتضح  الخارجية،  الشرعية  الرقابة  أهمية  الى  بالنسبة  أما 
الرقابة  وظيفة  بين  الشبه  ألوجه  وإدراكنا  اقتباسنا  من  جليًا  ذلك 
بالوسائل  يتعلق  ما  في  الخارجية، وهذا  المراجعة  الشرعية ووظيفة 
المراجعة  مهمة  أن  حيث  األخرى،  والنواحي  واالختصاصات 
الخارجية قد قطعت شوطًا طويالً ومهمًا في مجال التطوير وإرساء 
للرقابة  وضوابط  معايير  اقتراح  سيتم  الصدد  هذا  وفي  القواعد. 
مهنة  إليها  توصلت  التي  المعايير  من  اقتباسًا  الخارجية  الشرعية 
مراجعة الحسابات الخارجية بعد فترة طويلة من الزمن ومن خالل 
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التجربة والخطأ، وذلك من منطلق أن »الحكمة ضالة المؤمن حيثما 
الحكمة  هذه  تتعارض  لم  طالما  بها«،  الناس  أحق  فهو  وجدها  ما 
تهتز  الشريعة. قد  مع أصل من أصول اإلسالم أو حكم من أحكام 
تجاوزات  حدثت  إذا  اإلسالمي  االقتصادي  بالنظام  الناس  ثقة 
تكشفها  أن  دون  اإلسالمية  المصارف  إدارات  في  جسيمة  شرعية 
االحتماالت  هذه  أن  الباحثين  رأي  وفي  الشرعية،  الرقابة  هيئات 
فيمن  المطلوب  التأهيل  مستوى  تحدد  معايير  غياب  ظل  في  واردة 
الجهات  إدارات  عن  استقالليته  وتؤكد  الشرعية،  بالمراجعة  يقوم 
يستطيع  كي  منه  المطلوبة  األعمال  وتحدد  بمراجعتها،  يقوم  التي 
المعايير كيفية  ثابتة، كما تحدد هذه  أدلة  بثقة، وبناًء على  إبداء رأيه 
والذين  نتائجها  من  للمستفيدين  الشرعية  المراجعة  نتائج  توصيل 
يهمهم االطالع على التزام هذه المصارف والمؤسسات اإلسالمية 

بالشريعة اإلسالمية )الزرقا، 2013، صفحة 4(.

2. الرقابة الشرعية الداخلية
إن الرقابة الداخلية في البنوك جزء أساسي في الخطة التنظيمية، 
المؤسسة  بواسطة  تبنيها  يتم  التي  الطرق والوسائل  العديد من  ولها 
البيانات  في  والثقة  الدقة  وتوفير  أصولها،  لحماية  وذلك  المالية 
بالسياسات  وااللتزام  اإلنتاجية  الكفاءة  وتشجيع  المحاسبية. 

اإلدارية.
على  تقتصر   – قريب  أمد  إلى   – الداخلية  الرقابة  كانت  وقد 



317

المصارف اإلسالمية  بادرت بعض  أن  إلى  المالية والفنية  الجوانب 
إلى االهتمام بالرقابة الشرعية الداخلية، وال تزال هذه المبادرة على 
نطاق محدود بالرغم من صدور معيار عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية عن الرقابة الشرعية الداخلية.
وال بد من االستفادة من االقتصاد الوضعي الذي تطور في مجال 
التدقيق أو الرقابة بسبب الظروف المدنية التي أحاطت به، مما أدى 
إلى إرساء مبادئ وقواعد ال تتعارض بمعظمها مع الفكر اإلسالمي. 
بل إن القواعد العامة للتشريع والتفكير من المنظور اإلسالمي تقرر 
على  هذا  ساعد  لقد  التسميات.  اختالف  من  بالرغم  المبادئ  تلك 
وضع معيار للرقابة الشرعية يسهم في تحقيق المهام المنوطة بهذه 

الجهة المهمة بالنسبة الى البنوك اإلسالمية.
أو  الداخلية  الرقابة  خالل  من  سواء  بالرقابة  القيام  يمكن  وال 
الرقابة الخارجية إال إذا تم وضع الخطط بصورة واضحة وسليمة، 
واألنظمة  اللوائح  إعداد  وتم  والوسائل  األهداف  تحديد  وتم 
الصالحيات واالختصاصات وسير  بوضوح  تحدد  التي  والضوابط 
االلتزام  على  واألنظمة  اللوائح  هذه  في  التأكيد  وتم  العمليات، 
الحريصين  العاملين  اختيار  خالل  من  وذلك  اإلسالمية.  بالشريعة 
يتّم  أن  على  نواهيه،  واجتناب  وجل  عز  اهلل  بأوامر  االلتزام  على 
غدة،  )أبو  عملهم  مجال  في  أو  المعامالت  فقه  في  سواء  تأهيلهم 

2001، صفحة 16(.
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1.2 تنظيم عملية المراجعة الداخلية الشرعية:
عملية  وتنظيم  إدارة  حسن  تضمن  قواعد  وجود  الضروري  من 
غدة،  )أبو  التالي:  النحو  على  وتكون  الداخلية  الشرعية  الرقابة 

2001، ص17( 

تحديد دقيق ألهداف وسلطة ومسؤولية إدارة الرقابة الشرعية   1
الداخلية.

وضع الخطط الالزمة إلنجاز وتحقيق األهداف.  2
وجود سياسات ولوائح مكتوبة تنظم إجراءات الرقابة الشرعية   3

الداخلية.
الشرعية  الرقابة  إدارة  أفراد  الختيار  ومعايير  قواعد  وجود   4

الداخلية.
يمكن  والذي  للحسابات  الخارجي  المراجع  مع  التنسيق   5
إليها  يتوصل  التي  النتائج  بعض  ومن  مهاراته  من  االستفادة 

إلنجاز أهداف الرقابة الشرعية الداخلية.
عن  المسؤول  بواسطة  الالزمة  واإلجراءات  البرامج  وضع   6
على  األعمال  أداء  لضمان  الداخلية  الشرعية  الرقابة  وظيفة 

أعلى مستوى من اإلتقان والجودة.
التعرف على آراء وفتاوى الهيئة الشرعية لكل ما هو جديد.  7

الرد على استفسارات جهاز التنفيذ خالل حركة العمل اليومي.  8
المختلفة  المراحل  خالل  والتوثيق  المراجعة  بمهام  االطالع   9

للتنفيذ.
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توجيهات  ضوء  في  بأول  أوال  وتصحيحها  األخطاء  اكتشاف   10

المنتدب  العضو  أو  التنفيذية  اللجنة  أو  الشرعية،  الرقابة  هيئة 
لذلك الغرض.

في  تتوافر  أن  البد  الداخلية  الشرعية  الرقابة  أنظمة  تنجح  ولكي 
وبخاصة  المناسبة  الشرعية  الخلفية  الداخليين  الشرعيين  المراقبين 
هيئة  توافق  وأن  المناسب،  التكوين  يتلقوا  وأن  المعامالت،  فقه 
العلمية  أهميتهم  من  التأكد  بعد  تعيينهم  على  الشرعية  الرقابة 
بأحكام ومبادئ  بااللتزام  يتعلق  فيما  اإليجابي  والعملية وتوجيههم 

الشرعية اإلسالمية.

2.2  مراحل الرقابة الشرعية:
اإلسالمية  المصارف  معظم  في  الداخلية  الشرعية  هيئة  عمل  إن 
ال يتجاوز اإلفتاء النظري، وقليل من المصارف تتيح للهيئة مراجعة 
الخاصة  المالية  بياناتها  واقع  من  بالتفصيل  االستثمارية  عملياتها 
هذه  على  الحكم  من  الهيئة  تمكن  بحيث  وبالدخل،  باالستثمارات 
التوجيهات  إعطاء  مع  ال،  أم  شرعية  بصورة  تمت  هل  العمليات 

لتصحيح المخالفات إن وقعت.
لغرض  ثالث  بمراحل  تمر  أن  اإلسالمية  للمصارف  البد  لذا 
تحقيق الهدف األساسي من الرقابة الشرعية الداخلية وهي )حماد، 

:)2006

للعمليات  بالرقابة  تسمى  أو  المسبقة  الشرعية  الرقابة   1
الرقابة  فتقوم  تنفيذها،  المصرف  إدارة  تنوي  التي  والمشاريع 
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بعد ذلك  لتعرضها  البيانات والمعلومات  الشرعية بجمع كل 
تنفيذها  البنك على  إقدام  قبل  برأيها  لتدلي  الفتوى  هيئة  على 
قامت  أو  استبعدتها  الشريعة  ألحكام  مخالفة  أنها  تبين  فإذا 
الرقابة  فعلى  لذا  الشرعية،  األحكام  مع  يتوافق  بما  بتعديلها 

الشرعية في هذه المرحلة االهتمام بما يلي:
مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام األساسي.  ●

إشرافها على إعداد وصياغة نماذج العقود.  ●
للمصرف  المناسبة  الشرعية  الصيغ  من  المزيد  إيجاد   ●
والخدمات  األساليب  في  التطور  لمواكبة  اإلسالمي 

المصرفية.
استثمار  أساليب  من  يقترح  ما  لكل  الشرعية  المراجعة   ●

جديدة.
غير  المصارف  مع  التعامل  لضبط  الالزمة  القواعد  وضع   ●

اإلسالمية.
إعداد دليل عملي شرعي.  ●

بالرقابة العالجية: وهي مراجعة  التنفيذ أو تسمى  أثناء  الرقابة   2
رأي  تحتاج  التي  واالستثمارية  المصرفية  العمليات  وتدقيق 
شرعي وتتمثل في المتابعة الشرعية ألعمال المصرف وذلك 
البنك  التزام  التأكد من  المختلفة بهدف  التنفيذ  خالل مراحل 
أوال  تصحيحها  ومتابعة  الصادرة  للفتاوى  الكامل  بالتطبيق 

بأول.
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بالنقاط  المرحلة  هذه  في  الهيئة  دور  إبراز  يمكن  لذلك  إضافة 
اآلتية:

إبداء الرأي الشرعي في ما يحال إليها من معامالت البنك.  ●
الهيئة على إتمام المشروعات االستثمارية  اشتراط موافقة   ●

قبل اتخاذ الخطوة النهائية في التنفيذ.
أثناء  الشرعية  الناحية  من  الشكاوى  في  التحقيق  سرعة   ●

التنفيذ وعمل الالزم تجاهها.
االطالع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة   ●

الشرعية لعمليات المصرف وإبداء الرأي بشأنها.
رقابة  أو  التكميلية  الرقابة  أي  للتنفيذ  الالحقة  الرقابة   3
ألنها  الشرعية  الرقابة  أعمال  أغلب  فتمثل  المتابعة، 
تتناول األعمال العادية والمتكررة والتوجيهات الصادرة 
العمليات  ملفات  كمجموعة  االختصاص،  جهة  عن 
الدورية  البيانات  ومراجعة  التنفيذ  بعد  االستثمارية 
ومراجعة  الرسمية  للجهات  المصرف  من  المرسلة 

تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي.
بتقييم  عام  كل  نهاية  في  الشرعية  الرقابة  هيئة  تقوم  آخر  وبمعنى 
هو  المصرف  قيام  أساس  ألن  الشرعية،  الناحية  من  البنك  عمل 
من  يتطلب  األمر  وهذا  اإلسالمي  المصرفي  العمل  قواعد  تطبيق 
المراجعة  هذه  وتتم  المصرف،  ألعمال  المستمرة  المراجعة  الهيئة 

من خالل وسائل عديدة منها:
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مراجعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفيذ.  ●
االطالع على الميزانية العامة وتقرير مراجعة الحسابات.  ●

كالبنك  الخارجية  الرقابية  الجهات  تقارير  مراجعة   ●
المركزي.

وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية.  ●

رابعًا: أهم المرجعيات الشرعية للرقابة الشرعية
نشأت هيئات الرقابة الشرعية في المصارف المالية اإلسالمية منذ 
لم  يومئذ  نطاق عملها األساسي  أن  1975م، مع  انطالقها عام  بداية 
يتعدَّ إصدار الفتوى والرأي الشرعي حول ما يعرض عليها من جهة 
هذه المؤسسات المالية اإلسالمية. ولم يكن لهذه الهيئات الشرعية 
يومئذ الئحة داخلية تحدد طبيعة عملها وصالحياتها ونطاق عملها 
وإلزامية قراراتها مع بعض الفوارق في عدد من المؤسسات لهيئات 
أو  قراراتها  وإلزامية  الشرعية في عدد أعضائها واجتماعاتها  الرقابة 

عدم إلزاميتها.
بوجود  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  مع  الحال  هذا  واستمّر 
التدقيق  بإدارة  يسمى  لما  وجود  دون  من  الشرعية،  الرقابة  هيئات 
عامًا  عشر  ثمانية  قبل  إال  الداخلي  الشرعي  المراقب  أو  الشرعي 
الشرعية  الرقابة  هيئات  وتوصيات  وإلحاح  إصرار  بعد  تقريبا، 
مراقب  تعيين  تم  بحيث  لها،  التابعة  اإلسالمية  المالية  للمصارف 
برزت  عندها  المؤسسات.  هذه  لدى  شرعي  مدقق  أو  شرعي 
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مرجعيات شرعية عدة للعاملين في مهنة التدقيق الشرعي وهي )آل 
محمود، 2011، صفحة 11(:

ويتمّثل  المالية.  للمؤسسة  تابعة  تكون  الشرعية:  الرقابة  هيئة   ●
واآلليات  الضوابط  استنباط  في  الشرعية  المرجعية  هذه  دور 
ووضع الخطوات والتسلسل الشرعي للعمليات المستخدمة 

في هذه المؤسسة المالية.
مع  تزامن  اإلسالمي:  العالم  لرابطة  اإلسالمي  الفقه  مجمع   ●
شرعية  مرجعيات  إنشاء  اإلسالمية  المالية  المصارف  إنشاء 
الفقه  مجمع  ومنها  العالم  أنحاء  جميع  في  اإلسالمية  لألمة 
1978م، بحيث  العالم اإلسالمي عام  التابع لرابطة  اإلسالمي 
تم تقديم العديد من القرارات والفتاوى المتعلقة بالمصارف 

المالية اإلسالمية.
ويتم  1981م،  عام  إنشاؤه  تم  الدولي:  اإلسالمي  الفقه  مجمع   ●
بالمؤسسات  والمتعلقة  المهمة  القضايا  مناقشة  خالله  من 
والتوصيات  القرارات  فيصدر  ومنتجاتها  اإلسالمية  المالية 

والفتاوى حولها.
اإلسالمية:  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة   ●
المعايير  إلعداد  كبير  بجهد  1991م  عام  الهيئة  هذه  تأسست 
المعايير  حازت  اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  المحاسبة 
المجال  في  معتمدة  أصبحت  حتى  عاما  قبوال  منها  الصادرة 
المصرفي اإلسالمي، كما رأت الهيئة أن تصدر معايير شرعية 
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على طراز المعايير المحاسبة حتى تكون مرجعا شرعيا للبنوك 
في التقيد بالشريعة اإلسالمية الغراء.

العليا: قامت بعض الدول – على سبيل المثل  الهيئة الشرعية   ●
ماليزيا والسودان وجمهورية سوريا– عن طريق البنك المركزي 
وبإصرار من كبار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بتلك الدول 
للبنك  تابعة  عليا  رقابة  هيئة  إنشاء  بطلب  القانون  حسب  أو 
هيئات  وقرارات  فتاوى  في  التدقيق  في  وتختص  المركزي 
رأت  حال  في  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  الشرعية  الرقابة 
الهيئة العليا ذلك، كما تقوم بإصدار الفتاوى للبنك المركزي 
هذه  فقدمت  اإلسالمية.  المالية  المؤسسات  على  وتعميمها 
يمكن  المصرفي  العمل  في  نموذجا  العليا  الشرعية  الهيئة 

االستفادة منه وتصحيح األخطاء أو السلبيات إن وجدت.
خطوة  ماليزيا  خطت  اإلسالمية:  المالية  الخدمات  مجلس   ●
ماليًا  مركزًا  تصبح  بأن  هدفها  تحقيق  تجاه  أكثر  قّربتها 
المالية  الخدمات  مجلس  إلنشاء  2006م،  في  إقليميًا  إسالميًا 
المصرفية  المعامالت  ومعايير  إرشادات  لوضع  اإلسالمية 
اإلسالمية – وهو عبارة عن اتحاد للبنوك المركزية والسلطات 
المسؤولة عن اإلشراف على  المؤسسات  المالية وغيرها من 
استجابة  يأتي   – وتنظيمها  اإلسالمية  المصرفية  المعامالت 
وقد  اإلسالمية.  المالية  الخدمات  لصناعة  المتزايدة  لألهمية 
والبنوك  الدول  من  لكثير  اهتمام  موضع  المجلس  أصبح 
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طبيعة  مع  يتناسب  بما  فشيئا  شيئا  الفجوة  سد  في  المركزية 
الدولية  المعايير  من  بدال  اإلسالمية  المالية  المصارف 
المعروفة لدى المتعاملين في القطاع التقليدي والتي ال تالئم 

طبيعة المصارف اإلسالمية.

المحور الثاني: التحديات التي تواجه الرقابة الشرعية وآليات 
تطويرها

أوالً: ضغوطات ومعوقات الرقابة الشرعية
الرقابي، وفي كل األعمال  الوظيفي، والعمل  العمل  األصل في 
الجودة،  في  عالية  معاييرها  كانت  كلما  أنه  الناس،  بها  يقوم  التي 
والضبط، واإلتقان، كان العمل مقدرًا مرحبًا به، والعكَس بالعكس. 
دور  فمثالً  الشرعية،  الرقابة  مع  يختلف  األمر  أن  العجب  من  لكن 
الرقابة  أما  دقيقًا،  صارمًا  كان  كلما  به  مرحب  الحسابية  المراجعة 
صًا  ُمنغِّ يكون   ،)2008 )الغرياني،  بحسب  دورها  فإن  الشرعية 
ًقًا مضبوطًا. وتجد أعضاء الرقابة الشرعية  للمسؤولين كلما كان ُمدقَّ
إذا أرادوا ضبط األمر ضبطًا فقهيًا صحيحًا يحاسب على كل مخالفة، 
ضعيفة،  الهيئة  تراها  بفتاوى  أخذ  أو  خلل،  فيها  معاملة  كل  ويمنع 
فيه  توصف  المسؤولين  من  متزايد  معنوي  لضغط  تتعرض  تجدها 
الشرعية  الرقابة  من  المنهج  هذا  اتباع  أن  ويرون  بالتشدد،  الرقابة 
يكبلهم ويعيقهم عن االنطالق. وكثيرًا ما يدخلون معها ضمن هذا 
الضغط المعنوي - للتخفيف من القيود - في جدال بأن هذه المسألة 
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لمصارف  الشرعية  الرقابة  وأن  العلماء،  بين  خالف  فيها  تلك  أو 
أخرى جوزتها، فتتنازل الرقابة الشرعية للمصالحة وإنصاف الحلول 
وبذلك  الصواب،  أنه  لها  ترجح  ما  الضغط على خالف  هذا  تحت 

تفقد الرقابة موضوعيتها واستقالليتها ومصداقيتها.
لديهم  التي  الشرعية  الرقابة  يحاجون  عادة  والمسؤولون 
في  التوسع  بحجة  الشرعية،  القيود  من  يخففون  الذين  باآلخرين 
على  والحفاظ  الضمانات،  وبحجة  كافة،  للناس  الخدمات  تقديم 
األضبط  المعيار  إلى  السعي  وكأن  المودعين،  المستثمرين  أموال 
وال  الضياع،  إلى  المستثمرين  أموال  ض  ُيعرِّ الذي  هو  واألمثل 
المؤسسات  من  كثيرًا  تجد  أنك  بدليل  صحيح،  غير  هذا  أن  شك 
به  ُتبعد  واألمثل  األضبط  المعيار  تطبق  التي  األخرى  اإلسالمية 
العقود تجدها تحقق نجاحًا كبيرًا قد  الربا وفساد  التعامل عن شبح 

يفوق المؤسسات اإلسالمية المتساهلة المتخففة.
في  المسؤولين  من  كالً  تعترض  التي  الشائعة  المعوقات  ومن 
القوانين المعمول بها في  الصرافة اإلسالمية والرقابة الشرعية معًا، 
في  كما  الضرائب،  أو  الجمارك  مصلحة  يخص  فيما  أحيانًا  الدولة 
الواحدة  السلعة  على  الضريبي  االزدواج  تفادي  على  قدرتهم  عدم 
في بيع المرابحة المحلية، وكما في اشتراط هيئة الجمارك أن تكون 
د باسم العميل وليس بإسم المصرف،  المستندات الصادرة من الُمَورِّ
كما في عقود المرابحة االستيرادية بحجة أن المصرف غير مرخص 
له في االستيراد. وهذا الشرط الذي يجعل المستندات باسم العميل 
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تمويل  إلى  العقد  ويحّول  المرابحة،  عقد  يفسد  المصرف  باسم  ال 
باسم  المستندات  صدرت  سواء  الجمارك-  وهيئة  بفائدة،  ربوي 
شيئًا،  تفقد  فال  تتأثر،  ال  ثابتة  مواردها  العميل-  باسم  أو  المصرف 
لكن عدم سن قوانين تحمي الصرافة اإلسالمية، ما يجعل التعارض 
 ،2008 )الغرياني،  المنتجات  من  لكثير  الشرعي  التطبيق  عند  قائما 

صفحة 8(.

ثانيًا: الصعوبات والمخاطر التي تواجه العمل الرقابي الشرعي
المصرف  إدارة  أذهان  في  الشرعية  الرقابة  مفهوم  تبلور  عدم  إن 
سيؤدي إلى خلق تحديات ومخاطر عديدة لهذه الهيئة، خاصة عند 
عدم وجود منهج واضح معتمد من إدارة المصرف ألعمال الهيئة، 
المصارف  في  الفتوى  هيئة  تواجه  التي  والمعوقات  الخدمات  ومن 

اإلسالمية: 
ما  بالبنك اإلسالمي وهيمنته عليه. وهذا  المركزي  البنك  عالقة 
يجعل المراقب الشرعي بين شرعية وجود البنك اإلسالمي في حد 
اإلسالمي  البنك  بنشاط  واالكتفاء  النشأة  عملية  تجاوز  وبين  ذاته 

فقط.
قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعامالت المصرفية   .1
وجود  عدم  إلى  يؤدي  مما  الحديثة،  االقتصادية  والمسائل 
تصور واضح لهذه المسائل ومن ثم صعوبة الوصول للحكم 

الشرعي الصحيح فيها.
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بعض  في  الشرعية  الهيئة  لقرارات  السريعة  االستجابة  عدم   .2
وصالحياتها،  اختصاصاتها  محدودية  إلى  إضافة  المصارف، 
أو  معلومات  بأية  اإلدالء  من  المصارف  بعض  الهيئة  تمنع 

تصريحات تتعلق بأعمال المصرف.
المصرف  إدارة  مجلس  من  الهيئة  لها  تتعرض  التي  الضغوط   .3
الذي يحاول التأثير عليها، فضالً عن عدم االستجابة السريعة 

لقراراتها من قبل إدارة المصرف.
تعدد الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية في البلد الواحد   .4
الفتاوى  إصدار  في  التطابق  أو  التنسيق  عدم  إلى  يؤدي  مما 

المتعلقة بالعمل المصرفي.
وصعوبة  االقتصادية  المعامالت  في  والكبير  السريع  التطور   .5

متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي.
للجمعية  تقرير  تقديم  على  الشرعية  الرقابة  هيئة  دور  اقتصر   .6
معامالته  جميع  وصحة  بسالمة  المركزي  للبنك  العامة 
التأكد  دون  مكتبية،  بيانات  على  اطالعهم  على  بناًء  الشرعية 
المصارف  تلك  عمليات  مطابقة  من  العملية  الناحية  من 

للشريعة اإلسالمية. 

والشك أن مثل هذه التحديات والمخاطر قد أضفت الكثير من 
عدم  مثل  اإلسالمية  المصارف  في  الشرعية  الرقابة  على  المآخذ 
يتعلق  ما  على  الرقابة  أو  العاملين  اختيار  نظام  وضع  في  مشاركتها 
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التعليمات  وضع  في  مشاركتها  وعدم  الحسنة  والقروض  بالزكاة 
في  الرأي  إبداء  أو  المصرف  داخل  بالتشغيل  الخاصة  التقليدية 
الديون المتأخرة وتحديد ما إذا كان التعامل مع المصرف اإلسالمي 
الدفع، فضالً عن عدم وجود نص  قادرًا على  أو  أو مماطالً  معسرًا 
قانوني يوضح اآلثار القانونية لتقصير المراقب الشرعي أو خطته في 
أداء مهامه في المصرف وبالتالي تحديد مسؤوليته في هذا المجال.

حلول مقترحة:
هيئات  عمل  تعترض  مشكالت  من  إليه  التطرق  تم  ما  ضوء  في 
كالتالي:  وهي  الحلول،  من  مجموعة  نقترح  الشرعية،  الرقابة 

)الكردي، 2003(
أحكام  في  المتبحرين  العلماء  من  األكفاء  اختيار  إلى  السعي   .1
الفقه وبالذات في المعامالت المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة 

المعامالت المصرفية بشكل خاص.
تطعيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعامالت المصرفية.  .2

تقبل خريجي كليات  إيجاد مراكز علمية ومعاهد  إلى  السعي   .3
في  دراسية  ومواد  بدورات  بتزويدهم  وتقوم  بالذات  الشريعة 

المعامالت المصرفية.
المصرف  تصرفات  كافة  في  النظر  من  الفتوى  هيئة  تمكين   .4
وعدم إخفاء أي تصرف من التصرفات عنها مهما كان صغيرا 

في ذهن البعض.
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المصارف  كافة  في  الشرعي  التدقيق  هيئة  إيجاد  إلى  السعي   .5
اإلسالمية.

إضافة اإللزامية على قرار الهيئة وتفعيل قراراتها ومتابعة ما قد   .6
أوصت بتعديله

ثالثًا: آليات وصيغ تطوير هيئات الرقابة الشرعية
التالية:  الخطوات  باتباع  الشرعية  الرقابة  هيئات  تطوير  يمكن 

)الزحيلي، 2012، الصفحات 24-21(:
المشاورة والتنسيق في فروع المصرف الواحد:  1

بين  والتفاهم  والتنسيق والتعاون واللقاء  المشاورة  تتم  أن  يجب 
في  أكان  سواء  الواحد،  المصرف  فروع  في  الشرعية  الرقابة  هيئات 
القطر الواحد، أو في عدة أقطار، كمجموعة »دلة البركة المصرفية«، 

وفروع مصرف فيصل اإلسالمي، ومصارف بيت التمويل وغيره.
اللقاءات الدورية والتعاون بين هيئات الرقابة الشرعية:  2

المالية  والمؤسسات  للبنوك  الشرعية  الهيئات  تنظم  بأن  وذلك 
اإلسالمية فيما بينها لقاءات منظمة ودورية لعرض ما انتهت إليه من 
مشترك  موضوع  لمناقشة  أو  عملها،  دائرة  في  شرعية  وفتاوى  آراء، 

عرض عليها.
المؤسسات  بين  النظر  وجهات  وتوحيد  واللقاء  التفاهم   3
لتوفير هيئة رقابة  الواحد،  القطر  المصارف اإلسالمية في  أو  المالية 

شرعية مركزية تشرف على البنوك اإلسالمية:
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يمكن تطبيق ذلك عن طريق إنشاء مكتب للتدقيق الشرعي العام، 
وهو عبارة عن مؤسسة فنية تنشأ وفقًا لقانون خاص يصدر بشأنها، 
المالية  والشركات  المصارف  أعمال  مراقبة  في  عملها  وينّظم 
الهيئات  قبل  من  تقاريرها  وتعتمد  الشرعية،  الناحية  من  اإلسالمية 
الشرعية الرسمية. ويتكّون المكتب من مختصين في فقه المعامالت 
الشرعية، خصوصا فقه المعامالت المالية، ومن محاسبين قانونيين

المصارف  أو  المالية  للمؤسسات  عليا  رقابة  هيئة  إنشاء   4
اإلسالمية في القطر الواحد:

وهو ما حصل في السودان، فأنشأت هذه الهيئة بالقرار الوزاري 
تختلف  الهيئة  وهذه   ،1992 مارس   02 بتاريخ   184/1992 رقم 
بمثابة  وهيكليًا  تنظيميًا  فتعتبر  رقابة،  هيئات  من  عداها  عما  نوعيًا 
يتمتع بصالحية  القطر، وهي جهاز رسمي  أعلى داخل  جهاز رقابة 
هيئة  وهي  الفرعية،  الرقابة  لهيئات  والمتابعة  والمراقبة  اإلشراف 

مستقلة وحاكمة على جميع البنوك في السودان.
الشرعي  اإلشرافي  المجلس  بتشكيل  ماليزيا  إليه  سعت  ما  وهو 

في البنك المركزي.

الهيئة  شكلت  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  تمَّ  ما  هذا 
القانون  بموجب  الشؤون اإلسالمية واألوقاف  لوزارة  التابعة  العليا 
المالية  المؤسسات  قانون  وهو   ،1985 لعام   6 رقم  االتحادي 
اإلسالمية في دولة اإلمارات، وهو ما اتبعته سوريا بإنشاء هيئة رقابة 
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شرعية عليا في المصرف المركزي، في مجلس النقد والتسليف.
األوقاف  وزارة  في  الفتوى  إدارة  به  قامت  ما  ذلك  في  ويدخل 
المسائل  في  لتفتي  مركزية  استشارية  هيئة  إنشاء  عبر  الكويتية 

المعروضة عليها فقط، وال صلة لها بمراجعة األعمال المنفذة.
العالم  لرابطة  التابع  الفقهي اإلسالمي  المجلس  ومن هنا أصدر 
عليا  هيئة  وبإيجاد   ،2007 لعام   19 الدورة  في  توصية  اإلسالمي 
المصارف  عن  مستقلة  إسالمية،  دولة  كل  في  المركزي  البنك  في 
لتكون  الماليين،  والخبراء  الشرعيين  العلماء  من  ن  تتكوَّ التجارية، 
وفق  أعمالها  من  التأكد  أجل  من  اإلسالمية،  للمصارف  مرجعًا 

الشريعة اإلسالمية.
إما  القطر  في  الشرعية  الرقابة  هيئات  بين  العالقة  تتم  أن  ويمكن 
مباشرة فيما بينها، وإما بتوسيط الهيئة العليا للرقابة الشرعية القطرية، 

أو في البنك المركزي، أو مؤسسة النقد أو الوزارة.
العربية  والبلدان  األقطار  في  الشرعية  الرقابة  هيئات  لقاء   5

واإلسالمية على المستوى العالمي:
للتنسيق، وتوحيد المناهج، واإلشراف والرقابة، وعرض الفتاوى 
للمستقبل،  والتخطيط  فيها،  والتشاور  هيئة،  كل  عن  تصدر  التي 

واتخاذ منهجية فقهية موحدة.



333

رابعًا: إمكانية التكامل والتنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية في 
المؤسسات المالية اإلسالمية ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي

المجامع  أحد  في جّدة هو  الدولي«  الفقه اإلسالمي  »مجمع  إن 
السابقة  األمور  في  يساهم  أن  منه،  يطلب  بل  منه،  ويؤمل  الفقهية، 

التي ذكرناها للمجامع الفقهية عامة.
أوسع  وأنه  وخصائصه،  وعالميته،  الخاصة،  مكانته  الى  ونظرًا 
انه  الى  إضافة  اإلسالمي،  للعالم  وتغطية  مكانا،  الفقهية  المجامع 
يضّم أكبر عدد من العلماء والفقهاء في البالد اإلسالمية، واعتراف 
 ،2005 )فياض،  يلي:  بما  ملزم  فهو  ولذلك  فيه،  رسميا  الدول 

الصفحات 41-38(.
التنسيق بين أعمال المجامع الفقهية،  1

المالية  المؤسسات  ألعمال  وقوانين  أنظمة  لوضع  المبادرة   2
اإلسالمية، لتكون موحدة، وشاملة.

الشرعية،  الرقابة  لهيئات  عام  نظام  إصدار  على  الحرص   3
لترسيخ قيمها، وتحديد أهدافها، وبيان واجباتها.

العمل على عقد الندوات العلمية المحلية، والمؤتمرات الدولية،   4
لطرح المحاور التي تعتني بالتطوير، واالبتكار، والتجديد.

توحيد معايير الرقابة واإلشراف والمحاسبة بين هيئات الرقابة   5
اإلسالمية  والبنوك  المالية  المؤسسات  وبين  أوال،  الشرعية 
 ،2000 )شابرا،  الشرعيين  المراقبين  مهام  لتسهيل  وهذا  ثانيا 

صفحة 91(.



334

الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجّمع  قرارات  إلزامية  تأكيد   6
جميع  وعلى  والعلمي  والشعبي  الرسمي  المستوى  على 
التهديد  المالية والمصارف اإلسالمية، وهذا مع  المؤسسات 

بالتنديد بالمخالف )داود، 1966(.

المحور الثالث: واجب استقاللية هيئات الرقابة الشرعية
أوالً: واجب االستقاللية وواجب المحافظة على األسرار المهنية

1. استقاللية هيئة الرقابة الشرعية
أية  عن  استقاللها  في  وسلطتها  الشرعية  الرقابة  هيئة  قوة  تكمن 
أو  اإلدارة،  مجلس  سواء  المالية  المؤسسة  داخل  قرار  ذات  جهة 
القانونية.  وصالحيتها  درجتها،  اختالف  على  المؤسسة  إدارات 
مجلس  من  صالحيتها  تحديد  أو  تكوين  أو  انبثاق  فإن  ولذلك، 
يمكن  التي  السلطة  نوع من  المؤسسة يجعل عليها  إدارة  أو  اإلدارة 
أن تؤثر في قرارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أما إذا كانت الهيئة 
وإلزامية  استقالليتها،  مع  يتنافى  فهذا  المؤسسة،  إدارات  من  إدارة 
أن  ينبغي  سلطتها  استمداد  فإن  ولهذا  الحكم،  بمثابة  فهي  قراراتها 
يكون مباشرة من مساهمين تختارهم في اجتماع الجمعية العمومية. 
شبهات،  أو  تأثيرات  أية  عن  بعيدا  الهيئة  اختيار  يجعل  الذي  األمر 
سنة  اإلسالمية  للبنوك  الدولي  االتحاد  قانون  عليه  نّص  ما  وهذا 
لجنة  تشكيل  عليه  يجب  إسالمي  بنك  كل  أن   « قّرر:  حيث   1982

المساهمين  من  مباشرة  لها  ُتعطى  أن  يجب  وسلطتها  شرعية  رقابة 
في الجمعية العمومية، وليس من مجلس اإلدارة، أو إدارة البنك«.
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للمتابعة  إدارات  من  الرقابة  هيئة  عن  ينبثق  ما  فإن  هذا،  وعلى 
ومنها المدقق أو المراقب الشرعي تكون لهم القوة والسلطة ذاتها، 
الحسابات  مدقق  مع  استقالليتها  في  الهيئة  تتساوى  أن  وينبغي 
الخارجي الذي يتم تعيينه من الجمعية العمومية. كما أن استقاللية 
أعضاء  مكافآت  أو  راتب  تحديد  يستوجب  الشرعية  الرقابة  هيئة 
الهيئة من قبل الجمعية العمومية وليس من مجلس اإلدارة. وال يؤثر 
المؤسسة  إدارة  أو  اإلدارة  مجلس  يقترح  أن  االستقاللية  هذه  في 
منهم  جزء  أو  كلهم  تعينهم  الرقابة  شروط  فيهم  تتوافر  معينة  أسماء 
وبشرط  منهم  أي  تعيين  عدم  صالحية  ولها  العمومية،  الجمعية 
كي  المساهمين  لعموم  مطلقة  غيرهم  ترشيح  صالحية  تكون  أن 
اختيارهم  يكون  أال  البديهي  ومن  العمومية.  الجمعية  تعتمدهم 
واحد.  صوت  مساهم  لكل  وإنما  المملوكة،  األصوات  لعدد  تبعا 
أعضاء  مكافآت  أو  رواتب  يقترح  أن  اإلدارة  لمجلس  أن  كما 
المتعاملون  يمنع  أال  وينبغي  العمومية.  الجمعية  وتعتمدهم  الهيئة 
العمومية،  الجمعية  حضور  من  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  مع 
يريدون  الذين  والمساهمين  المستثمرين  الى  بالنسبة  وخصوصًا 
اإلسالمية،  الشريعة  استثمارها حسب  تم  قد  أموالهم  أن  من  التأكد 
بين هيئة  الذي يحتم وجود عالقة قوية  الربا، األمر  وأنها خالية من 
رأيها  توصيل  يسهل عليها  المستثمرين، حتى  وبين  الشرعية  الرقابة 

ومناقشتهم، والرد على استفساراتهم.
ولهذا فإن جميع عمالء البنك- وليس المساهمون فقط- يجب 
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أن يسمح لهم بحضور تقرير لجنة الرقابة الشرعية وانتخابها ومناقشة 
المشاركة  لهم  يجوز  كما  العمومية.  الجمعية  أمام  الشرعي  تقريرها 
النظامية  الناحية  من  ذلك  يدرس  أن  بعد  والمناقشة  االنتخاب  في 
هذه  يستدعي  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  في  فالمبدأ  والقانونية. 
في  المساهمين  يشاركون  والمستثمرون  يعارضها،  وال  المشاركة 
الربح والخسارة، ويهمهم أن تكون استثمارات أموالهم في الحالل، 

وتجنيبها الحرام أو شبهته.
والجدير بالذكر أن استقاللية الرقابة عن مجلس اإلدارة، وإدارة 
أن  من  يلزم  ال  ولكن  وإلزامية،  قوى  لقراراتها  يعطي  المؤسسة 
تمكنها من تحديد صالحيات مجلس  بحيث  تكون سلطتها مطلقة 
نظام  الى  متروك  فهذا  ذلك،  إلى  وما  اعضائه  فصل  أو  اإلدارة 
المؤسسة والنظم القانونية، وليس من صالحيات هيئات الرقابة، إذ 
أو  المؤسسة ومدى مطابقتها  يتعلق بمعامالت  المباشر  اختصاصها 
سلطة  الشرعية  فالهيئة  اإلسالمية.  الشريعة  ألحكام  مخالفتها  عدم 
تلزمه  ال  ولذا  اإلدارة،  مجلس  من  أعلى  سلطة  وليست  مستقلة 
المؤسسة  إدارة  تحدده  ما  فهذا  البحت،  المالي  التجاري  بتصورها 
السلطتين يمكن وضعها  بين  فالعالقة  تحت سلطة مجلس اإلدارة. 
الهيئة  انفراد  الداخلية  النظم واللوائح  التنسيق الذي تنظمه  في إطار 
العامة  وللجمعية  بل  اإلدارة  لمجلس  الشريعة  قرارات  بإلزامية 

)النشمي، 2005(.
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2. واجب السرية
الداخلية  المعلومات  أن  الشرعية  الهيئة  أعضاء  يتأكد  أن  يجب 
فالمقصود  سرية،  تظل  واجباتهم  أداء  طوال  عليها  يحصلون  التي 
يحصل  التي  المعلومات  تلك  الصدد،  هذا  في  السرية  بالمعلومات 
مسموح  وغير  للجمهور  متاحة  غير  الشرعية  الهيئة  أعضاء  عليها 

باإلعالن عنها.
وتشمل المعلومات التي عليها ختم أو عالمة من المؤسسة تشير 
إلى سريتها، أو تتعلق بالمداوالت التي تجري في مؤسسة الخدمات 

المالية اإلسالمية ومن أمثلة المعلومات السرية:
الجديدة  والخدمات  بالمنتجات  المتعلقة  المعلومات   -
اإلسالمية  المالية  الخدمات  مؤسسة  لها  تخطط  التي 

لتقديمها أو المشاركة فيها.
محتوى مسودات اآلراء والقرارات لمجلس اإلدارة.  -

يؤتمن عليها  التي  المعلومات  ينطبق على كل  السرية  إن واجب 
إلى علمه  الشرعية والتي تصل  أو مكتب االستشارات  الهيئة  عضو 
فرض  ويجب  ذلك.  بعد  وقت  أي  في  أو  بمهامه  قيامه  فترة  طوال 
الشرعية.  للمتابعة  الداخليين  المسؤولين  نفسها على  السرية  قواعد 
أو  الهيئة  عضو  خدمات  بانتهاء  السرية  احترام  واجبات  تنتهي  وال 
انتهاء  عند  أو  مالية  مؤسسة  أو  لبنك  الشرعية  االستشارات  مكتب 
-30 الصفحات   ،2009 الخدمات،  )مجلس  إغالقها  أو  ما  مسألة 

.)31
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ثانيًا: أنواع االرتباط وعالقته بواجب االستقاللية
العقدية  الشروط  حيث  من  الشرعية  الرقابة  من  أنواع  عدة  هناك 
مالية  مؤسسات  ثمة  المالية.  والمؤسسة  الشرعي  المستشار  بين 
تشترط مثال على المستشار الذي يتعاقد معها أال يتعاقد مع جهات 
وهذا  بذلك،  األولى  المالية  المؤسسة  سمحت  إذا  إال  أخرى  مالية 
ر عن نوع من االستقاللية بالنسبة الى المراقب الشرعي، فإذا  ما يعبِّ
أخل هذا األخير بالعقد أصبح مسؤوالً عن كل ضرر يترتب عن هذا 

اإلخالل.
المالية  المؤسسات  بعض  ان  نجد  األحيان،  بعض  في  ولكن 
تتجه إلى اتخاذ لجنة رقابية سريعة مكونة من عدد قليل ومعين من 
الفقهاء المشهورين في هذا العصر ألسباب كثيرة، منها على سبيل 
تجارية  عالمة  »خلق  وراء  من  معهم،  المتعاملين  ثقة  كسب  المثل 
شرعية« نابعة من سمعة هؤالء الفقهاء، باإلضافة إلى االستفادة من 
يعمل كمراقب ومستشار  منهم  كثيرا  أن  الفقهاء حيث  خبرة هؤالء 
القصيد في  الشرعية. وهذا هو بيت  للرقابة  شرعي في عدة هيئات 
هذا الفرع حيث أن واجب االستقاللية يعد كبيرا بالنسبة للمستشار 
فموضوع  معينة.  لشركة  الحصري  للمستشار  بالنسبة  منه  المشترك 
في  أنه  حيث  المصالح،  تضارب  بقضية  قوية  صلة  له  االستقاللية 
الشركة  لمصلحة  ينحاز  قد  شرعي  مراقب  نجد  األحيان  بعض 
 ،2002 )بكر،  شركة  من  أكثر  في  يعمل  باعتباره  أكثر  له  تدفع  التي 

الصفحات 15-13(.
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ثالثًا: مقترح لضمان استقاللية االستشارة الشرعية
استقالل  ضمان  أجل  من  مقترح  تقديم  الفقرة  هذه  في  نحاول 

المراقب الشرعي واالستشارة الشرعية ككل وهو كالتالي:
على  الشرعية(  الرقابة  هيئة  )أو  الشرعي  المستشار  وّقع  إذا   .1
عقد مع مؤسسة مالية ووافق على شرط ينص على أن يكون 
االلتزام  فعليه  المؤسسة دون غيرها،  مقتصرا على هذه  عمله 
يكون  مخالفة  يعتبر  الشرط  هذا  يخالف  عمل  فكل  وإال  به، 
المعمول  القانون  ضوء  في  عنها  مسؤوال  الشرعي  المستشار 

به.
المستشار  فإن من حق  الشرط  في ضوء عدم وجود مثل هذا   .2
الشرعي أن يعمل لدى أكثر من مؤسسة مالية، ويجوز له إبداء 
والمقصود  عادية.  شرعية  فتوى  أي  في  الحال  هو  كما  رأيه 
من فتوى شرعية عادية في هذا السياق أال يصل رأيه إلى حد 
تطويرها  تم  التي  الجديدة  البنكية  المنتجات  مواصفات  إبداء 
شرعي  كمستشار  معها  يعمل  التي  األولى  المؤسسة  قبل  من 

حيث أن ذلك يدخل ضمن إطار واجب السرية. 
بواجب  القيام  ألن  أداؤه،  يسهل  االستقاللية  فواجب   
في  إال  الجوانب  كل  من  السرية  بواجب  يخّل  ال  االستقاللية 

بعض المنتجات اإلسالمية التي تتمتع باالبتكار.
إذا طلب عن المستشار الشرعي تصميم أداة جديدة وتبين أنه   .3
على علم بمواصفات هذه السلعة من خالل عمله مع مؤسسة 
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لهذه  الطالبة  الجديدة  المؤسسة  إخبار  عليه  فإن  أخرى،  مالية 
األداة  تلك  مواصفات  إفشاء  بمقدوره  ليس  بأنه  المعلومات 
المالية خشية اإلضرار بحقوق اآلخرين. ففي هذه الحالة عليه 
نصح المؤسسة المالية الطالبة لمشورته أخذ موافقة المؤسسة 
المالية األولى التي صممت هذه األداة أو أن تعمل معها على 

تطويرها وتحسينها.
العبرة من واجب السرية هي األثر المترتب على عدم االلتزام   .4
على  ينطبق  وهذا  معينة.  لجهة  ضرر  وهو  الواجب  بهذا 
بشخصيته  مودعه  بسمعة  إفشاؤه  يضر  ما  هو  السر  أن  قاعدة 
وكرامته )سالمة، 1988، صفحة 31(. ولذلك، فعلينا أن ننظر 
االستقاللية.  بواجب  بصيرة  على  لنكون  األضرار  قضية  إلى 
الضرر  إلى  تؤدي  ال  دامت  ما  ومطلوبة  قائمة  فاالستقاللية 

المتمثل في الضرر المادي والمعنوي. 
للمؤسسات  الضبط  معيار  في  جاء  الذي  بالضابط  االلتزام   .5
الرقابة  هيئة  تضم  أال  على  ينص  والذي  اإلسالمية  المالية 
انضمام  واحتمال  فعال.  تأثير  ذوي  مساهمين  الشرعية 
ما دلت عليه  الشرعية وارد. وهذا  الرقابة  إلى هيئة  مساهمين 
الشرعيين  الخبراء  من  مجموعة  أعدتها  التي  الدراسة  نتيجة 
الهيئات  واالقتصاديين والمصرفيين )1996(، على أن أعضاء 
والتي  الدارسة،  قيد  اإلسالمية  المصارف  جميع  في  الشرعية 
1% من رأس  60 بنكًا إسالميًا، أن هناك نسبة  شملت أكثر من 
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المؤسسات  في  الشرعية  الرقابة  أعضاء  مساهمة  من  المال 
المالية التي يعملون فيها كأعضاء الهيئة الشرعية )االقتصاديين 

والشرعيين والمصرفيين، 1996، صفحة 137(.
االلتزام بواجب االستقاللية يكون أوفق إذا كان تعيين أعضاء   .6
هيئة الرقابة الشرعية يتم عن طريق الجمعية العمومية، وهذا ما 
جاءت به معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات 
أن  على  الدراسات  إحدى  أظهرت  لقد  اإلسالمية.  المالية 
اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية والتي 
بنسبة  العمومية  الجمعية  طريق  عن  يتم  منها،  عددا  شملت 
39.1% أو عن طريق مجلس اإلدارة بنسبة 58.4%، أو بوسائل 
والمصرفيين،  والشرعيين  )االقتصاديين   %2.5 بنسبة  أخرى 
لجنة  أجرتها  أخرى  دراسة  أسفرت  كما   ،)30 صفحة   ،1996

هذه  من   %81 نسبة  أن  إسالميا  بنكا   16 على  األساتذة  من 
اإلدارة  مجلس  قبل  من  فيها  الرقابة  هيئة  تعيين  يتم  البنوك 

)عطية، 1986، صفحة 69(.
الرقابة  بنظام  أن هذه االحصائيات غير مشجعة، ومؤسفة  ويبدو 
للجمعية  الشرعية  الهيئة  اختيار  أمر  كان  إذا  ألنه  وذلك  الشرعية 
هيئة  أن  فيبدو  نفسه  اإلدارة  مجلس  مراقبة  بإمكانها  كان  العمومية 
أمر  أسندت  حين  الصائب  للرأي  وفقت  قد  والمراجعة  المحاسبة 
مجلس  من  بدال  العمومية  للجمعية  الشرعية  الرقابة  هيئة  اختيار 

اإلدارة.
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رابعًا: المكافأة المالية وتأثيرها على اسقاللية االستشارة الشرعية
فيه  ليس  المكافآت  على  الشرعية  الهيئة  أعضاء  حصول  إن 
من  فإنها  كثيرة  أو  قليلة  المكافآت  هذه  كانت  وسواء  يستقبح.  ما 
جزء  لها  يقدمونه  وما  الهيئة  أعضاء  به  يقوم  ما  ألن  المعتادة  األمور 
من مدخالت عمل تجاري، ولذلك يمكن القول إن المكافآت من 
حيث المبدأ ليست متناقضة مع مبدأ االستقاللية، ولكن ال بد من أن 
يتحقق فيها أمور عدة حتى ال تهدد هذا المبدأ وهي: )قري، 2002، 

صفحة 17(.
أال توصف بأنها رواتب شهرية وأال تكون كذلك في الحقيقة   .1
البنك  الهيئة موظف في  بأن عضو  المظهر ألن هذا يوحي  أو 

كسائر الموظفين وهو أمر يهدم مصداقية االستقالل.
أال تكون سرية بل يجب أن يتحقق فيها الشفافية حتى يعرف   .2
بالضبط حقيقتها فال تحوم حولها الشكوك والظنون. وال يعني 
التقارير  في  ظهورها  ولكن  الصحف،  في  عنها  اإلعالن  هذا 
المتخصصة وعدم حجبها عّمن أراد االطالع عليها وبخاصة 

من الباحثين ونحو ذلك.
التجاري أو  نتائج العمل  أال تكون مرتبطة بمعدل األرباح أو   .3
على  يبعث  هذا  كل  ألن  ذلك.  إلى  وما  المؤسسة  نمو  معدل 

الشك والتشكيك تجاه عمل الهيئات الشرعية وأعضائها.
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المحور الرابع: أهمية توحيد المرجعية الشرعية
أوالً: الفصل بين وظيفة الفتوى ووظيفة الرقابة الشرعية

على الرغم من أن الجمع بين الوظيفتين )الفتوى والتحقيق( قد 
نصت عليه قوانين البنك اإلسالمي، والمعايير ذات الصلة، أدى هذا 
األمر إلى حالة من عدم الفصل بين السلطات والجمع بين الوظائف 
الرشيدة، والتي يجب أال  أبرز قضايا الحوكمة  المتعارضة وهو من 

تستثني منها المؤسسات المالية اإلسالمية.
)الفتوى  الوظيفتين  بين  الجمع  يتّم  حين  األحيان،  بعض  وفي 
ثم  بالفتوى  بنفسها  تقدم  الرقابة  هيئات  فإّن  الشرعي(،  والتحقيق 
إلى  بالتحقيق، ثم قد تضطر في بعض األحيان  للتولي  توكل غيرها 
تعديل أو تغيير الفتوى وبالتالي. قد تحسب الممارسة السابقة بمثابة 
الرقابة  هيئات  حوكمة  )مشعل،  الجديدة  بالفتوى  مقارنة  مخالفة 

الشرعية ، 2011، الصفحات 6-4(.
عليها  التي  المرحلة  هذه  في  والتحقيق  الفتوى  بين  الفصل  إن 
واقع الرقابة الشرعية والتي تتسم فيها الفتاوى الصادرة عن الهيئات 
الشرعية في بعض األحيان بعدم الوضوح المالئم أو الكافي لتغطية 
في  الشرعي-  التدقيق  جهات  من  يتطلب  المعاملة،  مراحل  جميع 
الخاصة  الشرعية  الهيئة  إلى  العودة  الفتوى–  جهة  عن  فصلها  حالة 
عند  الالزم  التشريع  استكمال  أو  الغموض  تفسير  إلى  للوصول 
شرعية  مرجعية  وجود  حالة  في  تقل  الحالة  هذه  ولكن  الحاجة. 
متكاملة لجميع المؤسسات المالية اإلسالمية في الدولة أو اإلقليم، 
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كل  مستوى  على  الخاصة  بالفتوى  تختص  لجهة  الحاجة  إن  بل 
نظر  محل  ستبدو  الموحدة  الشرعية  المرجعية  وجود  مع  مؤسسة 

وتقويم.

ثانيًا: إمكانية التنسيق بين الهيئات الشرعية
من  الكثير  والفردية  الرسمية  األوساط  من  العديد  وجهت  لقد 
وجهات  حول  االختالف  إلى  أحيانا  النقد  وحتى  بل  االستغراب 
حصـل  كمـا  اإلسالمية،  البنوك  لدى  الواحد  الموضوع  في  النظر 
في البنـك المركـزي في بريطانيـا والسبـب هو عـدم التنسيق بيـن 
فإن  الجانب،  هذا  ومن  البنوك.  إليها  ترجع  التي  الشرعية  الهيئات 
التنسيق بين الهيئات الشرعية يزيل جانبا كبيرا من أسباب االختالف 
البنوك  عمر  تمثل  )التي  الماضية  الثالثة  العقود  وفي  المبررة.  غير 
وندوات  مؤتمرات  عقد  تّم  اإلسالمية(،  المالية  والمؤسسات 
المصرفي  العمل  أسس  ووضع  المشتركة،  القضايا  لتدارس  كثيرة 
المصرفية  للتطبيقات  بدائل  وإيجاد  وصيغه  وقواعده  اإلسالمي 
حلول  وطرح  اإلسالمية،  الشريعة  ومبادئ  ألحكام  المجافية 
للمشكالت العلمية، وهو جانب ال تخفى أهميته، لكّن النجاح فيه 
يحصل  ال  حتى  المعالجة،  منهجية  تنسيق  أو  توحيد  على  يتوقف 
التطبيقات، مع ما يحدثه ذلك من  التناقض بين الموقف تجاه تلك 

بلبلة أو تشكيك في مصداقية عمل الهيئات.
يتم بطرق  أن  الشرعية يمكن  الهيئات  بين  للتنسيق  آلية  إن وضع 
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 ،2002 غدة،  )أبو  يلي:  ما  المجال  هذا  في  الطروحات  ومن  عديدة 
الصفحات 4-3( 

إيجاد هيئة شرعية عليا على مستوى دولي أو قطري ومنحها  أ. 
حصل  ما  وهو  لمقرراتها  اإللزامية  والصفة  التنسيقي  الدور 

في السودان.
تبادل اآلراء بين الهيئات الشرعية في المنتجات والتطبيقات،  ب. 

لمقرراتها وهو ما يتم أحيانا في عمليات التمويل المجمع.
إيجاد معايير شرعية موحدة تصدر عن مجلس دولي معتمد  ج. 
تكوين  عبر  تحقيقه  تم  ما  وهو  الشرعية  الهيئات  بها  تلتزم 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعي  المجلس 
وهذه  الشرعية.  المعايير  بإصدار  وقيامه  اإلسالمية  المالية 
من  هذا  وليس  بالتعويل  الجديرة  هي  األخيرة  الطريقة 
الشرعية  والمعايير  المجلس  أهمية  تقدير  في  المبالغة  قبيل 

الصادرة عنه بل هو ما أثبته الواقع؛
مستوى  على  عليا  شرعية  رقابة  هيئة  إيجاد  تجربة  إن   -
الدولي  االتحاد  إطار  في  عمليًا  تطبيقها  تم  دولي 
وعقدت  سنوات  بضع  وبقيت  سابقًا  اإلسالمية  للبنوك 
يطل  ولم  محدودة  قرارات  عنها  صدر  عدة  اجتماعات 
عمر هذه الهيئة ألسباب إجرائية وعوائق تتعلق بالتكفل 

بأعباء اجتماعاتها.
التمويل  عمليات  في  الشرعية  الهيئات  بين  اآلراء  تبادل   -
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الهيئة  تعتمد  أن  إما  بالغة، ألنه  له جدوى  المجمع ليس 
في مصرف ما الرأي الذي انتهت إليه هيئة مصرف آخر 
وإما أن تختلف معها وليس هناك ما يحسم هذا الخالف 

للتكافؤ – نظريًا – بين الهيئتين.
وعليه، لم يبق إال وجود مرجعية معتمدة للمصارف والمؤسسات 
والقضايا  الصيغ  في  شرعية  معايير  وإصدارها  اإلسالمية،  المالية 
المتوقع  من  التي  النظر  وجهات  بين  والمقاربة  للتسديد  المصرفية 

طرحها.

ثالثًا: العالقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية:
تتضح العالقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية أكثر بالنسبة 
الفرعية، ففي  بالنسبة للهيئات  أما  العليا للرقابة الشرعية.  الهيئة  الى 
بعض األحيان، تتسم هذه العالقة بنوع من الغموض، وكمثال على 
ذلك نأخذ تجربة السودان حيث ظلت الممارسة بين الكيانين على 
 ،2001 نحو غير رسمي وفي مناسبات متباعدة، حيث أن )عبد اهلل، 

الصفحات 10-9(:
هناك عالقة نظرية ووظيفية من حيث أن بنك السودان هو جهة   ●
على  واإلشراف  الرقابة  الصفة  هذه  بموجب  يملك  رقابية، 
المصارف اإلسالمية وغيرها وفق أسس يحددها ويعلنها في 
هذا اإلطار. بينما هيئات الرقابة الشرعية تعتبر جهات رقابية، 
على  ورقابية  توجيهية  سلطات  الصفة  هذه  بموجب  تلك 
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هاتين  على  ينبغي  وأنه  ورعايتها،  لسلطانها  الخاضع  البنك 
حتى  الوظيفة  هذه  أداء  في  يتعاونا  أن  الرقابيتين  المؤسستين 

تتكامل جهودها وال تتضارب أو تتصارع.
إن هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية سعت منفردة   ●
أو متضامنة في كل المناسبات التي استشعرت فيها أن بعض 
ألحكام  مخالفات  على  تشمل  المركزي  البنك  سياسات 
مشيرة  المركزي،  البنك  محافظ  إلى  بالكتابة  سعت  الشريعة. 
له  ومطالبة  معالجتها  كيفية  على  وموجهة  المخالفة،  إلى 
بنك  أدخل  حينما  ذلك:  أمثلة  ومن  تصحيحها  على  بالعمل 
يحسب  التي  األموال  مصادر  في  االستثمار  ودائع  السودان 
عليها االحتياطي النقدي القانوني، حيث أصدرت هيئة الرقابة 
الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي آنذاك فتوى بعدم صحة ذلك، 
باعتبار أن أرباب المال أودعوه على أساس أنه مستثمر بنسبة 

100%، واستجاب البنك المركزي لهذه الفتوى.

أما بالنسبة الى العالقة بين الهيئات العليا للرقابة الشرعية والبنوك 
الهيئات  بين  العالقة  من  وأطول  أوثق  تكون  أن  فينبغي  المركزية، 
على  تعتمد  العليا  الهيئات  عالقات  ألن  المركزية،  والبنوك  الفرعية 

صلتها المباشرة وغير المباشرة مع البنوك المركزية.
البنك  مع  بالسودان  الشرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  عالقة  أما 
بدايتها عالقة قوية، واسعة عميقة وفاعلة على  المركزي فقد كانت 

نحو ما يمكن استخالصه من أهداف حيث: 
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الربا  من  المصرفي  الجهاز  نشاط  تنقية  في  الهيئة  واجب  أن  أ. 
أموال  أكل  وجوه  وسائر  واالحتكار  واالستغالل  والغرر 

الناس بالباطل.
السودان  بنك  التزام  مدى  ومتابعة  مراقبة  هو  واجبها  إن  ب. 

والبنوك األخرى بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.
الكسب  مجاالت  في  الدين  قيم  بلورة  هو  واجبها  إن  ج. 
التمويل  في  المناسبة  األدوات  واستخدام  االقتصادي 
السياسات االقتصادية  تتوجه  أن  والتوجيه والرقابة من أجل 
إن  األمة.  مصالح  خدمة  في  أهدافها  تحقيق  إلى  والنقدية 
العليا  الهيئة  إليها  تسعى  إنما  والواجبات  األهداف  هذه  كل 
ومع  المركزي  للبنك  العليا  اإلدارة  مع  ومتضامنة  متعاونة 

إدارته المخصصة.

رابعًا: توحيد المرجعية الشرعية وشروطها:
إن إعداد مرجعية شرعية موحدة على مستوى الدولة أو اإلقليم، 
وتعتمد من هيئة شرعية عليا وتكون بديال عن القوى الخاصة لكل 
تطبيقات  في  والتطابق  التقارب  لتحقيق  ضرورة  أصبح  مؤسسة 

المؤسسات المالية )النجدي، 2010(.
التطبيق  أمر ممكن  الشرعية فهو  المرجعية  أما بخصوص توحيد 
 ،2011 )الفزيع،  التالية:  الشروط  وفقا  وذلك  الراهن  األمر  في 

الصفحات 23-21( 



349

تأسيس الهيئة الشرعية العليا:
يمكن القول إن تشكيل الهيئة الشرعية العليا هي الخطوة األولى 
الصالحيات  منحت  ما  إذا  الشرعية،  المرجعية  توحيد  على  للعمل 

الالزمة التي تؤهلها للقيام بعملها، ومن أهم هذه الصالحيات:
رسم معايير شرعية عامة لعمل المؤسسات المالية اإلسالمية   .1
الخاصة  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئات  تضمن عدم خروج 

بالمؤسسات المالية عنها.
للمؤسسات  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  بدور  القيام   .2
التجارة،  ووزارة  المركزي  البنك  مثل  الرقابية،  الحكومية 
وذلك فيما يتعلق برقابتها على المؤسسات المالية اإلسالمية.

التمويل  ألدوات  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  بدور  القيام   .3
المؤسسات  إصدارها  على  تشرف  قد  التي  اإلسالمي 

الحكومية الرقابية، وذلك مثل إصدارات الصكوك.
والرقابة  الفتوى  هيئات  أعضاء  وتأهيل  تعيين  شروط  وضع   .4
شركات  في  أو  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  في  الشرعية 

االستشارات.
التحكيم بين المؤسسات المالية اإلسالمية وهيئاتها الشرعية.  .5

والرقابة  الفتوى  هيئات  عمل  ينظم  خاص  قانون  اقتراح   .6
الشرعية ويعالج اإلشكاليات التي تمنع عملها.



350

الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئات  أعمال  وتقنين  دعم  العمل على   .1
الخاصة:

عن طريق سن قانون يقلص نوعا ما دور هيئات الفتوى والرقابة 
ما  على  القانون  يشتمل  بحيث  المؤسسات،  في  الخاصة  الشرعية 

يلي:
أن  يجب  التي  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  اختصاصات   1
يحقق  وجه  أتم  على  بعملها  قيامها  من  لتمكينها  لها  تمنح 

للمؤسسة التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية.
من أهم االختصاصات التي يجب أن تمنح للهيئة:

واللوائح  األساسي  ونظامها  الشركة  تأسيس  عقد  في  النظر   ●
المتبعة في عمل الشركة والتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة 

اإلسالمية وإبداء الرأي الشرعي في أي تعديل يجري عليه.
إبداء الرأي الشرعي في معامالت الشركة واالستفسارات التي   ●
تحال إلى الهيئة من قبل مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو 

المستشار الشرعي أو المراقب الشرعي.
والعمليات  واالتفاقيات  العقود  نماذج  واعتماد  مراجعة   ●
والمستثمرين  المساهمين  مع  الشركة  معامالت  لجميع 
والعمالء والموردين وغيرهم، واالشتراك في تعديل وتطوير 
النماذج المذكورة عند االقتضاء، وذلك بقصد التأكد من خلو 
المحظورات  من  المذكورة  والعمليات  واالتفاقيات  العقود 
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الشرعية.
الشرعية  الناحية  من  أنشطتها  ومراجعة  الشركة،  عمل  متابعة   ●
معتمدة  لمنتجات  كانت  المبرمة  المعامالت  أن  والتحقق من 

من قبل الهيئة.
لمشكالت  الممكنة  الشرعية  الحلول  واقتراح  تقديم   ●
الشريعة  وأحكام  مبادئ  مع  تتفق  ال  التي  المالية  المعامالت 
المخالفة  للمنتجات  البدائل  إيجاد  في  والمساهمة  اإلسالمية 

لقواعد الشريعة.
تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب للموظفين المعنيين بتطبيق   ●
المعامالت المالية اإلسالمية بما يعينهم على تحقيق االلتزام 

بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو طرق   ●
في  وصرفها  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  أحكام  مع  تتعارض 

وجود البر.
لألحكام  طبقا  الخسائر  وتحميل  األرباح  توزيع  من  التأكد   ●

الشرعية.
اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  وفقا  الزكاة  حساب  من  التأكد   ●
من  والتأكد  الزكاة،  بما وجب عليهم من  المساهمين  وإعالم 

توزيع موجودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية.
العمومية  الجمعية  اجتماع  في  يعرض  سنوي  تقرير  تقديم   ●
أجرتها  التي  المعامالت  في  رأيها  الهيئة  فيه  تبدي  للشركة 
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الشركة ومدى التزام اإلدارة بالفتاوى والقرارات واإلرشادات 
التي صدرت عنها.

المؤتمرات  من  الشرعية  المجاالت  في  الشركة  تمثيل   ●
واالستثمارية  المصرفية  اللقاءات  في  والمشاركة  والندوات 
اإلسالمية لتقديم التصور الشرعي عند حاجة االقتصاديين في 

الموضوعات المطروحة.
اإلشراف على تجميع الفتاوى وإقرار ما يتم نشره منها باعتبارها   ●
بها  التقيد  الشركة  ويتعين على  مرجعا شرعيا ومستندا رسميا، 
وعدم مخالفة شيء منها إال ما يتم الرجوع عنه من قبل الهيئة.

قبل  من  المرشحين  الشرعيين  المراقبين  تعيين  في  النظر   ●
الرئيس التنفيذي.

القيام بدور المحكم بين الشركة وعمالئها عند الحاجة.  ●
في حالة قيام اإلدارة التنفيذية للشركة بمخالفة فتاوى وقرارات   ●
بوقوع  كتابيا  التنفيذية  اإلدارة  تنبه  أن  الهيئة  على  ينبغي  الهيئة 
اإلدارة  قيام  عدم  حال  وفي  تصحيحها،  وبطريقة  المخالفة 
التقرير  الواقعة في  الهيئة تضمن  المطلوب، فعلى  بالتصحيح 

السنوي الذي ترفعه للجمعية العمومية مبرئة ذمتها بذلك.
بيان وتوضيح حقوق أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية،   2

ومن ذلك الحقوق الفكرية وغيرها.
ما  ذلك  ومن  الهيئة،  عضو  عاتق  على  الملقاة  الواجبات  بيان   3

يتعلق بالسرية، وتضارب المصالح.
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2. التزام المؤسسات المالية اإلسالمية برسم أدلة إجراءات مقرة من 
قبل الجهات الرقابية:

يقتضي التدقيق المهني قيام المؤسسة المالية بترجمة قرارات هيئة 
تشمل  التي  التنفيذية  االجراءات  أدلة  في  الهيئة  قرارات  في  الرقابة 
الفقه اإلسالمي  نّبه مجمع  المؤسسة ومنتجاتها، وقد  أنشطة  جميع 
أعمال  ضبط  في  الشرعية  الرقابة  دور  بشأن   177 رقم  قراراه  في 
البنوك اإلسالمية إلى هذه النقطة، إذ نص على أن التدقيق الشرعي 
الداخلي يقوم على تطبيق اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة تطبيق 
التي  المعامالت  جميع  في  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  قرارات 
تنفذها المؤسسة وذلك من خالل مراجعة األدلة واإلجراءات للتأكد 
من تنفيذ العمليات وفق فتاوى الهيئة، وذلك ألن إجراءات التدقيق 
قرارات  )من  التدقيق  مرجعية  مصادر  فيه  تراعي  أن  يجب  الشرعي 
مجمع الفقه اإلسالمي، قوانين رسمية، تعليمات صادرة عن البنك 
المركزي، ... إلخ( وبعضها قد يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية، 

وتسمح الهيئة بها للضرورة.

خامسًا: تنظيم مهنة المراقبة الشرعية
يقصد بتنظيم مهنة التدقيق الشرعي إقرار السلطة النقدية اإلشرافية 
للمؤسسات  ملزمة  الشرعي  بالتدقيق  خاصة  وقوانين  ولوائح  لنظم 
المالية اإلسالمية والمدققين الشرعيين وإنشاء المؤسسات الرسمية 
خاصة  بصفة  والشرعي  عامة  بصفة  التدقيق  مهنة  على  تشرف  التي 
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والمؤسسات  النظم  لهيكل  مشابهة  صورة  في  المختلفة  بأشكاله 
والتفتيش  والمحاسبي  المالي  التدقيق  مستوى  على  الموجودة 
 ،2011 الشرعية ،  الرقابة  هيئات  حوكمة  )مشعل،  المصرفي 

الصفحات 6-4(.
تتنوع نظم الرقابة في المؤسسات المالية اإلسالمية إلى ستة أنواع 
تطويرها  التقليدية مع  المؤسسات  تم استصحابها من  تقليدية  ثالثة 
حيث  من  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  خصوصية  مع  يتالءم  بما 
التزامها بمبادئ الشريعة اإلسالمية في معامالتها، والثالثة األخرى 

شرعية مستحدثة أو يجب استحداثها مع نشأة البنوك اإلسالمية. 

أما الثالثة التقليدية فهي: 
نظام الرقابة المالية )واإلدارية( الداخلية.  .1

نظام الرقابة المالية الخارجية.  .2
نظام الرقابة المركزية المصرفية.  .3

وأما الثالثة اإلسالمية فهي: 
نظام الرقابة الشرعية الداخلية.  .1

نظام الرقابة الشرعية الخارجية.   .2
نظام الرقابة الشرعية المركزية.   .3

وكل نظام من هذه النظم يتكون من جابين: 
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الجانب األول: المرجعية: 
المحاسبية  بالمعايير  التقليدية  النظم  في  المرجعية  هذه  وتتمثل 
على  اعتمادها  يجب  )التي   (1) AAOIFI عن  الصادرة  اإلسالمية 
واإلشراف  الرقابة  ومعايير  اإلسالمية(  المالية  المؤسسات  مستوى 
الخدمات  الصادرة عن مجلس  االئتمان والمخاطر  المصرفي على 
النوعين من  المالية اإلسالمية في ماليزيا. وفي غياب اعتماد هذين 
أو  الدولية  المحاسبة  معايير  المرجعية  تكون  اإلسالمية،  المعايير 
كل  في  المركزي  البنك  يعتمده  ما  وفق   2 بازل  ومعيار  األمريكية 
المالية  المؤسسات  وخصوصية  طبيعة  مع  يتالءم  ال  ما  وهو  دولة، 

اإلسالمية، وهو القائم في عدد من الدول. 
أما المرجعية في النظم الشرعية المستحدثة فهي تتمثل في أغلب 
الدول في قرارات الهيئات الشرعية الخاصة، عدا بعض الدول التي 
أقرت اإللزام بالمعايير الشرعية فيجب أن تتحول فيها المرجعية من 

قرارات الهيئة الخاصة لتكون المعايير الشرعية هي المرجعية. 
والجانب الثاني: المراجعة:

وتتمثل في وظيفة المتابعة الالحقة التي ال يخلو أي نظام رقابي 
للتعليمات  المؤسسات  تنفيذ  من  التأكد  إلى  تنفيذها  ويستند  منها، 

التي تنص عليها المرجعية المعتمدة. 
بالمعايير  العمل  باعتماد  سوريا  ومنها  الدول  بعض  قامت  وقد 

(1) Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(
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المؤسسات  اإلسالمية كمرجعية محاسبية على مستوى  المحاسبية 
المالية اإلسالمية األمر الذي يسهم في تطابق أو تقارب الممارسات 
العمل  بممارسة  لها  المسموح  المؤسسات  جميع  في  المحاسبية 
مهنية  واضح  بشكل  يدعم  وهذا  الدولة.  في  اإلسالمي  المصرفي 
في  الموجودة  نفسها  بالصورة  والخارجي  الداخلي  المالي  التدقيق 
دعم  في   AAOIFI وأسهمت  المرجعية.  تغيير  مع  الحالي  الوضع 
هذه المهنية باعتمادها لشهادة المحاسب القانوني اإلسالمي )سيبا( 
الصادرة  المراجعة  المحاسبية اإلسالمية ومعايير  المعايير  بناء على 

عن الهيئة. 

الخاتمة:
الشرعية،  الرقابة  مهنة  فإن  البحث،  لهذا  وكخاتمة  األخير،  وفي 
قيمتها  وإعطائها  بها  للنهوض  المبذولة  الجهود  من  الرغم  على 
واإلشراف  المالية  العمليات  تنظيم  في  المناسبة  ومكانتها  الحقيقية 
وذلك  المرجوة  الطموحات  إلى  بعد  ترتقِ  لم  وتصحيحها،  عليها 
لعدة أسباب منها عالقة هيئة الرقابة الشرعية بمجلس اإلدارة وكذا 
الجهة المخّولة بتنصيب هذه الهيئة. إضافة إلى الطابع الفولكلوري 
المؤسساتي لالقتصاد اإلسالمي  الطابع  المؤسس، أي غياب  وغير 
يتفق  أن  يمكن  بحيث  والطرح  الرؤى  وحرية  بالفردية  يتميز  الذي 
يعارض  من  هناك  ولكن  مالية  معاملة  في  الحكم  على  الفقهاء  كل 
هيئة  غياب  مع  السابقون  عليه  اتفق  ما  يخالف  شاذ  برأي  ويخرج 
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أو تدارس نظرياته وأطروحاته. وهذه  المخالف  تناقش هذا  رسمية 
عشوائية  أي  عامة  بصفة  اإلسالمي  االقتصاد  تالزم  مازالت  الصفة 
الشرعية  المراقبة  إنشاء  قبل  لزاما  كان  ومنه  الفتاوى،  وتعدد  الطرح 
الفقهية  واألحكام  الرؤى  تقريب  أو  توحيد  إلى  دعوى  تكون  أن 
اعتباره  المالية وإصدار دليل يمكن  المعامالت  على األقل في أهم 
داخل  بوظيفته  قيامه  أثناء  عليه  يعتمد  الشرعي  للمراقب  كمرجع 
في  الشرعي  المراقب  أن  نعتبر  األخير  وفي  اإلسالمي.  البنك 
المصرف اإلسالمي يمثل دورًا كبيرًا في نجاحه ومصداقيته ويمكن 

اعتباره كضامن رئيسي ألموال المودعين.
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أخالقيات اإلدارة من وجهة نظر 
موظفي المصارف التقليدية 

واإلسالمية في الجمهورية اليمنية
عبد الخالق هادي طواف(1)

 الملخص:
موظفي  لدى  اإلداري  العمل  بأخالقيات  الدراسة  هذه  اهتمت 
افترضت  حيث  اليمن،  في  واإلسالمية  التقليدية  المصارف  من  كل 
الدراسة أن هناك تفاوًتا في االهتمام بأخالقيات العمل اإلداري بين 
الضوء  لتسلط  الدراسة  هذه  جاءت  وقد  المصارف.  هذه  موظفي 
واإلسالمية  التقليدية  المصارف  من  كل  موظفي  التزام  قدر  على 
الدراسة،  افترضته  مما  وللتحقق  عملهم.  في  األخالقية  بالمبادئ 
نة من المصارف التقليدية واإلسالمية العاملة في اليمن،  تمَّ أخذ عيِّ
و42  تقليدية  مصارف  أربعة  من  موظفًا   50 استقصاء  تم  حيث 
العمالء. وقد  يعملون في خدمة  ثالثة مصارف إسالمية  موظفًا من 
توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات 

األعمال  إدارة  -أستاذ  االكاديمية  للشؤون  واالقتصاد  التجارة  كلية  عميد  نائب    (1)
abdtwaf@ : المساعد، كلية التجارة واالقتصاد-جامعة عمران- اليمن. وايميله هو

 hotmail.com
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الوظيفة، بحيث ُوجدت فروق ذات داللة  المبحوثين تعزى لمتغير 
مديري  وكذا  األقسام  ورؤساء  المختصين  إجابات  بين  إحصائية 
المبحوثين  إجابات  في  نفسها  الفروق  توجد  لم  فيما  اإلدارات، 
إلى  الدراسة  توصلت  كما  المصرف.  في  العمل  فترة  لمتغير  تعزى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية لمصلحة المصارف اإلسالمية في 
العمل اإلداري وذلك في مجاالت: أخالقيات  بأخالقيات  االلتزام 
مع  العاملين  تعامل  وأخالقيات  المصرف،  سياسات  في  العمل 
بعضهم بعضًا، وأخالقيات التعامل مع العمالء، وأخالقيات العالقة 
بين  أية فروق ذات داللة احصائية  المستثمرين، ولم تكن هناك  مع 
بين  العمل  أخالقيات  مجال  في  واإلسالمية  التقليدية  المصارف 
الموظفين أنفسهم وكذا مع المنافسين. وقد خرجت الدراسة بجملة 
من التوصيات أبرزها: زيادة اهتمام المصارف التقليدية بأخالقيات 
العمل االداري حتى تحّسن من أدائها وعالقتها مع العمالء، وزيادة 
وقدمت  بالمنافسين.  عالقتها  تحكم  التي  باألخالقيات  االهتمام 
بغية  تنفيذها  الواجب  الدراسات  عن  تصورًا  نهايتها  في  الدراسة 
جوانبه  جميع  من  اإلداري  العمل  أخالقيات  بموضوع  اإلحاطة 

وتسليط الضوء على المصارف اإلسالمية بصورة أكبر.
الكلمات المفتاحية: أخالقيات العمل اإلداري، اليمن، المصارف 

التقليدية، المصارف اإلسالمية
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تمهيد:
عمل  نجاح  في  الضروريات  من  اإلداري  العمل  أخالقيات  تعد 
إعداد  في  تسهم  كونها  الربحية،  وغير  منها  الربحية  المنظمات 
ثقة  بنزاهة وصدق، وتزيد من  العمالء  للتعامل مع  البشرية  الموارد 
بها.  تلتزم  التي  المنظمة  في  المجتمع  وثقة  موظفيها  في  المنظمة 
والتمويلية  المالية  والمعامالت  بالمصارف  الخاصة  للطبيعة  ونظرًا 
فإنها مطالبة بَِحث موظفيها على االلتزام بالعمل اإلداري المنسجم 
تحقيق  على  المنظمة  قدرة  على  ينعكس  ما  األخالقيات،  هذه  مع 
األهداف ورضاء العمالء وتحسين سمعتها. ومن جهة أخرى كلما 
اإلداري  العمل  بأخالقيات  اإلدارية  المنظمات  قيادات  التزمت 
وانعكس  موظفيها  نفوس  في  األخالقية  القيم  غرس  في  أسهمت 
ذلك في طريقة التعامل مع الزبائن وبناء عالقات قوية مع المنظمة 

على المدى الطويل.

مشكلة الدراسة:
عالقتها  بتحسين  مطالبة  العادة  في  تكون  اإلدارية  المنظمات  إن 
جميع  في  والوضوح  والشفافية  النزاهة  مبادئ  وتطبيق  بعمالئها 
معامالتها، والتصريح والتحسين المستمر وااللتزام بسياسة الجودة. 
ومما ال شك فيه إن االلتزام بأخالقيات العمل اإلداري هي الوسيلة 
وتحقيق  التنظيمي،  األداء  وتحسين  العمالء  رضا  لكسب  المثلى 

عالقات طيبة مع الموردين والعمالء على حد سواء.
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باالهتمام  مطالبة  واإلسالمية  التقليدية  المصارف  من  كالً  إن 
األساسية  سمتها  خدمة  تقدم  كونها  اإلدارة  في  األخالقي  بالجانب 
مستوى  دراسة  فإن  األساس  هذا  وعلى  والشفافية،  وااللتزام  الثقة 
إلى  التقليدية واإلسالمية بهذه األخالقيات يقودنا  المصارف  التزام 
تحاول  الدارسة  فإن  ولهذا  المصارف.  نوعي  بين  الفروق  دراسة 

الجواب عن التساؤل التالي:
المصارف  من  كالً  موظفي  نظر  وجهات  في  اختالف  هناك  هل 
بأخالقيات  التزامهم  مستوى  حول  اليمن  في  واإلسالمية  التقليدية 

العمل اإلداري في مصارفهم؟

فرضيات الدراسة:
الفرضيتين  صياغة  تمت  الدراسة،  مشكلة  على  االطالع  بعد 

التاليتين:
بين  ديموغرافية  فروق  أية  لرصد  األولى  الفرضية  صياغة  تمت 

موظفي المصارف في مستوى االلتزام بأخالقيات العمل اإلداري
مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  األولى:  الفرضية 
تعزى  اليمنية  المصارف  في  اإلداري  العمل  بأخالقيات  االلتزام 
لمتغيري الوظيفة التي يشغلها الموظف، وفترة عمله في المصرف.

فرضيتين  إلى  الفرضية  هذه  تقسيم  تم  فقد  التوضيح  ولزيادة 
فرعيتين هما:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االلتزام بأخالقيات 
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التي  الوظيفة  لمتغير  تعزى  اليمنية  المصارف  في  اإلداري  العمل 
يشغلها الموظف.

بأخالقيات  االلتزام  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
العمل اإلداري في المصارف اليمنية تعزى لمتغير فترة عمل الموظف.

بأخالقيات  اإلسالمية  المصارف  موظفو  يلتزم  الثانية:  الفرضية 
العمل بصورة أكبر من التزام موظفي المصارف التقليدية.

المصارف  أن  إلى  الفرضية  لهذه  بنائه  في  الباحث  استند  وقد 
الشريعة  مع  تنسجم  ال  صفات  عن  لالبتعاد  وجدت  اإلسالمية 
افتراض  تم  ولهذا  المقترضين،  واستغالل  الربا  منها  اإلسالمية، 
اهتمام المصارف اإلسالمية بتطبيق القيم األخالقية اإلسالمية أكثر 

مما هو الحال في المصارف التقليدية.

أهمية الدراسة:
تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل اهتمامها بالنقاط التالية:

الهام-  المورد  ذلك   – البشرية  الموارد  على  الدراسة  تركيز   ●
وثيقة  عالقات  يحقق  وبما  العمالء  جمهور  مع  تتعامل  التي 

بينهم وبين المنظمة.
تحديدًا-  -واإلسالمية  اليمنية  المصارف  على  الدراسة  تركز   ●
كبيرة  تحديات  وتخوض  حديثًا  ظهرت  منظمات  بصفتها 
المادية  االقتصادية  المبادئ  تسّيره  عالم  في  النجاح  لتحقيق 

والقيم الغربية.
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تحاول الدراسة أن تبين مدى التزام المنظمات الحديثة بالقيم   ●
ومقارنة  اإلدارية،  المنظمات  كافة  بها  تلتزم  التي  األخالقية 
موظفي  لدى  اإلداري  العمل  بأخالقيات  االلتزام  ذلك 
باألخالقيات  متصلة  أنها  يفترض  التي  اإلسالمية  المصارف 

اإلسالمية.

أهداف الدراسة:
النحو  األهداف على  تحقيق جملة من  الدراسة على  تعمل هذه 

التالي:
استعراض جملة من المعايير األخالقية المطلوب توافرها في   ●

العمل اإلداري والمصرفي.
بأخالقيات  اليمنية  المصارف  موظفي  التزام  مدى  دراسة   ●

العمل اإلداري.
في  العاملة  البشرية  الموارد  أداء  لتحسين  توصيات  تقديم   ●

المصارف اليمنية والبحث عن سبل زيادة رضاء عمالئها.

الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على العديد من الدراسات ذات العالقة بموضوع 

الدراسة، على النحو التالي:
دراسة )جبر، 2010 - 2011(، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف 
وهي:  الثالث  بمراحلها  اإلدارة  أخالقيات  تطور  مراحل  على 
ثم أخالقيات اإلدارة  التقليدية،  قبل  المرحلة  أخالقيات اإلدارة في 
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الحديثة،  المرحلة  في  اإلدارة  أخالقيات  ثم  التقليدية،  المرحلة  في 
األداء  على  تأثيرها  في  المراحل  هذه  بين  العالقة  تحديد  وكذا 
المؤسسي. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة معنوية بين 
فيما  المؤسسي،  والتقليدية واألداء  التقليدية  قبل  اإلدارة  أخالقيات 
نهج  وتبني  اإلدارة  أخالقيات  بين  قوية  معنوية  عالقة  هناك  كانت 

أخالقيات اإلدارة الحديثة.
بموضوع  اهتمت  التي   ،)2010 والمبيضين،  )نجم  دارسة 
وإعداد  األعمال  بعالقات  وارتباطها  اإلداري  العمل  أخالقيات 
األخالقيات  في:  تمثلت  لألخالقيات  األساسية  للمداخل  نموذج 
النسبية،  واألخالقيات  واالمتثال،  الطاعة  وأخالقيات  المثالية، 
حكومية  منظمة   20 على  بالتطبيق  وذلك  التطوير  وأخالقيات 
أردنية. وقد توصل الباحثان إلى أن االهتمام كان ضعيفًا بالجوانب 
رؤيتها  توضح  أن  اإلدارة  على  وأن  المنظمات،  هذه  في  األخالقية 
ز  عن األخالقيات ومعايير األداء ألن مثل هذه العالقة يمكن أن تحفِّ
في  واألخالقية  المادية  الجوانب  بين  التوازن  تحقيق  على  العاملين 

قرار الحكم وممارساتهم.
وظائف  ممارسة  دراسة  إلى  2007م(  )المشرقي،  دراسة  هدفت 
ممارسات  بحسب  وتدريب  وتأهيل  اختيار  من  البشرية  الموارد 
توصلت  وقد  العمالء.  رضاء  تحقيق  إلى  يؤدي  وبما  الجودة 
الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية وقناعة عالية لدى موظفي هذه 
بذلك  العمالء  رضاء  وارتباط  األداء  تحسين  بضرورة  المصارف 
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وتحسين  والمعنوية  المادية  بالحوافز  االهتمام  وضرورة  التحسين 
الهياكل التنظيمية وتحسين أساليب العمل وأدواته.

والقيادة  األخالق  عن   ،)2009  ،Kroneو  Maguad( دراسة 
بين  العالقة  استكشاف  إلى  هدفت  والتي  المنظمة،  في  األخالقية 
والنوعية  الجودة  في  الجلي  والتحسن  األخالقية  والقيادة  األخالق 
للدراسات  النقدي  التحليل  منهج  على  اعتمدت  المنظمات،  في 
القيادة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  النظري.  واألدب  السابقة 
اإلبداعية تعد أكثر وأهم متغير لنجاح منظمات األعمال في األجل 
اإلنتاج  زيادة  إلى  األخالقي  السلوك  دعم  يؤدي  وكذا  الطويل، 
والرضاء  العمل  دوران  معدالت  وتقليل  العمالء  رضاء  وتحسين 

الوظيفي.
افترضت دراسة )Graham, 1995( عن القيادة والتطور األخالقي 
تثير  للقيادة  المختلفة  األساليب  أّن  المنظمة،  في  المواطنة  وسلوك 
وقد  التنظيمي.  النجاح  في  وتساهم  التابعين  بين  مختلفة  دوافع 
تتميز  موظفيها  بمصالح  تهتم  التي  القيادة  أن  إلى  الدراسة  توصلت 
بوعي أخالقي للقيادة، حيث تركز القيادة األخالقية على فرق العمل 
والتعاون وتشجيع االلتزام بمستوى عالٍ من األخالق وتطبيق نزيه 

للمبادئ األخالقية العالمية لحل النزاعات.
 Prasad, Kathawala, Monippallil, & Hattwick,( تناولت دراسة
العمل  أخالقيات  يخّص  ما  في  واألكاديميين  الشركات   ،)1993

المتحدة،  الواليات  في  العمل  أخالق  دور  اكتشاف  على  وعملت 
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القيم  وتحليل  الشركات  مديري  نظر  وجهات  استكشاف  تم  حيث 
مديري  لدى  والقيم  االعتقادات  من  نوعين  ومقارنة  واالعتقادات 
الشركات واألكاديميين وفقًا لمنهجية تحليلية مقارنة. وقد توصلت 
في  األخالق  أهمية  على  االتفاق  مفادها:  استنتاجات  إلى  الدراسة 
الطرق  استخدام  الى  يميلون  األكاديميون  كان  وإن  عدة.  محاور 
في  تطبيقها  ومحاولة  األخالقية  القضايا  مع  للتعامل  البيروقراطية 
منظمات األعمال من قبل جهات خارجية، لكّن المديرين التنفيذيين 
بالمسائل  األمر  تعلق  إذا  الخارجي  التدخل  عدم  إلى  يميلون 

األخالقية في الشركات.
بعد استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي:

طبيعة  حيث  من  لمؤسسات  األخالقي  الجانب  دراسة  تمت  	●

ومراحل تشكل القيم األخالقية فيها.
معايير  خالل  من  اإلداري  العمل  أخالقيات  دراسة  تمت  	●

بعد  أو  قرب  ومدى  األردنية  المنظمات  بعض  في  محددة 
المنظمات منها.

واختيارها  أدائها  وتحسين  البشرية  الموارد  دور  دراسة  تمت  	●

في كسب رضا عمالء المصارف اإلسالمية في اليمن.
وتحسين  األخالقية  بالقيادة  وعالقتها  األخالق  دراسة  تمت  	●

األداء في بعض المنظمات وتحقيق الرضاء الوظيفي.
تمت دراسة أساليب القيادة والتطّور األخالقي وتأثيرها على  	●

تحسين أداء فرق العمل والتعاون وحّل النزاعات.
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المصارف  مجتمعي  تدرس  بأنها  سبق  عما  الدراسة  هذه  وتتميز 
مسبوقة على حد  غير  دراسة  اليمن، وهي  في  التقليدية واإلسالمية 
اإلداري  للعمل  أخالقية  معايير  بوضع  تهتم  لكونها  الباحث،  علم 
واستقصاء توافرها من وجهة نظر موظفي خدمة العمالء، ثم المقارنة 
بين حجم االلتزام بها لدى موظفي المصارف التقليدية واإلسالمية. 
ومن هنا تتضح أهمية هذه الدراسة وتفّردها عما سبقها من دراسات 
هذه  موضوع  الى  تتطرق  لم  ولكنها  كثيرة  مجاالت  على  ركزت 

الدراسة من وجهة نظر إدارية بحتة.

مكونات الدراسة:
تتكّون  الدراسة  فإن  الخاتمة،  وإلى  المقدمة  هذه  إلى  باإلضافة 
من جزئين اثنين، األول مدخل نظري عن أخالقيات العمل اإلداري 

والثاني واألخير الدراسة الميدانية.

مدخل نظري: أخالقيات العمل اإلداري
تعريف األخالق والقيم األخالقية:

تّم تعريف األخالق بأنها مبادئ أو قيم تبيِّن الصحيح من الخطأ 
يعمل  من  على  ويجب   ،)Williams, 2007( الجماعة  أو  للشخص 
تمييز  يتم  حتى  العمل  نظام  يقّرها  بقيم  يتحلى  أن  مجموعة  ضمن 
منها  التخلص  يجب  التي  وتلك  تشجيعها  يمكن  التي  التصرفات 
تلك  من  تأتي  واإلشكالية  المنظمة.  ونجاح  العمل  مصلحة  فيه  لما 
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التصرفات التي قد ال تنسجم مع القيم األخالقية رغم إسهامها في 
تعظيم ربحية المنظمات، حتى إن بعضها يتغاضى عن ذلك ويخالف 
 Losciale,( لوسشالي  دراسة  بينت  وقد  األخالقية.  المبادئ  تلك 
2000(، أن 75% من 2300 عامل ال يلقون باالً للتصرفات التي يمكن 

البيع  في  النزيهة  بالممارسات  يهتمون  ال  حيث  باألخالقية  وصفها 
أو ظروف العمل المناسبة أو حل مشكالت العاملين وإزالة أسباب 
بينهم  الثقة  أجواء  وتوفير  الموظفين  بين  والصراعات  المنازعات 

وتوفير المعلومات الصحيحة.
وتّم تعريف أخالقيات العمل بأنها المبادئ والمعايير التي تعتبر 
أساسًا للسلوك المستحّب من أفراد العمل ويتعهد أفراده بااللتزام به 

)السكارنة، 2009م(.
والضوابط  والقواعد  األسس  بأنها  بكر  أبو  مصطفى  عّرفها  كما 
المعايير  إطارًا مرجعيًا من  تتشكل من مصادر محددة وتصبح  التي 
)قياديين  المنظمة  في  األفراد  وسلوك  وتصرف  تفكير  منهج  تحكم 
مقبول،  غير  هو  وما  مقبول  هو  ما  بين  للتمييز  وتنفيذيين(  ومديرين 
بما  مشروع  وغير  مشروع  هو  وما  صحيح،  وغير  صحيح  هو  وما 
والمؤسسي  والقيادي  واإلداري  الوظيفي  السلوك  عليه  يترتب 
)أبو  والمجتمع  المؤسسة  نظر  وجهة  من  وقيميًا  أخالقيًا  المنضبط 

بكر،   2010م(.
حيث  الباحثون،  اختلف  اإلداري  العمل  أخالقيات  حصر  وفي 
عنصر  تعميق  على  ينصب  أن  يجب  االهتمام  أن  البعض  رأى 
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الراقية  األخالقية  الصفات  وترسيخ  الديمقراطية  وتطبيق  المواطنة 
وغرس  والدستورية،  المجتمعية  القيم  وتأكيد  عنها،  التنازل  وعدم 
وأنظمة  ولوائح  العمل  على  والتركيز  عليها،  والتدريب  األخالق 
جهات العمل المختلفة، واتباع منهج النظرية الفلسفية في األخالق 

.)Cooper, 1994(
العمل  في  المسؤولية  خلق  على  التركيز  آخرون  اقترح  حين  في 
عن طريق تنمية قدرات العاملين في المنظمة على تحمل مسؤوليات 

.)Cooper, 1994( جديدة وااللتزام بالتجديد
وفي ورشة عمل أقامتها المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في مصر 
تم سرد قائمة ببعض تلك القيم األخالقية المطلوبة في عالم األعمال 
والتطوير  الشفافية،   ،)2011 )فايد،  التالي  النحو  على  كانت  حيث 
والعدالة،  والمساءلة،  والشرعية،  واالستقامة،  االقتصادية،  والتنمية 
واإلخالص،  العمل،  وتقدير  والمشاركة،  والتعاون،  والتعفف، 
وااللتزام، واحترام اآلخر، واإلتقان، والدعم والمساندة، والرحمة، 
والموضوعية،  المرأة،  واحترام  والرشد،  والصدق،  البيئة،  واحترام 

والوالء، والحفاظ على مصالح المجتمع، واألمانة، واالنضباط. 
العمل  طبيعة  بحسب  أهميتها  تزداد  أخرى  قيم  وجود  يمنع  وال 
أن  يجب  ولكن  بعده،  أو  العمالء  من  قربه  ومدى  ومجاله  اإلداري 
أهداف  تحقيق  في  تسهم  التي  هي  األخالقية  القيم  أن  على  نتفق 
بين  القوية  العالقات  خلق  طريق  عن  الطويل  المدى  على  المنظمة 

المنظمة الحديثة وعمالئها.
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أهمية المعايير واألطر األخالقية في العمل:
حقه  يأخذ  أصبح  اإلداري  العمل  في  األخالقيات  موضوع  إن 
جميع  وتركز  الحديث  التسويقي  المفهوم  ظهور  بعد  االهتمام  من 
أنشطة المنظمات الحديثة بحسب وجهة نظر المستهلك، كما يعطى 
االهتمام بدراستها وتطبيقها في المنظمات إلى تحسين العالقة بين 

المنظمة وأصحاب المصالح المرتبطين بها على النحو التالي:
المنظمة الملتزمة بأخالقيات العمل اإلداري تخلق صورة ذهنية 

إيجابية وتصنع سمعة جيدة عنها أمام المجتمع.
خلقت المنظمات غير الملتزمة بأخالقيات العمل اإلداري حالة 
المنظمة  القوانين  من  عدد  استصدار  عنها  نتج  تجاهها  العداء  من 

للعمل والمسؤولية وحماية المواطنين والعاملين والبيئة.
واإلمكانات  الموارد  استخدام  العمل على  أخالقيات  تأثير  ظهر 
البشرية والمادية واإلدارية في المنظمة وتحقيقها للنجاح على مدى 

زمني طويل.
الملتزمة  المنظمات  تحقيق  على  المتالحقة  األدلة  ظهرت 
الملتزمة  غير  المنظمات  تلك  بها  فاقت  ربحية  العمل  بأخالقيات 

أخالقيًا )أبو بكر،   2010م(.

مصادر أخالقيات العمل اإلداري:
التي  لألخالقيات  المنبع  تعتبر  التي  المصادر  من  العديد  توجد 
تمارس في العمل اإلداري منها )السكارنة، 2009م(: العائلة والتربية 
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أو  الحسن  باكتساب سلوكه  منذ صغره  الموظف  يبدأ  البيئية: حيث 
السيء من المصدر األول وهي األسرة والبيئة التي يعيش فيها.

الثقافة االجتماعية: وتشكل القيم والعادات والتقاليد التي تحكم 
حياة الفرد في مجتمع ما مصدرًا أساسيًا ألخالقياته وسلوكياته في 

المستقبل.
صغره  منذ  الفرد  يتأثر  حيث  المرجعية:  بالجماعات  التأثر 
العسكرية  أو  القبلية  أو  األدبية  أو  الدينية  أو  السياسية  بالمرجعيات 
القطيع«، ما يجعل الموظف أسيرًا ألخالقيات قد  من خالل »روح 
المنظمة وقد تشكل تهديدًا لها وللعمل الجماعي  تكون في صالح 

فيها.
في  التنشئة  تعتبر  حيث  مجتمع:  في  التعليم  ونظام  المدرسة 
المدرسة ورياض األطفال ومن ثم بقية المراحل التعليمية والتعليم 

العالي مصدرًا أساسيًا الكتساب أخالقيات العمل.
إعالم الدولة والصحافة ومؤسسات الرأي: وتعتبر هذه الوسائل 
االجتماعية  الثقافة  إشهار  في  المجتمعات  وسائل  اإلعالمية 
الحرية  أن  إال  أيضا،  وترسيخها  المواطنين  بين  بثها  المطلوب 
الجهات  فيها  تتدخل  ال  غريبة  ثقافة  لبث  مصادر  جعلتها  اإلعالمية 

التربوية والحكومية بدعوى الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
التي يمارسها  مجتمع العمل األول: حيث تعتبر الوظيفة األولى 
سلوكيات  الموظف  على  تفرض  كونها  أهمية  ذات  اإلنسان 
العمل  وحب  والتعاون  الوقت  احترام  مثل  معينة  وأخالقيات 
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واستعمال  المسؤولية  وتحمل  الرأي  في  والمشاركة  الجماعي 
على  تنعكس  قيم  وكلها  تلقيها،  أو  األوامر  وإصدار  السلطات 

قناعات الفرد وسلوكياته سلبيًا أو ايجابيًا.
لة لدى العاملين: فاألمثال  سلطة القديم والقيم الشخصية المتأصِّ
قد  والمناطقية  والعرقية  والقبلية  الدينية  والقيم  واألساطير  الشعبية 
نفوس  تترسخ في  التي  السلوكيات  األثر في تحديد  أبلغ  لها  يكون 

الموظفين وتكون وراء كّل تصرفاتهم وقناعاتهم.
 القوانين واللوائح الحكومية والتشريعات: حيث تحدد األنظمة 
وتكون  ما،  مجتمع  في  ذلك  غير  هو  وما  مقبول  هو  ما  والقوانين 
على  وتحافظ  حياته  تنظم  حتى  المجتمع  لثقافة  مسايرة  القوانين 

شخصيات الشعوب واألمم.
حيث  والمهن:  للصناعة  والمعرفي  األخالقي  السلوك  قوانين 
توجد مدّونات ولوائح تحكم سير األعمال المختلفة وأدّلة إرشادية 
في  يستمروا  حتى  التباعها  مضطرين  أنفسهم  يجدون  للعاملين 

العمل ويستطيعوا أن يترقوا ويحققوا أهدافهم من الوظيفة.
الخبرة  نتاج  الصالح: وهي  اإلنساني  المتراكمة والضمير  الخبرة 
يعمل  أن  يستحسن  الموظف  تجعل  والتي  العمل  في  الطويلة 
من  طريق  أقصر  هي  الجيدة  والقيم  اإلخالص  كون  جيدة  بصورة 
وجهة نظرهم لتحقيق األهداف على المدى البعيد، وهذا النوع من 
على  اإلداري  والعمل  المنظمة  مصلحة  في  يفكر  تجده  المديرين 

المدى البعيد.
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جماعات  وهي  المدني:  المجتمع  في  الضغط  جماعات 
أخالقية  سلوكيات  التباع  ضغطًا  تشكل  ونقابية  واقتصادية  سياسية 
والمسؤولية  اإلداري  العمل  ألخالقيات  مهم  مصدر  وهي  معينة، 

االجتماعية.
التي  األخالقية  للقيم  مصدرين  وجود  إلى  الجريسي  ذهب  وقد 
)األسرة  اجتماعي  ومصدر  ديني،  مصدر  هما:  العاملون  بها  يؤمن 
التعليم والجماعات  المجتمعية ومؤسسات  والثقافة  البيئية  والتربية 

المرجعية(. )الجريسي،   1433هـ - 2012م(. 
)الجريسي،   1433هـ  اإلدارة  كتابه أخالقيات  الجريسي في  أورد 
الموارد  بها  تتحلى  أن  التي يجب  القيم األخالقية  2012م( بعض   -
الموظفين  واختيار  استقطاب  يتم  بحيث  منظمة،  أية  في  البشرية 
تحديد  أساس  على  االستقطاب  واستناد  ونزاهة،  ووضوح  بشفافية 
للواسطة  التوظيف  في  الركون  دون  دقيق وموضوعي لالحتياجات 
أو المحسوبية، وكذا نزاهة المقابلة واالختبارات التي تصمم بغرض 
القانونية  االعتبارات  ومراعاة  البشرية،  للموارد  والتعيين  االختيار 
وتشكيل  بلد  لكل  األخالقية  والمتطلبات  التوظيف  وسياسات 
معايير  بحسب  وتوظيفهم  المتقدمين  أسماء  لفرز  متخصصة  لجان 
مسبقة يتم إعالنها، وكذا التزام المنظمة بتدريب موظفيها وإكسابهم 
أيضًا  اإلشارة  وتمت  تحيز.  أو  تمييز  دون  من  المختلفة  المهارات 
إلى أخالقيات العدالة في توزيع الرواتب واألجور بحسب الوظيفة 
الموظفين  أداء  تقييم  على  يسري  نفسه  والقول  المبذول.  والجهد 
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عمل  بيئة  توفير  وأخيرًا  ومعلنة.  وعادلة  واضحة  معايير  بحسب 
مناسبة للعاملين فيها تنتج الراحة واالنسجام والود.

2009م(:  )السكارنة،  اإلداري  العمل  أخالقيات  ترسيخ  وسائل 
لقد ذكر المرجع عددًا من الوسائل منها: تنمية الرقابة الذاتية، وضع 
الفردية الخاطئة، وتصحيح  التي تمنع االجتهادات  الدقيقة  األنظمة 
الفهم الديني والوطني للوظيفة، ومحاسبة المسؤولين والموظفين، 

والتقييم المستمر للموظفين.

الدراسة الميدانية
التقليدية  المصارف  من  عدد  اليمنية  الجمهورية  في  يوجد 
فروع  وجود  مع  صنعاء  العاصمة  في  غالبيتها  تتركز  واإلسالمية 
النحو  تم حصرها على  وقد  المحافظات،  بعض  مراكز  في  لبعضها 

التالي )البنك المركزي اليمني(:

المصارف التقليدية في اليمن:
البنك اليمني لإلنشاء والتعمير.  .1

البنك األهلي اليمني.  .2
بنك التسليف التعاوني والزراعي )كاك بنك(.  .3

بنك اإلسكان.  .4
بنك اليمن الدولي.  .5

بنك اليمن والكويت.  .6
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البنك التجاري اليمني.  .7
بنك اليمن والخليج.  .8

بنك اليمن والبحرين الشامل.  .9
البنك العربي، كريدي أجريكول )بنك التمويل واالستثمار(.  .10

يونايتد بنك.  .11

مصرف الرافدين.  .12

بنك قطر الوطني.  .13

المصارف اإٍلسالمية:
بنك التضامن اإلسالمي الدولي.  .1

بنك سبأ اإلسالمي.  .2
بنك اليمن والكويت اإلسالمي.  .3

البنك اإلسالمي اليمني.  .4
بنك كاك اإلسالمي.  .5

مصرف الكريمي للتمويل األصغر اإلسالمي.  .6

منهجية الدراسة:
وهي  اإلنسانية  الدراسات  في  الشائعة  المنهجية  الدراسة  اتبعت 
المنهجية الوصفية التحليلية لقدرتها على تحليل الظاهرة التي نريد 
عدة،  منهجيات  بين  التزاوج  بسهولة  تقبل  لكونها  أغوارها،  سبر 
ولكونها  الدراسة،  لمجتمع  استقصاء  واستخدام  مالحظات  من 
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من  في كل  االداري  العمل  واقع أخالقيات  قياس  إلى  تهدف  أيضًا 
للدراسة  أداة  استخدام  تّم  وقد  واإلسالمية.  التقليدية  المصارف 
وهي عبارة عن استبيان على مقياس ليكرت الخماسي تم توجيهها 

لموظفي خدمة العمالء والمديرين في هذه المصارف.

اجراءات الدراسة:
بيانات عن موظفي خدمة  الباحث من الحصول على  يتمكن  لم 
أربعة  اختيار  تم  فقد  ولهذا  اليمنية،  المصارف  جميع  في  العمالء 
وبسبب   .2012 عام  خالل  الودائع  حجم  بحسب  تقليدية  مصارف 
عند  ولكن  جميعها.  دراستها  تقرر  اإلسالمية،  المصارف  عدد  قلة 
السماح  المصارف  هذه  بعض  إدارات  رفضت  الميداني  النزول 
منهم،  واسترجاعها  للموظفين  مباشرة  االستبيان  بتوزيع  للباحث 
التصريح  يتم  لن  بأنه  لهم  أوضح  قد  الباحث  أن  من  الرغم  على 
إلى  سينقسم  الدراسة  مجتمع  وأن  المشاركة،  المصارف  بأسماء 
مجتمعين فقط: مصارف تقليدية ومصارف إسالمية. هذا مع العلم 
في  الدراسة  من  استثنائه  تّم  األصغر  للتمويل  الكريمي  بأن مصرف 
البداية، باعتبار أّن المصرف تكّون حديثًا من شركة صرافة ولم يبدأ 
العمل والتعامل مع العمالء والمصارف األخرى كبقية المصارف. 
التقليدية المصارف  من  عدد  الدراسة  في  اشترك  فقد   وبهذا، 

)4 مصارف( ومن اإلسالمية )3 مصارف( استهدف الباحث مديري 
تلك المصارف وكافة موظفي خدمة العمالء فيها حيث بلغوا )131( 
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موظفًا وموظفة في المصارف السبعة المختارة وزعت لهم استمارة 
االستبيان.

ذلك  بعد   ،%78.63 بلغت  بنسبة  استمارة   103 استرجاع  تم  وقد 
المصرف  إدارة  من  الباحث  تسّلمها  التي  االستبيانات  استبعاد  تم 
للموظفين  شخصية  بصفة  وزعها  التي  باالستبيانات  واكتفى  نفسها 
المصارف  من  موظفًا   50 منهم  نفسها،  باآللية  منهم  واسترجعها 
فإن  وبذلك  اإلسالمية،  المصارف  من  موظفًا  و)42(  التقليدية 
92 استبانة فقط وهو ما نسبته  مجموع االستبيانات التي تم تحليلها 
)89.3%( مما تم استرجاعه فعالً، علمًا بأن التوزيع تّم خالل الشهر 

الثاني والثالث من العام 2013م. 

أداة الدراسة:
في  العمالء  خدمة  وموظفي  لمديري  االستبيان  استخدام  تم 

المصارف التقليدية واإلسالمية، بعد تقسيمه إلى ستة محاور:
محور أخالقيات العالقة بين موظفي المصرف وإدارته.  .1

محور أخالقيات العمل في سياسات المصرف.  .2
محور أخالقيات تعامل العاملين مع بعضهم بعضًا.  .3

محور أخالقيات التعامل مع العمالء.  .4
محور أخالقيات التعامل مع المستثمرين.  .5

محور أخالقيات العالقة مع المنافسين.  .6
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خصائص عينة الدراسة:
نتعّرض في هذا الجزء لوصف المفردات التي شاركت في هذه 
الذي  المصرف  نوع  بحسب  الموظفين  تقسيم  حيث  من  الدراسة 
النحو  على  وذلك  العمل،  وفترة  الوظيفة،  حيث  ومن  فيه،  يعملون 

التالي:

نوع المصرف:
لموظفي   )%54.3( بين  تحليلها  تم  التي  االستبيانات  توزعت 
المصارف اإلسالمية  لموظفي   )%45.7( التقليدية ونسبة  المصارف 

في الجدول التالي:
جدول رقم )1( عدد االستبيانات اليت تم حتليلها بحسب نوع املرصف

اإلجماليإسالميتقليديالمصرف
504292العدد

100%54.345.7النسبة المئوية %

الوظيفة:
جدول رقم )2( الوظيفة يف املرصف

مدير الوظيفة
المصرف

مدير 
إدارة

رئيس 
قسم

اإلجماليمختص

38354692العدد

100%3.38.73850النسبة المئوية %
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يزيد  وما  عاديون  موظفون  هم  المستجيبين  نصف  بأن  ويالحظ 
الذين  المصارف  مديري  نسبة  وتمثل  أقسام،  رؤساء  الثالثين  عن 

أجابوا على فقرات االستبيان ما نسبته تقريبًا 3% فقط.
فترة عمل الموظف في المصرف:

ويوضح الجدول التالي فترة عمل موظفي المصارف المشتركين 
في الدراسة.

جدول رقم )3( فرتة عمل املوظف يف املرصف

فترة العمل في 
المصرف

أقل من
عام واحد

من
2-5 أعوام

أكثر من
خمسة أعوام

اإلجمالي

28313392عدد الموظفين

100%30.433.735.9النسبة المئوية %

في  يعملون  من  نسبة  كانت  وإن  متقاربة،  النسبة  بأن  ونالحظ 
المصارف منذ نحو خمس سنوات أكثر من غيرهم، وهذا يدل على 
سنوات  خبرة  وتعكس  المصارف  عن  تعّبر  المستجيبين  أجوبة  أن 

عمل طويلة.

اإلحصاء الوصفي لمجاالت الدراسة:
الدراسة  مجتمعي  بحسب  الحسابية  المتوسطات  استخدام  تم 
لالستبيان،  الستة  المحاور  على  وبناًء  وإسالمية(  تقليدية  )مصارف 

على النحو التالي:
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المجال األول: العالقة بين موظفي المصرف وإدارته:
جدول رقم )4( فقرات مجال العالقة بين موظفي المصرف وإدارته

الفقرةم
المتوسط الحسابي

مصارف 
تقليدية

مصارف 
إسالمية

1
أعتقد أن هناك ثقة كبيرة بين العاملين في 

3.323.45المصرف واإلدارة

2
تفي إدارة المصرف بوعودها التي تقطعها 

3.783.02لموظفي المصرف

3
يتصف مدير المصرف بالصدق واألخالق 

4.224.00العالية في تعامله مع موظفيه

4
تقبل إدارة المصرف أن تسود روح العداء 

3.584.19واإليذاء بين موظفي المصرف.

5
تقبل إدارة المصرف تبادل موظفيها لأللفاظ 

3.884.24البذيئة.

6
تسمح إدارة المصرف لموظفيها بحياكة 

3.524.14المؤامرات لبعضهم البعض.

4.644.07تقبل إدارة المصرف قيام موظفيها بخداع عميل.7

8
تقبل إدارة المصرف حصول الموظفين على 

4.343.90هدايا قّيمة من عمالء ومراجعي المصرف.

9
تتغاضى إدارة المصرف عن موظفي المصرف 

3.944.29عندما يمارسون مخالفات أخالقية.

3.913.92المتوسط الحسابي للمجال

مالحظة: تم عكس قيم األسئلة السلبية )4، 5، 6، 7، 8، 9(.
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يتضح هنا من استعراض المتوسطات الحسابية لفقرات المجال 
األول المتعلق بموظفي المصرف وعالقتهم بإدارته، وجود تقارب 
المصرف  موظفي  عالقة  حول  العمالء  خدمات  موظفي  آراء  بين 
التقليدية في وفاء إداراتها  بإداراتهم. ولكن يتضح تفّوق المصارف 
بالصدق واألخالق الحسنة في  للموظفين واتصاف تلك اإلدارات 
أو  للعمالء  الموظفين  لخداع  تقبلها  وعدم  الموظفين  مع  تعاملها 
المصارف اإلسالمية  تفوقت  الموظفين على هدايا، ولكن  حصول 
مالئم  عمل  جو  وتوفير  موظفيهم  مع  إداراتها  بين  ثقة  وجود  في 
للموظفين. ولكن عمومًا يشير المتوسط الحسابي إلى ارتفاع طفيف 

ألخالقيات العمل اإلداري في المصارف اإلسالمية.
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المجال الثاني: أخالقيات سياسات المصرف:
جدول رقم )5( فقرات مجال أخالقيات سياسات المصرف

الفقرةم
المتوسط الحسابي

مصارف 
تقليدية

مصارف 
إسالمية

10
تتميز إجراءات التوظيف في المصرف 

3.503.00بالشفافية

11
التفاني في العمل بالمصرف الذي أعمل فيه 

2.903.29يرفع من شأن الموظف.

12
يقبل المصرف باستخدام الكذب في التقارير 

4.083.36المرفوعة للبنك المركزي اليمني.

13
يقبل المصرف الكذب في البيانات الخاصة 

4.143.29بالمصرف.

14
تتعامل إدارة المصرف بحزم مع من ال يحترم 

2.844.02أخالقيات العمل.

15
لم اكتشف أية تعامالت غير أخالقية في 

2.703.60المصرف أثناء عملي فيه.

16
يلعب الحضور وانضباط المواعيد دورًا هامًا 

2.823.57في ترقية ومكافأة موظفي المصرف.

17
سياسات المصرف قائمة على تشجيع االعتناء 

2.903.60بالمظهر الخارجي للموظف.

3.243.47المتوسط الحسابي للمجال

مالحظة: تم عكس قيم األسئلة السلبية )12، 13(.
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المجال  لفقرات  الحسابية  المتوسطات  استعراض  من  ويتضح 
المتوسط  أن  المصرف،  سياسات  بأخالقيات  الخاص  الثاني 
في  منه  أعلى  اإلسالمية  المصارف  موظفي  ألخالقيات  الحسابي 
والتعامل  العمل  في  التفاني  في  وبخاصة  التقليدية،  المصارف 
المواعيد  واحترام  األخالقية  غير  بالتعامالت  يتعلق  ما  في  الحازم 
ذلك،  ومع  اإلسالمية.  المصارف  في  الموظف  بمظهر  واالهتمام 
األخالقي  التزامهم  مستوى  أن  التقليدية  المصارف  موظفو  يرى 
والتقارير  البيانات  وصحة  الشفافية،  مثل:  كثيرة،  جوانب  في  أعلى 
ارتفاع  إلى  عمومًا  يشير  المجال  لكّن  المركزي.  للبنك  المرفوعة 
توقعات موظفي المصارف اإلسالمية لمستوى التزامهم بأخالقيات 
العمل اإلداري حيث بلغ المتوسط الحسابي )3.47( مقابل )3.24( 

للمصارف التقليدية.
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المجال الثالث: أخالقيات تعامل الموظفين مع بعضهم البعض:

جدول رقم )6( فقرات مجال تعامل الموظفين مع بعضهم البعض

الفقرةم
المتوسط الحسابي

مصارف 
تقليدية

مصارف 
إسالمية

18
تتصف العالقات السائدة بين الموظفين 

3.123.90بالصدق والتعاون واالحترام.

19
ال تتصف بيئة العمل في المصرف بثقافة 

3.043.76الخداع والنفاق واإلساءة للزمالء.

20
ال يقوم أحد من موظفي المصرف بإعداد 

3.043.60تقارير مضللة عن زمالئه.

21
نعمل نحن موظفي المصرف بروح فريق 

3.043.95العمل الواحد.

22
في حال حدوث مشكلة مع أحد زمالء 

3.524.17العمل فإننا نساعده في حلها.

23
نشعر أن التهديد الذي يتعرض له أحد 

زمالء العمل في المصرف يعتبر تهديدًا لنا 
جميعًا.

3.144.10

3.153.91المتوسط الحسابي للمجال

ويتضح من خالل المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثالث 
الحسابي  المتوسط  بأن  الموظفين  بين  التعامل  بأخالقيات  المتعلق 
الحسابي  المتوسط  عن  زاد  قد  اإلسالمية  المصارف  لموظفي 
لموظفي المصارف التقليدية، بحيث يعتقد موظفو خدمات العمالء 
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الصدق  يسودها  الموظفين  بين  العالقة  أن  المصارف  هذه  في 
ُيِعّد  من  يوجد  ال  حيث  جيدة  العمل  بيئة  وأن  واالحترام،  والتعاون 
تقارير مغرضة عن زميله ويقدمها لإلدارة، ويعتبرون كالفريق الواحد 
من خالل تعاونهم في حل مشكالتهم وتعاضدهم في حال تعرض 
التقليدية لم تتفوق  أحدهم ألي تهديد. الجدير ذكره أن المصارف 
على المصارف اإلسالمية في أية فقرة من فقرات هذا المجال، وقد 
يعود ذلك إلى اعتقاد الموظفين في المصارف التقليدية أن العالقات 

اإلنسانية في ما بينهم ليست بالمستوى المطلوب.
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المجال الرابع: أخالقيات التعامل مع العمالء:

جدول رقم )7( فقرات مجال أخالقيات التعامل مع العمالء

الفقرةم
المتوسط الحسابي

مصارف 
تقليدية

مصارف 
إسالمية

24
يقوم المصرف من حين الى آخر 

باستقصاء آراء العمالء عند محاولة 
تطوير خدماته

3.213.40

25
يحافظ المصرف على مواعيده مع 

3.564.14العمالء

26
يلتزم المصرف بتنفيذ االتفاقيات وعدم 

3.664.26خرقها

27
تتصف العالقة مع العمالء بالصدق 

3.644.40واألخالق العالية

28
نتلقى تعليمات مستمرة من إدارة 

المصرف بضرورة مراعاة الجانب 
األخالقي في تعاملنا مع العمالء

3.724.40

3.564.12المتوسط الحسابي للمجال

ويتضح من المتوسطات للمجال الرابع، وهو عن أخالقيات التعامل 
بأخالقيات  ملتزمون  اإلسالمية  المصارف  موظفي  أن  العمالء،  مع 
التعامل مع العمالء بصورة أعلى من المصارف التقليدية حيث بلغ 
فيما  المصارف اإلسالمية )4.12(،  للمجال في  الحسابي  المتوسط 
وقد   .)3.56( إلى  التقليدية  المصارف  في  المتوسط  نفس  انخفض 
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يعود سبب انخفاض متوسطات هذا المجال، بالنسبة الى المصارف 
نعتقد في  العالقات اإلنسانية، كما  انخفاض مستوى  إلى  التقليدية، 
المجال السابق، وهذا يلقي بظالله على آراء الموظفين حول إدارات 

مصارفهم.

المجال الخامس: أخالقيات العالقة مع المستثمرين:

جدول رقم )8( فقرات مجال أخالقيات العالقة مع المستثمرين

الفقرةم
المتوسط الحسابي

مصارف 
تقليدية

مصارف 
إسالمية

29
تتصف سياسة المصرف مع المستثمرين 

بالصدق وعدم خداع المستثمرين وطالبي 
التمويل.

3.544.40

30
يقدم المصرف دائمًا بيانات صادقة ودقيقة 

3.484.07للمستثمرين وطالبي التمويل.

31
يتحرى المصرف دقة إعداد قائمة المركز 

3.644.17المالي للمصرف.

3.554.21المتوسط الحسابي للمجال

مع  العالقة  أخالقيات  لمجال  المتوسطات  من  ويتضح 
بأخالقيات  ملتزمون  اإلسالمية  المصارف  موظفي  أن  المستثمرين 
حسابي  بمتوسط  المستثمرين  مع  عالقتهم  في  اإلداري  العمل 
للمجال )4.21( وهو أكبر من التزام موظفي المصارف التقليدية حيث 
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المتوسط  كان  وقد   .)3.55( فقط  للمجال  الحسابي  المتوسط  بلغ 
الحسابي لجميع فقرات أخالقيات العالقة مع المستثمرين أقل منها 
المصارف  يعتقد موظفو  اإلسالمية، حيث  المصارف  لدى موظفي 
مع  والتعامل  االستثمار  مجال  في  المصرف  سياسات  أن  التقليدية 

المستثمرين وإعداد القوائم غير مناسبة.

المجال السادس: أخالقيات العالقة مع المنافسين:
جدول رقم )9( فقرات مجال أخالقيات العالقة مع المنافسين

الفقرةم
المتوسط الحسابي

مصارف 
تقليدية

مصارف 
إسالمية

32
تتصف عالقة المصرف مع المنافسين 

باالحترام المتبادل وعدم السعي لإلضرار 
بهم عمدًا.

3.644.38

33
يتعاون المصرف مع المصارف األخرى 

4.163.08لتطوير نظام الصّراف اآللي في اليمن.

34
يسعى المصرف إلى مساعدة المصارف 

المنافسة في خدمة عمالئها حرصًا منه 
على تقديم خدمة شاملة للعميل.

3.762.95

35
يمكن للمصرف أن يتعاون مع المصارف 

األخرى في سبيل مواجهة منافسة كبيرة أو 
تطوير تكنولوجيا جديدة.

3.303.83

36
نقوم بالتشكيك في سمعة المصارف 

3.683.60األخرى عندما نتحدث مع العمالء.
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37
نستغل األخبار السلبية التي تردنا من 

المصارف األخرى بإظهارها للعمالء حتى 
تشكل دعاية مجانية لمصرفنا.

3.643.50

38

يؤمن المصرف بأن أي تعاون بين 
المصارف في السوق يجب أن تراعى فيه 
أخالقيات العمل والنزاهة والصدق بدياًل 

للشك والحذر والتربص.

3.484.43

3.673.54المتوسط الحسابي للمجال

مالحظة: تم عكس قيم األسئلة السلبية 36، 37.
أن  المنافسين  مع  العالقة  أخالقيات  مجال  متوسطات  من  ويتضح 
في  اإلداري  العمل  بأخالقيات  ملتزمون  التقليدية  المصارف  موظفي 
التزام موظفي المصارف اإلسالمية، حيث يؤمنون  منظماتهم أكثر من 
األخرى  المصارف  مع  التعاون  نحو  تسعى  التقليدية  المصارف  بأن 
وتطوير نظام الصّراف اآللي في اليمن وال تسهم مصارفهم في تشويه 
سمعة المنافسين ونشر األخبار السلبية عنهم بالقدر الذي يعتقده موظفو 
الذي  اآلن-  حتى  الوحيد-  المجال  هو  وهذا  اإلسالمية.  المصارف 
يرى فيه موظفو خدمة العمالء في المصارف التقليدية أنهم أفضل من 
نظرائهم في المصارف اإلسالمية. وعلى رغم ذلك، حصلت الفقرتان 
)38(، )32( على أعلى متوسطين وهو ما يشير إلى االحترام والتعاون 
ويعتقد  التقليدية.  بالمصارف  مقارنة  المصارف  هذه  تمارسه  الذي 
االندماج  اإلسالمية  المصارف  محاولة  في  يكمن  السبب  أن  الباحث 
في السوق وتجريب التقنيات الحديثة والتعاون بين المصارف حتى ال 

تبقى المصارف اإلسالمية حبيسة الخدمات التقليدية.



393

اختبار فرضيات الدراسة:
يتضح بعد إنجاز اإلحصاء الوصفي لمجاالت الدراسة باستخدام 
الحسابية  المتوسطات  في  فروقًا  هناك  أن  الحسابية  المتوسطات 
الفروق  هذه  كانت  إذا  ما  التحقق  يجب  هنا  المجاالت.  لجميع 
معنوية )ذات داللة إحصائية( وال يتم ذلك بدون اختبار الفرضيات 

والذي يمكن بعده أن نطمئن إلى:
أو جمع  المعاينة  أو  الصدفة  مردها  معنوية وليس  الفروق  أن  	●

المعلومات بطريقة خاطئة.
أنه يمكن تعميم نتائج الدراسة على جميع المصارف اليمنية،  	●

التقليدية منها واإلسالمية.
برنامج  من  احصائية  أساليب  استخدام  تم  ذلك،  ولتحقيق  	●

)SPSS( النسخة )21( على النحو التالي:
اختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA one way( للتحقق  	●

االلتزام  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  من 
تعزى  اليمنية  المصارف  في  اإلداري  العمل  بأخالقيات 

لمتغيري نوع الوظيفة وفترة العمل في المصرف.
 Independent Samples( للعينات المستقلة T أسلوب اختبار 	●

بين  االختالفات  بدراسة  يسمح  اختبار  وهو   ،)T-Test

مجتمعين مستقلين وهما هنا المصارف التقليدية واإلسالمية.
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اختبار الفرضية األولى:
وتنص على: »توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االلتزام 
بأخالقيات العمل اإلداري في المصارف اليمنية تعزى لمتغيري نوع 

الوظيفة التي يشغلها الموظف وفترة عمله في المصرف«.
وتم تقسيم هذه الفرضية إلى فرضيتين فرعيتين هما:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االلتزام بأخالقيات 
التي  الوظيفة  لمتغير  تعزى  اليمنية  المصارف  في  اإلداري  العمل 

يشغلها الموظف.
 )One Way Anova( األحادي  التباين  تحليل  استخدام  تم  وقد 

على النحو التالي:

جدول رقم )10( تحليل التباين األحادي لمتغير الوظيفة في المصارف 
التقليدية واإلسالمية في اليمن

Sig.قيمة Fالمتوسط الحسابينوع الوظيفة

3.43مدير مصرف

5.4650.002
3.27مدير إدارة

3.49رئيس قسم

3.92مختص

ونالحظ أن المتوسط الحسابي ألجوبة الموظفين المتخصصين 
بحيث  الوظائف،  ببقية  مقارنة   )3.92( حسابي  متوسط  أعلى  كان 
يالحظ أن المتوسط الحسابي إلجابات مديري المصارف ومديري 
 )3.49(  ،)3.27(  ،)3.43( األقسام  ورؤساء  المختلفة  اإلدارات 
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العمل  بأخالقيات  االلتزام  إدراك  مستوى  من  أقل  التوالي  على 
لدى المختصين. وتعتبر هذه الفروق ذات داللة إحصائية حيث إن 

)sig.=0.002( وهي قيمة أقل من )0.05(.
سواء  المصرف،  إدارة  أن  في  يكمن  السبب  أن  الباحث  ويعتقد 
ما  إلى حد  نظر سلبية  لديها وجهة  أو إسالميًا،  تقليديًا  أكان مصرفًا 
عن موظفيها في ما يتعلق بممارساتهم األخالقية في العمل. وحتى 
تخرج الدراسة بنتائج مثمرة، ارتأى الباحث القيام بمزيد من التحليل 
لهذه النقطة عبر قيمة F بحسب مجاالت الدراسة، حتى نتمكن من 
بين  معنوية  فروق  فيها  ظهرت  التي  العمل  أخالقيات  أبعاد  معرفة 
إجابات إدارة المصرف وموظفيه عّلنا نخرج باستنتاجات مفيدة في 

هذا الشأن، على النحو التالي:

جدول رقم )11( تحليل التباين بحسب مجاالت الدراسة

قيمة Fمجاالت الدراسةم
الداللة 

اإلحصائية 
sig.

1
أخالقيات العالقة بين موظفي المصرف 

1.4200.242وإدارته

0.5890.624أخالقيات العمل في سياسات المصرف2

11.9760.000أخالقيات تعامل العاملين مع بعضهم بعضًا3

10.1810.000أخالقيات التعامل مع العمالء4

6.8800.000أخالقيات العالقة مع المستثمرين5

0.0730.974أخالقيات العالقة مع المنافسين6
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داللة  ذات  فروقًا  هناك  أن  أعاله  الجدول  بيانات  من  ونالحظ 
إحصائية تعزى لمتغير نوع الوظيفة، وعليه يتضح أن إدارة المصارف 
التقليدية واإلسالمية تنظر إلى أن مستوى التزام موظفيها بأخالقيات 
أقل من  العمالء والمستثمرين  التعامل مع بعضهم بعضا، وكذا مع 

المستوى المطلوب وبخاصة إدارات المصارف التقليدية.
وعليه يمكن القول بأن الفرضية الفرعية األولى التي تنّص على: 
بأخالقيات  االلتزام  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  »توجد 
التي  الوظيفة  لمتغير  تعزى  اليمنية  المصارف  في  اإلداري  العمل 
يشغلها الموظف »مقبولة، حيث وجدت فروق معنوية تعزى لمتغير 

الوظيفة بحسب البيانات الواردة في الجدول رقم )11(.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االلتزام بأخالقيات 
عمل  فترة  لمتغير  تعزى  اليمنية  المصارف  في  اإلداري  العمل 
 One( األحادي  التباين  تحليل  استخدام  كذلك  تم  وقد  الموظف، 

Way ANOVA( على النحو التالي:

جدول رقم )12( تحليل التباين األحادي لمتغير فترة العمل في المصارف 
التقليدية واإلسالمية في اليمن

Sig.قيمة Fالمتوسط الحسابيفترة العمل

3.66أقل من عام

0.4860.617 3.62من 2 - 5 أعوام

3.77أكثر من خمسة أعوام

ونالحظ أن المتوسط الحسابي إلجابات الموظفين الحديثي العهد 
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القدامى.  الموظفين  الحسابي إلجابات  المتوسط  أقل من  بالوظيفة 
حيث   0.05 من  أكبر  اإلحصائية  وداللتها  ضئيلة   F قيمة  أن  وبما 
وجود  على  االستدالل  يمكن  ال  فإنه   ،(sig=0.617) قيمة  كانت 

فروق حقيقية، رغم اختالف المتوسطات الحسابية إلى حد ما.
التي  الثانية  الفرعية  الفرضية  رفض  إلى  نطمئن  أن  يمكن  وعليه 
تنص على أنه »توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االلتزام 
اليمنية تعزى لمتغير فترة  العمل اإلداري في المصارف  بأخالقيات 

عمل الموظف في المصرف«.

اختبار الفرضية الثانية:
بأخالقيات  اإلسالمية  المصارف  موظفو  »يلتزم  على:  وتنص 

العمل بصورة أكبر من التزام موظفي المصارف التقليدية«.
المستقلة  للعينات   T – Test اختبار  استخدام  تم  وقد 
بين  االختالفات  لمعرفة   )Independence Samples T-Test(

المصارف التقليدية واإلسالمية تعزى ألخالقيات العمل فيها.
الستة  المجاالت  بحسب  التحليل  تّم  لقد  الغرض،  ولهذا 
اإلداري  العمل  أخالقيات  بحسب  ثم  اإلداري  العمل  ألخالقيات 

إجماالً، وعلى النحو التالي:
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جدول رقم )13( اختبار T-Test للعينات المستقلة

المجالم

المتوسط 
الحسابي 

لفقرات 
المصارف 

التقليدية

المتوسط 
الحسابي 

لفقرات 
المصارف 

اإٍلسالمية

قيمة
T

.Sig
)α<0.05(

1
أخالقيات العالقة 

بين موظفي 
المصرف وإدارته

3.913.920.0860.931

2
أخالقيات العمل في 

3.243.471.5810.118سياسات المصرف

3
أخالقيات تعامل 

العاملين مع بعضهم 
بعضًا

3.153.914.2940.000

4
أخالقيات التعامل 

3.564.123.7680.000مع العمالء

5
أخالقيات العالقة مع 

3.554.213.6130.001المستثمرين

6
أخالقيات العالقة مع 

3.673.540.2070.836المنافسين

3.523.893.0440.003المتوسط العام للمجاالت

المجاالت  من  مجال  لكل   T-Test قيمة  الجدول  من  ح  ويتضِّ
الستة حيث كانت على النحو التالي:

العالقة  بأخالقيات  الخاص  األول  للمجال  ضئيلة   T قيمة 
إحصائية  داللة  أية  توجد  وال  وادارته،  المصرف  موظفي  بين 



399

بين أجوبة موظفي  أية فروق  )Sig.>0.05(، وبالتالي فليست هناك 
العمل  بأخالقيات  يتعلق  ما  في  واإلسالمية  التقليدية  المصارف 

اإلداري.
في  العمل  بأخالقيات  الخاص  الثاني  للمجال  ضئيلة   T قيمة 
 ،)Sig.>0.05( إحصائية  داللة  أية  توجد  وال  المصرف،  سياسات 
من  كالً  موظفي  إجابات  بين  فروق  أية  هناك  فليست  وبالتالي 
العمل  بأخالقيات  يتعلق  فيما  واإلسالمية  التقليدية  المصارف 

اإلداري.
بين  التعامل  بأخالقيات  الخاص  الثالث  للمجال  عالية   T قيمة 
العاملين بعضهم بعضًا، ما يدل على وجود داللة إحصائية للفروق 
بين إجابات موظفي كالً من المصارف التقليدية واإلسالمية، بحيث 
يعتقد موظفو المصارف اإٍلسالمية أنهم ملتزمون بأخالقيات العمل 
التزام موظفي  3.91( من  الحسابي  )المتوسط  أكبر  اإلداري بصورة 
 T قيمة  أن  وبما   .)3.15 الحسابي  )المتوسط  التقليدية  المصارف 
الفرضية  قبول  يمكن  فإنه   ،)Sig.= 0.000( إحصائية  بداللة  مناسبة 
المصارف  من  كالً  موظفي  بين  المجال  هذا  في  فروقًا  هناك  بأن 
ما يمكن معه  المصارف اإلسالمية،  التقليدية واإلسالمية لمصلحة 
أخالقيات  بأن  يعتقدون  اإلسالمية  المصارف  موظفي  إن  القول 

التعامل في ما بينهم أفضل منها لدى موظفي المصارف التقليدية.
مع  التعامل  بأخالقيات  الخاص  الرابع  للمجال  مناسبة   T قيمة 
العمالء، كما توجد داللة إحصائية للفروق بين إجابات موظفي كالً 
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من المصارف التقليدية واإلسالمية، حيث يعتقد موظفو المصارف 
أكبر  بصورة  اإلداري  العمل  بأخالقيات  ملتزمون  أنهم  اإٍلسالمية 
التقليدية  المصارف  موظفي  التزام  من  الحسابي=4.12(  )المتوسط 
)المتوسط الحسابي=3.56(، وبما أن قيمة T مناسبة )بلغت 3.768( 
الفرضية  قبول  يمكن  فإنه   )Sig.= 0.000( قيمتها  إحصائية  بداللة 
التقليدية  المصارف  موظفي  بين  المجال  هذا  في  فروقًا  هناك  بأن 
المصارف اإلسالمية  بأن موظفي  القول  معه  يمكن  ما  واإلسالمية، 
العمالء لديهم أفضل منها لدى  التعامل مع  يعتقدون أن أخالقيات 

موظفي المصارف التقليدية.
قيمة T مناسبة للمجال الخامس الخاص بأخالقيات العالقة مع 
المستثمرين، كما توجد داللة إحصائية للفروق بين إجابات موظفي 
المصارف  موظفو  يعتقد  حيث  واإلسالمية،  التقليدية  المصارف 
)المتوسط  أكبر  بصورة  اإلداري  العمل  بأخالقيات  ملتزمون  أنهم 
)المتوسط  التقليدية  المصارف  موظفي  التزام  من  الحسابي=4.21( 
بداللة   )3.613 )بلغت  مناسبة   T قيمة  أن  وبما  الحسابي=3.55(، 
الفرضية بأن هناك فروقًا  إحصائية )Sig.= 0.000( فإنه يمكن قبول 
في هذا المجال بين موظفي المصارف التقليدية وموظفي المصارف 
اإلسالمية  المصارف  موظفي  بأن  القول  معه  يمكن  ما  اإلسالمية، 
منها  أفضل  لديهم  المستثمرين  مع  العالقة  أخالقيات  أن  يعتقدون 

لدى موظفي المصارف التقليدية.
التعامل  بأخالقيات  الخاص  السادس  للمجال  ضئيلة   T قيمة 
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كانت  حيث  إحصائية  داللة  أية  تحمل  فال  وبالتالي  المنافسين،  مع 
إجابات  بين  معنوية  فروق  أية  توجد  فال  وبالتالي   ،)Sig.>0.05(
يتعلق  ما  في  اإلسالمية  والمصارف  التقليدية  المصارف  موظفي 

بأخالقيات العمل اإلداري.
يوضح الجدول أعاله قيمة T ألخالقيات العمل اإلداري إجماالً، 
يتم  )0.003(. وعليه  تساوي  بداللة إحصائية   )3.044( بلغت  حيث 
أنهم  اإلسالمية  المصارف  موظفو  يعتقد  بحيث  الفرضية،  قبول 
المصارف  موظفي  من  أكثر  اإلداري  العمل  بأخالقيات  ملتزمون 
موظفي  إلجابات  العام  الحسابي  المتوسط  بلغ  وقد  التقليدية، 
المتوسط  بينما   )3.89( قدرها  مرتفعة  قيمة  اإلسالمية  المصارف 
الحسابي إلجابات موظفي المصارف التقليدية قدره )3.52(. وعليه 
اإلسالمية  المصارف  موظفو  يلتزم   « على:  تنص  التي  الفرضية  فإن 
بأخالقيات العمل بصورة أكبر من التزام موظفي المصارف التقليدية 

» مقبولة.
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نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، على النحو التالي:

موظفي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروقًا  الدراسة  وجدت 
المتوسط  بلغ  حيث  الوظيفة،  لمتغير  تعزى  اليمنية  المصارف 
المتوسط  أن  حين  في   )3.92( المختصين  للموظفين  الحسابي 
المختلفة  اإلدارات  ومديري  المصارف  مديري  إلجابات  الحسابي 
ورؤساء األقسام )3.43(، )3.27(، )3.49( على التوالي، مع وجود 

.)sig.=0.002( داللة إحصائية
إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  أية  الدراسة  تجد  لم 
فترة  لمتغير  تعزى  واإلسالمية  التقليدية  المصارف  من  كالً  موظفي 

عمل الموظف في المصرف.
توصلت الدراسة إلى اعتقاد موظفي المصارف اإلسالمية بأنهم 
التزام موظفي  من  أكبر  بصورة  اإلداري  العمل  بأخالقيات  يلتزمون 

المصارف التقليدية باألخالقيات ذاتها.
واإلسالمية  التقليدية  المصارف  مديري  أن  الدراسة  وجدت 
ينظرون إلى مستوى التزام موظفيهم بأخالقيات تعاملهم مع بعضهم 
بعضا أو مع العمالء والمستثمرين بأنها أقل من المستوى المطلوب.

إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  أية  الدراسة  تجد  لم 
موظفي كالً من المصارف التقليدية واإلسالمية في مجال أخالقيات 
في  العمل  أخالقيات  وكذا  وإدارته،  المصرف  موظفي  بين  العالقة 

سياسات المصرف وأخالقيات العالقة مع المنافسين.
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المصارف  بين  اإلداري  العمل  أخالقيات  تناول  يختلف  ال 
بين  بالعالقة  يتعلق  فيما  بها،  االلتزام  وكذلك  واإلسالمية  التقليدية 
نوعي  لدى  النمطية  اإلدارة  نمط  بسبب  وموظفيه،  المصرف  إدارة 

المصارف اليمنية.
تحاول المصارف اإلسالمية- بصفتها حديثة نوعًا ما- أن تتمّيز عن 
المصارف التقليدية، ولكنها لم تنجح بعد في إحداث تغيير مناسب في 

ما يتعلق بعالقة اإلدارة بالموظف والمنافسين وسياسات المصرف.
أسر  ربقة  من  الخروج  في  اإٍلسالمية  المصارف  تنجح  لم 
في  تعمل  فهي  التقليدية،  المصارف  تتبعها  التي  االدارية  األساليب 
تتميز  أن  اإلسالمية  المصارف  تستطع  ولم  واحدة،  تنافسية  سوق 
إلى  أدت  التي  األخالقية  للقيم  ترويجها  خالل  من  كافية  بصورة 

ظهورها كمنافس مأمول للمصارف التقليدية.
لم تنجح المصارف اإلسالمية في استقطاب موارد بشرية تتصف 
المطلوبة،  العمل  أخالقيات  بموجب  التعامل  في  والقدرة  بالكفاءة 
كانوا  الذين  الموظفين  أولئك  المصارف اإلسالمية سوى  تجد  وال 
ال  العمل  أسلوب  جعل  مما  تقليدية،  مصارف  في  سابقًا  يعملون 

يختلف كثيرًا.
اإلداري  العمل  أخالقيات  اليمنية  المصارف  موظفو  يكتسب 
لم  حيث  المصارف،  في  الطويلة  عملهم  فترات  خالل  ومن  ببطء 
إدارات  إفادة  بحسب  المجال  هذا  في  تدريبية  برامج  هناك  تكن 

المصارف التي شاركت في هذه الدراسة.
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توصيات الدراسة:
من خالل النتائج، توصى الدراسة بما يلي:

الجدد على  الموظفين  بتدريب  تهتم  أن  المصارف  إدارات  على 
ببرامج  الحاقهم  خالل  من  اإلداري،  العمل  بأخالقيات  التحّلي 
تأهيلية قبل بداية عملهم، واالستعانة بالعلماء والدعاة بهدف غرس 
بربط كل  الموظف  المعامالت، وتذكير  في  الدينية  القيم األخالقية 

تصرفاته وسلوكه اليومي بالتعاليم والقواعد الشرعية.
التربية  وزارتي  مطالبة  بالجمهورية  التجارية  الغرف  على  يكون 
العمل  بأخالقيات  متعلقة  بتضمين دروس ومناهج  العالي  والتعليم 
اإلداري وربطها باألمانة والصدق والقيم الدينية منذ الصغر، وحّث 
العامة  والوظيفة  العمل  أخالقيات  مقررات  إضافة  على  الجامعات 

وربطها بالتعاليم الدينية والوطنية والقانونية.
الستة،  بأبعاده  اإلداري  العمل  بأخالقيات  االلتزام  معيار  إدخال 
الواردة في هذه الدراسة، ضمن معايير قبول موظفين جدد ومعايير 

تقييم الموظفين العاملين في المصارف.
إيالء اهتمام خاص بالموظفين الذين يحتّكون بالعمالء مباشرة، 
األخالقي  التعامل  بأهمية  كامل  وعي  على  يكونوا  أن  ُيفّضل  حيث 

لما فيه زيادة رضاء العمالء عن المصرف.
بين  التعامل  بأخالقيات  التقليدية  المصارف  إدارات  اهتمام 

العاملين بعضهم مع بعض، وكذلك مع العمالء والمستثمرين.
االهتمام بتنمية أخالقيات اإلسالم في تعامالت كل من المصارف 
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على  أساسًا  قامت  اإلسالمية  فالمصارف  واإلسالمية.  التقليدية 
فكرة أخالقية مفادها أن المصارف التقليدية غير صالحة للتطبيق في 
يعطي  ما  هو  األخالقية  بالمعايير  فاالهتمام  وبالتالي  إسالمية،  بيئة 

المصارف اإلسالمية تفردًا واضحًا عن المصارف التقليدية.
زيادة االهتمام باألخالقيات التي تحكم عالقة موظفي المصارف 

وإداراتها بالمنافسين.
المستقبلية  الدراسات  من  المزيد  بإجراء  الباحث  يوصى  وأخيرًا 
المصارف،  مع  المتعاملين  العمالء  نظر  وجهة  من  الشأن  هذا  في 
في  الشرعية  بالمعايير  اإلسالمية  المصارف  التزام  في  وتحديدًا 

أعمالها.
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ملحق استبانة الدراسة
استبيان حول أخالقيات العمل في المصارف التقليدية واإلسالمية 

في اليمن
في  العمل  بأخالقيات  االلتزام  قياس  إلى  االستبيان  هذا  يهدف 
المصارف اليمنية، وتعد الدراسة في غاية األهمية، وفي حال اإلدالء 
باألمانة  الموظفين  التزام  على  دليل  فذلك  وواقعية  صادقة  بأجوبة 
البحث عبر معرفة  أنها ستثري  المطلوبة في جميع تصرفاتهم، كما 

األخالقيات الواجب االلتزام بها.
 ويؤكد الباحث للجميع أن اإلجابات ستبقى سرية، ولن تستخدم 

سوى ألغراض البحث العلمي.

الباحث
القسم األول لالستبانة: الخصائص الشخصية:

موافق الفقرةم
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 

بشدة

1
اعتقد أن هناك ثقة 

كبيرة بين العاملين في 
المصرف وإدارته.

2
تفي إدارة المصرف 

بوعودها التي تقطعها 
لموظفي المصرف.
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3

يتصف مدير المصرف 
بالصدق واألخالق 

العالية في تعامله مع 
موظفيه.

4
تقبل إدارة المصرف أن 

يسود العداء واإليذاء بين 
موظفي المصرف.

5
تقبل إدارة المصرف 

تبادل موظفيها لأللفاظ 
البذيئة.

6

تسمح إدارة المصرف 
لموظفيها بحياكة 

المؤامرات بعضهم ضّد 
بعض.

7
تقبل إدارة المصرف قيام 

موظفيها بخداع عميل.

8

تقبل إدارة المصرف 
حصول الموظفين على 

هدايا قيمة من عمالء 
ومراجعي المصرف.

9

تتغاضى إدارة المصرف 
عن موظفي المصرف 

عندما يمارسون 
مخالفات أخالقية.
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المصرف الذي أعمل فيه: مصرف تقليدي:              مصرف إسالمي:

موافق الفقرةم
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة

10
تتميز إجراءات 

التوظيف في 
المصرف بالشفافية.

11

التفاني في العمل 
بالمصرف الذي 

أعمل فيه يرفع من 
شأن الموظف.

12

يقبل المصرف 
باستخدام الكذب 

في التقارير المرفوعة 
للبنك المركزي 

اليمني.

13
يقبل المصرف 

الكذب في البيانات 
الخاصة بالمصرف.

14

تتعامل إدارة 
المصرف بحزم 

مع من ال يحترم 
أخالقيات العمل

15

لم اكتشف أية 
تعامالت غير 

أخالقية في 
المصرف أثناء عملي 

فيه
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16

يلعب الحضور 
وانضباط المواعيد 

دورًا مهما في مكافأة 
موظفي المصرف 

وترقيتهم

17

سياسات المصرف 
قائمة على تشجيع 

تحسين المظهر 
الخارجي للموظف.

الوظيفة التي أمارسها: مدير فرع       مدير إدارة        رئيس قسم        مختص 

فترة عملي في هذا الفرع: أقل من عام        من عامين – 5 أعوام        أكثر 
من 5أعوام       

موافق الفقرةم
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة

18

تتصف العالقات 
السائدة بين الموظفين 

بالصدق والتعاون 
واالحترام.

19

ال تتصف بيئة العمل 
في المصرف بثقافة 

الخداع والنفاق 
واإلساءة للزمالء.

20

ال يقوم أحد من 
موظفي المصرف 

بإعداد تقارير مضللة 
عن زمالئه.
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21
نعمل نحن موظفي 

المصرف بروح فريق 
العمل الواحد.

22

في حال حدوث 
مشكلة مع أحد زمالء 

العمل فإننا نساعده 
في حلها.

23

نشعر أن التهديد الذي 
يتعرض له أحد زمالء 

العمل في المصرف 
تهديدًا لنا جميعًا.
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القسم الثاني لالستبانة: محاور أخالقيات العمل:
أوالً: أخالقيات العالقة بين موظفي المصرف وإدارته: )هل يتم التعامل 

بين اإلدارة وموظفي المصرف وفقًا ألخالقيات العمل االداري؟(
تتصف  )هل  المصرف:  سياسات  في  العمل  أخالقيات  ثانيًا: 
بأخالقيات  بالتزامها  فيه  التنظيمي  والمناخ  المصرف  سياسات 

العمل االداري؟(

موافق الفقرةم
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة

24

يقوم المصرف من حين 
الى آخر باستقصاء آراء 

العمالء عند محاولة 
تطوير خدماته.

25
يحافظ المصرف على 

مواعيده مع العمالء.

26
يحافظ المصرف على 

تنفيذ االتفاقيات وعدم 
خرقها.

27
تتصف العالقة مع 

العمالء بالصدق 
واألخالق العالية.

28

نتلقى تعليمات مستمرة 
من إدارة المصرف 

بضرورة مراعاة 
الجانب األخالقي في 

تعاملنا مع العمالء.
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ثالثًا: أخالقيات تعامل الموظفين بعضهم مع بعض: )هل يتعامل 
الموظفون في ما بينهم وفقًا ألخالقيات العمل االداري؟(

رابعًا: أخالقيات التعامل مع العمالء: )هل يتعامل موظفو وإدارة 
المصرف مع العمالء وفقًا ألخالقيات العمل االداري؟(

يتعامل  )هل  المستثمرين:  مع  العالقة  أخالقيات  خامسًا: 
الموظفون وادارة المصرف مع المستثمرين وفقًا ألخالقيات العمل 

االداري؟(

موافق الفقرةم
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة

29

تتصف سياسة 
المصرف مع 

المستثمرين بالصدق 
وعدم خداع 

المستثمرين وطالبي 
التمويل

30

يقدم المصرف دائما 
بيانات صادقة ودقيقة 
للمستثمرين وطالبي 

التمويل.

31
يتحرى المصرف دقة 

إعداد قائمة المركز 
المالي للمصرف.



415

موظفو  يتعامل  )هل  المنافسين:  مع  العالقة  أخالقيات  سادسًا: 

وإدارة المصرف مع المنافسين وفقا ألخالقيات العمل االداري؟(

موافق الفقرةم
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة

32

تتصف عالقة المصرف 
مع المنافسين 

باالحترام المتبادل 
وعدم السعي لإلضرار 

بهم عمدًا.

33

يتعاون المصرف مع 
المصارف األخرى 

لتوسيع شبكة الصراف 
اآللي في اليمن.

34

يسعى المصرف إلى 
مساعدة المصارف 
المنافسة في خدمة 
عمالئها حرصًا منه 

على تقديم خدمة 
شاملة للعميل.

35

يمكن للمصرف أن 
يتعاون مع المصارف 

األخرى في سبيل 
مواجهة منافسة كبيرة 
أو تطوير تكنولوجيا 

جديدة.
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36

نقوم بالتشكيك في 
سمعة المصارف 

األخرى عندما نتحدث 
مع العمالء

37

نستغل األخبار 
السلبية التي تردنا من 

المصارف األخرى 
بإظهارها للعمالء حتى 

تشكل دعاية مجانية 
لمصرفنا.

38

يؤمن المصرف بأن أي 
تعاون بين المصارف 

في السوق يجب أن 
تراعى فيه أخالقيات 

العمل والنزاهة 
والصدق بدياًل للشك 

والحذر والتربص.
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 المسؤولية المجتمعية للشركات
في االتفاق العالمي لألمم المتحدة 

والفقه اإلسالمي
دراسة قانونية تحليلية ومقارنة

د. أحمد عبد الرحمن المجالي)1(

المستخلص:
الرخاء  تحقق  بأنها  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  أهمية  تبرز 
الذي  للشركات  الهائل  الكم  وبسبب  بأسره،  للمجتمع  والسالم 
ومشاكل  صعوبات  يواجه  األعمال  قطاع  فإن  اليوم،  العالم  يشهده 
العّمال،  الرشوة، استغالل  الفساد،  أهمها:  كثيرة في مجاالت عدة، 
غير  الممارسات  من  وغيرها  االحتكار،  الغش،  البيئة،  تلّوث 
األخالقية. وكل هذا ينعكس على المجتمع في شكل سلبي ويؤدي 
ذلك،  أجل  ومن  كبيرة.  واجتماعية  اقتصادية  أزمات  ظهور  إلى 
عشرة  على  يحتوي  عالمي  اتفاق  بإنشاء  المتحدة  األمم  بادرت 
مبادئ تهتم بالبيئة وحقوق االنسان ومعايير العمل ومحاربة الفساد، 

(1)  أستاذ القانون التجاري المشارك/كلية الحقوق - جامعة طيبة
 Dr.majali@gmail.com
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المبادئ  هذه  تطبيق  على  العالم  انحاء  جميع  في  الشركات  وتحّث 
الصارخة  واالنتهاكات  والفساد  العولمة  مظاهر  من  الحّد  أجل  من 
لحقوق االنسان وحقوق العمال والبيئة. واإلسالم منذ ظهوره، أي 
إنه  بل  أحكامه  في  المبادئ  هذه  أرسى  قرنًا،  عشر  أربعة  نحو  قبل 
هذه  تسعى  لذلك  تشريعاته.  من  يتجزأ  ال  جزًء  وجعلها  عليها  زاد 
الدراسة لتسليط الضوء على المبادئ العشرة لالتفاق العالمي لألمم 
المتحدة ومدى تطابقها مع أحكام الفقه اإلسالمي، كما تسعى الى 
وضع تكييف قانوني للمسؤولية المجتمعية من وجهة نظر االتفاق 
وأخيرًا  اإلسالمي.  الفقه  نظر  ووجهة  المتحدة  لألمم  العالمي 
في  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  تأطير  الدراسة  هذه  تحاول 
لألمم  العالمي  لالتفاق  العشرة  المبادئ  غرار  اإلسالمي على  الفقه 

المتحدة. 
الكلمات االستداللية: المسؤولية المجتمعية للشركات، االتفاق 
البيئة،  على  المحافظة  العامل،  حقوق  المتحدة،  لألمم  العالمي 

محاربة الفساد. 
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المقدمة: 
بتحقيق  يتجّسد  كان  والذي  للشركات  التقليدي  الدور  تغير  لقد 
بكثير،  ذلك  من  وأنبل  أسمى  دوٍر  إلى  ممكنة،  ربح  نسبة  أكبر 
وأبنائه  المجتمع  وتنمية  تطوير  في  المساهمة  إلى  دورها  فانتقل 
واالهتمام بالعمل والعّمال وتحسين ظروفهم، فظهرت مصطلحات 
النظيفة وحماية  الصديقة والبيئة  الشركات، كالبيئة  جديدة في عالم 
فيما  تتمايز  الشركات  أصبحت  لقد  وغيرها.  والحوكمة  المستهلك 
تحّمل  في  وتتسابق  الوسائل  بشتى  المجتمع  على  بالمحافظة  بينها 
المسؤولية المجتمعية، وما هذا إال بسبب االنتهاكات والتجاوزات 
الكبيرة التي كانت تمارسها الشركات حتى تحّقق أقصى ربح ممكن 

.)2014 ،Markو ،Kevin ،Brooke(
بداية  مع  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  أهمية  ظهرت  لقد 
خالل  من  يتمحور  مفهومها  بدأ  بحيث  الماضي،  القرن  عشرينات 
والمنفعة  االجتماعي  أدائها  أساس  على  الشركة  مسؤولية  تحديد 
تتابعت  الوقت  ذلك  ومنذ   .)2012  ،Moser( للمجتمع  المتحققة 
االجتماعية  »المسؤولية  مؤتمر  جاء  أن  إلى  ذلك،  حول  األبحاث 
1972م  عام  كاليفورنيا  جامعة  في  المنعقد  للمؤسسات«  والبيئية 
والذي أوصى بإلزام كافة الشركات باالهتمام بالجوانب االجتماعية 
فلسفة  عن  والتخلِّي  المجتمع  بتنمية  الفعالة  والمساهمة  والبيئية 
 ،Bensonو ،Myung ،Yongtae( تعظيم الربح كهدف وحيد للشركة

2012( )األسرج ، حسن عبدالمطلب، 2010 م(. 
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بعد ذلك قامت الجمعية القومية للمحاسبين األميركيين وجمعية 
للمحاسبين  األميركي  المعهد  ودراسات  األميركية  المحاسبين 
القانونيين بغية تأكيد إلزامية اإلفصاح عن األداء االجتماعي للشركة، 
االجتماعية  البرامج  فاعلية  لقياس  الالزمة  األسس  أرسوا  بحيث 
للمؤسسات، وأدرجوها في تشريعاتهم حتى باتت جزًء ال يتجزأ من 

.)2012 ،Moser( ،)2012 ،IFAC( تشريعاتهم
اإلجتماعي  الوعي  نشر  إلى  أدت  التي  األسس  هذه  كانت  لقد 
دول  بقية  إلى  والمحاسبي  واالقتصادي  القانوني  المحيط  إطار  في 
بهذه األسس وأدرجتها في  الدول  العديد من  العالم، حيث أخذت 
تشريعاتها القانونية )Guler ،Aras ،Crowther David، 2008(. فلم 
تعد المسؤولية المجتمعية للشركة أمرًا اختياريًا بل إلزامًا للشركات. 
المتحدة  المملكة  في  القانونيين  المحاسبين  مجمع  نادى  لقد 
االجتماعي  األداء  نتائج  المالية  التقارير  الشركات بضرورة تضمين 
 .)2012  ،Gotherstrom(  ،)2005  ،Welford(  ،)2012  ،Moser(
إلزام  بضرورة  المهنية  المحاسبية  الجمعيات  طالبت  فرنسا،  في  أما 
درجة  لمعرفة  االجتماعي  أدائها  عن  باإلفصاح  المهنية  المنظمات 
 ،Welford(  ،)2012  ،Gotherstrom( عندها  االجتماعي  االلتزام 

 .)2005

المسؤولية  فكرة  ظهرت  ما  فأول  الدولي،  المستوى  على  أما 
العام  اقترحه األمين  الذي  االقتراح  للشركات كانت في  المجتمعية 
القاه  الذي  الخطاب  في  عنان  كوفي  السيد  المتحدة  لألمم  السابق 
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يناير/كانون   31 في  عقد  الذي  العالمي  االقتصادي  المنتدى  أمام 
الثاني 1999، وقد تم إطالق المرحلة التنفيذية لالتفاق العالمي في 
مقّر األمم المتحدة في نيويورك في 26 يوليو/تموز 2000 م. وطالب 
األمين العام قادة األعمال باالنضمام إلى المبادرة الدولية - االتفاق 
العالمي- التي تجمع الشركات في هيئات األمم المتحدة ومنظمات 
العمل والمجتمع المدني لدعم المبادئ العشرة في مجاالت حقوق 
اإلنسان والعمل والبيئة )االتفاق العالمي لألمم المتحدة( )األسرج، 
2007(. وتشارك   ،Ashtaو Ernult( م(،   2011 حسين عبدالمطلب، 
اليوم العديد من الشركات من جميع أنحاء العالم ومنظمات العمل 
مبادرة  يعتبر  الذي  العالمي  االتفاق  في  المدني  والمجتمع  الدولية 
 ،)2014  ،Markو  ،Kevin  ،Brooke( العام،  األمين  من  مباشرة 

)األسرج ، حسين عبدالمطلب;، بدون سنة نشر (.
للشركات  المجتمعية  المسؤولية  فكرة  ظهرت  اإلسالم،  وفي 
أحكامه  في  راسخة  عدة  مبادئ  خالل  من  وذلك  فجره،  بزوغ  منذ 
من  أو  الكريم  القرآن  آيات  من  عظيمة  آية  من  إما  استخالصها  تمَّ 
بعض  وتتمثل  شريفة.  النبوية  األحاديث  من  شريف  نبوي  حديث 
هذه المبادئ في باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضها 
التكافل االجتماعي،  باب  الضرر، وأخرى من  قبيل رفع  اآلخر من 
وغيرها في باب جلب المصالح، وبعضها اآلخر في درء المفاسد. 
فمفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات في اإلسالم، مفهوم واسع 
الناحية  ذاتيًا، من  بتنمية اإلنسان  الحياة، ويبدأ  يشمل جميع نواحي 
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الدينية واألخالقية والروحية، من أجل تهيئته لتعمير األرض بشكل 
سليم وخالي من أي تجاوزات ومخالفات. وبذلك يتحقق لإلنسان 
 ،)2008  ،;Asyraf Wajdi  ،Duski( ينشدها  التي  الطيبة  الحياة 

)األسرج، حسين عبدالمطلب، 2011 م(.
دخيلة  ليست  اإلسالم  في  المجتمعية  المسؤولية  فإن  لذلك، 
ومتأصلة  متجذرة  هي  بل  الغربية،  القوانين  في  الحال  هو  كما  عليه 
كله هلل  المال  أن  أساس  كبير، وترتكز هذه األصالة على  فيه بشكلٍ 
في  حق  له  وجل  عز  فاهلل  فيه،  مستخلفًا  إال  اإلنسان  وما  وجل،  عز 
اهلل  بقول  إعماالً  المجتمع، وذلك  بحق  يتجسد  الحق  المال، وهذا 
ِ الَّذِي آَتاُكْم﴾(1) )الدغيم، محمود;(،  عز وجل: ﴿َوآُتوُهم من مالِ اهللَّ

 .)2007 ،Lanoizelee و Capron(
اإلسالم  في  المجتمعية  المسؤولية  إعمال  من  الهدف  إن  كما 
يقوم  التي  الربانية  الشرعية  التكاليف  في  يتجسد  ديني  هدف  هو 
وأساسها  وجل،  عز  اهلل  من  الثواب  نيل  أجل  من  اإلنسان  بها 
األخالقيات التي هي أساس كل فضيلة، وهذه الفضيلة إّما أن تكون 
على سبيل الوجوب أو على سبيل التطوع، وذلك بحسب المصلحة 
حسين  )األسرج،  سامي(،  الوكيل،  محمد;  )مفتي،  عليها.  المترتبة 
كالزكاة  المالية  الحقوق  فأداء  نشر(.  سنة  بدون  عبدالمطلب، 
الوقف  أما  شرعية،  واجبات  تعتبر  المثل  سبيل  على  العمال  وأجرة 
التي  التطوعية  األعمال  من  فتعتبر  األخرى  التطوعية  والصدقات 

(1)  سورة النور، آية 33.
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عز  اهلل  من  الثواب  نيل  أجل  من  نفسه  تلقاء  من  المسلم  بها  يقوم 
وجل )الصيرفي، محمد;، 2007 م(.

مما سبق، يتبّين أّن المسؤولية المجتمعية في المفهوم الغربي ما 
هي إال لتحقيق العدالة االجتماعية التي فشلت التشريعات الغربية في 
معالجتها، فهي تساعد في تعزيز مصداقية الشركة والثقة في أعمالها، 
 ،Asyraf Wajdi  ،Duski( بحت  مادي  هدف  هو  منها  فالهدف 
2008(.  بينما المسؤولية المجتمعية في المفهوم اإلسالم هي تنظيم 

اجتماعي متكامل يحتوي على جميع العناصر الثقافية واالجتماعية 
المادية  المساهمات  على  تقتصر  ال  هي  والسياسية.  واالقتصادية 
من  أبعد  إلى  تذهب  إنما  الغربي،  المفهوم  في  الحال  هو  كما  فقط 
بين  والرحمة  واأللفة  المحبة  روح  غرس  إلى  تسعى  بحيث  ذلك، 
أبناء المجتمع ككل، وهذا يؤدي إلى إنشاء مجتمع مستقّر متضامن 
ومتكاتف فيما بينه )األسرج ، حسين عبدالمطلب، بدون سنة نشر(. 
إال أن مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات في الفقه اإلسالمي 
لم يتم تأصيله، إلى اآلن، التأصيل الشرعي والقانوني، بالرغم من أنه 
عشرة  أربعة  من  أكثر  منذ  مبادئه  من  الكثير  في  وراسخ  أصيل  مفهوم 
قرنًا. لذلك تسعى هذه الدراسة إلى البدء في تأصيل وتأطير المسؤولية 
مبادئها في  إبراز  للشركات في اإلسالم، وذلك من خالل  المجتمعية 
المتحدة،  لألمم  العالمي  االتفاق  في  جاء  بما  مقارنًة  اإلسالمي  الفقه 
حماية  في  المتمثلة  أهدافها  من  هدف  كل  على  الضوء  تسليط  مع 

حقوق اإلنسان، والبيئة، ومكافحة الفساد، ومراعاة معايير العمل. 
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المسؤولية  موضوع  معالجة  يتم  سوف  سبق،  لما  تأسيسَا    
والفقه  المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  في  للشركات  المجتمعية 

اإلسالمي في مبحثين: 
 المبحث األول: مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات 

للشركات  المجتمعية  المسؤولية  أشكال  الثاني:  المبحث 
والتكيف القانوني لها

المبحث األول: مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات 
المجتمعية  المسؤولية  تعريف  المبحث  هذا  في  نقّدم  سوف 

)المطلب األول( ومن ثم ماهيتها )المطلب الثاني(.

المطلب األول: تعريف المسؤولية المجتمعية للشركات
المسؤولية  تعريف  على  القانون  فقهاء  بين  إجماع  يوجد  ال 
الى  مجتمع  من  مفهومها  الختالف  وذلك  للشركات،  المجتمعية 
م(،   2001 كوكب;،  سرمد  )الجميل،  أخرى  إلى  دولة  ومن  آخر 

لذلك سوف نعرض أبرز التعريفات لها. 
االقتصادي  المجلس  ف  ُيعرٍّ المتحدة:  األمم  منظمة  تعريف 
واالجتماعي لألمم المتحدة المسؤولية المجتمعية على أنها: ارتقاء 
ومسؤوليات  حقوق  تغطي  التي  العالمية  المواطنة  بروح  الشركات 
هذه  اتباع  خالل  من  وذلك  الدولي،  السياق  في  الوطنية  الشركات 
إطار  في  عالميًا  عليها  المتفق  والمبادئ  القيم  من  عدد  الشركات 
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السياسات العامة لدعم حقوق اإلنسان في ظل ظروف عمل مريحة 
األمم  لمنظمة  واالجتماعي  االقتصادي  )المجلس  البيئة  وحماية 

المتحدة ECOSOC، بدون سنة نشر (. 
التجارية  النشاطات  أصحاب  التزام  الدولي:  البنك  تعريف 
موظفيهم  مع  العمل  خالل  من  المستدامة  التنمية  في  بالمساهمة 
مستوى  لتحسين  ككل  والمجتمع  المدني  والمجتمع  وعائالتهم 
كما  واحد«.  آن  في  والتنمية  التجارة  يخدم  بأسلوب  الناس  معيشة 
»االلتزام  بأنها:  المستدامة  للتنمية  العالمي  األعمال  مجلس  عّرفها 
المستمر من قبل مؤسسات األعمال بالتصرف أخالقيا والمساهمة 
الظروف  نوعية  والعمل على تحسين  االقتصادية  التنمية  في تحقيق 
المحلي  المجتمع  إلى  إضافة  وعائالتهم،  العاملة  للقوى  المعيشية 

والمجتمع ككل )األسرج ، حسين عبدالمطلب، 2011 م(.
تعريف االتحاد األوروبي: »المسؤولية المجتمعية لرأس المال هو 
وبيئية  اجتماعية  اعتبارات  بتضمين  بمقتضاه  الشركات  تقوم  مفهوم 
في أعمالها وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو تطوعي. 
ويركز االتحاد األوروبي على فكرة أن المسؤولية المجتمعية مفهوم 
بها  تلتزم  محددة  قواعد  وضع  أو  القوانين  سّن  يستلزم  ال  تطوعي 
حسين  )األسرج،  المجتمع«  تجاه  بمسؤوليتها  للقيام  الشركات 

عبدالمطلب، 2011 م(.
المستمر  »االلتزام  المستدامة:  للتنمية  األعمال  مجلس  تعريف 
التنمية  تحقيق  في  والمساهمة  أخالقيا  بالتصرف  المؤسسات  من 
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للقوى  المعيشية  الظروف  نوعية  تحسين  على  والعمل  االقتصادية 
العاملة وعائالتهم، إضافة إلى المجتمع المحلى والمجتمع ككل« 

.)Capron & Lanoizelee, 2007(
المجتمعية  المسؤولية  »تعني  األعمال:  لقادة  الدولي  المنتدى 
للشركات ممارسات األعمال التجارية المتّسمة باالنفتاح والشفافية 
والقائمة على مبادئ أخالقية واحترام الموظفين والمجتمع والبيئة، 
عامة،  للمجتمع  مستدامة  قيمة  إلتاحة  المسؤولية  تلك  وصممت 

إضافة إلى المساهمين« )األسرج، حسن عبدالمطلب، 2010 م(.

المطلب الثاني: ماهية المسؤولية المجتمعية للشركات
هي  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  أن   Drucker الفقيه  يرى 
طاهر   ، )الغالبي  فيه«  تعمل  الذي  المجتمع  تجاه  المنشأة  التزام 
هذه  النظر  وجهة  اعتبرت  وقد   ،)2002 صالح،   ، العامري  منصور 
لهذا  الالحقة  الدراسات  منه  انطلقت  التي  واإللهام  القاعدة  بمثابة 

الموضوع. 
أوالً: تقسيمات المسؤولية المجتمعية:

قسم الفقيه )Carroll( المسؤولية المجتمعية للشركات إلى أربع 
:)2007 ،Ashta و Ernult( مستويات

أن  يجب  للشركة:  االقتصادي  األداء  كفاءة  األول(:  )المستوى   
وأن  ونجاح  بفعالية  والخدمات  السلع  إنتاج  على  الشركة  تعمل 

تسعى الى تحقيق مستويات األرباح المطلوبة.
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تعمل  التي  والتشريعات  بالقوانين  االلتزام  الثاني(:  )المستوى 
الشركة في ظلها ومراعاة قوانين الدول التي تعمل فيها.

تجاه  األخالقية  بالمسؤوليات  االهتمام  الثالث(:  )المستوى 
المجتمع الذي تعمل فيه الشركة.

بها  العاملين  مع  معامالتها  في  واألمانة  العدالة  مراعاة  يجب 
والمتعاملين معها. 

بها  يقصد  التطوعي:  أو  الخيرة  المسؤولية  الرابع(:  )المستوى 
مدى شعور وتقدير المنظمة لمتطلبات بيئتها والعمل على المشاركة 
فيها، كإعداد برامج تدريب المعوقين وإتاحة فرص العمالة وتمويل 

البرامج الخيرية وغيرها )الصيرفي، محمد;، 2007 م(.
ثانيًا: األشخاص المعنيين في المسؤولية المجتمعية للشركات:

لذلك فالمسؤولية المجتمعية للشركة تغطي أطراف كثيرة أهمها: 
هذا  من  للشركة  المجتمعية  المسؤولية  الشركة:  أصحاب   -1

ربح  أكبر  وتحقيق  الشركة،  أصول  بحماية  تهتم  المنظور 
ممكن للمساهمين فيها.

للشركة  المجتمعية  المسؤولية  تهدف  بالشركة:  العاملون   -2

عمل  ظروف  وتوفير  للعّمال،  الوظيفية  بالعدالة  باالهتمام 
مناسبة لهم، كما تهتم بالرعاية الصحية لهم، وحصولهم على 
تقدم  وفرص  مدفوعة،  وإجازات  مدفوعة،  وأجور  رواتب 

وترقية، وتدريب مستمر.
الزبائن الذين يشترون منتجات الشركة: كما تهتم المسؤولية   -3
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المجتمعية بالزبائن الذين يشترون منتجات الشركة من حيث 
األسعار المناسبة، واإلعالن الصادق، ووجود إرشادات بشأن 

استخدام المنتج ثم التخلص منه أو من بقاياه. 
4- منافسو الشركة: وتهتم المسؤولية المجتمعية للشركة كذلك 

وعدم  والنزيهة،  العادلة  والمنافسة  الصادقة،  بالمعلومات 
سحب العاملين من اآلخرين بوسائل غير نزيهة. 

إلى  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  تهدف  المجتمع:   -5

المجتمع،  في  المجتمعية  األنشطة  ودعم  عمل،  فرص  خلق 
البنية  المعوقين، ودعم  والتقاليد، وتوظيف  العادات  واحترام 

التحتية للبلد الذي تعمل فيه.
6- البيئة: كما وتهدف المسؤولية المجتمعية للشركات بالمحافظة 

المساحات  وزيادة  كالتشجير  الوسائل  بشتى  البيئة  على 
سليمة،  بطريقة  الضارة  المنتجات  من  والتخلص  الخضراء، 
استخدام  ومحاولة  والتربة،  والهواء  الماء  تلوث  من  والحد 

مصادر الطاقة المتجددة والغير ضارة بالبيئة. 
7- الحكومة: وتهدف المسؤولية المجتمعية للشركات الى حّث 

ظلها،  تحت  تعمل  التي  بالقوانين  االلتزام  على  الشركات 
محمد;،  )الصيرفي،  الضريبي  التهرب  عدم  الى  تهدف  كما 

2007م(.

المجتمعية  المسؤولية  مصطلح  عن  التعبير  يمكن  بالمحصلة، 
نحو  الشركات  جانب  من  بااللتزام  »الشعور  أنها  على  للشركات 
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وضع معايير اجتماعية محددة أثناء عملية صنع القرار االستراتيجي، 
يتعين  فإنه  األخالقية،  الوجهة  من  القرارات  بتقييم  قيامها  وعند 

التسليم باتخاذ ما هو في صالح رفاهية المجتمع ككل«.

المبحث الثاني: أشكال المسؤولية المجتمعية للشركات 
والتكييف القانوني لها

المجتمعية  المسؤولية  أشكال  المبحث  هذا  في  نبحث  سوف 
للمسؤولية  القانوني  والتكييف  األول(،  )المطلب  للشركات 

المجتمعية للشركات )المطلب الثاني(.

المطلب األول: أشكال المسؤولية المجتمعية للشركات
سوف نبحث في هذا المطلب أوالً: أشكال المسؤولية المجتمعية 
أشكال  وثانيًا:  المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  في  للشركات 

المسؤولية المجتمعية للشركات في الفقه اإلسالمي. 

أوالً: أشكال المسؤولية المجتمعية للشركات في االتفاق العالمي 
لألمم المتحدة

هناك اجماع عالمي في شأن المبادئ العشرة لالتفاق العالمي في 
الفساد )االتفاق  مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة 

العالمي لألمم المتحدة (.



430

1- المبادئ العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة: 

أ- حقوق اإلنسان:
المبدأ األول: يتعّين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق 

اإلنسان المعلنة دوليا واحترامها.
في  ضالعة  ليست  أنها  من  التأكد  عليها  يتعين  الثاني:  المبدأ 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
ب- معايير العمل:

حرية  احترام  التجارية  المؤسسات  على  يتعين  الثالث:  المبدأ 
تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية.

السخرة  أشكال  جميع  على  القضاء  عليها  يتعين  الرابع:  المبدأ 
والعمل الجبري.

المبدأ الخامس: يتعين عليها اإللغاء الفعلي لعمل األطفال.
مجال  في  التمييز  على  القضاء  عليها  يتعين  السادس:  المبدأ 

التوظيف والمهن.
ج- البيئة:

على  التشجيع  التجارية  المؤسسات  على  يتعين  السابع:  المبدأ 
اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية.

نطاق  لتوسيع  بمبادرات  االضطالع  عليها  يتعين  الثامن:  المبدأ 
المسؤولية عن البيئة.

التكنولوجيات  تطوير  التشجيع على  يتعين عليها  التاسع:  المبدأ 
غير الضارة بالبيئة ونشرها.
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د- مكافحة الفساد:
الفساد  مكافحة  التجارية  المؤسسات  على  يتعين  العاشر:  المبدأ 
لألمم  العالمي  )االتفاق  والرشو  االبتزاز  فيها  بما  أشكاله،  بكل 

المتحدة(.
2- تنفيذ المبادئ العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة: 

على  تعمل  أن  العالمي  االتفاق  إلى  تنضم  التي  الشركات  على 
تنفيذ المبادئ العشرة. غير أن الشركات، الصغيرة منها والكبيرة على 
يتعين  الذي  النهج الصحيح  حد سواء، تكون غير متأكدة أحيانا من 
عليها اتباعه. لذلك ينبغي أن يعتبر تنفيذ المبادئ عملية طويلة األجل 

لتحسين األداء بشكل متواصل )االتفاق العالمي لألمم المتحدة(.
االتفاق  مبادئ  تنفيذ  في  للنجاح  الرئيسة  العوامل  ضمن  ومن 

العالمي )االتفاق العالمي لألمم المتحدة(:
عدم التعامل مع المبادئ كعناصر تكميلية، بل كجزء ال   -
يتجزأ من استراتيجيات المؤسسات التجارية وعملياتها.

التزام مديري الشركات التزاما واضحا بالمبادئ.  -
نشر المبادئ التي يقوم عليها االلتزام بين كبار الموظفين   -
ككل،  المؤسسة  نطاق  على  اإلداريين،  وغير  اإلداريين 

ضمانا لدعمهما على نطاق واسع.
تهيئة بيئة عمل مؤاتيه للتجديد واالبتكار.  -

عن  لإلبالغ  شفاف  ونظام  للقياس  قابلة  أهداف  وضع   -
التقدم المحرز.
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الرغبة في التعلم والتكيف والقدرة عليهما.  -
التركيز على اإلجراءات العملية.  -

االستعداد إلشراك أصحاب المصلحة في هذه العملية والتحاور 
معهم )االتفاق العالمي لألمم المتحدة(.

ثانيًا: أشكال المسؤولية المجتمعية للشركات في الفقه اإلسالمي
المجتمعية  المسؤولية  أشكال  حصر  الصعب  من  الواقع،  في 
تعتبر  الحنيف  ديننا  عليها  حث  مصلحة  كل  ألن  وذلك  للشركات 
نحاول  سوف  لذلك  االجتماعية،  المسؤولية  أشكال  من  شكل 

وضعها في مجموعات على نمط االتفاق العالمي لألمم المتحدة.

أوالً- حقوق اإلنسان:
على  المحافظة  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  أعظم  من  إّن 
الخمس  الضرورات  بحفظ  تتمثل  الحقوق  وهذه  االنسان،  حقوق 
وهذه  والمال(.  والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  )حفظ  وهي: 
بحيث  المجتمع،  واستقرار  الناس  حياة  عليها  تتوقف  الضروريات 
والفوضى  والفساد  الظلم  الناس  وساد  الحياة  نظام  اختل  فاتت  إذا 
واالضطراب، ولحقهم الشقاء في الدنيا واآلخرة، لذلك من المسلم 
سواء  المجتمع  في  االشخاص  جميع  أن  اإلسالمية  الشريعة  في  به 
على  الحرص  أشد  بالحرص  مكلفين  مؤسسات  أو  أفرادًا  أكانوا 
مراعاة تلك الضرورات الخمس )االتفاق العالمي لألمم المتحدة(.
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كما جاء اإلسالم ورسخ مبدأ المساواة بين الجميع، فقال اهلل عز 
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  َوأُْنَثى  َذَكٍر  َخَلْقَناُكْم مِْن  ِإنَّا  النَّاُس  َها  أَيُّ ﴿َيا  وجل: 
َخبِيٌر﴾  َعِليٌم  اهللََّ  ِإنَّ  أَْتَقاُكْم   ِ اهللَّ ِعْنَد  أَْكَرَمُكْم  ِإنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل 
ُكُم الَّذِي َخَلَقُكْم  َها النَّاُس اتَُّقوا َربَّ )سورة الحجرات: آية 13(. ﴿َيا أَيُّ
َونَِساًء  َكِثيًرا  ِرَجااًل  مِْنُهَما  َوَبثَّ  َزْوَجَها  مِْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  مِْن 
َرقِيًبا﴾  َعَلْيُكْم  َكاَن  اهللََّ  ِإنَّ  َواأْلَْرَحاَم  بِِه  َتَساَءُلوَن  الَّذِي  اهللََّ  َواتَُّقوا 

)سورة النساء: آية 1(. 
إن مبدأ المساواة في اإلسالم يحقق تكافؤ الفرص للجميع بدون 
وعند  وأنثى،  ذكٍر  أو  وآخر  عرق  أو  وأخرى  طبقة  بين  تفرقة  أدنى 
بشكل  ذلك  ينعكس  فسوف  الشركات  قبل  من  المبدأ  هذا  تطبيق 

إيجابي على المجتمع وعلى أفراده. 

ثانيًا- معايير العمل:
وضع اإلسالم معايير كثيرة تكفل حقوق العامل وصاحب العمل 

في آن معًا وأهم هذه المعايير: 
العامل  تكفل حق  بقواعد  العامل: جاء اإلسالم  أجر  حماية   -1

باستيفاء أجره بل أكثر من ذلك باالستعجال بالحصول على حقه: 
َيْوَم  َخْصُمُهْم  »َثاَلَثٌة أََنا  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال 
اْلِقَياَمِة، َوَمْن ُكْنُت َخْصَمُه َخَصْمُتُه: َرُجٌل أَْعَطى بِي ُثَمّ َغَدَر َوَرُجٌل 
ُيْعِطِه  َعَمَلُه َوَلْم  َفاْسَتْوَفى  أَِجيًرا  َوَرُجٌل اْسَتأَْجَر  َثَمَنُه  َفأََكَل  ا  ُحًرّ َباَع 
أَْجَرُه« )الهيتمي، بال تاريخ(، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
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»أَْعُطوا اأْلَِجيَر أَْجَرُه َقْبَل أَْن َيِجَفّ َعَرُقُه« )رواه البخاري( )الزيلعي، 
1415هـ(. 

إشراك العمال في اتخاذ قرارات الشركة:   -2

آية:  الشورى  )سورة  َبْيَنُهْم«.  ُشوَرى  »َوأَْمُرُهْم  تعالى:  قال   -3

 )38

المساواة بين الرجل والمرأة في العمل:  -4

﴿َمْن َعِمَل َصالًِحا مِْن َذَكٍر  كتابه:  محكم  في  وجل  عز  اهلل  قال 
َبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ  ْنَثٰى َوُهَو ُمْؤمٌِن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيِّ ْو أُ أَ

َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ )سورة النحل آية: 97(.

ثالثًا- البيئة:
عن  صارم  بشكل  ونهى  بالبيئة،  كبير  بشكل  الحنيف  ديننا  أهتم 
العبث بها وافسادها، وذلك ألننا نعيش فيها، فإن صلحت صلحت 
بالبيئة  االهتمام  أصبح  واليوم  صحتنا،  فسدت  فسدت  وإن  حياتنا، 
أرسى  فجره  بزوغ  منذ  واإلسالم  بأسره،  للعالم  الشاغل  الشغل 

قواعد لالهتمام بها، أهمها: 
)ال ضرر وال ضرار(، بمعنى أنه ال يحّق ألي شخص أن يحدث 
ضررا، والضرار هو اتباع الضرر بضرر آخر، وهذا أصل في العالقة 

في البيئة. 
مفسدة  أن  لو  بمعنى  المصالح(،  جلب  من  أولى  المفاسد  )درء 
درء  فاألولى  واحد،  وقت  وفي  واحد  شيء  في  اجتمعتا  ومنفعة 
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المفسدة حتى ولو ترتب على ذلك الحرمان من المصلحة، وذلك 
المفسدة  هذه  درء  اإلسالم  فجعل  وتستفحل  تنتشر  المفسدة  ألن 
تحقق  شركة  أن  لو  المثال  سبيل  فعلى  المصلحة،  جلب  من  أولى 
وقود  استخدام  وبإمكانها  للبيئة  مضر  وقود  باستخدام  طائلة  أرباحًا 
ذلك  استبدال  الشركة  على  فيجب  أعلى  تكلفته  لكن  تلوثًا  اقل 
تحقيق  من  حرمها  ولو  حتى  للبيئة،  ضررا  االقل  بالوقود  الوقود 

بعض االرباح.
االستهالك،  في  اإلسراف  عدم  البيئة  حفظ  مظاهر  ومن 
وعدم  االستهالك  ترشيد  على  تحث  اآليات  من  الكثير  فجاءت 
ُيِحبُّ  ال  ِإنَُّه  ُتْسِرُفوا  ﴿َوال  وجل:  عز  اهلل  فقال  واإلسراف.  التبذير 
َوَلْم  ُيْسِرُفوا  َلْم  أَْنَفُقوا  ِإَذا  ﴿َوالَّذِيَن  سبحانه:  وقال  اْلُمْسِرِفيَن﴾، 
ْر  ُتَبذِّ ﴿َوال  وجل:  عز  اهلل  قال  كما  َقَواما﴾،  َذلَِك  َبْيَن  َوَكاَن  َيْقُتُروا 
ِه  لَِربِّ ْيَطاُن  الشَّ َوَكاَن  َياِطينِ  الشَّ ِإْخَواَن  َكاُنوا  ِريَن  اْلُمَبذِّ ِإنَّ   * َتْبذِيرًا 
َتْجَعْل  ﴿َوال  تعالى:  وقال   ،  )27-26 آية:  اإلسراء  )سورة  َكُفورا﴾ 
َمُلومًا  َفَتْقُعَد  اْلَبْسِط  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َوال  ُعُنِقَك  ِإَلى  َمْغُلوَلًة  َيَدَك 

َمْحُسورا﴾ )سورة اإلسراء آية: 29(. 
طريق  عن  بالبيئة  االهتمام  إلى  اإلسالمية  الشريعة  دعت  كما 
رسول  قال: قال  عنه  اهلل  رضي  مالك  بن  أنس  فعن  االشجار،  زرع 
أََحدُِكْم َفِسيَلٌة َفِإْن  اَعُة َوبَِيدِ  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »ِإْن َقاَمْت الَسّ
بن  أحمد  اإلمام  )مسند  َفْلَيْفَعْل«  َيْغِرَسَها  َحَتّى  َيُقوَم  اَل  أَْن  اْسَتَطاَع 

حنبل(.
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رابعًا: مكافحة الفساد:
م الفساد بجميع أشكاله، فقال اهلل تعالى: ﴿َوَيا  جاء اإلسالم وحرَّ
َقْومِ أَْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل َتْبَخُسوا الَنّاَس أَْشَياَءُهْم َواَل 

َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرضِ ُمْفِسدِيَن﴾ )سورة هود آية : 86(. 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  » لعن  عمرو قال:  بن  اهلل  وعن عبد 
)أبي  بينهما«  يمشي  الذي  يعني  والرائش  والمرتشي  الراشي  وسلم 

شيبة، 1996م(.  

خامسًا: حماية المستهلك:
أساس  وجعلها  المستهلك  لحماية  بدايته  منذ  اإلسالم  أسس 
االحتكار،  حّرم  وقد  فجاء  والشراء.  البيع  في  التعامالت  أسس  من 
أشكال  وكل  للسلع  الكاذب  والترويج  والغرر،  والتدليس،  والغش، 
جودة  على  المستهلك  يحصل  ذلك  تطبيق  وعند  المستهلك،  خداع 
عالية وعلى سعر مقبول للسلعة، كما يحصل منافسة نزيهة بين التجار.

الشريفة  النبوية  واألحاديث  الكريمة  اآليات  من  الكثير  وجاءت 
ِإَذا  ِفيَن * اَلّذِيَن  ِّْلُمَطِفّ ل ﴿َوْيٌل  تعالى:  اهلل  فقال  المستهلك،  لتحمي 
َزُنوُهْم ُيْخِسُروَن ﴾  َيْسَتْوُفوَن * َوِإَذا َكاُلوُهْم أَْو َوّ اْكَتاُلوْا َعَلى الَنّاسِ 
عليه مسلم  اهلل  اهلل صلى  وقال رسول   ،)3-1 آية:  المطففين  )سورة 
عنه  اهلل  هريرة  رضي  )رواه مسلم(، وعن أبي  منا«  فليس  »من غش 
قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : »ال تحاسدوا وال تناجشوا 
وكونوا  بعض  بيع  على  بعضكم  يبع  تدابروا وال  وال  تباغضوا  وال 
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وال  يخذله  وال  يظلمه  ال  المسلم  أخو  المسلم  إخوانا  اهلل  عباد 
امرئ  بحسب  مرات  ثالث  صدره  إلى  ويشير  هاهنا  يحقره التقوى 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه 

وماله وعرضه« )النووي، 1996م(.
كما جاء اإلسالم ومنع الغرر والجهالة، فعن أبي هريرة رضي اهلل 
الغرر وبيع  بيع  عنه قال: »نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن 

الحصاة« )الترمذي، بدون سنة نشر(. 
كما منع اإلسالم االحتكار وذلك إلثاره المضرة بالمجتمع، فقال 
)األلباني،  خاطئ«  إال  يحتكر  »ال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 

1988م(. 

المطلب الثاني: التكييف القانوني للمسؤولية المجتمعية للشركات 
المسؤولية  مفهوم  حول  اتفاق  يوجد  ال  انه  سبق  مما  يتضح 
التكييف  على  االتفاق  عدم  الى  أدى  وهذا  للشركات،  المجتمعية 
لم  إذا  بحيث  للشركات  ملزم  قانوني  التزام  هي  فهل  لها،  القانوني 
تعمل به تعرضت للعقاب، أم أنها مجرد مبادرة طوعية من الشركات 

ملزمة لها التزامًا اخالقيًا وأدبيًا فقط؟
في  للشركات  المجتمعية  للمسؤولية  القانوني  التكييف  أوالً: 

الميثاق العالمي لألمم المتحدة 
الملتزمة  التجارية  للمؤسسات  يسمح  إطار  هو  العالمي  االتفاق 
في  مقبولة  مبادئ  عشرة  مع  واستراتيجياتها  عملياتها  بمواءمة 
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مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وباعتبار 
الشركات  لدى  المواطنة  حس  لخلق  عالمية  مبادرة  أكبر  االتفاق 
جميع  من  بلد   100 من  أكثر  من  األشخاص  آالف  فيه  يشارك  إذ   -
واكتساب  بإظهار  شيء  كل  وقبل  أوالً  يعنى  - فإنه  العالم  أنحاء 
وتتشاطر  واألسواق.  التجارية  للمؤسسات  المجتمعية  المشروعية 
ممارسات  انطالق  بأن  االعتقاد  االتفاق  إلى  تنضم  التي  الشركات 
عالمية  سوق  إقامة  في  يسهم  عالمية  مبادئ  من  التجارية  األعمال 
تعيش  مجتمعات  بناء  في  ويساعد  وشموالً  وإنصافًا  استقرارًا  أكثر 

في رخاء وازدهار )االتفاق العالمي لألمم المتحدة(.
ذات طابع طوعي بحت، وله  االتفاق العالمي هو مبادرة عالمية 

هدفان أساسيان هما:
في  التجارية  المؤسسات  أنشطة  في  العشرة  المبادئ  تعميم   )1

أنحاء العالم كافة
المتحدة  األمم  أهداف  دعم  أجل  من  العمل  على  التحفيز   )2

لأللفية  اإلنمائية  األهداف  مثل  نطاقًا،  األوسع  اإلنمائية 
)االتفاق العالمي لألمم المتحدة (.

قانونًا  ملزم  غير  فهو  الزامية،  قوة  أي  له  ليس  العالمي  واالتفاق 
أو  تنظيمية  هيئة  إال  هو  ما  فاالتفاق  لالتفاق،  تنضم  التي  للشركات 
السلوك  لقواعد  كمدونة  يعتبر  بحيث  عامة،  عالقات  إلقامة  أداة 

)االتفاق العالمي لألمم المتحدة(. 
واضحا  التزاما  يعتبر  العالمي  لالتفاق  شركة  أي  انضمام  أن  إال 



439

على  قطعت  التي  الشركات  وتقوم  العالمية.  العشرة  بالمبادئ  منها 
نفسها هذا االلتزام بما يلي:

لكي  التجارية  عملياتها  على  تغييرات  إدخال  في  1- الشروع 

من  جزءا  عليها  تقوم  التي  والمبادئ  العالمي  االتفاق  يصبح 
أسلوبها في اإلدارة واستراتيجيتها وثقافتها وعملياتها اليومية؛

2- تضمين تقريرها السنوي أو أي تقرير علني مماثل يصدر عن 

الشركة )مثل التقرير المتعلق باالستدامة( وصفا للطرائق التي 
بالتقدم  المتعلق  )التقرير  ومبادئه  العالمي  التحالف  بها  تدعم 

المحرز(؛
استقطاب الدعم الجماهيري للتحالف العالمي ومبادئه عبر   - 3
إلى  وما  والخطب،  الصحفية  النشرات  مثل  اتصال  وسائل 

ذلك.
حد  أقصى  إلى  االستفادة  للشركات  يمكن  ذلك،  إلى  وإضافة 
بشأن  الحوارات  في  اإلسهام  طريق  عن  االتفاق  في  مشاركتها  من 
العالمي  )االتفاق  والشراكات  التعلم  ومنتديات  العامة  السياسات 

لألمم المتحدة(. 

ثانيًا: التكييف القانوني للمسؤولية المجتمعية في الفقه اإلسالمي
تركيبة  في  الزاوية  حجر  عام،  بشكل  المجتمعية  المسؤولية  تعتبر 
واإلنسان  وجل،  عز  هلل  ملك  المال  ألن  وذلك  اإلسالمي  المجتمع 
مستخلف فيه، وبالتالي فإن هلل سبحانه وتعالى حقًا في المال، وهذا الحق 
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الكريمة  اآلية  في  جاء  ما  ذلك  على  والدليل  المجتمع،  بحق  عنه  يعبر 
ِ الَّذِي آَتاُكْم﴾ )سورة النور آية 33(. التالية: ﴿َوآُتوُهم من مالِ اهللَّ

الفقه اإلسالمي هو دور روحي  المجتمعية في  المسؤولية  ودور 
طلبًا  اإلنسان  به  يقوم  الذي  الرباني  الشرعي  التكليف  في  يتجسد 
التالية: الكريمة  اآلية  تأكده  ما  وهذا  العقاب.  من  ومخافة   للثواب 

َواْلُعْدَوانِ  اإِلْثمِ  على  َتَعاَوُنوْا  َوالَ  َوالتَّْقَوى  اْلبرِّ  على  ﴿َوَتَعاَوُنوْا 
َواتَُّقوْا اهلّلَ ِإنَّ اهلّلَ َشدِيُد اْلِعَقابِ﴾ )سورة المائدة: آية 2(. 

تتحقق  للشركات من منظور إسالمي ال  المجتمعية  والمسؤولية 
الشريعة  حثت  ولذلك  المساواة.  وعدم  والظلم  الفساد  ِظلِّ  في 
اإلسالمية على العمل من أجل تحقيق اإلصالح االجتماعي القائم 
على إنصاف اإلنسان وإعطائه كامل حقوقه في ظلِّ العدل والمساواة 

بين الجميع. 
فاإلسالم ينظر إلى اإلنسان بشكل عام نظرة رفعة وسمّو، حيث 
اَلّذِي  ﴿ُهَو  تعالى:  قال  األرض،  على  وجّل  عز  اهلل  خليفة  يعتبره 
َجَعَلُكْم َخاَلئَِف اأْلَْرضِ﴾ )سورة االنعام : آية 165(، ﴿ِإْذ َقاَل َرُبَّك 
 .)30 آية  البقرة:  )سورة  َخِليَفًة﴾  َجاِعٌل ِفي اأْلَْرضِ  ِإنِّي  لِْلَماَلئَِكِة 
ومن خالل هذه النظرة الراقية لإلنسان فإن جميع البشر سواسية في 
هذا التكريم اإللهي، مهما كان لونه أو جنسه أو نسبه، كما يتساوى 
﴿َوَلَقْد   : وجل  عز  اهلل  قال  سواء،  حدٍّ  على  والنساء  الرجال  بذلك 
َباتِ  ِيّ الَطّ َن  ّ

مِ َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر  َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبِرّ  آَدَم  َبنِي  ْمَنا  َكَرّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضيالً﴾ )سورة االسراء : آية 70(،  َمّ ّ

ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِ َوَفَضّ
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اهلل  قال  فقط  بالتقوى،  يرتبط  اإلسالم  في  لإلنسان  التكريم  وميزان 
ّن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا 

َها الَنّاُس ِإَنّا َخَلْقَناُكم مِ تعالى : ﴿َيا أَُيّ
َخبِيٌر﴾  َعِليٌم  ِإَنّ اهلَلَّ  أَْتَقاُكْم   ِ ِعنَد اهلَلّ أَْكَرَمُكْم  ِإَنّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل 

)سورة الحجرات : آية 13(.
فمنها  اإلسالمي  الفقه  في  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  أّما 
على سبيل اإللزام ومنها على سبيل التطوع، فحق الدولة في الزكاة 
ملزمة  حقوق  كلها  والموردين  العمالء  وحقوق  العمال  وحقوق 
كّل  بإعطاء  الشركات  تلك  اإلسالمي  الفقه  ألزم  لذلك  للشركات، 
التطوعية  والصدقات  كالوقف  األخرى  األعمال  أما  حقه.  حقٍ  ذي 
به وإنما  التطوع من الشركة، فهي غير ملزمة  فإنها تدخل في مجال 

 .)2007 ،Ashta و Ernult( تقوم به من أجل الثواب الرباني
قواعد  خالل  من  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  وتتجسد  كما 
عدة أصلها الفقه اإلسالمي أهمها: ال ضرر وال ضرار، درء المفاسد، 
الضرر  المصالح،  جلب  من  أولى  المفاسد  درء  المصالح،  جلب 

يزال )مفتي، محمد; الوكيل، سامي;(.
الكون  إصالح  أجل  من  جاءت  اإلسالمية  فالشريعة  لذلك 
وحمايته من أي فساد، كما جاءت لتحقيق العدل لإلنسان وتحريره 
وفرضت  والحرام،  الحالل  أحكام  ففرضت  والطغيان،  الظلم  من 
إلحاق  عن  لردعهم  األحكام،  لتلك  المخالفين  على  العقوبات 
المخالفة  نوعية  مع  الشرعية  الحدود  وتناسبت  باألخرين،  الضرر 
إال  ما هو  الحدود  أو عام. وتطبيق هذه  تنتجه من ضرر خاص  وما 
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من  وليس  وللبشرية،  للمجتمع  بالضرر  المتسببين  ردع  أجل  من 
أجل التنكيل بالمجرم )الدغيم، محمود;(.

الخاتمة
للشركات  المجتمعية  المسؤولية  مفهوم  الدراسة  هذه  وضحت 
في االتفاق العالمي لألمم المتحدة والفقه اإلسالمي وبينت أن هذه 
تنظر  وأنها  نشأتها  منذ  اإلسالمية  الشريعة  في  متأصلة  المسؤولية 
إليها بشكل شمولي وليس بشكل جزئي كما هو الحال في القوانين 
العالمي  االتفاق  بينما  جوانبها،  جميع  غطت  فهي  لذلك  الغربية، 

لألمم المتحدة لم يغط إال أجزاًء منها. 
بناًء على ما سبق نوصي بما يلي: 

المجتمعية  للمسؤولية  وعلمي  شرعي  تأصيل  على  الحث   -1

للشركات. 
تأطير المبادئ المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات في   -2

الفقه اإلسالمي وجعلها على شكل مبادئ على غرار المبادئ 
العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة.

للشركات  المجتمعية  المسؤولية  في  متخصص  معهد  إنشاء   -3

على مستوى الوطن العربي يكون لديه مهام عدة: 
وجهة  من  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  مبادئ  إبراز  أ. 

نظر اسالمية 
ابراز المبادئ العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة. ب. 
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مبادئ  تطبيق  اجل  من  للشركات  تدريبية  دورات  عقد  ج. 
المسؤولية المجتمعية للشركات. 

يكون بيت خبرة اقليمي في مجال المسؤولية المجتمعية  د. 
للشركات

المسؤولية  مجال  في  للشركات  االستشارات  اعطاء  هـ. 
المجتمعية للشركات
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