رقم اإليداع بدار الكتب القطرية ٢٠١٩/٤٦ :
الرقم الدولي (ردمك) 978/9927/00/771/2 :

(البحوث المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها)

Ω2013 ƒjÉe ` `g1435 IôNC’G iOÉªL

∫hC’G Oó©dG

مجلة دولية محكمة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي

اجلهة املصدرة
Published by:

Bait Al-Mashura Finance Consultations
Doha-Qatar P.O. Box 23471
www.b-mashura.com

بيت املشورة لالستشارات املالية
23471 :ب. قطر ص- الدوحة
www.b-mashura.com

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
نائب رئيس التحرير

رئيس التحرير

د .أســامة قيـس الدريعــي

د .خالد بن إبراهيم السليطي
مدير التحرير

د .ف ــؤاد حميــد الـدليـمي
فـريــق التحــريــر

جمال
د .إبراهيم حسن ّ
أ .محمد مصلح الدين مصعب

د .عمر يوسف عبابنه
أ .مح ـمـد نفــيل محـبـوب

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف  -كتارا (قطر)

• أ .د .عائشة يوسف املناعي

مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات املسلمني يف
احلضارة  -جامعة حمد بن خليفة (قطر)

• د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر
(قطر)

• أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات املالية ونائب رئيس مجمع الفقه اإلسالمي
(السودان)

• د .العياشي الصادق فداد

كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية  -جـدة (اجلزائر)

• أ .د .علي محمد الصوا

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي
(األردن)

• د .خالد العبد القادر

• د .عصام خلف العنزي

عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

بجامعة الكويت (الكويت)

• أ .د عبد الرحمن يسري احمد

أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي يف كلية الدراسات

االقتصادية والعلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية (مصر)

• د .مراد بوضاية

عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

بجامعة قطر (اجلزائر)

• د .أسامة قيس الدريعي

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر)

• أ .د .محمد أكرم آلل الدين

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا
(ماليزيا)

• أ .د .عبد الودود السعودي

أستاذ مشارك يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة

والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية (بروناي)

• د .فؤاد حميد الدليمي

رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر (قطر)

لالستشارات املالية (العراق)

• أ .د .صالح قادر كرمي الزنكي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر (العراق)

محاضر يف اجلامعة الوطنية ،ومدير الدراسات والبحوث

لدى بيت املشورة لالستشارات املالية (اليمن)

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭
٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
14
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن
آخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن املعرفة اليوم تعددت أبواهبا وطرق الوصول إليهاَ ،لِا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات
من تطور رسيع عىل نطاق واسع يف شتى امليادين؛ ويف جملة بيت املشورة بإصدارها اإللكرتوين
والورقي نتطلع إىل أن نكون رافد ًا من روافد املعرفة يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
ويأيت العدد العارش من سلسلة أعداد جملة بيت املشورة ليضم يف ثناياه جمموعة من األبحاث
العلمية الرصينة واألصيلة التي تناقش عدد ًا من قضايا االقتصاد والتمويل اإلسالمي وتتناول
موضوعات متنوعة؛ منها ما يؤصل حلكم رشعي يتعلق بالديون الناشئة عن الوساطة املالية،
ومنها ما يستقرئ كتابات االقتصاد اإلسالمي عن العهد النبوي ،وكذلك تقييم جتارب تدريس
املالية اإلسالمية يف فرنسا ،إضافة إىل موضوعات هامة أخرى ،وكل ذلك جاء بمنهجية علمية
رصينة وموضوعية معتمدة ،التزمت املجلة فيها باملعايري العاملية التي حتقق رؤيتها ورسالتها
التي خطتها لنفسها يف أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية وفق
املعايري العاملية املعتمدة.
واليوم نستمر بدعم مسرية البحث العلمي املتخصص يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي برعاية
هذا املنرب العلمي الذي حظي بإقبال السادة الباحثني واملتخصصني ،واهتامم األكاديميني
واملهنيني ،ورشف بنخبة متميزة من اخلرباء واألساتذة واملختصني ضمن هيئته االستشارية،
ويف سبيل ذلك حرصت املجلة عىل حتقيق أعىل املعايري الدولية للنرش العلمي الرصني من
خالل توفري منصة نرش علمي متميز ومفهرس يف جمموعة من أهم قواعد البيانات العاملية
املرموقة ،فباإلضافة إىل اشرتاكها يف القواعد العربية كدار املنظومة واملنهل ومعرفة ،فقد دخلت
جملة بيت املـشــورة جمموعة مهمة من قواعـــد البيانــات العامليــة كـ Ebsco, Crossref,
 ،Google Scholar, Research ID, J-Gate, DRJIوال زالت تسعى لالنضامم إىل قواعد مهمة
أخرى ضمن مسريهتا نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إىل مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النرش العلمي وتوفري
منصة علمية بأعىل املعايري العاملية لنسهم مع املخلصني من هذه األمة يف نرش وترسيخ مبادئ
االقتصاد والتمويل اإلسالمي وإتاحتها للعلامء والباحثني يف عاملنا العريب واإلسالمي.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

هيئة تحرير المجلة
21
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د .عبد الحليـم عمـار غربـي
أستاذ األعمال المصرفية المشارك – جامعـة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية
ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/7 /1م ،واعتمد للنشر في 2018/ 9/16م)

الملخص
هتدف هذه الورقة البحثية إىل استعراض مفهوم الشمول املايل واملرصيف من

منظور البنوك املركزية العربية واهليئات اإلقليمية ذات العالقة ،وحتديد احلواجز
والعقبات التي حتول دون حتقيق تقدُّ م كبري يف توسيع نطاق شمولية اخلدمات
املالية اإلسالمية يف االقتصادات العربية.

كام تستخدم هذه الورقة قاعدة بيانات الشمول املايل العاملي للبنك الدويل عىل
أساس ُقطري؛ للوقوف بشكل تفصييل عىل واقع الشمول املايل واملرصيف يف

االقتصادات العربية ،وسدّ الفجوة بني العرض وال ّطلب عىل املنتجات املالية
واملرصفية.

ختام ًا؛ تقدِّ م هذه الورقة اقرتاحات للبنوك املركزية العربية لوضع إسرتاتيجيات
الشائح السكانية يف
وطنية للشمول املايل واملرصيف هتدف إىل تعزيز مشاركة كا ّفة ّ
25
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فجوة الشمول المالي والمصرفي في االقتصادات العربية
مع إشارة ّ
خاصة للقطاع المصرفي اإلسالمي العربي
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القطاع املايل الرسمي بصورة عادلة وش ّفافة ومسؤولة.

الكلمات المفتاحية :الشمول املايل ،االستبعاد املايل ،القطاع املايل الشامل ،قاعدة
بيانات الشمول املايل العاملي ،البنوك املركزية ،االقتصادات العربية.
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Financial and Banking Inclusion Gap in the Arab Economies
With a Particular Reference to the Arab-Islamic Banking Sector
Dr. Abdelhalim Ammar GHERBI
Associate Professor at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University-Saudi Arabia

Abstract
This paper aims to review the concept of financial and banking inclusion from
the perspective of the Arab Central Banks and the relevant regional bodies,
and to identify the barriers and obstacles that prevent achieving great progress
in expanding Islamic financial inclusion in the Arab economies.
This paper also uses the World Bank’s Global Financial Inclusion (Global
Findex) database on a country basis; to find out in detail the reality of the
banking and financial inclusion in Arab economies, bridging the gap between
supply and demand for financial products.
Finally, the paper presents suggestions for the Arab Central Banks to develop
national strategies for financial and banking inclusion that aims at enhancing
the participation of all segments of population in the formal financial sector in
a fair, transparent and responsible manner.
Keywords: Financial Inclusion, Financial Exclusion, Inclusive Financial
Sector, Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, Central Banks,
Arab Economies.
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المقدمة

يؤ ِّدي الشمول املايل واملرصيف دور ًا ّ ً
مهم يف حتقيق االستقرار املايل والنمو
االقتصادي للدول؛ وذلك من خالل إدماج كا ّفة فئات املجتمع ورشائحه يف
الرسمي ومحاية حقوقهم مال ّي ًا ،وإتاحة التمويل للمرشوعات الصغرية
النظام املايل ّ
تنوع ًا
واملتوسطة؛ حيث يتم ّيز وجود قطاع مايل شامل بقاعدة ودائع جتزئة أكثر ُّ
تنوع حمفظة قروض العمالء (بخالف
حيسن من ّ
تؤ ِّدي إىل زيادة االستقرار ،كام ِّ
ثم ختفيف املخاطر النظامية ،ويق ِّلل من خماطر عدم
املقرتضني الكبار)؛ ومن ّ
االستقرار السيايس واالجتامعي ،ولديه القدرة عىل تعزيز االستقرار االقتصادي،
وهو عنرص أساس من عنارص االستقرار املايل.

تقوم جمموعة البنك الدويل بإجراء العديد من الدراسات املسحية العاملية التي
هتدف للحصول عىل بيانات شاملة ونظرة مستقبلية تساعد يف تعميم اخلدمات
الصادرة عن جمموعة
املالية واملرصفية .وتُعدّ قاعدة بيانات مؤشِّ الشمول املايل ّ
واملسمة  Global Findexمصدر ًا ّ ً
البنك الدويل
مهم لتقييم جهود االقتصادات يف
ّ
حتسني مستويات الشمول املايل كل  3سنوات ،فقد صدرت يف نسختها األوىل عام
وتم إصدار النّسخة الثانية منها يف عام  2015لتشمل بيانات عام ،((( 2014
ّ ،2011
وتبعها اإلصدار الثالث يف عام  2018ليشمل بيانات  .((( 2017وتقدِّ م قاعدة Findex
بأهم
جمموعة من املؤشِّ ات التي تدرس سلوك األفراد((( حول العامل واملرتبط
ّ
األنشطة املالية كاالقرتاض واال ّدخار وسداد املدفوعات وإدارة املخاطر املالية.
ويقيس مؤشِّ الشمول املايل للبنك الدويل ،كيفية وصول واستخدام البالغني
للخدمات املالية يف  144دولة ،ويشمل ذلك مجيع االقتصادات العربية .وقد ال

(1) Demirguc-Kunt, Asli et al, “The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World”, Policy
Research Working Paper, WPS7255, World Bank, Washington DC, April 2015.

(2) Demirguc-Kunt, Asli et al, “The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution”,
World Bank, Washington DC, 2018.

((( توجد مؤشِّ ات أخرى ملسح الوصول املايل لصندوق النقد الدويل  Financial Access Surveyالذي يستند إىل البيانات التي جتمعها البنوك املركزية
من مقدِّ مي اخلدمات املالية ،ومسح الرشكات للبنك الدويل  World Bank Enterprise Surveyالذي جيمع بيانات عن استخدام الرشكات للخدمات املالية.
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جدول  :1تطور شمول اخلدمات املالية واملرصفية يف العامل ()2017 - 2011
البيان

2011

2014

2017

السكان البالغون يف العامل ممّن لدهيم
حساب مرصيف

%51

%62

%69

شخص بالغ غري متعامل مع البنوك

 2,5مليار

 2مليار

 1,7مليار

ليبيا واملغرب

ُجزر القمر وجيبويت

االقتصادات العربية املستثناة من
قاعدة بيانات Global Findex

ليبيا واملغرب

وجزر القمر
ُ

وجيبويت وسورية
وعُامن وقطر

وسورية وعُامن وقطر

والسودان والصومال
واليمن

املصدر :من إعداد الباحث

لقد أظهرت بعض االقتصادات العربية يف األعوام األخرية اهتامم ًا متزايد ًا
بموضوع الشمول املايل واملرصيف ،ولكن من دون وجود إسرتاتيجيات وبرامج
واضحة وشاملة هلذا الغرض يف أغلب احلاالت؛ حيث ال تزال قضايا تعزيز
الشمول املايل تُعترب ثانوية باملقارنة مع قضايا أخرى مثل :االستقرار املايل .وغالب ًا
ما كان التّعامل مع هذه املوضوعات عىل أهنا جوانب اجتامعية بحتة.

يتم تصنيفها وفق ًا ألوضاع قطاعها املايل واملرصيف
إن االقتصادات العربية عادة ما ّ
إىل ثالث جمموعات رئيسة عىل النّحو التايل:
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جدول  : 2تصنيف أوضاع القطاع املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
املجموعة

التصنيف

االقتصاد

اخلصائص
أمكن للقطاع املرصيف االستفادة من

الصادرات النفطية،
ارتفاع الدّ خل من ّ

األوىل

دول جملس

التعاون اخلليجي

املتحررة واالنفتاح عىل اخلارج
اإلمارات ،البحرين ،والسياسة
ِّ
التي اتّبعتها هذه الدول ،وتيسري تقديم
السعودية ،عُامن،
قطر ،الكويت
املتطورة
االئتامن واخلدمات املرصفية
ِّ
بالتّناسب مع مستويات الدّ خل يف هذه
االقتصادات.

الثانية

الثالثة

الدول النفطية
األخرى

جمموعة الدول
غري النفطية

اجلزائر ،السودان،
ليبيا ،موريتانيا،
اليمن

األردن ،تونس،
لبنان ،مرص،
املغرب...

يغلب االتِّ اه يف هذه االقتصادات نحو

هيمنة القطاع العام عىل القطاع املرصيف
كنسبة للناتج املحيل اإلمجايل ،كذلك ال
يزال تقديم اخلدمات املرصفية وقيام
البنوك بدور الوساطة ّ
تطور ًا.
أقل ُّ
متنوعة ذات موارد
تُعترب اقتصادات ِّ

مالية متواضعة ،وتتمتّع هذه املجموعة

بمستوى تطور وعمق مايل مقبول مقارنة
بالدول متوسطة الدّ خل يف العامل.

املصدر :راجع :زروق ،مجال الدين وآخرون ،أوضاع القطاع املرصيف يف الدول العربية وحتديات األزمة املالية العاملية،
الدائرة االقتصادية والفنية ،صندوق النقد العريب ،أبو ظبي ،سبتمرب  ،2009ص.2 :

مشكلة البحث
جتيء هذه الورقة البحثية لتثري التّساؤلني التّاليني:

 -كيف يمكن سدّ فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية؟وهل هي مشكلة عرض أم طلب عىل اخلدمات واملنتجات املالية واملرصفية
اإلسالمية؟
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بنا ًء عىل اإلشكالية السابقة ،يمكن حتديد أهداف البحث عىل النّحو التايل:

التعرف عىل مفهوم الشمول املايل واملرصيف من منظور البنوك املركزية
 ُّ -العربية ،واهليئات املالية واملرصفية اإلقليمية العربية املعن ّية بالشمول املايل؛

 -توثيق البيانات ال ُقطرية للشمول املايل العريب باستخدام املؤشِّ العاملي لتعميمتطور الفجوة بني جانبي العرض وال ّطلب
اخلدمات املالية  ،Findexومتابعة ّ
سيتم حتديث املجموعة
يف االقتصادات العربية تباع ًا كل  3سنوات؛ حيث
ّ
مرة أخرى عام  ،2020ولع ّلها تكون متاحة عام 2021؛
الكاملة للبيانات ّ
 -إبراز الدّ ور املحوري الذي يمكن أن تقوم به البنوك املركزية العربية والبنوكاإلسالمية العربية يف ترسيع الشمول املايل واملرصيف؛ من خالل قيادة
اسرتاتيجيات وطنية لتعميم اخلدمات املالية يف االقتصادات العربية.

أهمية البحث
تتبي أمهية هذا املوضوع يف النقاط اآلتية:
ّ

 -يكتسب موضوع الشمول املايل واملرصيف أمهية كبرية يف العامل بعدما كشفتاألزمة املالية العاملية عن خلل هيكيل يف النظام املايل واملرصيف العاملي ،ومدى
للربط بني الشمول املايل وحتقيق االستقرار النقدي ومعايري النزاهة
احلاجة ّ
املالية ،ومحاية املستهلك من بعض ممارسات األسواق املالية؛

 -حيظى تعزيز الشمول املايل واملرصيف بأمهية إضافية لدى احلكومات العربيةوالتطورات السياسية واالقتصادية
واجلهات الرقابية لدهيا؛ ألن األحداث
ُّ
واالجتامعية التي شهدهتا املنطقة العربية أبرزت احلاجة الكبرية لتطوير
نمو ًا اقتصاد ّي ًا أكثر شموالً يساعد عىل مواجهة مشكالت
برامج حت ِّقق ّ
البطالة والفقر واالستبعاد املايل؛
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أهداف البحث
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 -أخذت السلطات التنظيمية يف اقتصادات العامل والسيام البنوك املركزية ،عىلعاتقها قيادة عملية بناء اسرتاتيجيات وطنية للشمول املايل واملرصيف ،بسبب
توافر اإلمكانات املادية والفنية لدهيا ،وإن كان ذلك يف غالب األحيان دون
ٍ
ٍ
ٍ
واضح هلا يف هذا الشأن ،وعي ًا منها بالدّ ور الذي يمكن
تفويض
تكليف أو
أن تقوم به يف إنجاز مها ّمها األساسية.

فرضية البحث

صحة
يف ضوء إشكالية البحث وأهدافه؛ سوف تعمل هذه الورقة عىل التأكُّد من ّ
الفرضية التالية:
تطور حجم الفجوة بني الوصول واستخدام
 -يؤ ِّثر العرض وال ّطلب مع ًا يف ّاملنتجات واخلدمات املالية واملرصفية يف االقتصادات العربية.

منهج البحث
يعتمد البحث عىل املنهجني الوصفي واملقارن؛ وذلك من خالل الرجوع إىل
الصلة باملشكلة موضوع الدراسة ثم حتليلها
خمتلف األدبيات والتطبيقات ذات ِّ
الستخالص النتائج والوصول إىل االقرتاحات.

وتتم ّيز هذه الورقة البحثية باستخدام وسائل اإليضاح املختلفة (جداول وأشكال
بيانية)؛ حتى تؤدي دورها يف عملية عرض املعلومات املطروحة.

خطة البحث
سوف نُربز واقع تعميم اخلدمات املالية واملرصفية الرسمية يف االقتصادات
العربية والدور املحوري للبنوك اإلسالمية والبنوك املركزية فيها؛ حيث ستعالج
هذه الورقة البحثية املحاور التالية:
المبحث األول :مفهوم الشمول المالي من وجهة نظر البنوك المركزية العربية؛

المبحث الثاني :واقع الشمول المالي والمصرفي في االقتصادات العربية؛
32
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المبحث الرابع :دور البنوك اإلسالمية العربية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي.

أهم النّتائج واالقرتاحات التي يمكن تقديمها لصانعي
وينتهي البحث بعرض ّ
القرارات والسياسات النقدية واملالية واملرصفية يف االقتصادات العربية.

المبحث األول :مفهوم الشمول المالي من وجهة نظر البنوك المركزية العربية
وفيه مطلبان:

المطلب األول :الشمول المالي والمصرفي من منظور بعض الهيئات اإلقليمية العربية
عرف فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل((( يف الدول العربية الشمول
ُي ِّ
املايل واملرصيف عىل النّحو التايلُ « :يقصد بالشمول املايل إتاحة واستخدام كافة
اخلدمات املالية من خمتلف فئات املجتمع بمؤسساته وأفراده من خالل القنوات
الرسمية ،بام يف ذلك حسابات التوفري املرصفية ،وخدمات الدّ فع والتحويل،
والتأمني ،والتمويل واالئتامن ،وابتكار خدمات مالية أكثر مالءمة وبأسعار
تنافسية .كام يتضمن مفهوم الشمول املايل ،محاية حقوق مستهلكي اخلدمات
املالية وتشجيعهم عىل إدارة أمواهلم ومدخراهتم بشكل سليم ،بغرض تفادي
جلوء البعض إىل القنوات والوسائل غري الرسمية التي ال ختضع جلهات الرقابة
واإلرشاف ،وتعتمد يف غالب األحيان أسعار مرتفعة»(((.

ويشري الشمول املايل من وجهة نظر مشرتكة بني صندوق النقد العريب واملجموعة
االستشارية ملساعدة الفقراء  ((( CGAPإىل «احلالة التي يكون فيها األفراد (بام يف
ذلك ذوي الدّ خل املنخفض) ،والرشكات (بام يف ذلك الصغرية) ،لدهيم قدرة

ويضم يف عضويته املديرين واملسؤولني املعن ّيني بقضايا الشمول املايل
((( ينبثق هذا الفريق عن جملس حمافظي البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية،
ّ
لدى تلك البنوك واملؤسسات ،باإلضافة إىل صندوق النقد العريب.
((( صندوق النقد العريب ،نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل ،فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل ،أبو ظبي ،2017 ،ص.1 :

(6) The Consultative Group to Assist the Poor.
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احلصول عىل (واالستفادة من) جمموعة كاملة من جودة اخلدمات املالية الرسمية
(املدفوعات والتحويالت واالدخار واالئتامن والتأمني) املقدّ مة بطريقة مسؤولة
ِ
متنوعة من مقدِّ مي اخلدمات العاملة يف بيئة تنظيمية
ومستديمة من قبل جمموعة ِّ
وقانونية مناسبة»(((.

ومن وجهة نظر احتاد املصارف العربية فإن الشمول املايل واملرصيف «مفهوم هيدف
إىل تعميم املنتجات واخلدمات املالية واملرصفية بتكاليف معقولة عىل العدد األكرب
املهمشة من ذوي الدّ خل
من األفراد ،واملؤسسات ،خصوص ًا فئات املجتمع
ّ
املحدود ،وذلك من خالل القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية مالئمة
وبتكاليف منافسة وعادلة؛ لتفادي جلوء تلك الفئات إىل القنوات والوسائل غري
الرسمية مرتفعة التكاليف والتي ال ختضع للرقابة واإلرشاف»(((.

المطلب الثاني :الشمول المالي والمصرفي من منظور بعض البنوك المركزية العربية
ال توجد تعاريف رسمية للشمول املايل واملرصيف لدى معظم البنوك املركزية
العربية .وقد بدأ عدد منها يف السنوات األخرية بإصدار تقارير لالستقرار املايل،
وأد ّلة حلامية عمالء املؤسسات املالية واملرصفية ،برز فيها مصطلح الشمول املايل
واملرصيف.

عرف الشمول املايل بأنه« :احلالة التي ُيتاح
ونجد أن البنك املركزي األردين ّ
فيها جلميع البالغني يف س ّن العمل الوصول إىل خدمات القروض واملدّ خرات
واملدفوعات والتأمني من مؤسسات مالية رسمية بشكل مريح ومسؤول وبكلفة
معقولة مع استدامة عمل مؤسسات تقديم اخلدمة املالية ،وبحيث تكون النتيجة
إتاحة خدمات مالية رسمية للعمالء املستبعدين واملحرومني من اخلدمات املالية
(7) CGAP and AMF, “Financial Inclusion Measurement in the Arab World”, Working Paper, January 2017, p. 3.

((( إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية ،الشمول املايل يف املنطقة العربية يف أدنى مستوياته عامل ّي ًا ،جملة احتاد املصارف
العربية ،بريوت ،ع  ،436مارس  ،2017ص.12 :
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وتعرف مؤسسة النقد العريب السعودي الشمول املايل بأنه« :حصول فئات املجتمع
ِّ
املختلفة كالفئات الضعيفة وأصحاب الرواتب املنخفضة ،وأصحاب األعامل
الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر عىل اخلدمات واملنتجات املالية املالئمة التي
حيتاجوهنا بكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة»(.((1

تعرف سلطة النقد الفلسطينية الشمول املايل بأنه« :تعزيز وصول استخدام
كام ِّ
املهمشة وحمدودة الدخل ،للخدمات
كافة فئات املجتمع ،بام يشمل الفئات
ّ
واملنتجات املالية التي تتناسب مع احتياجاهتم؛ بحيث تقدِّ م هلم بشكل عادل
وشفاف وبتكاليف معقولة»(.((1
ويرى ٌّ
كل من البنك املركزي الكويتي والبنك املركزي العراقي بأن الشمول
املايل واملرصيف يعني« :جمموعة اإلجراءات والسياسات التي تستهدف إتاحة
اخلدمات املالية واملرصفية لكافة فئات املجتمع ،بام يف ذلك تلك الفئات من ذوي
الضعيف ،وأصحاب الوظائف
االحتياجات
اخلاصة ،وذات الدّ خل املحدود أو ّ
ّ
واألعامل اخلدمية واحلرفية البسيطة ،وأصحاب األعامل متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة ،مع مراعاة أن تكون وفق ما تتط ّلبه احتياجاهتم وظروفهم وتتّسم
يتعي عىل البنوك ما ييل:
بالعدالة والشفافية .ويف هذا الشأن ّ
 -وضع برامج سنوية لتحقيق أهداف الشمول املايل واملرصيف ،مع وجود آلياتوتنوعها لتشمل
تسمح بمتابعة تنفيذ هذه الربامج ،وحرص املستفيدين منها ُّ

((( البنك املركزي األردين ،تقرير االستقرار املايل  ،2015دائرة االستقرار املايل ،2016 ،ص.9 :
( ((1مؤسسة النقد العريب السعودي ،مبادئ محاية عمالء املصارف ،إدارة محاية العمالء ،2013 ،ص.5 :
( ((1سلطة النقد الفلسطينية ،نرشة املرساة املرصفية ،ع ،4ديسمرب  ،2014ص.5 :
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بدالً من اخليارات غري الرسمية املتاحة أمامهم؛ حيث إن اخليارات غري الرسمية
تعسفية عىل العمالء؛
التي يلجأ إليها األشخاص غري القادرين تقوم بفرض رشوط ّ
ممّا يؤ ِّدي إىل زيادة املشاكل املالية للفئة املحرومة من الوصول إىل اخلدمات املالية
الرسمية»(((.
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فئات عديدة من العمالء املحتملني ،وبام حي ِّقق توسيع دائرة املتعاملني مع
وحدات اجلهاز املرصيف؛

 -بذل مزيد من اجلهود يف دراسة احتياجات الفئات التي ال تتعامل مع البنوكواتِّ اذ خطوات جا ّدة نحو تسهيل حصوهلم عىل احتياجاهتم وفق أساليب
وميسة هلم؛
آمنة ّ
 -لدى قيام البنوك بتخطيط أنشطتها وبراجمها للشمول املايل واملرصيف؛ فإنهيتعي عليها انتهاج أساليب مناسبة جلذب الفئات غري املعتادة عىل التّعامل
ّ
الضعيفة)
معها (مثال :ذوي االحتياجات
اخلاصة ،وأصحاب الدّ خول ّ
ّ
التوجه هلذه الفئات ،وتشجيعها عىل رفع
مع توفري إجراءات إجيابية نحو
ُّ
خاصة
التطورات يف جماالت عديدة،
مستوى التّعامالت واالستفادة من
ّ
ّ
التكنولوجية»(.((1

ويرى بنك املغرب املركزي أنه «نظر ًا ألن الشمول املايل ال جيب أن ينحرص
كمي للساكنة الواجب إدماجها يف القطاع البنكي؛ فإن بنك املغرب
يف مفهوم ّ
بالتّعاون مع من ّظمة[ AFI - Alliance for Financial Inclusion :التحالف العاملي
للشمول املايل] يعتزم وضع جمموعة من املؤشِّ ات تسمح بقياس أحسن ملستوى
(الصريفة) وجودة اخلدمات واملنتوجات املالية هبدف وضع تقارير
االستبناك ّ
 Reportsيف هذا الشأن»(.((1

ومن خالل استعراض وجهات النظر املختلفة بشأن مفهوم الشمول املايل
واملرصيف؛ فإنه قد ختتلف مفاهيم الشمول املايل شك ً
ال من هيئة ألخرى ومن بنك
مركزي آلخر ،وإن كانت تتّفق يف األبعاد األربعة التالية:
- -احلصول عىل (الوصول إىل) املنتجات واخلدمات املالية :توافر خدمات

( ((1بنك الكويت املركزي ،دليل محاية العمالء ،2015 ،ص17-16 :؛ البنك املركزي العراقي ،دليل محاية املستهلك ،2017 ،ص.18 :
( ((1اجلواهري ،عبد اللطيف ،ورقة حول جتربة بنك املغرب يف جمال تعزيز الولوج إىل اخلدمات املالية (الشمول املايل) ،جملس حمافظي املصارف املركزية
ومؤسسات النقد العربية ،صندوق النقد العريب ،2012 ،ص.15-14 :
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- -استخدام املنتجات واخلدمات املالية :االنتظام والتكرار ومدة االستخدام؛

مصممة الحتياجات العمالء،
 -جودة اخلدمات واملنتجات املالية :اخلدماتّ
وجتزئة اخلدمات من أجل تطويرها جلميع فئات املجتمع؛

 -الرفاهية املالية :إدارة األموال بشكل ف ّعال ،والتخطيط للمستقبل والتّعاملثم حتسني مستوى معيشة األفراد بطريقة آمنة
مع ّ
الضائقة املالية؛ ومن ّ
ومستديمة.
شكل  :1أبعاد الشمول املايل واملرصيف

املصدر :من إعداد الباحث

37

فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

حتمل التكاليف؛
مالية رسمية ومن ّظمة ،وقرب املسافة ،والقدرة عىل ُّ
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يتم فهم الشمول املايل واملرصيف من حيث إتاحة اخلدمات
بنا ًء عىل ما سبق؛ فإنه ّ
واملنتجات املالية (الوصول الواسع) بام يم ِّثل جانب العرض ،واستخدامها وهو
جانب ال ّطلب ،وجودة تلك اخلدمات واملنتجات بام حي ِّقق الرفاه املايل للمستهلك،
وبام يدمج جانبي العرض وال ّطلب.

المبحث الثاني :واقع الشمول المالي والمصرفي في االقتصادات العربية
وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول :الشمول المالي وخدمات اإليداع في االقتصادات العربية
ً
ِّ
 - 1مؤشر ملكية الحسابات وفقا للمجموعات اإلقليمية

تُظهر قاعدة بيانات الشمول املايل لدى البنك الدويل ،أن  % 69من سكان العامل
البالغني ( 15 +سنة) يتوافر لدهيم الوصول أو النّفاذ ملؤسسات مالية ومرصفية
رسمية؛ أي يمتلكون حسابات يف مؤسسات مالية ومرصفية ،بام فيها البنوك
ومؤسسات التمويل الصغري ومكاتب الربيد واتِّ ادات االئتامن ،وذلك وفق ًا
للبيانات املتاحة عن عام  .2017وباملقارنة ،فإن هذه النسبة تصل إىل  % 37فقط عىل
صعيد االقتصادات العربية كمجموعة( .((1وتُعترب هذه النسبة ،األدنى بني خمتلف
املجموعات اإلقليمية األخرى .ويعني ذلك أن نحو  % 63من سكان املنطقة
العربية البالغني ال يتوافر لدهيم الوصول ملؤسسات مالية ومرصفية رسمية.
املتوسط العاملي.
وباملثل ،فإن احلصول عىل االئتامن الرسمي بلغ نحو ُربع
ِّ
( ((1تشمل االقتصادات العربية مجيع البلدان األعضاء يف صندوق النقد العريب ( 22دولة) ،وهي دول جملس التعاون اخلليجي (البحرين والكويت وسلطنة عُامن
وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة) واجلزائر وجزر القمر وجيبويت ومرص والعراق واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وفلسطني
والصومال والسودان وسورية وتونس واليمن .ويقيس مؤرش الشمول املايل للبنك الدويل ،كيفية وصول واستخدام البالغني للخدمات املالية يف  144بلد ًا ،ويشمل
ذلك مجيع الدول العربية .فقد ُأجريت أول مسوحات  Global Findexيف عام  ،2011متزامنة مع أوقات االضطرابات يف العديد من البلدان العربية .وال تتوافر
البيانات لكل االقتصادات العربية يف األعوام  2011و 2014و ،2017مع تغطية  21بلد ًا كحدّ أقىص يف عامي  2011و( 2014استثناء ليبيا) ،و 11بلد ًا فقط
أي بيانات من عامي  2014و( 2017جزر القمر
ُيقدِّ م مجيع البيانات .وسيقترص التحليل عىل بيانات عام  2011فيام خيص االقتصادات التي ال تتوافر بشأهنا ّ
وجيبويت وسورية وعُامن وقطر).
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املنطقة

نسبة البالغني الذين لدهيم
حسابات مرصفية رسمية ()%

نسبة البالغني الذين لدهيم قروض
شخصية من مؤسسة مرصفية ()%

2011

2014

2017

2011

2014

2017

اقتصادات الدّ خل املرتفع
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

%90

%94

%95

%14

%18

%20

أوربا وآسيا الوسطى

%69

%78

%81

%10

%15

%15

رشق آسيا واملحيط اهلادي

%60

%72

%74

%9

%11

%11

العامل

%51

%62

%69

%9

%11

%11

املتوسط
اقتصادات الدّ خل
ّ

%43

%58

%65

%8

%10

%9

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

%39

%52

%55

%8

%12

%10

اقتصادات الدّ خل املنخفض

%29

%42

%58

%8

%7

%7

إفريقيا جنوب الصحراء

%23

%34

%43

%5

%6

%7

االقتصادات العربية

%22

%30

%37

%3

%4

%3

املصدر :راجعWorld Bank, Global Financial Inclusion, Findex Database, See Web Site: http://www. :
worldbank.org/globalfindex

ِّ
 - 2مؤشر ملكية الحسابات في مؤسسات مالية

تُظهر إحصاءات قاعدة بيانات الشمول املايل لدى البنك الدويل ،أن هناك زيادة
ملحوظة يف ملكية احلسابات يف مؤسسات مالية ومرصفية للذكور واإلناث بني
عامي  2011و  2017يف معظم االقتصادات العربية ما عدا اجلزائر ولبنان .ففي عام
 ،2017كانت نسبة ملكية احلسابات مرتفعة بشكل ملحوظ يف اإلمارات العربية
املتحـدة ،والبحريـن ،والكويت ،والسعودية بحوايل  ،% 88و ،% 83و،% 80
سجل الشمول املايل نسب ًا منخفضة يف موريتانيا،
و % 72عىل التّوايل .يف املقابلّ ،
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فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :3احلسابات لدى مؤسسات مالية رسمية (السن  15سنة فأكثر) ،حسب املنطقة

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

والعراق ،وفلسطني بحوايل  ،% 21و ،% 23و % 25عىل التّوايل.

وقد يعود سبب استمرار فجوة ملكية احلسابات بحسب اجلنس إىل امتالك الذكور
حسابات ضعف ما متتلكه النساء تقريب ًا يف غالبية االقتصادات العربية .وتظهر
هذه الفجوة القائمة بني اجلنسني بشكل بارز يف األردن ،واجلزائر ،والسودان،
وفلسطني ،واملغرب ،واليمن.
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العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

م

االقتصاد

1

األردن

2

اإلمارات

4

تونس

6

جزر القمر

3

البحرين

5

اجلزائر

7
8
9

جيبويت

السعودية
السودان

10

سورية

12

العراق

ّ
كل البالغني

2011

2014

25,5

24,6

42,5

59,7

83,2

88,2

68,8

64,5

81,9

82,6

79,0

90,2

غ .م

27,3

36,9

33,3

50,5

42,8

غ .م

34,2

45,7

46,1

60,9

56,3

20,4

21,7

غ .م

غ .م

25,7

غ .م

غ .م

17,9

غ .م

12,3

غ .م

غ .م

16,6

غ .م

غ .م

8,8

غ .م

46,4
6,9

15,3

23,3

غ .م

غ .م

9,4

20,2

26,8

19,6

38,7

غ .م

غ .م

غ .م

4,4

10,0

43,6

33,7

22,7

13,5

14,6

غ .م

غ .م

غ .م

25,8

7,5

7,4

غ .م

19,5

غ .م

83,7

غ .م

غ .م

63,5

غ .م

غ .م

15

قطر

17

لبنان

19

مرص

20
22

اليمن

21

موريتانيا

غ .م

69,4

13

املغرب

غ .م

71,7

عُامن

18

40,1

29,3

72,7

73,6

ليبيا

غ .م

20,7

28,4

75,3

غ .م

16

86,3

48,8

66,7

75,4

80,5

10,6

الكويت

90,0

92,7

47,2

67,7

76,4

15,2

11,0

14

33,7

33,3

56,3

17,4

15,5

26,6

61,1

الصومال

فلسطني

2017

2011

2014

2017

2011

2014

2017

58,2

غ .م

11

ذكور

إناث

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

19,4

24,2

25,0

28,7

27,3

34,4

10,2

21,2

15,9

65,9

غ .م

غ .م

68,6

غ .م

غ .م

61,6

غ .م

غ .م

86,8

72,9

79,8

92,7

79,3

83,3

79,6

64,0

73,5

37,0

46,9

44,8

49,4

62,4

56,7

25,9

32,9

32,9

غ .م

غ .م

65,7

13,7

32,8

غ .م

12,8

غ .م

70,7

18,8

38,7

غ .م
6,5

غ .م

59,6

غ .م

غ .م

28,6

غ .م

غ .م

41,5

غ .م

غ .م

9,7

9,3

27,0
16,8

17,5

20,4

20,9

23,3

24,8

26,3

12,1

21,0

15,5

3,7

6,4

غ .م

6,4

11,4

غ .م

1,1

1,7

غ .م

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :
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فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :4نسبة األفراد الذين يمتلكون حسابات مرصفية أو مالية من جمموع السكان
البالغني يف االقتصادات العربية

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ً
ِّ
ّ
 - 3مؤشر ملكية الحسابات وفقا لمستوى الدخل

تُظهر البيانات أن هناك تفاوت ًا يف نسب الشمول املايل لألفراد لدى االقتصادات
العربية ،عىل صعيد مستوى الدّ خل؛ حيث ارتفعت ملكية احلسابات لدى األفراد
ّ
ال ( % 40من السكان البالغني) ولدى األفراد األعىل دخ ً
األقل دخ ً
ال ( % 60من
السكان البالغني) يف االقتصادات العربية بشكل كبري منذ عام 2011؛ حيث كانت
ملكية احلسابات ألغنى  % 60من السكان أعىل بكثري من ملكية احلسابات ألفقر
رشائح املجتمع يف مجيع االقتصادات العربية .ويف عام  ،2017امتلك ّ
أقل من % 13
من السكان ّ
األقل دخ ً
ال يف فلسطني ،وموريتانيا حساب ًا .من جهة أخرى ،امتلك
حوايل  % 80من السكان ّ
األقل دخ ً
ال يف البحرين واإلمارات العربية املتحدة حساب ًا
يف مؤسسة مالية يف العام .2017
ويصل هذا الفرق بني نسبة الوصول للسكان األعىل دخ ً
ال ونسبة الوصول
للسكان ّ
األقل دخالً ،أقصاه بني االقتصادات العربية لدى تونس  ،% 26,5ذلك
أن نسبة الوصول للمؤسسات املالية واملرصفية للسكان األعىل دخ ً
ال يف تونس
تبلغ حوايل  ،% 47,5فيام تصل هذه النسبة للسكان ّ
األقل دخ ً
ال فيها إىل .% 21
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العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

م

االقتصاد

1

األردن

3

البحرين

5

اجلزائر

2

اإلمارات

4

تونس

6

جزر القمر

8

السعودية

7

جيبويت

9

السودان

10

سورية

12

العراق

 % 40من السكان ّ
األقل دخ ً
ال

2011

2014

2017

2011

2014

2017

13,1

16,3

32,9

33,1

30,1

48,9

52,9

77,7

83,0

64,5

88,0

91,7

66,1

81,0

75,8

63,2

82,6

87,1

غ .م

14,8

21,0

23,1

37,0

35,0

غ .م

35,8

47,5

40,5

59,5

48,0

10,6

غ .م

غ .م

28,1

غ .م

غ .م

32,8

64,8

64,6

54,9

72,9

76,4

3,9

7,5

23,8

غ .م

غ .م

8,8

20,4

22,8

غ .م

غ .م

46,2

6,7

12,3

غ .م

25,3

غ .م

غ .م

5,7

غ .م

الصومال

غ .م

13

عُامن

66,0

غ .م

15

قطر

17

لبنان

19

مرص

11

14
16

فلسطني
الكويت

18

ليبيا

20

املغرب

22

اليمن

21

موريتانيا

 % 60من السكان األعىل دخ ً
ال

غ .م

غ .م

16,6

غ .م

27,4
8,4

غ .م

18,7

13,4

غ .م

79,0

غ .م

غ .م

غ .م

8,0

15,6

12,0

26,9

30,0

33,7

54,1

غ .م

غ .م

76,8

غ .م

غ .م

84,0

63,7

70,8

88,4

79,1

85,8

18,0

28,4

29,9

49,8

59,3

54,6

غ .م

غ .م

58,3

غ .م

غ .م

70,6

غ .م

غ .م

0,7

4,7
6,1

5,5

20,3

12,9

19,9

41,1

19,3

غ .م

غ .م

34,9

12,0

12,8

24,5

30,1

26,2

3,5

غ .م

5,4

8,4

غ .م

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :
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فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

توزع نسب األفراد الذين يمتلكون حسابات مرصفية أو مالية وفق ًا ملستوى الدخل
جدول ُّ :5
يف االقتصادات العربية 2017

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ً
ِّ
 - 4مؤشر ملكية الحسابات وفقا لمستوى الشمول

تتفاوت نسبة ملكية احلسابات لألفراد بشكل كبري فيام بني االقتصادات العربية،
وحتديد ًا بني اقتصادات جملس التعاون اخلليجي (األعىل دخالً) وبقية االقتصادات
العربية.

خيص الشمول املايل؛
ونظر ًا إىل الفروقات الواسعة بني االقتصادات العربية فيام ّ
فإنه يمكن تصنيفها إىل ثالث جمموعات عىل النّحو التايل(:((1

املجموعة األوىل :تشمل اقتصادات جملس التعاون اخلليجي الستّة باإلضافة إىل
ليبيا ،وهي اقتصادات ذات معدّ الت شمول مايل مرتفعة؛ حيث تفوق نسبة ملكية
احلسابات يف هذه االقتصادات
املتوسط العاملي البالغ  % 62عام  2014و % 69عام
ِّ
2017؛

 -املجموعة الثانية :تشمل ك ًال من لبنان واألردن وفلسطني ومرص والصومال
واقتصادات املغرب العريب (اجلزائر وتونس واملغرب) ،وهي اقتصادات
متوسطة ترتاوح بني % 45 - % 25؛
ذات معدّ الت شمول مايل ّ

تتضمن ك ً
ال من سورية والعراق وجزر القمر وموريتانيا
 -املجموعة الثالثة:ّ
والسودان وجيبويت واليمن ،وهي اقتصادات ذات معدّ الت شمول مايل ّ
أقل
متوسط دول إفريقيا جنوب الصحراء عام .2011
من أو يساوي  ،% 23وهو ّ

( ((1راجع :إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية ،الشمول املايل يف املنطقة العربية يف أدنى مستوياته عامل ّي ًا ،مرجع سابق،
ص12 :؛ CGAP and AMF, Op. Cit., p. 3
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العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

االقتصاد

ّ
كل البالغني

الذكور

اإلناث

اإلمارات

88,2

92,7

76,4

82,6

86,3

75,4

79,8

83,3

73,5

73,6

83,7

63,5

71,7

80,5

58,2

65,9

68,6

61,6

65,7

70,7

59,6

دول ذات معدّ الت شمول مايل مرتفعة

البحرين
الكويت
عُامن

*

السعودية
قطر

*

ليبيا

دول ذات معدّ الت شمول مايل متوسطة

لبنان

اجلزائر

األردن

الصومال

**

تونس
مرص

املغرب

فلسطني

44,8

56,7

42,8

56,3

29,3

42,5

56,3

26,6

38,7

43,6

33,7

36,9

45,7

28,4

32,8

38,7

27,0

28,6

41,5

16,8

25,0

34,4

15,9

دول ذات معدّ الت شمول مايل منخفضة

سورية

32,9

*

23,3

26,8

العراق

22,7

25,8

19,5

21,7

25,7

17,9

20,9

26,3

15,5

**

15,3

20,2

10,0

*

12,3

16,6

8,8

6,4

11,4

1,7

جزر القمر

*

موريتانيا

السودان
جيبويت
اليمن

**

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :

* بيانات  ** ،2011بيانات 2014
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19,6

فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :6ملكية احلسابات يف مؤسسات مالية كنسبة من البالغني وفق ًا ملستوى معدّ ل
الشمول يف االقتصادات العربية 2017

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ً
ِّ
 - 5مؤشر ملكية الحسابات وفقا لمستوى األعمار

تشكِّل فئة الشباب نسبة عالية من املجتمعات العربية؛ لكنها تواجه عوائق رئيسة
حتول دون استفادهتم من اخلدمات املالية واملرصفية .فمن املتعارف عليه أن املؤشِّ
املعتمد لقياس نسبة الشمول املايل هو ملكية احلسابات يف مؤسسات مالية رسمية
َ
كنسبة من البالغني فوق سن الـ  15عام ًا .ولكن غالبية الشباب يف االقتصادات
العربية ال يتمتّعون باستقاللية مالية قبل عمر الـ  ،25كام أن الشــباب دون سـ ّن
(((1
الـ  18ال يمكنهم فتح حسابات مرصفية خاصة هبم وإدارهتا ؛ األمر الذي ُيفسِّ
تدنِّ معدّ الت الشمول املايل يف معظم االقتصادات العربية باستثناء دول اخلليج.
تُظهر البيانات ارتفاع مؤشِّ ملكية احلسابات يف االقتصادات العربية بشكل
ملحوظ عندما ُيسب كنسبة من البالغني فوق سن الـ  25عام ًا.

ّ
األقل ح ّظ ًا يف
إن البيانات املقارنة تُظهر أن فئة الشباب من  15إىل  24سنة ،هي
الوصول أو النّفاذ إىل املؤسسات املالية واملرصفية يف االقتصادات العربية باملقارنة
مع الفئات العمرية فوق  25سنة .ويظهر هذا التّفاوت يف مجيع االقتصادات العربية،
وإن كان أكثر وضوح ًا يف حالة األردن واجلزائر وجزر القمر وفلسطني ومرص،
فيام يكون هذا التفاوت حمدود ًا نسب ّي ًا يف قطر والكويت والصومال والسودان.

( ((1جتدر اإلشارة إىل أن بعض االقتصادات العربية ال تسمح أنظمتها القانونية ملن هم دون الثامنة عرشة سنة بفتح حسابات مرصفية.
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العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

م

االقتصاد

1
2

األردن

ملكية احلسابات كنسبة
من البالغني فوق سن الـ
 15عام ًا

ملكية احلسابات كنسبة
من البالغني فوق سن الـ
 25عام ًا

اإلمارات

88,2

90,7

82,6

85,5

4

تونس

36,9

40,0

42,8

48,7

6

جزر القمر

21,7

29,0

12,3

15,9

71,7

76,0

**

15,3

17,0

10

*

11

سورية

23,3

23,7

12

الصومال

38,7

37,2

العراق

22,7

25,9

73,6

76,5

25,0

33,1

65,9

66,4

79,8

81,3

44,8

50,2

65,7

70,5

32,8

39,7

28,6

32,7

20,9

24,9

6,4

9,0

42,5

3

البحرين

5

اجلزائر

7

جيبويت

9

السودان

8

*

*

السعودية

**

13

عُامن

15

قطر

17

لبنان

19

مرص

21

موريتانيا

14

*

فلسطني
*

16

الكويت

18

ليبيا

20

املغرب

22

اليمن

**

املصدر. :

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit

* بيانات  ** ،2011بيانات 2014
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51,3

فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :7ملكية احلسابات كنسبة من البالغني فوق سن الـ  15والـ  25يف االقتصادات العربية 2017

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

المطلب الثاني :الشمول المالي وخدمات التمويل في االقتصادات العربية
ِّ
 - 1مؤشر التمويل الرسمي في االقتصادات العربية

تُظهر إحصاءات دراسة قياس الشمول املايل  Global Findexنسبة املقرتضني من
مؤسسات مالية رسمية ،والواضح أن نسبة االقرتاض من مؤسسات مالية يف
وبخاصة يف دول املغرب العريب
املنطقة العربية ال تزال منخفضة بشكل عام،
ّ
كاملغرب واجلزائر ،ويف االقتصادات العربية ّ
األقل نمو ًا كاليمن والصومال ،فيام
هي مرتفعة يف اإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،واألردن ،ولبنان ،والكويت.
الحظ أن يف مجيع االقتصادات العربية باستثناء اليمن ،تزيد نسبة املقرتضني
و ُي َ
الذكور عىل نسبة املقرتضني اإلناث؛ ممّا قد يشري اىل أن النساء تعانني الوصول
ثم تفتقرن إىل
إىل القنوات املالية الرسمية واالستبعاد املايل أكثر من الرجال؛ ومن ّ
األدوات املالية األساسية ّ
اللزمة لتم ّلك األصول والتّمكني االقتصادي.

وبالرغم من حاجة حمدودي الدّ خل إىل االستدانة أكثر هبدف التعليم ،والعالج،
ّ
واالستهالك؛ فإن اجلدول ّ
اللحق ُيظهر أن األفراد األعىل دخ ً
ال ( % 60من
ّ
األقل دخــ ً
ال
السكان) يقرتضون من مؤسسات مالية رسمية أكثر من األفراد
( % 40من السكان) يف مجيع االقتصادات العربيةّ ،
ولعل ذلك يعود إىل املخاطر
املرتفعة املرتبطة بافتقار املقرتضني ّ
األقل دخ ً
الضامنات احلقيقية كاألرايض
ال إىل ّ
السداد.
والعقارات يف حال التخ ّلف عن ّ
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العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

االقتصاد

ّ
كل البالغني

ذكور

إناث

أفقر %40

أغنى %60

2

اإلمارات

18,9

20,2

15,5

14,1

22,0

16,8

20,7

9,2

16,0

17,4

4

تونس

8,5

12,1

5,0

3,7

11,7

3,0

3,8

2,2

2,2

3,5

7,2

8,6

5,8

2,5

9,9

4,5

5,3

3,8

غ .م

غ .م

11,2

15,0

5,4

10,5

11,7

4,2

5,0

3,4

2,5

5,3

13,1

14,7

11,5

12,1

14,0

2,0

2,7

1,4

1,5

2,4

2,8

3,1

2,4

1,4

3,7

9,2

12,2

6,2

8,9

9,3

5,2

7,5

2,9

2,8

6,7

12,6

14,2

9,8

8,6

15,7

16,5

17,0

15,5

9,5

21,1

16,6

20,4

12,8

15,4

17,4

4,7

7,4

1,4

4,3

4,9

6,3

8,1

4,6

6,1

6,4

2,6

3,7

1,6

1,9

3,0

7,5

8,7

6,3

5,3

8,9

0,4

0,4

0,4

0,0

0,7

م

1

األردن

3

البحرين

5

اجلزائر

7

جيبويت

9

السودان

6

8

جزر القمر

*

*

السعودية
**

10

*

11

سورية

12

الصومال
العراق

**

13

عُامن

15

قطر

14

16,6

*

فلسطني
*

16

الكويت

18

ليبيا

20

املغرب

22

اليمن

17

لبنان

19

مرص

21

موريتانيا
**

18,8

14,2

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :

* بيانات  ** ،2011بيانات 2014
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15,6

17,3

فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :8نسبة البالغني الذين اقرتضوا من البنوك التجارية أو من املؤسسات املالية يف العام 2017

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ِّ
 - 2مؤشر َمصدر القروض في االقتصادات العربية

ُيعدّ مصدر القروض مؤشِّ ًا ّ ً
مهم ملستوى الشمول املايل وكفاءة املؤسسات املالية

الرسمية يف اقتصاد ما ،وتُظهر بيانات الشمول املايل يف اجلدول ّ
اللحق نسبة

البالغني املقرتضني من مؤسسة مالية رسمية ،مقابل االقرتاض غري الرسمي يف
االقتصادات العربية؛ حيث إن االقرتاض من األصدقاء واألقارب يم ِّثل املصدر
األول للحصول عىل االئتامن لألفراد يف االقتصادات العربية ،يليه الرشكات

واملؤسسات التجارية  ،Retail Storesثم التمويل عرب مؤسسات مالية ومرصفية

رسمية.

ومن ّ
اللفت أن يف مجيع االقتصادات العربية باستثناء لبنان ،اقرتض معظم البالغني

من أفراد العائلة واألصدقاء ،وهذا مؤشِّ عىل أوجه القصور يف املؤسسات املالية

الرسمية .وكانت نسبة االقرتاض من األصدقاء أو العائلة األعىل يف العراق،
وليبيا ،ومرص ،واألدنى يف لبنان ،واملغرب ،واجلزائر .أ ّما اإلقراض غري الرسمي
اخلاص فكان األعىل يف العراق ،والسعودية ،وسورية ،واألدنى يف األردن،
واجلزائر ،والسودان؛ يف حني أن االقرتاض من املؤسسات املالية الرسمية كان

األعىل يف اإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،واألردن ،ولبنان ،والكويت،
واألدنى يف املغرب ،والعراق ،واجلزائر.

هذا وعىل مستوى القروض أو االئتامن املقدّ م من مؤسسات مالية ومرصفية

رسمية ،يم ِّثل املصدر األول للحصول عىل التمويل بالنسبة لألفراد فقط يف لبنان.
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العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

م

االقتصاد

1

األردن

3

البحرين

5

اجلزائر

7

جيبويت

9

السودان

2

اإلمارات

4

تونس

6

جزر القمر

8

السعودية

10

سورية

12

العراق

املؤسسات املالية الرسمية

اإلقراض غري الرسمي
اخلاص

2011

2014

2017

2011

2014

2017

2011

2014

2017

4,5

13,6

16,6

1,4

1,1

10,8

15,4

18,9

2,3

5,9

غ .م

26,1

17,4

31,0

23,5

28,5

25,7

21,9

21,3

16,8

11,2

13,3

غ .م

8,0

8,5

2,2

1,6

1,5

غ .م

24,8

13,2

18,6

7,2

غ .م

غ .م

1,7

غ .م

غ .م

غ .م

16,1

31,7

3,0

غ .م

3,3

غ .م

20,7

36,4

32,9

غ .م

25,3

غ .م

غ .م

10,4

18,3

11,1

1,6

غ .م

16,9

غ .م

غ .م

8,5

19,8

غ .م
غ .م

1,5
4,5
2,1

غ .م

12,2

11,2

1,8

4,2

13,1

غ .م

غ .م

غ .م

8,0

4,2

2,8

غ .م
غ .م

الصومال

غ .م

13

عُامن

9,2
4,1

غ .م
4,2

15

قطر

12,6

غ .م

17

لبنان

19

مرص

11

14
16

فلسطني
الكويت

18

ليبيا

20

املغرب

22

اليمن

21

موريتانيا

العائلة/األصدقاء

2,0

غ .م

غ .م

4,8

غ .م

غ .م

غ .م

40,7

غ .م

52,1

غ .م

7,5

غ .م
8,5

غ .م

33,1
41,8

25,7

19,6

8,9

غ .م

غ .م

30,6
18,3

غ .م

30,2

غ .م

21,0

12,0

12,9

13,4

غ .م

غ .م

44,2

20,8

14,1

11,3

15,6

16,6

2,2

4,4

غ .م

غ .م

4,7
6,3

غ .م
1,7

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

2,6
7,5

غ .م

10,9

غ .م
5,1

غ .م

0,9

0,4

غ .م

7,8

15,0

غ .م

2,5

غ .م
غ .م
غ .م

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :
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20,1

غ .م

غ .م

غ .م

16,5

7,9

47,4

38,0

غ .م

41,5

2,5

7,7

26,2

37,3

33,5

48,2

9,3

12,0

3,7

18,3

غ .م

غ .م

غ .م

6,3

غ .م

غ .م

6,6

5,2

غ .م

غ .م

25,3

21,5

38,0

غ .م

غ .م

18,0

34,5

29,8

30,9

45,5

51,7

غ .م

فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :9نسبة االقرتاض بحسب مصدر التمويل يف االقتصادات العربية ()2017 - 2011

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ِّ
 - 3مؤشر التمويل الصغير في االقتصادات العربية

ال خيتلف األمر بالنسبة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة ،عن األفراد يف الوصول
أو النّفاذ للتمويل واخلدمات املالية يف االقتصادات العربية .فإحصاءات الشمول
املايل تُظهر أن اجلزء األكرب من املرشوعات املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر
يف االقتصادات العربية ( ((1()MSMEsال يتوافر هلا إمكانية احلصول عىل التمويل
واخلدمات املالية واملرصفية األخرى.

ويبيِّ اجلدول ّ
اللحق عدد املرشوعات الصغرية واملتوسطة الرسمية وغري الرسمية
التي ال حتصل عىل خدمات مالية ومرصفية واملبالغ املقدّ رة للفجوة التمويلية يف
الرغم من أن الفجوة التمويلية لقطاع املرشوعات الصغرية
خمتلف املناطق .وعىل ّ
واملتوسطة ضخمة يف االقتصادات العربية؛ فإن البنوك ليست عىل استعداد
لتمويلها نظر ًا للعقبات املختلفة التي تواجهها ،بام يف ذلك املخاطر العالية،
الضعيفة.
وارتفاع تكاليف التشغيل ،واألنظمة القانونية ّ

(17) MSMEs: Micro, Small, and Medium Enterprises.
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العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

املنطقة

إمجايل عدد
املرشوعات
الصغرية
واملتوسطة
(مليون)

عدد
املرشوعات
غري
املستفيدة
(مليون)

إمجايل عدد
املرشوعات
الصغرية
واملتوسطة
الرسمية (مليون)

فجوة االئتامن
عدد
للمرشوعات
املرشوعات
الصغرية
الرسمية غري
واملتوسطة
املستفيدة
الرسمية (مليار
(مليون)
دوالر)

رشق آسيا واملحيط
اهلادي

188

92

12

8

180-150

أوربا وآسيا
الوسطى

20

10

3

2

190-150

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

52

27

3

2

250 - 210

االقتصادات العربية

21

10

2

1

320 - 260

جنوب آسيا

78

36

2

1

20-10

إفريقيا جنوب
الصحراء

40

22

4

3

90 - 70

املصدر :راجع:
Stein, Peer et al, Closing the Credit Gap for Formal and Informal Micro, Small, and Medium Enterprises,
International Finance Corporation, Washington DC, 2013, pp. 8;15.

لقد احت ّلت االقتصادات العربية يف الفرتة  2011و  2014بالنسبة لالئتامن املقدّ م
من القطاع املايل ،املرتبة األخــرية بني خمتلف املجمــوعات اإلقليـمية األخرى
بنسبة  % 39و ( % 43من الناتج املحيل اإلمجايل) عىل التّوايل ،ويف عام  2016بلغت
النسبة  % 60من الناتج املحيل اإلمجايل (قبل أمريكا الالتينية وإفريقيا جنوب
الصحراء)؛ ما يعكس احلاجة إىل توسيع نطاق الشمول املايل ،وتقديم متويل أكثر
للمرشوعات الصغرية واملتوسطة؛ نظر ًا إىل دورها املهم يف التنمية االقتصادية
وتوليد فرص العمل .و ُيعدّ الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية رشط ًا
أساس ّي ًا ملواجهة حتدّ يات الفقر والبطالة.
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فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :10فجوات متويل قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،حسب املنطقة ()2011

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

جدول  :11االئتامن املحيل املقدّ م من القطاع املايل (كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلمجايل) ،حسب املنطقة
املنطقة

2011

2014

2016

رشق آسيا واملحيط اهلادي

%130,0

%138,4

%148,2

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

%138,8

%141,9

%144,8

العامل

%116,1

%122,2

%129,0

أوربا وآسيا الوسطى

%102,6

%95,4

%94,5

االقتصادات العربية

%39,2

%43,4

%60,3

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

%43,8

%50,8

%49,5

إفريقيا جنوب الصحراء

%50,3

%45,2

%45,5

املصدر:

World Bank, World Development Indicators, See Web Site:
=http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=FS.AST.PRVT.GD.ZS&country

وجتدر اإلشارة إىل أن أساس اسرتاتيجيات الشمول املايل هو تنمية مستديمة
لقطاع التمويل املتناهي الصغر .لذلك؛ فإن إمكانية احلصول عىل خدمات مالية
رسمية ،بام يف ذلك التمويل املتناهي الصغر ،ومتويل املرشوعات اجلديدة ،يمكن
وبخاصة يف املناطق
أن يساعد القطاعات غري املخدومة والفقرية من السكان،
ّ
يعزز تنمية اقتصادية شاملة ،وخي ِّفف من حدّ ة الفوارق بني
الريفية؛ األمر الذي ِّ
األرياف واملدن ،ويو ِّلد فرص عمل منتجة للشباب العريب الذي تُقدّ ر نسبة بطالته
بنحو .% 29
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العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

املصدر :عبد الرمحن بن عبد اهلل احلميدي« ،واقع وسياسات تعزيز الشمول املايل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف
الدول العربية :دور السلطات اإلرشافية» ،مؤمتر الشمول املايل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية :دور
البنوك ومؤسسات الضامن ،القاهرة 11 ،مايو  ،2016ص.6 :

وال ّ
ستعزز
شك أن حتسني قدرة الشباب العريب عىل استخدام النظام املايل الرسمي
ِّ
اخلاصة ،واالستثامر يف التعليم ،ومت ُّلك عقار .لكن اجلدول
قدرهتم عىل بدء أعامهلم
ّ
ّ
اللحق ُيظهر أن نسبة البالغني الذين اقرتضوا لبدء أو إدارة أو توسيع مرشوع،
تبقى منخفضة يف عدد من االقتصادات العربية؛ لذلك يتط ّلب من البنوك العربية
التوسع يف متويل املرشوعات املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر هبدف توسيع
ُّ
الشمول املايل واملرصيف.
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فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

شكل  :2التحديات الرئيسة التي تواجه املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصادات العربية

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

جدول  :12نسبة البالغني الذين اقرتضوا املال لغرض جتاري أو تعليمي أو عقاري يف االقتصادات العربية
م

االقتصاد

1

األردن

2

اإلمارات

4

تونس

6

جزر القمر

8

السعودية

3

البحرين

5

اجلزائر

7

جيبويت

9

السودان

10

سورية

12

العراق

11

الصومال

13

عُامن

15

قطر

17

لبنان

19

مرص

14

16

فلسطني
الكويت

18

ليبيا

20

املغرب

22

اليمن

21

موريتانيا

االقرتاض لغرض جتاري االقرتاض لغرض تعليمي االقرتاض لغرض عقاري
2014

2017

2014

2017

2014

2017

2,8

14,2

4,1

غ .م

14,9

14,2

6,1

18,0

9,9

غ .م

16,4

18,0

9,8

25,2

14,1

غ .م

23,5

25,2

4,6

8,0

4,8

غ .م

10,7

8,0

4,0

4,7

4,0

غ .م

3,9

4,7

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

5,6

15,2

7,3

غ .م

14,1

15,2

6,7

غ .م

10,2

غ .م

2,4

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

10,8

غ .م

2,4

غ .م

10,8

غ .م

6,2

4,1

غ .م

غ .م

غ .م

4,7

5,4

غ .م

غ .م

غ .م

13,9
9,9

غ .م
4,1

غ .م

غ .م

غ .م

2,4

5,4

5,9

غ .م

غ .م
6,7

غ .م

14,6

غ .م

غ .م

8,9

غ .م

غ .م

16,7

14,6

5,9

12,8

3,4

غ .م

18,0

12,8

غ .م

4,9

غ .م

غ .م

غ .م

4,9

2,4

3,9

9,2

غ .م

6,2

3,9

غ .م

2,8

غ .م

غ .م

غ .م

2,8

8,2

5,5

8,4

غ .م

8,3

5,5

3,9

غ .م

3,7

غ .م

0,6

غ .م

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :
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ُيعترب التمويل العقاري من أبرز اخلدمات املالية املقدّ مة لألفراد ،ذات العائد
االقتصادي واالجتامعي املرتفع؛ نظر ًا لكون قطاع اإلسكان والعقارات ُيعترب من
أرسع القطاعات نمو ًا ،كام أنه ُي ْسهم بشكل رئيس يف توليد النّاتج املحيل يف عدد
من االقتصادات العربية ،إضافة إىل أن تسهيل الوصول هلذه اخلدمات ُي ْسهم يف
تعزيز االستقرار االجتامعي.

ورغم األمهية املتزايدة هلذا القطاع إال أن عدد ًا كبري ًا من سكان االقتصادات
العربية ال يتمتّع بفرصة النفاذ للتمويل العقاري املالئم؛ حيث إن مؤرشات
االقتصادات العربية يف متويل اإلسكان مقترصة عىل عدد قليل منها (البحرين،
اإلمارات ،السعودية ،الكويت ،األردن ،لبنان) مقارنة باقتصادات أخرى (مثلام
هو احلال يف الصومال والسودان واليمن) وفق ًا لِا تُظهره إحصاءات قاعدة بيانات
السابق.
الشمول املايل لدى البنك الدويل يف اجلدول ّ

املهمة
يتم ّيز جانب ال ّطلب عىل التمويل العقاري ،بوجود عدد من املح ِّفزات ّ
التي تدفع بمستويات ال ّطلب عىل خدمات التمويل العقاري نحو االرتفاع يف
املتغيات الديموغرافية كارتفاع معدّ الت
االقتصادات العربية؛ وذلك بالنّظر إىل ّ
النّمو السكاين ونسبة رشحية السكان يف س ّن الشباب إىل إمجايل السكان ،واتِّ اه
متوسط عدد أفراد األرسة نحو االنخفاض ،واملحدِّ دات املتع ِّلقة بمستويات
التحض والتمدُّ ن (نسبة سكان املدن الكربى إىل إمجايل السكان)ّ ،
واتاه السكان
ّ
إىل تفضيل التم ُّلك العقاري ،إضافة إىل حمدِّ دات أخرى تتع ّلق ببيئة االقتصاد
الكيل املواتية لنمو أنشطة القطاع يف بعض االقتصادات العربية (ارتفاع مستويات
دخل الفرد فيها وتراجع معدّ الت التضخم وأسعار الفائدة طويلة األجل)(.((1

وتتم ّثل أبرز التحدّ يات التي تواجه هذا النّوع من التمويل (جانب العرض)

املوحد ،الدائرة االقتصادية والفنية ،أبو ظبي ،ع  ،2012 ،32ص.233-230 :
( ((1راجع :صندوق النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريب ّ
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يف إحجام املؤسسات املالية الرسمية عن إقراض حمدودي الدّ خل بسبب عدم
السداد
امتالكهم ّ
للضامنات الكافية للحصول عىل التمويل ،أو عدم مقدرهتم عىل ّ
املنتظم ألقساط القرض.

المطلب الثالث :الشمول المالي وخدمات االدخار والتأمين في االقتصادات العربية
ِّ
 - 1مؤشر خدمات االدخار في االقتصادات العربية

تفاوت يف خدمات اال ّدخار فيام بني االقتصادات العربية؛ حيث تصل هذه
هناك
ٌ
النسبة (األفراد البالغني املدّ خرين يف حسابات مالية ومرصفية رسمية خالل فرتة
 12شهر ًا) أدناها لدى اليمن والعراق بنحو  % 1فقط ولدى جيبويت والصومال
بنحو  ،% 3فيام تتجاوز هذه النسبة  % 25لدى كل من اإلمارات والبحرين وقطر
والكويت .هذا ،ووفق ًا هلذه البيانات تتجاوز نسبة األفراد املدّ خرين يف وسائل
وقنوات أخرى بشكل كبري نسبة هؤالء األفراد املدّ خرين يف حسابات رسمية،
لدى مجيع االقتصادات العربية؛ ممّا يشري إىل أن االدخار حيدث خارج القنوات
الرسمية.
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املال يف االقتصادات العربية 2017

م

االقتصاد

1
2

األردن

االدخار يف
حسابات مالية ومرصفية رسمية

3

اإلمارات

28,7

56,8

4

البحرين

30,7

54,9

5

تونس

18,3

39,4

6

اجلزائر

11,4

38,7

7

جزر القمر

10,8

29,3

جيبويت

3,4

16,2

14,3

44,2

9

**

10

السودان

7,5

41,3

*

11

سورية

5,1

48,3

12

الصومال

2,8

37,2

العراق

1,6

31,0

22,6

57,6

6,0

26,9

25,4

56,3

26,6

47,1

21,2

51,8

17,1

61,3

6,2

30,6

6,3

21,4

9,1

41,7

0,9

20,6

8

13
14
15

10,1

*

*

السعودية

**

عُامن

*

فلسطني
قطر

*

16

الكويت

18

ليبيا

20

املغرب

22

اليمن

17

لبنان

19

مرص

21

موريتانيا
**

ادخار نقدي
خالل  12شهر ًا املاضية

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :

* بيانات  ** ،2011بيانات 2014
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ِّ
 - 2مؤشر خدمات التأمين في االقتصادات العربية

إن البيانات العاملية حول الوصول إىل اخلدمات التأمينية حمدودة حالي ًا؛ ألن املوضوع
يتم اإلبالغ عن البيانات يف
ال يغ ّطيه مسح ( Findexالبنك الدويل) ،وعادة ما ال ّ
مسح ( ((1(FASصندوق النقد الدويل) .ويرجع ذلك إىل حمدودية مشاركة البنوك
املركزية؛ حيث إن خدمات التأمني يف معظم البلدان ختضع إلرشاف وزارات
الرغم من
املالية أو وزارات االقتصاد أو اهليئات التنظيمية غري املرصفية .وعىل ّ
عدم توافر إحصاءات الشمول املايل حول هذا املوضوع؛ فقد كشف عدد من
الدراسات( ((2وجود شمول حمدود خلدمات التأمني يف االقتصادات العربية،
السيام بالنسبة للسكان ذوي الدّ خل املنخفض.

المطلب الرابع :تقييم فجوة الشمولية المالية والمصرفية في االقتصادات العربية
ّ
 - 1حجم الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات المالية

لقد أظهرت معظم مؤرشات الشمول املايل أن االقتصادات العربية ٌّ
كل عىل
حدة متفاوتة فيام بينها ،كام ّ
حتتل كمجموعة مرتبة أدنى بني املناطق واملجموعات
اإلقليمية األخرى؛ حيث ال يتوافر لنسبة كبرية من سكان االقتصادات العربية
واملتوسطة فرص الوصول واستخدام اخلدمات
البالغني وللمرشوعات الصغرية
ّ
املالية واملرصفية الرسمية.

وتعكس نتائج التّحليل للبيانات املتاحة من املؤرش العاملي لتعميم اخلدمات
املالية أن انخفاض الشمول املايل يف االقتصادات العربية يشري إىل طلب كبري غري
وتوضح أن كثري ًا ممّن ال يملكون حسابات
مل َّبى عىل اخلدمات املالية واملرصفية،
ِّ
مرصفية أفراد ناشطون اقتصادي ًا ،وذلك بالنّظر إىل اقرتاضهم األموال بشكل
(19) FAS: Financial Access Survey.

( ((2راجع :برنيه ،حممد يرس ،توسيع فرص الوصول للتمويل واخلدمات املالية يف الدول العربية ودور املصارف املركزية ،أمانة جملس حمافظي املصارف
املركزية ومؤسسات النقد العربية ،صندوق النقد العريب ،2012 ،ص19-17 :؛ CGAP and AMF, Op. Cit., p. 5

60

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

ويبدو أن ذلك راجع إىل أن جانب العرض وانخفاض مستوى اخلدمات املالية
الصعيد االئتامين ،قد ال يتواءم مع
سواء عىل صعيد ملكية احلسابات أو عىل ّ
احتياجات املستخدمني ،كام يمكن أن يكون بسبب ضعف البِنية التّحتية.
أي أموال بغرض
كشفت بيانات الشمول املايل واملرصيف أن نسبة من ا ّدخروا ّ
البدء أو توسيع مرشوع قائم يف ِّ
كل من تونس واجلزائر والسعودية والسودان
والصومال والعراق وليبيا ومرص واملغرب وموريتانيا؛ تتجاوز نسبة من اقرتض
منهم بغرض إنشاء مرشوع أو توسعته؛ ما يعكس فجوة يف عدد الراغبني يف بدء
هذه املرشوعات والقادرين عىل احلصول عىل التمويل للبدء فيها .ويصل هذا
الفرق بني نسبة االدخار ونسبة االقرتاض ،أقصاه بني االقتصادات العربية لدى
ليبيا  ،% 24,1ذلك أن نسبة االدخار لبدء/توسيع مرشوع يف ليبيا تبلغ  ،% 29فيام
تصل فيها نسبة االقرتاض للغرض ذاته إىل  .% 4,9كام ُيظهر اجلدول ّ
اللحق أن
األفراد األعىل دخ ً
ال ( % 60من السكان) يقرتضون ألغراض استثامرية أكثر من
األفراد ّ
األقل دخ ً
ال ( % 40من السكان) يف أغلب االقتصادات العربية.
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غري رسمي ،وا ِّدخارهم األموال بشكل يفوق كثري ًا نسبة األفراد الذين لدهيم
حسابات ادخار يف مؤسسات رسمية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن امتالك األفراد
بالضورة توافر أو حصول هؤالء األفراد
حلسابات يف مؤسسات مالية ،ال يعني ّ
عىل اخلدمات املالية املختلفة مثل :خدمات االدخار أو التمويل وخدمات الدّ فع
وخدمات التأمني .فقد تكون تلك احلسابات غري نشطة (راكدة)  Dormantأو أهنا
ال تتيح ألصحاهبا إمكانية احلصول عىل خدمات مالية خمتلفة.

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

جدول  :14نسبة البالغني الذين قاموا باال ِّدخار واقرتاض املال لبدء أو توسيع مرشوع قائم
يف االقتصادات العربية 2017
م

االقتصاد

1
2

األردن

ادخار
بغرض إنشاء/
توسيع مرشوع

اقرتاض
بغرض إنشاء/
توسيع مرشوع

بغرض إنشاء/
توسيع مرشوع

بغرض إنشاء/
توسيع مرشوع

3

اإلمارات

16,8

18,0

10,5

23,1

4

البحرين

16,3

24,2

24,0

26,0

5

تونس

11,0

8,0

3,6

10,9

6

اجلزائر

13,8

4,7

3,0

5,8

جزر القمر

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

8

السعودية

10

سورية

12

العراق

14

فلسطني

16

الكويت

18

ليبيا

7,4

7

جيبويت

9

السودان

11

*

الصومال

13
15

*

عُامن
قطر

17

لبنان

19

مرص

21

موريتانيا

20

املغرب

22

اليمن

*

غ .م

14,2

غ .م

اقرتاض أفقر  %40اقرتاض أغنى %60

14,5

غ .م

14,0

غ .م

16,1

15,2

12,0

17,3

13,0

6,7

4,0

8,6

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

15,2

13,9

16,3

12,4

11,2

4,1

1,3

6,0

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

10,1

غ .م

14,6

غ .م
8,9

غ .م

8,8

12,8

10,8

14,2

29,0

4,9

5,4

4,6

4,5

3,9

4,0

3,8

3,2

2,8

1,9

3,5

17,6

5,5

2,9

7,2

3,6

3,9

4,1

3,8

3,2

5,4

4,7

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :

* بيانات 2014
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حياة مالية نشطة ،من توفري ،واقرتاض ،وإقراض لآلخرين ،وحتويل لألموال،
ولكن القليل منها فقط يستخدم اخلدمات املالية واملرصفية الرسمية .ففي حني
أن ال ّطلب موجود ،يبقى العرض حمدود ًا و/أو غري مناسب؛ وذلك استناد ًا
لالعتبارات التالية:
املزود الرئيس
 -يف بعض االقتصادات العربية ،تُعترب الشبكات الربيديةِّ
خلدمات االدخار واملدفوعات ،السيام بسبب انتشارها اجلغرايف الواسع
النطاق؛ ولكنها ال متلك أنشطة إقراض؛

 -تُعترب مؤسسات التمويل األصغر ،والبنوك ،واملؤسسات املالية غرياملرصفية ،واملؤسسات غري احلكومية  ((2( NGOsهي اجلهات الرئيسة التي
تقدِّ م القروض إىل األرس ذات الدّ خل املنخفض واملرشوعات الصغرية.
ويف بعض االقتصادات العربية ،تندرج مؤسسات التمويل األصغر يف
نطاق إرشاف البنك املركزي ،ويمكن اإلبالغ عن بياناهتا إىل مسح إمكانية
احلصول عىل التمويل  ،IMF-FASعىل الرغم من أن بيانات جانب العرض
هلذا القطاع حمدودة؛

 -ال تزال املشاركة املبارشة للبنوك التجارية نادرة ،كام هو احلال عىل املستوىمورد ًا ّ ً
مهم
العاملي .ويف بعض االقتصادات العربية ،تُعترب البنوك احلكومية ِّ
للخدمات املالية لألرس ذات الدّ خل املنخفض واملرشوعات الصغرية.

لقد ب ّينت املؤشِّ ات األساسية لقياس الشمول املايل يف االقتصادات العربية يف
جانبي الوصول واالستخدام للمنتجات املالية وجود فجوة كبرية بني الوصول
للمنتجات واستخدامها؛ حيث مل تتجاوز نسبة البالغني الذين يملكون حسابات

(21) CGAP and AMF, Op. Cit., p. 12.

(22) NGOs: Non-Governmental Organizations.
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توصلت إحدى الدراسات التطبيقية( ((2إىل أن مقدِّ مي اخلدمات املالية أمامهم
لقد ّ
فرصة لتلبية ٍ
طلب كبري يف االقتصادات العربية التي تعيش فيها األرس ّ
األقل دخ ً
ال
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إيداع مرصفية  % 37يف الفرتة  2011و  ،2017بينام مل تتجاوز نسبة الذين يمتلكون
عزو سبب وجود
حسابات تسهيالت مرصفية  % 4خالل الفرتة نفسها ،ويمكن ّ
هذه الفجوة الكبرية إىل جمموعة من العوامل الرئيسة بخالف األمور السياسية
تدن مستويات الوعي والثقافة املالية وعدم مالءمة املنتجات
واالقتصادية؛ فإن ّ
واخلدمات املعروضة الحتياجات املجتمع وارتفاع أسعارها ،وعدم توافر بيئة
مناسبة من الشفافية واإلفصاح عن رشوط وأحكام املنتجات ومبادئ حلامية
حقوق مستهلكي هذه املنتجاتّ ،
كل ذلك ُيعترب أسباب ًا جوهرية لوجود فجوة
واضحة يف جانبي العرض وال ّطلب عىل املنتجات املالية واملرصفية.
جدول  :15نسبة السكان البالغني يف االقتصادات العربية املتوافرة هلم حسابات مرصفية وتسهيالت ائتامنية
املؤشِّ

2011

2014

2017

حسابات مرصفية

%22

%30

%37

تسهيالت ائتامنية

%3

%4

%3

املصدر :من إعداد الباحث

ّ
ّ
 - 2سد الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات المالية

ال تزال هناك العديد من الفرص املتاحة التي يمكنها أن ت ُْسهم يف حتسني وصول
اخلدمات املالية لعدد أكرب من األفراد واملرشوعات يف االقتصادات العربية من
خالل تعزيز الشمول املايل بجانبيه(:((2

التوسع يف اخلدمات
يتم تعزيزه من خالل
ّ
 -جانب عرض اخلدمات املاليةّ :املالية املبتكرة ،وجذب املزيد من التحويالت املالية التي ت ُْسهم يف تعزيز
الشمول املايل؛

( ((2راجع :خليل ،أمحد فؤاد ،آليات الشمول املايل :نحو الوصول للخدمات املالية ،جملة الدراسات املالية واملرصفية ،املعهد العريب للدراسات املالية
عمن ،مج  ،23ع ،2015 ،3ص.10-9 :
واملرصفيةّ ،
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جدول  :16تطوير اسرتاتيجيات وطنية للشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
االقتصاد

مدى توافر إسرتاتيجية وطنية أو خطة لتعزيز الشمول املايل واملرصيف

األردن

تم تشكيل جلنة إلعداد وتطبيق اسرتاتيجية وطنية للشمول املايل واملرصيف.
ّ

السودان

جيري العمل عىل تطوير اسرتاتيجية للشمول املايل واملرصيف.

فلسطني

جيري إعداد االسرتاتيجية الوطنية للتثقيف املايل.

الكويت

تضمنته تعليامت
تتوافر خطط لتعزيز الشمول املايل لدى عدة جهات ،ومنها ما ّ
الصادر من بنك الكويت املركزي نحو أمهية وضع برامج سنوية
دليل محاية العمالء ّ
لتحقيق أهداف الشمول املايل واملرصيف.

لبنان

تتضمن جانب ًا
إطالق اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل واملرصيف؛ والتي
ّ
متخصص ًا بالشمول املايل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة.
ِّ

مرص

جيري إعداد االسرتاتيجية الوطنية للتثقيف املايل.

املغرب

تتوافر اسرتاتيجية للتنمية املتكاملة للقطاع املايل الوطني.

موريتانيا

تتوافر اسرتاتيجية للشمول املايل واملرصيف.

تونس

يتم اإلعداد حالي ًا لوضع اسرتاتيجية وطنية للشمول املايل واملرصيف.
ّ

املصدر :صندوق النقد العريب« ،بيئة أعامل املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية :الوضع الراهن
والتحديات» ،الدائرة االقتصادية والفنية ،أبو ظبي ،2017 ،ص.29 :
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يتم تعزيزه من خالل تبنّي اسرتاتيجيات
 -جانب ال ّطلب عىل اخلدمات املاليةّ :وطنية للتثقيف املايل ،بام حي ِّقق معاجلة قضية نقص املعلومات وتذليل العديد
النقص-وخاصة فيام يتع ّلق باملرشوعات
الصعوبات املرتتِّبة عىل هذا
ّ
من ّ
الصغرية واملتوسطة -وما له من أثر إجيايب يف دمج القطاع غري الرسمي
ضمن القطاع الرسمي وتيسري احلصول عىل التمويل املطلوب.
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ويتط ّلب سدّ فجوة الشمول املايل يف االقتصادات العربية تضافر العديد من
اجلهود عىل مستوى الدولة ومؤسساهتا املختلفة من خالل تبنّي اسرتاتيجيات
متكاملة وفاعلة للشمول املايل ودعم عملية التّثقيف والتعليم املايل ،مع هتيئة البيئة
الضوابط الالزمة حلامية
املواتية لضامن حقوق مستهلكي اخلدمات املالية بوضع ّ
املستهلك املايل؛ بام ُي ْسهم يف حتسني فرص الوصول للتمويل واخلدمات املالية
هبدف حتسني فرص النمو واالستقرار االقتصادي واإلسهام يف حتقيق العدالة
االجتامعية ومكافحة الفقر.

و ّملا كانت البنوك املركزية العربية تستهدف احلفاظ عىل االستقرار املايل بتعزيز
(((2
أهداف الشمول املايل؛ فإن نتائج تطبيق االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل
ستؤدي إىل احلفاظ عىل توازن معقول يف جانبي األصول واخلصوم للمؤسسات
املالية واملرصفية.
شكل  :3اإلطار العام لالسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل يف االقتصادات العربية

املصدر :البنك املركزي األردين« ،وثيقة االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل  ،2017 ،»2020-2018ص.9 :
( ((2قد تستغرق عملية بناء وتطبيق االسرتاتيجية حوايل  10سنوات ،منها سنتني لبناء االسرتاتيجية ،و 5سنوات لتنفيذ االسرتاتيجية عىل القطاعات
املالية الواقعة حتت إرشاف البنك املركزي وهيئة السوق املالية ،ويليها  3سنوات لتطبيقها عىل كافة القطاعات االقتصادية األخرى .وعليه فإن قياس أثر
االسرتاتيجية حيتاج إىل  10سنوات من حلظة بنائها إىل تطبيقها عىل كافة القطاعات االقتصادية.
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في تعزيز الشمول المالي والمصرفي
وفيه مطلبان:

المطلب األول :الدور التقليدي للبنوك المركزية العربية

يتم ّثل الدور التقليدي الرئيس الذي يقوم به البنك املركزي يف غالبية االقتصادات،
يف العمل عىل إرساء سياسة نقدية سليمة ذات فاعلية عالية يف حتقيق االستقرار
النقدي الداخيل ،واستقرار املستوى العام لألسعار ،إىل جانب االستقرار اخلارجي
الصف ،ويرتكّز الدور الرقايب للبنوك املركزية حول توفري
املتم ِّثل يف استقرار سعر ّ
البيئة املرصفية املناسبة ،وضامن سالمة األوضاع املرصفية(.((2

وتنص معايري جلنة بازل للرقابة املرصفية عىل أن اهلدف األول للرقابة املرصفية هو
ّ
تعزيز أمن وسالمة البنوك والنظام املرصيف .وإذا ُأسندت للسلطة الرقابية املرصفية
مسؤوليات أوسع؛ فإهنا ستكون تابعة للهدف األويل وال تتعارض معه؛ حيث
يمكن أن ُيسند إىل السلطة الرقابية املرصفية يف بعض االقتصادات مسؤوليات:
محاية املودعني ،االستقرار املايل ،محاية العمالء ،الشمول املايل(.((2

وبعد مسح كافة أهداف البنوك املركزية العربية ،يتّضح أن أغلبها يرتبط باالستقرار
السعري واملايل ،وإصدار العملة ،واستقرارها ،وبناء السياسة النقدية ،واملسؤولية
للربط مع النمو ،واالقتصاد الكيل ،وال
عن سياسة االئتامن ،مع إشارات قليلة ّ
يظهر «الشمول املايل» فيها .عىل النّحو الذي ُيربزه اجلدول التايل:

( ((2الشاذيل ،أمحد شفيق ،اإلطار العام لالستقرار املايل ودور البنوك املركزية يف حتقيقه ،صندوق النقد العريب ،2014 ،ص.49 :

(26) Basel Committee on Banking Supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision, Bank for International
Settlements (BIS), September 2012, pp. 4 - 5 ; 21.
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جدول  :17أهداف البنوك املركزية العربية
م

البنك املركزي العريب

األهداف

1

األردن

إصدار وتنظيم العملة ،احلفاظ عىل االستقرار النقدي ،ضامن قابلية حتويل العملة،
إدارة احتياطات البنوك ،تعزيز سالمة اجلهاز املرصيف ،تقوية املراكز املالية ،إدارة نظام
املدفوعات الوطني ،إدارة االحتياطي ،بيئة مرصفية مالئمة لالدخار واالستثامر (قانون
الصادر عام )1959
البنك املركزي ّ

2

اإلمارات

إصدار النقد ،تثبيت النقد ،توجيه سياسة االئتامن ألغراض اقتصادية وحتقيق نمو
متوازن ،تنظيم املهنة املرصفية ،مرصف احلكومة ،تقديم املشورة املالية والنقدية للحكومة،
االحتفاظ باالحتياطي ،بنك للبنوك العاملة بالدولة ،الوكيل املايل للحكومة لدى صندوق
النقد الدويل واملؤسسات املالية األخرى (قانون رقم  10االحتادي لعام )1980

3

البحرين

رسم وتنفيذ السياسة النقدية االئتامنية وتقديم خدمات مالية للحكومة والقطاع املايل،
تطوير القطاع املايل ،محاية املودعني وتعزيز املركز املايل ،إصدار العملة ،ومنح الرتاخيص
املرصفية (قانون مرصف البحرين املركزي واملؤسسات املالية لعام )2006

4

تونس

إدارة السياسة النقدية ،مراقبة التداول النقدي وإدارة نظم الدّ فع ،الرقابة عىل مؤسسات
القرض ،احلفاظ عىل استقرار اجلهاز املايل وسالمته (قانون البنك املركزي التونيس عدد
 90لعام  1958املعدّ ل بالقانون عدد  26لعام  ،2006والقانون عدد  69لعام )2007

5

اجلزائر

6

جزر القمر

حتديد وتنفيذ السياسة النقدية ،ضامن استقرار العملة ،اإلرشاف والرقابة عىل األنشطة
الصادر عام
املرصفية واملالية ،دعم السياسة االقتصادية للحكومة (قانون البنك املركزي ّ
)2010

7

جيبويت

ضامن استقرار العملة الوطنية ،وضامن حسن أداء النظام املرصيف واملايل (القانون رقم
)118/6L/11/AN

8

السعودية

بنك احلكومةّ ،
سك وإصدار العملة واملحافظة عىل قيمتها ،إدارة االحتياطي ،إدارة
السياسة النقدية واستقرار األسعار وسعر الرصف ،تشجيع نمو القطاع املايل ،مراقبة
البنوك وأجهزة الوساطة املالية (قانون إنشاء مؤسسة النقد العريب السعودي عام )1952

9

السودان

إصدار العملة وتنظيمها واإلرشاف عليها ،إصدار السياسة النقدية والتمويلية بالتنسيق
مع وزير املالية بام حي ِّقق أهداف االقتصاد الوطني ،تنظيم العمل املرصيف لصالح االقتصاد
الصف ،بنك للحكومة ومستشار مايل هلا،
الوطني ،االستقرار االقتصادي واستقرار سعر ّ
اإلرشاف عىل النظام املرصيف وفق ًا للرشيعة اإلسالمية (قانون بنك السودان لعام )2002

10

سورية

العمل عىل استقرار ودمج وزيادة كفاءة نظم املدفوعات املالية لتقرير األداء االقتصادي
الكيل األمثل (قانون التأسيس عام )1953

11

الصومال

االستقرار النقدي ،املحافظة عىل القيمة اخلارجية والداخلية للشلن الصومايل ،تعزيز
االئتامن هبدف حتقيق نمو متوازن ،واإلسهام يف احلدود املسموحة للبنك ،يف السياسات
املالية واالقتصادية للبلد (القانون رقم  6لعام )1968

12

العراق

املحافظة عىل استقرار األسعار ،تنفيذ السياسة النقدية ،إدارة االحتياطي ،إصدار وإدارة
الصادر يف  6مارس )2004
العملة ،تنظيم القطاع املرصيف (القانون ّ

االستقرار الداخيل واخلارجي للنقد ،ضبط التداول النقدي ،مراقبة توزيع القروض،
الصف ،سالمة النظام املرصيف (القانون
إدارة االلتزامات املالية جتاه اخلارج ،ضبط سوق ّ
 10/90املعدّ ل باألمر رقم  11/03لعام )2003
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13

عُامن

إصدار العملة ،واحلفاظ عىل القيمة املحلية والدولية للعملة ،واإلرشاف عىل البنوك،
بنك احلكومة ومستشارها يف الشؤون االقتصادية املحلية والدولية (قانون البنك املركزي
الصادر يف )2014
ّ

14

فلسطني

ممارسة سلطة إصدار النقد واملشاركات ،تنظيم األنشطة املرصفية واإلرشاف عليها،
إعداد ونرش ميزان املدفوعات ،توفري سيولة للبنوك وفق القانون ،السياسة النقدية،
تقديم املشورة املالية واالقتصادية للسلطة ،الوكيل املايل للسلطة داخل وخارج فلسطني،
املحافظة عىل جهاز مرصيف ف ّعال ،تنظيم االئتامن الالزم للنمو االقتصادي ،العمل كبنك
للبنوك ّ
بأي أعامل أخرى ُيعهد هبا
املرخصة ومراقبتها ،تنظيم أنشطة الوساطة املالية ،القيام ّ
لسلطة النقد (القانون رقم  2لعام )1997

15

قطر

املحافظة عىل قيمة العملة واالستقرار النقدي ،جهة مالية تنظيمية ورقابة إرشافية عليا ،إجياد
قطاع خدمات مالية يتّصف بالشفافية واالستقرار واحلوكمة ،تعزيز الثقة بالدولة كمركز
مايل ،ضامن تطوير قطاع اخلدمات املرصفية بام يواكب أهداف التنمية الشاملة ،استقرار قيمة
العملة ،واستقرار األسعار ،واالستقرار املايل واملرصيف (القانون  13لعام )2012

16

الكويت

إصدار العملة ،تأمني ثبات النقد الكويتي ،توجيه سياسات االئتامن ألغراض اقتصادية
واجتامعية وزيادة الدّ خل ،مراقبة اجلهاز املرصيف ،بنك احلكومة ،املشورة املالية للحكومة
(قانون رقم  32لعام )1969

17

لبنان

املحافظة عىل االستقرار النقدي االقتصادي ،املحافظة عىل سالمة النظام املرصيف ،تطوير
األسواق املالية ،تطوير وتنمية نظم املدفوعات ،تنمية وتطوير نظم التحويالت ،تنمية
وتطوير نظم التسويات (القانون رقم  13513لعام )1963

18

ليبيا

إصدار النقد واملحافظة عىل استقراره داخلي ًا وخارجي ًا ،إدارة االحتياجات ،تنظيم
السياسة النقدية ،تنظيم السياسة االئتامنية يف ّ
ظل السياسة العا ّمة للدولة ،حتقيق أهداف
الصف األجنبي،
تنظيم
النقدية،
السيولة
استقرار األسعار وسالمة النظام املرصيف ،إدارة
ّ
تقديم املشورة للدولة يف السياسة االقتصادية (القانون رقم  1لعام  2005املعدّ ل بالقانون
رقم  46لعام )2012

19

مرص

حتقيق استقرار األسعار وضامن سالمة اجلهاز املرصيف ،صياغة وتنفيذ السياسة النقدية
الصف
واالستثامرية ،إصدار النقد ،الرقابة املرصفية ،إدارة االحتياطي ،تنظيم سوق ّ
األجنبي ،اإلرشاف عىل ميزان املدفوعات ،حرص ومتابعة املديونية اخلارجية للحكومة
والقطاع اخلاص (القانون رقم  88لعام )2003

20

املغرب

إصدار العملة ،السياسة النقدية واستقرار األسعار ،استقرار العملة والقابلية للتحويل،
الصف العمومي ،ضامن
نرش اإلحصاءات املرتبطة بالعملة واالئتامن ،توفري احتياطي ّ
عمل النظام املرصيف واإلرشاف عليه ،مراقبة وسالمة نظم األداء وسالمة املعايري (القانون
رقم  76.03لعام )2005

21

موريتانيا

احلفاظ عىل استقرار األسعار ،وعدم اإلخالل هبدف استقرار األسعار ،واستقرار النظام املايل ،واإلسهام
يف تنفيذ السياسات االقتصادية العامة املحدّ دة من ِقبل احلكومة (القانون رقم )004/2007

22

اليمن

التخيص
الصفّ ،
حتقيق استقرار األسعار ،رسم السياسة النقدية ،وحتديد وإدارة سعر ّ
للبنوك واملؤسسات املالية ،حيازة وإدارة االحتياطي للدولة ،تبسيط إجراءات نظم الدّ فع،
مستشار مايل للحكومة ،اتِّباع النظم املحاسبية املرصفية (القانون رقم  14لعام )2000

املصدر :راجع :املواقع اإللكرتونية للبنوك املركزية يف الدول العربية؛ الكواز ،أمحد« ،النمو الشامل» ،جرس التنمية ،املعهد
العريب للتخطيط ،الكويت ،ع  ،129سبتمرب  ،2016ص.14 :
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المطلب الثاني :الدور الجديد للبنوك المركزية العربية
من الواضح أن البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية معن ّية بصورة كبرية
ومبارشة يف قيادة اجلهود الوطنية لتحسني الشمول املايل يف االقتصادات
العربية(((2؛ حيث يرتبط ذلك بمسؤولياهتا كجهات إرشافية ورقابية عىل جزء
مكونات القطاع املايل واملرصيف( ،((2كام يرتبط بدورها كطرف مشارك يف
كبري من ِّ
النظام املايل ومسؤولياهتا الرئيسة يف التنسيق مع السلطات اإلرشافية األخرى يف
رسم وإدارة سياسات القطاع املايل عىل املستوى ّ
املحل والدّ ويل.
 - 1دور البنوك المركزية كسلطة إشرافية ورقابية

ترتكز اجلهود اإلرشافية والرقابية للبنوك املركزية عىل محاية النظام املايل واملرصيف
ككل ،والتأكُّد باستمرار من قدرة املؤسسات املالية واملرصفية عىل الوفاء
بالتزاماهتا جتاه عمالئها .ومن شأن إضافة ُبعد أو مسؤولية جديدة هلذه اجلهود
يتعي التعامل معها.
ترتبط بتحسني الشمول املايل ،أن يضيف متغيِّ ات جديدة ّ
مثل :التعامل مع مقدِّ مني ُجدد أو خمتلفني للخدمات املالية واملرصفية ،وأدوات
ومنتجات وقنوات جديدة لتقديم هذه اخلدمات ،وأنامط جديدة من املتعاملني.

إن للبنوك املركزية وظائف متعدِّ دة بصفتها سلطات تنظيمية ورقابية وإرشافية
عىل القطاع املايل واملرصيف ،يمكن من خالهلا أن تؤ ِّثر يف تعزيز الشمول املايل ،ومن
هذه الوظائف واملسؤوليات ما ييل:
 -توفري البيئة القانونية لإلرساع من وترية الوصول للخدمات املالية؛ -العمل عىل تشجيع إنشاء وتطوير قنوات بديلة للخدمات املالية التقليدية؛- -تطوير وتفعيل أنظمة مكافحة غسل األموال؛

التوجه االسرتاتيجي
( ((2راجع :مصطفى ،رساج الدين عثامن ،دور البنوك املركزية واحتادات البنوك يف حتسني الشمول املايل ،يف منتدى الشمول املايل:
ّ
لالستقرار املايل واالجتامعي ،اخلرطوم 24-23 ،فرباير 2015؛ برنيه ،مرجع سابق ،ص.55-46 :
مكونات رئيسة هي :املؤسسات (البنوك ورشكات التأمني ورشكات األوراق املالية واملؤسسات املالية غري املرصفية)،
يتكون القطاع املايل من ثالثة ِّ
(ّ ((2
واألسواق املالية (أسواق األسهم والسندات ،وأسواق النقد) ،والبِنية التحتية (األطر القانونية والتنظيمية والرقابية ،ونظم املدفوعات والتسوية
واملقاصة ،ونظم املحاسبة).
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 - 2دور البنوك المركزية ِّ
كمنسق لسياسات القطاع المالي

أصبحت العديد من البنوك املركزية يف العامل تؤ ِّدي دور ًا قياد ّي ًا يف اسرتاتيجيات
الشمول املايل؛ من خالل مجع البيانات واإلحصاءات وتقديم التحليالت
املتع ِّلقة بتطور مؤشِّ ات الوصول للتمويل واخلدمات املالية ،سواء البيانات
املتع ِّلقة بجانب العرض (انتشار املؤسسات املالية وتوافر خدماهتا) أو املتع ِّلقة
بجانب ال ّطلب (احتياجات ونوعية اخلدمات املطلوبة من األفراد والرشكات).
كام أصبحت هذه البنوك متارس دور ًا قياد ّي ًا يف التنسيق مع السلطات اإلرشافية
واألطراف األخرى (وزارة املالية ،هيئة السوق املالية ،رشكات االتصاالت،
شبكات اهلاتف املحمول) بشأن السياسات واإلجراءات املتّخذة.
 - 3دور البنوك المركزية كطرف مشارك في الجهود الدولية واإلقليمية

ُنسق البنوك املركزية مع املؤسسات اإلقليمية واهليئات الدولية( ((2املعن ّية بقضايا
ت ِّ
الشمول املايل؛ غري أن حضور ومشاركة االقتصادات العربية ال يزال ضعيف ًا يف
التجمعات الدولية املعن ّية بتحسني مستويات الشمول املايل واملرصيف .وسيساعد
ّ
التجمعات ،من اإلفادة من
تعزيز تواجد السلطات واملؤسسات العربية يف هذه
ّ
جتارب وخربات اآلخرين يف هذا الشأن ،إىل جانب ما قد يو ِّفره ذلك من فرصة
للحصول عىل الدّ عم الفني عىل صعيد تصميم خطط واسرتاتيجية تعزيز الشمول
املايل واملرصيف.
ولتعزيز عملية تطوير وبناء اسرتاتيجية وطنية ف ّعالة؛ فإن األمر يستدعي إنشاء
( ((2هذه املؤسسات الدولية هي عىل ارتباط وثيق بالبنوك املركزية ،مثل :جملس االستقرار املايل ( ،)FSBجلنة بازل للرقابة املرصفية ( ،)BCBSجلنة
املدفوعات والبِنية التّحتية للسوق ( ،)CPMIجمموعة العمل املايل ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ( ،)FATFاجلمعية الدّ ولية لضامني الودائع
( ،)IADIاالتِّ اد الدّ ويل للمرشفني عىل رشكات التأمني ( ،)IAISاملن ّظمة الدّ ولية هليئات األوراق املالية (.)IOSCO
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رشاكات وعالقات تعاون مع املؤسسات املالية الدولية التي تعمل يف جمال تعزيز
الشمول املايل واملرصيف ،مثل :مؤسسة التّحالف العاملي للشمول املايل ،AFI
والوكالة األملانية للتّعاون الدويل  ،GIZوالشبكة الدّ ولية للتّثقيف املايل INFE
التّابعة ملنظمة التّعاون االقتصادي والتنمية  ،OECDواملجموعة االستشارية
ملساعدة الفقراء  CGAPالتّابعة للبنك الدويل  ،WBوصندوق النقد الدويل ،IMF
وغريها من املؤسسات الدّ ولية ذات العالقة والتي يمكن اإلفادة من خرباهتا يف
جمال بناء االسرتاتيجية الوطنية.
التوجهات احلديثة لدور البنوك املركزية العربية يف ضوء متط ّلبات الشمول املايل
شكل  :4مالمح
ّ

املصدر :من إعداد الباحث

بنا ًء عىل ما سبق؛ فقد أقدمت العديد من البنوك املركزية يف العامل عىل إنشاء إدارات
داخلها تُعنى بقضايا الشمول املايل واملرصيف .وهناك َمن يرى بأنه «ال يمكن القول
أن موضوعات الشمول املايل ،هي موضوعات جديدة عىل صانعي السياسات
اهتمت العديد من الدول العربية هبذه
االقتصادية واملالية يف الدول العربية .فقد ّ
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 - 4دور البنوك المركزية في قيادة اإلستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والمصرفي

احلقيقة أن إضافة ُبعد الشمول املايل واملرصيف إىل مسؤوليات واهتاممات البنوك
التحوط هلا؛ وذلك من خالل ما
يتعي
ّ
تغيات وخماطر ّ
املركزية العربية يستدعي ّ
ييل(:((3
 -وضع قواعد وأنظمة قانونية هدفها تيسري إجراءات املعامالت املرصفيةبكا ّفة أشكاهلا ،وتذليل العقبات عىل جانبي العرض وال ّطلب لضامن وصول
اخلدمات املالية إىل مستخدميها؛

الرسمية وإخضاعها لرقابة وإرشاف البنوك
 -العمل عىل تقنني القنوات غري ّاملركزية؛
 -العمل عىل تشجيع إنشاء وتطوير قنوات إضافية للخدمات املالية التقليدية؛وذلك باستخدام التكنولوجيات احلديثة؛
 -حتسني البِنية التّحتية املالية املساندة من خالل إنشاء نظم املعلومات االئتامنية،وتطوير نظم الدّ فع والتسوية والوساطة املالية؛

- -حتفيز القطاع املايل واملرصيف عىل تعزيز التّوعية ونرش الثقافة املالية واملرصفية؛

 -إنشاء إدارات أو جمموعات عمل داخل البنوك املركزية تُعنى بقضايا الشمولاملايل واملرصيف؛
( ((3برنيه ،مرجع سابق ،ص.56 :
( ((3صندوق النقد العريب ،نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل ،مرجع سابق ،ص.2 :
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القضايا؛ إال أهنا مل تكن حتظى باألولوية ّ
اللزمة من جهة ،وغالب ًا ما كان ُينظر إليها
مكملة من جهة أخرى .كام أن هذه اجلهود كانت يف
عىل أهنا جوانب اجتامعية ِّ
أحوال كثرية ،جهود غري متّسقة تفتقر إىل وجود إسرتاتيجية أو برامج شاملة .وقد
انعكس ذلك يف تدنِّ مؤشِّ ات الشمول املايل للدول العربية كمجموعة ،باملقارنة
مع املجموعات اإلقليمية األخرى للدول النامية واالقتصادات الناشئة»(.((3
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الصادرة عن السلطات اإلرشافية
 -اإلفادة من املبادئ واإلرشادات ّواملؤسسات الدولية املعن ّية بقضايا الشمول املايل واملرصيف.

هتتم البنوك املركزية العربية بوضع اسرتاتيجية للشمول املايل؛
يتعي أن ّ
كام ّ
حيث قامت العديد من االقتصادات بإدراج الشمول املايل كهدف من أهداف
اسرتاتيجيتها الوطنية .وقد شكّلت هذه التطورات حتدّ يات كبرية للجهات
الرقابية املالية مت ّثلت يف النظر يف كيفية املواءمة بني الشمول املايل Financial Inclusion
كهدف اسرتاتيجي جديد وبني األهداف الثالثة األخرى املتعارف عليها وهي:
االستقرار املايل  ،Financial Stabilityوالنزاهة املالية  ،Financial Integrityواحلامية
املالية للمستهلك .((3( Financial Consumer Protection

( ((3راجع :صندوق النقد العريب ،العالقة املتداخلة بني االستقرار املايل والشمول املايل ،فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل يف الدول العربية،
أبو ظبي.2015 ،
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االستقرار املايل

الشمول املايل

·االستقرار يبني ويعزِّ ز ثقة املستهلك يف القطاع
املايل ككل؛ ممّا جيعله أكثر إقباالً عىل االنضامم
إىل القطاع املايل؛

·حتديد العوائق الرئيسة التي حتول دون
وصول العمالء إىل اخلدمات املالية؛
·مراعاة حتديث األدلة والبيانات املتاحة
لتيسري اتِّ اذ القرارات من ِقبل البنوك
املركزية ،والتّعاون مع الباحثني املحليني
وخاصة من
واالهتامم بجمع البيانات
ّ
جانب ال ّطلب (الذي يم ِّثل حتدِّ ي ًا أكثر من
جانب العرض).

ّ
التضخم
·يؤ ِّثر االستقرار بشكل إجيايب يف
وأسعار العائد ،بام ينعكس إجياب ّي ًا عىل ختفيض
أسعار بعض املنتجات واخلدمات الرئيسة؛
ثم إتاحة اخلدمات املالية للفقراء بأسعار
ومن ّ
معقولة.
احلامية املالية للمستهلك

النزاهة املالية
تتضمن اسرتاتيجية الشمول
يتعي أن
ّ
· ّ
املايل مكافحة غسل األموال وحماربة متويل
مكملة هلا؛ حيث إن
اإلرهاب كأهداف
ِّ
استبعاد أصحاب املداخيل املنخفضة من
اخلدمات املالية الرسمية ال حي ِّقق أهداف
سياسة مكافحة اجلرائم املالية؛

·وضع ضوابط رقابية حلامية املستهلك ،ومتكني
البنوك املركزية من الصالحيات واملوارد
الالزمة ألداء مهامها ،كام يتط ّلب تعاون ًا بني
البنوك املركزية وخمتلف اجلهات واهليئات
الرقابية ذات العالقة؛
·تعاون مم ِّثيل القطاع العام والقطاع اخلاص مع
الضوابط الرقابية،
البنوك املركزية لتيسري تنفيذ ّ
يتم تطويرها بشكل
ووضع منظومة متكاملة ّ
تدرجيي لضامن محاية املستهلك وزيادة وعيه
وتثقيفه مالي ًا.

·يكمن التحدِّ ي يف إمكانية استيعاب
الفئات املستبعدة بتخفيف قواعد مكافحة
غسل األموال وحماربة متويل اإلرهاب
مع التأكُّد من إمكانية مواجهة املخاطر
املرتبطة بذلك.

املصدر :من إعداد الباحث
وأظهر حتليل للبنك الدويل أن  40بلد ًا (بام فيها املغرب وفلسطني( )((3من أصل 56

بلد ًا (ّ )% 71
تتول فيها البنوك املركزية قيادة اسرتاتيجيات وطنية لتعميم اخلدمات
وبخاصة عندما يكون البنك املركزي جهة الرقابة املتكاملة عىل القطاع
املالية،
ّ
املايل؛ لتحديد اإلصالحات املرتبطة بأهداف السياسات التي تساند الشمول
املايل.

( ((3راجع :اجلواهري ،مرجع سابق؛ جهاد خليل الوزير ،ورقة حول التجربة الفلسطينية يف جمال تطوير البنية التحتية للقطاع املايل واملرصيف ،جملس
حمافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية ،صندوق النقد العريب.2013 ،
كام رشعت البنوك املركزية يف األردن ومرص وغريها باتِّ اذ خطوات لصياغة اسرتاتيجيات وطنية للشمول املايل.
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جدول  :18أولويات البنوك املركزية لدى استهداف الشمول املايل واملرصيف
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جدول  :19جماالت السياسات الشائعة يف االسرتاتيجيات الوطنية للشمول املايل ( 56بلد ًا)
السياسة

النسبة

التثقيف املايل

%63

تعديل اإلطار التنظيمي

%61

مجع وقياس البيانات

%59

محاية املستهلك

%50

اخلدمات املرصفية باستخدام اهلاتف املحمول/اجلوال

%39

املصدر :راجعCihak, Martin & Parabal Singh, “An Analysis of National Financial Inclusion Strategies”, :
2013, See Web Site: http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/analysis-national-financial-inclusionstrategies; World Bank, “The Financial Inclusion Strategies Database”, See Web Site: http://econ.
worldbank.org

المبحث الرابع :دور البنوك اإلسالمية العربية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي
وفيه مطلبان:

المطلب األول :الدور الحالي للبنوك اإلسالمية العربية
 - 1واقع القطاع المصرفي اإلسالمي العربي

الصريفة اإلسالمية العربية تقدُّ م ًا كبري ًا من حيث النّمو يف عدد البنوك
أحرزت ّ
السبعين ّيات من القرن العرشين
والعمالء واألصول منذ نشأهتا يف منتصف ّ
املايض .وقد بلغ إمجايل موجودات البنوك اإلسالمية العاملة يف االقتصادات
العربية يف هناية عام  2017نحو  600مليار دوالر؛ أي ما ُيم ِّثل حوايل  % 18من إمجايل
األصول املرصفية العربية.
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التوزع العددي للبنوك اإلسالمية يف االقتصادات العربية ()2017
شكل ُّ :5

املصدر :إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية« ،احتاد املصارف اإلسالمية تتقدم عاملي ًا وتسجل
يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا النسبة األعىل من حيث ارتفاع األصول يف العام  ،»2017مرجع سابق ،ص.12 :

كام تستحوذ دول جملس التعاون اخلليجي عىل حوايل  % 50من األصول املرصفية
اإلسالمية العاملية ،وتشكِّل األصول املرصفية اإلسالمية ما بني  % 25 -% 20من
إمجايل األصول املرصفية العربية.
( ((3راجع :إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية ،احتاد املصارف اإلسالمية تتقدم عاملي ًا وتسجل يف الرشق األوسط
وشامل إفريقيا النسبة األعىل من حيث ارتفاع األصول يف العام  ،2017جملة احتاد املصارف العربية ،بريوت ،أبريل  ،2018ص.14-8 :
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وتُشري تطورات القطاع املرصيف العريب( ((3الذي يضم ِ 650
مرصف ًا إىل أن البنوك
ّ
ّ
حصة املرصفية اإلسالمية العاملية سواء من حيث
العربية اإلسالمية تستحوذ عىل ّ
عدد البنوك أو حجمها؛ حيث يوجد حوايل  164مرصف ًا عرب ّي ًا إسالم ّي ًا بالكامل،
موزعني عىل االقتصادات العربية عىل النّحو التايل:
ّ

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

املجمعة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب ()2017
جدول  :20البيانات املالية
ّ
البيان

عدد البنوك
اإلسالمية

املوجودات

أرصدة
التوظيفات
املالية
(التمويل)

أرصدة
األوعية
حقوق امللكية
االدخارية
(الودائع)

األرباح

القطاع املرصيف
اإلسالمي العريب
(مليار دوالر)

 164بنك

600

381

420

82

9

 %من إمجايل القطاع
املرصيف العريب

%25

%18

%21

%20

%22

غ .م

املصدر :راجع :إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية« ،احتاد املصارف اإلسالمية تتقدم عاملي ًا
وتسجل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا النسبة األعىل من حيث ارتفاع األصول يف العام  ،»2017مرجع سابق ،ص.12 :

السابقة إسهامات القطاع املرصيف اإلسالمي يف متويل االقتصادات
تعكس األرقام ّ
الرغم من انخفاض أسعار النّفط ،واستمرار االضطرابات األمنية
العربية عىل ّ
واالقتصادية واالجتامعية يف عدد من الدول العربية.
عىل املستوى العاملي؛ يوجد  45مرصف ًا إسالم ّي ًا عرب ّي ًا من بني أكرب  100مؤسسة
مالية إسالمية يف العامل من حيث حجم األصول املتوافقة مع الرشيعة ،من بينها
 40يف دول جملس التعاون اخلليجي .باإلضافة إىل ذلك ،فمن بني أكرب  20مرصف ًا
إسالم ّي ًا يف العامل؛ فإن  11منها تتبع لدول اخلليج العريب ( 8بنوك إسالمية بالكامل
و 3بنوك تقليدية تُدير نوافذ إسالمية).

وفيام ييل قائمة بالبنوك اإلسالمية العاملة يف االقتصادات العربية (من دون أن
تشمل البنوك العربية التي تُدير نوافذ إسالمية):
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البنوك اإلسالمية العاملة يف االقتصادات العربية
السودان
البنك األهيل
السوداين

البنك العقاري التجاري

بنك اجلزيرة
السوداين األردين

بنك بيبلوس إفريقيا

بنك النيل للتجارة
والتنمية

البنك األهيل
املرصي (اخلرطوم)

بنك أبو ظبي الوطني

بنك اخلرطوم

بنك تنمية الصادرات

بنك قطر الوطني
اإلسالمي-السودان

البنك اإلسالمي
السوداين

بنك أمدرمان الوطني

بنك الرواد للتنمية
واالستثامر

بنك فيصل اإلسالمي
السوداين

مرصف أبو ظبي
اإلسالمي

البنك الزراعي
السوداين

بنك األرسة

بنك الشامل
اإلسالمي

مرصف االدخار والتنمية
االجتامعية

مرصف الساحل
والصحراء لالستثامر
والتجارة

البنك السعودي
السوداين

بنك االستثامر املايل

بنك العامل الوطني

مرصف التنمية الصناعية

بنك آيفوري

البنك السوداين
الفرنيس

بنك الربكة السوداين

بنك املال املتّحد

السالم
مرصف ّ

بنك اإلبداع للتمويل
األصغر-السودان*

البنك السوداين
املرصي

بنك التضامن اإلسالمي

بنك النيل األزرق
املرشق

مرصف املزارع التجاري

مرصف قطر اإلسالمي

البنك العريب
لسوداين

بنك الثروة احليوانية

بنك النيلني
العراق

املرصف العراقي
اإلسالمي لالستثامر
والتنمية

مرصف التعاون
اإلسالمي لالستثامر

مرصف الرواحل
اإلسالمي لالستثامر
والتمويل

مرصف النهرين
اإلسالمي

مرصف الثقة الدويل
اإلسالمي

مرصف إيالف
اإلسالمي

املرصف الوطني
اإلسالمي

مرصف العربية
املتحدة اإلسالمي
لالستثامر والتمويل

مرصف زين العراق
اإلسالمي لالستثامر
والتمويل

مرصف الراجح
اإلسالمي لالستثامر
والتمويل

مرصف كوردستان
الدويل لالستثامر
والتنمية

مرصف جيهان لالستثامر
والتمويل اإلسالمي

مرصف نور العراق
اإلسالمي لالستثامر
والتمويل

املرصف الدويل
اإلسالمي

مرصف القرطاس
اإلسالمي لالستثامر
والتمويل

مرصف البالد
اإلسالمي لالستثامر
والتمويل

مرصف العامل اإلسالمي
لالستثامر والتمويل

مرصف أبو ظبي
اإلسالمي

مرصف القابض
اإلسالمي للتمويل
واالستثامر

مرصف آسيا العراق
اإلسالمي

مرصف دجله
والفرات للتنمية
واالستثامر

مرصف اجلنوب
اإلسالمي لالستثامر
والتمويل

مرصف الربكة
الرتكي التضامني

مرصف األنصاري
اإلسالمي لالستثامر
والتمويل

بنك آسيا الرتكي**
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جدول  :21قائمة البنوك اإلسالمية يف االقتصادات العربية ()2017
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البنوك اإلسالمية العاملة يف االقتصادات العربية

بنك الربكة
اإلسالمي
السالم -
مرصف ّ
البحرين
بنك البحرين
اإلسالمي
بنك اإلثامر

بنك  ABCاإلسالمي
(مرصف املؤسسة املرصفية
العربية اإلسالمي)

البحرين
مرصف الطاقة
األول

مركز إدارة السيولة املالية

بيت التمويل
اخلليجي

أر أي بحرين

البنك اإلسالمي العريب

املرصف العاملي

فينرش كابيتال بنك

دار االستثامر

بنك اخلري

مرصف إبدار

بنك اخلرطوم  -الدويل

بنك االستثامر الدويل

جمموعة الربكة املرصفية

املرصف اخلليجي
التجاري

سيتي بنك اإلسالمي
االستثامري

البنك الكويتي
الرتكي للمسامهة

بنك ديب اإلسالمي

مرصف أبو ظبي
اإلسالمي

مرصف اإلمارات
اإلسالمي

مرصف الشارقة اإلسالمي

مرصف عجامن

بنك التضامن
اإلسالمي الدويل

بنك سبأ اإلسالمي

مرصف الكريمي للتمويل
األصغر اإلسالمي

مرصف اليمن البحرين
الشامل

بيت التمويل
الكويتي

البنك األهيل املتّحد

رشكة الراجحي
املرصفية لالستثامر
بنك الوفاء املوريتاين
اإلسالمي
البنك الشعبي
املوريتاين

بنك ذهب شيل
العاملي
بنك الصومال
العاملي

بيت التمويل الكويتي –

البحرين

اإلمارات العربية املتحدة
مرصف اهلالل

نور بنك

بنك النيلني
اليمن

بنك األمل للتمويل
األصغر*

البنك اإلسالمي اليمني
للتمويل واالستثامر

كاك اإلسالمي*

الكويت
بنك بوبيان

موريتانيا

بنك املعامالت الصحيحة

بنك األرسة*

بنك موريتانيا
اجلديد

بنك الكويت الدويل

بنك التمويالت
اإلسالمية

بنك وربة

البنك اإلسالمي
املوريتاين

الصومال

بنك السالم الصومايل

بنك األمل للتمويل
األصغر
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قطر

مرصف قطر اإلسالمي

مرصف الريان

بنك قطر الدويل اإلسالمي

بنك بروة

بنك قطر األول*

بنك بلوم للتنمية

بنك الربكة لبنان

البنك اإلسالمي
اللبناين

بيت التمويل العريب

مرصف البالد اإلسالمي
لالستثامر والتمويل  -لبنان

أمنية بنك

بنك الصفاء

بنك التمويل واإلنامء

بنك اليرس

األخرض بنك

بنك رشق إفريقيا

بنك سبأ اإلسالمي

بنك سالم اإلفريقي

بنك شورى اإلسالمي*

بنك ذهب شيل الدويل*

مرصف الراجحي

مرصف اإلنامء

بنك اجلزيرة

بنك البالد

بنك فيصل
اإلسالمي املرصي

بنك الربكة مرص

بنك أبو ظبي
اإلسالمي

البنك اإلسالمي األردين

البنك العريب اإلسالمي الدويل

بنك صفوة اإلسالمي

بنك الربكة تونس

مرصف الزيتونة

بنك الوفاق

بنك سورية الدويل
اإلسالمي

بنك الربكة سورية

بنك الشام

البنك اإلسالمي الفلسطيني

البنك اإلسالمي العريب

بنك الربكة اجلزائري

السالم  -اجلزائر
مرصف ّ

بنك نزوى

بنك العز اإلسالمي

لبنان

املغرب

جيبويت

السعودية
مرص

األردن
تونس

بنك نارص االجتامعي*

مرصف الراجحي

سورية

فلسطني

مرصف الصفا اإلسالمي
اجلزائر
عُامن

املصدر :راجع :املواقع اإللكرتونية للبنوك املركزية يف الدول العربية؛ إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد
املصارف العربية« ،احتاد املصارف اإلسالمية تتقدم عاملي ًا وتسجل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا النسبة األعىل من حيث
ارتفاع األصول يف العام  ،»2017مرجع سابق ،ص.11-9 :
* البنك غري مذكور ضمن قائمة البنك املركزي ** قيد التّصفية
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البنوك اإلسالمية العاملة يف االقتصادات العربية
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ِّ
 - 2فرص وتحديات القطاع المصرفي اإلسالمي العربي

جوهري يف حتقيق التنمية االقتصادية
البنوك اإلسالمية العربية لدهيا دور
ّ
الصريفة ،وحتفيز االقتصادات
واالجتامعية ،وإحداث نقلة نوعية يف عامل ّ
وتنشيطها وفق املتط ّلبات الرشعية .فمن ميزات البنوك اإلسالمية أن عالقتها
مع العمالء ليست قائمة عىل أساس دائن ومدين؛ بل هي عالقة تؤكِّد عىل
تقاسم املخاطر واألرباح واخلسائر .كام أن البنوك اإلسالمية تستهدف تقديم
اخلدمات املالية ألصحاب املرشوعات الصغرية واملتوسطة التي جتد صعوبة يف
الضامنات املطلوبة من ِقبل
احلصول عىل التمويل التقليدي نظر ًا لعدم امتالكها ّ
ثم؛ فإن لزيادة وتوسيع دور التمويل
البنوك واملؤسسات املالية التقليدية( .((3ومن ّ
اإلسالمي إمكانات هائلة لتعزيز الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية.
ُيعترب السودان البلد العريب الوحيد الذي لديه قطاع مرصيف إسالمي بالكامل،
بإمجايل موجودات بلغت  25,1مليار دوالر بنهاية  .2017ويف كل من جيبويت
واألردن ،مت ِّثل أصول البنوك اإلسالمية نحو  % 16من إمجايل األصول املرصفية،
وتشكِّل أصول البنوك اإلسالمية الفلسطينية الثالثة أكثر من  % 14من إمجايل
موجودات القطاع املرصيف الفلسطيني.
الصريفة اإلسالمية العربية يف دول جملس التعاون اخلليجي؛ حيث يعمل
وترتكّز ّ
يف االقتصادات اخلليجية  48مرصف ًا إسالم ّي ًا بالكامل .وبنهاية عام  ،2017بلغت
نسبة أصول البنوك اإلسالمية من إمجايل موجودات القطاع املرصيف يف الكويت
 ،% 45ويف كل من السعودية وقطر  ،26%ويف اإلمارات العربية املتحدة  ،% 20ويف
البحرين  ،% 17ويف ُعامن .% 4
وتطمح البنوك اإلسالمية يف تونس إىل االستحواذ عىل  % 15من إمجايل األصول
املرصفية بحلول عام  ،2022مقابل  % 5عام  ،2017ولكن تصطدم هذه الطموحات

واملتوسطة التي
( ((3تُشري دراسة نرشها البنك الدويل عام  2014إىل أنه ك ّلام زادت نسبة البنوك اإلسالمية للسكان؛ انخفض عدد املرشوعات الصغرية
ِّ
تواجه عوائق يف الدّ خول إىل النظام املايل.
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وتشكِّل موجودات البنوك اإلسالمية العراقية نحو  % 5من إمجايل موجودات
الصريفة اإلسالمية يف العراق
القطاع املرصيف .وبحسب تو ُّقعات اخلرباء؛ فإن ّ
تنتظرها بيئة استثامرية واعدة خالل األعوام املقبلة؛ من خالل خطط إعادة اإلعامر.
الصريفة اإلسالمية حمدودة؛ حيث مت ّثل أصول البنوك
أما يف لبنان واجلزائر ،فتبقى ّ
اإلسالمية أقل من  % 1من إمجايل األصول املرصفية يف لبنان التي ال تسمح بوجود
للصريفة اإلسالمية يف البنوك التقليدية ،و % 2يف اجلزائر .وتبقى العقبة
نوافذ ّ
الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر هي غياب اإلطار القانوين
األوىل التي تواجه انتشار ّ
أي
املن ِّظم هلا ،فقانون «النّقد والقرض» املن ِّظم لعمل ونشاط البنوك ال
يتضمن ّ
ّ
بالصريفة اإلسالمية بشكل مبارش.
مواد متع ِّلقة ّ
وجتدر اإلشارة إىل أن عام  2017شهد انطالقة ِّ
للصريفة اإلسالمية يف
متأخرة ّ
مسمى «البنوك التشاركية» .أما ليبيا فأصدرت قانون ًا
املغرب؛ حيث ُأطلق عليها ّ
الصريفة اإلسالمية ،لكن الوضع
خيول لكل البنوك
التحول إىل ّ
ّ
منذ عام ِّ ،2013
متر به مل يسمح بتنفيذ هذا القانون ،إال أن ذلك مل يمنع بعض البنوك من
الذي ّ
التعامل باملنتجات املالية اإلسالمية(.((3

المطلب الثاني :الدور المستقبلي للبنوك اإلسالمية العربية
ِّ
 - 1مؤشر االستبعاد المالي في االقتصادات العربية

يستوعب مزيد ًا من املتعاملني
الصريفة اإلسالمية ال يزال ذا سعة كبرية،
ُ
إن قطاع ّ
( ((3املرجع السابق ،ص.13-12 :
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بالعديد من العقبات ،أبرزها التّرشيعات املرصفية غري املواتية .ويف يوليو ،2016
تضمن قوانني متع ِّلقة
صادقت تونس عىل قانون البنوك واملؤسسات املالية والذي ّ
بالصريفة اإلسالمية.
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من غري املشمولني باخلدمات املرصفية ،ويف األعوام األخرية اعرتفت هبا اهليئات
الدولية مثل :البنك الدويل وصندوق النقد الدويل كصناعة جوهرية ملواجهة
حتدِّ ي االستبعاد املايل واملرصيف.
التطور السيام
ومن املتو ّقع أن تشهد الصناعة املالية واملرصفية اإلسالمية املزيد من
ّ
يف ما يتع ّلق بتحسني نوعية اخلدمات وابتكار منتجات جديدة؛ للوصول إىل قاعدة
أوسع من العمالء وتعزيز الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية(.((3

وتشـــري نتائج البــنك الدويل حول أسباب االمتناع عن فتح حسابات مرصفية
يف االقتصادات العربية أبرزها :بنسبة  % 12بسبب عدم احلاجة إىل البنوك (اجلزائر
واملغرب) ،وبنسبة  % 18ألسباب عقائدية (األردن) ،و  % 36لعدم القدرة عىل
توفري املستندات ّ
اللزمة (ليبيا) ،و  % 54بسبب ُبعد املسافة (تونس) ،و % 54
بسبــب االعتامد عىل فرد من العائـــلة لديه حســــاب مرصيف (اإلمارات) ،و
 % 55بسبب ق ّلة الثقة يف البنوك (تونس) ،و  % 71الرتفاع تكلفة اخلدمات املالية
(تونس) ،و  % 83بسبب انخفاض الدّ خل (مرص).

( ((3تُشري دراسة حديثة قامت هبا رشكة إرنست أند يونغ حول «املرصفية يف األسواق الناشئة» ،إىل أن املنتجات املتوافقة مع الرشيعة يمكنها -إن
و ّظفت التقنيات احلديثة -أن تستقطب  150مليون شخص من غري املشمولني باخلدمات املرصفية؛ خالل السنوات الثالث القادمة.
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أسباب عدم ملكية حساب مرصيف ()%

فرد من
العائلة
لديه
حساب

م

االقتصاد

1

األردن

5,0

2

اإلمارات

16,5

27,7

3

البحرين

12,0

20,1

56,3

4

تونس

53,5

70,9

79,8

15,1

5

اجلزائر

6,8

8,7

35,5

11,5

14,6

6

جزر القمر

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

7

جيبويت

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

8

السعودية

13,5

28,1

65,8

21,6

7,9

3,4

7,1

47,1

9

السودان

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

10

سورية

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

11

الصومال

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

12

العراق

26,4

45,9

76,6

25,1

25,7

2,3

12,6

10,0

13

عُامن

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

14

فلسطني

3,2

12,9

67,1

4,9

7,3

6,1

15,5

19,7

15

قطر

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

16

الكويت

6,9

30,8

65,8

23,8

5,9

2,8

2,6

43,6

17

لبنان

0,8

20,3

54,0

0,4

13,2

5,2

2,9

32,6

18

ليبيا

16,8

40,9

60,0

35,7

33,8

2,9

15,0

44,4

19

مرص

7,0

17,7

83,2

12,7

5,2

3,7

4,7

9,4

20

املغرب

3,5

11,2

72,3

7,6

7,3

11,5

4,1

3,8

21

موريتانيا

15,9

24,1

51,2

19,3

9,2

2,7

6,2

13,0

22

اليمن

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

املسافة

التكلفة

ق ّلة املال

نقص
املستندات

ق ّلة
الثقة

عدم أسباب
احلاجة دينية

35,3

75,4

14,3

16,0

3,0

17,7

28,0

48,3

26,6

9,2

1,6

6,4

53,8

22,1

7,6

2,4

5,6

46,2

55,2

0,0

15,3

5,5

12,0

7,6

20,6

غ .م

غ .م
غ .م

املصدرWorld Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :

85

فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :22أسباب االستبعاد املايل يف االقتصادات العربية ()2017
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ِّ
 مؤشر االعتبارات الدينية في االقتصادات العربية- 2

توسع
ُّ (( عن حتدّ ي3(تكشف إحصاءات االنتشار املرصيف واالعتبارات الدينية
صناعة التمويل اإلسالمي يف االقتصادات العربية التي يع ِّلل فيها السكان
البالغون أسباب ًا دينية وراء عدم اشرتاكهم يف اخلدمات املالية؛ حيث يظهر أن ذلك
يصادف احتواء تلك االقتصادات عىل حجم ضئيل من التمويل اإلسالمي أو
 نظر ًا لعدم توافر اخليارات املتوافقة مع الرشيعة يف النّظم،النمو
ال يزال يف بداية
ّ
.املرصفية والتمويل األصغر
ّ و ُيظهر اجلدول
اللحق أن األشخاص البالغني يف جيبويت واألردن وفلسطني
وتونس وسورية وليبيا يع ِّللون بصورة أكرب عدم استخدامهم خلدمات التمويل
 من تلك االقتصادات التي هبا قواعد راسخة،كنتيجة للمعتقدات الدينية
قوي للتمويل
ّ  وباملقارنة يف االقتصادات التي تتمتّع بحضور.للتمويل اإلسالمي
 من السكان الذين% 6  الكويت والبحرين؛ فإن نسبة ال تتجاوز: مثل،اإلسالمي
ٍ
.كحاجز لفتح حساب مرصيف
شملهم املسح قد أرجعوا وجود أسباب دينية

(38) See: Demirguc-Kunt, Asli et al, “Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial
Services among Muslim Adults”, Policy Research Working Paper, WPS6642, World Bank, Washington DC, October 2013; Ben

Naceur, Sami et al, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion?”, IMF Working Paper, WP/1531/, International Monetary
Fund, February 2015; Ocampos, Lorraine, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion in the Muslim World?”, August 10,

2015, See Web Site: https://blog-montada.imf.org; Mohieldin, Mahmoud et al, “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial
Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries.” Islamic Economic Studies, Islamic Research and Training
Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Vol. 20, No. 2, December 2012; Malaysia International Islamic Financial Centre,
“Insights Global Financial Inclusion: Islamic Finance Meets the Challenge”, Bank Negara Malaysia, 16 July 2014, p. 4.
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يف االقتصادات العربية ()2017
م

االقتصاد

1
2

األردن

أشخاص بالغون لدهيم حساب يف
مؤسسات مالية رسمية ()%

أشخاص بالغون ليس لدهيم
حساب نتيجة ألسباب دينية ()%

3

اإلمارات

88,2

6,4

4

البحرين

82,5

5,6

5

تونس

36,9

15,3

6

اجلزائر

42,8

7,6

7

جزر القمر

21,7

5,8

*

8

جيبويت

12,3

22,8

9

السعودية

71,7

7,1

10

السودان

6,9

4,5

*

11

سورية

23,3

15,3

12

الصومال

31,0

8,9

العراق

22,7

12,6

73,6

14,2

14

فلسطني

25,0

15,5

65,9

11,6

16

الكويت

79,8

2,6

44,8

2,9

18

ليبيا

65,7

15

32,8

4,7

20

املغرب

28,6

4,1

20,9

6,2

22

اليمن

3,7

8,9

42,5

*

*

*

13

عُامن

15

قطر

17

لبنان

19

مرص

21

موريتانيا

*

*

*

املصدر :راجع:

17,7

World Bank, Global Financial Development Report: Financial Inclusion, International Bank for Reconstruction and
Development, Washington DC, 2014, pp. 174 - 175; World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit.

* بيانات 2011

87

فجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية
خاصة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب
مع إشارة ّ

جدول  :23انتشار احلساب املرصيف واألسباب الدينية وراء عدم امتالك حساب

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

الخاتمة
ً
أوال :نتائج البحث
يف ختام دراستنا التّحليلية لفجوة الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية؛
همة نستعرضها فيام ييل:
تأكّدت لنا نتائج ُم ّ

 ُ -تفي مؤشِّ ات الشمول املايل واملرصيف عن االقتصادات العربية كمجموعةتفاوت ًا كبري ًا يف الشمول املايل واملرصيف بني الدول العربية ٌّ
كل عىل ِحدة؛
حيث تربز احلاجة إىل حتسني الشمول املايل لدى كل الدول العربية من دون
استثناء ،وخصوص ًا لدى االقتصادات ّ
األقل دخ ً
ال واألكثر سكّان ًا؛

 -انخفاض مستويات الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية ناتج عنّ
املستغل ،يف غياب عرض رسمي مناسب الحتياجات الفئات
ال ّطلب غري
ّ
ويتجل ذلك بصورة ملحوظة يف:
املستبعدة مال ّي ًا،
¦ ¦جانب ال ّطلب عىل اخلدمات املالية واملرصفية :يشري حتليل البيانات
املتاحة من املؤشِّ العاملي للشمول املايل إىل طلب كبري غري مل َّبى عىل
اخلدمات املالية واملرصفية يف االقتصادات العربية سواء من ِقبل األفراد
أو املرشوعات الصغرية؛
¦ ¦جانب عرض اخلدمات املالية واملرصفية :عادة ما يلجأ األفراد
واملرشوعات الصغرية يف االقتصادات العربية إىل اخلدمات املالية غري
الرسمية أو غري اخلاضعة للرقابة ،ومن الواضح أن هذا العرض ال يتالءم
ربر ذلك ال ّلجوء الكبري إىل اخلدمات املالية غري
مع ال ّطلب احلايل؛ حيث ي ِّ
الرسمية بالنسبة لال ِّدخار أو االقرتاض عىل حدٍّ سواء؛

¦ ¦وجود فجوة كبرية بني الوصول للمنتجات املالية واستخدامها :بلغت
88
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تفس الفجوة الواضحة بني العرض وال ّطلب عىل املنتجات املالية واملرصفية
ّ -يف االقتصادات العربية من خالل مزيج من أوجه القصور وعدم املرونة
عىل مستوى األفراد واملرشوعات الصغرية واملؤسسات املالية واملرصفية
اإلسالمية والبنوك املركزية؛ تتم ّثل فيام ييل:
¦ ¦عدم مالءمة املنتجات واخلدمات املعروضة الحتياجات املجتمعات
العربية؛
¦ ¦ارتفاع أسعار املنتجات املالية واملرصفية؛

تدن مستويات الوعي والثقافة املالية واملرصفية؛
¦¦ ّ

¦ ¦غياب أنظمة قانونية تُراعي خصوصية املالية اإلسالمية؛ السيام يف ظل
نظام مرصيف مزدوج؛

¦ ¦عدم توافر بيئة مناسبة من ّ
الشفافية واإلفصاح عن رشوط املنتجات
ومبادئ حلامية حقوق عمالء البنوك واملؤسسات املالية؛

¦ ¦ َضعف البِنية املالية التّحتية.

 -يمكن أن تقوم البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية بدور غري تقليديوبارز يف قيادة فاعلة وداعمة لبناء اسرتاتيجية وطنية لسدّ فجوة الشمول املايل
واملرصيف تتشارك فيها مجيع األطراف املعن ّية ،كام أنه باإلمكان إنشاء هيئة
مستق ّلة أو إرشاك/توافق هيئتني رقابيتني ّ
لتول مسؤولية إنشاء اسرتاتيجية
وطنية للشمول املايل واملرصيف.
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نسبة البالغني الذين يملكون حسابات إيداع مرصفية  % 30و  % 37يف
عامي  2014و  ،2017بينام بلغت نسبة الذين يمتلكون حسابات تسهيالت
مرصفية  % 4و  % 3خالل الفرتة نفسها.
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ً
ثانيا :اقتراحات البحث
يمكن اقرتاح ثالث ركائز أساسية لسدّ الفجوة يف مدى تعميم اخلدمات واملنتجات
املالية من ناحية دعم جهود االرتقاء بمستويات الشمول املايل واملرصيف يف
االقتصادات العربية؛ نربزها يف اجلوانب التالية:
 -مسوحات سوق الشمول املايل واملرصيف :رضورة اهتامم االقتصاداتالعربية بجمع البيانات واملعلومات التفصيلية والدراسات السوقية الشاملة
ختص ال ّطلب والسلوكات املالية والعروض املتوافرة؛ لفهم الفجوات
التي ّ
القائمة عىل املستوى دون الوطني ،واالعتامد عىل تلك اإلحصاءات املصنّفة
يف وضع أهداف يمكن قياسها وحتقيقها ضمن إطار زمني حمدّ د؛ وذلك من
خالل املحاور التالية:
¦ ¦إعداد دراسة سوق شاملة عن املشكالت واملعوقات احلقيقة التي حتول
دون إتاحة املنتجات املالية واملرصفية ألكرب عدد من املتعاملني من حيث:
٭٭تقييم حجم ونوع ال ّطلب عىل اخلدمات واملالية واملرصفية؛

٭٭تقييم حجم ونوع العرض عىل اخلدمات واملالية واملرصفية؛
٭٭حتديد حجم الفجوة بني جانبي العرض وال ّطلب.

¦ ¦وضع إجراءات للرقابة واملتابعة من خالل تطبيق آليات لقياس األداء
واالنحراف؛
¦ ¦حتليل النتائج واملقارنات املرجعية واتِّ اذ اإلجراءات التّصحيحية
ّ
اللزمة.

 -تطوير جانب العرض الرسمي :رضورة وجود عرض رسمي يغ ِّطياالحتياجات األساسية من ا ِّدخار ومتويل وتأمني يف االقتصادات العربية؛
وذلك من خالل املحاور التالية:
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¦ ¦توسيع نطاق اخلدمات واملنتجات املالية اإلسالمية لتلبية احتياجات
التمويل اإلسالمي وطلباته ،من خالل تعزيز وصول ونفاذ املرشوعات
يفضلون املعامالت املرصفية واملالية
الصغرية واملتوسطة واألفراد الذين ِّ
املتوافقة مع الرشيعة.

 -حتديد اجلهة القائدة للشمول املايل واملرصيف :التّأكيد عىل الدّ ور الرياديللبنوك املركزية العربية يف قيادة االسرتاتيجيات الوطنية لتعزيز الشمول املايل
واملرصيف ،بالتّنسيق مع األطراف ذات العالقة وجتنُّب االزدواجية يف اجلهود
واملوارد املبذولة؛ وذلك من خالل املحاور التالية:

¦ ¦تعزيز االستقرار املايل من خالل االلتزام بمؤشِّ ات السالمة املالية
واملرصفية؛

¦ ¦توفري البيانات واإلحصاءات واملؤشِّ ات املتع ِّلقة باسرتاتيجية الشمول
املايل واملرصيف؛

¦ ¦حتسني فرص الوصول إىل اخلدمات املالية واملرصفية ،من خالل تطوير
منظومة اخلدمات املالية الرقمية  Digital Financial Servicesواملرصفية
اإللكرتونية E-Banking؛
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¦ ¦أمهية ابتكار القطاع املايل واملرصيف العريب خلدمات ومنتجات جديدة
خاص
موجهة بشكل
ّ
وتوفريها جمّان ًا أو مقابل تسعري منخفض تكون ّ
للقطاعات املستهدفة (ال ّطلب املحتمل) التي حتتاج إىل خدمات مالية
متخصصة :األطفال ،املراهقون ،املتقاعدون ،الفقراء ،النساء من دون
ِّ
عملّ ،
اخلاصة،
اللجئون والنّازحون ،غري املتع ِّلمني ،ذوو االحتياجات
ّ
املرشوعات الصغرية؛ بام ُيسهم يف دعم فرص التنمية االقتصادية
واالجتامعية الشاملة؛
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¦ ¦حتسني جودة استخدام اخلدمات املالية واملرصفية ،من خالل وضع
قواعد احلامية املالية للمستهلك؛
¦ ¦حتسني الرفاهية املالية يف االقتصادات العربية ،من خالل نرش الثقافة
املالية واملرصفية (حمو األمية املالية واملرصفية)؛

واملؤسسية للقطاع املايل
¦ ¦تطوير البِنية التحتية املالية القانونية والتّنظيمية
ّ
واملرصيف ،من خالل تعزيز اخلدمات واملنتجات املالية وتقوية آلية احلامية
املالية التي تستهدف املرشوعات الصغرية واملتوسطة؛
¦ ¦تعزيز فرص تبادل اخلربات والتجارب بني البنوك املركزية العربية من
خالل فريق العمل اإلقليمي املعني بالشمول املايل والتّابع لصندوق
النقد العريب ،وكذلك اتِّ اد املصارف العربية .والعمل عىل وضع معيار
إحصائي لقياس مستوى الشمول املايل يف االقتصادات العربية ،ومتابعة
دوري.
تطور هذا الشمول بشكل
ّ
ّ
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-

-

إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية ،الشمولاملايل يف املنطقة العربية يف أدنى مستوياته عامل ّي ًا ،جملة احتاد املصارف العربية،
بريوت ،ع  ،436مارس .2017
إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية ،احتاداملصارف اإلسالمية تتقدم عاملي ًا وتسجل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا
النسبة األعىل من حيث ارتفاع األصول يف العام  ،2017جملة احتاد املصارف
العربية ،بريوت ،أبريل .2018
برنيه ،حممد يرس ،توسيع فرص الوصول للتمويل واخلدمات املالية يف الدولالعربية ودور املصارف املركزية ،أمانة جملس حمافظي املصارف املركزية
ومؤسسات النقد العربية ،صندوق النقد العريب.2012 ،
بنك الكويت املركزي ،دليل محاية العمالء.2015 ،البنك املركزي األردين ،تقرير االستقرار املايل  ،2015دائرة االستقرار املايل،.2016

البنك املركزي األردين ،وثيقة االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل ،2020-2018.2017
البنك املركزي العراقي ،دليل محاية املستهلك.2017 ،اجلواهري ،عبد اللطيف ،ورقة حول جتربة بنك املغرب يف جمال تعزيز الولوج إىلاخلدمات املالية (الشمول املايل) ،جملس حمافظي املصارف املركزية ومؤسسات
النقد العربية ،صندوق النقد العريب.2012 ،
احلميدي ،عبد الرمحن بن عبد اهلل ،واقع وسياسات تعزيز الشمول املايلللمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية :دور السلطات اإلرشافية،
يف مؤمتر الشمول املايل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية :دور
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البنوك ومؤسسات الضامن ،القاهرة 11 ،مايو .2016
خليل ،أمحد فؤاد ،آليات الشمول املايل :نحو الوصول للخدمات املالية ،جملةعمن،
الدراسات املالية واملرصفية ،املعهد العريب للدراسات املالية واملرصفيةّ ،
مج  ،23ع .2015 ،3
زروق ،مجال الدين وآخرون ،أوضاع القطاع املرصيف يف الدول العربية وحتدياتاألزمة املالية العاملية ،الدائرة االقتصادية والفنية ،صندوق النقد العريب ،أبو
ظبي ،سبتمرب .2009
سلطة النقد الفلسطينية ،نرشة املرساة املرصفية ،ع ،4ديسمرب .2014الشاذيل ،أمحد شفيق ،اإلطار العام لالستقرار املايل ودور البنوك املركزية يفحتقيقه ،صندوق النقد العريب.2014 ،
املوحد ،الدائرة االقتصادية
صندوق النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريبّ
والفنية ،أبو ظبي ،ع.2012 ،32
صندوق النقد العريب ،العالقة املتداخلة بني االستقرار املايل والشمول املايل،فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل يف الدول العربية ،أبو ظبي.2015 ،
صندوق النقد العريب ،بيئة أعامل املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية:الوضع الراهن والتحديات ،الدائرة االقتصادية والفنية ،أبو ظبي.2017 ،
صندوق النقد العريب ،نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل ،فريق العملاإلقليمي لتعزيز الشمول املايل ،أبو ظبي.2017 ،
الكواز ،أمحد ،النمو الشامل ،جرس التنمية ،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت،ع  ،129سبتمرب .2016
مصطفى ،رساج الدين عثامن ،دور البنوك املركزية واحتادات البنوك يف حتسنيالتوجه اإلسرتاتيجي لالستقرار املايل
الشمول املايل ،يف منتدى الشمول املايل:
ّ
واالجتامعي ،اخلرطوم 24-23 ،فرباير .2015
مؤسسة النقد العريب السعودي ،مبادئ محاية عمالء املصارف ،إدارة محايةالعمالء.2013 ،
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-

-املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف مرصhttp://www.cbe.org.eg :

 -املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف موريتانياhttp://www.bcm.mr :95
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الوزير ،جهاد خليل ،ورقة حول التجربة الفلسطينية يف جمال تطوير البنية التحتيةللقطاع املايل واملرصيف ،جملس حمافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد
العربية ،صندوق النقد العريب.2013 ،
املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف األردنhttp://www.cbj.gov.jo :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف اإلمارات العربية املتحدةhttps://www.centralbank.ae :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف البحرينhttp://www.cbb.gov.bh :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف اجلزائرhttp://www.bank-of-algeria.dz :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف السعوديةhttp://www.sama.gov.sa :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف السودانhttp://www.bankofsudan.org :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف الصومالhttp://www.somalbanca.org :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف العراقhttp://www.cbi.iq :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف الكويتhttp://www.cbk.gov.kw :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف املغربhttp://www.bkam.ma :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف اليمنhttp://www.centralbank.gov.ye :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف تونسhttps://www.bct.gov.tn :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف جزر القمرhttp://www.banque-comores.km :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف جيبويتhttp://www.banque-centrale.dj :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف سوريةhttp://www.bcs.gov.sy :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف ُعامنhttp://www.cbo-oman.org :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف فلسطنيhttp://www.pma.ps :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف قطرhttp://www.qcb.gov.qa :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف لبنانhttp://www.bdl.gov.lb :-املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف ليبياhttp://www.cbe.org.eg :
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--

Palestinian Monetary Authority, Nashrah al-Marsah al-Masrafiyah, Issue 4,

--

Zaruq, Jamluddin et al, Awdha’ al-Qita’ al-Masrafi fi al-Duwal al-Arabiyah

December 2014.
wa Tahaddiyat al-Azimah al-Maliyah al-Aalamiyah, Economic and Technical
Department, Arabian Monetary Fund, Abu Dhabi, September 2009.

--

Website of the Central Bank of Jordan http://www.cbj.gov.jo

--

Website of the Central Bank of Bahrain http://www.cbb.gov.bh

--

Website of the Central Bank of Saudi Arabia http://www.sama.gov.sa

--

Website of the Central Bank of Somalia http://www.somalbanca.org

--

Website of the Central Bank of Kuwait http://www.cbk.gov.kw

--

Website of the Central Bank of Yemen http://www.centralbank.gov.ye

--

Website of the Central Bank of Comoros http://www.banque-comores.km

--

Website of the Central Bank of Syria http://www.bcs.gov.sy

--

Website of the Central Bank of Palestine http://www.pma.ps

--

Website of the Central Bank of Lebanon http://www.bdl.gov.lb

--

Website of the Central Bank of Egypt http://www.cbe.org.eg

--

Website of the Central Bank of UAE https://www.centralbank.ae

--

Website of the Central Bank of Algeria http://www.bank-of-algeria.dz

--

Website of the Central Bank of Sudan http://www.bankofsudan.org

--

Website of the Central Bank of Iraq http://www.cbi.iq

--

Website of the Central Bank of Morocco http://www.bkam.ma

--

Website of the Central Bank of Tunisia https://www.bct.gov.tn

--

Website of the Central Bank of Djibouti http://www.banque-centrale.dj

--

Website of the Central Bank of Oman http://www.cbo-oman.org

--

Website of the Central Bank of Qatar http://www.qcb.gov.qa

--

Website of the Central Bank of Libya http://www.cbe.org.eg

--

Website of the Central Bank of Mauritania http://www.bcm.mr
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د .عبد الكريم أحمد قندوز
أستاذ المالية المساعد ،جامعة الملك فيصل  -السعودية
ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/8 /3م ،واعتمد للنشر في 2018/ 9/20م)

الملخص
وجدت يف الفكر االقتصادي التقليدي نامذج اقتصادية عديدة حاولت تفسري
االستهالك لدى األفراد ،وتتمتع هذه النظريات بتنوع فريد ،بعضها نامذج
اقتصادية معيارية ترشح السلوك الذي ينبغي عىل الفرد اتباعه يف االستهالك،
وبعضها نامذج وصفية تصف سلوكات األفراد االستهالكية كام هي .ولعل من
أهم تلك النظريات أو النامذج :نظرية الدخل املطلق لعامل االقتصاد كينز ،ونظرية
الدخل النسبي لصاحبها دوشنبريي ونظرية الدخل الدائم لفريدمان ونظرية دورة
احلياة ملوديغلياين .وقد حظيت كل تلك النظريات بالقبول لدى علامء االقتصاد،
رغم أن ال واحدة منها تنجح بشكل كيل يف تفسري أنامط االستهالك لدى األفراد،
إذ هي تربر وتفرس جوانب ،وتعجز عن أخرى .غري أننا يف الفكر االقتصادي
اإلسالمي ال نكاد نجد من وضع نظرية تفرس االستهالك لدى الفرد املسلم،
وعالقة ذلك بتحقيق السعادة يف حياته الدنيا واألخرى ،وارتباط االستهالك
بنمط احلياة العام للمسلمني ،عدا بعض املحاوالت التي ال ترقى إىل وصفها
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بالنظرية ،هذا رغم أن اإلسالم قد وضع األسس الرضورية والالزمة التي حتدد
معامل السلوك الرشيد املتعلق باالستهالك.

انطالقا من ذلك ،تراجع ورقتنا هذه أهم ما كتب يف حماوالت وضع إطار لنظرية
االستهالك يف اقتصاد إسالمي ،مع تقييم املدى الذي يمكن أن تنجح فيه نظريات
االستهالك (التقليدية) يف تفسري سلوك املستهلك املسلم ،وما هي اجلوانب التي
جيب أال نغفلها عند وضع نظرية لالستهالك خاصة باالقتصاد اإلسالمي ،وهو
ما نعتقد أنه يسهم يف اجلهود املستقبلية لوضع نظرية إسالمية لالستهالك.

الكلمات المفتاحية :االستهالك ،االقتصاد اإلسالمي ،سلوك املستهلك،
النامذج املعيارية ،النامذج الوصفية.
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Theories of Consumption in the Economic Thought: what
explains the consumption pattern of an Islamic economy?

 أهيا:نظريات االستهالك يف الفكر االقتصادي
تفرس نمط االستهالك يف اقتصاد إسالمي؟

Dr. Abdul Karim Ahmed Qunduz
Assistant Professor of Finance at King Faisal University - KSA

Abstract
The conventional economic literature had been marked by the development
of many economic models and theories of consumption, some of which are
descriptive models, others are normative. General Theories of Consumption
in economic literature contains the Absolute Income Hypothesis of Keynes,
the Relative Income Hypothesis (Duesenberry Hypothesis), the Permanent
Income Hypothesis of Friedman, and the Life Cycle Hypothesis of
Modigliani. Economists have accepted all of these theories, although none of
them succeeds entirely in interpreting patterns and behaviors of consumption
among individuals.
In the Islamic economic literature, there is a lack in developing of a theory that
can explain the consumption of the Muslim individual, and how an individual
can achieve happiness in his life and in the other life.
A theory that describe and explain the relation between consumption and the
general lifestyle of Muslims.
Even though Islam has put the principles that determine the parameters of
good behavior related to consumption, few attempts had been conducted to
develop a theory of consumption in Islamic economics.
With this perception, our current paper reviews the economic literature
of consumption in Islamic economics. We think this will help any future
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development of new theory of consumption within Islamic economy.
Key Words: Consumption, Islamic Economics, Consumer Behavior,
Descriptive Models, Normative Models.
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المقدمة

لقد كان موضوع االستهالك وحمدداته وتقديره حمل جدل اقتصادي كبري ،نتج عنه
كم ال بأس به من النظريات واملقاربات املفرسة كام سيأيت عرضه ،ولعل عنرص
ٌ
االتفاق الوحيد الذي أمجعت عليه كل تلك املقاربات هو بدهية أن االستهالك
عنرص تابع للدخل .وباالنتقال بالتحليل إىل االقتصاد اإلسالمي والذي ال يمكن
الزعم بأنه جزء من علم االقتصاد (التقليدي) ،بل علم مستقل ،رغم كونه ما
يزال بحاجة لإلثراء سواء ما تعلق بنظرياته ومقارباته وقوانينه أو طرائقه وأدواته.
ولعل أول الطريق هو البحث عن نظريات اقتصادية تفرس عنارصه كاالستثامر
واالستهالك واالدخار والسياسات املالية والنقدية وغريها.

مشكلة البحث
تشمل جماالت البحث يف االقتصاد اإلسالمي ثالثة جوانب هي :النظام
االقتصادي ،السياسات االقتصادية ،والفكر والرتاث االقتصادي .ويضم
المجال األول املوضوعات االقتصادية (كالزكاة والربا والنفقات واإليرادات
واألحكام الرشعية للمعامالت املالية) واملستجدات االقتصادية (كاالبتكارات
يف املجال املايل ،التأمني )...فضال عن إظهار حكمة الوجوب أو التحريم لبعض
املوضوعات االقتصادية ،من خالل البحث عن اآلثار االجيابية أو السلبية ،ودراسة
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يف الفكر االقتصادي التقليدي عادة ما يتم تناول موضوع االستهالك ضمن
اإلطار االقتصادي الكيل ،و ُينظر إليه عىل أنه أحد عنارص الطلب الكيل .يتحدد
الطلب الكيل بعنرصين مها :االستهالك واالستثامر .إن هذه النظرة يف احلقيقة
تعكس أمهية االستهالك يف االقتصاد ،فهو مآل الفعالية االقتصادية وأحد
العنارص املحركة لالقتصاد ،مثله مثل االستثامر ،كام تعكس هذه النظرة طبيعة
الفكر الرأساميل القائم عىل إعطاء االستهالك قيمة كربى بام يتناغم مع النظرية
االقتصادية القائمة عىل تعظيم املنفعة الفردية واألنانية.
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األسلوب اإلسالمي لتحقيق رفاهية اإلنسان باستخدام القوانني والنظريات

والسياسات االقتصادية يف ظل الضوابط الرشعية والقيم اإلسالمية .وهيتم

المجال الثاني بإجياد حلول ملشكالت وأزمات االقتصاد (كالتضخم والركود

والبطالة )...من خالل تطبيق األحكام الرشعية االقتصادية .أما المجال الثالث
فيهتم بالكشف عن األفكار االقتصادية لدى أئمة املسلمني ،أو إعادة صياغة
التاريخ االقتصادي اإلسالمي ،واالستفادة من التاريخ االقتصادي اإلسالمي يف
خدمة الواقع االقتصادي الذي تعيشه األمة اإلسالمية.

وموضوع بحثنا يقع ضمن املجالني األول والثالث ،فهو يبحث موضوعا اقتصاديا
تنبني عليه سياسات اقتصادية ،كام يستفيد من الرتاث االقتصادي اإلسالمي قدر
ما يمكن دونام إغفال ملا توصل إليه الفكر التقليدي .وسنحاول من خالله اإلجابة

عن إشكالية حمورية هي :إىل أي مدى يمكن لنظريات الفكر االقتصادي التقليدي
أن تنجح يف تفسري نمط االستهالك يف اقتصاد إسالمي؟ وما هي متطلبات بناء
نظرية االستهالك يف اقتصاد إسالمي؟

أهمية البحث
ترجع أمهية البحث يف موضوع نظريات االستهالك يف جمال االقتصاد اإلسالمي

لكوهنا تساعد عىل وضع اللبنات األوىل األساسية التي يمكن االستناد عليها
يف بناء نظرية االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي من خالل االستفادة من الفكر
االقتصادي التقليدي واالستفادة من النامذج االقتصادية املعيارية والوصفية ،بام

يساهم يف استكامل املنظومة املعرفية لالقتصاد اإلسالمي.

أهداف البحث
هتدف الدراسة للتعرف عىل أهم النامذج االقتصادية وعالقتها بنظريات

االستهالك يف الفكر االقتصادي التقليدي وكيف يمكن أن يستفاد منها يف وضع
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أسس نظرية االستهالك لدى الفرد واملجتمع املسلم أو ما نصطلح عليه بنظرية
االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي.

منهج البحث

هيكلة البحث
يستعرض املبحث األول من الدراسة نامذج التحليل االقتصادي بنوعيها :الوصفي
واملعياري ألمهيتهام يف فهم نظريات االستهالك .فيام تم ختصيص املبحث الثاين
الستعراض أهم نظريات االستهالك يف الفكر االقتصادي التقليدي .املبحث
الثالث يناقش موقع نظريات االقتصاد اإلسالمي ضمن التحليل االقتصادي،
وهل هي تنتمي للتحليل املعياري أم الوصفي .التحليل التفصييل ألهم حماوالت
بناء نظريات لالستهالك يف علم االقتصاد اإلسالمي ومتطلبات بناء النظريات
االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي كان موضوع املبحث الرابع .اجلزء األخري من
الدراسة خصصناه ألهم النتائج والتوصيات.

المبحث األول :النماذج االقتصادية المعيارية والنماذج االقتصادية الوصفية
وأسايس يف كامل النظرية االقتصادية ،ومن
يعترب بناء النامذج االقتصادية جز ًءا مه ًام
ً
دون تلك النامذج ال يمكن الزعم بأن نظرية اقتصادية قد تشكلت ،بل ستبقى
دوم ًا منقوص ًة ،وقد تظل جمرد مقاربة نظرية أو جمموعة فرضيات.
وملعرفة النامذج االقتصادية املمكنة لنا أن نتساءل :هل يقوم النموذج عىل معلومات
حقيقية ووقائع أم يقوم عىل توقعات وتنبؤات تعتمد بدرجة معينة عىل التقدير
107

نظريات االستهالك يف الفكر االقتصادي :أهيا
تفرس نمط االستهالك يف اقتصاد إسالمي؟

سنعتمد يف دراستنا املنهج الوصفي ،من خالل استعراض ومراجعة أهم ما كتب
يف جمال نظرية االستهالك يف الفكر االقتصادي ،فضال عن تتبع ما كتب من
حماوالت لوضع نظريات لالستهالك يف االقتصاد اإلسالمي.
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الذايت للباحثني والعلامء .وتوصلنا إجابة هذا التساؤل إىل نوعني من النامذج:

النامذج املعيارية أو نامذج االقتصاد املعياري ،والنامذج الوصفية أو املوضوعية أو
اإلجيابية أو نامذج االقتصاد املوضوعي:

المطلب األول :النماذج الوصفية (الوضعية)
كام يشري اسمها ،تُصمم النامذج الوصفية لوصف الظاهرة االقتصادية وما حدث
وما حيدث اآلن وما يمكن أن حيدث يف املستقبل ،لذلك فهي تعتمد عىل بيانات
حقيقية يتم حتليلها للوصول إىل قوانني أو نظريات .والنموذج الوصفي اجليد هو

الذي يستطيع الكشف عن تكوين البيئة املراد دراستها وحيوهلا إىل لغة رياضية

يسهل دراستها ،وبمقدار تفسريها وكشفها للبيئة املدروسة ،تكون قيمتها العلمية.

المطلب الثاني :النماذج المعيارية (التنبؤية)
تبحث نامذج االقتصاد املعياري عن كيف جيب أن تكون الظواهر االقتصادية،

وما جيب أن نفعل جتاه ظاهرة معينة ،وبالتايل فإن هذا النوع من التحليل حياول
أن يطرح حلوالً لتلك الظاهرة أو املشكلة معتمدً ا عىل التقدير الذايت ويتضمن

أحكاما قيمية ،من ذلك حتديد الوضع األفضل لالقتصاد ،وقد ختتلف األحكام
القيمية حسب البيئة االجتامعية ،واأليدلوجية الفكرية ،والذاتية للباحث .عادة ما
تؤيد النامذج املعيارية أو تنارص مدرسة أو اجتاه ًا فكري ًا معين ًا.

ويتضح من التحليل السابق أننا لو طلبنا من عدد من الباحثني دراسة ظاهرة
اقتصادية معينة باستخدام النامذج الوصفية (الوضعية) (بافرتاض استخدام نفس

البيانات ونفس طريقة التحليل) ،فإن املتوقع هو وصوهلم إىل نفس النتائج أو

نتائج متقاربة حيال الظاهرة االقتصادية ،يف حني من املتوقع أن تكون النتائج
متباينة متام ًا إذا تم استخدام النامذج املعيارية (القيمية) .وقد يقع الباحث يف
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خطأ جوهري إذا مل يتمكن من التمييز بني املنهجني أو التحليلني أو النموذجني

(الوصفي واملعياري) ،مثال ذلك أن حياول حل مشكلة جمتمعية فقط من خالل
وصف كيفية ترتيب أجزاء املجتمع مع إمهال توصيف احلل الفعيل؛ أو عند وصف
حالة معينة مث ً
ال ثم اقرتاح حل هلذه احلالة دون التعرف عىل املشكلة احلالية .وقد

االدعاءات األخالقية عادة ما تكون معيارية؛ ولكنها ال تستنفد أو تشمل كل
احلاالت املمكنة ،بمعنى آخر أن أي عبارة أو ادعاء أخالقي هو عبارة (ادعاء)

معياري ،لكن العكس غري صحيح.

المبحث الثاني :نظريات االستهالك في الفكر االقتصادي التقليدي
المطلب األول :سلوك المستهلك في نظرية الدخل المطلق
ساد االعتقاد لدى االقتصاديني الكالسيك أن االقتصاد يعمل عند مستوى
التشغيل التام ،غري أن وقائع عدة أمهها أزمة الكساد الكبري (1929م) أثبتت عدم

صحة النظرية ،لتفسح املجال للنظرية احلديثة للتوظيف والتي تسمى أيضا النظرية
الكينزية والتي تنسب إىل عامل االقتصاد (جون مينارد كينز) ( )J. M. Keynesحيث

ترى أن حالة التشغيل التام لالقتصاد هي حالة عرضية ليست دائمة التحقق.
وحسب (كينز) فإن حجم االستهالك يتوقف عىل مستوى الدخل ويزداد مع كل

زيادة يف الدخل ،غري أن الزيادة يف االنفاق االستهالكي أقل من الزيادة يف الدخل،
حيث يتم ادخار الفرق ،ويمكن التعبري عن العالقة بني االستهالك والدخل عىل

النحو التايل:
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يطرح سؤال :هل التحليل املعياري هو نفسه التحليل األخالقي؟ الواقع أن
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حيث ( ) هو االستهالك التلقائي و( ) هو الدخل املتاح (بعد الرضيبة).
ويتوقف االستهالك عىل عاملني ،مها :امليل املتوسط لالستهالك ( )APCوالدخل،
كام أن زيادة االستهالك املرافقة لزيادة معينة يف الدخل تتوقف عىل امليل احلدي
لالستهالك ،وهو ما يعني أن التغري يف االستهالك يعود إىل أحد سببني :التغري
يف الدخل (مع ثبات امليل لالستهالك) ،والتغري يف امليل لالستهالك (حال ثبات
الدخل) .امليل إىل االستهالك بدوره يتوقف عىل نوعني من العوامل هي العوامل
الذاتية (طبيعة الفرد ،العادات )...والعوامل املوضوعية (الدخل الفردي ،الثروة،
أسعار الفائدة ،السياسات املالية والنقدية للدولة ،)...ونظرا لكون العوامل
الذاتية ال تتغري يف املدى القصري ،فإن العوامل املوضوعية هي التي تؤثر عىل امليل
لالستهالك.

المطلب الثاني :االستهالك ضمن نظرية الدخل النسبي

سنة  1949قدم االقتصادي جيمس دوشنبريي((( ( )J. Duesenberryنظريته حول
االستهالك ،والتي يمكن أن نطلق عليها (نظرية املحاكاة أو التقليد) أو نظرية
الدخل النسبي ،والتي ترى أن االستهالك يعتمد عىل الدخل النسبي والذي
ُيقصد به نسبة دخل الفرد إىل دخول األفراد اآلخرين ،ونسبة إىل الدخل السابق
أو االستهالك السابق ،ويتوقف انفاق األرسة عىل انفاق األرس املجاورة ،وهذا
يسمى بظاهرة (املحاكاة) التي تعني أن العائالت تتأثر باملحيط أو اجلريان ،حيث
أن األرس ذات الدخل املنخفض إذا كانت تعيش بني جريان أغنياء تقوم بتقليد
وحماكاة اجلريان يف نمط االستهالك حتى لو تطلب األمر إنفاق كل الدخل ،بل
قد تلجأ إىل االقرتاض إذا مل يكن الدخل كافيا جلعل األرسة تبدو مناظرة لألرس
األخرى يف إنفاقها وبالتايل قيمتها االجتامعية .وحسب النظرية فإن االستهالك
يبقى ثابتا حتى عند انخفاض الدخل نتيجة الدورات أو التقلبات االقتصادية،

((( ينتمي ديشنبريي ( )1918إىل املدرسة الكينزية ،وقدم مسامهة كبرية فيها من خالل رسالته للدكتوراه التي ناقشها سنة  1949وكانت بعنوان:
(الدخل ،االدخار ونظرية سلوك املستهلك) ()Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior
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والسبب أن املستهلك سيحافظ عىل نفس االستهالك قبل الدورة االقتصادية.

ً
المطلب الثالث :االستهالك وفقا لنظرية الدخل الدائم

ً
المطلب الرابع :سلوك االستهالك وفقا لنظرية دورة الحياة

تنسب هذه النظرية لعامل االقتصاد الشهري فرانكو مديغلياين ()F. Modigliani
وطالبه ريتشارد برومربج ( )R. Brumbergوقد طوراها بداية اخلمسينات من القرن
((( ويقصد بالثروة القيمة احلالية للدخل املتوقع أن حتصل عليه األرسة يف املستقبل.

111

نظريات االستهالك يف الفكر االقتصادي :أهيا
تفرس نمط االستهالك يف اقتصاد إسالمي؟

صاحب نظرية الدخل الدائم هو ميلتون فرديامن ( ،)M. Friedmanونظريته تتفق
مع نظرية املحاكاة من حيث كون االستهالك يعتمد عىل الدخل احلايل منسوبا
إىل أقىص دخل سابق ،لكنها تضيف عليها أن االستهالك يعتمد أيضا عىل
الدخل املستقبيل (املتوقع) ،لذا نجد أن األرسة التي تتوقع ارتفاع دخلها مستقبال
تستهلك أكثر مما يشري إليه مستوى دخلها احلايل .تقوم نظرية الدخل الدائم عىل
ثالثة فرضيات أساسية )1( :ينقسم الدخل الفعيل لألرسة إىل عنرصين مها:
الدخل الدائم والذي يتصف باالستمرارية واالستقرار (مثل الراتب والعالوة
الشهرية) ،أي هو املقدار من الدخل الذي تستطيع األرسة أن تنفقه دون أن
متس ثروهتا((( ،والدخل االنتقايل يتمثل يف الدخل غري املتوقع (مثل املكافآت أو
اهلبات أو املساعدات )...وهو إما أن يكون موجب ًا أو سالب ًا ،وتبعا لكون الدخل
قسمني (دائم وانتقايل) ،فإن االستهالك الفعيل لألرسة ينقسم بدوره إىل قسمني
أيض ًا مها االستهالك الدائم واالستهالك االنتقايل (وهو االستهالك غري املتوقع
(مثال تكلفة عالج غري متوقعة أو هدية ملناسبة معينة) )2( .االستهالك الدائم
نسبة ثابتة من الدخل الدائم )3( .ال توجد عالقة بني الدخل الدائم والدخل
االنتقايل ،فالتقلبات يف الدخل ال تؤثر عىل الدخل الدائم وبالتايل فال توجد عالقة
بني االستهالك الدائم واالستهالك االنتقايل.
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العرشين .تنظر النظرية للدخل (واالستهالك) للفرد ليس لفرتة زمنية معينة ،بل
ملدة حياة الفرد .وتنظر هذه النظرية للدخل عىل أنه كل ما يكتسبه اإلنسان طيلة
فرتة حياته العملية من بدئه العمل إىل أن يتوقف عن العمل (التقاعد) ،وخالل
هذه الفرتة يستهلك الفرد جزءا من دخله ويدخر جزء ًا آخر .ومن البدهيي أن
يستمر استهالك الفرد إىل هناية عمره الزمني ،غري أن االنفاق عىل االستهالك
بعد سن التقاعد إنام يكون من املدخرات .وفق ًا هلذه النظرية ،فإن الثروة تنقسم
إىل( :أ) الدخل اجلاري من مصادر غري امللكية( ،ب) الدخل السنوي املتوقع من
مصادر غري امللكية( ،ج) صايف الثروة يف هناية الفرتة ،وبالتايل فإن االستهالك وفقا
هلذه النظرية يتوقف عىل الدخل اجلاري والدخل السنوي املتوقع من مصادر غري
امللكية وصايف ثروة اإلنسان.

المطلب الخامس :ما الذي تشترك وتختلف فيه نظريات االستهالك؟
بالرغم من تعدد نظريات االستهالك يف الفكر االقتصادي التقليدي إال أن
االختالفات بينها ليست جوهرية ،فهي كلها تقر بأن نظرية كينز صحيحة يف
فرضياهتا وأسسها ،بمعنى آخر أهنا تقر ارتباط االستهالك بالدخل ،غري أن
االختالف بني النظريات كان يف نوع الدخل ،ففي حني ترى النظرية الكينزية
أن املؤثر يف االستهالك هو الدخل اجلاري ،ترى نظرية الدخل املطلق أن الدخل
املطلق هو املحدد ملستوى االستهالك ،وتقر نظرية املحاكاة أن االستهالك يعتمد
عىل الدخل النسبي الذي هو استهالكها نسبة إىل استهالك األرس املجاورة والذي
يبقى ثابتا حتى مع تذبذب الدخل .أما نظرية الدخل الدائم فتقرر أن االستهالك
يمثل نسبة ثابتة من الدخل الدائم ،علام أن الدخل املتاح ينقسم قسمني :دائم
وانتقايل .أخريا اعتمدت نظرية دورة احلياة عىل العالقة بني ثروة اإلنسان
واالستهالك.
ويتضح مما سبق أن كل نظريات االستهالك استندت بشكل أسايس عىل النظرية
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المطلب السادس :هل نظريات االستهالك تقع ضمن التحليل االقتصادي
الوصفي أم المعياري؟
نظريات االستهالك قد تكون نامذج معيارية وقد تكون وصفية .وألن نظريات
االستهالك تستند يف جوانب كثرية عىل نظرية املنفعة التي تقع ضمن التحليل
املعياري ،فإهنا متيل عموما للتحليل االقتصادي املعياري ،فهي تفرتض وتتوقع
الرشادة يف سلوكات األفراد .ومع التطور الذي عرفه الفكر االقتصادي عموم ًا،
والذي صار يشكك بشكل متزايد يف صحة فرضية الرشاد لدى األفراد ،وظهور
علم االقتصاد السلوكي الذي جيمع بني االقتصاد وعلم النفس وقليل من علم
االجتامع ،صارت نظريات االستهالك تعتمد عىل التحليل الوصفي (كنظرية
املحاكاة والنظريات التي تلتها) .ومع كل ما سبق ،فإنه من النادر أن يتناول
الباحثون يف جمال نظرية االستهالك التفريق بني النامذج املعيارية والنامذج الوصفية.
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الكينزية وتقر كلها بوجود عالقة أكيدة ومبارشة بني االستهالك والدخل مع
اختالفها يف تعريفها لطبيعة ذلك الدخل ،وأي تتغري يف الدخل يؤدي إىل تغري
االستهالك ،كام أن هناك عوامل أخرى غري دخلية تؤثر بشكل أو بآخر يف
االستهالك ،مثل املستوى العام لألسعار والتوقعات وأسعار الفائدة ونظرة
األفراد واملجتمع لالدخار وأمهيته ،والعوامل االجتامعية (كاملستوى الثقايف
والتعليمي والبيئة ،)...واألذواق وتوزيع الدخل بني أفراد املجتمع (الفقراء
واألغنياء) والتقليد والرضائب والثروة.
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المبحث الثالث :نظريات االقتصاد اإلسالمي :هل هي معيارية أم وصفية؟
كام نظريات االقتصاد التقليدي ،فإن نظريات االقتصاد اإلسالمي قد تكون معيارية
وقد تكون وصفية .فاالقتصاد اإلسالمي يتضمن جانب املبادئ والقواعد الثابتة،
وهي حمدودة ،واجلانب املتغري ،وحيتل املساحة األكرب يف االقتصاد اإلسالمي ،ويف
ظل االلتزام بالثوابت تتم التطبيقات واملامرسات االقتصادية ،وتُبنى النظريات.
إن هذه املساحة الواسعة املمكنة لبناء النظريات تعني أن املجال مفتوح لنوعي
التحليل االقتصادي :الوصفي واملعياري.

وألن املجتمعات اإلسالمية اليوم ختتلف اختالفات جوهرية يف مواردها املالية بني
جمتمعات ذات فوائض كبرية جدا وأخرى تعاين من فقر مدقع ،وهو ما ينعكس
عىل نمط االستهالك فيها ،يف حني تفرتض النظرية أن املجتمع الذي تنطبق عليه
جمتمع متجانس ،فإن من الصعوبة االعتامد عىل النامذج الوصفية ،ويصبح من
األوىل عند بناء نظرية االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي االستناد إىل التحليل
االقتصادي املعياري ،بمعنى آخر :ما الذي جيب أن يكون عليه املسلم يف سلوكه
االستهالكي.

المبحث الرابع :نظرية االستهالك في االقتصاد اإلسالمي
عند حماولة إجراء مسح أديب للدراسات العلمية التي تناولت موضوع االستهالك
يف اقتصاد إسالمي ،فإن ما يثري االنتباه أن كتابات الرواد األوائل يف االقتصاد
اإلسالمي (الثامنينات من القرن العرشين) تعترب من أفضل ما كتب يف املوضوع ،ومل
يعد املوضوع يف الفرتات األخرية مثار اهتامم الباحثني فض ً
ال عن كون اإلضافات
التي تقدمها الدراسات املتأخرة غري ذات بال مقارن ًة بالدراسات األوىل.
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المطلب األول :مراجعة أدبية لنظريات االستهالك في االقتصاد اإلسالمي
تتنوع الدراسات التي تناولت حمددات االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي أو
يف املجتمع اإلسالمي أو تلك التي حاولت صياغة نظرية شاملة لالستهالك يف
جمتمع إسالمي ،وسنتناول فيام ييل أهم املحاوالت التي نعتقد أهنا اقرتبت من
وضع إطار شامل ملوضوع االستهالك:
(3) Iqbal, Munawar, Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy, Journal of Research in Islamic
Economics, Vol. 3, No. 1, (1985), pp. 45- 61.
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كذلك متيل العديد من الدراسات ال إىل البحث يف صلب نظرية االستهالك
وكيف يمكن أن تكون يف اقتصاد إسالمي ،بل إىل دراسة تأثري بعض املتغريات
االقتصادية القتصاد إسالمي عىل دالة االستهالك الكينزية ،مثال ذلك :أثر الزكاة
عىل دالة االستهالك ،أثر االعتدال عىل االستهالك ،أثر القيم األخالقية عىل دالة
االستهالك وغريها ،وهي يف احلقيقة برغم أمهيتها وما قد تساهم فيه من مزيد
فه ٍم لطبيعة املتغريات االقتصادية اخلاصة بمجتمع إسالمي (زكاة ،صدقة ،قيم
أخالقية) عىل االقتصاد الكيل ،إال أن احلاجة تشتد لبحث األسس التي جيب أن
تستند عليها نظرية االستهالك يف اقتصاد إسالمي ،حتى لو أوصلنا البحث إىل
اإلقرار بصالحية نظريات االستهالك التقليدية يف اقتصاد إسالمي ،إذ احلكمة
غاية املسلم ،أينام وجدها فهو أوىل هبا .كذلك الحظ (إقبال  )1985أن الكثري
من الدراسات التي بحثت موضوع االستهالك من وجهة نظر اقتصاد إسالمي
أخطأت حني قارنت اقتصا ًدا رأساملي ًا بنموذج إسالمي ،بينام كان عليها أن تقارن
نموذج ًا رأساملي ًا بنموذج إسالمي (((.قد يكون مر عىل مالحظة إقبال ثالثة عقود،
مطروحا يف الدراسات احلالية،
لكن ال يشء كثري تغري ،إذ مازال ذات اإلشكال
ً
ولن نتطرق يف عرضنا التايل إال للدراسات التي استهدفت وضع أسس نظرية
وعملية لنظرية االستهالك يف اقتصاد إسالمي.
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ً
أوال :دالة االستهالك في اقتصاد إسالمي (عفر )1980

لعل عفر((( من أفضل من كتب يف جمال نظريات االقتصاد اإلسالمي ،والتي من
بينها ما تعلق بنظرية االستهالك .يرى (عفر  )1980أن اإلسالم يؤثر يف االنفاق
االستهالكي من خالل ترشيد االنفاق االستهالكي ليتفق مع االحتياجات
الفعلية ،ومنع االنفاق يف جماالت استهالكية ترض بالفرد أو املجتمع ،وتوفري
مدخرات كافية لتنمية االقتصاد وزيادة دخل املجتمع ،وتوزيع الدخل .وتؤثر
الضوابط السابقة عىل حدوث تغيريات إجيابية يف نمط االستهالك عىل املدى
القصري (مثال :زيادة كل من امليل احلدي وامليل املتوسط لالستهالك) .وتوصل
عفر إىل أن امليل لالستهالك لدى املجتمع املسلم أعىل من امليل يف جمتمع غري
إسالمي.
ً
ثانيا :نظرية سلوك المستهلك في واقع اجتماعي إسالمي (منذر قحف )1983

حاول (قحف  )1983حتديد وجهة نظره يف دراسة سلوك املستهلك واستنباط
نظرية هلذا السلوك يف واقع اجتامعي إسالمي من خالل كتابه :االقتصاد
اإلسالمي :دراسة حتليلية للفعالية االقتصادية يف جمتمع يتبنى النظام االقتصادي
اإلسالمي(((.

وبالتوازي مع مبدأ العقالنية الذي تقوم عليه النظرية االقتصادية التقليدية،
يرى قحف أن العقالنية اإلسالمية للسلوك االقتصادي عنرص أسايس لنظرية
االستهالك ،حيث تعترب مفهوم ًا مشتق ًا من الثقافة اإلسالمية من خالل النجاح

((( حممد عبد املنعم عفر من بني كتاباته« :النظام االقتصادي اإلسالمي» ،جملة الوعي اإلسالمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت،
س  ،13العددان« ،1977 ،154-153 :السياسات االقتصادية والرشعية وحل األزمات وحتقيق التقدم» ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد
اإلسالمي ،السعودية ،املجلد  ،3العدد  ،1991 ،1ص  ،99-81نظرية التوازن العام لالقتصاد اإلسالمي ،جملة كلية الرشيعة والدراسات االسالمية
بمكة املكرمة ،السعودية ،املجلد  ،4العدد  ،1980 ،4ص «،111-53سوق النقود يف االقتصاد اإلسالمي» ،جملة البحث العلمي والرتاث اإلسالمي،
اململكة العربية السعودية ،العدد  ،1981 ،4ص « ،68-51التوازن يف االقتصاد اإلسالمي» ،جملة االقتصاد واإلدارة (السعودية) ،العدد ،1979 ،9
ص « ،140-117توازن املنشأة بني االقتصاد التنافيس احلر واالقتصاد اإلسالمي» ،جملة االقتصاد واإلدارة ،السعودية ،عدد  ،1981 ،12ص -105
« ،119النظام االقتصادي اإلسالمي» ،جملة االقتصاد واإلدارة (السعودية) ،العدد  ،1978 ،7ص« ،139-115التوازن يف االقتصاد االسالمي وسائل
حتقيقه واحلفاظ عليه» ،البنوك اإلسالمية ،مرص ،العدد  ،1980 ،9ص .27-20
((( قحف ،حممد منذر .عفر ،حممد عبد املنعم ،االقتصاد اإلسالمي :دراسة حتليلية للفعالية االقتصادية يف جمتمع يتبنى النظام االقتصادي اإلسالمي،
جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي (السعودية) ،جملد  ،1عدد  ،1983 ،1ص .63
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ً
ثالثا :فرضية تالشي حدي اإلسراف والتقتير (األفندي )1996

حاول (األفندي  )1996اقرتاح إطار نظري لنظرية االستهالك خاص باالقتصاد
اإلسالمي ،أطلق عليه اسم( :فرضية تاليش حدي االرساف والتقتري) .اعتمد
الباحث يف عرض وحتليل هذه الفرضية عىل منهج التحليل الريايض والبياين،
انتهى الباحث من خالل فرضيته إىل أن االستهالك يف املجتمع االسالمي -يف
األجل الطويل-ينحو إىل مساره املعتدل حيث ال إرساف وال تقتري وهو ما يتفق مع
يسب للنظرية استخدامها األسلوب الريايض يف
مقاصد الرشيعة اإلسالمية((( .و ُ
التحليل واإلثبات ،وقد يصلح أن تشكل هذه الفرضية إحدى املقاربات املمكنة
لنظرية االستهالك يف اقتصاد إسالمي.
ً
رابعا :نموذج االستهالك في ظل توقع الخطأ

اقرتح (بن جياليل والزامل) نموذج ًا لقياس دالة االستهالك يف ظل توقع اخلطأ
يف سلوك األفراد ،وهو السلوك الذي جيعل نمطهم االستهالكي متأرجح ًا بني
اإلرساف أحيان ًا والتقتري أحيان ًا أخرى .اخلطأ هو الفرق بني االستهالك الفعيل

((( األفندي  ،حممد أمحد (ب.ت) ،فرضية تاليش حدي اإلرساف والتقتري يف دالة االستهالك اإلسالمي:

https://drive.google.com/file/d/0B8nKvRRuhI3TWEszLVpqY2hoVU0/view
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والبعد الزمني لسلوك املستهلك ومفهوم الثروة .أما النجاح فريتبط بالقيم
األخالقية والسعي لتحقيق املنفعة االقتصادية يعد إحدى الفضائل ذا كان
متسقا مع جوانب احلياة األخرى .وأما البعد الزمني لسلوك املستهلك فهو يعني
أن املسلم يقسم جهود ودخله يف حتصيل منافع مادية وروحية يف حياته الدنيا
واحلياة اآلخرة .وأما الثروة فهي نعمة من اهلل وجيب أن تستخدم دون إرساف أو
تقتري .وقد نجح قحف يف وضع أسس نظرية االستهالك يف املجتمع اإلسالمي
والتي من خالهلا يمكن حتديد خريطة التفضيل للمستهلك املسلم ،والتي يمكن
االستناد إليها يف بناء النظرية املتكاملة للمستهلك يف اقتصاد إسالمي.
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وحد اإلرساف أو التقتري .كل استهالك أقل من حد التقتري أو أعىل من حد
اإلرساف يعترب استهالك ًا خاطئ ًا((( .ويقرتح النموذج حلل مشكلة االستهالك يف
اقتصاد إسالمي أن يكون اهلدف هو تدنية اخلطأ (الفجوة) قدر املستطاع.
ً
خامسا :فرضية االستهالك المتسارع

يستند األساس النظري لفرضية االستهالك املتسارع لصاحبها (متويل )1993
عىل فكرة الفجوة الديمغرافية االنتقالية والتي تصور ظاهرة النمو السكاين
بمنحنى لوجستي ،وهذه الفكرة متكن من ربط فرضية االستهالك املتسارع
بمراحل النمو االقتصادي .ففي املرحلة األوىل ،يكون الدخل يف الدول الفقرية
متواضع ًا وبالكاد كافي ًا لسد احلاجات الرضورية .وعندما حتدث زيادة مفاجئة
وكبرية يف الدخل (مثال بسبب اكتشاف موارد طبيعية) ،فإن النمط االستهالكي
يف هذه الدول يتسارع لتلبية التطلعات التي فرضتها سابق ًا عوامل ضعف القوة
الرشائية ،وبالتايل يزيد االستهالك بمعدل أعىل من معدل زيادة الدخل وتغدو
مرونة االستهالك الداخلية أكرب من الواحد الصحيح .ويستمر هذ التسارع حتى
يبلغ الدخل مستوى عاليا يتيح إمكانية رشاء الرضوريات ،قبل أن ينحو السلوك
االستهالكي لالستقرار وتصبح مرونة االستهالك الدخلية أقل من الواحد.
الحظ أن النظرية هذه هي فكرة مطورة لنظرية الدخل املطلق(((.

وتوضح دالة االستهالك ضمن نظرية االستهالك املتسارع كيف يرتبط االستهالك
بالنمو االقتصادي ،فيتزايد بمعدل متناقص يف املرحلة األوىل (نمو الدخل مقرتن
بزيادة االدخار) ،ثم بمعدل متزايد يف املرحلة التالية (زيادة الدخل مع تقليل
االدخار وزيادة االنفاق عىل السلع املعمرة) ،قبل أن يستقر مستوى االستهالك
يف املرحلة األخرية حيث تثبت العادات االستهالكية لألفراد.
((( بن جياليل ،بوعالم .الزامل ،يوسف ،النظرية االقتصادية اإلسالمية :اجتاه حتلييل ،عامل الكتب ،الرياض.1996 ،
((( متويل ،خمتار حممد ،النظرية االقتصادية :مدخل ريايض ،جامعة امللك سعود ،الرياض.1993 ،
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خالصة الفرضيات السابقة :ما لها وما عليها

 -تنتمي معظم الدراسات إىل التحليل االقتصادي املعياري ،فهي تفرتضأو تقرر ما الذي جيب أن يكون عليه االستهالك يف اقتصاد إسالمي،
والقليل من الدراسات حاولت فهم االستهالك يف املجتمعات
اإلسالمية اليوم عىل نحو ما هو حاصل يف الواقع .وهو أمر مهم للغاية،
من حيث كون العامل اإلسالمي بشكل عام يعترب ذو تأثري حمدود يف الفكر
واالقتصاد العامليني ،وال يمكن دراسة ما ينبغي أن يكون عليه املسلمون
بمعزل عن املحيط الذي يعيش فيه املسلمون.

 -قد جيد بعض الباحثني حرجا من أي يشء قدمه الفكر االقتصادي التقليدي،وهذا يف رأيي ليس منهجا سليام ،بل هناك نظريات وفرضيات جاء هبا
الفكر التقليدي ال يمكن رفضها يف الفكر االقتصادي اإلسالمي بأي حال
من األحوال ،ألهنا عبارة عن جتارب إنسانية وتراكم معارف وتتامشى مع
الفطرة البرشية ،واحلكمة ضالة املؤمن أينام وجدها فهو أوىل هبا.
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يف احلقيقة ،ال واحدة من املحاوالت السابقة لوضع إطار نظري شامل لنظرية
االستهالك يف ظل اقتصاد إسالمي حققت نجاحا علمي ًا أو عملي ًا كالذي حققته
النظريات التقليدية ،رغم كوهنا حماوالت جيدة ُ
وتسب ألصحاهبا .ال شك
أن كل املحاوالت املذكورة تسهم يف املزيد من الفهم لطبيعة علم االقتصاد
اإلسالمي ،كام ال شك أن التعرف عىل أهم العوائق والصعوبات التي حالت
دون أن تصل أي من تلك املحاوالت لوصفها بالنظرية يفتح الطريق للباحثني
يف جمال (نظرية االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي) للمزيد من التعمق والفهم
الالزمني لتُحقق املحاوالت التالية فرص نجاح أكرب يف املجال العلمي .لعل من
أهم االستنتاجات التي يمكن الوصول إليها من خالل استعراض الدراسات
والفرضيات والنظريات املتعلقة باالستهالك يف اقتصاد إسالمي ،ما ييل:
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 -تنطلق غالب دراسات الباحثني يف جمال نظرية االستهالك يف االقتصاداإلسالمي من نفس الفرضيات التي تقوم عليها النظريات التقليدية،
وبشكل خاص النظرية الكينزية ،بمعنى آخر أهنا يف جمملها تقر بكون
االستهالك مرتبطا بشكل أسايس بالدخل إضافة إىل عنارص أخرى غري
دخلية.

المطلب الثاني :نظريات االستهالك في الفكر االقتصادي التقليدي :أيها
يمكن أن تفسر نمط االستهالك لدى الفرد المسلم؟

تنجح النظريات التقليدية يف تفسري جانب مهم يف موضوع االستهالك لدى
االنسان :سواء كان مسلام أو غري مسلم ،فهي تنطلق من بدهييات ،فمثال تنطلق
النظرية الكينزية من بدهيية كون االستهالك تابعا للدخل وأن الزيادة يف الدخل
يرتتب عنها زيادة يف االستهالك لكن بنسبة أقل ،ومع كون هذا االستنتاج تدعمه
دراسات قياسية ،إال أنه مالحظ يف حياتنا اليومية ،ولعل الكثري منا يدرك أن
معظم الزيادة يف الدخل تتجه نحو االدخار ،والباقي لالستهالك.
كذلك تشري نظرية املحاكاة إىل تأثري التقليد عىل االستهالك ،وهو أمر أيضا تدعمه
املشاهدة اليومية ،فالكثري منا يعلم أنه يتأثر يف نمط استهالكه باملحيط الذي يعيش
فيه ،بل إنه قد يضطر أحيانا إلنفاق ما هو أكثر من دخله (من خالل االقرتاض)
للوصول إىل النمط االستهالكي للبيئة التي يعيش فيها ،هذه البيئة قد تكون
أصدقاء العمل أو اجلريان أو العائلة أو غريه.

تقر نظرية دورة احلياة أن االستهالك مرتبط بالثروة طيلة حياة االنسان ،وترى
أنه من األمثل له أن تتوافق هناية حياته مع هناية ثروته ،غري أن هذا ال ينبغي أن
يكون ترصفا سليام يف اقتصاد إسالمي ،فرتك الورثة عالة عىل املجتمع ليس أمرا
مستحبا عىل اإلطالق ،فعن سعد بن أيب وقاص (ريض اهلل عنه) أن النبي صىل
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المطلب الثالث :ما الذي يجب أن تراعيه نظرية االستهالك في االقتصاد اإلسالمي؟
(أ) محددات االستهالك لدى المسلم (المبادئ اإلسالمية الحاكمة لالستهالك)

نظرا الرتباط االستهالك باحلاجة ،فإن فهم معنى احلاجة يف اإلسالم عنرص
أسايس للتعرف عىل ضوابط االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي( .واحلاجة يف
التصور اإلسالمي هي االفتقار إىل يشء من مقومات احلياة األساسية أو التكميلية
املعتربة رشع ًا ،واالستهالك هبذا املعنى هو الرشط املادي الستمرار الوجود
اإلنساين ،وبه قوام الطاقات اجلسدية والعقلية والروحية لإلنسان ودوامها،
لذلك فهو فرض واجب بقدر ما يشبع حاجات اإلنسان وحيقق مقاصد حفظ
النفس والدين والعقل ،وجتري عليه األحكام األخرى عىل مقتىض قصد الشارع
((( األلباين ،صحيح أيب داود ( ،)2864حكم املحدث :صحيح ،الراوي :سعد بن أيب وقاص (ريض اهلل عنه).
( ((1األلباين ،صحيح اجلامع ( ،)5809حكم املحدث :صحيح ،الراوي :أبو هريرة (ريض اهلل عنه).
( ((1سورة البقرة245 :

121

نظريات االستهالك يف الفكر االقتصادي :أهيا
تفرس نمط االستهالك يف اقتصاد إسالمي؟

اهلل عليه وسلم قال له( :إنك أن ترتك ورثتك أغنياء خري لك من أن تدعهم عالة
يتكففون الناس)((( ،كام منع صىل اهلل عليه وسلم عن الوصية بأكثر من الثلث،
لذات السبب ،وهنا يتجىل فرق ليس يف موضوع االستهالك واالنفاق ،إنام يف
أسس االقتصادين الوضعي واإلسالمي ،فمن أسس االقتصاد اإلسالمي أن
املال ليس ملكا لإلنسان ملكا مطلقا ،لذا منع الكثري من الترصفات والتي من
بينها حرية تقسيم اإلرث إال فيام قل عن الثلث .كذلك ختتلف نظرة اإلسالم إىل
اإلنفاق االستهالكي عن النظرة التقليدية ،فالصدقة عىل سبيل املثال قد ينظر إليها
عىل أهنا نوع من االنفاق االستهالكي ،غري أهنا من وجهة نظر املسلم نوع من
أنواع االدخار ،فال هي نقص يف الدخل لقوله (صىل اهلل عليه وسلم)« :ما نقصت
صدقة من مال»( ،((1وال هي إنفاق استهالكي لقوله تعاىلَ ﴿ :م ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُض
اللََّ َقر ًضا حسنًا َفي َض ِ
اع َف ُه َل ُه َأ ْض َعا ًفا كَثِ َريةً﴾( ((1فهي بذلك بل هي أقرب ما تكون
َ َ ُ
ْ
لالستثامر والنامء املستقبيل.
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منه)( ،((1وانطالقا مما سبق ،حاولت دراسات عديدة وضع أهم املبادئ اإلسالمية
التي حتكم االستهالك ،غري أن أشملها هو ما أشار إليه السبهاين ،والتي نلخصها
يف اجلدول التايل(:((1
املبدأ

معناه

دليله من القرآن أو السنة

وسطية االستهالك

ضبط درجة االستهالك ،فال
إرساف وال تقتري.

﴿وا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َل ُي ْ ِ
توا َوك َ
َان
َ
س ُفوا َو َل ْ َي ْق ُ ُ
ْ
ي َذلِ َك َق َوا ًما [ ﴾ 67الفرقان]67 :
َب ْ َ

ختصيص املوارد بحسب سلم
أولويات للحاجات احلقيقية
لعموم أفراد املجتمع وليس
بحسب أسعار الطلب

القاعدة الفقهية :ال يراعى حتسيني إذا كان يف
مراعاته إخالل بحاجي وال يراعى حاجي إذا
كان يف مراعاته إخالل برضوري.

وحي إِ َل ُم َرما ع ََل َط ِ
ِ
ِ
اع ٍم
وجود عالقة غائية بني احلاجات ﴿ ُق ْل َل َأجدُ ِف َما ُأ َ َّ َّ ً
اإلنسانية املعتربة رشع ًا والسلع َي ْط َع ُم ُه إِ َّل َأ ْن َيك َ
ل َم
ُون َم ْي َت ًة َأ ْو َد ًما َم ْس ُف ً
وحا َأ ْو َ ْ
ِخن ِْز ٍير َفإِ َّن ُه ِر ْج ٌس َأ ْو فِ ْس ًقا ُأ ِه َّل لِغ ْ ِ
َي اللَِّ بِ ِه َف َمنِ
وظيفية االستهالك
واخلدمات املقبولة رشع ًا
َاد َفإِ َّن رب َك َغ ُفور ر ِ
اض ُطر غَي با ٍغ و َل ع ٍ
إلشباعها
كوسائل
يم
ح
ْ
َ َّ
َّ ْ َ َ َ
ٌ َ ٌ
[ ﴾ 145األنعام]145 :

وحدة سلم
االستهالك
االجتامعي
البعد اإليثاري
واجلزاء األخروي
يف رسم دالة املنفعة
الفردية

حتقيق املنفعة الفردية يتم
بالتوازي مع إشباع حاجات
اآلخرين (استبعاد األنانية)

﴿و َي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
ون ُق ِل ا ْل َع ْف َو ﴾ [البقرة:
َ
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ون ع ََل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
َان ِبِ ْم
َ
َ
اص ٌة﴾ [احلرش]9 :
ص
خ
َ َ

املصدر :السبهاين ( )2012بترصف يسري

(ب) هل لالستهالك حكم شرعي؟ وما أثر ذلك على نظرية االستهالك؟
يلخص الشكل ( )1األحكام الرشعية التي تعرتي االستهالك .ويظهر اجلدول أن
االستهالك قد يأخذ األحكام اخلمسة كلها (واجب ،مستحب ،مباح ،مكروه،
حمرم) .ويكون االنفاق االستهالكي واجبا إذا كان حلامية النفس من اهلالك،
(((1السبهاين ،عبد اجلبار ،االقتصاد اإلسالمي :االستهالك( ،12-22-01-21-08-http://al-sabhany.com/index.php/2012 .2012 ،االطالع:
مارس )2018
( ((1السبهاين ،املرجع السابق.
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درجات
االستهالك

التقتري يف
الرضوريات

الرضوريات

احلاجيات

التحسينات

التوسع يف
التحسينات
(دون
اإلرساف)

اإلرساف
يف
االستهالك

الحكم
الشرعي

حرام

واجب

مستحب

مباح

مكروه

حرام

شكل ( :)1درجات االستهالك وأحكامها الرشعية

ماذا يعني التحليل السابق؟

إن التحليل السابق حول احلكم الرشعي لالستهالك ،يعني أن أية نظرية
لالستهالك يف االقتصاد اإلسالمي جيب أال تغفل هذا اجلانب .وكلام استطاعت
نظرية أن تأخذ األبعاد الفنية واالقتصادية والرشعية ،كانت أكثر متانة وقوة وقدرة
عىل تفسري التطبيقات احلاصلة يف املجتمع املسلم.
(ج) االستفادة من الفكر التقليدي:
برغم النقد الذي تتعرض له النظريات االقتصادية التقليدية من طرف علامء
االقتصاد اإلسالمي ،إال أن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال أهنا خاطئة ،بل
فيها الكثري من الصحة والدقة يف تفسري الظواهر االقتصادية ،خاصة أن الكثري
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ويمكن أن يصنف هنا ضمن مرتبة الرضوريات .يصبح االستهالك بعدها مندوبا
(وهي مرتبة احلاجيات) ،فإذا زاد عن هذا احلد انتقل إىل مرتبة التحسينات وهنا
يكون مباحا ،فإذا زاد عن احلد السابق انتقل االنفاق االستهالكي واقرتب من
اإلرساف صار مكروها ،فإن جتاوز احلد السابق صار من اإلرساف والرتف
املحرم .وال شك أن االستهالك الذي يكون أدنى من احلد األول الواجب (منطقة
الرضوريات) يكون يف حكم التقتري املحرم.
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منها يتوافق مع الفطرة البرشية والسنن الكونية ،وهو ما جيعل القبول هبا أو
ببعضها أمرا ال مناص منه .وإذا جرى االتفاق عىل أمهية االستفادة من الفكر
االقتصادي التقليدي لبناء النظريات االقتصادية اإلسالمية ،فلنا أن نتساءل اآلن
عن املنهجية العلمية الواجب اتباعها لبناء النظريات يف اقتصاد إسالمي.
(د) طريقة بناء النظريات في االقتصاد اإلسالمي:

(إذا أردنا لالقتصاد اإلسالمي أن ينتقل إىل مستوى جديد من النمو املعريف ،فال بد
من أمرين)(( :((1أوهلام دراسات أكثر عمقا وشموال للجوانب الرشعية .وثانيهام
االنفتاح عىل املدارس االقتصادية املختلفة واالستفادة منها يف تطوير نظريات
االقتصاد اإلسالمي .وتعترب صياغة نظرية متكاملة متامسكة تنجح يف تفسري
الظواهر حمل الدراسة ،وتقدم األسس والضوابط الالزمة لسالمة التطبيقات
العملية املرتتبة عليها أصعب مستويات البحث العلمي .وبقدر عمق النظرية
ودقتها بقدر متانة التطبيقات وسالمتها والعكس بالعكس)( .((1واستنباط أسس
وقواعد نظريات االقتصاد اإلسالمي أمر يف غاية األمهية لرضورة رشح االقتصاد
اإلسالمي وبيان حقيقته للعامل من حولنا بلغة معارصة وواضحة ومقنعة ،سواء
كانوا من املتخصصني أو من املثقفني أو من املسؤولني.
ويمكن حتديد أهم معامل منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي ،وبشكل بناء
النظريات االقتصادية من كتابات الباحثني واملنظرين يف االقتصاد اإلسالمي من
(((1
خالل اخلطوات التالية:
اخلطوة األوىل :الدراسة الوضعية للظاهرة حمل البحث هبدف التعرف العلمي

( ((1السويلم ،سامي ،معامل التنظري يف االقتصاد اإلسالمي ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،م  ،26ع.2013 ،1
( ((1املرجع السابق.
( ((1انظر :سامي السويلم« ،معامل التنظري يف االقتصاد اإلسالمي» ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،م  ،26ع،1
(1434هـ2013/م) .حممد أنس الزرقاء« ،حتقيق إسالمية علم االقتصاد :املفهوم واملنهج» ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،مركز
أبحاث االقتصاد اإلسالمي 1990م .حممد شوقي الفنجري« ،مفهوم ومنهج االقتصاد اإلسالمي» ،مؤمتر االقتصاد اإلسالمي األول ،جملة جامعة امللك
عبد العزيز ،جدة ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي1975 ،م .كامل حطاب( ،منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي وعالقته بالنصوص الرشعية)،
جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جدة .2003 ،شميم أمحد صديقي(،منهجية مقرتحة لالقتصاد
السيايس يف اإلسالم) ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جدة ،العدد األول ،املجلد .2001 ،13
شوقي دنيا« ،بناء النظريات يف االقتصاد اإلسالمي» ،جملة املسلم املعارص ،مجعية املسلم املعارص ،القاهرة ،العدد .2003 ،3
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الصحيح عىل طبيعتها كام هي يف الواقع.

اخلطوة الثانية :التعرف العلمي الدقيق عىل اهلدي اإلسالمي يف جمال البحث
وحماولة صياغته يف شكل فني اقتصادي ليفهمه االقتصاديون.

اخلطوة الرابعة :االستفادة من الفكر التقليدي وأدواته واخلروج بتصور هنائي
للنظرية.
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اخلطوة الثالثة :موازنة اخلطوتني السابقتني وحتديد مدى االتفاق ومدى االختالف
وحتديد سبل تعديل الواقع.
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الخاتمة

استعرضت دراستنا أهم نظريات االستهالك يف الفكر االقتصادي التقليدي،
وكذا أهم حماوالت بناء نظريات لالستهالك يف الفكر االقتصادي اإلسالمي،
والنتيجة األساسية التي وصلنا إليها هي أنه ال يمكن إغفال دور كال الفكرين يف
حتديد معامل نظرية علمية متكاملة لالستهالك يف اقتصاد إسالمي ،ولعل من أهم
النتائج األخرى التي توصلنا إليها ما ييل:
 -تتنوع نظريات االستهالك يف الفكر االقتصادي التقليدي بشكل مبهر،ابتدأت أول ما ابتدأت بعامل االقتصاد كينز الذي أعطى لالستهالك دورا
مهام وأساسيا يف االقتصاد عىل اعتباره أحد مكونات الطلب الكيل ،ثم
استمرت حماوالت التطوير والتي حاولت أن تكون أشمل من النظرية
الكينزية ،لتظهر نظريات تنتمي إىل حد ما لعلم االقتصاد السلوكي كنظرية
املحاكاة لدوشنمبريي ونظرية الدخل الدائم ونظرية دورة احلياة التي
أدخلت بعض االعتبارات النفسية واالجتامعية.

 -تتميز النظريات التقليدية لالستهالك بكوهنا جتمع بني التحليل االقتصاديوبني األساليب الكمية والرياضية ،فضال عن كون بعضها يأخذ بعني
االعتبار اجلوانب النفسية واالجتامعية ،كام أن بعضها ينتمي للتحليل
االقتصادي املعياري ،وبعضها للتحليل االقتصادي الوصفي.

 -حاول الباحثون يف جمال االقتصاد اإلسالمي إجياد مقاربات ونظرياتلالستهالك يف االقتصاد اإلسالمي ،تنتمي غالبيتها للتحليل االقتصادي
املعياري ،وبالتايل هي تغفل بشكل كبري واقع املسلمني اليوم حتى وإن مل
يكن هو الواقع املثايل الذي جيب العمل به.
 -تقر كل نظريات االقتصاد اإلسالمي أن االستهالك حمدود بحدين :حداإلرساف وحد التقتري ،مع صعوبة ضبط هذين احلدين ،والنقد املوجه
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 -الدخل املتاح للفرد يف اقتصاد إسالمي هو الدخل بعد الزكاة ،إذ ليس يفمال املسلم حق بعد الزكاة.

التوصيات:
لقد كان والزال بناء النظريات يف االقتصاد اإلسالمي أمرا مهام ورضوريا وذلك
الستكامل البناء املعريف لعلم االقتصاد اإلسالمي ،ولتكون املحاوالت التي يقوم
هبا الباحثون وأهل التخصص ذات قيمة علمية يف جمال بناء تلك النظريات
وبشكل خاص نظرية االستهالك ،فإننا نويص بام ييل:
 -حتتاج النامذج التحليلية يف االقتصاد اإلسالمي أن حتلل سلوك املسلمالعادي ،بحيث تتجرد من حاالت التقوى البالغة للخواص ومن حاالت
اإلسفاف وانعدام التقوى ،وبالتايل جيب أن تنطلق من فرض أن املجتمع
املسلم متجانس وأن درجة التقوى بني أفراده متقاربة ،فالفرد املسلم ملتزم
باالعتدال يف معظم ترصفاته ،مع نظرة متوازنة بني احلارض واملستقبل ،وأن
الفرد يسعى لتحقيق كفايته وزيادة ،وهو ما ال يتناىف مع الطبيعة البرشية
والرشيعة اإلسالمية ،وتعظيم املنفعة يف إطار احلالل ال يمكن اعتباره
منافيا ألسس الرشع اإلسالمي.
 -إن أية حماوالت أخرى إلجياد نظرية لالستهالك يف االقتصاد اإلسالمي،جيب أن تستند إىل اإلرث العلمي املوجود يف الفكرين التقليدي واإلسالمي،
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لفرضيتي( :الرشاد) و(تعظيم املنفعة) يف الفكر االقتصادي التقليدي
ليس سليام متاما ،ألن فرضية الرشاد تقوم عىل أساس أن الفرد ليس مرسفا
وال بخيال ،وبالتايل فهي تقرتب من فروض االقتصاد اإلسالمي حول
االعتدال ،وأما تعظيم املنفعة فهو أمر معترب رشعا عىل أن يكون يف إطار
احلالل (دون اإلرضار باآلخرين).
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عىل أن تكون أول خطوة يف ذلك هي حتديد مفهوم االستهالك والذي
نعتقد أنه يعني استعامل السلع واخلدمات يف إشباع احلاجات اإلنسانية عىل
أن يراعي املحافظة عىل القيم األخالقية واالجتامعية.

 -جيب أن تستمد نظرية االستهالك يف اقتصاد إسالمي أسسها ومبادئها منمقاصد ومبادئ الرشيعة اإلسالمية وما ينبثق عنها من تصورات إسالمية
للكون واإلنسان واحلياة ،كام أهنا ال يمكن أن تكون يف معزل عن مفاهيم
العدالة يف توزيع الثروة والدخل والعالقات االقتصادية واالجتامعية
للمجتمع ،وكل األنشطة االقتصادية من إنتاج وتوزيع وإنفاق.
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قائمة المراجع
ً
أول :المراجع العربية

 -قندوز ،عبد الكريم ،نظرية اخلطر يف االقتصاد اإلسالمي ،جملة دراساتاقتصادية إسالمية ،اململكة العربية السعودية ،العدد  1املجلد .2015 ،22

 -قحف ،حممد منذر .عفر ،حممد عبد املنعم ،االقتصاد اإلسالمي :دراسةحتليلية للفعالية االقتصادية يف جمتمع يتبنى النظام االقتصادي اإلسالمي،
جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي (السعودية) ،جملد  ،1عدد .1983 ،1

 -بن جياليل ،بوعالم .الزامل ،يوسف ،النظرية االقتصادية اإلسالمية :اجتاهحتلييل ،عامل الكتب ،الرياض.1996 ،

 -متويل ،خمتار حممد ،النظرية االقتصادية :مدخل ريايض ،جامعة امللك سعود،الرياض.1993 ،

 -األفندي ،حممد أمحد ،فرضية تاليش حدي اإلرساف والتقتري يف دالةاالستهالك اإلسالمي( ،د.ت).
https://drive.google.com/file/d/0B8nKvRRuhI3TWEszLVpqY2hoVU0/view

- -السبهاين ،عبد اجلبار ،االقتصاد اإلسالمي :االستهالك.2012 ،

http://al-sabhany.com/index.php/201212-22-01-21-08-

 -السويلم ،سامي ،معامل التنظري يف االقتصاد اإلسالمي ،جملة جامعة امللك عبدالعزيز :االقتصاد اإلسالمي ،م  ،26ع.2013 ،1

 -الزرقا ،حممد أنس ،حتقيق إسالمية علم االقتصاد :املفهوم واملنهج ،جملةجامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،مركز أبحاث االقتصاد
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دور المصارف اإلسالمية في تمويل رواد األعمال برأس مال مخاطر
دراسة نقدية للممارسة المصرفية
د .عدنان عبد الله عويضة
أستاذ مساعد في جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية -تركيا

الملخص
تقوم فكرة البحث عىل التحقق من أداء املصارف اإلسالمية يف الواقع التطبيقي
ومدى إسهامها يف متويل رواد األعامل برأس مال خماطر خيضع ملبادئ تقاسم
املخاطر .أ ّما اجلديد الذي أتى به البحث فيتمحور حول الكشف عن مدى
إسهام املصارف اإلسالمية يف التمويل التشاركي والذي يستند ملبادئ التشاركية
ربحا أو خسارةً ،كذلك الكشف عن دور وأمهية رأس
يف تقاسم نتائج املرشوع ً
املال املخاطر يف التنمية والذي يتوقف عليه مستقبل االقتصاد ،حيث يعد املنظم
(املضارب) العنرص األهم من بني عنارص الفعالية االقتصادية ،فهو مبتكر
املشاريع وهو ذلك الشخص املبدع الذي يكتشف ً
خلل يف السوق ،فيحول هذا
اخللل إىل مرشوع ينتج سلعة أو خدمة متثل قيمة مضافة يف االقتصاد .لكن النظام
التموييل التقليدي ال ينصف هذا العنرص النادر ،حيث يرفض متويله إال عىل
أساس الفائدة يف حال توفر الضامنات لديه ،ويرتكه وحيدً ا يف مهب الريح يواجه
اخلطر وحده ،بينام يضمن املمول عائدً ا عقد ًيا ثابتًا متف ًقا عليه ،وهذه معضلة
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النظام التموييل التقليدي فهو حيجم عن متويل األفكار املبدعة واملشاريع الكفؤة
ُوجه املوارد النقدية
إذا مل تتوفر الضامنات لدى جهة طالب التمويل؛ مما يعني أن ت َّ
النادرة إىل جهة املشاريع األقل كفاءة ،وغال ًبا ما توجه نحو التمويل االستهالكي؛
ّ
ألن الضامنات هي املعيار األهم يف منح التمويل .واملعضلة األخرى يف التمويل

أيضا؛ حيث يمثل سعر الفائدة عب ًئا طفيل ًيا عىل
التقليدي تتعلق بالعدالة والكفاءة ً
املشاريع؛ مما يضعف وضعها التنافيس الرتفاع تكلفة اإلنتاج ،ويؤثر سل ًبا عىل
مستوى الرفاه االجتامعي واالقتصادي ويشوه العدالة التوزيعية.

خلصت هذه الدراسة إىل ّ
أن البنوك اإلسالمية استندت فكرة إنشائها ابتدا ًء
عىل ّأنا مؤسسات رأس مال خماطر؛ يؤكد هذه احلقيقة تنظري الرواد األوائل
ووثائق تأسيسها ،وقد خلصت إىل ّ
أن البنوك اإلسالمية ال تقوم بالدور املنشود
من وجودها كمؤسسات رأس مال خماطر ،بل عزفت عن هذا الدور ،وتركزت
أنشطتها التمويلية يف جتارة الديونّ ،
وأن البيئة القانونية غري داعمة لقيام املصارف
اإلسالمية بدورها املنشودّ ،
وأن احلاجة ملحة وال زالت قائمة يف العامل اإلسالمي
ملؤسسات رأس املال املخاطر ،التي تقدم التمويل للمشاريع الواعدة عىل أسس
ً
حلول ومقرتحات
املضاربة يف رسمها الفقهي ،ال عىل أسس الضامنات .وقدمت
تعد جتديدً ا من وجهة نظر الباحث إلعادة تأهيل البنوك اإلسالمية للقيام بالدور
املنشود.

الكلمات المفتاحية :مؤسسات رأس املال املخاطر ،رواد األعامل ،املصارف
اإلسالمية ،الكفاءة االقتصادية معايري التمويل اإلسالمي.
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The role of Islamic banks in financing entrepreneurs with
capital risk
A Critical Study of the Banking Practice
Dr. Adnan Oweida
Assistant Professor -

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -Turkey

Abstract
دور املصارف اإلسالمية يف متويل رواد األعامل برأس مال خماطر
دراسة نقدية للمامرسة املرصفية

The research idea is based on verifying the performance of Islamic banks in
practice and their contribution to the financing of entrepreneurs with risk capital
subject to risk sharing principles. The new research focuses on revealing the
extent to which Islamic banks contribute to participatory financing based on
participatory principles in sharing the results of a project, either profit or loss.
The study concluded that the importance of venture capital, where the future
of the economy depends on this type of financing, where an Entrepreneur
(Mudarib) is the most important element of economic factures, he is the one
to whom the projected is attributed to and he is the one who finds a flaw
in the market, then he transforms the flaw into project entailing products or
services to add value to the economy. However, the classical financing system
does not do justice to this rare element, where financing is rejected except
the profitability is assured on the strength of collaterals, leaving him alone
to face headwinds of the risks, while the financier is guaranteed of a fixed
contractual return. That is the catastrophic situation of the classical financing
system which discourages the financing of creative ideas and efficient projects
if there is no guarantee (Creditworthiness) is made available by the applicant;
Eventually, the scare resources are channeled to the less efficient enterprise
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and often directed towards consumer finance as the collateral is the most
important criterion for granting funding. Another dilemma in classical finance
is related to justice and efficiency as well: the interest rate is a parasitic burden
on enterprises; this weakens its competitive position for the high cost of
production, negatively affects the level of social and economic welfare and
distorts distributive justice.
This study reveals that the Islamic banks augmented their establishment by
claiming to be a venture capital-based entity, which was well observed in the
documents of pioneer establishers. However, a closer look at the reality of
Islamic banking practice confirms that it has not played the desired role of
venture capital establishments, as their financing activities are concentrated
around debt trading, the legal ambiance is also unsupportive to Islamic
banks to let them play their desired role, although there is an urgent need in
the Islamic world for venture capital institutions that provide financing for
promising projects on the basis of Mudarabah in its jurisprudence and not on
the basis of guarantees. Thus, the study is to provide probable solutions and
proposals, which are considered as renaissance by the researcher, to Islamic
banks for performing their desired roles.

Keywords: venture capital institutions, entrepreneurs, Islamic banks,
economic efficiency, Islamic finance standards.
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المقدمة

تطرح هذه الدراسة قضيتني رئيستني وتتصدى لإلجابة عنهام حتقي ًقا ألهداف
الدراسة واملتمثلة يف:

ً
أول :تشخيص الدور احلايل الذي تقوم به املصارف اإلسالمية ،ومدى مسامهتها
يف التمويل التشاركي القائم عىل أسس تقاسم املخاطر بني أطراف الفعالية
االقتصادية.

مشكلة الدراسة
متحور مشكلة الدراسة يف تشخيص واقع املامرسة املرصفية ورصد مدى بعدها
عن الدور احلقيقي كام حدده الرواد األوائل وخرباء املرصفية اإلسالمية واملتمثل
يف متويل املضارب عىل أسس تقاسم املخاطر ،والدخول يف رشاكات مع رواد
األعامل لتحقيق قيمة مضافة يف االقتصاد احلقيقي واإلسهام يف مشاريع التنمية،
وتقديم مقرتحات عملية لتصويب املسار.
أ ّما أسئلة الدراسة فهي التعبري االستفهامي عن املشكلة البحثية وهي كام ييل:

 -هل البنوك اإلسالمية مؤسسات متويل متقبلة للخطر؟ (.)Risk Takers -هل تتقبل الودائع من جهات الفائض ،وتقدم التمويل جلهات العجز عىلأسس تقاسم اخلطر (قاعدة الغنم بالغرم)؟
 -ملاذا حتجم املصارف اإلسالمية عن التوظيف يف املشاركات عمو ًما،137
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ثان ًيا :تقديم تصور نظري للدور املنشود للبنوك اإلسالمية وكيف تقوم به ،وهذا
الدور املحوري الذي قامت من أجله املصارف اإلسالمية ويتلخص يف كوهنا
مؤسسات رأس مال خماطر حتشد املوارد النقدية من جهات الفائض عىل أساس
ثم تقوم بضخها يف االقتصاد عىل شكل مشاريع منتجة
عقد املضاربة أو املشاركةّ ،
أيضا عىل أسس املشاركات.
ً
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خصوصا؟ وكيف ختفض مستويات اخلطر األخالقي؟
واملضاربة
ً
 -ما السبيل لتفعيل دور املصارف اإلسالمية كمؤسسات رأس مال خماطرولتوظيف صيغ املشاركات واملضاربات؟
وأخريا هل تالئم البيئة القانونية طبيعتها اخلاصة كمؤسسات متويل خماطر؟
-ً

حدود الدراسة وإطارها :متثل املصارف اإلسالمية العاملة يف الدول اإلسالمية
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي اإلطار الواسع مليدان هذه الدراسة ،أ ّما
احلدود الضيقة فتحددها البيانات املتوفرة للمصارف اإلسالمية العاملة ضمن
اإلطار.

موضوع الدراسة ومبرراتها

قدمت املصارف اإلسالمية نفسها للجمهور من خالل وثائق تأسيسها عىل أهنا
مؤسسات رأس مال خماطر((( ،أي أهنا تقدم التمويل للمنظمني أصحاب املشاريع
ذات الكفاءة االقتصادية والواعدة عىل أساس التمويل املخاطر ،ال عىل أساس
التمويل االئتامين؛ مما يعني ّ
أن املصارف اإلسالمية مؤسسات رأسامل خماطر
متقبلة للخطر ،األمر الذي أ ّمل أصحاب األفكار املبدعة بفرصة حتقيق أفكارهم
وحتويلها إىل مشاريع إنتاجية عىل أرض الواقع ،األمر الذي يعني توجيه املوارد
النقدية أو السيولة التي حتت ترصف البنوك اإلسالمية نحو مشاريع التنمية.
ويف نفس الوقت حتجم البنوك التقليدية عن القيام هبذا الدور ،حيث توجه
املوارد النقدية التي حتت ترصفها نحو طالبي التمويل ممن يمتلكون املالءة
املالية؛ حيث ال تعتني املؤسسات التمويلية بكفاءة املرشوع طالب التمويل ،وال
تعتني بموقع املرشوع طالب التمويل ضمن أولويات املجتمع املسلم ،أو ضمن
أولويات التنمية ،بالقدر الذي يرتكز اهتاممها عىل مالءة العميل طالب التمويل؛

((( يؤكد ذلك خبري يف الصناعة املرصفية ومن املنظرين األوائل« :أول ما قامت البنوك اإلسالمية اعتمدت نظريا عىل إحالل القراض حمل القرض،
ولكن رسعان ما عزفت هذه املصارف عن املشاركات واملقارضات إىل املداينات ،فمشت يف طريق التشابه مع املصارف التقاليدية ،حتى بالنسبة للودائع
(االستثامرية) ،وراح بعض الباحثني ،يطالبون بضامن هذه الودائع ،مما جيعلها إىل القرض الربوي أشبه منها بالقراض املزعوم »...انظر :رفيق املرصي،
ماهية املرصف اإلسالمي( ،الرياض :جملة جامعة امللك عبد العزيز1418 ،هـ1998 -م) ،املجلد العارش :ص .65
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األمر الذي يعني أن يتوجه عنرص رأس املال والذي يتصف بالندرة النسبية نحو
املشاريع األقل كفاءة ،وغال ًبا نحو التمويل االستهالكي.

من هنا قدمت البنوك اإلسالمية نفسها للجمهور عىل ّأنا مؤسسات رأس مال
ربحا
خماطر ،وسوف تقدم التمويل عىل أساس املضاربة وتتحمل نتائج املرشوع ً
أو خسارة؛ األمر الذي يعني أهنا سوف ختتار من املشاريع طالبة التمويل أكثرها
كفاءة؛ أي تلك املشاريع التي يقدم مبتكروها دراسة جدوى تدعم دالئل كفاءهتا،
وسوف تتوىل البنوك اإلسالمية التحقق من دراسة اجلدوى التي يقدمها العميل
طالب التمويل ،األمر الذي يفرتض وجود أقسام دراسات اجلدوى يف البنوك
اإلسالمية ،وسوف تكون اعتبارات الكفاءة االقتصادية هي احلاكمة يف اختيار
املشاريع ،إىل جانب معيار أولوية املرشوع طالب التمويل ضمن سلم أولويات
املجتمع املسلم الذي تعمل املصارف اإلسالمية يف بيئته ،وكذلك املعايري الرشعية
واملالية األخرى.

منهج الدراسة ومخططها
تنتهج الدراسة املنهج الوصفي واملنهج التحلييل ،حيث تسعى لتتبع املامرسة
املرصفية للبنوك اإلسالمية ،وحتليل أدواهتا وصيغها التمويلية؛ وذلك هبدف
حماكمتها ملعيار التمويل املخاطر ،وتعتمد تشخيص اخلربة املرصفية اإلسالمية منذ
139
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وملا كانت الدول النامية تفتقر ملؤسسات رأس املال املخاطر -حيث ال جيد املبتكرون
فرصا متويلية ملشاريعهم ما مل يمتلكوا الضامنات التي تشرتطها البنوك
(املنظمون) ً
التقليدية -تعاظم التخلف االقتصادي ،حيث يعاين أصحاب األفكار املبدعة من
صعوبة احلصول عىل التمويل التقليدي؛ لعدم توفر رشط التمويل الوحيد والذي
تتشدد البنوك حياله واملتمثل بالضامنات ( ،)Creditworthinessحيث توأد أحالم
أصحاب األفكار املبدعة وال جتد الفرصة كي ترتجم إىل مشاريع تبرص النور ما مل
يمتلكوا الضامنات ،األمر الذي يكرس الفقر والتخلف االقتصادي.
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نشأهتا إىل وضعها الراهن ،راصدة مواقف خرباء املرصفية اإلسالمية واملنظرين
األوائل من املامرسة العملية للمصارف اإلسالمية.

الدراسات السابقة
ظهرت العديد من الدراسات التي تشخص الواقع الراهن للمرصفية اإلسالمية،
ومن أمها والتي يراها الباحث منطل ًقا للبناء واإلضافة ،والتي تعد دراسات سابقة
للقضية حمل البحث ،ما ييل:

ـ دراسة عويضة ،عدنان :نظرية املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي ،دراسة تأصيلية
تطبيقية ،نرشها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  2010م .حيث خلصت هذه
الدراسة إىل ّ
خمصصا من التكافؤ يرعاه الترشيع املايل ،هو مقابلة
أن هناك نو ًعا
ً
املغنم (العائد) باملغرم (املخاطرة) ،أو مقابلة استحقاق الربح باالستعداد لتحمل
اخلسارة .وال يستحق الربح إال بوجود املخاطرة ،كرشط للسالمة الرشعية
ومعيار هلا؛ وعىل قدر املخاطرة يكون الربح وحيكم هذا التكافؤ عالقة طردية
موجبة .إال أن هذه الدراسة متحورت حول بناء نظرية فقهية اقتصادية ،وتطرقت
إىل بعض صيغ التمويل اإلسالمي برسمها الفقهي ،لك ّن حماكمة املامرسة املرصفية
ملعيار التمويل املخاطر مل يكن من حماورها الرئيسة ،وهذا يربر استمرار الباحث
يف البحث.
ـ دراسة قندوز ،عبد الكريم « نحو نظرية للخطر يف االقتصاد اإلسالمي» ،كذلك
متحورت هذه الدراسة حول البناء النظري لنظرية املخاطرة من حيث األدلة
واألركان واملؤيدات ،وأنواع اخلطر وأشكاله ،وهي دراسة تأصيلية عىل غرار
دراسة عويضة السابقة الذكر ّإل ّأنا أضافت لنظرية املخاطرة إضافات تركزت
حول اخلطر وأشكاله يف الدراسات الغربية ،دون حماكمة املامرسة املرصفية ملعيار
التمويل املخاطر؛ أي ّ
أن الدراسة مل تتطرق لفحص املامرسة املرصفية ملعيار
مشاركة اخلطر بني أطراف الفعالية االقتصادية.
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ـ دراسة سويلم ،سامي بعنوان»Venture Capital: A Potential Model of Musharakah« :
وهي الدراسة التي أهلمتني أن ألقي مزيدً ا من اإلضاءة ألمهية التمويل املخاطر،
وللدور املحوري للمصارف اإلسالمية؛ حيث يرى سويلم يف رأس املال املخاطر
صورة لالستثامر النشط املبني عىل أدوات املشاركة يف حقوق امللكية ،وذكر من
مزاياه تشجيعه النمو مع حفظ االستقرار املايل ،وأكّد بأنه قريب جدً ا من نموذج
املشاركة يف الفقه اإلسالمي الذي تتوق إليه البنوك اإلسالمية وإن مل يفلح أكثرها
يف تبنيه؛ ويرى سويلم يف رأس املال املخاطر النموذج األكثر مالءمة للبالد
اإلسالمية ألثره اإلجيايب عىل التنمية.
ـ دراسة إقبال ،زامري وآخرون ،بعنوان:
 »Sharingوقد نرشت هذه الدراسة يف العام  2016حتت مظلة مجعية البنوك
التشاركية يف اجلمهورية الرتكية ( )TKBBوالتي تضم مخسة بنوك إسالمية يف
اجلمهورية الرتكية .وقد خلصت الدراسة إىل أن البنوك اإلسالمية ال متارس يف
الواقع ً
متويل حقيق ًيا لتقاسم املخاطر ،وبالتايل فهي ال تساهم يف ذلك ،بل تعمل
أنظمتها التمويلية عىل جتنب تقاسم املخاطر ،وقد أوصت الدراسة بتوفري بيئة
مواتية لتقاسم املخاطر ،وبرضورة تطوير الصيغ التمويلية التي تعمل عىل تقاسم
املخاطر.

المبحث األول :أهمية رأس المال المخاطر للتنمية وللبنوك اإلسالمية

من املناسب قبل الرشوع يف مطالب هذه الدراسة وضع القارئ الكريم يف بيئتها،
حيث ترتكز الدراسة عىل مفهومني رئيسني مها :رأس املال املخاطر كمصدر
متوييل ،ورواد األعامل .وبقصد برأس املال املخاطر املخاطر((( ذلك النوع من
التمويل القائم عىل تقاسم املخاطر بني املمول واملتمول؛ بحيث يتقاسام نتائج
((( بحسب تعريف سامي سويلم لرأس املال املخاطر فهو :صورة الستثامر نشط مبني عىل أدوات املشاركة يف حقوق امللكية.

Sami AL-Suwailem, Venture Capital: A Potential Model of Musharakah: Islamic Economy Riyadh, JKAU:,Vol.10,p3(1418
)A.H\1998 AD
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ربحا أو خسارة.
املرشوع ً
وهذا النوع من التمويل القائم عىل الرشاكة يف تقاسم نتائج املرشوع يعد أكثر كفاءة
نظرا الختفاء كلفة اقرتاض رأس
من التمويل التقليدي القائم عىل سعر الفائدة ً
املال النقدي من قائمة التكاليف الكلية .أ ّما رواد األعامل((( فهم مبتكروا املشاريع،
أجرا تعاقد ًيا من أحد،
وهم املنظمون يف املفهوم االقتصادي الذين ال يتقاضون ً
إنّام العائد الذي يسعون إليه هو الربح ،وهبذا احلافز يواجهون املخاطر املتمثلة
يف االلتزام العقدي بدفع األجور للعامل ،والريع ألصحاب امللكيات العقارية،
ودفع كلفة اقرتاض رأس املال النقدي (الفوائد) للبنوك ،وبعد دفع الكلف الثالثة
السابقة إذا كانت اإليرادات الكلية تغطي التكاليف الكلية فالفائض هو الربح الذي
يمثل العائد واحلافز لرواد األعامل ،ويف حال جتاوزت التكاليف الكلية اإليرادات
فإنم يتحملون اخلسائر ،فهم متحملون للمخاطر ( ،)Risk Takerلذلك
الكلية ّ
فهم يتوقون إىل التمويل املخاطر؛ أي أن يشاركهم املمول حتمل املخاطر .ففي
منتصف القرن املنرصم ،عندما لوحظ إحجام البنوك التقليدية عن تقديم التمويل
للمرشوعات الصغرية ذات املخاطر العالية ،وذات األفكار غري التقليدية ،وعادة
خصوصا عند املراحل األوىل (بذرة رأس
ما تكون خماطر مثل هذه املشاريع عالية،
ً
املال) وبداية النمو ،كانت البداية األوىل يف الغرب عىل يد عائالت أمريكية غنية
يف العرشينيات والثالثينيات من القرن املنرصم ،حيث قامت بتمويل مشاريع
صغرية ومبتكرة ،برأس مال خماطر ،وقد أصبحت هذه املشاريع رشكات عمالقة
بعد ميض عقد أو عقدين من الزمان .وكانت العالمة الفارقة واملميزة يف التاريخ
احلديث لرأس املال املخاطر ،عند إنشاء رشكة ()American Development Research
عام 1964م ،يف مدينة ماستي شوس األمريكية ،حيث مولت هذه الرشكة برأس
املال املخاطر من قبل مؤسسات وأفراد ،كأول رشكة متويل خماطر متول األفكار
اجلديدة واملبدعة ،وقامت هذه الرشكة عىل يد )Ralph Flanders( :الذي الحظ
يدر املال عن طريق اخلوض باملخاطرة واالبتكار.
((( بحسب ويكبيديا :رائد األعامل هو مالك أو مدير مرشوع ّ
 /https://ar.wikipedia.org/wikiرائد -أعامل

142

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

(4) (2 Ganpers, p. and J. Lerner, The Venture Capital Revolution,) journal of Economic Perspectives ( :vol (15), No (2): pp 145- 168.

((( انظر للمزيد عن خصائص :املنظمني اللذين يتوقف عليهم املستقبل االقتصادي ()Entrepreneurship

- Robbins, S. and M. Coulter, Management, (New Jersey ; prentice-Hall,2003) ، pp (5 - 9).

143

دور املصارف اإلسالمية يف متويل رواد األعامل برأس مال خماطر
دراسة نقدية للمامرسة املرصفية

عدم توافر التمويل للمرشوعات الصغرية واألفكار املبدعة واجلريئة ،من جانب
املصارف التقليدية ،فقام بإقناع البنوك ورشكات التأمني واملؤسسات املالية ،وقام
دعم
بإقناع أفراد وعائالت غنية بأمهية متويل رشكته برأس مال خماطر ،وقد تلقى ً
من أفكار األستاذ ( )Doritoيف جامعة هارفرد(((.
وللعمل املخاطر (املبدع واملبتكر) أمهية كربى ،فمستقبل االقتصاد يتوقف عىل
أولئك األفراد الذين خياطرون بأوقاهتم وأمواهلم وجهدهم ،الكتشاف فرصة
استثامرية ال يراها غريهم لتحقيق قيمة ،مع العمل عىل استمرار تلك القيمة،
دائم مستعدون ملجاهبة األخطار،
فهؤالء املنظمون يسعون إىل النمو والتوسع ،وهم ً
وليس لدهيم نية لكي يتوقفوا عند احلجم الصغري الذي بدأوا به ،فهم يعملون
بكد واجتهاد ومثابرة لكي تستمر أعامهلم وتكرب .وأهم ما يميز هؤالء املنظمني
املبتكرين هو استعدادهم لتحمل املخاطر ،ومتتعهم بشخصيات نشطة ومؤثرة،
فرصا وتستغلها(((.
قادرة عىل اختاذ قرارات هامة وخطرة من شأهنا أن حتدث ً
تفكريا غري تقليدي ،فيه خروج عن الواقع املألوف
وملا كانت التنمية تتطلب
ً
وحتريك للمجتمع باجتاه اإلنتاج الكبريّ ،
مهم من عملية التنمية يعتمد
شطرا ً
فإن ً
عىل اإلبداع واالبتكار واملخاطرة ،فتقدم املجتمع األورويب مدين لألفكار املبدعة
واملبتكرة ،وما تلبث هذه األفكار املبدعة واملبتكرة أن تتحول إىل خمرتعات ،لكن
ذلك يعتمد عىل مدى االستعداد لتحمل املخاطرة .فاإلبداع واالبتكار حيتاج من
يموله برأس مال خماطر؛ أي غري مضمون النتائج مئة باملئة ،بل نتائجه حمتملة،
ولك أن تتخيل حجم املخاطرة التي حتملها املنظمون املبدعون يف حتويل األفكار
املبدعة إىل آلة بخارية ،وإىل مولد كهربائي ،وسيارة ،لقد كانت املخاطرة يف متويل
أساسا كي ترى هذه املخرتعات النور ،وكان هلا الدور
هذه األفكار املبدعة مطل ًبا ً
املحوري يف دفع اإلنتاج أشوا ًطا كبرية إىل األمام يف نوعيته وحجمه وكفاءته.
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يضيف أحد الباحثني ّ
بأن رأس املال املخاطر «هو صورة الستثامر نشط مبني عىل
أدوات املشاركة يف حقوق امللكية ،ومما يذكر من مزاياه تشجيعه النمو مع حفظ
االستقرار املايل ،ويبدو من وجهة إسالمية أنّه قريب جدً ا من نموذج املشاركة
الذي تتوق إليه البنوك اإلسالمية ،وإن مل يفلح أكثرها يف تبنيه .ورأس املال
املخاطر مالئم جدً ا للبالد اإلسالمية ألثره املبارش عىل التنمية»((( .ومن خالل
االقتباسات السابقة يدرك القارئ أمهية هذا النوع من التمويل والذي يعد املربر
املنطقي حلضور املصارف اإلسالمية عىل الساحة ،وهذا ما برشت به مجهورها
نموذجا خمتل ًفا عن البنوك التقليدية يف التمويل.
وأهم ما يربر وجودها ،لتقدم
ً
ولكن ملاذا حتجم البنوك اإلسالمية عن التمويل املخاطر؟ وملاذا ترجئ ذلك إىل
املستقبل ،هذا ما تناقشه الفقرة التالية.

المبحث الثاني :أسباب ونتائج إحجام البنوك اإلسالمية
عن التمويل المخاطر
ترجع أسباب إحجام املصارف اإلسالمية عن التمويل املخاطر إىل البيئة القانونية
غري املواتية ،وإىل سيكولوجية جتنب اخلطر لدى املصارف اإلسالمية ،ويرتتب
عىل ذلك نتائج سلبية للدور التنموي للمصارف اإلسالمية ،ونتائج سلبية
عىل الكفاءة االقتصادية يف استخدام عنرص رأس املال النادر ،وتشويه للعدالة
التوزيعية املتعلقة بتساوي فرص احلصول عىل التمويل بني مجيع فئات املجتمعات
املسلمة.
(6) AL-Suwailem, Sami, Venture Capital: A Potential Model of Musharakah, Riyadh, JKAU: Islamic Economy, Vol.10, (1418
A.H\1998 AD), pp.3 - 20
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المطلب األول :أسباب إحجام المصارف اإلسالمية عن التمويل المخاطر
البيئة القانونية :البيئة القانونية غري املناسبة لطبيعة املصارف اإلسالمية التي

تعمل فيها األخرية ،تتمثل يف معايري السيولة وضامن الودائع التي تفرضها البنوك
املركزية عىل مجيع البنوك ،دون مراعاة خلصوصية املصارف اإلسالمية ،حيث

تلزمها باالحتفاظ بنسب سيولة وباحتياطات إلزامية حتد من قدرهتا عىل التمويل
املخاطر ،كذلك تلزمها بمعايري املالءة املالية لطالبي التمويل؛ وذلك محاية ألموال
املسامهني واملودعني يف املصارف اإلسالميةّ ،إل ّ
أن األخرية مل ختط خطوات لألمام

خالهلا ميزهتا واختالفها عن البنوك التقليدية .وسوف يلقى مزيد من الضوء عىل
البيئة القانونية غري املواتية يف املطلب التايل.

سيكولوجية جتنب اخلطر لدى املصارف اإلسالمية :يعود سبب إحجام املصارف

اإلسالمية عن التمويل املخاطر إىل أسباب سيكولوجية تتلخص يف جتنب اخلطر
خصوصا ّ
أن األدوات األخرى
إيثارا للسالمة والربح املضمون،
ً
(ً )Risk Affair
املرتبطة باملرابحات أكثر ضامنًا وأقل كلفة يف اجلهد واملتابعة ،بينام يتضمن عقد

املضاربة خماطرتني رئيستني :األوىل :تتعلق بحوالة األسواق وتبدل األسعار

(خماطر السوق) ،والثانية :تتعلق بأمانة العميل طالب التمويل (املضارب)،

أوما يعرف يف األدبيات االقتصادية باخلطر األخالقي ( ،)Moral Hazardوهذا ما
سوف تناقشه الدراسة الح ًقا بطرح حلول ومقرتحات لتخفيض مستوى اخلطر
األخالقي.

المطلب الثاني :النتائج االقتصادية إلحجام المصارف اإلسالمية عن صيغ
التمويل المخاطر

ال زالت املصارف اإلسالمية تستخدم يف الدعايات الرتوجيية مربرات وجودها
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حلل هذه املعضلة القانونية ،ومل تصل إىل تفامهات مع اجلهات الرقابية توضح من
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يف جتنيب الشعوب املسلمة الربا ،وتوفري التمويل عىل أسس عادلة كاملضاربة
وأنا تك ّيف موقفها جتاه أصحاب الودائع االستثامرية عىل أساس
واملشاركاتّ ،
عقد املضاربة فأصحاب الودائع االستثامرية أرباب املال ،واملرصف اإلسالمي
عامل املضاربة أو املضارب املشرتك ،حيث يقوم بحشد املوارد النقدية يف
احلسابات االستثامرية واألوعية االدخارية هبدف االجتار واالستثامر .بينام ال تقدم
املصارف اإلسالمية الفوائض النقدية املحتشدة لدهيا لطالبي التمويل عىل أساس
عقد املضاربة ،بل حتجم عن ذلك وتفضل أن تقدم التمويل عىل أساس املرابحة
أو التورق أو التمويل التأجريي؛ أي العدول عن صيغ املشاركات إىل الصيغ
التي تؤول إىل عقود مديونية يف هناية املطاف مكبلة بالضامنات ،أي ّأنا متارس
نفس الدور التقليدي للبنوك التجارية ،وهو دور الوسيط املايل؛ ويف ذلك يقرر
أحد اخلرباء يف جمال املصارف اإلسالمية« :واملصارف اإلسالمية احلالية تأخذ
بالقراض يف جمال اجتذاب الودائع ،ولكنها قلام تلجأ إىل القراض يف جمال توظيف
املال بل تعزف إىل املداينات ،املرابحات واإلجيارات التمويلية»((( .وعىل طالب
التمويل أن يقدم الضامنات التي تعني ّ
أن املتمول (املقرتض) سوف يرد أصل
القرض إضافة لنسبة ربح متفق عليها عقد ًيا ،بل غال ًبا ما تكون كلفة التمويل
اإلسالمي أكرب من كلفة التمويل التقليدي؛ بسبب الكلف اإلضافية الناجتة عن
الرشوط املطلوبة لبيع املرابحة ،واألدوات الشبيهة التي تؤول إىل عالقة املديونية،
مما يعني خيبة أمل أصحاب املشاريع الواعدة حينام ال يمتلكون الضامنات من
جهة ،ومن جهة ثانية خيبة أمل مشاريع التنمية واإلنتاج احلقيقي وانحصار
التمويل يف فئة أصحاب الضامنات لتمويل هنمهم االستهالكي.
ّ
إن املشاريع الواعدة واألفكار املبدعة ال تقرتن رضورة بامتالك مبتكرهيا
للضامنات التي متثل املعيار األهم بالنسبة للمصارف اإلسالمية يف منح التمويل،
مما يعزز تركز الثروة إىل جانب من يملكون الضامنات ،والالكفاءة يف ختصيص
((( املرصي ،رفيق  ،ماهية املرصف اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .63
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عنرص رأس املال النادر ،وبذلك تبقى مسألة العدالة يف احلصول عىل التمويل
مسألة مرجأة إىل الوقت الذي يشهد ً
حتول نحو املسار املأمول.

كذلك يؤدي تقديم التمويل عىل أسس املداينة وضامن املنظم بإعادة أصل التمويل
إضافة لربح عقدي متفق عليه بني املمول واملنظم ،إىل تركز رأس املال إىل جانب
األغنياءّ .
إن حاجة املشاريع الواعدة إىل رأس املال املخاطر متثل رضورة تنموية،

ورضورة للعدالة التوزيعية ،فالعدل يأبى أن يكون طرف (املنظم) يف مهب الريح
ً
علم
متحمل للخطر ،بينام الطرف املمول (املرصف) يضمن ً
ربحا بقوة القانون؛ ً
احلفاظ عىل هذا العنرص النادر ال ينبغي من جهة العدالة أن يرتك مكشوف الظهر؛

ففي حالة اخلسارة سوف يكون ملز ًما قانونًا بإعادة أصل التمويل إضافة للربح

املتعاقد عليه ،وحينئذ سوف خيرس املجتمع العنرص األهم يف الفعالية االقتصادية

خلف القضبان .وللقارئ أن يمعن النظر يف مآل الثروة ،فلطاملا كان طرفا الفعالية

دائم بقوة القانون (الفائدة العقدية)،
االقتصادية املرصف واملنظم أحدمها يكسب ً
بينام الطرف اآلخر متحمل للخطر يربح أو خيرسّ ،
فإن مستقبل الثروة آيل إىل

حتم.
طرف املمولني ً

أ ّما من جهة الكفاءة االقتصادية ّ
فإن التمويل القائم عىل املداينة ينتهك معايري

الكفاءة االقتصادية؛ حيث متثل أعباء االقرتاض ما يقارب ثلث تكاليف املرشوع
وتزيد عن ذلك كلام طالت فرتة السداد ،األمر الذي يضعف الوضع التنافيس

للمرشوع مقارنة بمرشوع افرتايض آخر حصل عىل متويل برأس مال خماطر،
حيث تنعدم (كلف التمويل) من قائمة التكاليف املحاسبية يف املرشوع األخري،

مما يعني قدرة املنتج األخري عىل البيع بسعر أقل مقارنة باملرشوع املمول من البنوك
(اإلسالمية أو التقليدية) وهذا التمويل برأس املال املخاطر يرفع من مستوى

الكفاءة االقتصادية والتي ُمؤ ّداها باملجمل أكرب كمية إنتاج ممكن بأقل التكاليف
147

دور املصارف اإلسالمية يف متويل رواد األعامل برأس مال خماطر
دراسة نقدية للمامرسة املرصفية

ّ
بأن عنرص التنظيم هو العنرص النادر واألهم يف العملية اإلنتاجية ،ومن أجل
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املمكنة ،ممّا يعظم الربحية االقتصادية واالجتامعية.

بينام سيكون املرشوع املمول عىل أساس املداينة والعائد العقدي املتفق عليه
سل ًفاَّ ،
أقل كفاءة بسبب ارتفاع التكاليف التي سوف تؤثر سل ًبا عىل الوضع
التنافيس والتسويقي ،وهذا ستكون له تداعيات عىل مستوى الرفاه االجتامعي
واالقتصادي .ورغم أمهية الدور االقتصادي والتنموي لرأس املال املخاطر
فإن املصارف اإلسالمية ال زالت حتجم عنه .ومزيدً ا من إلقاء الضوء عىل البيئة
القانونية التي تعمل فيها البنوك اإلسالمية والتي تعد السبب األول من أسباب
إحجام البنوك اإلسالمية عن التمويل املخاطر ،يف املطلب التايل.

المبحث الثالث :البيئة القانونية التي تعمل فيها البنوك اإلسالمية
من الناحية الفنية ال يمكن للبنوك املركزية جتاهل البنوك واملؤسسات املالية
نظرا لطبيعتها
ألنا تسهم يف التأثري عىل العرض النقدي ولو بنسبة قليلة ً
اإلسالمية؛ ّ
املختلفة وحرص املركزي عىل ضبط العرض النقدي من جهة ،ومن جهة ثانية
لدورها يف حشد مدخرات فريق من أصحاب الفوائض النقدية ممن يتحفظون
عىل التعامل مع البنوك التقليدية .وبذلك لن تكون املصارف اإلسالمية معفاة من
اخلضوع ألحكام وقوانني البنوك املركزية ،مما يصنع بيئة غري مالئمة وصعبة متثل
علم ّ
بأن معظم املصارف اإلسالمية تعمل
حتد ًيا يف مسرية املصارف اإلسالميةً ،
ضمن النمط املزدوج ،أي تعمل إىل جانب البنوك التقليدية.

ّ
إن جوهر عمليات املصارف اإلسالمية هي الودائع االستثامرية التي تودع يف
األوعية االستثامرية لدهيا بوصف أصحاهبا أرباب املال ،وبوصفها عامل املضاربة،
ويفرتض ّأنا ختضع لقاعدة الغنم بالغرم ،وعليه ّ
فإن املرصف اإلسالمي ال يضمن
الودائع االستثامرية ما مل يتعد أو يقصِّ  ،وهو بذلك يضارب بأموال املودعني
مقابل نسبة شائعة من الربح املتحقق ،وذلك من خالل استثامره املبارش ألموال
148

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

املودعني يف مشاريع استثامرية أو جتارية ،أو من خالل دفعها ملضاربني أو رشكاء يف
مشاريع إنتاجية أو جتاريةّ .
إن هذه الطبيعة اخلاصة واملميزة للمصارف اإلسالمية
تستدعي رقابة خاصة من البنك املركزي ختتلف عن الدور الرقايب للبنوك املركزية
عىل البنوك التجارية ،كذلك ّ
فإن املصارف اإلسالمية ختضع لرقابة رشعية تراعي
الضوابط الرشعية لعقد املضاربة يف الفقه اإلسالمي وعقود املشاركات عمو ًما،
والبيوع الرشعية واإلجارات.

((( البعيل ،عبد احلميد ،تنظيم العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية والبنوك التقليدية األخرى( ،اإلمارات :جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
كلية الرشيعة والقانون 17-15 ،مايو 2005م 9-7،ربيع اآلخر 1426هـ) ،أعامل املؤمتر العلمي الرابع عرش املؤسسات املالية اإلسالمية ،ص.1452
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مع ذلك ّ
فإن البنوك املركزية حتظر عىل البنوك عمو ًما عمليات البيع املبارش
واالسترياد والتصدير والزراعة والتصنيع والتعدين ....الخ((( .وهذا احلظر
قوض األساس الذي ترتكز عليه املصارف اإلسالمية ويغري وجهتها من
ُي ّ
االستثامر واملتاجرة املبارشة إىل الوساطة املالية ،األمر الذي يعني بيئة قانونية غري
موائمة لطبيعة العمل املرصيف اإلسالمي.
تكشف عن ذلك تلك البيانات والنامذج والقوائم التي تلتزم البنوك اإلسالمية
بتقديمها بشكل دوري للبنك املركزي ،مثل»بيان املتوسط اليومي لنسبة
االحتياطي ،وبيان نسبة السيولة ،وبيان معيار كفاية رأس املال ،وبيان معيار
التوسع االئتامين ،وبيان األصول واخلصوم بالعمالت األجنبية ،وبيان حتليل
أرصدة القروض املكونة هلا ...،وقد تبني للباحث من دراسة وحتليل هذه النامذج
والتقارير وما اشتملت عليه من بيانات ومعلومات أهنا أعدت خصيصا لبيانات
وأرقام وبنود خاصة بالبنوك التقليدية ،ومن ذلك عىل سبيل املثال البيانات عن
املراكز املالية الشهرية ،وبيانات نسبتي االحتياطي والسيولة ،واجلداول التفصيلية
التي توضح توزيعات القروض والسلفيات والكمبياالت املخصومة ،حيث
يفرتض يف الوحدات التي تقوم بتقديم هذه البيانات والنامذج تعاملها عىل
أساس سعر الفائدة ال عىل أساس املشاركة والغنم بالغرم كام هو احلال يف البنوك
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اإلسالمية .(((»..من خالل االقتباس السابق يتبني ّ
بأن املصارف اإلسالمية ختضع
لنفس أدوات السياسة النقدية التي ختضع هلا البنوك التقليدية ،من معدل سعر
الفائدة إىل معدل إعادة اخلصم ،ونسب السيولة ،دون مراعاة الطبيعة واهليكلية
املختلفة للمصارف اإلسالمية .ومن املفرتض أن تؤثر هذه األدوات الكمية سل ًبا
عىل أداء املصارف اإلسالمية «وقد تنعكس يف تدين نسب توزيع األرباح عىل
حسابات االستثامر لدى هذه املصارف والنوافذ والفروع اإلسالمية»(.((1
من خالل االقتباسات السابقة ختلص الدراسة إىل تقرير ما ييل:

مجة نتيجة خضوعها لنفس اإلجراءات
تواجه املصارف اإلسالمية صعوبات ّ
الرقابية من قبل املركزي عىل البنوك التقليدية ،حيث تطبق البنوك املركزية عىل
املصارف اإلسالمية نفس نسبة السيولة بالرغم من اختالف طبيعة املصارف
اإلسالمية عن البنوك التقليدية ،فهي ال تتعامل بالسندات احلكومية .كذلك
تطبيق البنوك املركزية عىل املصارف اإلسالمية نفس نسبة االحتياطي النقدي
اإللزامي ،يف الوقت الذي ال تسمح الضوابط الرشعية للمصارف اإلسالمية بأن
تستفيد من متويل البنوك املركزية عىل أساس سعر الفائدة ،من خالل سعر اخلصم
وعمليات السوق املفتوحة .كذلك ال تتامشى نسبة رأس املال إىل الودائع املطبقة
عىل البنوك التقليدية مع الطبيعة املميزة للمصارف اإلسالمية بتكييف عالقتها
بأصحاب الودائع االستثامرية عىل أساس عقد املضاربة ،حيث يد املضارب عىل
الودائع االستثامرية يد أمانة ال يد ضامن .يضاف إىل ما تقدم عدم تناسب سياسة
العقوبات والغرامات عىل أساس سعر الفائدة مع املصارف اإلسالمية.
ومن املؤكد ّ
أن حجز نسبة من حسابات االستثامر املهيأة لالستثامر عىل شكل

((( أبو النرص ،عصام ،ورقة عمل عن املشكالت العملية بني البنوك اإلسالمية واألجهزة احلكومية ،ندوة ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية( ،ديب5-3 :
سبتمرب 2005م).
( ((1الطراد ،إسامعيل إبراهيم ،وسامل رحومة احلويت ،الترشيعات واإلجراءات التي تنظم العالقة بني املصارف اإلسالمية واملرصف املركزي -دراسة
مقارنة بني األردن وليبيا )،طرابلس :مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين ،املركز العايل للمهن املالية واإلدارية ،وأكاديمية الدراسات العليا28-27،
أبريل 2010م.
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احتياطيات قانونية عىل احلسابات االستثامرية يؤثر سل ًبا عىل أرباح أطراف
الفعالية االقتصادية رب املال واملضارب؛ مما يؤثر عىل املوقف التنافيس للمصارف
اإلسالمية.

وأخريا فمن حق املصارف اإلسالمية أن تعمل يف بيئة تنظيمية ورقابية داعمة
ً
ملسريهتا يف حتقيق أهدافها املنشودة ،ويعزى حتول املرصفية اإلسالمية نحو دور
الوساطة املالية إىل البيئة القانونية غري املواتية لطبيعة املصارف اإلسالمية ،وإىل
حالة االرتياح لألرباح السهلة والرسيعة التي حتصدها املصارف اإلسالمية رغبة
منها يف جتنب اخلطر ،ولك ّن املصارف اإلسالمية ما تلبث وأن تفقد ثقة اجلمهور،
وعليها أن تعيد النظر يف نقاط القوة التي متلكها ،وتستفيد من األدبيات النقدية
واملقرتحات التي يقدمها القطاع األكاديمي ،ففي عقد املضاربة قوة كامنة إذا ما
ُف ّعلت .ولكن يف ظل البيئة القانونية التي تعمل حتت مظلتها املصارف اإلسالمية
ويف ضوء اخلربة العملية للمصارف اإلسالمية هل تعترب هذه املصارف مؤسسات
رأسامل خماطر؟
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واإلشكالية يف البيئة القانونية تتمثل يف سعر الفائدة التي تعتمدها البنوك املركزية
كأداة رقابية وعقابية ،وهنا نقرتح تطوير معايري وأدوات للرقابة والتوجيه يف
البنوك املركزية تستوعب الطبيعة اخلاصة للمصارف اإلسالمية كوهنا ال تتعامل
أخذا أو عطاء ،وعملها يرتكز عىل االستثامر أو ّ
بالفائدة املرصفية ً
االتار املبارش،
حيث متلك األصول ملكية مبارشة ،وتشارك يف مشاريع منتجة متحملة نتائج
ربحا أو خسارة .وثمة بدائل أخرى من صميم العمل املرصيف اإلسالمي
االستثامر ً
يمكن للبنوك املركزية استخدامها ،كتحديد نسبة املصارف اإلسالمية يف أرباح
املشاركات واملضاربات ،كأدوات للتوسع أو التكميش.
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المبحث الرابع :هل البنوك اإلسالمية مؤسسات رأس مال مخاطر؟

ما يميز البنوك اإلسالمية حسب وثائق التأسيس( ((1التي ن ّظرت للدور املنشود
للبنوك اإلسالمية أهنا سوف تقدم التمويل عىل أسس املضاربة ،وسوف تقدم
التمويل للمشاريع عىل أسس الكفاءة االقتصادية وأولويات املجتمع املسلم ،ولو
تتبعنا عمليات الرتويج للبنوك اإلسالمية سوف نجد بنا ًء نظر ًيا متينًا ملربرات قيام
املصارف اإلسالمية من حترير املجتمعات اإلسالمية من ربقة الربا ،إىل العدالة
والتنمية.
إال أن النظر الفاحص إىل املامرسة العملية يؤكد ّ
أن البنوك اإلسالمية مؤسسات
للمتاجرة يف الديون ،هذا ما قرره الراصدون للتجربة املرصفيةّ ،
«إن املصارف
اإلسالمية إذا مشت يف طريق املرابحة واإلجارة التمويلية وغرامات أو تعويضات
فإنا تعود لالقرتاب من نموذج املرصف التقليدي»( .((1ومن خالل رصد
املامطلة ّ
شهادات خرباء املرصفية اإلسالمية ،يتبني ّ
أن املصارف اإلسالمية تتمحور يف
توظيف املوارد النقدية لدهيا حول صيغة املرابحة واإلجارة التمويلية والتورق،
وما شاكل هذه الصيغ التي تؤول إىل التجارة يف الديون ،أ ّما الصيغ التمويلية
التي تقوم عىل أساس رأس املال املخاطر فهي تكاد أن تكون نادرة ،فقد خلصت
عدد من الدراسات( ((1التي رصدت نسبة االستثامرات يف املضاربات إىل إمجايل
االستثامرات يف البنك اإلسالمي األردين عن العقد األول من العام  81إىل  1984م
عىل التوايل ،ما ييل .% 3 ، % 2.6 ، % 3 ، % 5 :يف حني نجد نسبة املرابحات يف نفس
البنك يف الفرتة ذاهتا ،ما ييل. % 72 ، % 78.7 ، % 76.5 ، % 70.8 :
( ((1نقصد بوثائق التأسيس تلك التصورات التي قدمها الرواد األوائل حول كيفية عمل البنك اإلسالمي واملقومات الالزمة له والتصور املقرتح
خلطوات التنفيذ ومن أشهرها الدراسة املرصية إلقامة نظام العمل يف البنوك اإلسالمية (1973م) ،واتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية (1974م)،
والنظام األسايس لبنك ديب اإلسالمي (1975م) ،واألوراق البحثية املقدمة للمؤمترات املعنية باالقتصاد اإلسالمي واملرصفية اإلسالمية ،والوثائق
التأسيسية التي منحت البنوك اإلسالمية بموجبها حق مزاولة العمل كمصارف إسالمية ذات خصائص متيزها عن املصارف التقليدية.
( ((1املرصي ،ماهية املرصف اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .67-61
( ((1انظر :أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
1417هـ 1996 -م) الطبعة األوىل ،ص  .66وانظر :عامر ،باسم أمحد وسائل تفعيل مبدأ املشاركة يف املصارف اإلسالمية :جملة مركز صالح كامل
لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة األزهر ،العدد .58
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( ((1بلتاجي ،حممد ،نحو بناء نموذج حماسبي لتقويم وسائل االستثامر يف البنوك اإلسالمية (املرابحة ،املضاربة ،املشاركة) ،الندوة الدولية نحو ترشيد
مسرية البنوك اإلسالمية ،اإلمارات ،ديب ( 5-3سبتمرب 2005م) ،ص.12-10

153

دور املصارف اإلسالمية يف متويل رواد األعامل برأس مال خماطر
دراسة نقدية للمامرسة املرصفية

بينام بلغت نسبة املشاركات يف بيت التمويل الكويتـي ما ييل،% 0.9 ،% 1 ،% 0.2 :
عن األعوام من  84إىل  1986م.
يف حني بلغــت نسـبة املرابحات يف مصــرف قطر اإلسالمي،% 98.3 ،% 97.3 :
 ، % 95.4 ،% 92.7عن األعوام  84إىل  1987م.
واستنا ًدا إىل فرتة زمنية الحقة لدراسة صيغ االستثامر يف كل من البنك اإلسالمي
األردين ،وبنك ديب اإلسالمي ،ومرصف قطر اإلسالمي (العام 1999 - 1991م)
تبني أن املرابحة هي الصيغة االستثامرية األوىل يف توظيف تلك املصارف ملواردها
بمتوسط نسبي  % 63.8 ، % 74.4 ، % 49.9عىل التوايل ،بينام بلغت نسبة املشـاركة
 % 2.3 ، % 2.4 ، % 2.5للبنوك الثالثة عىل التوايل.
وتعكس البيانات املجمعة ّ
بأن التوظيف قصري األجل يستحوذ عىل الوزن النسبي
األكرب من استثامرات البنوك اإلسالمية ،حيث بلغت نسبته  .% 75.6وىف نفس
الوقت مل حيظ االستثامر متوسط وطويــل األجل بيشء يذكر ،فقد بلغت نسـبته
.% 5.4
كام أن دراسة ميزانيات بعض البنوك اإلسالمية عن فرتات الحقة ( )2000 - 92تبني
أن املتوسط النسبي لالستثامر طويل األجل إىل إمجايل االستثامرات حقق نسـبة
 % 3.28يف البنك اإلسالمي األردين ،و  % 3.08يف بنك فيصل اإلسالمي يف مرص،
و  % 1.09يف البنك العريب اإلسالمي الدويل % 0.82 ،يف بنك التمويل املرصي
السعودي ،وهذا يعني أن السمة الغالبة املسيطرة عىل استثامرات هذه املصارف
أهنا استثامرات قصرية األجل.
وقد توصل الباحث حممد بلتاجي( ((1إىل نفس النتيجة يف دراسته ،حيث تشري
البيانات «املنشورة للبنوك السعودية أن صيغــة املرابحة تسـتحوذ عىل مـــا بني
 % 35 – 30من حجم التمويل املمنوح للعمالء بالسوق املرصيف السعودي وذلك
خالل الفرتة من عام  2005 – 2000م» ،بينام تشري البيانات املنشورة لنفس الفرتة
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الزمنية أن املضاربة تشكل نسبة  % 0.02إىل  % 1من حجم التمويل املمنوح للعمالء
بالسوق السعودي ،أ ّما املشاركة فتشري البيانات املنشورة حمدودية استخدام صيغة
املشاركة يف جمال التمويل حيث تشكل نسبة ترتاوح بني  % 3.1إىل  % 1.1من حجم
التمويل املقدم للعمالء خالل نفس الفرتة.
ألنا
ولست
مضطرا كباحث أن أتتبع تطور هذه النسب يف األعوام األخريةّ ،
ً
ً
فمثل بلغ إمجايل موجودات
باتت حقيقة يقررها املراقبون للوضع الراهن،
التمويل املخصصة للمرابحة يف مرصف قطر اإلسالمي

(((1

للعام

2017 ،2016

عىل التوايل )72٫232٫021( ،)66٫323٫646( :من أصل (،)106٫183٫746

( )110٫752٫651بينام بلغ إمجايل موجودات التمويل املخصصة للمضاربة لنفس
الفرتة ،)571٫250(،)631٫700( ،أي ّ
أن نسبة املرابحات إىل إمجايل موجودات

التمويل هي .% 65 ،% 62 :بينام نسبة املضاربة إىل إمجايل موجودات التمويل هي:

 .% 0.51 ،% 0.59وهي نفس احلقيقة التي كشفت عنها البيانات املتوفرة لبعض

املصارف اإلسالمية يف سنوات سابقة والتي تؤكد تدين نسب توظيفات املضاربة
خصوصا ّ
أن غالبية املصارف اإلسالمية تعمد إىل عدم
يف املصارف اإلسالمية ،
ً
اإلفصاح عن حجم املبالغ املوظفة يف خمتلف الصيغ لدهيا ،ونسب هذه الصيغ

وأحجامها النسبية ،بل تعمد إىل دمج هذه الصيغ دفعة واحدة حتت مسمى
مضاربات ومشاركات ومرابحات؛ وذلك للحيلولة دون الكشف عن النسبة

احلقيقية للمرابحات إزاء الصيغ األخرى الغري مف ّعلة حقيقة ،والتي تقوم عىل
أساس رأس املال املخاطر ،وحتى يف جمال املضاربة التي تكيف املرصفية اإلسالمية
موقفها إزاء املودعني عىل أساسها «انتهى األمر بالصريفة اإلسالمية إىل القول
حيا أو مواطأة بتخرجيات خمتلفة ،ويف جمال قسمة الربح
بضامن مال املضاربة ترص ً
خلصنا إىل أن نصيب املودع من الربح يتحدد عىل أساس املدة الزمنية التي تقضيها
( ((1التقرير السنوي للعام  ،2017مرصف قطر اإلسالمي ،ص  ،85منشور عىل الشبكة العنكبوتية
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المبحث الخامس :لماذا تحجم المصارف اإلسالمية عن التوظيف في المشاركات
ً
ً
خصوصا ،وكيف تخفض مستويات الخطر األخالقي؟
عموما ،والمضاربة

رصد املراقبون للتجربة املرصفية اإلسالمية ظاهرة واضحة للعيان أطلق عيها
بعض اخلرباء والنقاد «بسجن املرابحة» ،والتي تعني تركز التوظيف يف صيغة
املرابحة لآلمر بالرشاء بصورة تكاد تغطي عمليات التوظيف واالستثامر يف
تلك املصارف ،يف الوقت الذي اتفق فيه املنظرون األوائل «أن نظام املضاربة هو
( ((1السبهاين ،عبد اجلبار ،دراسات مقدمة يف النقود والصريفة اإلسالمية( ،اربد :مطبعة حالوة1433 ،ه-2012م) ،ط ،1ص.158-157
( ((1انظر :نارص ،الغريب ،أصول املرصفية اإلسالمية وقضايا التشغيل( ،القاهرة :مطابع املنار العريب1420 ،ه-2000م) ط ،2ص .74صديقي،
حممد نجاة اهلل ،املصارف اإلسالمية :املبدأ والتصور واملستقبل( ،الرياض :جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي1418 ،هـ 1998 -م)،
ص  .54وانظر :أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .66
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نظرا لغياب أي أساس منطقي آخر ملحاسبة األرباح»(.((1
الوديعة لدى املصارف ً
ورغم صعوبة احلصول عىل البيانات فقد حاول عدد من الباحثني( ((1رصد هذه
النـسبة (نســبة املرابحــات إىل بـاقي التوظيفـــات) والـتي تــراوحـت بني
( )% 90 - 60من استثامرات تلك املصارف يف العامل العريب حتديدً ا (مرص ،واألردن،
ودول اخلليج) .واجلدير بالذكر ّ
أن نسب املضاربة التي يشار إليها أحيانًا بشكل
جممل يف التقارير السنوية لبعض املصارف اإلسالمية إنّام يقصد هبا ذلك التكييف
الفقهي يف جمال الوصول إىل املوارد النقدية ،فأصحاب الودائع االستثامرية أرباب
املال ،واملصارف اإلسالمية عامل املضاربة ،ال يف جمال توظيف تلك املوارد
النقدية ،فال تشكل التوظيفات يف املضاربة نسبة تكاد تذكر ،وهذا يقودنا إىل
مناقشة أسباب إحجام البنوك عن املضاربة يف جمال التوظيف.
والسؤال ملاذا حتجم املصارف اإلسالمية عن توظيف مواردها النقدية يف عقود
املضاربة ،وهل اخلطر األخالقي هو ما حيول دون االستفادة من هذه الصيغة
التمويلية والتي تعد حجر األساس يف التنظري؟ هذا ما تتناوله الدراسة يف املحور
األخري من حماورها.
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األساس الرشعي املالئم الذي يمكن االعتامد عليه إلقامة املصارف اإلسالمية،
ولذلك فقد مثل نظام املضاربة وفق هذا الطرح األسلوب األسايس الذي جيب
أن تعتمد عليه هذه املصارف ،سواء يف جمال تعبئة املوارد أو يف جمال التوظيف
واستثامر هذه املوارد»(.((1
كذلك شأن املشاركة ،فهي حجر الزاوية يف تنظري اخلرباء األوائل املنظرين للعمل
املرصيف اإلسالمي ،يؤكد هذه احلقيقة املستشار حمسن خان :إن فكرة رشعية
األرباح وعدم رشعية الفائدة ،هي حجر األساس يف إنشاء وتطبيق النظام املرصيف
اإلسالمي ،وعىل أساس هذا النظام يتوقع لألرباح واخلسائر أن تكون مشاركة
بني البنوك وبني الوحدات االقتصادية طب ًقا لقواعد معينة حمددة مسب ًقا ،فاملودع
يعامل يف النظام اإلسالمي كام لو كان من محلة أسهم البنك ،وحيق له نصيب يف
األرباح التي حيققها البنك ،غري أنه ال يعطى أي ضامنات باسرتداد القيمة االسمية
لوديعته ،أو باحلصول عىل عائد ذي معدل حمدد مسب ًقا عىل الوديعة ،والنظام
متجانس ،بحيث أنه لو حلقت بالبنك خسائر ،فإن من املنتظر أن يشارك املودع
يف هذه اخلسائر ،وبالتايل ستنخفض القيمة االسمية لوديعته ،وعىل اجلانب اآلخر
من ميزانية البنك ال يسمح للبنك أن يقوم بتحميل سعر فائدة ثابت عىل القروض
التي يقدمها ،بل عليه أن يدخل يف نوع من ترتيبات املشاركة يف الربح واخلسارة مع
املتمولني (من يتلقون التمويل) ،ولذلك يمكن بوجه عام اعتبار النظام املرصيف
اإلسالمي نظا ًما مبن ًيا عىل أساس حصص امللكية ال سعر الفائدة»(.((1
وإمعانًا يف إثبات هذه احلقيقة التي اتفق عليها املنظرون األوائل استطرد الباحث يف
الفقرات السابقة ي رصد املامرسة املرصفية للمصارف اإلسالمية مثبتًا مالحظات
اخلرباء واملتخصصني ،حتى يستقر يف ذهن القارئ انحراف املامرسة العملية عن
وثائق التأسيس ،فاملصارف اإلسالمية إنّام أنشئت لتكون مؤسسات رأس مال
( ((1أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1420 ،هـ 2000 -م)،
ص.52
( ((1خان ،حمسن ،النظام املرصيف اإلسالمي اخلايل من الفائدة حتليل نظري( ،الرياض :جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي1417( ،هـ-
1997م) ،جملد  ،9ص .26
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خماطر ،وما حيدث هو انحراف عن األصل« ،إن املامرسة احلالية للمشاركة غري
ملموسة ،وبرغم الدعوى أهنا متزايدة إال أن ظاهرة املرابحة هي التي تسيطر عىل
أيضا يف
املصارف اإلسالمية ،تليها اإلجارة ،كام تعاملت املصارف اإلسالمية ً
العقار والسبائك الذهبية والعمالت ،ومعظم اخلسائر التي أملت ببعض املصارف
اإلسالمية ساب ًقا كانت ناشئة عن املعامالت األخرية»(.((2

( ((2صديقي ،املصارف اإلسالمية املبدأ والتصور واملستقبل ،مرجع سابق ،ص .54
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وال خيفى عىل املهتم تلك املالحظات املأخوذة عىل الواقع التطبيقي للمرابحة،
حيث رصد الباحثون العديد من التجاوزات يف ترتيب هذا العقد ،فالبنك ال
يامرس عمل التاجر من رشاء السلعة وإضافة قيمة اقتصادية يف السوق من نقل
أو ختزين أو ترويج منتجات ،...وإنام يكتفي بأن يقدم له العميل فاتورة بالسلع
املراد رشاؤها ،ويقوم البنك بتسديد قيمة الفاتورة مقابل الربح املتفق عليه ،وقد
يقوم البنك بإرسال مندوب دوره يقترص عىل تسليم السلعة للعميل ودفع القيمة
للبائع ،أو يوكل البنك العميل يف ذلك ،وقد تكون السلعة موضوع املرابحة
مشرتاة من قبل باسم العميل ،فالبنك بذلك ال يتحمل أي خماطر ويبيع سلعة
ليست يف حوزته أو ملكه إضافة إىل أنه غال ًبا ما يكون الوعد بالبيع ملز ًما ،فهو
إىل العقد أقرب منه إىل الوعد ،لك ّن هذه املالحظات -عىل أمهيتها -ال تقع ضمن
اهتامم هذه الدراسة ،لكن اهتامم الدراسة ينصب عىل كيفية اخلروج من سجن
املرابحة واالنتقادات املثارة ،إىل رحابة املضاربة واملشاركات عموما ،والتي تقوم
عىل أساس رأس املال املخاطر.

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

المبحث السادس :مقترحات لتفعيل دور المصارف اإلسالمية كمؤسسات رأس مال
مخاطر ولتوظيف صيغ المشاركات والمضاربات
ذهب فريق( ((2من الفقهاء إىل ّ
أن املضاربة من جنس املشاركات وهذا ما يراه
معرضا عن اجلدل الفقهي حول أحكام املضاربة واملعاجلات الفقهية
الباحث
ً
املقررة ،فهي ليست ً
حمل هلذه الدراسة ،ويقدم معد هذه الدراسة مقرتحات
وآليات جيدها جديرة ّ
بأن تؤخذ عىل حممل الدراسة والنقد والتطوير.

املقرتح األول :يتمحور هذا املقرتح حول آلية متكن املصارف اإلسالمية يف أن تأخذ
مكاهنا من اإلنتاج احلقيقي واإلضافة االقتصادية ،فيمكن للمصارف اإلسالمية
أن تسهم يف املشاريع القائمة والتي تشري سجالهتا إىل أرباح تارخيية جيدة ،والتي
مل تصل بعد للحجم األمثل ،فتقوم باملسامهة يف رأسامهلا ولو بنسبة ضئيلة مبدئ ًيا،
حتى يتسنى هلا االطمئنان إىل استمرارية النجاح ،ولكن قد يثور تساؤل هنا :وهل
حيتاج أصحاب املشاريع الناجحة إىل رشكاء؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل نؤكد
ّ
أن حاجة املشاريع الناجحة إىل التوسع سوف تبقى قائمة ما مل تصل إىل احلجم

األمثل ،لكن ثمة مصلحة أكيدة يف رشاكة املصارف اإلسالمية لدى املشاريع
التي تسوق السلع واخلدمات االستهالكية؛ ّ
ألن املصارف اإلسالمية سوف تقدم
خدمة تتوق هلا األسواق الكربى (ما يطلق عليه املوالت) هذه اخلدمة الرتوجيية
عريضا ،يتمثل
مجهورا
ألنا متتلك
ً
ً
سوف تقوم هبا املصارف اإلسالمية بكفاءة؛ ّ
يف طالبي التمويل لرشاء سلع وخدمات استهالكية .وهنا سوف خترج املصارف
اإلسالمية من عدة إشكاالت عىل رأسها شبهات املرابحة املرصفية من« :بيع ما
ال يملك» ،و»الوعد امللزم» ،و»ربح ما مل يضمن» ..وذلك ّ
أن املرصف اإلسالمي
أسهم يف رأسامل املؤسسة أو الرشكة «املول» ،والرشيك خمول أن يبيع
يمتلك
ً
بالتقسيط أو باألجل ،وسوف يستفيد الرشكاء من مجهور املصارف اإلسالمية

( ((2ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني ،حتقيق وضبط حممد حمي الدين عبد احلميد( ،القاهرة :دار احلديث 1993 ،م) ،ج :2ص .6
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الذي تستطيع األخرية حشده لتسويق ما تعرضه تلك «املوالت» أو املعارض أو
املؤسسات السياحية والتعليمية والطبية وغريها.

هذه معاجلة أوىل متكن املصارف من توظيف مواردها النقدية عىل أساس املشاركة

يف مشاريع قائمة ،وتكون هذه املشاريع قابلة للتوسع والوصول للحجم األمثل،
أيضا بحاجة إىل رشكاء يقوموا بدور املروجني ملنتجاهتا ،وهذا املقرتح عميل
وهي ً

وال يكلف املصارف اإلسالمية خماطر غري حمسوبة ،فهي مشاريع قائمة ختتار

املصارف اإلسالمية الواعدة منها والقابلة للتوسع ،وهذا املقرتح يمتد ليشمل

مجهورا واس ًعا متعدد احلاجات من سلع استهالكية،
فاملصارف اإلسالمية متتلك
ً
إىل خدمات االستشفاء ،والتعليم ،واالتصاالت ،والسفر ،والسياحة وغريها.

املقرتح الثاين :التمويل األصغر للمشاريع الواعدة والناشئة ،ورغم مرشوعية
املقرتح السابق والدور االقتصادي املهم واملتمثل يف تصفية املنتجات (الدور

التجاري) الذي يمكن للمصارف اإلسالمية أن تؤديه يف الدورة االقتصادية ،إالّ
أنّه ليس بالدور املحوري للمصارف اإلسالمية ،حيث يرى معد هذه الدراسة
ّ
أن الدور املحوري واألهم للمصارف اإلسالمية يتجسد يف التمويل األصغر

للمشاريع الواعدة والناشئة ،وهو الدور املأمول الذي ُي ّهز مشاريع التنمية

لإلقالع ،حيث يعد رشاء أسهم مرشوع قائم من ناحية اقتصادية ليس بذي قيمة
مضافة يف الناتج القومي اإلمجايل ،بقدر ما هو إالّ عملية إحالل رشيك مكان آخر،

ما مل يؤد هذا اإلسهام يف توسيع املشاريع.

ّإل ّ
أن متويل املشاريع الناشئة والواعدة هي حمط أنظار املؤملني يف مسرية املصارف
اإلسالمية ،ملا هلذا التمويل من دور اقتصادي وتنموي ،إذ ُتجم املصارف
التقليدية عن هذا الدور جتن ًبا للخطر ،لك ّن املصارف اإلسالمية جمهزة من الناحية

النظرية لتؤدي هذا الدور ،وملا كانت عملية متويل املشاريع الناشئة برأس مال
159

دور املصارف اإلسالمية يف متويل رواد األعامل برأس مال خماطر
دراسة نقدية للمامرسة املرصفية

املؤسسات اخلدمية مثل رشكات االتصاالت ،واجلامعات ،واملستشفيات وغريها،
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خماطر تتضمن خماطر عالية ،يقدم معد هذه الدراسة مقرتحات يعتقد ّأنا عملية
ومن شأهنا أن خت ِّفض من احتامالت اخلطر األخالقي املتعلق بالعميل (عامل
يقص كام هو
املضاربة) الذي ال يضمن رأس املال يف حال اخلسارة ،ما مل يتعد أو ّ
فقها .وثمة إجراءات وخطوات لتفعيل املضاربة ،يمكن إمجاهلا وإخراجها
مقرر ً
بصورة عملية تتلخص فيام ييل:

 - 1جتهيز املصادر التمويلية املناسبة من خالل املواءمة بني األهداف االستثامرية
طويلة ومتوسطة األجل للمصارف اإلسالمية ،وبني رغبات املودعني يف السيولة
الرسيعة ،عن طريق تنويع أوعيتها وتطوير استثامراهتا من خالل االعتامد عىل
سوق اإلصدار وسوق التداول يف أسواق رأس املال ،وطرح أسهم رأس املال
املخاطر.

بأنا مؤسسات رأسامل خماطر ،متول
 - 2تعلن املصارف اإلسالمية للجمهور ّ
املشاريع الواعدة والتي تقع ضمن جدول اهتامماهتا يف القطاعات االقتصادية
ذات األولوية ،وتوضح رشوطها يف املشاريع املرغوب متويلها.

 - 3يقدم العميل طالب التمويل دراسة جدوى للمرشوع ،وهذه الدراسة ختضع
للتقييم من قسم خاص تنشؤه املصارف اإلسالمية لتقييم املشاريع والتحقق من
دراسات اجلدوى .وهنا ُيتخذ القرار االستثامري من قبل طرفني مها األهم يف
الفعالية االقتصادية عامل املضاربة واملمول (جلنة االستثامر) ،حيث يمنح العميل
فرصة لعرض مرشوعه املد ّعم بدراسة اجلدوى أمام جلنة االستثامر وجييب عن
تساؤالهتم ويطلب منه ّ
أن يشتق ضامنات من املرشوع نفسه مثل التدفقات
النقدية للمرشوع ،قيم األصول التي يملكها املرشوع ،فإن اقتنعت جلنة االستثامر
باملرشوع انتقلنا إىل اخلطوات التالية.
 - 4تتم عملية دراسة العميل من حيث سمعته التجارية ،سريته العملية ،أمانته،
توصيات من قبل معارفه يف جمال االستثامر املعني ،وهنا ال بد من وجود قسم
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خاص بدراسة العمالء وتبادل املعلومات بني املصارف عامة ،والبنك املركزي.

 - 5يف حال نجاح عامل املضاربة يف اخلطوات السابقة وحصوله عىل املوافقة من
قبل جلنة االستثامر ،يتم االتفاق معه عىل حصة البنك من األرباح املتوقعة.

 - 6يطلب من العميل ضامنة وحيدة يف حال التعدي أو التقصري ،تتمثل يف تعهد

مايل ال يف َّعل يف حاالت اخلسارة اخلارجة عن التوصيف القانوين للتعدي أو
التقصري.

ختفيضا للخطر ،حيث
 - 7يقدم التمويل عىل دفعات تتوافق مع مراحل املرشوع
ً

دراسة اجلدوى واملخطط الزمني للمرشوع.

 - 8خيول العميل (عامل املضاربة) بالترصف وإطالق يده يف املال دون تدخل

من املرصف اإلسالمي ،بينام يقترص دور املرصف اإلسالمي يف التحقق من
احلسابات والفواتري والسجالت ،...الرقابة املكتبية وامليدانية ،دون التدخل يف

عمل املضارب.

فقها ،حيث
 - 9عند هناية الفرتة الزمنية املتفق عليها يكون التنضيض املقرر ً

يتقاسم الطرفان األرباح املتحققة بعد سالمة رأس املال ،وبدوره يقوم املرصف
اإلسالمي بتقاسم األرباح املتحققة مع أصحاب الودائع االستثامرية املشاركة يف
هذا التوظيف ،بعد خصم نفقات املضاربة.

 - 10تقوم جلنة االستثامر بالتقرير عن املرشوع ومقارنة عوائد التوظيف يف صيغة
املضاربة بالتوظيفات األخرى ،وتقديم التوصيات واملقرتحات لإلدارة العليا.

ّ
إن قيام املصارف اإلسالمية هبذا الدور يتطلب موق ًفا جري ًئا ،وبيئة قانونية داعمة،
حيث تقف العقبة الكأداء عائ ًقا دون اإلقالع نحو التمويل املخاطر ،واملتمثلة يف
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تتناسب هذه الدفعات مع مراحل انطالقة املرشوع ،ويطالب عامل املضاربة
بالوثائق واملستندات التي تُطمئن جلنة االستثامر ّ
أن املرشوع يسري قد ًما حسب
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حتصني املودعني لدهيا من اخلسارة املحتملة هبدف استدامة الودائع االستثامرية؛

لذلك جلأت املصارف اإلسالمية إىل رياضة فقهية فحواها أن تضمن الودائع

االستثامرية ألصحاهبا ،تارة بمسوغ ّأنا الطرف الثالث يف املضاربة املشرتكة،
وتارة بمسوغ تربير استحقاقها مقاسمة الربح بالضامن ،فاخلراج بالضامن والضامن
باخلراج !...وتارة بالقياس عىل األجري املشرتك ،وهذه الدراسة ليست ً
حمل ملناقشة
تلك املسوغات ،لكنها حمل لطرح تصور عميل ملامرسة املصارف اإلسالمية للدور

املنشود من وجودها.

املقرتح الثالث :آلية التصكيك حلشد موارد مالية ضخمة إلطالق مشاريع البنية

التحتية ذات العائد يف األجل القصري واملتوسط والطويل ،مثل مشاريع حتديث

شبكة املواصالت العامة يف الدول النامية ،ومشاريع توسيع انتشار األسوق
الكربى وفتح فروع هلا يف األرياف والقرى ،كذلك مشاريع اخلدمات والطرق

الرسيعة والصحة والتعليم وغريها ،ويف دول العامل اإلسالمي ذات الكتلة

السكانية الكثيفة سوف تتمكن املصارف اإلسالمية من اإلفادة من قانون األعداد
الكبرية بحشد مبالغ ضخمة إذا أحسنت توظيف التكنلوجيا الرقمية وتطبيقاهتا

مشفرا قوم الراغب يف
رقم الكرتون ًيا
ً
عىل اهلاتف اجلوال ،بحيث حيمل كل صك ً
املشاركة بالتمويل بشحن حسابه باألرقام االلكرتونية املشفرة التي جيدها تباع

يف املتاجر مثل بطاقات شحن اهلاتف؛ وتلك اآللية حتتاجها املصارف اإلسالمية
لتخفيض كلف فتح وإدارة حسابات املشاركة.

وهنا يمكن للمصارف اإلسالمية أن تقوم بدور حيوي ومهم يف إرشاك الطبقة
املتوسطة ومن دوهنا من الطبقات يف متويل هذه املشاريع الكربى؛ من خالل جتزئة

رأس مال املرشوع إىل وحدات أو قسائم متويل صغرية .وهذا الدور للمصارف

اإلسالمية سوف يعزز دورها االجتامعي يف إعادة توزيع الدخل من خالل جتزئة

رأس مال املرشوع بحيث يمثل كل صك  100دوالر أو أقل لتمكني الفقراء
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من االدخار واالستثامر ،كذلك يمكن هذا الدور املصارف اإلسالمية من حتسس
حاجات املجتمعات املسلمة بإطالق مشاريع توفر اخلدمات يف املدن واملناطق
املهمشة بأموال أفراد املجتمع.
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ومبدئ ًيا وكخطوة أوىل يمكن للمصارف اإلسالمية أن توظف نسبة قليلة من
مواردها النقدية وحسب رغبة املودعني لدهيا يف متويل املشاريع الناشئة والواعدة،
وعادة ما تكون ذات خماطر عالية ،بينام توظف النسبة األكرب من مواردها النقدية
يف املشاركات برشاء حصص أو أسهم يف املشاريع الناجحة واملستقرة ،ومن خالل
خمصص احتياطي املخاطر يمكنها تشتيت اخلطر والتقليل من أثره عىل الودائع
االستثامرية.
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الخاتمة

يتبني ّ
أن املصارف اإلسالمية بوضعها الراهن ال تعد مؤسسات رأس مال خماطر،

بل مؤسسات مالية يتمحور عملها يف املتاجرة بالديون ،وقد فقدت ميزهتا والغاية
التي دأبت أديباهتا تنظر هلا وتؤ ّمل اجلمهور بتمويل املشاريع الواعدة ،ومتويل

مشاريع التنمية عىل أسس متويلية عادلة وكفؤة ختتلف يف جوهرها عن الطريقة
التقليدية يف التمويل .وتتلخص أهم النتائج يف التايل:

1.1تعتمد البنوك اإلسالمية يف متويل طالبي التمويل عىل الصيغ التي تؤول إىل
عقود مداينات يلتزم فيها املدين برد الدين ونسبة مئوية من أصل التمويل
كعائد عىل التمويل ،وهذه الصورة التي متثل عصب املامرسة العملية للبنوك
كثريا عن التمويل التقليدي ،بل هي أكثر كلفة.
اإلسالمية ال تبتعد ً

2.2تعد البنوك اإلسالمية متجنبة للخطر ،وليست مؤسسات رأس مال خماطر،
فمعظم مواردها النقدية موظفة يف عمليات تتخذ الشكل التجاري وتؤول
إىل مداينات قصرية األجل.

3.3ال تأخذ البنوك اإلسالمية وضعها الطبيعي الذي أسست من أجله
ألسباب تتعلق بالبيئة القانونية من جهة ،وألسباب تتعلق بسيكولوجية
جتنب اخلطر ،األمر الذي سيعلق أهداف التنمية إىل املستقبل املجهول.

4.4يمكن وضع آليات عملية للتوظيف يف املشاركات عمو ًما واملضاربة
خصوصا ،ويمكن عمل ًيا وضع إجراءات وتدابري للتخفيض من اخلطر
ً

األخالقي ،واشتقاق ضامنات من املرشوع نفسه للتقليل من خطر السوق.

وتتلخص أهم التوصيات فيام ييل:

1 .1عىل البنوك اإلسالمية ّأل تستمر يف حماكاة أدوات التمويل التقليدي ،وكي

حتافظ عىل ميزهتا كمؤسسات رأس مال خماطر ،عليها أن تقدم التمويل
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املخاطر للمشاريع األكثر كفاءة والتي تقع ضمن أولويات املجتمعات
اإلسالمية.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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2 .2ال بد من امليض قد ًما يف تفامهات مع اجلهات الرقابية كي تأخذ البنوك
اإلسالمية وض ًعا قانون ًيا خيتلف عن البنوك التقليدية ،ولو اقتىض ذلك إىل
أن تتحول البنوك اإلسالمية إىل مؤسسات استثامرية متحررة من الشكل
التقليدي واملؤسيس للبنوك التجارية ،فهي مؤسسات رأس مال خماطر
منشودة ،هتدف إىل جتهيز مشاريع اإلنتاج احلقيقي ومشاريع التنمية ،برأس
املال املغامر واجلريء ،وتعمل عىل إنصاف طالب التمويل (املضارب)
ربحا أو خسارة.
وجتهزه برأس مال خماطر؛ أي تشاركه نتائج املرشوع ً
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قائمة المراجع
ً
أول :المراجع العربية
 -ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني ،حتقيق وضبط حممد حمي الدينعبد احلميد (القاهرة :دار احلديث  1993م) ،ج .2

 -أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظريةوالتطبيق (القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1417 ،هـ 1996 -م) الطبعة

األوىل.

 -أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية(القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 1420 ،هـ  2000 -م).

 -الطراد ،إسامعيل إبراهيم وسامل رحومة احلويت ،الترشيعات واإلجراءات التيتنظم العالقة بني املصارف اإلسالمية واملرصف املركزي-دراسة مقارنة بني
األردن وليبيا (طرابلس :مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين ،املركز العايل
للمهن املالية واإلدارية ،وأكاديمية الدراسات العليا 28-27،أبريل  2010م).

 -البعيل ،عبد احلميد ،تنظيم العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزيةوالبنوك التقليدية األخرى (اإلمارات :جامعة اإلمارات العربية املتحدة،

كلية الرشيعة والقانون  17-15مايو  2005م 9-7،ربيع اآلخر  1426هـ) ،أعامل

املؤمتر العلمي الرابع عرش املؤسسات املالية اإلسالمية.

 -عامر ،باسم أمحد ،وسائل تفعيل مبدأ املشاركة يف املصارف اإلسالمية :جملةمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة األزهر ،العدد .58

 -املرصي ،رفيق ،ماهية املرصف اإلسالمي (الرياض :جملة جامعة امللك عبدالعزيز 1418 ،هـ 1998 -م) ،املجلد العارش.
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 -السبهاين ،عبد اجلبار دراسات مقدمة يف النقود والصريفة اإلسالمية (إربد:مطبعة حالوة 1433 ،هـ  ،2012 -ط.1

 -صديقي ،حممد نجاة اهلل ،املصارف اإلسالمية :املبدأ والتصور واملستقبل(الرياض :جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي1418 ،هـ-
1998م).

 -عويضة ،عدنان ،نظرية املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي دراسة تأصيليةتطبيقية( ،هرندن-فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي2010 ،م).

 -نارص ،الغريب ،أصول املرصفية اإلسالمية التشغيل وقضايا (القاهرة :مطابعاملنار العريب 1420 ،هـ  2000 -م) فايف سيفن فور ،ط.2

 -خان ،حمسن ،النظام املرصيف اإلسالمي اخلايل الفائدة من حتليل نظري(الرياض :جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي 1417 ،هـ -
1997م) جملد .9

  -بلتاجي ،حممد ،نحو بناء نموذج حماسبي لتقويم وسائل االستثامر يف البنوكاإلسالمية (املرابحة ،املضاربة ،املشاركة) ،الندوة الدولية نحو ترشيد مسرية
البنوك اإلسالمية ،اإلمارات  -ديب ( 5-3سبتمرب  2005م).

 -مرصف قطر اإلسالمي ،التقرير السنوي للعام  2017م ،متاح عىل الشبكةالعنكبوتية.
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الكتابات عن الحياة االقتصادية في العهد النبوي:
المالمح واالتجاهات
د .عبدالرزاق بلعباس
باحث بمعهد االقتصاد اإلسالمي ،جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية
(سلم للنشر في 2018 /8/ 1م ،واعتمد للنشر في 2018 /10/ 28م)
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الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء عىل مالمح واجتاهات الكتابات عن احلياة
االقتصادية يف العهد النبوي ،بناء عىل عينة تشمل مائة وتسعة عرشة مرج ًعا
رصدت بثالث لغات (العربية واإلنجليزية والفرنسية) ،واعتام ًدا عىل املنهج
الوصفي التحلييل .خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها أن
جل الكتابات ألفت باللغة العربية ( ،)% 65تليها اإلنجليزية ( )% 25والفرنسية
( ،)% 10السيام بفضل املدرسة التارخيية العراقية التي تركت بصمتها يف معاجلة
املوضوع بناء عىل كتابات عبدالعزيز الدوري وصالح العيل .وأظهر التوزيع
حسب تردد الكتابات أن املوضوع ال يشكل برناجمًا بحث ًيا للغالبية العظمى من
الباحثني .وكشف التوزيع وفق التخصص أن املوضوع لقي عناية خاصة وجادة
من قبل املؤرخني ( ،)% 65األمر الذي يؤكده التوزيع حسب أوعية النرش حيث
أن جل الكتابات نرشت يف شكل مقاالت علمية ( )% 45وكتب ( .)% 24يف ضوء
النتائج تويص الدراسة برصد ما كتب عن املوضوع بلغات أخرى السيام الرتكية،
واألردية ،والفارسية ،واملاليوية واليابانية واللغات األوروبية .كام تويص برصد
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الشبهات التي تثار حول احلياة االقتصادية يف العهد النبوي والتي يتداول بعضها
يف األدبيات اإلسالمية دون إدراك خللفياهتا وأبعادها ومراميها.

الكلمات المفتاحية :التاريخ ،احلياة االقتصادية ،العهد النبوي ،املالمح،
االجتاهات.
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The writings about the economic life during
the Prophetic era: features and trends
Dr. AbdulRazaq Bel Abbes
Researcher at Institute of Islamic Economics, King Abdulaziz University, Saudi Arabia

Abstract

The study aims to shed light on the features and trends of the writings on
economic life in (during) the time of the Prophet of Islam, based on a sample
of one hundred and nineteen references in three languages (Arabic, English,
French), and a descriptive analytical approach. The study f o und that most

of the writings were in Arabic (65%), English (25%) and Fre n ch (10%),
especially through the writings of the Iraqi historical school. The frequency of

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

the writings shows that the subject did not constitute a research program for
the vast majority of researchers. Moreover, the distribution by specialization

reveals that the subject was given special and serious attention by historians

(65%). This trend is confirmed by the distribution of publi c ation medium,

with most of the writings published in the form of articles (45%) and books
(24%). In light of the results, the study recommends explo r ing writings in
other languages, especially Turkish, Urdu, Persian, Malay, Japanese and
the European languages. It also recommends listing the rec e ived ideas on

economic life in the Prophetic era, some of which are discussed in Islamic
literature without awareness of their backgrounds, dimensions and goals.
Key-words: History, economic life, Prophetic era, features, trends
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المقدمة

من أكثر املوضوعات التي مل تنل حقها من البحث والدراسة يف أدبيات االقتصاد
اإلسالمي ،تاريخ الوقائع االقتصادية بالرغم ما يكتسيه من أمهية بالغة؛ فال يمكن
ملجتمع أن حيدث هنضة حقيقية من دون اكتشاف ماضيه بإجيابياته وسلبياته،
بنجاحاته وإخفاقاته ،واملجتمع الذي ينسى ماضيه حيكم عىل نفسه بأن يعيشه من
جديد ،سواء أدرك ذلك أم مل يدركه؛ فيبقى يتخبط يف دائرة مفرغة دون تشخيص
أصل الداء الذي يعاين منه منذ عقود ،بل وربام منذ قرون.

وتُشكِّل احلياة االقتصادية يف عهد النبي ﷺ حلقة هامة من تاريخ الوقائع
االقتصادية يف العامل اإلسالمي .لذلك جلبت اهتامم الباحثني األوروبيني منذ
وقت مبكّر ،لكنّهم مل يفردوا هلا دراسات مستقلة إال يف بداية القرن العرشين،
وتبعهم يف ذلك بعض املؤرخني العرب ممن خترجوا من جامعات أوروبية .وقد
ارتأت هذه الدراسة أن تس ّلط الضوء عىل أهم مالمح واجتاهات هذه املؤلفات
املكتوبة بلغات ثالث ،وهي :العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية.

بعد حتديد مشكلة الدراسة ،وأهدافها ،وأمهيتها ،ودواعي اختيار املوضوع،
وحدود الدراسة ،ومفاهيمها الرئيسة ،وأدبياهتا ،وطريقة مجع البيانات وحمدودية
الفهارس احلديثة لالقتصاد اإلسالمي ،ومصادر ومنهجية الدراسة ،تتناول
الدراسة التوزيع الزمني للكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي ،والتوزيع
حسب لغة الكتابة ،والبلد والقارة ،والتخصص ،ووعاء النرش ،واملوضوع الذي
التطرق إليه؛ وتأيت اخلامتة الستعراض أهم النتائج والتوصيات.
تم
ّ

مشكلة الدراسة

تتم ّثل مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :ما هي مالمح واجتاهات

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي من بعثته حني نزل عليه الوحي
يف غار حراء بمكة املكرمة حتى وفاته ﷺ يف املدينة املنورة؟
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أهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل رصد الكتابات عن احلياة االقتصادية يف
تم الوقوف عليه
عهد النبي ﷺ واستكشاف أهم مالحمها واجتاهاهتا يف حدود ما ّ
من مراجع أثناء الفرتة املحد ّدة للبحث بلغات ثالثة ،وهي :العربية واإلنجليزية
والفرنسية.

أهمية الدراسة

كام تنبع أمهية الدراسة يف الكشف عن مراجع قديمة بالفرنسية ترتبط باحلياة االقتصادية
يف العهد النبوي ال تزال يف غري متناول ّ
جل الباحثني .هذا من شأنه أن يثري قواعد
البيانات البيبليوغرافية ويتيح املجال لتعميق الفهم للموضوع وسرب أغواره.

أسباب اختيار الموضوع

إن احلياة املعيشية التي ُيعنى هبا علم االقتصاد قد تناولتها الرشيعة اإلسالمية
((( عبد الكريم ،فضل وعبدالرزاق بلعباس ،االقتصاد اإلسالمي عىل مفرتق الطرق :دعوة للحوار ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي،
مج ، 24ع  2014 ، 1م ،ص . 147 - 133
((( سعيد ،إدوارد الثقافة واإلمربيالية ،ترمجة كامل أبو ذيب ،بريوت ،دار اآلداب 2014 ،م ،ص . 11

(3) Hess, Andrew C. Consensus or Conflict: The Dilemma of Islamic Historians, The American Historical Review, Vol. 81, No. 4,

((( غودي ،جاك ،رسقة التاريخ ،ترمجة من اإلنجليزية ملحمد حممود التوبة ،الرياض :مكتبة العبيكان 2010 ،م.
((( القلشقندي ،أمحد ،كتاب صبح األعشى ،القاهرة :دار الكتب املرصية ،مج  2219 ، 1م ،ص . 411
((( املقريزي ،تقي الدين ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،مج  1998 ، 1م ،ص . 9
((( مؤنس ،حسني ،تنقية أصول التاريخ اإلسالمي ،القاهرة :دار الرشاد 7199 ،م ،ص . 235
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تنبع أمهية الدراسة من حتديد أهم مالمح واجتاهات الكتابات عن احلياة االقتصادية
يف العهد النبوي ملعرفة ما حتقق من إنجاز حتى اآلن وما يمكن إنجازه مستقبال يف
ضوء تقييم مسرية االقتصاد اإلسالمي((( ،وتعدّ د نظريات وطرائق دراسة التاريخ
ونسبيتها إىل أبعد من الثنائيات التي أثرت عىل كيفية نظرة املسلمني لذاهتم(((.
كام ينبغي جتاوز «معضلة التوافق والتعارض»((( حيال احلضارة اإلسالمية التي
يظل ّ
جل الباحثني الغربيني يف التاريخ اإلسالمي حبيسني فيها بحكم مركزيتهم
الثقافية((( ؛ فاملطلوب هو معرفة وقائع التاريخ وتفاصيلها ((( ،واستنباط ما حتويه
من مواعظ وإنذارات((( ،إذ ال بد من التنبه إىل اإلجيابيات والسلبيات(((.
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باإلصالح والتزكية والترشيع ،شأهنا شأن سائر مناحي احلياة األخرى .مما يعني
أن االقتصاد هو علم اجتامعي يدرس واقع احلياة املعيشية .وإلبراز التأصيل
اإلسالمي يف هذا املجال ،من املهم بمكان االستعانة -إىل جانب الكتاب والسنة-
باحلياة االقتصادية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة ،فهي وقائع غنية بأحداثها،
متنوعة بمعطياهتا ،زاخرة بدالالهتا ،متعددة بأبعادها .والغاية من هذا املرشوع
التحرر من األسلوب العاطفي واإلشكاالت التي مل تنبع
البحثي البعيد املدى هي
ّ
من تساؤالتنا لبناء معرفة متجذرة يف واقعنا العريب واإلسالمي ومسريته التارخيية؛
فالكثري من املفاهيم التي تستخدم لسرب أغوار تاريخ وقائعنا املعيشية ،بام فيها
احلياة االقتصادية يف العهد النبويّ ،
تظل متأثرة إىل حد بعيد بمفاهيم انبثقت من
جمتمعات غري جمتمعاتنا؛ وهي حاالت خاصة ال يمكن تعميمها عىل اجلميع(((.
يقول مؤرخ االقتصاد السويرسي بول بريوخ يف كتابه «أساطري ومفارقات التاريخ
االقتصادي»« :إذا كان يل أن ُأخلِّص جوهر ما يمكن أن يقدمه التاريخ االقتصادي
لعلم االقتصاد ،أود أن أقول أنه ال يوجد يف االقتصاد «قوانني» أو «قواعد» صاحلة
جلميع فرتات التاريخ أو ملختلف النظم االقتصادية»(((.

حدود الدراسة

بالرغم من اجلهود املبذولة يف هذه الدراسة ،فهي تبقى عىل غرار أي جهد برشي
عمل يعرتيه النقص والقصور ،فقد تعذر احلصول عىل كتابات عن املوضوع
أنجزت قبل عام  1914م ،كام تعذر تغطية كل جوانب املوضوع ،لذلك من املهم
بمكان رصد ما كتب بلغات أخرى ،السيام الرتكية والفارسية واألردية واملاليوية
واليابانية.

طريقة جمع البيانات ومحدودية الفهارس الحديثة لالقتصاد اإلسالمي
رصدت الدراسة مائة وتسعة عرش كتابة عن احلياة االقتصادية يف عهد النبي ﷺ
(8) Seers, Dudley. The Limitations of the Special Case, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 25, Issue 2, May, 1963,
pp. 77 – 98.

(9) Bairoch, Paul. Mythes et paradoxes de l’histoire économique, Paris : La Découverte, 1995, p. 224.
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بالعربية واإلنجليزية والفرنسية (امللحق األول) ،وعليها تقوم عينة الدراسة.
إضافة إىل ذلك ،تم رصد أربعة وأربعني كتابة عن احلياة االقتصادية لشبه اجلزيرة
العربية قبل البعثة النبوية باللغات نفسها ،لعلها تفيد الباحثني وطالب الدراسات
تم فحص
العليا (امللحق الثاين) .وللوقوف عىل جنسية املؤلفني وختصصهمّ ،
سريهم الذات ّية بالرجوع إىل صفحتهم اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العايل أو
املؤسسات التي يعملون فيها ،أو منصة «لينكد إن» (.)LinkedIn

فيام خيص طريقة مجع البيانات ( ،)data collection protocolحرصت الدراسة عىل
التحقق من مصدر املرجع ومدى دقته ،ومن املرجع نفسه ومدى صحته وتطابقه
من حيث إسم املؤلف ،والعنوان وكتابته ً
كامل دون برت كلامت ،وتاريخ ومكان
تم االعتامد عىل املكتبات اجلامعية
النرش .وألداء هذه املهمة عىل أكمل وجه ّ
املتخصصة واملكتبات الوطنية التالية(.((1

وعىل الرغم من األمهية البالغة لتاريخ الوقائع االقتصادية ،فقد أمهلت فهارس ما
يوسم بِـ«االقتصاد اإلسالمي» يف جمملها هذا املوضوع( ،((1بينام نجده ُيم ِّثل جان ًبا
حمور ًيا عند بعض األوروبيني الذين تناولوا عقلية املسلمني وتصورهم للكون
واحلياة واإلنسان والعالقات االجتامعية بداية من العهد املدين(.((1
( ((1مكتبة معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبدالعزيز الثرية بالكتابات ذات العالقة باالقتصاد يف اإلسالم ،ومكتبة امللك فهد الوطنية ،ودار

الكتب والوثاق الوطنية يف العراق ،ومكتبة اإلسكندرية ،ومكتبة الكونغرس  ، Library of Congressواملكتبة الوطنية الفرنسية Bibliothèque nationale

 ،de Franceواملكتبة الوطنية الربيطانية British Library

(11) Nienhaus, Volker. Literature on Islamic Economics in English and German, Köln: Al-Kitab Verlag, 1982.

(12) Gardet, Louis. Les hommes de l›Islam approches des mentalités, Paris: Librairie Hachette,1977, pp. 12- 13.
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ومن املهم بمكان تصنيف الكتابات التي تناولت جوانب من احلياة االقتصادية
يف عهد النبي ﷺ إىل كتابات قديمة يمكن أن توسم بِـ«املصادر» ،وكتابات حديثة
يمكن أن تسمى «مراجع» ،والتي تتفاوت قيمتها كام اتضح بعد فحص عينة هذه
الدراسة من حيث نوعية املصادر التي تم الرجوع إليها ،والطريقة التي اعتمدت يف
والتجرد،
معاجلة املوضوع من حيث األمانة العلمية يف عرض املادة ،واملوضوعية
ّ
والرغبة يف معرفة أسباب الظواهر وعلل الوقائع ،والنتائج املتوصل إليها.
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وبسبب الرتكيز عىل العناوين ،مل ت ُِعر هذه الفهارس اهتام ًما للمصادر األول ّية التي
تتناول جان ًبا أو أكثر من املناحي االقتصادية ،وهي األساس للدراسة اجلادة،
وأكثر عناوينها ال ّ
يدل عىل حمتواها وال عىل جمال اإلفادة منها؛ والكثري من كتب
الرتاث حيوي معلومات اقتصادية غنية ومهمة ال ختطر ببال( .((1مما يفرض ضبط
دراسة التاريخ االقتصادي يف العهد النبوي.

المبحث األول :طبيعة الدراسات حول الحياة االقتصادية في العهد النبوي
المطلب األول :مفهوم الحياة االقتصادية في العهد النبوي
من املهم بمكان حتديد املفاهيم األساسية املستخدمة يف الدراسة حتى يتسنى
فهمها باملعنى الذي خيدم املوضوع.
املقصود بمفهوم «احلياة االقتصادية» من منظور تارخيي هو ما يتعلق بحياة الناس،
فالبحث يف تاريخ الوقائع االقتصادية هيدف إىل أبعد من النظريات واملعامالت
االقتصادية إىل تكوين نظرة شاملة ملختلف املناحي التي يمتد إليها نشاط اإلنسان
يف أمور معاشه( .((1وهو ما يتوافق إىل حد بعيد مع مقاربة ابن خلدون حول
أوجه املعاش للعمران البرشي أو االجتامعي اإلنساين( ،((1ومن دالالت عمران
األرض السكن واالستقرار فيها(.((1
أما مفهوم «العهد النبوي» ،فيتضمن الفرتة املمتدة من بعثته إىل وفاته ﷺ  ،وال
يمكن يف دراسة احلياة االقتصادية يف العهد النبوي االستغناء عن تاريخ الوقائع

( ((1الدوري ،عبد العزيز ،الفهارس التحليليلة أمهيتها وقيمتها مع إشارة خاصة إىل االقتصاد اإلسالمي ،ضن اجلامع لنصوص االقتصاد اإلسالمي،
اجلزء األول ،عامن :مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي مكتبة صالح كامل 2002 – ،م ،ص 30 - 1
( ((1العيل ،صالح أمحد ،مسوغات جتديد كتابة التاريخ ،جملة املجمع العلمي العراقي ،ديسمرب 1987 ،م ،ص 25
( ((1ابن خلدون ،عبد الرمحن ،املقدمة ،بريوت :املكتبة العرصية 2001 ،م ،ص 399 - 353
( ((1احلموي ،شهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،بريوت ،دار صادر ،مج  1977 ، 1م ،ص 12
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االقتصادية يف العهود السابقة ملجتمعات شتى كانت هلا تبادالت جتارية مع شبة
اجلزيرة العربية التي يتميز معظم سكاهنا ببعض الصفات املشرتكة التي متيزهم
ً
مؤثرا قي كافة
عن غريهم( ،((1وقد كان اإلسالم حاد ًثا
فاصل يف تاريخ العرب ً
مناحي حياهتم.

وتُستخدم لفظة «املالمح» هنا للداللة عىل الصفات العامة واخلاصة للكتابة عن
ّ
«االتاهات» للداللة عىل املناحي التي
احلياة االقتصادية يف العهد النبوي ،ولفظة
تأخذها الكتابات بناء عىل البيانات املتوافرة والرسوم البيانية التي يمكن تصميمها
بناء عىل هذه البيانات كام سيظهر الح ًقا.

المطلب الثاني :ضوابط في دراسة الحياة االقتصادية في العهد النبوي

إن دراسة التاريخ االقتصادي يف العهد النبوي تتطلب الرجوع إىل املصادر األصلية
التي حتوي معلومات اقتصادية ،وهي :كتب التفسري ،واحلديث والرتاجم،
والكتابة ،والفقه ،والتاريخ ،وال ّلغة ،واألدب ،والكتب التي تناولت جوانب من

( ((1العيل ،صالح أمحد ،تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية بريوت ،رشكة املطبوعات للنرش والتوزيع 2000 ،م ،ص 9

(18) Langlois, Charles-Victor and Charles Seignobos ([1898] 1992). Introduction aux études historiques, Paris: Éditions Kimé, p. 29.

( ((1معروف ،بشار عواد ،املنهج يف العلوم اإلنسانية ،حمارضة ألقاها املح قق يف نادي القصيم ،جامعة القصيم 2015 ،م.
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ُؤصل ملنهجية البحث العلمي يف املجال
من املقوالت الشائعة بني الباحثني التي ت ِّ
التارخيي« :ال تاريخ بدون وثائق»( .((1وال خيفى عىل الذين أفنوا أعامرهم يف
حتقيق املصنّفات النادرة أنه ال وجود لدراسة تارخيية من دون حتليل نقدي
للوثائق ،من خالل التحقق من صحتها ( ،)verificationومقارنتها بمصادر
أخرى ( ،)comparisonواجلمع بني املعلومات املتأتية من زوايا أو مصادر خمتلفة
( ،)cross–checkألن التسليم هبا دون نقد سوف يوقع يف تناقضات .كام ينبغي
جتنب إسقاط منهج املحدثني يف دراسة التاريخ ،فاألحكام عىل الرجال ال تُط ّبق
إال عىل أهل صناعة احلديث(.((1
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احلياة املعيشية ،يف مقدمتها كتب اخلراج ،واألموال ،والكسب ،وأحكام السوق
واحلسبة ،واألحكام السلطانية والسياسة الرشعية.

ومل تكن طريقة هؤالء يف اإلسناد إىل املصادر واحدة ،فكانوا إما يرصحون
باسم املؤلف والكتاب الذين نقلوا عنه ،أو هيملون اإلسناد إىل املصدر وينقلون
متتابعني دون أن يرصحوا ،أو عن طريق املشافهة بقوهلم مثال« :وأخربين» .مما
يعني اعتامدهم يف بناء مادة الكتابة عىل نوعني من املصادر :النقل من كتابات من
سبقهم واملعايشة واملعاينة واملشاهدة(.((2

وإذا كانت املصادر األولية تُقدّ م معلومات ثمينة ال يمكن االستغناء عنها أو
التقليل من شأهنا ،فإهنا ال تكفي لتكوين صورة كاملة للحياة االقتصادية يف العهد
النبوي ،وتغطية جوانبها ،واستكشاف أبعادها ،والعوامل املرتبطة هبا .مما ُيتِّم
حتديد املوضوع وفق ما هو متوافر من معلومات وتفادي األساليب التي ال تستند
إىل وثائق وال تتطلع إىل حقائق.
وينبغي جتنّب إسقاط املفاهيم االقتصادية التي ظهرت يف العصور احلديثة عىل
عهد النبي ﷺ ،يف مقدمتها مفهوم التنمية ومشتقاهتا مثل التنمية املستدامة والتنمية
البرشية( .((2هذه االسقاطات الناجتة عن التوسع يف تفسري النصوص ال تليق يف حق
النبي ﷺ ،وهي ترض باإلسالم أكثر مما ختدمه ،السيام بعد ظهور كتاب «التنمية:
قصة عقيدة غربية» لالقتصادي السويرسي جيلرب ريست ( ،)Gilbert Ristوهو
من رواد املنظرين ملا يوسم بمرحلة ما بعد التنمية (.((2()Post-development
انطالقا من الوقائع االقتصادية لشبه اجلزيرة العربية قبيل اإلسالم التي تتيحها
املعلومات املتناثرة يف بطون املصادر القديمة واملراجع احلديثة التي حتتاج إىل
جتديد ،تسعى الكتابات إىل تسليط الضوء عىل مظاهر احلياة االقتصادية يف

( ((2العيل ،صالح أمحد ،املؤلفات العربية عن املدينة واحلجاز ،جملة املجمع العلمي العراقي ،مارس 4196 ،م ،ص 125
( ((2املشنب ،حممد عالم ،حممد صىل اهلل عليه وسلم أعظم علامء التنمية البرشية ىف العامل ،القاهرة ،دار الكتاب املرصي ودار الكتاب اللبناين 2015 ،م.

(22) Rist, Gilbert. Le développement histoire d›une croyance occidentale, Paris: Presses de Sciences Po, 2013.
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العهد النبوي ،من حيث الرعي والزراعة ،والصناعة واحلرف اليدوية ،والتجارة
واالنفتاح عىل الثقافات املجاورة ،واألوضاع االقتصادية يف مكة ،والطائف
واملدينة ،وآثار احلياة االقتصادية عىل معيشة الناس ،والتحوالت االقتصادية التي
أحدثها اإلسالم يف شبه جزيرة العرب ،من حيث املبادئ يف املجال االقتصادي،
واملوارد املالية للدولة ،واالجراءات االقتصادية التي قام هبا النبي ﷺ ،دون
إغفال أن العرب مل يكونوا يف وضع اقتصادي واحد جتن ًبا للمغالطات الواردة
الر ّحل املعادين لالستقرار يف مكان
من التعميم كاختزاهلم يف قبائل من البدو ُّ
مر التاريخ أكسبهم جتارب ومعارف
معني؛ فتواصلهم مع حضارات خمتلفة عىل ّ
ومكنهم من بناء وتشييد مدن( ،((2األمر الذي يعني أن بعض جمتمعاهتم كانت
جتارية ،وبعضها حرفية ،وبعضها زراعية ،وبعضها رعوية(.((2

فيام خيص الرتددات ( )frequenciesيف الكتابة عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي حسب املؤلف كام يظهر يف الشكل ( ،)6مل يكتب سوى ثالثة عرش باح ًثا
أكثر من بحث واحد ( ،)% 11فنرش املؤرخ العراقي صالح أمحد العيل سبع كتابات،
واملؤرخ الفرنيس موريس لومبارد مخس كتابات ،ومخسة باحثني ثالث كتابات،
وستة باحثني كتابتني .هذا يعني أن املوضوع ال ُيشكّل برناجمًا بحث ًيا للغالبية
العظمى من الباحثني ( )% 89التي تطرقت إليه بصفة استثنائية دون التخصص
فيه لسرب أغواره واإلحاطة بجوانبه ،ومتابعة ّ
كل كبرية وصغرية بشأنه يف ضوء
تطورات البحث العلمي وما ينرش من خمطوطات كانت مغمورة.
(23) Vintéjoux, Max. Le miracle arabe, Paris : Charlot, 1950, pp. 67- 68.

( ((2الدوري ،عبد العزيز ،مقدمة يف التاريخ االقتصادي العريب ،بريوت ،دار الطليعة 1987 ،م ،ص 139
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المطلب الثالث :الترددات في الكتابة عن الحيــاة االقتصـــادية فــي
الــعهد النبوي

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

الشكل ( .)6ترددات الكتابة عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي

املصدر :من إعداد الباحث

المبحث الثاني :توزيع الدراسات عن الحياة االقتصادية في العهد النبوي

اهتم املؤرخون باحلياة االقتصادية يف العامل اإلسالمي (أنظر امللحق الثالث)
ومناطق وعهود حمددة (أنظر امللحق الرابع) ،لكن احلياة االقتصادية يف عهد النبي
ﷺ مل تلق عناية كافية بتناوهلا وفق أسس علمية مؤصلة دون إسقاط املفاهيم
والنظريات احلديثة عليها.

للتحفيز عىل العناية هبذا املرشوع البحثي ،تتناول هذه الدراسة اعتام ًدا عىل املنهج
الوصفي التحلييل بعض مالمح واجتاهات الكتابات عن احلياة االقتصادية يف
العهد النبوي ،وهي ّأول دراسة من نوعها يف هذا املجال كام تبني بعد طول فحص
وتدقيق وتقيص يف أهم قواعد البيانات الببليوغرافية بلغات خمتلفة .وسوف
استهل استكشاف املالمح واالجتاهات بالتوزيع الزمني هلذه الكتابات

المطلب األول :التوزيع الزمني

يظهر من خالل الشكل ( )1يف حدود عينة الدراسة ّ
أن الكتابات عن احلياة
االقتصادية يف العهد النبوي بدأت يف عام  1914م ،وهي مستمرة بوترية متباينة
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من سنة ألخرى .ومت ِّثل الفرتة املمتدة بني هناية سبعينات وبداية ثامنينات القرن
حتول بارزة من حيث حجم ما صدر من الكتابات ،السيام
العرشين نقطة ّ
بفضل جهود املدرسة التارخيية العراقية التي أولت عناية خاصة لتاريخ الوقائع
االقتصادية يف العصور اإلسالمية األوىل كام ظهر من التدقيق يف بيانات الع ّينة منذ
بداية أربعينات القرن العرشين( .((2لكن املوضوع حيتاج إىل دراسة نوعية معمقة
إىل أبعد من االعتبارات الكمية للوقوف عىل اخللفيات املعرفية واإلضافات
العلمية اجلديرة باالعتبار.
شكل ( .)1التوزيع الزمني للكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

املصدر :من إعداد الباحث

المطلب الثاني :التوزيع حسب لغة الكتابة

من حيث التوزيع حسب لغة الكتابة (الشكل - 2أ والشكل - 2ب) ،تأيت ال ّلغة
العربية ( )% 65يف املقدمة ،تليها اإلنجليزية ( ،)% 25والفرنسية ( .)% 10من

( ((2الدوري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع للهجرة ،أطروحة دكتوراه من جامعة لندن ،ونرشهتا مطبعة املعارف ببغداد عام
 1948م؛ العيل ،صالح أمحد ،التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف البرصة يف القرن االول اهلجري ،أطروحة دكتوراه يف جامعة أكسفورد ،ونرشهتا
مطبعة املعارف ببغداد عام  1953م.
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أهم أسباب هذا االجتاه ،قدرة الناطقني بالعربية عىل الرجوع إىل املصادر بلغاهتا
األصلية ،وهو ما يصعب عىل غريهم الذين يقترصون عىل ما ترجم من اللغة
العربية؛ ويليه حرص املسلمني عىل دراسة احلياة االقتصادية يف عهد النبي ﷺ
بالرغم من أن املوضوع مل ينل حقه الكايف بعد أن انشغل ّ
جل الباحثني يف االقتصاد
اإلسالمي بالفكر االقتصادي إلبراز أسبقية اإلسالم يف تقرير الفروض األساسية
للنظرية االقتصادية السائدة( ،((2وهي ظاهرة توسم يف أدبيات تاريخ العلوم بِـ:
«فريوس األسبقية» ( .((2()virus of the precursorوينبغي التنبيه هنا أن الفكر
االقتصادي ال يتشكل بمعزل عن الوقائع االقتصادية ،كام أن هذه األخرية تتأثر
بدرجات متفاوتة بالفكر االقتصادي ،وعندما ُيم ِّثل الفكر االقتصادي مذهب
النظام  -مثلام هو احلال عند تبني الليربالية أو اإلشرتاكية  ،-فإن تأثريه عىل املسار
وضوحا بغض النظر عن انعكاساته عىل معيشة الناس
االقتصادي يكون أكثر
ً
إجيا ًبا أو سل ًبا.
الشكل (- 2ب) .التوزيع حسب لغة الكتابة

الشكل ( - 2أ) .التوزيع حسب لغة الكتابة

من حيث النسبة

من حيث احلجم

املصدر :من إعداد الباحث
( ((2املرصي ،رفيق ،إسهامات الفقهاء يف الفروض األساسية لعلم االقتصاد ،سلسلة حمارضات الفائزين بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة :املعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب 1998 ،م.

Hasan, Zubair. Scarcity self-interest and maximization from Islamic angle, IDB Prize Winning Lecture, Jeddah: The Islamic
Research and Training Institute, 2014.

(27) Clark, Joseph T. The Philosophy of science and the history of science, in Marshall Clagett (ed). Critical problems in the
history of science, Madison: University of Wisconsin Press, 1959, p. 103.
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المطلب الثالث :التوزيع حسب الدول والقارات
بالنسبة لتوزيع الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي حسب الدول
(الشكل  ،)3حتتل العراق ( ،)% 16املرتبة األوىل تليها دول أخرى ،يف مقدمتها:
السعودية ( )% 13وفلسطني ومصــر واألردن ( ،)% 7وفرنسا ( )% 6والسـودان
( )% 5وإيران وسوريا والواليات املتحدة ( ،)% 4واهلند وباكســـتان وبريطانيـــا
( ،)% 3ودوال أخرى .ويرجع تصدُّ ر العراق والسعودية وفلسطني ومرص
واألردن والسودان للقائمة إىل احتضان جامعاهتا لطلبة الدراسات العليا الذين
تناولوا املوضوع وأولوه عناية خاصة مقارنة بجامعات أخرى ،وأحدث العراق
الفارق بفضل كتابات مؤرخيه البارزين يف التاريخ االقتصادي اإلسالمي ،ومها:
صالح أمحد العيل ( 1918م 2003 -م) ،وعبدالعزيز الدوري ( 1919م 2010 -م) ،وقد
حفزت دراساهتم عىل العناية بتاريخ الوقائع االقتصادية يف املجتمعات املسلمة.
الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات
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الشكل ( .)3توزيع الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي حسب الدول

املصدر :من إعداد الباحث

من حيث التوزيع حسـب القارات (الشكل - 4أ والشكل - 4ب) ،تأيت آسيا يف
املقدمة ( ،)% 62يليها كـــل من أوروبــــا ( ،)% 20وإفريقـيا ( ،)% 14وأمريكــا
قارة أوقيانوسيا عن املشهد .وأحدثت آسيا الفارق بفضل أربع
( ،)% 4بينام تغيب ّ
دول ،وهي :العراق والسعودية وفلسطني واألردن ،التي مت ِّثل نسبة  % 63من
احلصة اإلمجال ّية للقارة.
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الشكل ( - 4أ) .التوزيع حسب القارات

الشكل (- 4أ) التوزيع حسب القارات

من حيث احلجم

من حيث النسبة

املصدر :من إعداد الباحث

المطلب الرابع :التوزيع حسب التخصص
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الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

يوضح الشكل ( )5أن العينة تتوزع حســب التخصــص إىل  % 65من مؤرخني،
و % 15من اقتصاديني ،بينام يتوزع الباقون عىل ختصصات أخرى ،وهــي:
الشــريعة ( ،)% 7والعلوم السياسية والفلسفة والقانـون ( )% 3واجلغرافيـــا
واملحــاســبة ( .)% 2وحيظى تاريخ احلياة االقتصادية يف العهد النبوي باهتامم
وتفرق املعلومات يف
املؤرخني يف املقام األوىل بسبب ندرة املصادر املتخصصة ّ
أمرا يف غاية
بطون الكتب عىل اختالف فنوهنا ،األمر الذي جيعل الكتابة فيه ً
الصعوبة.
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الشكل ( .)5توزيع الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي حسب التخصص

املصدر :من إعداد الباحث

المطلب الخامس :التوزيع حسب أوعية النشر
فيام خيص التوزيع حسب وعاء النرش (الشكل - 7أ والشكل - 7ب) ،تأيت املقاالت
العلمية يف املقدمة ( ،)% 45تليها الكتب ( ،)%24ورسـائل املاجســتري (،)% 13
وأطروحات الدكتوراه ( ،)% 6وفصول يف كتب ( ،)% 4ومقاالت يف مواقع
إلكرتونية مشهود هلا باإلحرتافية ( ،)% 3وورقات عمل وورقات يف مؤمترات
( ،)% 2ورسالة للبكالوريوس ( ،)% 1األمر الذي يؤكد جدية اجلهود املبذولة
يف إعداد هذه الكتابات من قبل املؤرخني بنسبة كبرية بغض النظر عن خلفياهتا
املعرفية وطبيعة املعلومات املستقاة من مصادر قديمة أو مراجع حديثة.
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الشكل ( - 7أ) .التوزيع حسب القارات

الشكل (- 7أ) التوزيع حسب القارات

من حيث احلجم

من حيث النسبة

املصدر :من إعداد الباحث

المطلب السادس :التوزيع حسب الموضوعات

تبي اندماج النشاط االقتصادي يف البيئة
¦ ¦األوضاع االقتصادية التي ّ
ُوجه السلوكيات والوسائل
االجتامعية وجتذره يف منظومة من القيم التي ت ِّ
والغايات وتن ِّظم عالقة اإلنسان بمن حوله.

¦ ¦النظام الرضيبي واملالية العامة املتمثلة يف الطرق التي حتصل هبا الدولة
عىل اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات العامة ،وقد تكون هذه اإليرادات
( ((2سعيد ،إدوارد ،االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،ترمجة حممد عناين ،القاهرة ،رؤية للنرش والتوزيع2006 ،م ،ص .44-43
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الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

تكمن أمهية هذا التوزيع (الشكل  )8يف أنه ُيس ّلط الضوء عىل ماهية مفهوم احلياة
االقتصادية يف العهد النبوي -يف نظر من تناولوه -وبعض جزئياته وتفرعاته،
والتي ال خترج يف جمملها عام هو متداول يف األدبيات االقتصادية والتارخيية
واالسترشاقية .وقد ُع ِرف عن كتابات ّ
جل املسترشقني حول تاريخ الرشق
باالنتقائية يف اختيار األحداث والقضايا إلثارة الشبهات والشكوك ،وبناء صورة
مضادة ألوروبا( .((2ومن أبرز املوضوعات املطروحة ما ييل:
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دورية كاخلراج ،والزكاة ،وعشور التجارة ،واجلزية ،أو استثنائية كالغنائم
والفيء ،وامليزانية العامة إلمجايل االيرادات والنفقات.
¦ ¦طرق الكسب وأوجه املعاش كالزراعة والري واحلرف والتجارة واألعامل
التي متارس عادة يف املدن.
¦ ¦التبادالت التجارية ،وجتارة قريش ومكة ،ومقاطعة مرشكي قريش للنبي
ﷺ وأصحابه وعدم الرشاء أو البيع هلم.
ِ
¦ ¦تنظيم السوق وما يرتبط به من أسعار ومكاييل وصناج.
¦ ¦الثروة املعدنية والنقود املصنوعة من الذهب والفضة التي أقرها النبي ﷺ
عىل ما كانت عليه(.((2
¦ ¦نظام امللكية الذي يشمل امللكية اخلاصة ،وامللكية العامة ،والوقف الذي له
طبيعة خاصة ،فهو ليس ملكية خاصة وال عامة.
¦ ¦الوضع املعييش للمهاجرين وأثرهم يف احلياة االقتصادية باملدينة املنورة
ودور املرأة فيها.
¦ ¦الصدقة والعطاء الذي كان يتسلمه الناس من الدولة ودورهم يف تفتيت
الثروة وحتريك عجلة النشاط االقتصادي.
¦ ¦اإلدارة العامة للدولة وسياستها االقتصادية ومقاصدها ،وأثر الوضع
االقتصادي عىل املناخ السيايس.
¦ ¦األلبسة واملنسوجات التي كانت من أهم مواد الصناعة والتجارة ،سواء
يف موادها األولية أو صناعاهتا التي تعتمد عىل الغزل واحلياكة والنسيج
والصباغة واخلياطة ،وهي تعطي فكرة عن مستوى املعيشة.
¦ ¦دور اليهود يف احلياة االقتصادية وبروز طبقة كانت هلا آثار عىل االقتصاد
العاملي ،لعل أبرزها حتول اليهود الذين كانوا يف قرون اإلسالم األوىل
(((3
أساسا يف الزراعة واحلرف إىل شعب جتاري
يعملون ً
( ((2املقريزي ،النقود القديمة واإلسالمية ،ضمن كتاب «ثالث رسائل» ،قسطنطينية ،مطبعة اجلوائب1880 ،م ،ص.19-2
( ((3جواتياين ،شلومو دوف ،دراسات يف التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية ،تعريب وحتقيق عطية القويص ،الكويت ،وكالة املطبوعات1980 ،م،
ص .142
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الشكل ( .)8توزيع الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي بحسب املوضوع

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

املصدر :من إعداد الباحث
191
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الخاتمة

بدأ التأليف عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي يف بداية القرن العرشين من
قبل بعض األوروبيني الذين كان هلم احتكاك بالعامل اإلسالمي من مسترشقني،
وباحثني يف التاريخ ،والتاريخ االقتصادي ،والدراسات اإلسالمية .وال يمكن
تأصيل علم االقتصاد بموضوعية وعمق  -أ ًيا كانت مرجعيته املعرفية  -من دون
االعتامد عىل الوقائع املعيشية خالل فرتة زمنية طويلة وامتداد جغرايف يتعدى البيئة
املحلية للوقوف عىل التأثريات البينية .فاألفكار اجلادة ال تأيت من فراغ وال تؤيت
أكلها إال إذا كانت وليدة تفاعل أصحاهبا مع أحداث عرصهم وأحواله ومعطياته،
فيستلهم منها ما ينفع الناس .أما املقاربة التي ركزت عىل الفكر االقتصادي بخلفية
سبق املسلمني من جراء التموقع األيديولوجي ،فقد أظهرت حمدوديتها.
و ُأ ِّلفت ّ
جل الكتابات عن املوضوع باللغة العربية ( ،)% 65تليها اإلنجليزية
( )% 25والفرنسية ( ،)% 10األمر الذي يدل عىل أن الباحثني العرب واملسلمني
استطاعوا االلتحاق بالركب وتصدر املشهد يف هناية املطاف ،السيام بفضل جهود
املدرسة التارخيية العراقية التي تركت بصمتها يف معاجلة املوضوع كام يدل عىل
ذلك التوزيع حسب الدول حيث حتتل بالد الرافدين الصدارة.

تبي ّ
أن املوضوع ال ُيشكّل برناجمًا
وباالستناد إىل التوزيع حسب تردد الكتاباتّ ،
بحث ًيا للغالبية العظمى من الباحثني ،ماعدا ربام املؤرخ صالح أمحد العيل الذي
ساهم بشكل كبري يف تأصيل دراسة تاريخ الوقائع االقتصادية يف العصور
اإلسالمية األوىلّ .
ولعل من أهم آثار هذه اجلهود املميزة هو اإلسهام يف تعرية
قياسا عىل العلوم
مزاعم النظرية االقتصادية السائدة من وجود قوانني اقتصادية ً
الطبيعية .يقول صالح أمحد العيل يف هذا الصدد« :إن العالقات اإلنسانية معقدة
كثريا تع ّقد وتشابك العالقات بني املواد اجلامدة»(.((3
ومتشابكة بدرجات تفوق ً
وهو ما غفل عنه بعض الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي ،بينام جيد بعضهم اآلخر
( ((3العيل ،صالح أمحد ،متطلبات البحث العلمي ،جملة املجمع العلمي العراقي ،سبتمرب1986 ،م ،ص.8
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صعوبة يف تقبله ،السيام املولوعني بالنمذجة الرياضية الذين يتصورون أن علم
االقتصاد يقوم عىل قوانني مثل الفيزياء.
وكشف التوزيع وفق التخصص ّ
أن املوضوع يلقى عناية خاصة وتغطية جادة من
قبل املؤرخني ( ،)% 65األمر الذي يؤكده التوزيع حسب أوعية النرش حيث أن
ّ
جل الكتابات نرشت يف شكل مقاالت علمية ( )%45وكتب (.)% 24

أما التوزيع بحسب املوضوع املتناول ،فقد أظهر أن املبحث له جوانب متعددة
ومداخل خمتلفة تتفاوت بحسب الزاوية التي ينظر منها الباحث إىل احلياة
االقتصادية يف العهد النبوي ،وهي ال خترج يف جمملها عام هو متداول يف األدبيات
االقتصادية والتارخيية واالسترشاقية التي يتفنّن بعضها يف إثارة الشبهات
والشكوك بأسلوب ظاهره احلياد وباطنه التح ّيز.
يف ضوء النتائج السابقة ،تويص الدراسة بام ييل:

ثانيا :إعداد دراسة للوقوف عىل مدى إفادة تاريخ احلياة االقتصادية للعصور
اإلسالمية األوىل يف تأصيل التحليل االقتصادي والسياسات التي تنبثق عنه إىل
أبعد مما يوسم بالفروض األساسية لعلم االقتصاد التي يدندن حوهلا الباحثون يف
االقتصاد اإلسالمي منذ عقود.

ثالثا :إعداد دراسة ملناقشة الشبهات والشكوك التي تثار حول احلياة االقتصادية
يف العهد النبوي من قبل بعض املسترشقني ،والتي يتم تداول بعضها يف األدبيات
اإلسالمية دون إدراك خللفياهتا وأبعادها ومراميها.
راب ًعا :إعداد أطروحة دكتوراه حول منهج عبد العزيز الدوري يف دراسة احلياة
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أوال :رصد الكتابات التي ُصنّفت عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي بلغات
غري تلك املستخدمة يف هذه الدراسة ،ليتسنى حرص أكرب قدر ممكن من املراجع يف
املوضوع ،السيام املكتوبة بالرتكية واألردية والفارسية واملاليوية.
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االجتامعية واالقتصادية يف العهد النبوي لإلفادة منه يف تأصيل دراسة تاريخ
الوقائع االقتصادية يف العصور اإلسالمية األوىل ابتدا ًء من أطروحته للدكتوراه
التي أعدها يف كلية الدراسات الرشقية بجامعة لندن عام 1942م(.((3

خامسا :إعداد أطروحة دكتوراه حول منهج صالح أمحد العيل يف دراسة احلياة
االجتامعية واالقتصادية يف العهد النبوي لإلفادة منه يف تأصيل دراسة تاريخ
الوقائع االقتصادية يف العصور اإلسالمية األوىل ابتدا ًء من أطروحته للدكتوراه
التي أعدها يف جامعة أكسفورد عام 1949م(.((3

(32) Duri, Abdelaziz. Studies on the economic life of Mesopotamia in the 10th Century, Ph.D. Thesis, University of London, School
of Oriental Studies, 1942.

(33) Elali, Saleh Ahmed. Early History of Basrah: A Study of the Organization of an Islamic Misr, Ph.D. Thesis, University of
Oxford, 1949.
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 -ابن اإلخوة ،حممد ،معامل القربة يف أحكام احلسبة ،القاهرة ،اهليئة املرصيةالعامة للكتاب1971 ،م.
 -ابن خلدون ،عبد الرمحن ،املقدمة ،بريوت ،املكتبة العرصية2001 ،م. -ابن عمر ،حيي ،أحكام السوق ،تونس ،الرشكة التونسية للتوزيع1975 ،م. -جواتياين ،شلومو دوف ،دراسات يف التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية،تعريب وحتقيق عطية القويص ،الكويت :وكالة املطبوعات1980 ،م.
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1948م.
 -الدوري ،عبدالعزيز ،الفهارس التحليلية أمهيتها وقيمتها مع إشارة خاصةإىل االقتصاد اإلسالمي ،ضمن اجلامع لنصوص االقتصاد اإلسالمي،
اجلزء األول ،عامن ،مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي ،مكتبة صالح
كامل2002 ،م.
 -الذهبي ،حممد ،سري أعالم النبالء ،بريوت ،مؤسسة الرسالة2001 ،م. -سعيد ،إدوارد ،الثقافة واإلمربيالية ،ترمجة كامل أبو ذيب ،بريوت ،داراآلداب2014 ،م.
 -سعيد ،إدوارد ،االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،ترمجة حممد عناينلطبعة 1995م ،القاهرة ،رؤية للنرش والتوزيع2006 ،م.
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 -الشريزي ،عبد الرمحن ،هناية القربة يف طلب احلسبة ،بريوت ،دار الثقافة،1981م.
 -عبد الكريم ،فضل وبلعباس ،عبد الرزاق ،االقتصاد اإلسالمي عىل مفرتقالطرق :دعوة للحوار ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي،
مج ، 24ع 2014 ،1م.
 -العيل ،صالح أمحد ،املؤلفات العربية عن املدينة واحلجاز ،جملة املجمعالعلمي ،العراق ،مارس 1964م.
 -العيل ،صالح أمحد ،التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف البرصة يف القرناألول اهلجري ،بريوت ،دار الطليعة1969 ،م.
 -العيل ،صالح أمحد ،متطلبات البحث العلمي ،جملة املجمع العلمي،العراق ،سبتمرب 1986م.
 -العيل ،صالح أمحد ،مسوغات جتديد كتابة التاريخ ،جملة املجمع العلمي،العراق ،ديسمرب 1987م.
 -العيل ،صالح أمحد ،تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية ،بريوت ،رشكةاملطبوعات للنرش والتوزيع2000 ،م.
 -العمر ،فؤاد عبد اهلل ،مقدمة يف تاريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره ،بحثرقم  ،62جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب2003 ،م.
 -غودي ،جاك ،رسقة التاريخ ،ترمجة حممد حممود التوبة ،الرياض ،مكتبةالعبيكان2010 ،م.
 -القلشقندي ،أمحد ،كتاب صبح األعشى ،القاهرة ،دار الكتب املرصية،1922م.
 -الكاساين ،أبو بكر مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،بريوت ،دارالكتب العلمية2001 ،م.
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2020حيايت ،عمر أمحد املصطفي ودفع اهلل عبد القادر حممد أمحد (2015م).
املنهج النبوي يف إدارة األزمات :صحيفة قريش ملقاطعة بني هاشم وبني
أنموذجا ،املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،املجلد
عبد املطلب
ً
 ،31العدد( ،40 - 3 )62ص.39 - 3
2121اخلرايش ،عبداهلل عثامن عبدالكريم (1997م) .النشاط االقتصادي بمنطقة
املدينة املنورة يف العهد النبوي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة امللك سعود.
2222خريسات حممد عبد القادر (1988م) .عشور التجارة يف اجلاهلية وصدر
اإلسالم حتى هناية القرن األول اهلجري ،جملة دراسات ،مج ،15ع،7
اجلامعة األردنية ،عامن.
2323خريسات ،حممد عبدالقادر (1986م) .القطائع يف صدر اإلسالم ،جملة
دراسات تارخيية ،العدد السابع والعرشون والثامن والعرشون ،جامعة
دمشق.
2424اخلرييص ،جواهر صالح عبد العزيز (1987م) .أثر الرقيق واملوايل والوافدين
يف احلياة االقتصادية واالجتامعية يف احلجاز يف القرن األول اهلجري ،رسالة
ماجستري ،جامعة امللك سعود.
2525مخاش ،نجدة (2001م) .األمصار واحلياة االقتصادية يف صدر اإلسالم،
بحوث ودراسات يف تاريخ العرب ،دمشق :دار طالس.
2626الدجييل ،خولة شاكر (1976م) .بيت املال نشأته وتطوره من القرن األول
حتى القرن الرابع اهلجري ،بغداد :مطبعة وزارة األوقاف.
 2727درادكة ،صالح موسى (1988م) .اخلراج واجلزية يف عهد الرسول صىل اهلل
عليه وسلم ،جملة دراسات تارخيية ،ع  ،30 – 29آذار – حزيران ،ص .31 – 9
2828الدوري ،عبد العزيز (1959م) .نشوء األصناف واحلرف يف اإلسالم ،جملة
اآلداب ،العدد األول ،بغداد.
2929الدوري ،عبد العزيز (1974م) .نظام الرضائب يف صدر اإلسالم (مالحظات
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وتقييم) ،جملة جممع اللغة العربية بدمشـــق م  ،49ج  1394 ،2هـ1974 ،م،
ص .60 - 44
3030الدوري ،عبد العزيز (1981م) .يف التنظيم االقتصادي يف صدر اإلسالم،
جملة العلوم االجتامعية ،جامعة الكويت ،عدد خاص بمناسبة دخول القرن
اهلجري اخلامس عرش ،ص.90-75
3131الزهراين ،حممد (1436هـ) .النقود املتداولة يف احلجاز وأثرها عىل النشاط
االقتصادي خالل القرن األول اهلجري ،رسالة ماجستري ،جامعة أم
القرى.
3232زياين ،الطاهر (2014م) .الوقف يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،شبكة
األلوكة ،اجلزء األول 11 :أغسطس؛ اجلزء الثاين 17 :أغسطس.
3333الزيدي ،عيل عجيل عطوان (1989م) .موارد التاريخ االقتصادي العريب
اإلسالمي يف القرن األول اهلجري ،رسالة ماجستري ،اجلامعة املستنرصية،
معهد الدراسات القومية االشرتاكية ،الدراسات التارخيية.
3434السامل ،عبدالعزيز بن عبداهلل (2016م) .أثر املهاجرين يف احلياة االقتصادية
يف العهد النبوي ،جملة الدرعية ،السنة التاسعة ،العدد الثالث والثالثون،
ربيع األول 1427هـ ،أبريل.
3535سالم ،سالم شافعي حممود (1989م) .النشاط الزراعي يف خيرب يف اجلاهلية
وحتى هناية عهد عمر بن اخلطاب ،اإلسكندرية :منشأة املعارف.
3636السنجري ،أمحد ميرس حممود (2002م) .نشاط املرأة االقتصادي يف صدر
اإلسالم والدولة األموية ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب يف جامعة املوصل.
3737السنيدي ،عبدالرمحن بن عيل (1998م) .املواجهة االقتصادية بني املسلمني
وقريش يف العهد النبوي ،جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود ،العدد ،21
ص .411 – 369
3838شحاتة ،حسني (2000م) .إدارة األزمات االقتصادية :مواقف من حياة
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الرسول ،القاهرة :دار الكلمة للنرش والتوزيع.
3939شعيبي ،فيصل أمحد (2001م) .التخطيط اإلداري النبوي اإلسالمي يف
العهد النبوي املدين ،جملة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،م ،15ع،1
ص.97-59
4040شعيبي ،فيصل أمحد (2004م) .اإلدارة العامة يف العهد النبوي :املفهوم
والنشأة واملهام ،جملة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،م ،18ع،1
ص.76-25
4141شام ،سمري (1982م) .النقود املتداولة يف عرص الرسول ّ
صل اهلل عليه وسلم
وعرص اخللفاء الراشدين ،الندوة العامة الثالثة لدراسات تاريخ اجلزيرة
العربية ،جامعة الرياض.
4242الشمري ،ظاهر ذباح (2014م) .ملحة عن األحوال االقتصادية عند العرب
قبل اإلسالم ،جملة بابل للدراسات اإلنسانية ،املجلد  ،4العدد ،2ص-319
.341
4343صالح ،األمني معاذ عثامن (2003م) .األحوال االقتصادية للدولة يف صدر
اإلسالم ،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ ،جامعة اخلرطوم.
4444صالح ،حممد مصطفى حممد (2002م) .تنظيم السوق يف املدينة املنورة عىل
عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب ،قسم
الدراسات اإلسالمية ،جامعة اخلرطوم.
4545عاقل ،نبيه (1982م) .األسباب االقتصادية واالجتامعية ملعارضة قريش
للدعوة ،جملة دراسات تارخيية ،العدد  ،7دمشق.
4646العبايس ،أريح أمحد حسني (2004م) .الثروة املعدنية يف اليمن واحلجاز قبل
اإلسالم وأمهيتها االقتصادية ،بغداد :دار الكتب والوثائق العراقية.
4747عبد اهلل ،عبد اهلل حافظ احلاج (2009م) .جتارة احلجاز يف صدر اإلسالم:
من البعثة النبوية إىل  41هـ ،رسالة ماجستري ،قسم التاريخ .شعبة التاريخ
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اإلسالمي ،جامعة عني الشمس.
4848عدوان ،منري حسن عبد القادر (2007م) .مؤسسة بيت املال يف صدر
اإلسالم ،ماجستري يف التاريخ ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.
4949عيل ،جارس صبكان (2009م) .نظرية الفيء يف الدولة العربية اإلسالمية يف
صدر اإلسالم واخلالفة األموية ،جملة كلية تربية البنات ،املجلد  ،20العدد
 ،2ص.20-1
5050العيل ،صالح أمحد (1951م) .مستوى األسعار يف القرن األول اهلجري،
جملة الثقافة ،سبتمرب ،ص.21-18
5151العيل ،صالح أمحد (1966م) .األلبسة العربية يف القرن األول اهلجري ،جملة
املجمع العلمي العراقي مارس ،ص62-41؛ ص.425-418
5252العيل ،صالح أمحد (1969م) .تنظيامت الرسول اإلدارية يف املدينة ،جملة
املجمع العلمي العراقي ،مارس ،ص.69-50
5353العيل ،صالح أمحد (1970م) .العطاء يف احلجاز يف العهود اإلسالمية األوىل،
جملة املجمع العلمي العراقي ،سبتمرب ،ص.87-73
5454العيل ،صالح أمحد (1975م  1976 -م) .ألوان املالبس العربية يف العهود
اإلسالمية األوىل ،جملة املجمع العلمي العراقي ،القسم األول :مارس
1975م ،ص ،107-71القسم الثاين :مارس 1976م ،ص.101-62
5555العيل ،صالح أمحد (1990م) .احلجاز يف صدر اإلسالم ،بريوت :مؤسسة
الرسالة.
5656العيل ،صالح أمحد (2003م) .املنسوجات واأللبسة العربية يف العهود
اإلسالمية األوىل ،بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش.
5757العليان ،خالد (2011مـ) .األسواق التجارية يف احلجاز واليمن منذ ظهور
اإلسالم حتى هناية العرص العبايس األول (232-1هـ846-622/م) ،رسالة
ماجستري ،جامعة القصيم.
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5858العمري ،أكرم ضياء (1997م) .احلياة االقتصادية واالجتامعية يف عرص
النبوة ،الرياض :دار كنوز إشبيليا.
5959العمري ،عبد العزيز بن إبراهيم (1985م) .احلرف والصناعات يف احلجاز
يف عرص الرسول ّ
صل اهلل عليه وسلم ،رسالة ماجستري ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية.
6060عوض ،بدوي عبد اللطيف (1973م) .امليزانية األوىل يف اإلسالم ،بريوت:
جامعة بريوت العربية.
6161عويس ،عبد احلليم (2013م) .بناء الرسول صىل اهلل عليه وسلم للجانب
االقتصادي يف دولة املدينة ،شبكة األلوكة 20 ،يناير.
6262فهمي ،سامح عبدالرمحن (1981م) .املكاييل يف صدر اإلسالم ،مكة
املكرمة :املكتبة الفيصلية السعودية.
6363فهمي ،عبدالرمحن (1957م) .صنج السكة يف فجر اإلسالم ،القاهرة :دار
الكتب املرصية.
6464القضاة ،زكريا (1987م) .بيت املال يف عهد الرسول ّ
صل اهلل عليه وسلم
(بحث غري منشور) مقدم إىل ندوة مالية الدولة يف صدر اإلسالم ،جامعة
الريموك.
6565القواسمي ،سحر يوسف (1999م) .التجارة ودولة اخلالفة يف صدر
اإلسالم ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح ،نابلس.
6666كاتبي ،غيداء خزنة (1994م) .اخلراج منذ الفتح اإلسالمي حتى أواسط
القرن الثالث اهلجري ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.
6767الكتاين ،عبد احلي (1927م) .الرتاتيب االدارية والعامالت والصناعات
واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت عىل عهد تاسيس املدنية اإلسالمية
يف املدينة املنورة العلية واملسمى نظام احلكومة النبوية ،الرباط :املطبعة
األهلية.

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

6868گوندوز ،أمحد آق (2008م) .وثيقة تعرض لوقف نبوي يف فلسطني ومفهوم
الطابو ومسح األرايض يف الدولة العثامنية ،ترمجه من الرتكية إىل العربية
عامر اهلنيني ،موقع اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب28 ،
مارس.
6969ملومبارد ،موريس (1979م) .اإلسالم يف جمده األول ،ترمجة وتعليق إسامعيل
العريب ،اجلزائر :الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع.
7070حممد ،آمنة عوض عبدربه (2012م) .إيرادات الدولة اإلسالمية العهد
النبوى،رسالة باكالوريوس ،قسم التاريخ ،جامعة اخلرطوم.
7171حممدين ،حممد حممود (1957م) .الزراعة والري يف احلجاز يف العرص النبوي
وعرص الراشدين ،جملة دراسات تاريخ اجلزيرة العربية ،العدد الثالث،
جامعة امللك سعود.
7272املعاطية ،زريف (1994م) .دواوين العطاء يف صدر اإلسالم ،جملة املؤالخ
العريب ،العدد  ،47بغداد.
7373موسى ،حممود سعيد إبراهيم (1989م) .احلياة الزراعية يف احلجاز يف القرن
األول اهلجري ،رسالة ماجستري يف التاريخ ،اجلامعة األردنية.
7474نصيف ،عبداهلل آدم (2013م) .القنوات والنظام الزراعي يف املدينة املنورة،
الرياض :دار املريخ للنرش.
7575نوارصة ،نارص سالمة (2009م) .التاريخ االقتصادي للدولة اإلسالمية:
العهد النبوي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الريموك ،كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية ،حتت إرشاف عبد اجلبار
السبهاين ،عامن :عامد الدين للنرش.
7676ياسني ،نجامن (1988م) .تطور االوضاع االقتصادية يف عرص الرسالة
والراشدين ،املوصل :بيت املوصل للنرش والتوزيع.
7777ياسني ،نجامن (1990م) .التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف املدينة يف
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 جامعة، رسالة دكتوراه مقدمة اىل كلية اآلداب،القرن االول اهلجري
.املوصل

الكتابات اإلنجليزية

1. Aghnides, Nicolas P. (1916). Mohammedan Theories of Finance, Ph.D. Thesis in
Political Science, New York: Columbia University.
2. Bonner, Michael (2003). Poverty and Charity in the Rise of Islam, Michael Bonner,
Mine Ener, and Amy Singer. Poverty and charity in Middle Eastern contexts, Albany:
State University of New York Press, pp. 13- 30.
3. Crone, Patricia (1987). Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton: Princeton
University Press.
4. Dennet, Daniel (1950). Conversion and the Poll Tax in Early Islam, Harvard: Harvard
University Press.
5. Donner, F. M. (1977). Mecca’s food supplies and Muhammad’s boycott, Journal of the

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

Economic and Social History of the Orient, XX, pp. 249- 266.
6. Duri, ‘Abdal ‘Aziz (1974). Notes on Taxation in Early Islam, Journal of the Economic
and Social History of the Orient, Vol. 17, No. 2, May, pp. 136 -144.
7. Goitein, S. D. (1957). The Rise of the Near-Eastern Bourgeoisie in Early Islamic Times,
Cahiers d’Histoire Mondiale, III/3, pp. 583 -604.
8. Hamidullah, Muhammad (1955). Budgeting and Taxation in the time of the Holy
Prophet, Journal of the Pakistan Historical Society, Karachi, Vol. 3, No.1, January, pp.
1- 11.
9. Haour, Anne (2017) What made Islamic trade distinctive - as compared to pre-Islamic
Trade? In Mattingly DJ, Leitch V, Duckworth CN, Cuenod A, Sterry M, Cole F. Trade
in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press.
10. Ḥaq, Ziāul (1968). Inter-Regional and International Trade in Pre-Islamic Arabia,
Islamic Studies, Vol. 7, No. 3, September, pp. 207- 232.
11. Hasanuzzaman, S. M. (1979). Economic Policy in the Early Islamic Period, Journal of
Rabitah, Mekkah, 6(8), June, pp. 22- 26.
12. Hasanuzzaman, S. M. (1979). Objectives of Economic Policy in the Early Islamic
Period, in The Economic System of Islam, Karachi: National Bank of Pakistan, pp.
209

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

151- 160.
13. Hasanuzzaman, S. M. (1981). The Economic Functions of the Early Islamic State,
Karachi: International Islamic Publishers.
14. Ibrahim, Mahmood (1990). Merchant Capital and Islam, Austin: University of Texas
Press.
15. Isfahani, Mohammad Nasr (2012). Moral Governance of the Prophet Muhammad(S)
Part II: Ethical Management of the Economy, Message of Thaqalayn, Spring, Vol. 13
Issue 1, pp. 21 -39.
16. Khezri S.A.R. and Ahmadvand F. (2007). Jews of Medina: Economic Situation and its
Changes in the Prophet Mohammad’s Era, Maqalat wa Barrasiha, Tehran, Summer, Vol.
40 , No. 84, pp. 47- 66.
17. Kister, M. J. (1965). The Market of the Prophet, Journal of the Economic and Social
History of the Orient, Vol. 8, No. 3, December, pp. 272 -276.
18. Koehler, Benedikt (2011). Female Entrepreneurship in Early Islam, Economic Affairs,
Vol. 31, Issue 2, June, pp. 93- 95.
19. Koehler, Benedikt (2011). The Economist Mohammed Ibn Abdullah (570–632),
Economic Affairs, Vol. 31, Issue 1, March, pp. 109–111.
20. Koehler, Benedikt (2014). Early Islam and the Birth of Capitalism, Lanham: Lexington
Books.
21. Michalopoulos, Stelios and Naghavi, Alireza and Prarolo, Giovanni (2010). Trade and
Geography in the Economic Origins of Islam: Theory and Evidence, Fondazione Eni
Enrico Mattei (FEEM) Working Paper No. 75.2010, June 23.
22. Morony, Michael G. (2004). Economic Boundaries? Late Antiquity and Early Islam,
Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 47, Issue 2, pages 166- 194
23. Sadr, Seyed Kazem (2015). The role of human capital in economic development of the
earliest Islamic period, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and
Management, Vol. 8, Iss 4 pp. 398 – 417.
24. Sadr, Seyed Kazem (2016). The Economic System of the Early Islamic Period:
Institutions and Policies, Macmillan Palgrave.
25. Serjeant, R. B. (1990). Meccan Trade and the Rise of Islam: Misconceptions and
Flawed Polemics, Journal of the American Oriental Society, Vol. 110, No. 3, Jul. - Sep.,
pp. 472 -486.
26. Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1995). An Overview of Public Borrowing in Early
210

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

Islamic History, Islamic Economic Studies, Vol. 2, No.2, pp. 61 -78.
27. Siddiqui, Muhammad Yasin Mazhar (1989). Role of Booty in the Economy During the
Prophet’s Time, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol.1, pp.
83 - 115.
28. Simon, Róbert (1989). Meccan trade and Islam, problems of origin and structure,
Budapest: Akadémia Kiadó.
29. Watt, Montgomery (1954). Economic and Social Aspects of the Origin of Islam, The
Islamic Quarterly, Vol. 1, pp. 90 - 103.

1.

الكتابات الفرنسية

Batou, Jean (2010). La bannière verte de Mahomet et l’expansion du commerce
mondial, Contretemps revue critique communiste, 14 janvier.

2.

Bricteux, Auguste (1928). Compte rendu de: P. H. Lammens, S. J. La Mecque à la veille
de l’hégire, Revue belge de philologie et d’histoire , Vol. 7, No. 1, pp. 229 -235.

3.

Cipolla, Carlo M. et Febvre, Lucien (1949). Encore Mahomet et Charlemagne.

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

L’économie politique au secours de l’histoire [Sur une façon de comprendre l’histoire
qui est nôtre], Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 4, No 1, pp. 4- 9.
4.

Hamidullah, Muhammad ([1959]1989). Le système économique, in Le Prophète de
l’Islam, Paris : Association des Etudiants Islamiques en France, Tome II, pp. 849- 894.

5.

Hamidullah, Muhammad (1982). Le village arabe au temps du Prophète de l’Islam (569632), Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions,
XLII, pp. 37 -57.

6.

Lammens, Henri (1914). Le Berceau de l’Islam, l’Arabie occidentale à la veille de
l’hégire, Rome: Pontificio Istituto Biblico.

7.

Lombard, Maurice (1947). Les bases monétaires d’une suprématie économique: L’or
musulman du VIIe au XIe siècle, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2e Année, No.
2, April- June, pp. 143 -160.

8.

Lombard, Maurice (1948). Mahomet et Charlemagne : Le problème économique,
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 3e Année, No. 2, April- June, pp. 188- 199 :

9.

Lombard, Maurice (1971). Monnaie et histoire d’Alexandre à Mahomet, Paris : Mouton.

10. Lombard, Maurice (1978). Les textiles dans le monde musulman VII-XIIe siècle,
Paris : Mouton.
211

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

11. Pirenne, Henri (1922). Mahomet et Charlemagne, Revue belge de la philologie et
d’histoire, tome 1, pp. 77- 86.
12. Pirenne, Henri (1937). Mahomet et Charlemagne, Paris : Alcan et Bruxelles : Nouvelle
Société d’éditions.
13. Rodinson, Maxime (1966). La pratique economique du monde musulman medieval, in
Islam et Capitalisme, Paris, Seuil, pp. 45- 89.

212

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

الملحق الثاني
مراجع عن الحياة االقتصادية في العصر الجاهلي
الكتابات العربية

213

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

1 .1األفغاين ،سعيد (1974م) .أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،بريوت:
دار الفكر.
2 .2هباي ،جيهان بنت عبد الرمحن شاه (2001م) .دور مكة املكرمة يف احلياة
االقتصادية قبل اإلسالم :دراسة ملا بني القرنني الرابع واخلامس امليالديني،
رسالة ماجستري ،جامعة امللك عبدالعزيز.
 3 .3خليل ،حمسن (1982م) .يف الفكر االقتصادي العريب اإلسالمي ،بغداد:
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،ص .30-25
4 .4درادكة ،صالح موسى (1984م) .إيالف قريش :مالحظات حول عوامل
السيادة امللكية قبل اإلسالم ،جملة دراسات تارخيية العدد الشابع عرش
والثامن عرش ،جامعة دمشق.
5 .5الدوري ،دوري سليم (2013م) .االوضاع االقتصادية يف احلجاز قبل
ظهور االسالم ،رسالة ماجستري يف التاريخ اإلسالمي ،جامعة املوصل.
6 .6السعدي ،زينة قاسم هاشم (2012م) .االحوال االقتصادية يف شامل احلجاز
قبيل االسالم ،رسالة ماجستري يف التاريخ العريب القديم ،جامعة بغداد.
7 .7سالمة ،عواطف أديب عيل (1405هـ) .قريش ودورها السيايس
واالقتصادي والديني قبل اإلسالم ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك سعود.
فكتور ،سحاب (1992م) .إيالف قريش رحلة الشتاء والصيف ،بريوت:
املركز الثقايف العريب.
8 .8شاهني ،رياض مصطفى (2004م) .النشاط االقتصادي لليهود يف احلجاز
قبل اإلسالم ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،املجلد الثاين عرش ،العدد

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

الثاين ،ص.58-21
9 .9الصمد ،واضح (1981م) .الصناعات واحلرف عند العرب يف العرص
اجلاهيل ،بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع.
1010عرفة ،سامل عبد السالم حممد (2009م) .رؤية يف النشاط االقتصادي
واالجتامعي يف مكة ويثرب قبيل اإلسالم ،رسالة ماجستري ،جامعة
الزقاريق.
1111الكبييس ،محدان عبد املجيد (1979م) .أسواق العرب قبل اإلسالم ،جملة
آداب املستنرصية ،العدد الرابع ،ص.113-81

214

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

1.

الكتابات األجنبية

Henri Lammens (1910). La République marchande de la Mecque vers l’an 660 de notre
ère, Bulletin de l’institut Egyptien, IV, pp. 23- 53.

2.

Henri Lammens (1922). La cité arabe de Tāif, à la veille de l’Hégire, Beyrouth:
Imprimerie catholique, pp. 206 -215.

3.

R. L. Bowen (1958). Ancient trade routes in South Arabia’, in R. L. Bowen and F. P.
Albright, Archaeological discoveries in South Arabia, Baltimore: Johns Hopkins Press,
pp. 35 -42.

4.

Muhammad Hamidullah (1957). Al-Ilāf ou les rapports économiques diplomatiques de
La Mecque pré-islamique, in Mélanges de Louis Massignon, Damas : Institut Français
de Damas, pp. 293310-.

5.

M. J. Kister (1965). Mecca and Tamīm (Aspects of Their Relations), Journal of the
Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 2, November, pp. 113 -163.

6.

Ziāul Ḥaq (1968). Inter-Regional and International Trade in Pre-Islamic Arabia, Islamic
Studies, Vol. 7, No. 3, September, pp. 207- 232.

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

7.

R. Simon (1970). Ḥums Et Īlāf, ou Commerce sans Guerre (Sur la Genèse et le Caractère
du Commerce de La Mecque), Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae,
Vol. 23, No. 2, pp. 205- 232 ;

8.

Nigel Groom (1981) Frankincense and Myrrh. A Study of the Arabian Incense Trade,
New York: Longman.

9.

Mahmoud Ibrahim (1982). Social and economic conditions in pre-Islamic Mecca›,
International Journal of Middle East Studies, XIV, February, pp. 344- 358.

10. W.C. Brice (1984), The Classical Trade- Routes of Arabia, from the Evidence of
Ptolemy, Strabo and Pliny, in A.R. al-Ansary (ed.), Studies in the History of Arabia, II:
Pre- Islamic Arabia, Riyadh, pp. 177- 181.
11. Uri Rubin (1984). The Īlāf of Quraysh: A Study of sūra CVI, Arabica, Tome 31, Fasc.
2, July, pp. 165- 188;
12. Daniel T. Potts (1988). Trans-arabian routes of the pre-islamic period, Travaux de la
Maison de l’Orient, Vol. 16, No. 1, pp. 127- 162.
13. D. Potts (1988). Trans-arabian Routes of the pre-Islamic Period, in Jean-François
Salles. L’Arabie et ses mers bordières, Paris, pp. 127- 162.
14. Jean-Paul Rey-Coquais (1989). L’Arabie dans les routes de commerce entre le monde
215

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

méditerranéen et les côtes indiennes, in Toufik Fahd. L’Arabie Préislamique et son
environnement historique et culturel: Actes du Colloque de Strasbourg 24 - 27 juin
1987, Université des sciences humaines de Strasbourg, Leiden: Brill Archives, pp. 225240.
15.

Toufik Fahd (1989). Rapports de la Mekke préislamique avec l’Abyssinie: le cas des
Ahābīs, in Toufik Fahd. L’Arabie Préislamique et son environnement historique et
culturel: Actes du Colloque de Strasbourg 24- 27 juin 1987, Université des sciences
humaines de Strasbourg, Leiden: Brill Archives, pp. 541548-.

16. C. Edens and G. Bawden (1989). History of Taymaˆ and Hejazi Trade During the First
Millennium B.C., Journal of the Economic and Social History of the Orient, 32, pp.
48- 103.
17. Uri Rubin (1990). Meccan trade and Qur’ānic exegesis (Qur’ān 2: 198), Bulletin of
the School of Oriental and African Studies Volume 53, Issue 3, October, pp. 42 1- 428.
18. Salamah Salih Sulayman Aladieh (1992). Meccah Trade Prior to the Rise of Islam,
Ph.D. Thesis, School of Oriental Studies, Durham University.
19. M. Liverani (1992). Early Caravan Trade between South-Arabia and Mesopotam, in:
Yemen vol. 1. Studi archeologici, storici e filologici sull’Arabia meridionale, Rome,
published 1993, pp. 11 1- 115.
20. M. B. Piotrovski (1994). L’économie de l’Arabie préislamique, in Noja, S. L’Arabie
avant l’Islam, Aix-en-Provence, pp. 21 1- 239.
21. Mohammed Maraqten (1996). Dangerous trade routes: on the plundering of caravans in
the Pre-Islamic Near East, ARAM, 8, pp. 213 - 236.
22. Michael Lecker (2002). The Levying of Taxes for the Sassanians in Pre-Islamic Medina,
Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 27, pp. 109- 126.
23. Alessandro de Maigret (2003). La route caravanière de l’encens dans l’Arabie
préislamique, Chroniques yéménites, 11.
24. Mounir Arbach (2005). Le commerce d’esclaves en Arabie du Sud préislamique d’après
une nouvelle inscription sabéenne du VIIe s. av. J.-C. in Alexander V. Sedov and
Irina M. Smilyanskaya (eds). Arabia Vitalis. Studies in honour of Vitaly V. Naumkin.
Moscow: Rossiikaya Akademiya Nauk, pp. 314 - 317.
25. Patricia Crone (2007). Quraysh and the Roman army: Making sense of the Meccan
leather trade, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 70, Issue 1,
February, pp. 6388-;
216

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

26.

Jérémie Schiettecatte (2008). Ports et commerce maritime dans l’Arabie du Sud
préislamique, Chroniques yéménites, 15, pp. 65 - 90.

27. Mikhaïl D. Bukharin (2009). Mecca on The Caravan Routes in Pre-Islamic Antiquity,
The Qurān in Context, Vol. 6, pp 115 - 134 .
28. Fard A. Nazemian (2009). Ilaf of Quraysh and its effect on the economic and social life
of Pre-Islamic Mecca, History of Islam & Iran, Summer, Vol. 19, No. 2 (77), pp.103126.
29. Michael Bonner (2010). The Arabian Silent Trade: Profit and Nobility in the “Markets
of the Arabs”, Histories of the Middle East, Vol. 79, pp 23 -52.
30. Reynier, Jean Louis Antoine (1820). De l’Économie publique et rurale des Arabes et
des Juifs, Genève – Paris : J. J. Paschoud Imprimeur Libraire.

الملحق الثالث
مراجع عن التاريخ االقتصادي للعالم اإلسالمي

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

الكتابات العربية

 دار: بغداد، يف الفكر االقتصادي العريب اإلسالمي.)م1982(  حمسن،خليل1 .1
. منشورات وزارة الثقافة واالعالم،الرشيد

، مقدمة يف التاريخ االقتصادي العريب.)م1989(  عبدالعزيز،الدوري2 .2
. دار الطليعة:بريوت

 مقدمة يف تاريخ االقتصاد اإلسالمي.)م2003(  فؤاد عبد اهلل، العمر3 .3
. املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب: جدة،62  بجث رقم،وتطوره

1.

الكتابات األجنبية

Ashtor, Eliyahu (1976). Social and Economic History of the Near East in the Middle
Ages, Berkeley: University of. California Press.

2.

Berque, Jacques (1965). Trois stades de 1’economie proche-orientale, in George
Makdisi. Arabic and Islamic Stduies in Honor of Hamilton A. R. Gibb, Cambridge:
Harvard University Press, pp. 108- 117.
217

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

Cahen, Claude (1955). L’histoire économique et sociale de l’Orient musulman, Studia

3.

Islamica, Vol. 3, pp. 93- 115.
Cook, M. A. (1970). Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise

4.

of Islam to the Present, Oxford: Oxford University Press.
Garcin, Jean-Claude (1990). Le Jesho et la recherche sur l’histoire économique et

5.

sociale des pays Musulmans, Journal of the Economic and Social History of the Orient,
Vol. 36, Issue 2, pp. 139- 153.
Hershlag, Zvi Yehuda (1980). Introduction to the Modern Economic History of the

6.

Middle East, Leiden: Brill.
Issawi, Charles (1982). An Economic History of the Middle East and North Africa,

7.

New York: Columbia University Press.

الملحق الرابع
مراجع عن الحياة االقتصادية في العالم اإلسالمي بعد العهد النبوي
الكتابات العربية
.1

.2

.3
.4
.5

1البابطني ،إهلام بنت أحود بن عبدالعزيز (2009م) .احلياة االقتصادية يف بالد ها
وراء النهر يف العرص العبايس األول ،رسالة ماجستري ،قسم التاريخ ،جامعة
امللك سعود.
 2حساين ،عبد الكريم (2012م) .احلياة االقتصادية واالجتامعية يف املغرب
األوسط خالل القرنني (7-9هـ15-13 /م) ،دورية كان التارخيية ،العدد السابع
عرش ،سبتمرب ،ص.97-93
 3العناقرة ،حممد حممود (2015م) .احلياة االقتصادية يف احلجاز وعالقاته يف عرص
املامليك ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة.
4املزايد ،عمر (2016م) .احلياة االقتصادية يف االندلس ،عامن :مؤسسة زمزم
نارشون موزعون.
5مسعد ،سامية مصطفى حممد (2003م) .احلياة االقتصادية واالجتامعية يف إقليم
غرناطة يف عرصي املرابطني واملوحدين ،مكتبة الثقافة الدينية.

218

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

1.

الكتابات األجنبية

Ackerman-Lieberman, Phillip I. (2014). The Business of Identity: Jews, Muslims, and
Economic Life in Medieval Egypt, Stanford: Stanford University Press.

2.

Arié, Rachel (1977). La vie économique de l’Espagne musulmane, in Bernard Lewis.
Wirtschaftsgeschichte des Vorderen Orients in islamischer Zeit. Teil 1, Leiden: Brill,
pp. 238254-.

3.

Arié, Rachel. (1990). Considérations sur la vie économique dans l’Espagne musulmane
au cours du Bas Moyen Âge, in Arié, Rachel. Études sur la civilisation de l›Espagne
musulmane, Leiden : Brill, pp. 68- 79.

4.

Constable, Olivia (1996). Trade and traders in Muslim Spain, Cambridge: Cambridge
University Press.

5.

Guichard, Pierre et Lagardère ; Vincent (1990). La vie sociale et économique de
l’Espagne musulmane aux XI-XII siècles à travers les fatwā/s du Mi’yār d’Al-Wanšarīšī,
Mélanges de la Casa de Velázquez, Vol. 26, No. 1, pp. 197 -236.

6.

Lévi-Provençal, Evariste (1931). La vie économique de l’Espagne musulmane au Xe

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

siècle, Revue Historique, Tome 167, Fasc. 2, pp. 305 -323.
7.

McGowan, Bruce (2)10). Economic Life in Ottoman Europe Taxation, trade and the
struggle for land, 1600–1800, Cambridge: Cambridge University Press.

219

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

تقييم تجربة تدريس المالية اإلسالمية في فرنسا
د .محيي الدين الحجار
أستاذ القانون اإلسالمي في جامعة باريس الثامنة وفي المعهد الكاثوليكي في باريس
باحث مشارك في كرسي أخالقيات ومبادئ التمويل بجامعة باريس األولى (بونتيون سوربون)
ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/11 /12م ،واعتمد للنشر في 2018/ 12/21م)

ّ
الملخص

ّ
إن اهتامم غري املسلمني بالتمويل اإلسالمي يعدّ ظاهرة جديرة باالهتامم .بعد
األزمة املالية األخرية ،نشطت احلركة التعليمية والتكوينية للاملية اإلسالمية
يف فرنسا .ونظر ًا للتأثري اجليو-اسرتاتيجي لفرنسا وللمكانة الرفيعة لنظامها
التعليميّ ،
فإن هذه التجربة تكتيس أمه ّية بالغة جيعلها جديرة باالهتامم والتحليل.

أنواعها مع عرض أهداف األنشطة العلمية املتعلقة بالتمويل اإلسالمي ،وذلك
حتى يمكن تقديم حتليل احصائي للربامج التعليمية بكافة أنواعها حيث يمكننا
مالحظة انخفاض نسبة الربامج التعليم ّية الرسم ّية وكذا األمر بالنسبة الربامج

املتخصصة.
التعليمية التي تقدّ مها املؤسسات اإلسالمية وبالنسبة للمراكز البحث ّية
ّ
وتواجه التجربة الفرنس ّية صعوبات عديدة أبرزها ارتفاع األقساط نسبي ًا ،وغياب

سوق العمل يف فرنسا واضطرار اخلرجيني اجلدد يف للسفر إىل اخلارج للبحث عن

فرص عمل يف هذا املجال .ويمكننا تقديم بعض املقرتحات لتنشيط هذه التجربة
221

تقييم جتربة تدريس املالية اإلسالمية
يف فرنسا

وهلذا اعتمدنا عىل املنهج االستقرائي لعرض التجارب التعليمية يف فرنسا بكافة
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وتطويرها كالتعاون بني املؤسسات التعليمية الفرنسية واملؤسسات الرائدة يف
العامل العريب ،وتقديم الدعم املايل للمؤسسات الفرنسية لتخفيض األقساط،
وتفعيل املراكز البحث ّية ككريس البحث بجامعة السوربون.

الكلمات المفتاحية :برامج التمويل اإلسالمي ،املنشورات األكاديمية ،كرايس
البحث.
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Evaluation of the experience

of teaching Islamic finance in France
Dr. Mohyedine Hajjar
Lecturer in Islamic Law at Universitē Paris 8 and ICP, Associate Researcher at Ethics and
Financial Norms Chair in Universitē Paris 1 (Pantheon-Sorbonne)

تقييم جتربة تدريس املالية اإلسالمية
يف فرنسا

Abstract

The interest of non-Muslims in Islamic finance is a phenomenon deserving
attention. After the last financial crisis, teaching and infrastructure of Islamic
finance have become active in France. Given the geo-strategic impact of
France and the eminence of its educational system, this experience is of
extreme importance, making it worthy of interest and analysis. This is why we
used the inductive methodology to present the various teaching experiences
in France, by presenting its different categories and the objectives of each
project, in order to present a quantitative analysis of the different types of
training programs. In fact, we can notice the low percentage of specialized
research centres, official training programs and training programs offered by
Islamic institutions. The French experience faces many difficulties, notably
the relatively high fees, the absence of the opportunities in France and the
need for new graduates to travel abroad to seek jobs in this sector. We can
offer some suggestions for activating and developing this experience, such as
cooperation between French educational institutions and leading institutions
in the Arab world, providing financial support to French institutions to reduce
registration fees, and activating research centres such as the Sorbonne CEFN.
Key Words: teaching Islamic Finance, Islamic Finance programs, research
chairs, France.
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ّ
المقدمة

تنامى االهتامم األورويب باملال ّية اإلسالم ّية عقب أزمة  2008املال ّية العامل ّية .ولكن
االهتامم الرسمي الفرنيس بالتمويل اإلسالمي يرجع عام  2006حيث نشطت
الدوائر الرسم ّية املختلفة يف دراسته ملحاولة استنباط السبل املثىل لتطبيق عمليات
التمويل اإلسالمي يف فرنسا هبدف جذب االستثامرات األجنبية .فبدأت دراسة
املوضوع بداية يف جملس الشيوخ الفرنيس عرب«جلنة املال» التي أصدرت تقرير
معلومات برقم  347يف  (((.2007/06/22وقد أشار التقرير إىل رضورة دعم التمويل
اإلسالمي الناشئ يف فرنسا .ثم صدر تقرير معلومات عن نفس اللجنة بمجلس
الشيوخ الفرنيس برقم  33يف  2007/10/17يدرس الصناديق السيادية يف الرشق
األوسط مشري ًا إىل التمويل اإلسالمي كأداة جلذب استثامراهتا إىل فرنسا(((.
وتوالت األنشطة الترشيعية حول املوضوع فصدرت مذكرة توضيحية عن
هيئة األسواق املال ّية لبيان كيفية التوفيق بني املبادئ األساسية لعملية «االستثامر
(((
ثم قام جملس
اجلامعي» والسامت املحددة لصناديق االستثامر اإلسالمية ؛ ّ
الشيوخ بتنظيم ورشتي عمل يف  2008/05/14لدراسة كيفية تطبيق عمليات التمويل
(((
ثم ظهرت
اإلسالمي يف فرنسا وتواؤمها مع الترشيعات الفرنسية السارية ّ ،
حماولة تعديل نظام االئتامنية الفرنيس بالقانون الصادر يف  ((( 2009/12/19التي
رفضتها املحكمة الدستورية الفرنس ّية((( .وبعدها ظهرت التوجيهات الرضيبية
(1) Commission des finances du Sénat. « Rapport d’information n°329 ». online on : https://www.senat.fr/rap/r07-329/r07-3291.
)pdf (vu le 10/11/2018

(2) Commission des finances du Sénat. « Rapport d’information n°33 », 17/10/2007, online on : https://www.senat.fr/rap/r07-033/
)r07-0331.pdf (vu le 10/11/2018

(3) Position AMF n° 2007-19. Critères extra financiers de sélection des actifs et application aux OPCVM se déclarant conformes à
la loi islamique. disponible en ligne :

https://www.amf-france.org/technique/multimedia%3FdocId%3Dworkspace://SpacesStore/957a93bb-ce18-4896-bc7d-d8666d0b271e_fr_2.3_rendition&ved=2ahUKEwjXsN7Ok8neAhUBWxoKHRKpD2EQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0UC53U8Kw2

((( يمكن االطالع عىل تقارير ورش العمل عىل موقع جملس الشيوخ الفرنيس يف الرابط التايل :

)yc5CGXyEgVTR (vu le 10/11/2018

)https://www.senat.fr/rap/r07-329/r07-329.html (vu le 10/11/2018

(5)- Adaptation du régime de la fiducie afin de permettre l’émission de «Sukuk». JCPE.2009 Act.322, et J. Charlin. Fiducie, sukuks
et autre murabaha ou ijara, à propos de la finance islamique. JCPE.2009.1946, n°7 à 16.
(6) Ibidem.
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ٍ
عقود إسالم ّية(((.
التي أدخلت إىل النظام القانوين الفرنيس أربعة

ويشكّل املسلمون يف فرنسا سوق ًا حمتم ً
ال كبري ًا للمنتجات املال ّية اإلسالم ّية حيث
يتجاوزون نسبة  % 7.5من السكّان((( ويتوقع وصوهلم إىل نحو  % 10بحلول عام
 ((( 2030ورغم ضخامة هذا السوق املحتمل ،إلّ ّ
أن األنشطة املرصفية واملالية
تتطور عىل النحو املنشود! وقد يكون هذا نتيجة لإلمهال «احلميد»
اإلسالمية مل ّ
واضحا ودقي ًقا لتأمني عمليات
إطارا قانون ًيا
ً
املرشع الفرنيس ،الذي مل يضع ً
من ّ
املرشع الفرنيس عىل تفادي القيود الرضيب ّية غري
التمويل اإلسالمي ،إذ اقترص ّ
خاص هبا.
املناسبة للعمليات املال ّية اإلسالمية ومل يتطرق إىل وضع أساس قانوين
ّ
خالف ًا للواقع العميل املرت ّدي للامل ّية اإلسالم ّية يف فرنسا(ّ ،((1
فإن العامل األكاديمي
جو ًا من االهتامم هبذا االختصاص العلمي اجلديد كام سيظهر يف هذه الورقة.
يعيش ّ
فقد ظهرت عىل الساحة العديد من الشهادات املتخصصة الصادرة عن جامعات
ومراكز بحثية فرنس ّية هبدف تلبية االحتياجات املختلفة .كام ظهرت عدة ّ
جملت
بحق عالمة فارقة يف االهتامم األكاديمي الفرنيس بالتمويل
متخصصة تشكّل ّ
(((1
اإلسالمي .وقد عمد عدد من الباحثني لدراسة بعض جوانب هذا املوضوع
لكن ال يوجد دراسة احصائية شاملة للربامج التعليمية املتخصصة يف االقتصاد
والتمويل االسالمي يف فرنسا حتى اللحظة مما يربز ِجدة ِ
وميزة هذه الورقة.
(7) Direction générale des finances publiques : « Instruction fiscale 4FE/S1/10 ; 4FE/S2/10 ; 4FE/S3/10 ; 4FE/S4/10 », 23/07/2010,
(8) Ipsos Mori. Perils of perception 2016. online on : https://www.ipsos.com/sites/default/files/2016-12/Perils-of-perception-2016.
)pdf (vu le 10/11/2018
(9) ibidem.

( ((1تقترص العمل ّيات اإلسالمية احلال ّية عىل بعض اخلدمات املال ّية (مرابحة لرشاء املنازل مقترصة عىل األغنياء فقط) مع فقدان الثقة باملالية اإلسالمية
بشكل عام بعد التجارب الفاشلة السابقة (حساب جار إسالمي مع بطاقة ال تعمل يف أغلب األحيان لدى بنك شعبي ،فضائح مالية والغاء عدد من
العمل ّيات مثل صكوك اورازيس مع معاقبة مديري العملية واالن يرتقب السوق عقوبة قاسية بحق احدى مؤسسات الوساطة املالية) .ولنا دراسة
مفصلة تصدر قريب ًا هبذا الشأن :

Mohyedine Hajjar. “Status of Islamic Finance in France”, in Islamic Finance in Europe, A cross analysis of 10 european countries,(2019). Palgrave.

( ((1يراجع عىل سبيل املثال :

Belabes, Abderrazak. Recherche doctorale française sur l’interaction entre finance et Islam (1902-2011). Les cahiers de la finance
islamique. n°8. (p.76-93).

Bouslama, Ghassen. “Islamic Finance in Reims Management School”. in Islamic Finance in Western Higher Education (2012).
Palgrave MacMillan.
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ويشكل هذا العمل مصدر ًا مه ًام للباحثني واملتخصصني يف االقتصاد والتمويل
االسالمي لغياب أي مصدر شامل يغطي التجربة التعليمية الفرنسية(.((1
ويضاف إىل ذلك ّ
أن مكانة التعليم الفرنيس الرائدة جتعل االهتامم هبذه التجربة
ألنا ستجمع يف ثنايا هذه التجربة خرباهتا التعليمية واملنهج ّية
رضورة بالغة ّ
املتقدمة باإلضافة إىل مستواها الرفيع يف العلوم القانونية واالقتصادية واملال ّية.
وال خيف ّ
أن التأثري اجليو-اسرتاتيجي لفرنسا كإحدى الدول العظمى ،وكأشدّ
الدول تأثري ًا يف العامل العريب ،يدفعنا إىل مزيد االهتامم والنظر يف هذه التجربة.
فقد قال بديع الزمان النوريس قدي ًام « :أرى الرشق حام ً
ال بالغرب وأرى الغرب
حام ً
ال باإلسالم»( .((1ويف هذا الصدد يقول أحد أبرز النشطاء يف املالية اإلسالمية
يف فرنسا الشيخ طارق بنكرعي أبو نور(ّ ((1
أن تفعيل املالية اإلسالم ّية يف فرنسا
ال أمام اعتامده يف دولة غرب ّية ،بل ّ
أثبت ّ
أن الطابع اإلسالمي للتمويل ليس حائ ً
إن
األزمات املال ّية الدور ّية أبانت نجاعة هذا البديل األخالقي ،وها قد شهد شاهد
من أهلها مما سريجع بالنفع عىل الدول العربية التي ستتلقف هذا النشاط املايل
تقليد ًا واتباع ًا للموضة الفرنسية ،فهذه «بضاعتنا ردت إلينا» لنقدرها حق قدرها.
ّ
وإن عرض الربامج التعليمية ال يمكن أن ينظر إليه باعتباره عم ً
ال صحفي ًا مرتكز ًا
عىل التجميع السلبي ،بل هو من صميم العمل البحثي االستقرائي للواقع الذي
خاص ًة وأنّه يستلزم دقة متناهية
يعرض السلوك الواقعي يف قالب أكاديمي متقنّ ،
يف اقتفاء آثار الربامج امللغاة مع اتصاالت متشعبة للولوج إىل املعلومات املتعلقة
بام انقىض من برامج وما فات من منشورات غري متاحة للعموم .وهذا العرض
املفصل للتجربة الفرنس ّية سيمكّننا من حتليل هذه التجربة وتقييمها عرب بيان
ٍ
حلول هلا.
الصعوبات التي تواجهها وحماولة إجياد
( ((1بل ّ
إن فكرة هذه الورقة قد استلهمها كاتب األسطر من سؤال أحد الباحثني األفاضل عن تدريس اجلامعات الفرنسية لالقتصاد والتمويل
اإلسالمي يف أحد املنتديات املتخصصة يف الواتساب ،وتفاعل عدد من الباحثني املتخصصني من أعضاء املنتدى مع هذا املقرتح؛ فعزم حينها عىل تسطري
ٍ
هذه األسطر املوسعة لتقديم مرجع ٍ
وواف يسدّ هذه الثغرة.
كاف
ّ
( ((1عيل علوي قورجو « :سرية بديع الزمان سعيد النوريس بلسانه وأقالم تالمذته» ،ترمجة وحترير حسني عثامن وخليل جادو وحممد أبو اخلري الس ّيد،
تدقيق وفهرسة حممد بسام حجازي ،دار األنوار ،اسطنبول ،2016 ،ص.69
( ((1الناطق الرسمي باسم املجلس األورويب املستقل للاملية اإلسالمية ( ،)CIFIEيف لقاء خاص بيننا وقد استأذنته لنرش هذه الكلامت.
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األول) واملنشورات
وسنحاول جاهدين عرض كا ّفة الربامج التعليم ّية (املبحث ّ
ّ
املتخصصة (املبحث الثاين) يف هذا املجال بحسب ترتيبها
واملجلت
األكاديم ّية
ّ
الزمني وذلك دون التق ّيد برشط توافر هذه الربامج أو استمرار َّيتها أثناء كتابة هذه
األسطر .وإن حتليل هذه التجربة يستلزم تأم ً
ال دقيق ًا هلا لالستفادة من دروسها
سواء يف نجاحاهتا أو يف اخفاقاهتا (املبحث الثالث).

المبحث األول :البرامج التكوينية في التمويل اإلسالمي

يتم ّيز النظام القانوين للتعليم العايل يف فرنسا بالرصامة والشدة يف قبول املؤسسات
اخلاصة التي ختضع لنظام قانوين خمتلف عن اجلامعات واملعاهد العليا الرسم ّية.
وهلذا سنقوم بالتمييز بني الشهادات األكاديمية واملهنية الصادرة عن اجلامعات
الفرنس ّية وبني الشهادات الصادرة عن املؤسسات غري اجلامعية وغري األكاديم ّية.
كام يف العامل العريبّ ،
يتم عرب كال النوعني من
فإن تدريس املال ّية اإلسالم ّية قد ّ
املؤسسات ،أي اجلامعات واملراكز البحث ّية األكاديم ّية (الفقرة األوىل) أو اهليئات
املهن ّية أو املؤسسات غري اجلامع ّية (الفقرة الثانية) .كام ّ
أن تدريس املال ّية اإلسالم ّية
قد يأخذ شك ً
ال خمتلف ًا عن الربامج الدراس ّية التقليد ّية متجه ًا نحو التكوين البحثي
(الفقرة الثالثة).
ال بدّ من اإلشارة إىل ّ
أن العديد من اجلامعات الفرنس ّية تقدّ م بعض الدروس يف
االقتصاد والتمويل اإلسالمي ولكنّها ال تعدوا أن تكون مواد ًا خمترصة ضمن
شهادات يف االختصاصات ذات الصلة كالقانون أو االقتصاد أو اإلدارة.
وسنحاول يف هذه األسطر عرض كافة الربامج التعليمية املخصصة للتمويل
اإلسالمي التي قدّ متها اجلامعات واملعاهد العليا الفرنسية ،سواء كانت رسم ّية أو
خاصة ،مع مراعاة ترتيب ظهورها الزمني.
ّ
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ً
أوال :الماستر التنفيذي إلدارة األعمال ( )Executive MBAفي التمويل
(((1
اإلسالمي

(Ecole de Management de

أطلقت مدرسة إدارة األعامل يف سرتاسبورغ
 )Strasbourgيف  2009/01/21أول برنامج تعليمي متخصص يف التمويل اإلسالمي
صادر عن جامعة رسم ّية فرنس ّية .ويعترب هذا املاسرت التنفيذي موازي ًا لشهادة من
مستوى مخس سنوات دراس ّية بعد الثانو ّية العا ّمة (.)Bac + 5

وهيدف هذا املاسرت إىل منح الطالب املهارات التقنية يف التمويل ،والقانون،
واإلدارة وفق ًا الحتياجات املؤسسات العاملية ،ومكاتب املحاماة ،واملصارف
واملؤسسات املال ّية .كام حيرص عىل تطوير املهارات النقدية والتحليلية عرب
تدريس احلاالت العملية والتمثيلية .ويسعى أيض ًا إىل زيادة الوعي بأمهية
املهارات واملعارف املحددة املرتبطة بنموذج تطوير التمويل اإلسالمي واملرصفية
اإلسالمية يف البلدان التي تعمل فيها (إفريقيا ،ودول اخلليج العريب ،وجنوب
رشق آسيا ،أوروبا)(.((1

شهرا ،بمعدّ ل دورة
يتوزع هذا الربنامج عىل  405ساعة دراس ّية ّ
ّ
موزعة عىل ً 11
ملدة  3أيام يف ّ
كل الشهر .يشمل الربنامج املوضوعات الرئيسية يف هذا التخصص
مثل االقتصاد اإلسالمي ،وفقه املصارف واملعامالت املال ّية اإلسالمية ،والبنوك
اإلسالمية ،واألسواق املالية اإلسالمية ،وإدارة وحوكمة املؤسسات املالية
اإلسالمية ،والتأمني اإلسالمي .ويقدم أيض ًا العديد من املوضوعات التكميلية
مثل نظام الرضائب اخلاص بالعمليات اإلسالمية ،وإجراءات التسجيل الرسم ّية،
والتسويق اإلسالمي ،والوقف ،والقروض الصغرية اإلسالمية(.((1

( ((1موقع اإلنرتنت املخصص هلذا الربنامج التكويني :

https://sfc.unistra.fr/formations/audiovisuel_-_audiovisuel-traduction-interpretariat_-_executive-mba-finance-islamique_-_769/

( ((1يراجع :
( ((1املرجع السابق.

)(vu le 10/11/2018

)http://www.ifso-asso.com/emba-finance-islamique/ (vu le 10/11/2018
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علمي يف هناية الدراسة(.((1
وجيب عىل الطالب تقديم بحث
ّ
ً
ثانيا :الماستر التنفيذي مبادئ وممارسات التمويل اإلسالمي

(((1

ّ
إن «املاسرت التنفيذي مبادئ وممارسات التمويل اإلسالمي» هو دبلوم خاص
باجلامعة( ((2بمستوى مخس سنوات دراس ّية بعد الثانوية العا ّمة ( ،)Bac + 5أطلقته
جامعة باريس-دوفني عام .2009

( ((1املرجع السابق.
( ((1إن أغلب املعلومات املذكورة يف هذا القسم مستقاة من موقع االنرتنت املخصص هلذا الدبلوم باإلضافة لبعض االستفسارات التي حصلنا عىل
أجوبتها من األستاذ قادر مربوح املرشف عىل هذا القسم يف جامعة باريس-دوفني .رابط املوقع االلكرتوين اخلاص بالدبلوم :

)http://www.financeislamique.dauphine.fr/ (vu le 10/11/2018

( ((2الدبلوم اجلامعي أو اخلاص باجلامعة املصدرة له ( )Diplôme Universitaireهو كل شهادة غري رسمية وغري مدرجة ضمن الشهادات الوطنية،
تطلقها إحدى اجلامعات الفرنس ّية عىل مسؤوليتها فال ختضع لرقابة وزارة التعليم الوطني .والدبلوم اجلامعي املصنّف برتبة ماسرت (مستوى  5سنوات
بعد الثانوية) ال حيق لصاحبه استكامل الدكتوراه عىل أساسه ،وهذا هو شأن هذا الدبلوم اجلامعي.
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يتوزع هذا الربنامج عىل  420ساعة دراس ّية ممتدّ ة عىل سنة جامع ّية كاملة .ويقدّ م
ّ
الربنامج تعلي ًام نظري ًا وعملي ًا للتمويل اإلسالمي ،حيث يعطي املتطلبات
األساسية الالزمة لفهم التمويل التقليدي ،ويعطي جزء ًا كبريا من التعليم العميل
من قبل املهنيني املعرتف هبم يف صناعة التمويل اإلسالمي .ويتضمن الربنامج
مجيع مكونات الصناعة التي ترتاوح بني فقه املعامالت ،واالقتصاد االسالمي،
واملصارف اإلسالمية ،وإدارة األصول اإلسالمية ،والتأمني اإلسالمي ،وصوالً
إىل اهليكلة املالية اإلسالمية.
وهيدف الربنامج إىل فهم وإتقان املفاهيم والتقنيات املستخدمة يف التمويل
اإلسالمي لتكوين املنتجات التي تلبي احتياجات املستثمرين الذين يبحثون عن
أداء مايل يتامشى مع نظام قيمهم ومبادئهم األخالقية.
ويتوجه املاسرت التنفيذي إىل املهنيني والطالب العاملني يف الصناعة املالية
ّ
اإلسالمية ،أو يف املؤسسات املالية غري اإلسالمية.
وسعت
نظر ًا لنجاح املاسرت التنفيذي مع ازدياد أعداد املتقدّ مني له واستمرار ّيتهّ ،
جامعة باريس دوفني من مجهورها وقدّ مت هذا الربنامج للجمهور املغريب يف
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حرمها اجلامعي يف الدار البيضاء .وتأيت هذه املبادرة يف وقت اسرتاتيجي لتلبية
احلاجة املتزايدة بعد بدء النشاط املرصيف اإلسالمي يف املغرب.
ً
ثالثا :شهادة المصرفية والمالية اإلسالمية
شهادة املرصفية واملالية اإلسالمية يتم منحها ضمن املنهج الدرايس العادي يف
«كلية اإلدارة يف رينس»  .Reims Management Schoolإهنا «أحد اخليارات يف
ماسرت العلوم املالية واملرصفية الدولية يف كلية اإلدارة يف رينس .للحصول عىل
درجة املاسرت الكاملة ،جيب عىل الطالب احلصول عىل شهادة التمويل والشهادة
(((2
املتخصصة يف املرصفية واملالية اإلسالمية أو يف املرصفية الدولية».

تم إطالق هذه الشهادة يف العام اجلامعي  ،2012-2011وهي تستهدف املهنيني أو
الطالب الذين يرغبون يف العمل يف قطاع التمويل اإلسالمي .حيث «يمكنهم
احلصول عىل ختصص إضايف يف هذا املجال من خالل إضافة شهادة متثل 180
(((2
ساعة من الفصول الدراسية».

«يتم تدريس هذه الشهادة باللغة اإلنجليزية كامل ًة ،وهي مقررة عىل مدى فرتة
أربعة أشهر ،ومتثل  180ساعة دراس ّية ،أي ما يعادل نصف درجة املاسرت .وفيها
ٍ
دورات ،مدة ٍّ
أربع
كل منها  45ساعة تغطي األحكام الرشع ّية يف املعامالت املال ّية،
واالقتصاد اإلسالمي ،وعمل ّيات اإليداع والتمويل يف البنوك اإلسالمية ،وأسواق
واملمولني
خمصصة للمهن ّيني واملرصف ّيني
ّ
رأس املال اإلسالمي .هذه الشهادة ّ
واملحامني ذوي اخللفية العلم ّية القو ّية ،ولل ّطالب احلاصلني عىل األقل عىل درجة
(((2
البكالوريوس أو ما يعادهلا من مؤسسة تعليمية معرتف هبا».
«يتم تدريس الشهادة باالشرتاك مع اجلامعة املاليزية  INCEIFوتتوافق مع شهادة

(21) Bouslama, Ghassen. “Islamic Finance in Reims Management School”, in Islamic Finance in Western Higher Education (2012).
Palgrave MacMillan p.138.
(22) Ibidem, p.137.
(23) Ibidem.
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 )Chartered Islamic Finance Professional (CIFPالتي متنحها جامعة إنسيف».

(((2

خرجت
لألسف ،تم إلغاء هذه الشهادة يف  2013ألسباب غري معلنة ،بعد أن ّ
دفعتني من الطلبة.
ً
رابعا :ماستر  2تمويل إسالمي

(((2

يف عام  ،2013أطلقت كلية احلقوق بجامعة سرتاسبورغ أول شهادة وطنية خمصصة
للتمويل اإلسالمي وهي ماسرت « 2متويل إسالمي» .وتندرج هذه الشهادة ضمن
برنامج أوسع إذ إنّه يشكّل امتداد ًا للامسرت « 1دراسات حول اإلسالم ،قانون
وإدارة» ( )Islamologie, Droit et Gestionالذي يتيح الوصول إىل هذا املاسرت 2
وإىل ماسرت  2آخر بعنوان «دراسات حول اإلسالم» (.((2()Islamologie

يقدم برنامج املاسرت « 1دراسات حول اإلسالم ،القانون واإلدارة» برناجمًا غن ًيا
فهم جيدً ا لتاريخ اإلسالم ،والفقه اإلسالمي وأصوله .ويدعم
يورث الطالب ً
هذا الربنامج مواد دراس ّية متعلقة بقانون األديان يف فرنسا مع نظرة مقارنة بني
األديان(.((2

(24) Ibidem, p.138.

(ّ ((2
إن املعلومات الواردة يف هذا املقطع مستقا ٌة من الدليل التعريفي هبذا املاسرت ،وقد حصلنا عليه من أمانة رس الدراسات العليا بكلية احلقوق بجامعة
سرتاسبورغ بسبب غياب أي معلومة عن املاسرت عىل الشبكة العنكبوتية بعد إلغائه.
( ((2املرجع السابق.
( ((2املرجع السابق.
( ((2املرجع السابق.
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ويؤهل املاسرت 1املذكور أعاله الطالب للدخول إىل املاسرت « 2متويل إسالمي» الذي
يزخر باملواضيع العميقة .إذ يقدّ م املاسرت « 2متويل إسالمي» مجيع املواد األساسية
يف هذا التخصص من خالل دروس يف فقه املعامالت ،واالقتصاد اإلسالمي،
واملصارف اإلسالمية ،واألسواق املالية اإلسالمية ،وحوكمة املؤسسات املالية
اإلسالمية ،والنظام الرضيبي للتمويل اإلسالمي(.((2
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ً
خامسا :شهادة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي

(((2

يف سبتمرب  ،2015أطلق املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية يف باريس
 )Parisبرناجم ًا متخصص ًا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي.

(IESH de

ويستهدف الربنامج املهنيني والباحثني والطالب العاملني يف املؤسسات املالية
واملهتمني باالقتصاد والتمويل اإلسالمي.
غري اإلسالمية
ّ
هيدف الربنامج إىل فهم وإتقان أسس وفلسفة التمويل واالقتصاد يف اإلسالم،
وفهم املبادئ والتقنيات املستخدمة يف التمويل اإلسالمي ؛ واحلصول عىل
نظرة نقدية حول رشع ّية املعامالت والعقود واملنتجات اإلسالمية يف الرشيعة
اإلسالمية.

ويقدّ م املعهد األورويب هذا الربنامج يف مئة وعرشين ساعة دراس ّية موزعة عىل
متنوع ،ويشمل املواد
سنة دراسية واحدة ملدة  4ساعات يف األسبوع .الربنامج
ٌ
الرئيسة هلذا التخصص عىل النحو التايل :مبادئ ومقاصد املعامالت اإلسالمية،
عقود املعامالت املالية اإلسالمية ،البنوك اإلسالمية مبادئ ومؤسسات االقتصاد
اإلسالمي ،التأمني اإلسالمي ،األسواق املالية اإلسالميةّ .
وإن اقتصار الربنامج
تعمق ًا من الشهادات األخرى ذات احلجم
عىل هذه املواد
ّ
الست جعله أكثر ّ
الساعي األعىل ،والتي أثقلت براجمها بمواد شكلية وثانوية ال تندرج رضورة
ضمن االقتصاد والتمويل اإلسالمي( .((3وجيب عىل الطالب يف هناية العام تقديم
خترج.
بحث ّ

املطولة كاملاسرت التنفيذي يف
إن هذه الشهادة التي تشكل وسط ًا بني الشهادات ّ
باريس-دوفني واملاسرت املهني يف جامعة سرتاسبورغ وبني الشهادات املخترصة
مطوالً .فقام املعهد األورويب باستبدال هذه
والرسيعة مل يكتب له االستمرار ّ
الشهادة بشهادة أخرى أكثر اختصار ًا يتم فيها عرض نفس املواد ضمن اثنني
(ّ ((2
إن املعلومات الواردة يف هذه الفقرة مستقاة من امللف التعريفي بالشهادة كام وصلنا من قسم شؤون الطالب ،يراجع امللحق رقم .1
( ((3مثل العالقة بني اإلسالم وأوروبا واألبعاد االجتامعية لألديان والدين والقانون ونحوها من املواد اهلامش ّية بالنسبة للربنامج.
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وثالثني ساعة دراس ّية(.((3
ً
سادسا :شهادة إدارة األصول اإلسالمية والتأمين التكافلي

(((3

يف نيسان/أبريل  ،2016أطلقت جامعة باريس-دوفني بالتعاون مع كلية كيدج
إلدارة األعامل (« ،)Kedge Business Schoolشهادة إدارة األصول اإلسالمية -
التأمني التكافيل» يف مرسيليا( .((3وتعترب هذه الشهادة بمستوى ثالث سنوات
دراس ّية بعد الثانوية العا ّمة ( .)Bac+3إذ يشرتط يف ّ
املرشحني هلذه الشهادة إمتامهم
لسنتني دراس ّيتني بعد الثانوية العا ّمة ويمكن أن تؤخذ التجربة املهنية يف االعتبار
لقبول املهنيني الذين ليس لدهيم سنتني دراس ّيتني (.)BAC + 2
ويستهدف هذا الربنامج املوظفني العاملني يف القطاع املرصيف ،وإدارة األصول،
ويتضمن ستة وتسعني ساع ًة دراس ّي ًة حتتوي عىل برنامج مك ّثف يف مواد
والتأمني.
ّ

التخصص(.((3
ّ

( ((3يمكن االطالع عىل إعالن هذه الشهادة املخترصة عىل موقع املعهد :

)https://ieshdeparis.fr/formation-certificat-de-finance-islamique/ (vu le 10/11/2018

( ((3يمكن االطالع عىل برنامج هذه الشهادة عىل الرابط التايل :

)https://formation.kedge.edu/formations-courtes/gestion-d-actifs-islamiques-assurance-takaful (vu le 10/11/2018

(33) Nicolas Thouet. Finance islamique. L’université Paris-Dauphine lance une formation Takaful. https://www.argusdelassurance.
)com/acteurs/finance-islamique-l-universite-paris-dauphine-lance-une-formation-takaful.116268 (vu le 10/11/2018

(34) Communiqué de Presse. L’université Paris-Dauphine lance un certificat de finance islamique à Kedge Business School. https://
kedge.edu/l-ecole/communiques/l-universite-paris-dauphine-lance-un-certificat-de-finance-islamique-a-kedge-business-school (vu

( ((3يمكن االطالع عىل ملخص عرض هذه الشهادة عىل الرابط التايل :

)le 10/11/2018

)https://formation.kedge.edu/formations-courtes/gestion-d-actifs-islamiques-assurance-takaful (vu le 10/11/2018
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وهيدف الربنامج إىل عرض وتوضيح أسس وآليات عمل التمويل اإلسالمي
وأسواقه ،مع فهم أسس وختصصات التأمني التكافيل .كام يساعد عىل إتقان
املنتجات الرئيسية وطرائقها؛ واكتساب املهارات الفنّية املتعلقة بإدارة األصول
وأخريا فهم اإلطار القانوين والتنظيمي واسرتاتيجيات التواصل
اإلسالمية؛
ً
التسويقي هلذا النوع من املنتجات(.((3
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ّ
ّ
ّ
األكاديمية
المهنية أو غير
التعليمية لدى الجهات والمؤسسات
المطلب الثاني :البرامج

تساهم الربامج التعليم ّية التي تقدّ مها اجلهات غري األكاديم ّية يف سدّ ثغرة كبرية
يف التكوين املتخصص باللغة الفرنس ّية .فإضافة إىل ق ّلة الشهادات املعروضة حالي ًا
يف املجال األكاديميّ ،
فإن التكوين باللغة الفرنسية يضاف له اشكاليات أخرى
أبرزها ندرة اخلرباء واملتخصصني الناطقني بالفرنس ّية القادرين عىل التكوين
العلمي واملهني وتركز الدراسة يف بعض املناطق .وهلذا ّ
فإن هذا النوع من التكوين
األكاديمي سيساهم يف جعل املقررات الدراس ّية يف متناول فئة أوسع من الناس.
ً
أوال :دبلوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي

(((3

اهتم املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالقضايا املتع ّلقة بالفكر
منذ تأسيسه،
ّ
منتدى فكري ًا لتعزيز ودعم املشاريع البحثية.
اإلسالمي املعارص .وم ّثل يف فرنسا
ً
وكان للمعهد إنتاج علمي ونرش لألبحاث األكاديمية رفيعة املستوى من ضمنها
بحوث يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي .باإلضافة إىل ذلك فقد أنشأ الفرع
الفرنيس للمعهد املذكور فريق ًا بحث ّي ًا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ()GREFI
وذلك هبدف نرش أعامله(.((3
يف سبتمرب  ،2009أطلق املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بفرنسا برناجم ًا تكوين ّي ًا
متخصص ًا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي .ويستهدف الربنامج مجهور املهنيني
ِّ
يف القطاع املرصيف واملايل وكذلك الطالب والباحثني الراغبني يف االنخراط يف
جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي من خالل اكتساب املعرفة النظرية والعملية.
ويشرتط يف املتقدمني إىل الربنامج أن يكون املرشح حائز ًا عىل األقل عىل مستوى
اإلجازة (الليسانس) (.((3
( ((3يمكن مراجعة املقال التايل  :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يطلق برناجم ًا يف التمويل اإلسالمي :

IIIT-France lance une formation en Finance Islamique. En ligne sur le site du Journal de la Finance Islamique : https://ribh.word-

)press.com/2009/09/24/iiit-france/ (vu le 10/11/2018

( ((3املرجع السابق.
( ((3املرجع السابق.
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تم تصميم حمتوى الربنامج لتمكني الطالب من فهم األسس اجلوهر ّية لالقتصاد
اإلسالمي ،وإتقان أدوات التحليل والتفكري يف املامرسات والبدائل األخالقية
اإلسالم ّية .هذا يسمح للطالب يف هناية تدريبهم باحلصول عىل معرفة يف التمويل
اإلسالمي تسمح هلم بمتابعة مهنة حمرتفة يف املصارف اإلسالم ّية واملؤسسات
املالية األخرى املشاركة يف هذا املجال (تدقيق ،تأمني إسالمي ،وما إىل ذلك) (.((3
ويتوزع التدريس
معمق ًا الحتوائه عىل  300ساعة دراس ّية.
ّ
ويعترب هذا الربنامج ّ
عىل ثالث جلسات مسائ ّية يف ّ
يتضمن
كل أسبوع :االثنني واألربعاء واجلمعة .كام
ّ
الربنامج مؤمترات وندوات يتم تنظيمها خالل العام الدرايس لتعميق معلومات
الطلبة(.((4

تم إغالق املعهد املذكور من قبل السلطات الفرنس ّية عام 2010
ولألسف فقد ّ
بسبب مشاكل إدار ّية .وقد قام بتخريج دفعتني من الطلبة ،لكن بعض اخلرجيني
رواد التمويل اإلسالمي يف فرنسا.
أصبحوا الحق ًا ّ
ً
ثانيا :شهادة في التمويل اإلسالمي والتشاركي

ٍ
مهني
تأهيل
يف سبتمرب  ،2015أطلقت إسال-فاينانس ( )Isla-Financeبرنامج
ٍّ
يف التمويل اإلسالمي .ويغطي الربنامج خمتلف التخصصات يف هذه الصناعة،
ويتوزع عىل مئة واثنني وتسعني ( )192ساعة دراس ّية ويمتدّ عىل سنة دراس ّية
ّ
تم استبدال هذا الربنامج بدورات دراس ّية قصرية تأخذ شكل
واحدة .لكنّ ،

( ((3املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق.
( ((4يراجع كافة الربامج التكوينية التي تقدّ مها إيفاس :

)http://formation.isla-finance.com/ (vu le 10/11/2018
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تقوم الرشكة االستشارية يف التمويل اإلسالمي إيفاس ( )IFAASبتنظيم العديد
من الدورات التدريب ّية يف التمويل اإلسالمي حيث حيمل قسم التكوين فيها اسم
إسال-فاينانس (.((4()Isla-Finance
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الدروس املبارشة أو التدريس عن بعد عرب اإلنرتنت(.((4

تنظم إسال-فاينانس برناجم ًا خمترص ًا يف التمويل اإلسالمي يتيح احلصول عىل
«شهادة يف التمويل اإلسالمي والتشاركي» .تنظم الدروس يف املنطقة عرشين من
وتتوزع عىل مستويني من الدراسة .يمتدّ املستوى األول عىل مدى
مدينة باريس،
ّ
ست مواد دراس ّية ،بينام يمتدّ املستوى
 4أيام دراسية ويتكون من  28ساعة حتتوي ّ
ويتكون من  35ساعة حتتوي سبع مواد دراس ّية.
الثاين عىل مدى  5أيام دراسية
ّ
ويشرتط لاللتحاق هبذا الربنامج توافر مستوى سنتني دراس ّيتني بعد الثانوية
العا ّمة (.((4( )Bac+2
باإلضافة إىل ذلك ،أطلقت إيسال-فاينانس يف عام  2017برناجم ًا عرب اإلنرتنت
للطالب الراغبني يف دراسة التمويل اإلسالمي ولكن الذين ال يمكنهم االنتقال إىل
باريس .ويقدم هذا الربنامج املخترص  12وحدة موزعة عىل  36ساعة دراسية(.((4

يستهدف الربناجمان املهنيني يف القطاع املايل واملرصيف وقطاع التأمني؛ وكذلك
الباحثني يف املجاالت األكاديمية ذات الصلة كالقانون واإلدارة واالقتصاد
يتوجه إىل كل راغب باإلطالع عىل هذا املجال أو بمحاولة تغيري
والتمويل؛ كام ّ
مسريته املهنية(.((4

( ((4املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق.
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ً
ّ
الرقمية للتمويل اإلسالمي
ثالثا :الجامعة

(((4

متخصصة يف
متّيز مطلع العام الدرايس يف سبتمرب  2015بظهور جامعة رقم ّية
ّ
التدريب والتكوين يف جمال التمويل اإلسالمي .يف  29سبتمرب  2015حتديد ًا ،بدأت
اجلامعة الرقمية أنشطتها يف باريس .وتتم ّيز هذه املبادرة بطبيعتها كتدريب يف جمال
التعلم اإللكرتوين عرب نظام  .MOOCهذا التدريس عن بعد سيسمح ملختلف
املهتمني بالتمويل اإلسالمي من الناطقني بالفرنسية ،سواء كانوا مقيمني يف فرنسا
أم يف غريها ،بمتابعة مقررات اجلامعة الرقمية.
تقدم اجلامعة الرقم ّية دورات جتمع بني البعد النظري والتطبيق العميل ،حتت
ٍ
مكونة من خرباء ذوي
شهرة دول ّية .وتقدّ م اجلامعة الرقم ّية
إرشاف جلنة تعليمية ّ
ٍ
ولقاءات مع خرباء يف االقتصاد
دورات تدريبية ،وندوات عرب اإلنرتنت،
والتمويل اإلسالمي .كام ّأنا تقدم أول دورة تدريبية معتمدة باللغة الفرنسية عرب
التعليم اإللكرتوين.

وكذلك الفيديو الدعائي للجامعة :

 : https://www.facebook.com/unefi2015/يمكنكم مراجعة صفحة اجلامعة عىل الفيسبوك )(46

https://www.youtube.com/watch?v=lZKXwvtVlEM&fbclid=IwAR1Q8Cl9tVXOrIAJ-V9W0dmJDNj0Uqks2LWkhNgqCwqEt)kjR-29gLFFwDd0 (vu le 10/11/2018
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تدرس مقررات الدبلوم
تقدّ م اجلامعة الرقمية حالي ًا برناجم ًا واحد ًا فقط ،حيث ّ
املهني  Islamic Banking Qualificationبالرشاكة مع «املجلس املستقل للاملية
اإلسالمية يف أوروبا» ( )CIFIEو«معهد املعايل»ّ .
إن دبلوم  IBQعبارة عن
شهادة مزدوجة صادرة عن «معهد املعايل» ومن «هيئة املعرفة والتنمية البرش ّية»
بحكومة ديب .وبالتايلّ ،
فإن هذا الربنامج هو أول شهادة  IBQباللغة الفرنسية
يتم تدريسه عن بعد .ويضم الربنامج  10دورات و 70وحدة .ويغطي الربنامج
مبادئ ومصادر التمويل اإلسالمي ،وتارخيه ،ونامذج النشاط املرصيف اإلسالمي،
واحلوكمة الرشع ّية ،واملنظامت الدولية يف املرصفية واملال ّية اإلسالمية ،ونموذج
ويتم
الوساطة املرصفية اإلسالمية ،واملنتجات واخلدمات املرصف ّية اإلسالميةّ .
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ّ
بث الدروس عرب نظام  MOOCباإلضافة إىل عقد ندوات عرب اإلنرتنت ،ودروس
يتم تنظيم االمتحان النهائي يف مكان يتفق عليه قريب ًا من
تطبيق ّية يليها االمتحانّ .
حمل إقامة املشاركني.

المطلب الثالث :البرامج البحثية

تطور املستوى العلمي يف املرصف ّية واملال ّية اإلسالم ّية برت ّقي املستوى
يرتبط ّ
البحثي يف حماورها األساس ّية .وهلذا ّ
فإن أغلب اجلامعات حتاول جاهدة أن تدعم
براجمها العلم ّية بمؤمترات وندوات متخصصة .كام قد يتوجه اخليار نحو إقرار
املهتمني باملرصف ّية واملال ّية اإلسالم ّية .وهذا
برامج بحث ّية متكاملة لدعم الباحثني
ّ
تم تأسيسه
اخليار األخري ظهر يف فرنسا يف حالة وحيدة وهو الكريس البحثي الذي ّ
يف جامعة السوربون بالتعاون مع معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبد
العزيز.
ً
أوال :كرسي أخالقيات وضوابط التمويل

(((4

يف  ،2011/01/8و ّقع رئيس جامعة باريس األوىل (بانتيون-سوربون) اتفاقية مع
وزير التعليم العايل السعودي يف إطار إنشاء كريس مشرتك مع جامعة امللك عبد
العزيز يف جمال األخالقيات وضوابط التمويل .تستجيب هذه املبادرة للطلب
املتنامي عىل هذا املوضوع؛ كام أهنا مت ّثل استمرارية لألنشطة البحثية جلامعة باريس
األوىل؛ حيث تشارك جامعة باريس األوىل بشكل ف ّعال يف جمموعة البحوث
األوروبية «النقد – البنوك – التمويل» ويف حمورها «التمويل اإلسالمي» ،كام
تشارك يف «خمترب التميز يف التنظيم املايل» الذي سامهت يف تأسيسه.
بدأت أنشطة الكريس البحثي يف شهر مايو  ،2011مع عقد ندوة شهرية مرئية بني

( ((4موقع االنرتنت اخلاص بالكريس البحثي:

)http://cenf.univ-paris1.fr/ (vu le 10/11/2018
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مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي يف جدة وجامعة باريس ( 1بانتيون-سوربون).
ويشري الربنامج املتنوع للحلقات الدراسية إىل األفق الواسع لالختصاصات حمل
االهتامم ،إذ تشمل جماالت القانون واالقتصاد والتمويل والتاريخ .وتعقد الندوة
الشهرية كل ثاين أربعاء من كل شهر.
باإلضافة إىل ذلك ،يساهم الكريس يف نرش الكتب العلمية املتخصصة يف جمال
تم إطالق سلسلة متخصصة بعنوان
التمويل واالقتصاد اإلسالمي .فقد ّ
األخالقيات وقواعد التمويل ضمن منشورات «معهد الدراسات القانونية
بجامعة السوربون» .وقد نرشت هذه املجموعة بعض أطروحات الدكتوراه
اهلامة حول التمويل اإلسالمي.

تقييم جتربة تدريس املالية اإلسالمية
يف فرنسا
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ّ
املتخصصة يف فرنسا
ملخص الشهادات
ّ

(((4

عنوان
البرنامج

المؤسسة أو
الجامعة

طبيعة
الشهادة

طبيعة
المؤسسة

عدد
الساعات

سنة انطالق
البرنامج

استمرارية
الشهادة

املاسرت التنفيذي
إلدارة األعامل يف
التمويل اإلسالمي

مدرسة إدارة
األعامل يف
سرتاسبورغ

MBA

جامعة
رسم ّية

405

سبتمرب

مستمرة
ّ

جامعة باريس-
دوفني

شهادة خاصة
باجلامعة

جامعة
رسم ّية

420

سبتمرب

مستمرة
ّ

شهادة يف االقتصاد
والتمويل اإلسالمي
شهادة املرصفية
واملالية اإلسالمية

املعهد العاملي
للفكر
اإلسالمي

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

مجع ّية أهل ّية
غري جامع ّية

300

سبتمرب

توقف عام

كلية اإلدارة يف
رينس

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

ماسرت  2متويل
إسالمي

جامعة
رسم ّية

180

سبتمرب
2011

توقف عام
2013

شهادة يف االقتصاد
والتمويل اإلسالمي

جامعة
سرتاسبورغ
(كلية احلقوق)

شهادة ماسرت
 2رسم ّية

جامعة
رسم ّية

300

سبتمرب

توقف عام

املعهد األورويب
للعلوم اإلنسان ّية

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

جامعة
خاصة
ّ

120

سبتمرب
2015

توقف عام
2017

شهادة يف التمويل
اإلسالمي
والتشاركي

إيفاس  /إسال-
فاينانس

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

رشكة
استشارات

192

سبتمرب

متوقف منذ

شهادة إدارة األصول
اإلسالمية والتأمني
التكافيل

جامعة باريس-
دوفني و كلية
كيدج إلدارة
األعامل

شهادة خاصة
باجلامعتني

جامعة
رسم ّية –
كلية خاصة

96

أبريل

املعهد األورويب
للعلوم اإلنسان ّية

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

جامعة
خاصة
ّ

32

مارس

مستمر
ّ

شهادة يف التمويل
اإلسالمي
والتشاركي

إيفاس  /إسال-
فاينانس

خاصة
شهادة ّ
باملصدّ ر

رشكة
استشارات

63

غري حمدد

مستمر
ّ

اجلامعة الرقم ّية

IBQ

رشكات
استشارات

غري حمدد

سبتمرب

مستمر
ّ

املاسرت التنفيذي
مبادئ وممارسات
التمويل اإلسالمي

شهادة خمترصة يف
االقتصاد والتمويل
اإلسالمي

شهادة املرصيف
املعتمد باللغة
الفرنس ّية

/ CIFIE /

معهد املعايل

( ((4من إعداد الباحث.
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2009

2009

2013

2015

2016

2017

2015

2010

2015

2016

مستمر
ّ
برشط توفر
عدد كاف
من الطلبة
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ّ
األكاديمية
المبحث الثاني :المنشورات

تطور قطاع التكوين والتدريب يف االقتصاد واملال ّية اإلسالم ّية ،نشط
بالتوازي مع ّ
اجلانب األكاديمي البحثي بشكل ملحوظ .ويمكننا متييز عدة أنواع من املنشورات
ّ
واملجلت العلم ّية.
األكاديمية بام يف ذلك الرسائل اجلامع ّية

ّ
الجامعية
المطلب األول :الرسائل

يرجع اهتامم األكاديميني بالتمويل اإلسالمي إىل حداثة هذا التخصص حيث
يزود الباحثني بمواضيع بحث ّية كثرية ومتعددة االختصاصات( .((4يركز اإلنتاج
ّ
األكاديمي يف هذا املجال عىل أطروحات الدكتوراه ،والتي يمكن أن تشكل
ببليوغرافيا غنية للباحثني يف هذا املجال.

أطروحات الدكتوراه هي أهم عنرص يف هذه املنتجات .ازدادت إيداعات
املرشوعات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي بعد أزمة  .((5( 2008لذلك فقد ﻧﺘﺞ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ذروة ملحوظة ﻲﻓ الرسائل التي متّت مناقشتها بد ًء من ﻋﺎم  2012كام أوردﻧﺎﻩ
ﻲﻓ اﻟرسم اﻟﺘﺎﻲﻟ.

تقييم جتربة تدريس املالية اإلسالمية
يف فرنسا

الرسم البياين من حتضري الباحث استناد ًا إىل معطيات www.theses.fr
(49) Abderrazak Belabes. Recherches doctorales sur l’interaction entre finance et islam : le cas de la France (1902-2011). Les cahiers
de la finance islamique. n°8. (p.76-93). p.82.

( ((5املرجع السابق.
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عىل الرغم من أمهية نرش رسائل الدكتوراهّ ،إل أن عامل األبحاث الفرنيس يعاين
من نقص يف املراجع املتخصصة حول املوضوعات األساسية املتعلقة بالتمويل
اإلسالمي .وال يمكن لرسائل الدكتوراه أن متأل هذه الفجوة بالنظر إىل النطاق
املحدود لرسائل الدكتوراه التي تتناول قضايا حمدودة للغاية.
البحوث األكاديمية املنشورة يف هذا التخصص ،باإلضافة إىل سلسلة منشورات
كريس أخالق ّيات ومبادئ التمويل املشار إليها سابق ًا ،تشكل اإلنتاج العلمي النادر
يف هذا املجال .باستثناء ما سبق ،نالحظ ّ
أن غالبية الكتب املنشورة ال تزال مقترصة
عىل «مداخل» مبسطة وسطحية ال تصلح ال للتدريس وال كمرجع بحثي.
باإلضافة إىل اإلشكال ّيات السابقةَّ ،
فإن الكتابات احلال ّية حول التمويل اإلسالمي
تتطلب رقابة علم َّي ًة دقيقة قبل إصدارها ،خاصة لناحية توافقها مع الرشيعة
اإلسالمية ومبادئ التمويل اإلسالمي .وهذه املالحظة تشمل رسائل الدكتوراه
والبحوث اجلامعية املختلفة.

ّ
المطلب الثاني :المجلت المتخصصة

يظهر يف فرنسا شكل آخر من أشكال اإلنتاج العلمي هو تأسيس الدور َّيات
املتخصصة يف التمويل اإلسالمي .يمكننا أن نذكر مبادرتني هامتني ومها  -حسب
علمنا القارص  -الوحيدتني يف املجال:
 «-دفاتر املال ّية اإلسالم ّية» «»Les Cahiers de la Finance Islamique «-جملة  IFSOمنرب املال ّية اإلسالم ّية» «IFSO Mag La tribune de la Finance.»Islamique

ً
ّ
ّ
اإلسالمية»
المالية
أوال« :دفاتر

(((5

تعترب هذه املبادرة التي حتمل عنوان «ّ »Cahiers de la Finance Islamiqueأول جملة
( ((5إن أعداد جم ّلة دفاتر املال ّية اإلسالم ّية متوافرة جمان ًا عىل موقع االنرتنت اخلاص باملاسرت التنفيذي للاملية اإلسالمية يف جامعة سرتاسبورغ:

)http://sfc.unistra.fr/finance-islamique (vu le 10/11/2018
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وخمصصة للتّمويل اإلسالمي .وقد ظهرت إىل
حمكّمة صادرة باللغة الفرنسية
َّ
النور بفضل جهود فريق ماسرت إدارة األعامل املتخصص باملالية اإلسالم ّية يف كلية
اإلدارة يف جامعة سرتاسبورغ .ويف يونيو  ،2009صدر املجلد األول من املجلة،
وكان عبارة عن جمموع أوراق ندوة «التمويل األخالقي والتمويل اإلسالمي»
التي ن ّظمتها كلية اإلدارة بجامعة سرتاسبورغ يف  11فرباير .((5( 2009

تتميز هذه املجلة بعمقها األكاديمي ،ألهنا تصدر برعاية جامعة سرتاسبورغ،
وحتديد ًا املاسرت التنفيذي للتمويل اإلسالمي .وختضع البحوث للتحكيم عرب
جمموعة من املتخصصني املهنيني واألكاديميني الناطقني باللغة الفرنس ّية من بلدان
متعددة .ومتتد املشاركة العلمية يف املج ّلة إىل مجيع التخصصات املتعلقة بالتمويل
اإلسالمي .حتى اآلن ،أصدرت جملة «»Les Cahiers de la Finance Islamique
أحد عرش إصدار ًا عادي ًا وأربع إصدارات خاصة.
ً
ّ
ّ
اإلسالمية»
المالية
ثانيا« :مجلة  IFSOمنبر

(((5

«Islamic Finance Student

وقامت هذه اهليئة الطالبية بإطالق هذه املج ّلة املتخصصة يف التمويل اإلسالمي
سنة  .2013وهتدف هذه املج ّلة إىل الرتويج للتمويل اإلسالمي يف فرنسا والبالد
الفرنكوفون ّية؛ الرتويج ملركز سرتاسبورغ لألبحاث حول التمويل اإلسالمي
لتعزيز مكانته؛ تعزيز التواصل بني املامرسني واألكاديميني .تتم ّيز املج ّلة بأوراقها
القصرية التي تركّز عىل حتليل ممارسات التمويل اإلسالمي باإلضافة إىل املقابالت

( ((5يراجع غالف العدد األول منها.
( ((5إن أعداد جم ّلة منرب املال ّية اإلسالم ّية متوافرة جمان ًا عىل موقع االنرتنت اخلاص باملنظمة الطالب ّية للتمويل اإلسالمي:

)http://www.ifso-asso.com/documents/ (vu le 10/11/2018
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إن عبارة  IFSOهي اختصار للعبارة التالية:
 »Organizationوهذه املنظمة الطالب ّية للتمويل اإلسالمي جتمع ّ
طلب وخرجيي
املاسرت التنفيذي يف إدارة األعامل للاملية اإلسالمية الصادر عن كلية اإلدارة يف
جامعة سرتاسبورغ.
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املهنية والدراسات املوجزة والواقعية(.((5

رغم أمه ّية هذه املبادرة ّإل ّ
أن صدورها شديد االضطراب وهي حالي ًا منقطعة.
وقد استمر صدورها ملدة ثالث سنوات وأخرجت إىل النور أربعة أعداد فقط،
وقد تصدر أعداد ًا جديدة يف أي حلظة.

ّ
الفرنسية
المبحث الثالث :تقييم التجربة التعليمية

بعد االطالع عىل الربامج التعليم ّية املتخصصة يف االقتصاد والتمويل االسالمي
واملتاحة يف فرنسا ،يمكننا مالحظة عدم استمرار عدد منها وتوقفه برسعة .وهلذا
ال بدّ من االطالع عىل أبرز الصعوبات التي تواجه املؤسسات التعليمية والبحثية
مع حماولة اقرتاح حلول وتوصيات لتطوير هذه التجربة واالستفادة من دروسها.

ّ
احصائية على التجربة الفرنسية
المطلب األول :نظرة

بنا ًء عىل املعطيات السابق ذكرها يمكننا استنتاج بعض النسب بني الربامج
التعليمية بالنظر إىل طبيعة الشهادات املقدّ مة أو إىل املؤسسات واهليئات التي
تنظمها ،كالتايل :
 -متثل الشهادات الصادرة عن اجلامعات الرسم ّية الفرنسية أغلب ّية الشهاداتاجلامع ّية ( 5من  )7وتقريب ًا نصف الشهادات املقرتحة يف هذا املجال ( 5من
 .)11وهذا ّ
يدل عىل اهتامم شديد من قبل اجلامعات الرسم ّية الفرنس ّية هبذا
املجال.
 -مت ّثل الشهادات الصادرة عن املؤسسات اإلسالم ّية اجلامع ّية وغري اجلامع ّيةنسبة ضئيلة بالنسبة ملجموع الربامج التعليم ّية املعروضة (املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي واملعهد األورويب للعلوم اإلنسان ّية) ويضاف إليها
رشكات االستشارات اإلسالمية (إسال-فايننس واجلامعة الرقمية).
(54) Ezzedine Glammallah. Le mot du président. IFSO Mag La Tribune de la Finance Islamique. N°1. (p.1).
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 -تتم ّيز الربامج الدراس ّية يف التمويل اإلسالمي الصادرة عن اجلامعاتالفرنسية بكوهنا غري مندرجة ضمن التعليم الرسمي باستثناء املاسرت 2
الصادر عن جامعة سرتاسبورغ لعامي  2014 - 2013و  .2015 - 2014إذ ًا مت ّثل
الشهادات الوطن ّية الصادرة عن اجلامعات الفرنس ّية نسبة ضئيلة بالنسبة
للشهادات الصادرة عنها ( 1من  .)5وهذا ّ
يدل عىل عدم دخول املال ّية
اإلسالم ّية إىل املجال األكاديمي الرسمي.

 -ندرة الربامج البحث ّية حيث يوجد هيئة واحدة متخصصة يف البحوثالعلمية دون برنامج تكويني متكامل وهي تتمثل يف «كريس أخالقيات
تم إنشاؤه بالتعاون بني جامعة باريس األوىل
ومبادئ التمويل» الذي ّ
(بونتيون سوروبون) ومعهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبد العزيز
بجدة.

ّ
المالية
المطلب الثاني :أبرز الصعوبات والمشاكل التي تعترض تدريس
ّ
اإلسالمية في فرنسا

شبه راكد .وهلذا ّ
فإن اخلرجيني اجلدد يف الشهادات املختلفة مضطرون للسفر إىل
اخلارج للعمل يف جماالت متصلة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي .وهذا هو أحد
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سنحاول يف هذه العجالة عرض أبرز الصعوبات التي أ ّدت إىل انقطاع عدد
من الربامج التعليم ّية وعدم استمرار ّيتها .وسيظهر لنا العامل املادي املتمثل يف
ٍ
ارتفاع األقساط نسبي ًا ماث ً
كعائق أمام استمرار ّية بعض هذه الربامج التعليم ّية أو
ال
البحث ّية .فال بدّ بداية من اإلشارة إىل ّ
أن املسلمني يف فرنسا بشكل عام يعتربون من
الطبقة الفقرية واملتوسطةّ .
وإن هذه الطبقة تعتمد يف الغالب عىل التعليم املجاين
الذي تتيحه الدولة مع بعض التعليم اخلاص لتحصيل أساس ّيات العلوم الرشع ّية.
ٍ
كام ّ
مرض وإن التطبيق العميل
أن الواقع احلايل للامل ّية اإلسالم ّية يف فرنسا غري
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املوجهة إىل الطلبة أو املندرجة
أبرز أسباب عدم استمرار ّية الشهادات التعليمية ّ
ضمن الربامج التكوين ّية األساس ّية وذلك بخالف الربامج املهن ّية والتطبيق ّية.
ويرجع إقفال أبرز شهادة متخصصة يف فرنسا أال وهي «ماسرت  2متويل إسالمي»
الذي أطلقته جامعة سرتاسبورغ إىل هذا السبب ،حيث قرر مديروا املاسرت إقفاله
حتى ال يسامهوا يف تكوين عاطلني عن العمل(.((5

املوسعة (مدرسة رينس لألعامل
ويمكننا مالحظة عدم استمرار ّية بعض الربامج ّ
 املعهد األورويب للعلوم اإلنسان ّية – إسال فايننس) بسبب ارتفاع األقساط منجهة وإىل تفضيل اجلمهور الدورات القصرية والرسيعة من جهة أخرى .وهذا
سبب استبداهلا بدورات قصرية أقل كلفة وأقرص مدّ ة( .((5فعىل سبيل املثال كان
عدد الطلبة يف السنة األوىل من «شهادة االقتصاد والتمويل االسالمي» يف املعهد
األورويب للعلوم اإلنسانية  12طالب ًا ،نجح ثالثة منهم باحلصول عىل الشهادة؛ بينام
ٍ
عدد ٍ
مل يستطع املعهد حشد ٍ
جديد .لذا استبدل
صف
كاف من الطلبة الفتتاح
ٍّ
الشهادة املذكورة بشهادة أخرى تتمثل يف برنامج تكويني أقرص وأقل كلفة.
فاستطاع بذلك املعهد حتقيق استمرارية لقسم االقتصاد اإلسالمي فيه(.((5

ولكن يمكننا مالحظة استمرار الشهادات املهن ّية (املاسرت التنفيذي بجامعة باريس
دوفيون و املاسرت التنفيذي إلدارة األعامل بجامعة سرتاسبورغ) رغم أن أقساطهام
هي األعىل بني كافة الشهادات املتخصصة .ويرجع هذا إىل كون هذه الربامج
موجهة إىل الطالب
موجهة إىل املهنيني العاملني يف املجاالت ذات الصلة وليست ّ
أو الربامج التكوين ّية األساس ّية.
نسبي لتجربة «كريس أخالقيات ومبادئ التمويل»
كام يمكننا مالحظة عدم نجاح
ّ
يف حتفيز البحث العلمي يف هذا املجال .ويرجع هذا لعدة أسباب ،أبرزها :
- -غياب النشاط الفعيل للكريس يف فرنسا ؛

( ((5كام تنامى إىل علمنا من طلبة » املاسرت التنفيذي « من املهنيني املتخصصني الذين أشاروا بذلك عىل مديري » املاسرت  « 2يف جامعة سرتاسبورغ.
( ((5وفق ما تبني لنا من تواصلنا مع مسؤويل هذه املعاهد واجلامعات.
( ((5وفق ما أفادنا به قسم شؤون الطالب يف املعهد املذكور.
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- -غياب الربنامج البحثي يف كريس أخالقيات ومبادئ التمويل.

 -اقتصار نشاط الكريس البحثي عىل املحارضات الشهرية املشرتكة مع معهداالقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبد العزيز ،دون أن يكون هناك أي
املهتمني باملجال ضمن هذا الكريس البحثي.
خطة بحث ّية مجاع ّية للباحثني
ّ
 -عدم اعتامد آليات مناسبة لنرش إعالنات أنشطة بالكريس البحثي خاصةعدم نرشها ضمن قنوات االعالنات اخلاصة بجامعة السوربون ،فأغلب
طلبة الدكتوراه يف االختصاصات ذات الصلة (كالقانون واالقتصاد
واالدارة واملال واألعامل )....يف اجلامعة ال يعرفون بوجود هذا الكريس
البحثي.

تعترب جملة «دفاتر املال ّية اإلسالمية» جم ّلة حمكمة رائدة يف هذا املجال ،وهي
حتى اللحظة املجلة املحكمة الوحيدة يف التمويل اإلسالمي والصادرة باللغة
الفرنسية .ولك ّن هذه املج ّلة تعاين من اضطراب يف صدورها حتى أصبحت يف
مرة يف السنة تقريب ًا ،وأحيان ًا تتأخر نحو ًا من سنة ونصف
اآلونة األخرية تصدر ّ
لكي تصدر العدد الالحق.

المطلب الثالث :مقترحات وحلول لتطوير التجربة

مع هيئات خريية أو وقفية يمكنها التكفل بجزء من تكلفة الربامج التكوين ّية .أما
املوجهة إىل املهنيني (املاسرت التنفيذي بجامعة باريس
األقساط املرتفعة يف الربامج ّ
دوفيون واملاسرت التنفيذي إلدارة األعامل بجامعة سرتاسبورغ) فال تشكل عائق ًا
أمام استمرار ّيتها ّ
حتمل أعبائها.
ألن املهنيني قادرون عىل ّ
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بعد عرض أبرز االشكاليات التي تواجهها التجربة الفرنسية يف تدريس املالية
اإلسالمية يمكننا اقرتاح بعض التوصيات ملحاولة تقديم حلول جزئية أو كلية.
ّ
إن معضلة ارتفاع أقساط الربامج املتخصصة يف التمويل اإلسالمي ال يوجد هلا
برأينا ّ
حل داخيل ،بل يمكن اللجوء إىل حلول خارج ّية ،عرب ابرام اتفاقيات تعاون
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ويمكن تطوير جتربة »كريس أخالقيات ومبادئ التمويل« لتح ّق َق مزيد ًا من النجاح
ولتأ ّثر عىل البيئة التعليمية يف فرنسا بشكل عام ،عرب اعتامد بعض املقرتحات التالية:
 -يقترص نشاط الكريس البحثي عىل حوار مشرتك مع معهد االقتصاداالسالمي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،ويتم عرض مواضيعه باللغة
اإلنكليزية ،وينعقد صباح ثاين أربعاء من كل شهر .فلو تم تغيري مواعيد

أنشطة الكريس البحثي لكان أفضل بكثري ،فلو انعقدت جمالس البحث يف
املساء بعد دوام العمل لكان أدعى للحصول عىل نسب حضور مرتفعة.
وكذلك لو كانت اجللسات باللغة الفرنس ّية لكانت أكثر جاذبية للحضور.
فقد قمنا شخصي ًا بتنظيم حمارضتني باسم الكريس البحثي باللغة الفرنسية
بعد دوام العمل ،وكان احلضور نحو ًا من مئة شخص تقريب ًا يف كل

حمارضة .وهنا يظهر لنا رضورة تنظيم الكريس البحثي لفعال ّيات دور ّية
مسائية مستقلة عن ندواته املشرتكة مع اجلانب السعودي ،مما سيساهم يف

إظهار نشاطه أمام اجلمهور.

 -جيب تطوير السياسة اإلعالن ّية لنشاطات الكريس البحثي .فيمكن مث ًال

استخدام املجموعات الربيدية لطلبة الدكتوراه يف معهد الدكتوراه للقانون

ومعهد الدكتوراه لالقتصاد وغريها من املجموعات الربيد ّية التي ستسمح
بإيصال األخبار إىل طلبة الدكتوراه يف كافة االختصاصات ،وغري ذلك من

الطرق االعالن ّية األخرى .إذ من غري املعقول أن تبقى نشاطات الكريس
البحثي بعيدة عن أقنية اجلامعة الرسم ّية.

 -يمكن هلذا الكريس البحثي أن يلعب دور ًا ها ّم ًا يف التعريف باملال ّية اإلسالم ّيةويف تطوير هذا االختصاص بشكل ملموس .مث ً
ال يمكننا مالحظة غياب

الرتمجات العلم ّية الرصينة للمراجع البحث ّية التي يمكنها أن تسدّ الفراغ
وتقدّ م فهرسة متخصصة باللغة الفرنس ّية .فيمكن أن يقوم الكريس بوضع
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خطة لرتمجة عدد من الكتب املنتقاة بدقة يف االختصاصات املختلفة ذات
يتم مث ً
ال تنظيم
يتم تكليف مرتمجني متخصصني للقيام بذلك .أو ّ
ثم ّ
الصلة ّ
دراسات مجاع ّية لتقديم مراجع علم ّية متخصصة يف املال ّية اإلسالم ّية.
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الخاتمة

تعترب التجربة الفرنسية يف تدريس املال ّية اإلسالم ّية رائدة مقارنة بالدول األوروب ّية
املتخصصة .لكنّها حتتاج إىل املزيد من العناية والتطوير.
القارية نظر ًا لكثرة الربامج
ّ
ّ
إذ يمكننا مالحظة بقاء املال ّية اإلسالم ّية بعيدة عن النشاط األكاديمي العام كام
يتبي من اقتصار النشاط التعليمي عىل الشهادات املهن ّية ويضاف إىل ذلك ق ّلة
ّ
عدد الرسائل اجلامع ّية التي يتم اختيارها يف هذا املجال.

الملحق رقم : 1

صورة عن اإلعالن عن برنامج االقتصاد والتمويل اإلسالمي كام حتصلنا عليها
من قسم شؤون ّ
الطلب باملعهد ألورويب للعلوم اإلنسان ّية.
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الحكم الشرعي لالتجار بالديون الناشئة عن الوساطة المالية
دراسة تحليلية على ضوء األزمات المالية

د.عبد العظيم أبوزيد
أستاذ مشارك في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر
(سلم للنشر في 2018 /11/ 25م ،واعتمد للنشر في 2018 /12/ 23م)

الملخص

تَرك ُّز خلق الديون هو من أخطر ما تواجهه االقتصاديات املعارصة ،وذلك حاصل
من خالل املؤسسات املالية التي يتوافر لدهيا املال الكثري اآليت من الودائع ،فتمو ّله

هذه املؤسسات لآلخرين وختلق الديون به .ثم تأيت قضية بيع الدين الناشئ عن
الوساطة املالية التي تقوم هبا املؤسسات التمويلية لتزيد األمر خطر ًا وسوء ًا.
وجمموع هذين األمرين :خلق الدين ثم بيعه هو من أهم مسببات األزمات املالية.

املتحدة وخارجها ،ثم عجز أصحاب الدين العقاري عن الدفع ،فترضرت
املصارف املقرضة وكل من اشرتى تلك الديون العقارية ،فكانت أزم ًة عاملية .وإن

كان اإلسالم ال يعارض يف األصل قضية الوساطة املالية ،ألن البيع بثمن مؤجل
255
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واألزمة املالية العاملية األخرية سنة  ،2008وقبلها غريها ،هي خري شاهد عىل هذا؛
فقد ُخ ِ
لقت ديون عقارية كثرية ناشئة عن التمويل املنزيل يف الواليات املتحدة
كثري منها حس ًام يف داخل الواليات
األمريكية ،ثم ُصككت هذه الديون وبِيع ٌ
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بطريق املرابحة املرصفية مث ً
ال حيقق ذلك ،إال أن اإلسالم يمنع جتارة الديون
الناشئة عن هذه الوساطة؛ وهذا أحد أركان القول بمناعة االقتصاد اإلسالمي
من األزمات .يأيت البحث ليحقق يف هذه القضية ،وينقد اآلراء املعارصة التي
تسوغ بيع الدين بتخرجيات شتى يؤدي األخذ هبا إىل جتريد التمويل اإلسالمي
من مناعته ضد األزمات املالية.

الكلمات المفتاحية :بيع الدين ،األزمة املالية ،الدين العقاري ،الدين التجاري.
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Trading Debts Arising from Financial Intermediation

Analytical Shariah Study in the Light of Financial Crises
Dr.Abdulazeem Abozaid
Associate Professor

College of Islamic Studies, Hamad Bin Khalifa University – Qatar

Abstract
Debt creation is one of the most serious problems faced by modern economies.
It occurs through financial institutions using the huge funds they have mostly
from depositors to create debt through providing financing to clients. Then
comes the issue of selling the debt resulting from the financial intermediation to
exacerbate the risk further. The totality of these two things, excessive creation
of debt and then selling it, is one of the most important causes of financial
crises, and the recent global financial crisis in 2008, is the best witness to this
fact. Huge amount of real estate debt was created by means of home financing
in the United States, securitized and then sold locally and abroad. Debtors
defaulted and consequently collateral damage occurred affecting debts
owners, debt insurance companies and banks all over the world. Although
Islam, in principle, does not oppose to the issue of financial intermediation,
since selling at a deferred price may involve financial intermediation, like in
the banking Murabaha, Islam however prohibits the trade of debt arising from
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this mediation; and this is one of the elements to assert the immunization of
Islamic economy from the crises. The research comes to investigate this issue
and criticize the contemporary interpretations that justify the sale of debt by
various means, since such interpretations deprive Islamic finance of its major
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element of immunity against financial crises.
Keywords: sale of debt, the financial crisis, subprime mortgage, commercial
debts
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المقدمة

منهج البحث

يتبنى البحث املنهج التحلييل يف تفسري أسباب وقوع األزمة املالية ،ثم التحلييل
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حرمه اإلسالم
يقع بيع الدين موقت ّ
اللب من قضية األزمات املالية ،وهو أمر ّ
دون تفريق بني دين وآخر ،وربط اإلسالم بيع الدين بالربا ،وعدّ الربا من أخطر
الذنوب التي يمكن للمسلم أن يقع فيها ،وذلك صيانة ملعاش الناس واقتصادهم
عن األرضار اخلطرية للربا .وأتت األزمة املالية العاملية األخرية لتربز جل ّي ًا حكمة
اإلسالم يف حتريم الربا والتجارة بالديون الناشئة عنه .بل أتت األزمة املالية
األخرية دلي ً
ال عملي ًا قطعي ًا عىل خطأ اآلراء املعارصة التي سوغت بعض صور
بيوع الدين والتي جتيز عملي ًا جتارة الديون الناشئة عن الوساطة املالية التي تقوم
هبا املؤسسات املالية التمويلية برصف النظر عن هويتها إسالمية وغري إسالمية.
وعليه ،فإن غاية البحث هي إبراز عناية الرشيعة بتحصني اقتصادها من األزمات،
وبيان وجه إبطال القول بتسويغ جتارة الديون بشكل عام ،والديون الناشئة عن
الوساطة املالية بشكل خاص .وال ختفى أمهية عمل ذلك ،ألن الدليل العميل من
ٍ
فصل يف املسائل اخلالفية أو التي
خالل االعتبار بدروس األزمات املالية هو خري
ٍ
دراسة ذات منهج حتلييل
ي ُظن بأهنا خالفية .وسيعمل البحث عىل ذلك من خالل
تسرتجع أحداث األزمة املالية العاملية األخرية لنتعرف عىل أسباهبا وموقع بيوع
الدين منها ،ثم يعرض البحث ملوقف الرشيعة من قضية بيع الدين ،ومناقشة
بعض االجتهادات املعارصة التي سوغت بيع الدين التجاري ،بغية الوصول إىل
القول الصحيح يف املسألة باالستناد إىل األدلة الرشعية ،والواقع العميل املعاش
من خالل دروس تلك األزمة .وتربز أمهية هذه الدراسة يف أهنا جتمع بني الدليل
العميل والدليل الرشعي يف تناول قضية بيع الديون الناشئة عن الوساطة املالية،
وهو أمر مل تقم به الدراسات املعارصة يف مواضيع األزمة أو بيع الديون.
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املقارن يف بيان مذاهب الفقهاء يف قضية بيع الدين ومناقشة األقوال التي سوغت
هذا البيع.

مشكلة البحث

هل بيع الدين حيقق مصلحة اقتصادية وهل ثمة وجه لتسويغه؟ هذه هي مشكلة
البحث التي عمل البحث عىل دراستها وجالئها.

أهمية الدراسة

تربز أمهية هذه الدراسة يف أهنا جتمع بني الدليل العميل والدليل الرشعي يف
تناول قضية بيع الديون الناشئة عن الوساطة املالية ،وهو أمر مل تقم به الدراسات
املعارصة يف مواضيع األزمة أو بيع الديون .ويف هذا تنبيه إىل خطر القول بتسويغ
بيوع الدين وأثره عىل االقتصاد بشكل عام ،والقطاع املايل واملرصيف بشكل خاص.

أهداف الدراسة

تتجىل أهداف الدراسة يف بيان ارتباط وقوع األزمات بمامرسات بيوع الدين،
ويف التأكيد عىل حرمة بيع الدين وعدم صحة تسويغ ذلك أو نسبته إىل أحد من
الفقهاء بالنقاش الفقهي وكذا بالدليل العميل ،حيث ثبت بالدليل العميل أن بيع
الدين عىل النحو املامرس جتاري ًا مسبب لألزمات ،فام كانت الرشيعة لتجيزه بحال
من األحوال.

الدراسات السابقة

ثم دراسات سابقة تناولت األزمة املالية العاملية ومسبباهتا ،وال سيام باللغة
َّ
اإلنكليزية ،وهنالك بعض الدراسات التي تكلمت كذلك عن بيع الدين وحكمه
يف الرشيعة اإلسالمية ،ومنها الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحييل،
وكانت مقاربته له مقاربة تقليدية ،فلم يتكلم عن بعده وأثره االقتصادي ،فض ً
ال
عن وقوع اخلطأ يف هذه الكتاب يف بيان مذهب الشافعية يف حكم بيع الدين.
260
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فصلت يف معنى الدين وحكم الدين
كذا املوسوعة الفقهية يف الكويت ،حيث َّ
ومذاهب الفقهاء فيه لكن دون التعرض ألبعاده االقتصادية .ومنها مقال منشور
يف جملة «اإلسالم يف آسيا» للباحث عبد العظيم أبوزيد بعنوان «مدى رشعية
تطبيقات املصارف اإلسالمية املاليزية لبيوع الدين» .والذي ينفرد به هذا البحث
هو تناول قضية بيع الدين عىل ضوء األزمة املالية العاملية وكيف أن بيع الدين قد
سبب تلك األزمة ،وكذا من حيث مناقشة املسوغات املطروحة ملسألة بيع الدين،
ومناقشة صحة نسبة القول بجواز بيع الدين إىل بعض أئمة الفقه.

المبحث األول :وقائع األزمة المالية األخيرة ومسبباتها

(((

المطلب األول :وقائع األزمة األخيرة

((( جرى إعداد فيلم وثائقي عن األزمة املالية العاملية سنة  2008رشح أحداث األزمة ومسبباهتا ،وعرف باسم  .Inside Jobتضمن هذه الفيلم الوثائقي
الذي يمكن مشاهدته عىل اليوتيوب معلومات مهمة ومقابالت مع املعنيني باألزمة .تضمن هذا املبحث أهم تلك املعلومات.
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عمدت املصارف األمريكية يف الفرتة السابقة لألزمة إىل بيع ديوهنا عىل العمالء،
والتي أكثرها ديون عقارية ،إىل بنوك استثامرية أمريكية ،أي إىل مصارف ال تقدّ م
التمويل إىل األفراد بل تقوم باالستثامر لعمالئها يف السندات واألسهم ونحو
ذلك من األوراق املالية .ثم قامت بنوك االستثامرهذه بتصكيك هذه الديون التي
اشرتهتا من املصارف التجارية العادية ،فخلطتها وأصدرت ما سمي بـ CDO:
 Collateralized Debt Obligationsأي سندات دين تألفت من ديون خمتلفة منها ديون
متويل التجارة ،وديون متويل عقاري شكلت غالبيتها ،وديون بطاقات ائتامن،
وديون قروض دراسية .ثم عمدت بنوك االستثامر إىل بيع ما أمكنها بيعه من
سندات الدين هذه إىل املستثمرين يف شتى أنحاء العامل ،ومنهم مصارف أجنبية
وحمافظ استثامرية وغري ذلك.
وكان جزء كبري من هذه الديون ديون ًا غري مضمونة السداد ،كديون التمويل
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العقاري لألفراد ذوي الدخل املحدود وديون بطاقات االئتامن ،وكانت هذه
الديون مرغوب ًا فيها ألن هامش الفائدة فيها مرتفع ،مما يمكّن بائعيها من حصد
أرباح أعىل .ومع هذا ،فإن سندات الدين هذه نالت تصنيف ًا عالي ًا من قبل رشكات
التصنيف بسبب اختالط هذه الديون متفاوتة القوة ببعضها يف تلك السندات،
وبسبب تساهل رشكات التصنيف يف تصنيفها بالنظر إىل األرباح اهلائلة التي جنتها
من تصنيف هذه السندات ،إذ لو تشددت ملا قصدهتا بنوك االستثامر لتصنيف ما
تورقه الحق ًا من ديون.
ووجود املشرتين لديون املصارف املقرضة ،جعل هذه املصارف تتساهل يف منح
التمويل واإلقراض ،فلم تكرتث كفاي ًة بمالءة املقرتضني وقدرهتم عىل سداد
ديوهنم التي أثقلتهم هبا من دين متويل عقاري إىل متويل السيارة ومتويل األثاث
وقروض بطاقات االئتامن؛ بل كانت هذه املصارف تضخ ديوهنا يف الناس غري
عابئة بام قد حيدث الحق ًا وبفوائد عالية ،لي ِ
مكنها بيع هذه الديون بأعىل سعر ممكن
ُ
إىل بنوك االستثامر .وبسبب تساهل البنوك يف منح القروض ،زاد الطلب عىل
البيوت وارتفع ثمنها وتضاعف ،وهذا بدوره أدى إىل زيادة الديون نتيجة ارتفاع
مبالغ التمويل ،فزادت ديون الرهن العقاري من معدل  30مليار سنوي ًا إىل 600
مليار دوالر سنوي ًا يف غضون سنوات قليلة ،حتى بلغت قيمة  CDOالتي أصدرهتا
بنوك االستمثار سنوي ًا مئات مليارات الدوالرات(((.
وبنوك االستثامر بدورها مل تكرتث كثري ًا بواقع هذه الديون املتقدم ،ألهنا وجدت
دائ ًام من يشرتي منها هذه الديون من مستثمرين يف داخل أمريكا وخارجها.
واملستثمرون وثقوا هبذه الديون لتنصنيفها العايل الذي منحته إياها رشكات
التصنيف .أي فالتقت مصالح البنوك املقرضة وبنوك االستثامر ورشكات
التصنيف يف هذه العملية املركبة ،وكان حصيلتها هذه الديون املورقة ذات
التصنيف العايل ظاهر ًا واخلطر الكبري باطن ًا.
((( باع بنك  Goldman Sachsفقط يف النصف األول من عام  2006من  CDOما قيمته  3.1مليار دوالر! انظر H.E. Peter, The Crisis Report, Hull

.Press,2010, p.12
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وملا صار بيع هذه الديون جتارة رائجة لبنوك االستثامر فقد عمدت هي ذاهتا إىل
وتورقها ثم تبيعها وتسرتبح منها .واستمر هذا
االقرتاض لتشرتي ديون ًا أكثر
ّ
التوسع يف االقرتاض حتى وصلت نسبة الرافعة املالية ،أي نسبة أصول املرصف
إىل ديونه التي اقرتضها ليستثمر فيها  .33 :1أي اقرتضت ثالثة وثالثني ضعف
رأسامهلا ،وهذه نسبة مرتفعة جد ًا ال تسمح هبا الترشيعات املرصفية يف معظم دول
العامل.
والذي أعان عىل ذلك أن اجلهات الترشيعية والتنظيمية يف أمريكا عمدت إىل
رفع وختفيف الترشيعات التنظيمية لعمل املصارف بدل تشديدها ،وذلك بتأثري
املتنفذين يف احلكومة الذين يعملون يف بنك االحتياط الفيدرايل (البنك املركزي
األمريكي) واملؤسسات التابعة األخرىّ ،
وجل هؤالء كانوا أعضاء جملس إدارة
يف بنوك استثامر أو مستشارين لرشكات مالية كربى.
كام وجدت رشكات التأمني يف هذه التوليفة املالية فرصة للرتبح كذلك ،فطرحت
أكرب رشكة تأمني يف أمريكا والعامل ،رشكة  ،AIGيف االسواق ما سمي بـ Credit
 ،Default Swapsوهي وثائق تأمينية ضد خماطر فشل  CDOالتي هي سندات ديون
ورقتها بنوك االستثامر وعىل رأسها بنك  .Goldman Sachوكانت هذه الوثائق رضب ًا
ّ
من املشتقات املالية يف الواقع ،ألهنا اكتسبت قيمة مالية ذاتية ،وصارت تباع يف
األسواق املالية ،بل أمكن املضاربني أن يشرتوها دون أن يكونوا حاملني ألي
سندات دين؛ فحامل سند الدين يمكن أن يؤمن عليه ،ومضاربون يف السوق
يستطيعون أن يشرتوا وثائق التأمني هذه عىل نفس سند الدين ،لينتهي األمر
برشكة التأمني إىل أن تدفع إىل حامل السند املؤ ِّمن وإىل كل املضاربني مبالغ متامثلة
إن حتقق مقتىض التعويض من عدم سداد املقرتضني األوائل لدين السند.
ومل توجد أي ترشيعات تلزم رشكات التأمني ،وعىل رأسها رشكة  ،AIGبتقييد
إصداراهتا هلذه الوثائق بنسبة معينة من أصول الرشكة لتضمن قدرهتا عىل سداد
التزاماهتا حني حصول اليشء املؤ ّمن ضدّ ه ،وهذا جعل هذه الرشكة تتوسع يف
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إصدار تلك الوثائق(((.
والعجيب أكثر أن بنوك االستثامر نفسها ،وعىل رأسها  ،Goldman Sachsكانت أول
املشرتين هلذه الوثائق ،بل اشرتت وثائق بأكثر من الديون التي يف حيازهتا ،أي
كانت تبيع الديون إىل املستثمرين ثم تقوم برشاء وثائق تأمينية عىل هذه الديون
التي باعتها ،أي تضارب هبا وتتوقع أن هذه الديون ستتعثر ،مما يمكنها من حتقيق
األرباح! أي فقد كان بنك االستثامر خيلط الديون ،ثم يورقها ،ثم يصدر CDO
كوثائق هبذه الديون ،ثم يستجلب هلا التصنيف العايل من رشكات التصنيف ،ثم
يبيعها إىل املستثمرين بعد أن يقنعهم بجدواها وسالمتها عن املخاطر ،ثم يقوم
ُخفية بعد ذلك باملضاربة عىل تعثر وثائق الديون التي باعها ،أي يقامر عىل فشل
هذه الديون ويتوقع ذلك! وعىل رأس هذه البنوك التي فعلت ذلك بنك Goldman

 ،Sachsفقد قام هذه البنك برشاء وثائق تأمينية عىل ديوهنا التي يبيعها وغريه بقيمة
 22مليار دوالر ،وهو مبلغ مهول تدل ضخامته عىل أن دافعه واثق من حصول
التعثر يف دفع تلك الديون .وملا كان األمر ذلك ،فقد علم هذا البنك أن رشكة
التأمني ستفلس وتعجز عن دفع التعويضات ،فكان منه أن أ ّمن لدى رشكات
تأمني أخرى ضدّ عجز رشكة التأمني هذه ( )AIGعن الدفع بوثيقة تأمينية جديدة
بلغت قيمتها اإلمجالية  150مليون دوالر(((.
وقعت الكارثة ،فبدأ الناس املقرتضون يتخلفون عن الدفع .وملا صار التخلف عن
الدفع ظاهرة ،مل تعد البنــوك املقرضة قادرة عىل بيع ديوهنا إىل بنوك االستثامر.
بدأت بعض البنــوك تتعثر وتفلس ،وصار عىل رشكة التأمني  AIGومثيالهتا
أن تدفع إىل محلة الوثائق املؤمنني عىل  ،CDOوقامت احلكومة برشائها وتسديد
التزماهتا(((.
((( أصدرت مكتب رشكة  AIGيف لندن لوحدها مشتقات بقيمة  500مليار دوالر .انظر .H.E. Peter, The Crisis Report, Hull Press, 2010
((( فعل نحو ذلك بنوك استثامرية ومؤسسات مالية أخرى منها  Morgan Stanelyوربحوا مبالغ طائلة من التأمني بعد فشل الديون .انظر املرجع السابق.
((( بلغ ما عىل رشكة  AIGأن تدفع إىل محلة  CDOاملؤ ّمن عليها حوايل  61مليار دوالر لكنها عجزت عن دفعها ،فاستحوذت عليها احلكومة األمريكية،
ودفعت من هذا املبلغ  14مليار إىل بنك  Golden Sackدوالر يف اليوم التايل .والغريب أن احلكومت دفعت  100سنت عن كل دوالر ،أي دون انتقاص،
وكان ذلك بتأثري املتنفذين واملستفيدين ومنهم املدير السابق جلولدمان ساك! وبلغ جممل كلفة إنقاذ هذه الرشكة  150مليار دوالر من مال دافعي
الرضائب .انظر .Petsy, Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012 p. 17
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بدأت البنوك تتهاوى تباع ًا((( ،وكان شهر سبتمرب  2008األسوأ ،وبيع بعضها
لبنوك أكرب ،وبدأت احلكومة األمريكية باالستحواذ عىل بعضها وبحملة إنقاذ
كلفتها حوايل  700مليار دوالر(((.
ومحلة اإلنقاذ هذه مل توقف الرتاجع االقتصادي والبطالة داخلي ًا وعاملي ًا ،فزادت
البطالة يف أمريكا وأوربا ووصلت إىل  .% 10وترضرت رشكات صناعة السيارات
يف أمريكا بسبب ضعف الطلب ،وتضاعف الدين األمريكي ،وتم إخالء حوايل
 6ماليني بيت يف أمريكا بحلول  2010نتيجة عدم الدفع ،وعاش بعض الناس يف
اخليم.
ترضرت التجارة والصناعة يف أغلب دول العامل ،وفقد أكثر من عرشة ماليني
عامل مهاجر يف الصني لوحدها وظيفته ،وتسببت بعطالة نحو  30مليون إنسان يف
العامل وكلفت األزمة عرشات تريليونات الدوالرات عاملي ًا ،ونزل حوايل  15مليون
شخص يف العامل إىل ما دون مستوى الفقر(((.

المطلب الثاني :مسببات األزمة

((( أعلن بنك  Leman Brothersعن خسارة بـ  3.2بليون دوالر واهنارت أسمهه .املرجع السابق ،ص .22
((( استحوذ بنك االحتياطي األمرييكي عىل رشكتي اإلقراض  Feddie Macورشكة  Fannie Maeاللتني كانتا عىل شفري اإلفالس ،وعىل رشكة التأمني
 .AIGانظر .H.E. Peter,The Crisis Report, Hull Press, 2010, p.35
((( انظر .Petsy. Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012, p. 17
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مر ّد األزمة باختصار كام هو ظاهر إىل خلق الديون الكبرية ثم التجارة هبا وبوثائق
التأمني عليها .فجشع البنوك وتنافسها فيام بينها محل هذه البنوك عىل تقديم
القروض للقادر وغري القادر عىل الدفع ،وللمحتاج للقرض وغري املحتاج.
ارتفاع فائدة تلك الديون وزيادهتا بشكل خاص عىل ذوي
وأفسد األمر أكثر
ُ
املمول ليشعر أنه
املالءة الضعيفة ،ثم عدم مسامهة املتمول بيشء من قيمة اليشء ّ
عجل بتعثر الديون .وساعد عىل ذلك
ملكه وحيرص عىل سداد الباقي ،كل ذلك ّ
غياب الترشيعات التنظيمية التي مل تنظم رشوط التمويل عىل البنوك من حيث
التأكد من مالءة املتمول ،ونسبة الفائدة املرضوبة عليه ،ونسبة التمويل إىل ما جيب
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املتمول .وكانت قد صدرت بعض التحذيرات قبيل طروء
أن يسهم به العميل
ّ
األزمة من بعض اجلهات ،إذ ّ
حذر منها بعض االقتصاديني ،وكذا صندوق النقد
الدويل ،كام حذرت املباحث الفيدرالية  FBIمن بعض املامرسات التي كانت جتري
كاملبالغة يف تثمني العقارات لتمويلها والتغايض عن تزوير بعض الوثائق التي
تستلزم تقديم القروض ،لكن مل تتم االستجابة لذلك(((.
ومن مجلة أسباب سكوت احلكومة األمريكية عن توسع البنوك يف اإلقراض َّ
أن
احلكومة أرادت تقليص الفوارق االجتامعية املالية بني األمريكيني ،إذ أن هذه
الفروق يف أمريكا هي األعىل بني الدول املتقدمة ،فأرادت احلكومة معاجلة ذلك
بزيادة ساعات العمل للعاملني حتى يرتفع دخلهم ،وبإيصال الديون إىل الطبقة
الدنيا ،فغضت النظر عن ممارسات البنوك اإلقراضية عىل الرغم مما اقرتن هبا من
أخطاء أدت إىل وقوع األزمة حيث بلغت هذه القروض أوجها عام وقوع األزمة
يف  .2008فالواقع أن احلكومة األمريكية أرادت تقليص هذه اهلوة من خالل هذين
األمرين الذين أرهقا من حيث النتيجة الشعب األمريكي وأوقعاه يف براثن ديون
أفسدت عليه ما يسمى باحللم األمريكي .واحلقيقة أن احلكومة األمريكية تعدّ هي
املسؤولة عن هذه األزمة ،ألن ترك املصارف واملؤسسات املالية بدون تنظيمٍ ،
مؤد
ال حمالة إىل هكذا أزمات.
وتفصيل ذلك أن أمريكا بعد أن مرت عام  1929بأزمة مالية عرفت باسم Great
 Depressionهوت فيها سوق األسهم عىل نحو صارخ يف يوم عرف بالثالثاء
األسود ،عمدت إىل تنظيم املؤسسات املالية وإدخال الترشيعات عليها .فبدأ
تنظيم البنوك واستمر ألربعني سنة الحقة مل حيدث خالهلا مشاكل أو أزمات،
وصار ممنوع ًا عىل املصارف املخاطرة بأموال املودعني(.((1
ويف عهد الرئيس ريغن بدأ تأثري البنوك سنة  1981يتغلغل إىل دائرة صنع القرار
من خالل تعيني بعض إدارييها يف مناصب حكومية رفيعة ،فسعى هؤالء إىل رفع
((( انظر املرجع السابق ص .29
( ((1كانت بنوك االستثامر حينها جمرد مؤسسات تشاركية خاصة غري متاحة للعموم ،ثم يف الثامنينيات حتولت إىل عامة وجاءهتا أموال كثرية أنعشت
الولسرتيت .انظر املرجع السابق ص.22
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التنظيم عن البنوك تدرجيي ًا يف خالل  30سنة .ففي سنة  1982جرى رفع التنظيم
عن الودائع بام يسمح للبنوك باملخاطرة هبا ،ونتيجة ذلك مل ينرصم العقد إال وقد
خرست هذه البنوك ودائع كثرية من جراء املخاطرة يف استثامرها .بلغت اخلسارة
 124ملياردوالر ،وخرس كثري من الناس مدخراهتم ،وقامت احلكومة عىل إثرها
بمحاسبة وحماكمة بعض املرصفيني.

ومع هذا مل تُفرض التنظيامت الرضورية بل استمر رفع التنظيم يف إدارة كلينتون،
واستمر تعيني بعض كبار املرصفيني يف مناصب حكومية مالية ،فاستمر سعيهم
لرفع القيود عن املؤسسات املالية ،فتكرس السامح لبنوك االستثامر باستثامر أموال
العمالء يف خماطرات ،وتم السامح بقيام التحالفات املرصفية ،فتحالفت مصارف
كثرية واندجمت .وكان الغرض من هذه التحالفات واالندماجات امتالك قوة
التأثري وضامن البقاء ألن احلكومة لن تسمح بإفالسها حينئد ،ألن إفالسها من
شأنه أن هيدد اقتصاد الدول ككل.

( ((1انظر .H.E. Peter, The Crisis Report, Hull Press, 2010, p.18
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وخالل هذه املرحلة وقعت أزمة أخرى كلفت حوايل  5تريليون دوالر نتيجة اهنيار
جتارة األسهم عرب االنرتنت والتي دعمتها بنوك االستثامر .ومل جير عىل إثرها أي
تنظيم يذكر مع ذلك ،بل تركت األمور عىل حاهلا(.((1
ويف بداية التسعينيات ،ساهم التطور التكنولوجي بإجياد املشتقات ،فقدِّ مت
عىل أهنا البديل األمثل عن التنظيم بدعوى أهنا هي التي حتقق استقرار األسواق
املالية ،فنمت حتى بلغت قيمتها بنهاية التسعينيات حوايل  15تريليون دوالر.
ورأى البعض أن املشتقات هتدد األسواق وال تدفع أخطارها فنادوا بتنظيم
سوق املشتقات لكن بتأثري من كبار الالعبني ذوي النفود والتأثري توقف ذلك،
بل وصدرت ترصحيات من ذوي املناصب ومن أكاديميني منتفعني من جامعة
هارفرد وغريها بأن تنظيم املشتقات غري حممود وال داعي له .فقد كان هؤالء
املتنفذون واملنتفعون حيققون مكاسب كبرية من املشتقات من خالل املناصب
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اإلدارية واالستشارية يف املؤسسات املامرسة هلا ومن خالل االستثامر فيها ،بل
ومتكنوا من إصدار قانون حيظر تنظيم املشتقات من خالل الكونغرس ،وإثر ذلك
(((1
ومع بداية األلفية اجلديدة نمت املشتقات عىل نحو كبري وتضاعف سوقها.
أي أن األمور الثالثة التي أدت إىل وقوع األزمة املالية األخرية ،وهي عىل التوايل:
اإلقراض ثم توريق الديون وجتارهتا ،ثم املشتقات التي ارتبطت بتلك الديون،
كل ذلك تُرك من غري ترشيع ناظم.
وثمة أمر آخر خطري ت ُِرك تنظيمه ،وهو توزيع املكافآت عىل املدراء التنفيذيني
وأعضاء جملس اإلدارة واملستشارين وسائر املوظفني .فقد كانت املكافآت التي
تُوزع يف هناية العام مكافآت ضخمة جد ًا ال تعكس يف احلقيقة األداء والربح
الفعيل للمؤسسة ،بل كانت توزع كنسبة ربحية مئوية وفق قيود األرباح احلسابية،
وهي أرباح غري متحققة ،بل تقوم عىل افرتاض سداد الديون التي للمؤسسة وعىل
أسهم جيري
أساس تقييم األصول بالسعر السوقي احلايل ،وكثري من هذه األصول
ٌ
تقييمها يف السوق بأضعاف قيمتها الدفرتية احلقيقية(.((1
ومن شأن توزيع مكافآت مرتفعة أن حيمل إداريي الرشكة ومستشارهيا باختالف
مواقعهم عىل املخاطرة بأموال املؤسسة بغية تعظيم أرباحها الدفرتية ،لتعظيم
مكافآهتم السنوية .ومن شأن ذلك أيض ًا أن جيعل هؤالء يعملون عىل مقاومة
ومنع أي تنظيم قد يقيد أنشطتهم املالية وطرق إدراهتم للرشكة لئال حيول ذلك
دون حتقيق أرباح آنية دفرتية يصري إليهم جزء كبري منها عىل سبيل املكافآت .وقد
وقع ذلك فعالً ،فالذين كانوا حياربون التنظيم هم أصحاب املؤسسات املالية وكذا
إداريوها ومستشاروها ،بل وحتى أساتذة اجلامعات الذين عينوا مستشارين.
فقد قامت حتالفات مريبة بني بعض هذه املؤسسات وبعض أساتذة االقتصاد
يف اجلامعات كهارفرد وكولومبيا ،وال سيام ممن تتخذهم احلكومة مستشارين
( ((1انظر .Petsy, Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012, p. 17
( ((1حقق بعض املدراء التنفيذين مثل املدير التنفيذي لبنك  Leman Brothersالذي أفلس قريب ًا من  485مليون دوالر كمكافآت ،سوى راتبه الشهري،
خالل هذه املرحلة ،كام وزعت رشكة  AIGالتي أفلست كذلك مكافآت خالل تلك املرحلة بام جمموعه  3.5مليار دوالر ،نصيب مديرها منها 315
مليون دوالر .انظر املرجع السابق ص.45 .

268

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

فج ِعل هؤالء مستشارين لكربى الرشكات املالية ووزعت عليهم
اقتصاديني هلاُ ،
مكافآت ضخمة جعلتهم يكتبون مقاالت «أكاديمية» يف ذم التنظيم ومدح تركه
ويف الثناء عىل  CDOواملشتقات املالية ،ويشريون عىل احلكومة برفع التنظيامت
الباقية بدل الزيادة فيها( .((1ويقال يف هذا الصدد إن أمثال هؤالء أفسد التعليم،
ألن مكاسبهم هذه جعلتهم يروجون ملا هو باطل يف قاعات الدرس وينحرفون
(((1
باملقررات والبحث األكاديمي وال يوجهوهنا الوجه َة الصحيحة.
ومل ِ
يبل أعضاء جملس اإلدارة بأحسن مما فعل التنفيذيون أو األكاديميون ،بل
كان املدراء التنفيذيون هم من رشح أعضاء جملس اإلدارة ،واألخريون هم من
اقرتحوا مبالغ املكافآت لتوزع عىل التنفيذيني .ولذلك فإن أعضاء جملس اإلدارة
مل يتدخلوا أو يطرودا التنفيذيني يف بداية أخطائهم؛ بل حرصوا حتى بعد إفالس
(((1
البنوك أن ينال التنفيذيون نصيبهم من املكافآت غري منقوص!
أما رشكات التصنيف ،فقد ثبت من خالل األزمة عدم مصداقيتها وجنوحها
نحو حتقيق املكاسب ولو عىل حساب مصالح املستثمرين العامة ،حيث غررت
هبؤالء املستثمرين ملا منحت دوالً ومؤسسات وأدوات مالية تصنيف ًا عالي ًا تبني
الحق ًا عدم صدقيته .ومن الطريف العجيب أن املؤسسات املالية التي أفلست
كان تصنيفه ًا ممتاز ًا قبل أيام قليلة من اهنيارها ،فكان تصنيف رشكة  AIGقبل
يومني من إفالسها  ،AAومثل هذا كان تصنيف بنك  Leman Brothersقبل يومني
كذلك عىل إفالسه .وكذا رشكتا اإلقراض العقاري  Fannie Maeورشكة Feddie
( ((1يقدر بأن جممل ما دفعته املؤسسات املالية يف تلك املرحلة للتأثري عىل القرار السيايس بنحو  5مليارات دوالر وفق بعض الدراسات .انظر H.E.

.Peter, The Crisis Report, Hull Press, 2010, p.21
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( ((1يذكر يف هذا الصدد أن غرفة التجارة اآليسلندية دفعت أكثر من مئة ألف دوالر لكل من أستاذ أمريكي وآخر بريطاين للكتابة عن صالبة النظام
املايل اآليسلندي ،وكان هلا ذلك يف الوقت الذي أصابت فيه هذا النظام أزمة مالية نتيجة توسع املصارف اآليسلندية يف االقرتاض األجنبي ثم اإلقراض
املحيل غري املحسوب .وتفصيل هذه األزمة أنه عام  2000عمدت احلكومة اإليسلندية إىل ختصيص ثالثة من أكرب البنوك يف آيسلند ،وعدّ ذلك رفع ًا
للترشيعات الناظمة لعمل املصارف ،فعمدت هذه البنوك إىل االقرتاض من اخلارج ،وخالل مخس سنوات اقرتضت هذه البنوك  120مليار دوالر ،وهو
ما يساوي عرشة أضعاف الناتج القومي آليسلند .وأغدق إداريو هذه البنوك عىل أنفسهم وتوسعوا كثري ًا يف اإلقراض ،وكثر الطلب عىل البيوت حتى
تضاعف سعرها ،وارتفعت أسعار األسهم بأضعاف .وأسست البنوك حمافظ  money market fundsاستثمر فيها كثري من العمالء .وبقيت وكاالت
التصنيف تعطي آيسلند تصنيف ًا عالي ًا .وأعطت وكاالت التصنيف األمريكية البنوك اإليسلندية عام  2007أعىل تصنيف .ثم اهنارت هذه البنوك بنهاية
عام  2008وتضاعفت البطالة ثالثة أضعاف خالل  6أشهر فقط ،وفقد الناس مدخراهتم ،ووجد أن نحو ثلث املرشعني كانت تربطهم مصالح مبارشة
هبذه البنوك الثالثة.
( ((1ومن الغريب أن قد عني بعض املدراء التنفيذيني املسؤولني عن خسارة هذه املؤسسات املالية مستشارين بعد األزمة يف نفس الرشكات التي
أفلسوها وبرواتب مليونية!
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 Macحيث كان تصنيفهام  AAAملا قامت احلكومة بإنقاذمها واالستحواذ عليهام!
وخالل هذه املرحلة استطاعت رشكات التصنيف الثالثة الرئيسية Moody’s
ورشكة  Standard & Poor’sورشكة  Fitchحتقيق أرباح غري مسبوقة خالل تلك
املرحلة السابقة لألزمة ،بل استطاعت أقواها ،وهي رشكة  Moddy’sمضاعفة
أرباحها أربعة أضعاف خالل هذه املرحلة.
وملا جرى الحق ًا استجواب هذه الرشكات يف املحاكم إبان األزمة ،عينت حماميني
للدفاع عنها ،وكان حمور الدفاع أن التصنيف الذي تصدره هذه الرشكات إنام هو
جمرد رأي منها ،وقد ال يكون صواب ًا!
وأخري ًا ،وبعد وقوع األزمة ،ال نرى أن احلكومة األمريكية أو مؤسساهتا املالية قد
اعتربت بذلك الدرس ،بل إن الرئيس الذي وصل إىل احلكم عىل أكتاف األزمة،
أوباما ،مل ِ
جير تغيري ًا يذكر ،بل بقيت األمور عىل حاهلا دون تنظيم ،وجرى تعيني
ذات الضالعني باألزمة يف مناصب استشارية وإدارية مالية يف احلكومة اجلديدة،
ونالوا كذلك مناصب استشارية يف املؤسسات التي تسببوا بإفالسها وبرواتب
مليونية .وهذا ينذر بخطر قادم ،وبأزمة أكرب من السابقة ،وال سيام أن الديون
األمريكية املحلية قد تضاعفت عام كانت عليه قبيل تلك األزمة(.((1
(((1

المبحث الثاني :موقف الشريعة من بيع الدين
المطلب األول :مفهوم بيع الدين وحكمه
أوال :مفهوم بيع الدين

الدين هو املال الثابت يف الذمة ،برصف النظر عن سبب ثبوت هذا املال يف الذمة،
سواء أكان بسبب عقد قرض أو بسبب عقد بيع بثمن مؤجل أو عقد إجارة مث ً
ال مل

( ((1انظر .Petsy, Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012, p. 21 - 22
( ((1اعتربت حكومات الدول األوربية باألزمة السابقة ،فزادت يف ترشيعات البنوك وشددت من رشوط منح القروض ،ونظمت مكافآت وتعويضات
التنفيذيني.
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تُدفع األجرة فيه ،أو بسبب إتالف مال آلخر ،فيصري بدل املال املت َلف ماالً ثابت ًا يف
ذمة ِ
املتلف ،إىل ما سوى ذلك من أسباب تنشئ عالقة مديونية بني طرفني .ومن
ذلك مث ً
ال ا ُملس َلم فيه يف بيع السلم ،فإنه دين يف ذمة املس َلم إليه البائع ،فيجري عليه
ما جيري عىل سائر الديون من أحكام.
وبيع الدين يراد به بيع هذا اليشء الثابت يف الذمة ،وذلك يشمل حاالت متعددة
بحسب األطراف املتعاقدة وبحسب العوض ،والذي يعنينا يف مسألة البحث هو
بيع الدين إىل غري من عليه الدين ،وتفصيل حكمه فيام ييل.

ثانيا :حكم بيع الدين
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تبني من الكالم السابق أن املسبب اجلوهري لألزمات املالية عىل النحو السالف
ذكره إنام هو يف جتارة الديون الناشئة عن الوساطة املالية ،أي تلك التي تقوم هبا
املؤسسات املالية .واحلديث التايل هو يف حكم بيع الدين يف اإلسالم.
الرشيعة اإلسالمية متنع بيع الدين ،وفيه عىل التحقيق حمظوران :أحدمها يرتد إىل
الربا ،ألن بيع الدين التجاري ينطوي عىل بيع مال بامل دون ٍ
تساو أو تقابض ،فهو
ربا البيع ظاهر ًا ،لكنه يتضمن ربا الدين باطن ًا الجتامع التفاضل مع التأخري يف أحد
ٍ
تسعة بعرشة ،فمشرتي
العوضني ،كبيع عرشة مؤجلة بتسعة حا َّلة ،فهو كقرض
الدين يشرتيه بأقل من قيمته االسمية ،فهو يعاوض عرشة مؤجلة بتسعة حا َّلة،
وهذا العمل مر ّده إىل ربا الدين باطن ًا :إقراض تسعة بعرشة .أما املحظور الثاين،
فمر ّده إىل الغرر ،ووجهه أن الدين مؤجل وقد يعجز املدين عن سداده ،ويكثر
نص عىل اغتفار قضية
هذا يف الناس ،فيكون يف بيعه الغرر .وبعض الفقهاء قد َّ
الغرر يف بيع الدين إذا كان الدين قد ّ
مقر ًا بالدين،
حل أجله وكان املدين مليئ ًا ّ
النتفاء الغرر أو ق ّلته يف هذه احلالة ،لكن ليس يف ِوسع ٍ
فقيه اغتفار قضية الربا،
ألهنا متحققة ،والربا اليغتفر ّ
قل أم كثر.
وعليه ،فإن حسم الديون حمظور يف اإلسالم ،وال يمكن تسويغه بحال ،النطوائه
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عىل الربا ثم الغرر؛ وإن أمكن جدالً اغتفار الغرر ،فال يمكن اغتفار الربا بحال.
ُ
التحايل عىل تسويغ بيع الدين مع مقاصد الرشيعة يف منع الربا
فيتعارض إذن
والغرر.

المطلب الثاني :القول بتسويغ بيع الدين (التجاري) في الشريعة

فورقت
مارست بعض املؤسسات املالية اإلسالمية ،وال سيام يف ماليزيا ،بيع الدينّ ،
الديون الناشئة عن متويالهتا ،أي عن الوساطة املالية ،ومنها وأمهها التمويل
العقاري ،وطرحتها للبيع يف األسواق املالية ،وأقبل فيمن أقبل املؤسسات املالية
اإلسالمية األخرى عىل رشائها .وقد تبني من احلديث املتقدم خطر التجارة يف
الديون ،مما جيعل يف هذا األمر خروج ًا سافر ًا عن مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف
حتريم الربا وحتقيق االستقرار االقتصادي .وقد ساقت هذه املؤسسات واجلهات
الراعية هلا بعض املسوغات «الرشعية» التي استندت إليها يف دعوى اجلواز،
ومناقشتها فيام ييل:
- -المسوغات المطروحة

يمكن تلخيص هذه املسوغات فيام ييل:
أوالً :الدين حق مايل ،فيصح بيعه ،كسائر احلقوق املالية تباع أو يتنازل عنها مقابل
مال ،فصاحب الدين له حق مايل عىل املدين ،فينبغي أن يمكَّن من بيعه إىل الغري
بالسعر الذي يشاء؛ وقد أجاز بيع الدين إىل غري املدين بعض الفقهاء كالشافعية
واملالكية.
ثاني ًا :ينبغي التفريق بني الدين الناشئ عن البيع والدين الناشئ عن القرض ،ألن
بيع األول ال يعني إال تنازل بائعه عن بعض ربحه الذي حققه يف العملية التجارية
ملشرتي الدين ،أي أن مشرتي ذلك الدين ينال ربح ًا ال ربا.
ثالث ًا :أنه قد جاز بيع الدين إىل املدين بعوض أقل ،وهو ما أطلق عليه الفقهاء اسم
«ضع وتعجل»  ،فهذا يدل عىل رشعية مبدأ تعجيل حتصيل الدين مقابل التنازل
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عن يشء منه للغري ،وما بيع الدين إىل غري املدين إال تعجيل الدين مقابل التنازل
عن يشء منه ،فينبغي أن يكون حكمه اجلواز هلذا(.((1

المطلب الثالث :مناقشات المسوغات لبيع الدين (التجاري)

ً
أوال :تسويغ التجارة بالدين بدعوى أنه حق مالي ،فيصح بيعه بأي ثمن ،ونسبة جواز بيع
الدين إلى بعض الفقهاء كالشافعية.

الدين ٌ
مال مقرون بحق املطالبة به يف وقت معني ،وليس يمكن عزل هذا احلق
عن متعلقه ،أي املال؛ وإن أمكن ذلك جدالً ،فبيع هذا احلق ال يتصور أن ِ
ينقص
حم ّله ومتعلقه ،أي املال حمل الدين عند بيعه باحلسم إىل طرف ثالث؛ فالقول إن
الدين حق مايل يسوغ بيعه بثمن يرتضيه البائع قول خيالف الصواب .ولو صح
هذا املنطق ،لصح لرجل أن يبيع ِ
مقرضه حق االقرتاض منه بامل ،ليدفع املقرتض
بالنتيجة عند ممارسته حلق االقرتاض زيادة عام اقرتض فعالً :املال حمل القرض،
وثمن حق االقرتاض!!
وأما نسبة القول بجواز بيع الدين إىل غري املدين عىل نحو يمكن أن يشكل أص ً
ال
ملرشوعية املتجارة بالديون إىل بعض الفقهاء( ،((2فنسبة نامجة عن سوء فهم ألقوال
الفقهاء .وفيام ييل تفصيل أقوال الفقهاء يف حكم بيع الدين إىل غري املدين.

حكم بيع الدين إلى غير المدين بعوض حاضر

الدين ،كام هو معلوم ،هو املال املستحق يف الذمة للغري نتيجة عقد معاوضة ،أو
قرض ،أو إتالف ملال الغري .وقد اتفق الفقهاء( ((2عىل أنه ْ
إن بِيع الدي ُن بعوض
( ((1استنُد إىل هذه املسوغات لتربير بيع الدين بالدين يف قرارات جلنة التوريق املنبثقة عن جملس الرقابة الرشعية الصادر يف ماليزيا ص  17وما بعدها
( )Resolutions of the Securities Commission Syriah Advisory Councilويف بحث
 ”Institutions in Malaysiaلسانو قطب مصطفى ،طبع مركز البحوث يف اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا ،ص  57وما بعدها.
( ((2انظر يف تلك النسبة كتاب قرارات جلنة التوريق املنبثقة عن جملس الرقابة الرشعية الصادر يف ماليزيا ص Resolutions of the Securities( 18
 .)Commission Syriah Advisory Councilوانظر بحث ‘  ”The Sale of Debt as Implemented by Islamic Financial Institutions in Malaysiaلسانو
قطب مصطفى ،ص .50
( ((2انظر ابن عابدين ،احلاشية (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،)1407 ،2ج ،4ص 160؛ احلطاب ،حممد بن عبد الرمحن ،مواهب اجلليل
(بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،4ص 368؛ الدسوقي ،احلاشية (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،طبعة عيسى البايب احللبي ،د.ط ،د.ت) ،ج،3
ص 63؛ اخلطيبب الرشبيني ،مغني املحتاج (دمشق :دار الفكرن د.ط ،د.ت) ج ،2ص 71؛ البهويت ،كشاف القناع (بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت)،
ج ،3ص307؛ ابن حزم ،املحىل (بريوت :دار اآلفاق اجلديدة ،د.ط ،د.ت) ،ج ،9ص.6
‘ The Sale of Debt as Implemented by Islamic Financial
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حارض إىل غري املدين ،فينبغي أن يكون الدين ّ
حال إن كان العوض مما ال بياع
به الدين نسيئة ،كأن يكون الدين دوالرات سنغافورية والعوض دنانري كويتية.
وينبغي أيض ًا أن ال يقع التفاضل إن كان العوض من جنس الدين وهو ربوي،
كبيع رياالت ُعامنية برياالت عامنية.
أما إن مل يكن العوضان من األموال الربوية ،أو كانا من األموال الربوية لكن
حتققت رشوط جواز بيع األموال الربوية ببعضها ،فقد قال بعض الفقهاء مع ذلك
بمنع بيع الدين لغري املدين يف هذه الصورة؛ أي حتى لو حتققت رشوط جواز
البيع يف األموال الربوية ببعضها ،أو مل يكن ثمة وج ٌه أص ً
ال جلريان الربا بني الدين
والعوض ،كأن كان الدين نقد ًا وكان عوضه بيت ًا مث ً
ال أو سيارة ،فإن بعض الفقهاء
يمنعون هذا البيع .وسبب املنع أن القدرة عىل تسليم املبيع هنا ،وهو الدين ،غري
غرر مفسد له،
متحققة ،فقد ينكره املدين أو يعجز عن سداده ،فيكون يف البيع ٌ
وهو من األسباب التي منع ألجلها بيع اليشء قبل قبضه .وباملقابل ،فقد أجاز
هذا البيع بعض الفقهاء برشوط ،وذلك عىل التفصيل اآليت:
احلنابلة والظاهرية يمنعون هذا البيع بإطالق ملا ذكرنا ،وهو األظهر عند
الشافعية ،ألن البائع ال يقدر عىل تسليمه إليه ،إذ ربام منع املدي ُن الدي َن أو جحده،
وذلك يورث الغرر كام تقدم؛ والقول اآلخر للشافعية :جيوز ،ووجه هذا القول:
إمكان تسليم الدين من غري منع وال جحود ،واألول هو األظهر كام قال النووي،
والصحة عىل القول الثاين مرشوطة برشوط هي:
ّ (((2
 - 1أن يكون املدين مليئ ًا  - 2وأن يكون مقر ًا بالدين  - 3أن يكون الدين حال
 - 4وأن يكون الدين مستقر ًا ( .((2وزاد بعضهم رشط ًا خامس ًا وهو :أن يتم قبض
العوضني يف املجلس ،ليتقني انتفاء الغرر من احتامل عدم القدرة عىل تسليم
الدين .وقال اخلطيب الرشبيني باعتامد هذا الرشط يف املذهب(.((2
خرجت جواز التجارة بالديون ً
خطأ عىل مذهب الشافعية ،وكذا الرشط اخلامس من اشرتاط قبض
( ((2هذا الرشط مل تلتزم به تلك املؤسسات التي ّ
العوضني يف املجلس.
( ((2الدين غري املستقر هو كالصداق قبل الدخول أو دين الكتابة ،فإهنام دينان عىل خطر عدم الثبوت يف الذمة ،فقد تقع الفرقة يف املثال األول فال يثبت
من الصداق إال نصفه؛ وقد يعجز املدين عن أداء دين الكتابة ،فال يكون دي ٌن.
( ((2البهويت ،كشاف القناع ،ج ،3ص ، 307ابن حزم ،املحىل ،ج ،9ص 6؛ الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج ،2ص.71
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( ((2ابن عابدين ،احلاشية ،ج ،4ص.160
( ((2احلطاب ،مواهب اجلليل ،ص ،4ص 368؛ الدسوقي ،احلاشية ،ج  ،3ص.63
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وأجاز احلنفية هذا البيع إذا س َّلط بائع الدين مشرتيه عىل قبض الدين ،فيكون
املشرتي قابض ًا للموكِّل البائع ثم لنفسه(.((2
وأجازه املالكية أيض ًا برشوط تنفي علة املنع (الغرر) التي احتج هبا من قال به،
وهي:
 -أن يكون املدين حارض ًا يف البلد وإن مل حيرض جملس البيع ،وذلك ليعلمحاله من فقر أو غنى.
يقر املدين بالدين.
 -أن ّ -أن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل القبض ،وذلك احرتاز ًا عن الطعام ،فإنهال جيوز بيعه قبل قبضه عند املالكية.
وزاد بعضهم :أن ال يقصد الدائن البائع ببيعه الدين اإلرضار باملدين ،كأن يبيع
(((2
الدين ملن تعرف عنه الغلظة يف االستيفاء ،قصد ًا لإلرضار باملدين.
فعىل هذا ،فإن بيع الدين إىل غري املدين عىل النحو التجاري املامرس يف األسواق
واملؤسست املالية ممنوع باتفاق الفقهاء مجيع ًا ،سواء أكان العوض من عملة الدين
املباع أم عملة أخرى ،ألن العوضني ربويان؛ فيشرتط التقابض يف املجلس ،وفوق
ذلك يشرتط التساوي يف العوضني إن كانا من عملة واحدة .وهذان الرشطان
يلغيان عىل اإلطالق إمكان اإلفادة من بيع الدين إىل غري املدين إن كان العوضان
من جنس واحد كام هو احلال يف التطبيق التجاري .فمن اخلطأ الفادح اخلطري أن
ينسب ٌ
قول إىل الشافعية أو املالكية أوغريهم بجواز بيع الديون عىل النحو الذي
جيري يف األسواق ،فهؤالء ،وبرصف النظر عن حتقق الرشوط التي رشطوها
البيع الذي تتحقق فيه رشوط
للجواز يف بيوع الدين التجارية اليوم ،قد عنوا
َ
جواز بيع األموال الربوية ببعضها ،أو حيث ال يكون ثمة وجه أص ً
ال جلريان
الربا بني الدين والعوض ،بأن كان العوضان غري ربويني .واخلالف بينهم وبني
سائر الفقهاء قائم يف قضية الغرر؛ أما أمر الربا ،فهو أمر متفق عليه وال صلة له
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أص ً
ال بمورد اخلالف ،وهو أعظم من الغرر خطر ًا وأشد حرمة ،حتى ال يكاد
يذكر الغرر إن وجد الربا .والغريب أن بعض املؤسسات املامرسة لبيع الدين إىل
خرجوا
غري املدين واملسوغني ألعامهلا ركزوا عىل قضية الغرر فا ّدعوا انتفاءه أو ّ
ذلك عىل مذهب الشافعية واملالكية ،وأمهلوا أو ِ
غفلوا عن جوهر العملية ،عام هو
أخطر من الغرر بكثري ،وما مل خيتلف الفقهاء يف حرمة بيع الدين إن انطوى عليه،
وهو الربا احلاصل بتفاوت العوضني وتأخر قبضهام أو أحدمها!!(.((2
وزياد ًة يف البيان ،فإن بعض الدارسني املعارصين( ((2فهموا من خالل مطالعتهم
لبعض كتب الفقهاء وهي تناقش قضية جواز بيع الدين إىل غري املدين ،فبعضها
يمنع ،كاحلنفية واحلنابلة ،وبعضها جييز ،كالشافعية واملالكية ،أن خالف الفقهاء
ذلك هو يف بيع الدين إىل غري املدين عىل الصورة التي جتري يف األسواق اليوم
من أن يكون لرجل عىل آخر دين ألف دينار مثالً ،فيبيع الدائن الدين إىل طرف
ثالث بحسم ،بتسعمئة مثالً!! وهذا الفهم خطأ تعارضه أساسيات أحكام الربا
املعروفة يف الرشيعة كام تقدم .فالفقهاء إذ ناقشوا هذه القضية واختلفوا فيها ،فإن
حمل خالفهم هو بيع الدين الذي سلم عن الربا أص ً
ال كام تقدم ،بأن كان بيعه
إىل طرف ثالث بيشء هو من غري جنس الدين ،كام هو واضح وجيل يف األمثلة
التي أتوا هبا عىل هذا؛ فام من فقيه عرض هلذا البيع وأجازه إال والبدل يف املثال
الذي يأيت به هو من غري جنس الدينُ .يقرأ عىل سبيل املثال يف كتب الشافعية -
القول بجواز بيع الدينُ -
َ
قول الرشبيني
وهم من نسب هؤالء الدارسون إليهم
يف مغني املحتاج« :وبيع الدين بعني لغري من عليه باطل يف األظهر ،بأن اشرتى
عبدَ ٍ
زيد مث ً
ال بامئة له عىل عمرو ،ألنه ال يقدر عىل تسليمه ...والثاين :يصح ،وهو
( ((2انظر كتاب قرارات جلنة التوريق املنبثقة عن جملس الرقابة الرشعية الصادر يف ماليزيا ص Resolutions of the Securities Commission Syriah( 19

)Advisory Council

( ((2من هؤالء :الباحثون يف جلنة التوريق املنبثقة عن جملس الرقابة الرشعية الصادر يف ماليزيا (Resolutions of the Securities Commission Syriah

)Advisory Council
وسانو قطب مصطفى يف كتابه ‘  ”The Sale of Debt as Implemented by Islamic Financial Institutions in Malaysiaكام يف الصفحة  57وما بعدها.
و  Saiful Azhar Roslyيف كتابه ‘ ‘ Critical Issues on Islamic Banking and Financial Marketص  .438ورابعة العدوية يف ورقتها بعنوان (Shari’ah
 ،)and Legal Issues in Islamic Bondsاملقدمة يف ورشة العمل املعنونة ( )Shari’ah and Legal Issues in Islamic Banking and Bonks Productsيف فندق
إستانة بكواال ملبور بتاريخ  28-26حزيران  .2006وغري هؤالء آخرون ،وسبب تكرر هذا اخلطأ أن غالب هؤالء الباحثني ينقلون من بعضهم البعض
دون الرجوع إىل املصادر الفقهية لتبني حقيقة األمر.
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( ((2الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج ،2ص.71
( ((3النووي ،حميي الدين بن رشف ،املجموع (جدة :مكتبة اإلرشاد ،د.ط ،د.ت) ،ج ،9ص262؛ وانظر للنووي أيض ًا روضة الطالبني (بريوت :دار
الكتب العلمية ،د.ط ،)1992 ،ج ،3ص.514
( ((3زكريا األنصاري ،فتح الوهاب (بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط1418 ،هـ) ،ج ،1ص.302
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املعتمد...الستقراره ،كبيعه ممن هو عليه  -قال الرشبيني بعد ذلك : -وال يصح
أن حيمل األول  -أي القول باملنع -عىل الربوي والثاين  -أي القول باجلواز-
عىل غريه  -أي غري الربوي -كام قال بعض املتأخرين ألن مثاهلم يأبى ذلك ألن
الشيخني (الرافعي والنووي) م َّثال ذلك بعبد»(.((2
ومن ذلك أيض ًا قول النووي يف املجموع ويف الروضة « :فأما بيعه – الدين – لغريه،
كمن له عىل رجل مائة فاشرتى من آخر عبد ًا بتلك املائة ،ففي صحته قوالن
مشهوران :أصحهام :ال يصح ،لعدم القدرة عىل التسليم ،والثاين :يصح برشط
ِ
الدين الدي َن ممن هو عليه ،وأن يقبض بائع الدين العوض يف
أن يقبض مشرتي
املجلس»(. ((3
حتى إن هؤالء الفقهاء مل يمثلوا للصورة اجلائزة من بيع الدين إىل غري املدين بام
يمتنع بيعه بالنسيئة من األموال الربوية كدراهم بدنانري ،أو حنطة بشعري ،بل مثلت
كتبهم بالدين النقد يباع بالعبد ،أو باحليوان ،مما جيعل املسألة خارجة عن نطاق ربا
النسيئة أو الفضل ،وذلك ألهنم يعدون بيع الدين بيع ًا ملال ،فينبغي التحرز عن ربا
البيوع يف بيعه.
وليس َّ
أدل عىل هذا من قول زكريا األنصاري وهو الفقيه الشافعي املعروف:
«ورشط لكل من االستبدال – أي استبدال الدين بالدين بني الدائن واملدين -
وبيع الدين لغري من هو عليه يف متفقي علة الربا كدراهم عن دنانري أو عكسه
قبض للبدل يف األول (أي االستبدال) وللعوضني يف الثاين (أي بيع الدين لغري
من هو عليه) يف املجلس حذر ًا من الربا»( .((3فام من داع الشرتاط قبض العوضني
يف املجلس حذر ًا من الربا إن مل يكن بيع الدين بيع مال يسلتزم حتقق رشوط بيع
األموال الربوية ببعضها!
وعندما م ّثل بعض الفقهاء يف هذه القضية للبدل الذي هو من جنس الدين ذكروا
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عوض ًا مساوي ًا قدر ًا لذاك البدل مع أن توصيف احلال يستدعي أن يذكروا بدالً
أقل لو كان هذا جائز ًا .قال الرشبيني مث ً
ال  -وهو شافعي  -يف اإلقناع« :ويصح
بيع الدين بغري دين لغري من هو عليه ،كأن باع بكر لعمرو مائة له عىل زيد ٍ
بامئة،

كبيعه ممن هو عليه – أي الدين -كام رجحه – النووي -يف الروضة وإن رجح يف
املنهاج البطالن»(.((3
وفوق هذا ،فإن الشافعية منعوا بيع الدين إىل غري املدين بعوض مؤجل ،استدالالً
بأن املسألة حينئذ من قبيل بيع الكالئ بالكالئ ،وهو املنهي عنه بنص احلديث
«هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ»( .((3أي أهنم عدوا بيع
الدين من حيث املبدأ إىل غري الدين بيع ًا ملال ال بيع ًا حلق ،وهلذا كان بي ُعه بعوض
بيع كالئ بكالئ؛ وإذا كان بيع الدين إىل غري املدين بيع ًا ملال ،فهذا يعني
مؤجل َ
وجوب حتقق رشوط بيع األموال الربوية ببعضها إن كان الدين وعوضه مالني
(((3
ربويني كام تفرتض مسألتنا.
ثم كيف جييز الشافعية مث ً
ال بيع مئة دينار إىل غري املدين بتسعني وهم( ((3من منع،
كغالب الفقهاء ،صلح الدائن أو تنازله عن يشء من الدين إىل املدين مقابل تعجيل
الدين ،كام سيأيت( ،((3وهو ما يسمى فقه ًا بـ «ضع وتعجل» احتجاج ًا بأنه معاوضة
ببيع الدين بجنسه ،أي بيع مال بامل ،فيتحقق الربا ببيعه بأقل منه! فكيف يكون
( ((3الرشبيني ،اإلقناع (بريوت :دار الفكر ،د.ط1415 ،هـ) ،ج  ،2ص.280
( ((3هذا احلديث رواه :الدارقطني عن ابن عمر ،السنن (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،)1996 ،1كتاب البيوع ،حديث رقم ( ،)269ج ،3ص60؛
خيرجه،
واحلاكم ،املستدرك( ،بريوت :دار املعرفة ،ط1986 ،1م) ،كتاب البيوع ،عن ابن عمر ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل ّ
ج ،2ص .57والبزّ ار عن ابن عمر  ،كام يف كتاب عيل بن أيب بكر اهليثمي ،كشف األستار عن زوائد البزّ ار عىل الكتب الستة (بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط  ،)1979 ،1باب ما هني عنه من البيوع حديث رقم ( .)1280والصنعاين ،عبد الرزاق ،املصنف (بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2هـ)،
كتاب البيوع ،باب أجل بأجل  ،حديث رقم ( ،)14440ج ،8ص.90
( ((3انظر النووي ،روضة الطالبني ،ج ،3ص 514؛ النووي ،املجموع ،ج ،9ص  262؛ الشريازي ،املهذب (بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج،1
ص.333
( ((3انظر النووي ،روضة الطالبني ،ج ،3ص 431؛ اإلمام الشافعي ،األم (بريوت :دار املعرفة ،ط1393 ،2هـ) ،ج ،3ص.33
متح ُض
( ((3الصلح بني الدائن واملدين حمتمل وقوعه عىل سبيل اهلبة واإلبراء ،وحمتمل وقوعه عىل سبيل املعاوضة ،والضابط ملا هو هبة وإبراء هنا ّ
اإلحسان من الدائن؛ فإن حتقق اإلحسان منه ،قيل بأن الصلح قد جرى عىل سبيل اهلبة أو اإلبراء .فالصلح الواقع عىل سبيل اهلبة واإلبراء هو الصلح
الذي ي ِ
سقط فيه صاحب احلق بعض ًا من جنس ماله احلال بوصفه ،كأن يكون ما ُله ألف دينار حالة ،فيسقط مائتني ،فيدفع املدين  800دينار هلا ذات
ُ
ِ
صاحب احلق أو مدعيه
فيه
يصالح
الذي
فالصلح
املعاوضة،
سبيل
عىل
يقع
صلح
فهو
الصلح،
من
ذلك
سوى
ما
وأما
ورداءة.
ة
جود
األلف
وصف
ً
ُ
من عليه احلق عىل أقل من جنس مالِه ولكن بصفة أفضل هو معاوضة ،وذلك لعدم متحض التربع ،فالبائع يبيع جزء ًا من ماله بالصفة ،فهو مقابلة املال
بالصفة ،وهو معاوضة؛ والصلح الذي يصالح فيه صاحب احلق من عليه احلق عىل أقل من جنس ماله ولكن حاالً بعد أن كان مؤج ً
ال هو معاوضة أيض ًا
يف قول أكثر الفقهاء ،لعدم متحض التربع ،ألن صاحب احلق يبيع جزء ًا من ماله باألجل ،وهو معاوضة .انظر تفصيل أقوال الفقهاء يف هذه املسألة كتاب
فقه الربا (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط2004 ،1م) ،عبد العظيم أبوزيد ،ص  395وما بعدها.
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( ((3الدسوقي ،احلاشية ،ج ،3ص 63؛ وانظر احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج.368 ،4

279

احلكم الرشعي لالجتار بالديون
الناشئة عن الوساطة املالية

بيع مال بامل ممنوع ًا عند الشافعية مع أنه
تنازل الدائن عن بعض الدين إىل املدين َ
يكون مع ذات املدين ،وال يكون عندهم بيع الدين إىل غري املدين بيع مال بامل!
أيكون الصلح مع املدين إىل أقل من مبلغ الدين معاوضة مال بامل عند الشافعية،
كغالب الفقهاء ،وال يكون بيع الدين إىل غري املدين بيع مال بامل!
هذا ،وقد ُوجد النص الرصيح يف بعض كتب املالكية عىل وجوب حتقق رشوط
بيع األموال الربوية ببعضها يف بيع الدين ،بأن يكون البدل مساوي ًا لقدر الدين
إن كان من جنسه ،أو بأن يكون البدل من غري جنسه .من ذلك قول الدسوقي:
ً (((3
«وبِيع  -أي الدين إىل غري املدين -بغري جنسه ،أو بجنسه وكان مساويا».
ونص بعض املالكية عىل رشط عدم حتقق الربا يف بيع الدين رصاح ًة يف رشوط
ُّ
جواز بيع الدين إىل غري املدين عىل النحو املتقدم ال يفهم أبد ًا أن غريهم ممن أجاز
بيع الدين إىل غري املدين ،كام هو الراجح عند الشافعية ،قد جوز بيع مال الدين
بجنسه مع اختالف يف العوضني؛ بل إن الشافعية ،كأغلب كتب الفقه ،مل يتعرضوا
هلذه القضية لوضوحها وجالئها وعدم تقدم اخلالف بني الفقهاء أو السلف فيها،
فهي من أساسيات الربا التي ال جيهلها أحد؛ وإنام اخلالف هو يف قضية انطواء هذا
البيع عىل الغرر من حيث إنه بيع ملا مل ُيقبض ،فذكروا الرشوط التي تنأى هبذا البيع
عىل الغرر كام هو واضح من هذه الرشوط؛ ولو علم الفقهاء أصحاب املدونات
أن عباراهتم قد يساء فهمها يف عرصنا عىل هذا النحو ،لبينوا ما ظنوه واضح ًا
ومعلوم ًا للجميع!
تصوروا سببني حلرمة بيع الدين إىل غري املدين بعوض
واخلالصة أن الفقهاء
ّ
حارض :الربا والغرر ،والربا واقع حال تساوي الدين مع عوضه جنس ًا وتفاوته
مقدار ًا ،وحال كون الدين غري حال؛ والغرر واقع حال كون الدين غري حال،
إذ قد يعجز املدين عن دفعه يف أجله .ثم ملا أغفل بعضهم ،كالشافعية واملالكية
التفصيل يف قضية الربا لوضوحها ،وفصلوا يف قضية الغرر ،وقالوا بإمكان جتاوز
الغرر إن كان الدين حاالً ،وكان املدين مليئ ًا وغري منكر للدين ،أي مع الرشط
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الضمني من كون الدين والعوض متساويني قدر ًا لتجنب الربا ،فهم البعض أن
هؤالء الفقهاء جييزون بيع الدين إىل غري املدين بعوض حال مع احلسم! وهذا ما مل
يكن أحدٌ من الفقهاء ليقول به ،بسبب الربا الواقع كام تقدم تفصيله!

ً
ثانيا :تسويغ بيع الدين (التجاري) بدعوى إمكان التفريق بين الدين الناشئ عن القرض
والدين الناشئ عن بيع

جرى القول بتسويغ بيوع الدين التجاري عىل أساس التفريق بني الدين الناشئ
عن قرض واآلخر الناشئ عن بيع ،فيمتنع بيع األول ،وجيوز بيع الثاين؛ ألن بيع
الثاين ال يعني إال تنازل بائعه عن بعض ربحه ملشرتي الدين ،فاملشرتي ينال ربح ًا
ال ربا!
لكن هذا التفريق ال أصل له ،ومل يعهد عن الفقهاء تفريق بني دين قرض ودين
بيع ،بل هم نصوا عىل أن الدين هو الثابت يف الذمة حلق الغري ،وهذا يشمل ما كان
بسبب عقد معاوضة ،أو قرض ،أو إتالف ملال الغري(.((3
فالدين مال ،سواء أكان عن قرض أو بيع ،فيكون جواز بيعه إىل غري املدين
مرشوط ًا برشوط ،كام تقدم ،أمهها وباتفاق الفقهاء تساوي العوضني كام تقدم ،فال
يمكن بنا ًء عىل هذا بيع الدين مطلق ًا إىل غري املدين عند عدم تساوي العوضني .ثم
أين مقصد الشارع يف النهي عن بيع الدين إن كان ثمة فرق بني دين قرض ودين
بيع ،أليس مقصد الشارع من حرمة الربا واقع ًا يف ٍ
كل!
وإن كان بيع الدين التجاري ال يعني إال تنازل بائعه عن بعض ربحه ملشرتي
الدين ،فلم ال يكون لبائع الدين عن القرض أن يتنازل عن يشء من مال مقابل
تعجيله ملصلحة يراها! أي ِ
فل َم يسمح له أن يتنازل عن يشء من ربحه وال يسمح
له أن يتازل عن يشء من رأسامله مادام يرى مصلح ًة يف كل! ثم ماذا لو كان بائع
الدين التجاري خارس ًا يف صفقته التي نشأ بسببها هذا الدين ،وال ربح يتنازل عن
بعضه ملشرتي الدين منه!
( ((3انظر ابن عابدين ،احلاشية ،ج ،4ص160؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،3ص.61
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إن ما يفعله بائع الدين التجاري ال خيتلف عام يفعله بائع الدين عن قرض ،وهو
َ
مقابل تعجيل ذلك الدين،
التنازل عن بعض ماله ،سواء أكان ربح ًا أم رأسامل،
وما يفعله مشرتي هذين الدينني واحد أيض ًا ،فام هو إال االنتظار بعد التمويل
لينال أكثر مما دفع.
ّ
ً
ً
ً
ثالثا :تسويغ بيع الدين تخريجا على جواز بيع الدين غير الحال إلى المدين بأقل منه حاضرا

التنازل عن بعض الدين إىل املدين تربع من الدائن إن كان الدين حاالً؛ أما إن كان
الدين مؤجالً ،فهذه العملية تسمى يف الفقه الوضع للتعجيل ،ألن الدائن يضع
عن املدين بعض الدين مقابل تعجيل ذلك الدين.
وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز هذا الوضع ،وهلم أدلتهم من األثر(،((3
بيع لألجل باملال ،فيمنع كام ُمنع «زدين
واستشهدوا فوق ذلك بأن احلط للتعجيل ٌ
يف األجل أزدك يف الثمن» ،إذ املنع فيه بسبب مقابلة املال بعد ثبوته يف الذمة
باألجل ،فكالمها يف احلكم سواء .وقالوا :ال يمكن عدُّ ذلك احلط من الدائن
ربع ًا مع اشرتاطه التعجيل ،فالرشط جيعل املبادلة معاوضة ،وبالتايل حتصل
ت ّ
مبادلة مال قليل بأكثر منه من جنس واحد يف معاوضة ،فيحصل الربا(.((4
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( ((3انظر األدلة يف هذه املسألة ومناقشتها كتاب «فقه الربا» ،عبد العظيم أبوزيد ،ص  400وما بعدها .ومن تلك األدلة:
ما روي عن املقداد بن األسود من قوله« :أسلفت رج ً
ال مائة دينار ،ثم خرج سهمي يف بعث بعثه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقلت له :عجل تسعني
دينار ًا وأحط عرشة دنانري .فقال :نعمُ .
فذكر ذلك لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال :أكلت ربا ،مقدا ُد ،وأطعمته»( .أخرج احلديث البيهقي يف سننه،
كتاب البيوع  ،21باب ال خري يف أن يعجله برشط أن يضع عنه  ،144رقم  ،10914ج ،6ص .28وكذا ما روي عن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام أنه سئل
عن الرجل يكون له الدين عىل رجل إىل أجل ،فيضع عنه صاحبه ،ويعجل له اآلخر ،فكره ذلك ابن عمر وهنى عنه( .أخرجه مالك يف املوطأ ،كتاب
البيوع  ،31باب ما جاء يف الربا يف الدين  ،39ج ،2ص672؛ والبيهقي يف سننه ،كتاب البيوع  ،21باب ال خري يف أن يعجله برشط أن يضع عنه  ،144رقم
 ،10912ج ،6ص .28و ما روي عن عبيد أيب صالح موىل السفاح أنه قال« :بعت بزّ ًا يل من أهل درا نخلة إىل أجل ،ثم أردت اخلروج إىل الكوفة ،فعرضوا
عيل أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوين ،فسألت عن ذلك زيد بن ثابت ،فقال :ال تأكل هذا وال تؤكله»( .أخرجه مالك يف املوطأ  ،كتاب البيوع ،31
ّ
باب ما جاء يف الربا يف الدين  ،39ج ،2ص.)672
ومن أدلة املجيزين ما روي عن ابن عباس أنه قال« :ملا أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بإخراج بني النضري من املدينة ،جاءه ناس منهم فقالوا :يا رسول اهلل،
إنك أمرت بإخراجهم وهلم ديون عىل الناس مل حتل .فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :ضعوا وتعجلوا»( .أخرجه :احلاكم يف املستدرك ،كتاب البيوع،
وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ج ،2ص .52والبيهقي يف سننه ،28/6:كتاب البيوع  ،21باب من عجل له أدنى من حقه قبل حمله فقبله ووضع عنه
طيبة به أنفسهام  ،143رقم  ،10910ج ،6ص.)28
وكذا ما روي من أن «كعب بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه تقاىض ابن أيب حدرد دين ًا كان له عليه يف املسجد ،فارتفعت أصواهتام حتى سمعها رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم وهو يف بيته ،فخرج إليهام ،حتى كشف َسجف حجرته ،فنادى :يا كعب .قال :لبيك يا رسول اهلل .قال :ضع من دينك ،فأومأ إليه أي
الشطر .قال :لقد فعلت يا رسول اهلل .قال :قم فاقضه»( .أخرجه :البخاري يف صحيحه ،كتاب املساجد  ،11باب رفع الصوت يف املساجد  ،49رقم ،459
ج ،1ص .174ومسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة  ،22باب استحباب الوضع من الدين  ،4رقم  ،1558ج ،3ص.)1192
( ((4ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد ،املغني (بريوت :دار الفكر ،ط ،1د.ت) ،ج ،4ص 189؛ الدسوقي ،احلاشية ،ج ،3ص ص 11-310؛ ابن عابدين ،حاشية
ابن عابدين ،ج ،4ص 480؛ البهويت ،كشاف القناع ،ج ،3ص 394؛ الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج ،2ص 179؛ النووي ،روضة الطالبني ،ج ،3ص 431
؛ اإلمام الشافعي ،األم ،ج ،3ص.33
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وبمقابلة قول مجهور الفقهاء ،فقد أجاز الوضع للتعجيل إن مل يكن عن رشط
سابق ابن تيمية وابن القيم ،وهو أيض ًا رواية عن اإلمام أمحد ،وكذلك نُقل اجلواز
عن ابن عباس والنخعي ،واختاره الشوكاين( .((4وقد نقل البعض قولني باجلواز
وعدمه عن اإلمام الشافعي يف ضع وتعجل ،قال ابن القيم« :وحكى ابن عبد الرب
يف االستذكار ذلك عن الشافعي قوالً ،وأصحابه ال يكادون يعرفون هذا القول
وال حيكونه»( .((4لكني ،وتأكيد ًا لقول ابن القيم ،مل أجد خالف ًا للشافعية يف منعه
فيام اطلعت عليه من كتبهم ،وقد قال اإلمام الشافعي« :إذا كان له عليه ذهب إىل
أجل ،فقال :أقضك قبل األجل عىل أن تأخذ منّي أنقص ،فال خري فيه»(.((4
وال داعي هنا ملناقشة أدلة كل فريق ،لكن أشري إىل أن جممع الفقه اإلسالمي(((4ذهب
إىل عدّ هذه املسألة جائز ًة ال تدخل يف الربا املحرم إذا مل تكن بنا ًء عىل اتفاق سابق،
وما دامت العالقة بني الدائن واملدين عالق ًة ثنائية .وهو أمر معقول ،ألنه وإن كان
يمتنع مقابلة األجل باملال بعد تقرر املال يف الذ ّمة؛ إال أن املقصود هبذا األصل دفع
الذريعة الربوية ،وال ذريعة ربوية هنا بالرشوط املذكورة .وهذا الرشط األخري
ٌ
وسيط بدور
الذي نص عليه قرار املجمع الفقهي مقصود به التحرز من أن يقوم
املمول الربوي كام هو األمر يف عملية حسم األوراق التجارية ،أو من بيع الدين
ِّ
إىل طرف ثالث.
وعليه ،فإن الوضع للتعجيل جائز يف قول بعض الفقهاء ،وأقره املجمع الفقهي،
عىل أساس أنه معاملة خاصة بني الدائن املدين ،الغرض منها إهناء عالقة املديونية
بني الطرفني .وهو بالرشوط املوضوعة يمنع من أن يصري الدين أدا ًة لالجتار به،
ومن إنشاء عالقة مديونية جديدة ببيعه إىل طرف ثالث حيل حمل البائع الدائن
األول؛ فال يكون إذن يف جتويز بعض الفقهاء للوضع والتعجيل مسوغ لترشيع
(((4ابن قدامة ،املغني  ،ج ،4ص 189؛ الشوكاين ،حممد بن عيل ،السيل اجلرار (بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط1411 ،هـ) ،ج ،3ص 147؛ ابن
قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني (بريوت :دار اجليل ،د.ط1973 ،م) ،ج ،3ص.371
( ((4ابن قيم اجلوزية ،إغاثة اللهفان (بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1409 ،2هـ) ،ج ،2ص 14؛ وانظر ابن رشد «احلفيد»  ،بداية املجتهد (بريوت:
دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص.108
( ((4اإلمام الشافعي ،األم ،ج.33 ،3
( ((4انظر قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي رقم  7/2/65بشأن البيع بالتقسيط ،يف دورته السابعة بجدة عام 1412هـ1992مـ.
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بيع الدين بحسم إىل الغري ،فهم قد نصوا رصاحة عىل منع التنازل عن بعض الدين
إىل الغري ،وعدوه من الربا ملا تقدم من حتقق مبادلة مال قليل بأكثر منه من جنس
واحد يف معاوضة حينئذ.
واخلالصة أن جتويز بعض الفقهاء للوضع للتعجيل بني الدائن واملدين كان عىل
سبيل االستثناء بالنظر إىل غياب الذريعة الربوية فيه ،فيبقى ما سواه عىل أصل
احلظر ،كام نص عىل ذلك من جوزه من الفقهاء.
وآخر ما يمكن قوله يف هذه املسألة :إنه لو جاز أصل بيع الدين ،أي املال باملال
مع عدم تساوي املالني ،ملا بقي داع حلرمة القرض الربوي إلمكان حتقيق الثاين
باألول؛ فيعقد القرض الربوي بلفظ البيع ،وحيل ما كان حرام ًا!!
وقد أكد جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة
انعقاد مؤمتره احلادي عرش باملنامة يف دولة البحرين ،من  30 - 25رجب 1419هـ
( 19 - 14نوفمرب  )1998عىل منع بيع الدين إىل غري املدين عىل النحو املامرس يف
األسواق ،وهذا نص قراره:
«ال جيوز بيع الدين املؤجل من غري املدين بنقد معجل من جنسه أو من غري جنسه
إلفضائه إىل الربـا ،كام ال جيوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غري جنسه ألنه من
بيع الكالئ بالكالئ املنهي عنه رشع ًا ،وال فرق يف ذلك بني كون الدين ناشئ ًا عن
قرض أو بيع آجل».
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الخاتمة

تبني من خالل النقاش الفقهي السابق يف مسألة بيوع الدين يف الرشيعة اإلسالمية
أن الرشيعة اإلسالمية ال جتيز بحال بيع الدين غري ّ
حال األجل إىل غري املدين
بحسم أو زيادة .وهذه العملية هي ما تقوم عليه فكرة تداول وجتارة الديون
التي تنشأ عن الوساطة املالية التي تقوم هبا املؤسسات املالية بشكل عام .وإذا
انضم إىل ذلك أن الرشيعة اإلسالمية متنع أيض ًا قيام الديون الربوية ،فهذا يعني
أن الرشيعة حتيط معامالت الناس ومتويالهتم بجملة أحكام تضمن السالمة من
وقوع األزمات املالية .وتبقى املشكلة بعد ذلك يف حماولة الناس االلتفاف عىل
هذه األحكام أو حتميلها ما ال حتتمل؛ فإذا التف الناس عىل هذه األحكام ،فقد
عرضوا جمتمعاهتم واقتصادهم ملسببات األزمات ،وكان عليهم حينئذ أن يتحملوا
ربؤوا رشيعتهم منها.
نتائجها وأن ي ّ
ويسجل البحث النتائج التفصيلية اآلتية:
أمر خطري ينبغي أن حياط
 -تركُز علمية خلق الديون يف املؤسسات املالية ٌبجملة أحكام وترشيعات تدرأ أرضاره وتبعاتِه.
 -جتارة الدين الناشئ عن الوساطة املالية هي أهم مسبب لألزمات املالية،أرش اآلثام وعدّ ه من الربا.
وهو األمر الذي ّ
حرمه اإلسالم وجعله من ّ
 -بطالن القول بصحة بيع الدين إىل غري املدين كام جتريه بعض املؤسساتاملالية اإلسالمية ،لبطالن املسوغات التي بني عليها هذا اجلواز.
 -نسبة القول بجواز البيع إىل غري املدين عىل النحو اجلاري يف األسواق إىلبعض الفقهاء ،كالشافعية ،خطأ فادح ينبغي التنبيه عليه وتداركه.
 -عدم صحة عمليات التوريق القائمة عىل توريق الديون بقصد االجتار هبا،الرتكازها عىل دعوى صحة بيع الدين إىل غري املدين مع احلسم ،وهو ما
تبني بطالنه بالدليل الرشعي والعميل.
 -عمليات حسم سندات الدين مع طرف ثالث غري املدين باطلة باتفاق284
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ٌ
مضمون بسندات الدين ،وإما بيع للدين إىل
الفقهاء ،ألنه إما قرض بزيادة
غري املدين بحسم ،وكالمها ممنوع.

التوصيات:

 -يويص البحث بالتنبه إىل خطأ ما نسب إىل بعض الفقهاء (الشافعية) منجواز بيع الدين ،فهذه نسبة خطرية تتضمن تسويغ بعض صور الربا ،وما
كان أحد من الفقهاء ليجيزها أو لِ َ
يملك القول بإجازهتا.
الكف عن حماوالت تسويغ بيع الدين التجاري ،أو التحايل عىل
 -رضورةّ
ذلك ،ألن ذلك خيالف مقاصد الرشعية يف حرمة الربا ،ويعود عىل أصل
النهي عن بعض صور الربا بالنقض ،ويف تسويغ بيع الدين التجاري رضر
اقتصادي بالغ.
ِ
والتجارب العملية بأخذ العربة والدرس،
 -رضورة االستفادة من الواقعواالستفادة من ذلك يف فهم أحكام الرشيعة ومقاصدها.
 -ويويص البحث أخري ًا بالعمل عىل إظهار حماسن أحكام الرشيعة ،وكيفأن تطبيقها عىل النحو الصحيح غري التحاييل يف جانب األموال حيقق النفع
ويدرأ الرضر ويقي من األزمات.
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المراجع
ً
أول :المراجع العربية

 -ابن القيم ،إعالم املوقعني ،بريوت ،دار اجليل.1973 ،- -ابن حزم ،املحىل ،بريوت ،دار اآلفاق اجلديدة.

- -ابن رشد (احلفيد) ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،بريوت ،دار الفكر.

 -ابن عابدين ،حاشية رد املحتار عىل الدر املختار ،بريوت ،دار إحياء الرتاثالعريب ،ط.1407 ،2

- -ابن قدامة ،املغني ،دار الفكر ،بريوت1404 ،هـ.

- -ابن قيم اجلوزية ،إغاثة اللهفان ،املكتب اإلسالمي ،ط1409/2هـ.

 -أبوزيد ،عبد العظيم ،العينة املعارصة بيع أم ربا ،دار امللتقى ،حلب ،ط،1.2004

- -أبوزيد ،عبد العظيم ،فقه الربا ،بريوت ،مؤسسة الرسالة.2004 ،

 -البخاري ،صحيح البخاري  ،باعتناء األستاذ الدكتور مصطفى البغا،دمشق ،دار العلوم ،غري مؤرخة.

 -البهويت ،حممد بن إدريس البهويت ،كشاف القناع ،بريوت ،دار الفكر. -احلاكم ،املستدرك عىل الصحيحني ،بريوت ،دار املعرفة ،ط.1986 ،1- -احلطاب ،مواهب اجلليل ،بريوت ،دار الفكر.1987 ،

- -اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،بريوت ،دار الفكر.

- -الدارقطني ،سنن الدارقطني ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.1996 ،1

 -الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،طبعةعيسى البايب احللبي ،طبعة غري مؤرخة.

- -زكريا األنصاري ،فتح الوهاب ،بريوت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ.

 -الشافعي ،األم ،بريوت ،دار املعرفة ،ط1393 ،2هـ.286
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 -الرشبيني ،اإلقناع ،بريوت ،دار الفكر1415 ،هـ. -الشوكاين ،حممد بن عيل ،السيل اجلرار ،بريوت ،دار الكتب العلمية،1411هـ.
 -الشريازي ،املهذب ،بريوت ،دار الفكر. -الصنعاين ،عبد الرزاق ،املصنف ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2هـ. -مالك بن أنس ،املوطأ ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.1985 ، -مسلم ،صحيح مسلم ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1403 ،1هـ. -النووي ،أبو زكريا حيي بن رشف النووي ،املجموع ،بريوت ،دار الفكر،.1996
 -النووي ،روضة الطالبني ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،2هـ. -اهليثمي ،عيل بن أيب بكر ،كشف األستار عن زوائد البزار ،بريوت ،مؤسسةالرسالة ،ط .1979 ،1
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قرارات المجمع الفقهي الدولي

 -قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي رقم  7/2/65بشأن البيع بالتقسيط ،يفدورته السابعة بجدة عام 1412هـ 1992 ،م.
 -قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي رقم  101 )11/4(1بشأن بيع الدين ،يفمؤمتره احلادي عرش باملنامة يف دولة البحرين1419 ،هـ1998 ،م.
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 المراجع األجنبية:ثانيا
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Security Commission Malaysia, “Resolutions of the Securities Commission Syriah

--
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Petsy. Nicole, Analysis of the 2008 Crisis, Indiana Publishing, 2012.

Malaysia”, Research Center, International Islamic University Malaysia.
H.E. Peter, The Crisis Report, 2010, Hull Press.
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Translation of Arabic References
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Ibn al-Qayyim, I’alaam al-Muwaq’yeen, Beirut, Dar al-Jail, 1973.
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Ibn Rushd (grandson), Bidayath Al-Mujtahid wa Nihayath Al-Muqtasid, Beirut, Dar

--

Ibn Abidin, Ḥashiyat Radd al-muḥtar ‘Ala Al-Durr Al-Mukhtar, Beirut, Dar Ihyaa Al-

--

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Ighathath Al-Lahfan, Al-Maktab Al-Islami, Publication

--

Abuzaid, Abdel-Azim, Fiqh Riba, Beirut, Muassasath Al-Resala, 2004.

--

Ibn Hazm, Al-Muḥallá, Beirut, Dar Al-Aafaaq Al-Jadeedah.
Al-Fikr.
Turath Al-Arabi, Publication II, 1407.
II/1409 AH.

--

Al-Bukhari, Saheeh al-Bukhari, in the care of Prof. Dr. Mustafa Al-Bagha, Damascus,

--

Al-Bahouti, Mohammed bin Idris al-Bahouti, Kasshaf Al-Qina’a, Beirut, Dar al-Fikr.

Dar al-Ulum, undated.

--

Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘Ala As-Saheehain, Beirut, Dar al-Maarifah, Publication I,

--

Al-Hattab, Mawahib Al-Jaleel, Beirut, Dar al-Fikr, 1987.

--

Al-Darakutni, Sunan al-Dardoktani, Beirut, Dar al-Kuttab al-Aslami, Publicaiton I,

--

Al-Dessouki, Hashiyath Al-Desouki, Cairo, House of Revival of Arabic Books, edition

--

Zakaria Al-Ansari, Fateh Al-Wahhab, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 AH.

--

Al-Sherbini, Al-‘Iqnaa, Beirut, Dar al-Fikr, 1415 A.H.

--

1986.
Al-Khatib Al-Sherbini, Mughni Al-Muhtaj, Beirut, Dar al-Fikr.
1996.
of Issa Babi Halabi, undated edition.

--

Al-Shafei, Al-Umm, Beirut: Dar al-Maarifah, Publicaiton II, 1393 AH.

--

Al-Shoukani,Mohammed bin Ali, As-Saeil Al-Jarrar, Beirut, the Dar Al-Kutuba Al-

--

Al-Shirazi, Al-Muhaddab, Beirut, Dar al-Fikr.

Ilmiyyah, 1411 A.H.

--

Al-San’aani, Abdul Razzaq, Al-Musannaf, Beirut, Al-Maktab Al-Islami, Publication II,

--

Abuzaid, Abdul Azim, Al-Eena Al-Mu’aasirah Bai’e Umm Al-Riba, Dar Al Multaqa,

--

Muslim, Saheeh Muslim, Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, Publication I, 1403.

--

1403 A.H.
Aleppo, Publicaiton I, 2004.
Ibn Qudama, Al-Mughni, Dar al-Fikr, Beirut, 1404 A.H.
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--

Malik Bin Anas, Al-Mouttaa, Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, 1985.

--

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, Al-Majmoo’, Beirut, Dar al-

--

Al-Nawawi, Roudhath Al-Talebeen, Beirut, Al-Maktab Al-Islami, Publicaiton II, 1405.

Fikr, 1996.

--

Al-Haythami, Ali bin Abi Bakr, Kashf Al-Astaar ‘an Zawayid Al-Bazzar, Beirut,

--

Pronouncements of the international jurisprudence:

Mousassath Al-Resalah, Publication I, 1979.

--

Pronouncement by the Council of the Islamic Fiqh Academy No. 657/2/ on the sale of

--

Pronouncement of the Council of the Islamic Fiqh Academy No. 1 (4101 )11/ on the

installments, at its seventh session in Jeddah in 1412 A.H, 1992.
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c.
d.
e.
7.

Ensure that a specific idea is presented in each section to avoid prolonged paragraphs and
sub-headings.
Conclusion should summarize the research and give a comprehensive outlook including
the most important (results) and (recommendations).
List of sources, references and annexes.

The researches shall adopt the (MLA) methodology for citing the sources and references as
follows:
a. The sources and references in the footnote for the first time are mentioned as follows:
(Author’s nickname, first name, source material, place of publication, publisher, edition
number, publication date, volume and page)
b. The source and reference are mentioned when recurred in the next foot note directly
(ibid., volume and page) and when mentioned in another place of the research (the
author’s nickname, name of the source, the volume and the page).
c. If the reference is lacking some data, the abbreviations shall be as follows:
i. Without the place of publication: (Untitled Publisher). Without the name of the
publisher (Unkown Publisher)
ii. Without edition number: (Undated Publication) Without publication date: (Undated
Publication)
d. Footnotes are placed at the bottom of each page with sequential numbering from the
beginning of the research to the end.
e. The sources and references of the research shall be indexed at the end of the research.
f. Graphics, data, tables, etc., to be placed as follows:
i. Graphs and illustrations are included in the text, in black and white colours,
numbered sequentially, and their titles and annotations are written at the bottom.
ii. The tables are listed in the text, given serial numbers and their titles written on the
top while explanatory notes written below the table.
g. If the research is accepted for publication, the researcher shall translate the Arabic
referenees cited at the end of the research into Roman Script.

Third: Research Submission Procedures
-

-

Research papers are sent electronically via email to the journal’s email address at:
info@mashurajournal.com
The editorial board of the journal shall conduct the initial examination of the research, and
then decide whether it is competent for review or rejection.
The researches and studies submitted for publication in the journal shall be reviewed by
at least two reviewers.
The research shall be returned to the researchers after review for the purpose of amendment,
if necessary.
If the research is accepted for publication, all the copyrights shall be reserved by the
journal and may not be published by any means of paper or electronic publishing, except
with the written permission by the editor in chief of the journal.
The accepted papers are published in its sequence on the official website of the journal.
Once the research is published, the researcher will be provided a free copy of the journal
in which the research has been published.
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First: General Publishing Conditions
1.

2.

3.
4.
5.
6.

The Journal publishes articles related to Islamic economics in both Arabic and English,
whether original researches, reports and proceedings of conferences, seminars, workshops
or thesis proposals related to the field of specialization.
The journal shall publish researches that have never been published before, by any means
of publication, not been submitted for publication in another journal. The researcher shall
confirm the same with a written undertaking.
The researches submitted to the journal are not recalled whether published or not published.
The research may not be published elsewhere after it has been approved for publication/
published in the journal, except after obtaining written permission from the editor in chief.
In the event that the researcher is found to be in breach of the academic integrity, the journal
has the right to take the necessary action and notify the same to the co-journals.
The journal is not required to detail the reasons in case of the research was not published.

Second: Special Publishing Conditions
1.

2.

3.
4.

5.

6.

The researcher should adhere to the objectives and ethical values of scientific researches,
including but not limited to:
a. The originality and integrity of the research paper, both scientifically and intellectually.
b. Refraining from offending individuals and institutions while undertaking scientific
criticism in research.
c. Addressing contemporary issues and that are in need for human realism in theoretical and
applied spectrums.
d. Ensuring the adherence to the objectivity without influence of any personal tendencies
and trends.
The manuscript should meet the following scientific standards for presenting research:
a. The linguistic accuracy free from linguistic and grammatical errors.
b. Proper application of the punctuation and spelling rules.
c. Accuracy in editing and citing the texts and references.
The number of pages of the research paper should not exceed (30) pages of normal (A4) size,
including the summaries: Arabic and English, as well as the references and annexure.
Font size and type:
a. Researches submitted in Arabic should be submitted in Traditional Arabic font: size (16),
with margin line (12).
b. Researches written in English should be submitted in (Times New Roman) font and size
of (14), with the margin of (10).
The researches should be accompanied by abstracts in both Arabic and English, in no more
than 300 words in a clear language. Both abstracts should include: Clarification of the research
subject and the new idea presented at the beginning of the abstracts.
The research has to be divided and organized according to the requirements of the research
method in order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as
following:
a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem,
limitations, objectives, methodology, literature review (if any), and detailed research
structure.
b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
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