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هدف الباحث إىل بيان املفاهيم األساسية املتعلقة باسترشاف املستقبل (التنبؤ

باملستقبل) وحكمه الرشعي مع الرتكيز عىل هذه املفاهيم يف الفقه اإلسالمي،
وحتديد وجود أو عدم وجود إدارة متخصصة يف البنوك اإلسالمية للدراسات

هتتم باسترشاف األزمات املالية وتتابع مؤسسات البحث العاملية يف هذا املجال.
كذلك هدف الباحث إىل توضيح العالقة بني التنبؤ بأحداث مستقبلية وختطيط

أهم مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية .وقد استخدم الباحث
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املنهج الوصفي التحلييل لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة حيث تم إعداد استبانة
مكونة من ثالثة أقسام تم توزيعها عىل موظفي اإلدارة العليا يف املصارف اإلسالمية
العاملة يف األردن .وقد توصل الباحث إىل أن بعض املصارف اإلسالمية العاملة
يف األردن لدهيا إدارة خمتصة بالبحوث والدراسات من ضمن اهتامماهتا استرشاف
األزمات املالية واقرتاح اخلطط للتعامل معها إال أن بعض هذه املصارف تكتفي
بتشكيل جلان للقيام هبذه املهمة بسبب ارتفاع تكلفة إنشاء مثل هذه الدائرة،
كام توصل الباحث إىل وجود أثر السترشاف األزمات املالية عىل التخطيط يف
املصارف اإلسالمية مثل ختطيط الودائع واالستثامر والتمويل .وأوىص الباحث
يف هناية البحث برضورة إجياد إدارة متخصصة يف املصارف اإلسالمية مهمتها
الدراسات والبحوث بشكل عام ويعهد إليها مهمة استرشاف األزمات املحلية
والعاملية واقرتاح اخلطط بشكل علمي يمكّن إدارة املرصف من اختاذ القرارات
الالزمة لتجنب املشاكل واغتنام الفرص النامجة عن مثل هذه األزمات.
الكلمات المفتاحية :استرشاف ،تنبؤ ،ختطيط مايل ،األزمة املالية ،املصارف
اإلسالمية.
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Abstract
The researcher aims to explain the basic concepts related to prediction
)forecasting(, and its Shari’ah ruling while focusing on them through the
lenses of Islamic Jurisprudence, and to identify the presence of a specialized
department in banks to study the financial crises and follow up the developments

therein across the world. The researcher also aimed to clarify the relationship
between forecasting future events and planning the most important sources
and uses of funds in Islamic banks. The researcher used the descriptive
and analytical approach to answer the study’s questions, as a questionnaire
consisting of three sections distributed to the senior management employees
استرشاف األزمات املالية وأثره يف ختطيط أهم مصادر
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in Islamic banks operating in Jordan.The researcher concluded that some
Islamic banks in Jordan have a department specialized in research and studies

that is concerned with forecasting financial crises. On the other hand, some of
these banks suffice to form committees to carry out this task due to the high
cost involved in establishing a specialized department, and the researcher has

also concluded that there is an effect of predicting financial crises on planning
in Islamic banks (such as planning deposits, investment and financing). The

researcher recommended the necessity of finding a specialized department in
Islamic banks with the mission of studies and research in general, in addition
to predicting local and global crises to enable the administration to take the
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necessary decisions to avoid problems and seize the opportunities resulting
from such crises.
Keywords: Foreseeing, Forecasting, Financial Planning, Financial Crisis,
Islamic Banks.
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المقدمة

كثري من علامء االقتصاد واملالية يتوقعون أزمة مالية عاملية خالل الفرتات القادمة،
وهذا أفزع العامل بسبب ما عاناه خالل األزمة املالية العاملية (2008م) من مشاكل
مالية أدت إىل اهنيار مؤسسات ضخمة وزيادة الفقر واجلهل وأمراض اجتامعية
كثرية.
تأثرا
تأثرت بالد املسلمني بتلك األزمة رغم أن املصارف اإلسالمية كانت أقل ً
بكثري من املؤسسات التي تتعامل بالربا وبيع الدين وغريه من األدوات املالية
املحرمة ،وهذا أثار تساؤالت حول كيفية التقليل من اآلثار السلبية ملثل هذه
ّ
ً
مستقبال ،ومما اتفق عليه اجلميع يف التخطيط للتعامل مع آثار األزمة هو
األزمات
رضورة التنبؤ هبا من أجل االستعداد هلا.
هل يعرتف اإلسالم باسترشاف املستقبل بشكل عام وما يتعلق بالتنبؤ باألزمات
حيرم ذلك من باب حتريم الكهانة والتنجيم؟
املالية بشكل خاص؟ أم أن اإلسالم ّ
وهل تقوم املصارف اإلسالمية باسترشاف املستقبل بأساليب علمية ومن خالل
دوائر متخصصة؟ وهل يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف هذه املصارف؟ لذا جاء هذا البحث لبيان األحكام
الرشعية املتعلقة باسترشاف األزمات املالية العاملية واإلجابة عىل هذه األسئلة.
تتمثل أمهية هذا البحث يف طرحه موضو ًعا جديدً ا وحدي ًثا مل ُيبحث من قبل بمثل
هذ املنهجية ،وهذا املوضوع هو البحث يف مسائل التنبؤ باألزمات املالية وكيف
يؤثر عىل ختطيط املصارف اإلسالمية ألهم مصادر األموال املتمثلة يف الودائع
واستثامرها ،حيث أصبح التغري يف األمور املالية واالقتصادية من أهم التحديات
التي تواجه املصارف اإلسالمية ،األمر الذي جيعل املشاكل املالية من النوازل التي
ال بد من إشباعها بح ًثا والتصدي هلا بام خيدم أهداف املصارف اإلسالمية.
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هدف البحث:

هيدف البحث بشكل أساس إىل بيان أثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط
أهم مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية باإلضافة إىل حتقيق
األهداف الفرعية التالية:
 بيان املفاهيم األساسية املتعلقة باسترشاف املستقبل أو التنبؤ باملستقبل معالرتكيز عىل هذه املفاهيم يف الفقه اإلسالمي.
 حتديد وجود إدارة متخصصة يف البنوك اإلسالمية للدراسات هتتمباسترشاف األزمات املالية وتتابع مؤسسات البحث العاملية يف هذا املجال.
 توضيح العالقة بني التنبؤ بأحداث مستقبلية وختطيط أهم مصادرواستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية.

مشكلة البحث وتساؤالته:

تعترب مسالة التنبؤ باألزمات املالية من أهم املهام اإلدارية احلديثة يف املؤسسات
الربحية ،حيث تؤثر هذه األزمات يف أرباح هذه املؤسسات بشكل واضح ،بل
وقد تؤثر عىل حياة املؤسسة بشكل عام ،وقد وجدنا مؤسسات كبرية أفلست
بسبب مثل هذه األزمات .ولألثر املهم السترشاف هذه األزمات يف ختطيط
موارد املؤسسة واستثامراهتا ومعاجلة هذه املشكلة يف املصارف اإلسالمية عىل
وجه اخلصوص جاء هذا البحث للمسامهة يف وصف واقع هذه املصارف ووضع
التوصيات التي قد تساهم يف حل هذه املشكلة التي تواجهها املؤسسات التجارية
بشكل عام واملصارف اإلسالمية بشكل خاص.
لذا ترتكز مشكلة البحث يف اإلجابة عىل السؤال الرئييس التايل :ما هو أثر
استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر واستخدامات األموال يف
املصارف اإلسالمية؟.
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
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ما هو احلكم الرشعي السترشاف األزمات املالية العاملية؟
هل يوجد إدارة خمتصة يف املصارف اإلسالمية مهمتها استرشاف األزمات
املالية أو متابعة اجلهات املحلية والعاملية التي تقوم هبذه املهمة ورفع تقارير
إلدارة املرصف أوال بأول؟
هل يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط الودائع يف املصارف
اإلسالمية؟
هل يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط عمليات االستثامر يف
املصارف اإلسالمية؟
هل يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط عمليات التمويل يف
املصارف اإلسالمية؟

فرضيات البحث:
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 :H01ال يوجد إدارة خمتصة يف املصارف اإلسالمية مهمتها استرشاف األزمات
املالية أو متابعة اجلهات املحلية والعاملية التي تقوم هبذه املهمة ورفع تقارير إلدارة
املرصف ً
أوال بأول؟
 :H02ال يوجد أثر السترشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية .ويتفرع عنها الفرضيات التالية:
 :H02aال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط الودائع يف املصارف
اإلسالمية.
 :H02bال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط عمليات االستثامر يف
املصارف اإلسالمية.
 :H02cال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط عمليات التمويل يف
املصارف اإلسالمية.
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منهج البحث:

سيتم االعتامد يف هذه الدراسة عىل املنهج االستقرائي التحلييل لإلجابة عىل
السؤال األول من أسئلة البحث ،بينام سيتم استخدام املنهج الوصفي التحلييل
باستخدام أسلوب االستبيان املوجه إىل العاملني يف اإلدارة العليا يف املصارف
اإلسالمية األردنية كأداة إحصائية لتحليلها باستخدام برنامج ( )SPSSالختبار
الفرضيات وحتديد وجود أو عدم وجود أثر السترشاف األزمات املالية عىل
ختطيط أهم مصادر األموال واستخداماهتا يف املصارف اإلسالمية.

مجتمع الدراسة:

يتكون جمتمع هذه الدراسة من العاملني يف اإلدارة العليا يف املصارف اإلسالمية
العاملة يف األردن خالل العام ( ،)2019وسيتم أخذ عينة عشوائية تبلغ ( )60فر ًدا
من جمتمع الدراسة.

الدراسات السابقة:

مل أجد دراسات تبحث يف موضوع هذا البحث – حسب ما تناهى إليه علمي
وبحثي-حتى اآلن ،إال إنني وجدت الدراسات التالية التي تفيدنا أثناء البحث يف
هذه املشكلة ،ومن هذه الدراسات:
 دراسة فهمي إسالم (2004م) ،بعنوان «استرشاف املستقبل يف القران والسنة»(:)1هدف الباحث إىل تأكيد وجود استرشاف للمستقبل يف القرآن والسنة وإىل بيان
أمهية استرشاف املستقبل يف حياة اإلنسان ،حيث قام بالتأصيل الرشعي ملسألة
وبني أن مسألة املستقبل قضية يشارك فيها اجلميع إال أن
استرشاف املستقبلّ ،
أكثر الناس ال يويل هذه املسألة – عىل أمهيتها – االهتامم املناسب ،كام بني أن التنبؤ
باملستقبل القريب أو البعيد أصبح من الفنون والعلوم املستقلة التي تؤثر يف الدول
واجلامعات.
( )1إسالم ،فهمي ،استرشاف املستقبل يف القران والسنة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اإليامن ،كلية الرشيعة والقانون ،صنعاء 2004م.
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( )2عبد العظيم ،جمدي ،فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية ،ماليزيا2015 ،م.
( )3الوايف ،آسيا ،ضوابط املصارف اإلسالمية للوقاية من األزمات املالية العاملية ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة باتنة  ،1اجلزائر.2019 ،
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 دراسة مجدي عبد العظيم إبراهيم (2015م) بعنوان «فقه التوقع في الفقهاإلسالمي»(:)2
هدف الباحث إىل دراسة التوقع يف الفقه اإلسالمي من خالل طرح مشكلة
ضعف التخطيط املستقبيل يف املجال الفقهي وما ينتج عنه من حتديات تؤثر يف
تقدم األمة وتطورها ملواجهة أحداث املستقبل ،كام هدف الباحث إىل بيان حقيقة
فقه التوقع وتأصيله من خالل تغطيته لقاعدة سد الذرائع ومبدأ اعتبار املآالت
واسترشاف املستقبل وإيضاح حكمه الرشعي .وقد توصل الباحث إىل أن فقه
التوقع فقه أصيل معرب عنه يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه (صىل اهلل عليه وسلم)
وفقه الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وأن هذا الفقه يتطلب اإلملام بالقواعد الفقهية
والعلوم اإلنسانية.
 دراسة آسيا الوافي ( )2019بعنوان ضوابط المصارف اإلسالمية للوقاية مناألزمات المالية العالمية(:)3
هدفت الدراسة إىل إبراز فعالية املصارف اإلسالمية مقارنة بنظريهتا التقليدية
ودراسة أسسها وضوابطها الرشعية يف مقاومة األزمات املالية والوقاية منها.
حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل للوصول إىل أهداف الدراسة.
وتوصلت الباحثة إىل عدد من النتائج أمهها أن املصارف اإلسالمية ليست ببعيدة
عن التأثر باألزمات املالية خاصة عندما تقرتب أدواهتا من العمل املرصيف التقليدي
إال أهنا تبقى أكثر استقرارا وأقل تأثرا من املصارف التقليدية بسبب بعدها عن بيع
الديون والربا والتزامها بأخالقيات العمل املرصيف .وأوصت الباحثة يف هناية
الدراسة بعدد من التوصيات أمهها وجوب النظر إىل نظم اإلنذار املبكر ،عىل أهنا
أداة واحدة من بني العديد من األدوات لتحليل املخاطر الداخلية واخلارجية،
واستخدامها جيب أن يكون جز ًءا من حتليل أوسع نطا ًقا إضافة إىل رضورة تأقلم
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املصارف اإلسالمية مع الواقع وتطبيق أساليب وإجراءات فعالة للسيطرة عىل
املخاطر التي تتالءم وطبيعة نشاطها.
 دراسة العرابي مصطفى وعبدوس عبدالعزيز ( )2011بعنوان انعكاسات األزمةالمالية العالمية على المصارف اإلسالمية (: )4
هدفت الدراسة للتعرف عىل مدى تأثر املصارف اإلسالمية باألزمة املالية العاملية
التي حدثت عام  ،2008وقد اتبع الباحثان املنهج االستقرائي التحلييل للتوصل
إىل نتائج الدراسة .وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها أن املصارف
اإلسالمية مل تكن بمنأى عن تداعيات األزمة املالية فقد تأثرت عىل غرار نظريهتا
التقليدية إال أن تأثرها كان أقل من خالل عدة أوجه بطريقة مبارشة وغري مبارشة،
وأوصت الدراسة برضورة العمل عىل دمج املصارف الصغرية لالستفادة من مزايا
االقتصاديات الكبرية وزيادة مساحة متويل اقتناء األصول والسلع الرأساملية،
وتقليل املبالغ املوجهة لتمويل رأس املال العامل.

المبحث األول :التنبؤ المالي
يعرف التنبؤ املايل بأنه أسلوب علمي منظم ُيستخدم للتعرف عىل الوضع املايل
ّ
املستقبيل ملؤسسة أو دولة ما أو حتى الوضع املايل املستقبيل يف العامل وذلك
باستخدام أدوات علمية وخربات علمية وعملية مرتاكمة تستقرئ األحداث
املالية السابقة واحلالية يف سبيل حتقيق هذا اهلدف( .)5ومن أهم الطرق الرياضية
املستخدمة يف التنبؤ املايل(:)6

( )4عبدوس ،عبد العزيز ،والعرايب ،مصطفى ،انعكاسات األزمة املالية العاملية عىل املصارف اإلسالمية امللتقى الدويل :االقتصاد اإلسالمي :الواقع
والرهانات ،جامعة غرداية  ،اجلزائر 24--23 ،فرباير. 2011 ،
( )5انظر :ليسرت ،هيتجر ،وسريج ،ماتولتش ،ترمجة امحد حامد حجاج ،املحاسبة اإلدارية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،دار املريخ للنرش ،ط،1
 1988م.Besley and Brigham, Essential of Managerial Finance, South-Western: Thomas Learning, 12th Edition, U.S.A 2000 .
)6( Besely and Brigham, Principles of Finance, South-Western: Thomas Learning, 2nd Edition, U.S.A 2003. Bodie,Kane and Marcos , Essential
Of Investment , Mc Graw- Hill, 4th, Edition , U.S.A 2002.
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 .1االرتباط واالنحدار
واالرتباط هو عالقة بني متغريين يمثل كل متغري ظاهرة معينة فإن تغريت إحدى
الظاهرتني يف اجتاه معني فالثانية تتغري يف اجتاه األوىل أو يف اجتاه معاكس لألوىل(.)7
ويقاس االرتباط بني متغريين بمقياس كمي يعرف بمعامل االرتباط.
 .2االنحدار الخطي البسيط
هتدف دراسة االنحدار التنبؤ بقيمة متغري ( )Yبمعرفة متغري آخر ( )Xويعرف
املتغري األول باملتغري التابع ويرمز له  Yويقاس دون خطأ يف حني يعرف املتغري
اآلخر باملتغري املستقل ويرمز له  ،Xويتم ذلك من خالل حل معادلة اخلط املستقيم
الذي يمثل العالقة بني املتغريين وهي.)Y= α+βX( :
وتستخدم هذه الطريقة عند وجود عالقة سببية بني متغريين.
ّ
 .3طريقة الحد األعلى واألدنى:

 .4السالسل الزمنية
السلسلة الزمنية عبارة عن عدد من القيم ملتغري واحد أو عدد من املتغريات خالل
( )7العتوم ،شفيق :مقدمة فــي األساليب اإلحصائية ،عامن – األردن ،مطبعة التاج ،الطبعة األوىل 1985،م.

)8( Besley and Brigham, Essential of Managerial Finance, South-Western: Thomas Learning, 12th Edition, U.S.A 2000.
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هذه من الطرق السهلة يف التنبؤ وتستخدم كثريا يف تقدير التكاليف وحتليلها
إىل شقيها الثابت واملتغري ،كام يمكن استخدامها يف التنبؤ باملبيعات من خالل
مستويات النشاط.
تقوم فكرة هذه الطريقة عىل االعتامد عىل البيانات التارخيية يف احلصول عىل أعىل
مستوى نشاط وأدنى مستوى نشاط والتكاليف ملقابلة لكل منهام ،ثم ننسب
الفرق بني تكاليف املستوى األعىل واألدنى إىل الفرق بني املستوى األعىل واألدنى
للنشاط ليتحدد معدل التغري .ويمكن استخدام معدل التغري (ميل اخلط املستقيم)
يف إجياد الرقم الثابت يف معادلة االنحدار(.)8
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فرتة زمنية معينة مرتبة ترتيبا تصاعديا ويعرب عنها رياضيا بمعادلة اخلط املستقيم
الذي خيرتق أكرب عدد من قيم املتغري التابع (املبيعات ً
مثال) أثناء الفرتة الزمنية
(املتغري املستقل) .وتصلح هذه الطريقة للتنبؤ باألوضاع املالية املستقبلية.
 .5نظام اإلنذار المبكر:
نظام اإلنذار املبكر هو «تلك األداة القادرة عىل توقع حدوث األزمات من خالل
تقييم ملف املخاطر االقتصادية واالجتامعية والسياسية والبيئية والضغوط
السكانية وغريها لبلد ما ،حيث يشمل أسس نظرية وجمموعة من اإلجراءات
العلمية املتسلسلة واملتناسقة ،التي يتم من خالهلا حتديد املخاطر اإلمجالية يف جمال
ما لبلد ما ،لتوفري املعلومات املناسبة ملتخذي القرارات والتي تفيد مسب ًقا يف توقع
حدوث األزمة يف البلد املعني ،)9(».وترتكز دقة نتائجه عىل نوعية ودرجة تردد
البيانات حول حالة املخاطرة ،ولنظم اإلنذار املبكر مخسة أبعاد هي :متغريات
النظام ،فرتة العينة ،بلدان العينة ،إىل جانب تعريف األزمة وطريقة تطبيق هذا
النظام ،وكل نظام لإلنذار املبكر هو مزيج من هذه األبعاد اخلمسة ،وطريقة
تطبيقها.

المبحث الثاني :مفهوم االستشراف المالي
االسترشاف لغة هو االنتصاب ،وأرشف اليشء أي عال وارتفع ،واسترشف
اليشء أي وضع يده عىل حاجبه حتى يستبني اليشء أو يستوضحه(.)10
واالسترشاف يف اصطالح املتخصصني يف العلوم املختلفة خيتلف باختالف
اهلدف منه إال أهنم مجي ًعا يتفقون عىل أنه توقع حدوث يشء ما يف املستقبل ،فهو
()11
جهد علمي منظم يدرس املايض واحلارض ليتوقع املستقبل.
( )9أوكيل ،نسيمة ،األزمات املالية وإمكانية التوقي منها والتخفيف من آثارها (مع دراسة حالة جنوب رشق آسيا) ،أطروحة دكتوراه غري منشورة،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،2008-2007 ،ص .340
( )10ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ج ،9ص171
( )11أنظر :فايه ،فاروق وعبد الفتاح ،امحد ،الدراسات املستقبلية ،منظور تربوي ،عامن ،دار املسرية ،د.ط ،2003 ،ص .17والدجاين ،أمحد صدقي،
عن املستقبل برؤية مؤمنة مسلمة ،عامن ،دار البشري للطباعة ،ط1والنرش ،200،ص.15
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ويمكن القول أن االسترشاف نظـرة فاحصة عىل املستقبل باالعتامد عىل جتارب
املايض ونتائج الواقع املعارص ومؤرشات التطلع املستقبيل ،وبالتايل فهو عملية
علمية أساسها التخطيط وتستهدف حشـد الطاقات وتوفري اإلمكانات الالزمة
وترشيد استخدامها ملواجهة أعباء املستقبل وحتقيق الغايات املرجوة واملتوقعة
فيه(.)12
وبناء عليه يمكننا تعريف االسترشاف املايل بانه :استخدام األساليب العلمية
للتنبؤ بأحداث مالية مستقبلية عىل مستوى املنشآت أو االقتصاد املحيل أو العاملي،
ويعرب عنه علامء املالية بمصطلح التنبؤ املايل.
وبالتايل فإن استرشاف األزمات املالية العاملية يعني التنبؤ باألزمات املالية العاملية
وهو استخدام األساليب العلمية يف حتليل مايض وحارض األداء املايل العاملي
لتوقع حدوث أزمة مالية عاملية يف املستقبل.

المبحث الثالث :األزمات المالية العالمية

( )12خصاونة ،عامد عبد الكريم ،وقـــــزق ،خضــر إبراهيـــم ،السنن اإلهلية يف القرآن الكريم ودورها يف استرشاف املستقبل ،جملة املنارة ،املجلد
 ،15العدد2009، 2م ،ص.212
( )13الفيومي ،أمحد ،املصباح املنري ،بريوت ،املكتبة العلمية ،د.ت ،ص.117

201

استرشاف األزمات املالية وأثره يف ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية

األزمة يف اللغة تعني الشدة والقحط ويقال أزم علينا الدهر ،أي اشتد وقل خريه
أو أزمت عليهم السنة أي اشتد قحطها(.)13
أما يف اصطالح السياسيني واالقتصاديني فاألزمة خلل ناتج عن متغريات خمتلفة
غري مستقرة يؤدي إىل انعكاسات ألوضاع يصعب التحكم فيها.
وعليه يمكن تعريف األزمة املالية العاملية بأهنا خلل ناتج عن جتاوزات ذات أثر
سلبي يف االقتصاد العاملي (ربا ،خداع ،ضعف أخالقي ،احتكار... ،الخ) يؤدي
إىل خلل بني األصول احلقيقية واألصول املالية فتحدث اهنيارات مالية عاملية مما
يزيد من الفقر والبطالة واألمراض االجتامعية املختلفة.
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حدثت العديد من األزمات املالية خالل املئة سنة األخرية ،وعادة كانت تعزى
أسباب هذه األزمات إىل عدد من األمور مجيعها تؤول اىل سبب أسايس هو الربا،
فالطمع وبيع الديون وعدم التزام املاليني بأخالقيات املهنة وغريها من األسباب
يمكن إرجاعها إىل تفيش الربا يف االقتصاد املعارص ،وهو أمر يطول رشحه ليس
هذا موضعه.
ومن املالحظ أيضا أن األزمات املالية تتشابه أسباهبا واملدة الزمنية بينها ،حيث
إن املدة الزمنية بني األزمات املالية السابقة خالل القرن األخري كانت تقري ًبا عرش
سنوات يف معظم األحيان .فأزمة الكساد العظيم حدثت سنة 1929م عندما
اهنارت أسعار األسهم والسندات يف بورصة وول سرتيت بسبب انخفاض أرباح
الرشكات ،ثم أزمة التضخم بعد احلرب العاملية الثانية سنة  1945فأزمة البورصة
األمريكية سنة  1963وأزمة أسعار البرتول  1973فأزمة االثنني األسود عام 1987
وأزمة نمور آسيا (دول جنوب رشق آسيا) 1997م وأزمة البورصات اخلليجية
أخريا األزمة املالية العاملية سنة .2008
سنة  2006ثم ً
ال أحد ينكر اآلثار السلبية احلادة لألزمات املالية العاملية عىل االقتصاد واملجتمع
اإلنساين ككل ال عىل جمتمع بعينه فحسب ،وقد عانى العامل من آثار األزمة املالية
العاملية التي انفجرت يف سبتمرب من عام  ،2008فقد حدثت الكثري من االهنيارات
املالية يف العامل وانخفضت مؤرشات البورصات العاملية ،واهنارت أسعار
العقارات ،وما إىل ذلك ،مما أدى إىل ركود االقتصاد العاملي وازدياد معدالت
البطالة وانخفاض معدالت النمو .وقد قدر البنك الدويل خسارة أسواق رأس
املال يف ذلك الوقت بأكثر من ثالثني تريليون دوالر كام خرست أسواق العقارات
يف نفس العام أكثر من  30تريليون دوالر ،وتكاليف اإلنقاذ عام  2009جتاوزت الـ
 20تريليون دوالر .كام أن سوء توزيع الدخل يزداد يف ظل األزمات املالية العاملية،
إذ تشري األرقام إىل أن أغنى  % 20من سكان العامل يتمتعون بحصة من الدخل
العاملي تبلغ  86ضعفا عن أل  % 20األفقر .وقد أشار تقـرير التنمية البشــرية
202
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أن  % 40من سكان العامل يعيشون بأقل من دوالرين يف اليوم وأن هنـــاك
أكــثر من  2 .1مليار نسمة يف العامل يعيشون عىل أقل من دوالر باليوم .وتؤكد
اإلحصاءات أن  % 10يف العامل ينفقون  % 54من الدخل العاملي .وهناك 200
شخص فقط لدهيم  1000مليار دوالر يف حني  582مليون شخص يف أقل البلدان
نموا وجمموعها  43بلدا دخلهم  146مليار دوالر ،وما تؤكده اإلحصاءات أيضا
أن  % 20من دول العامل تستحوذ عىل  % 88من الناتج اإلمجايل يف العــامل وعـىل
 % 85من التجارة الدولية(.)14
هذا كله يؤدي إىل زيادة الفقر واجلوع واألمراض االجتامعية يف العامل مما جيعل من
الرضورة بمكان معاجلة هذه األسباب ومن أمهها االلتزام بنظام اقتصادي عادل
حيل حمل النظام الرأساميل ،ولكن هذا ال يعني جتاهل واقع أن االقتصاد السائد
اآلن هو الرأساميل وبالتايل ال بد من التعامل مع نتائجه وعالجها ،حتى لو كان
هذا العالج يبقى عالجا لألعراض ال للمرض نفسه ،ومن ذلك طبعا التعامل مع
األزمات املالية العاملية هبدف تقليل حدة آثارها السلبية وهذا بالرضورة يتطلب
التنبؤ هبا للتمكن من اإلعداد للتعامل معها.

يرتبط التخطيط املايل ارتبا ًطا وثي ًقا بالتنبؤ املايل حيث يعتمد التخطيط املايل عىل
نتائج التنبؤ املايل ،فالتخطيط املايل هو وظيفة إدارية تتضمن برامج تساعد عىل
إدارة مصادر األموال واستخداماهتا بطريقة ف ّعالة تساهم يف حتقيق األهداف
احلالية واملستقبلية وذلك بناء عىل توقع األحداث املالية املستقبلية ذات العالقة،
واخلطة املالية عبارة عن وثيقة حتدد ما جيب القيام به يف اجلانب املايل خالل فرتة
مستقبلية حمددة ،وكلام كان توقع األوضاع املالية دقيقا ًكلام كانت اخلطط ناجحة
( )14عبابنة ،يوسف عبد اهلل ،األزمة املالية املعارصة ،عامل الكتب ،األردن ،2010 ،ص.136-127:
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المبحث الرابع :التخطيط المالي
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وتساهم يف حتقيق األهداف املرجوة للجهة املخططة(.)15
ويعرف التخطيط يف علم املالية عىل مستوى املنشاة أو املؤسسة بأنه :العملية التي
يتم من خالهلا تنسيق موارد املؤسسة مع الفرص املتاحة هلا يف السوق الذي تعمل
()16
فيه لتحقيق أهدافها املرسومة.
وعرف باحثون يف الفقه اإلسالمي التخطيط يف اإلسالم بأنه «عملية التفكري
والتدبري واالجتهاد من قبل الفرد الواعي أو اجلامعة يف األخذ باألسباب املرشوعة
واالستفادة من دروس املايض واحلارض لوضع التدابري الالزمة ملواجهة املستقبل،
مع التوكل عىل اهلل فيام قدر من نتائج لتحقيق أهداف تتفق مع مقاصد الرشيعة
اإلسالمية ،ألن الرشيعة ما جاءت إال ملصالح العباد ،فحسبام كانت املصلحة فثم
رشع اهلل»(.)17

المبحث الخامس :حكم استشراف األزمات المالية وضوابطه الشرعية:
واالسترشاف املستقبيل أو التوقع أو التنبؤ العلمي ألحداث مستقبلية حمتملة
لتحقيق مصلحة فردية أو مجاعية إنام هو من قبيل حسن التدبري الذي حث عليه
ِ
اس َت َط ْعتُم
ديننا احلنيف ،ومن األدلة عىل ذلك :قول اهلل عز وجل { َو َأعدُّ وا َهلُم َّما ْ
من ُقو ٍة و ِمن رب ِ
آخ ِري َن ِمن ُد ِ ِ
اط ْ
اخلَ ْي ِل ت ُْر ِه ُب َ
ون بِ ِه عَدُ َّو اهللَِّ َوعَدُ َّوك ُْم َو َ
وهن ْم َال
ِّ َ
ِّ َّ َ
ٍ
ِ
ِ
يشء ِيف َسبِ ِ
ف إِ َل ْيك ُْم َو َأنت ُْم َال
يل اهللَِّ ُي َو َّ
َت ْع َل ُم َ
وهنُ ُم اهللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْم ۚ َو َما تُنف ُقوا من َ ْ
ُت ْظ َل ُم َ
ون}( ،)18وهذا يعني أن التخطيط يف بعض األحيان يكون واج ًبا إذا ارتبطت
به املصالح اإلسرتاتيجية وأمن املسلمني وأماهنم ،واإلعداد هنا يشمل التخطيط
ودراسة حتركات العدو وتوقعها املبني عىل احلنكة والفراسة والدراسة والعلم،
)15( Beasley and Brigham, Essential of Managerial Finance, South-Western: Thomas Learning, 12th Edition, U.S.A 2000.

( )16انظر :حافظ ،حممد عيل ،التخطيط للرتبية والتعليم ،القاهرة ،الدار القومية للتأليف والنرش ،ط ،1965 ،1ص .11وعبد الفتاح ،حممد سعيد،
إدارة االعامل ،االسكندرية ،املكتب املرصي احلديث للطباعة والنرش ،1971 ،ص.83
( )17حممد ،خريي عبد الفتاح ،استرشاف املستقبل يف الفكر اإلسالمي ،2011 ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة عني شمس ،قسم الفلسفة.
( )18سورة األنفال ،اآلية.60 :
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( )19رواه أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مسند عبد اهلل بن مسعود ،رقم( .302/7،)4269املحقق :شعيب االرناؤوط وعادل مرشد وأخرون :
إرشاف د .عبداهلل الرتكي ،السعودية ،مؤسسة الرسالة ،ط .2001 ، 1
( )20رواه أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ،مسند أنس بن مالك ،رقم( ،296/20، )12981واللفظ له ،والبخاري ،حممد بن اسامعيل ،يف األدب
املفرد ( ،)168/1قال شعيب االرناؤوط وآخرون :إسناده صحيح عىل رشط مسلم ،أنظر مسند اإلمام أمحد بن حنبل ( ) 296 / 20
( )21اخلطيب،حممد عبد الفتاح ،االئتامن عىل املستقبل يف السنة النبوية ،ندوة احلديث واسترشاف املستقبل ،جامعة االمارات2011 ،م.
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وقوله صىل اهلل عليه وسلم« :ما عال من اقتصد»( ،)19أي ما افتقر من اقتصد ،وفيه
معنى لتخطيط املوارد وعدم اإلرساف هبا حال ًيا ليبقى غن ًيا يف املستقبل.
وال خيتلف كثري من املعارصين يف رضورة استرشاف املستقبل باألساليب العلمية
املدروسة بام حيقق مصالح املسلمني والعامل ،ويقول أحد الباحثني ما يلخص
رأي هؤالء املعارصين :إن املسلم من املنظور احلضاري اإلسالمي ،ليس مطال ًبا
أيضا! ولعل يف
باسترشاف املستقبل رؤية وختطي ًطا فقط ،بل هو مؤمتن عليه ً
ِ
السا َع ُة َوبِ َي ِد َأ َح ِدك ُْم َف ِسي َل ٌة فإن
حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم« :إِن َقا َمت َّ
خري دليل عىل الشعور باملسؤولية جتاه
اس َت َط َ
ْ
اع أال َي ُقو َم حتى َي ْغ ِر َس َها َف ْل َي ْف َع ْل»(َ )20
()21
حركة املستقبل».
إ ًذا مسألة استرشاف املستقبل ال تدخل يف باب الكهانة والتنجيم والدجل وادعاء
العلم بالغيب  ...الخ ،بل هي عملية مرشوعة يف ديننا احلنيف كام بينا ،وال بد من
توفر ضوابط هلذه العملية لتتحقق الفائدة املرجوة منها ،ومن خالل الدراسات
السابقة التي حتدثت عن االسترشاف يمكننا استنتاج األسس العلمية والضوابط
الرشعية السترشاف األزمات املالية واملتمثلة بام ييل:
 .1االستناد إىل األساليب العلمية يف التنبؤ باألحداث املالية :فاألصل هنا
أن نعتمد عىل األساليب العلمية التي سبق بياهنا للتنبؤ باألحداث املالية
املتوقعة خالل املستقبل القريب أو املتوسط ،وهذا يمكن من التخطيط
العلمي السليم للتعامل مع هذه األحداث بام يضمن استغالهلا لصالح
اإلنسانية بشكل عام وللمسلمني بشكل خاص أحسن استغالل وحتقيق
أكرب فائدة ممكنة أو تقليل اآلثار السلبية لألحداث املالية املتوقعة إىل احلد
األدنى.
 .2االستفادة من التقدم التكنولوجي الذي يزيد مستوى دقة األساليب
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املستخدمة يف التنبؤ املايل :جيب استغالل التكنولوجيا املتاحة لتطبيق
األساليب العلمية املذكورة مما يزيد من كفاءة هذا االستخدام ويقلل اخلطأ
إىل أدنى حد ممكن ،فكلام زادت دقة التوقعات زادت كفاءة التخطيط
والتعامل العقالين مع األحداث املالية املتوقعة.
 .3تكليف املختصني باالقتصاد وباإلدارة املالية والتحليل املايل واإلحصاء
لتنفيذ دراسات التنبؤ املايل :االعتامد عىل املتخصصني يف املجال االقتصادي
واملايل يؤدي إىل التنبؤ املدروس والعلمي لألحداث املالية املستقبلية ،فعلامء
االقتصاد واملالية واإلحصاء هم األكثر قدرة عىل استخدام األساليب
العلمية والتكنولوجية املتخصصة السترشاف األحداث املالية خاصة وأن
خربهتم العلمية والعملية وفراستهم يف هذا املجال تساعد يف دقة التوقعات
املستقبلية بعيدً ا عن التخريص والتهريج.
 .4مراعاة الثابت واملتغري يف الرشيعة اإلسالمية )22(:ويف حالة استرشاف
األحداث املستقبلية نتعامل مع متغريات بالنسبة للرشيعة اإلسالمية ألهنا
تتطور وتتغري بتطور وتغري املكان والزمان وهي متجددة بتجدد حاجات
اإلنسان ،بينام الثوابت يف الرشيعة اإلسالمية ال تتغري بتغري الزمان واملكان
ويف هذه احلالة ال جيوز االختالف يف التعامل مع هذه الثوابت أو االصطدام
معها عند استرشاف املستقبل أو التخطيط له.
 .5مراعاة فقه الواقع واملقاصد واملآالت السترشاف املستقبل )23(:ال بد أن
ينطلق استرشاف املستقبل من الواقع الذي تعيشه اإلنسانية بشكل عام
واألمة اإلسالمية بشكل خاص لضامن حتقيق مقاصد الرشيعة ومنها حفظ
املال ،وهذا حيتاجه الفقهاء إلصدار الفتوى ،وباب سد الذرائع من أصدق
األمثلة عىل ذلك.
وقد توصل أكثر من باحث يف فقه استرشاف املستقبل إىل أن احلكم الرشعي
( )22جمدي عبد العظيم ،فقه التوقع يف الفقه االسالمي ،مرجع سابق
( )23جمدي عبد العظيم ،فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق
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حمظورا
السترشاف املستقبل مباح إذا كانت وسيلته رشعية أو غري حمرمة ويكون
ً
()24
إذا كانت وسيلته حمرمة.

المبحث السادس :تأثير األزمات المالية على المصارف اإلسالمية
بحلول الربع األخري من العام  2008بدأت بوادر األزمة املالية العاملية ،وعانت
املصارف اإلسالمية كغريها من املصارف من التداعيات السلبية واإلجيابية هلذه
األزمة ،ومن أهم هذه التداعيات(:)25
 .1اآلثار اإليجابية:

( )24قشوع ،عبد الرمحن ،استرشاف املستقبل يف األحاديث النبوية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية2005 ،م.
( )25عبدوس عبد العزيز ،العرايب مصطفى انعكاسات األزمة املالية العاملية عىل املصارف اإلسالمية امللتقى الدويل :االقتصاد اإلسالمي :الواقع
والرهانات ،جامعة غرداية ،اجلزائر24--23 ،فرباير  2011ص5
( )26فرحان ،حسن ثابت ”،أثر األزمة املالية العاملية احلالية عىل أداء املصارف اإلسالمية والتنمية« ،مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية :الواقع..
وحتديات املستقبل” ،صنعاء ،اجلمهورية اليمنية 21-20،مارس.2010 ،
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االعرتاف العاملي بصالحية النظام املرصيف اإلسالمي وصالبته يف مواجهة
األزمات املالية العاملية مما أدى إىل زيادة االهتامم هبذه املصارف واألسس التي
تغري نظرة اجلهات
تستند إليها يف أعامهلا حتى من غري املسلمني ،حيث لوحظ ّ
اإلرشافية هلذه املصارف ومراعاهتا لطبيعة أعامهلا  ،فقد قال وزير املالية الربيطاين يف
مؤمتر املرصفية اإلسالمية الذي عقد يف لندن عام 2009م( ،إن املرصفية اإلسالمية
تعلمنا كيف جيب أن تكون عليه املرصفية العاملية)( ،)26ومن أهم األمثلة عىل ذلك
اعرتاف هذه اجلهات بمعايري املحاسبة اإلسالمية والرشعية ومطالبة املصارف
اإلسالمية االلتزام هبذه املعايري واملوافقة بينها وبني املعايري الدولية ،إضافة إىل
زيادة ودائع املصارف اإلسالمية ونمو استثامراهتا نتيجة حتول كثري من العمالء
للمصارف اإلسالمية بسبب االنتكاسات التي تعرضت هلا املرصفية التقليدية
خالل األزمة ،حيث بلغ معدل نمو أصول املصارف اإلسالمية يف هناية عام
2008م ( )% 24واستثامراهتا بنسبة ( )% 23وودائعها بنسبة ( )% 26وقد أشارت
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مؤسسة (آرنست اند يونغ) إىل أن الصريفة اإلسالمية متثل جز ًءا من احلل لألزمة
تأثرا باألزمة العاملية(.)27
املالية العاملية وليس احلل بأكمله  ،وهي األقل ً
 .2اآلثار السلبية:

أدت األزمة املالية العاملية عام  2008إىل تراجع معدل العائد عىل حقوق مالك
املصارف اإلسالمية وهتاوي معدل العائد العام عىل حقوق املسامهني للبنوك
اإلسالمية بنحو  % 5.33من  % 13.8يف عام  2006إىل  % 6.55يف عام 2008
( ،)28كام تراجعت استثامرات املصارف اإلسالمية املختلفة خاصة تلك القائمة عىل
البيوع اآلجلة نتيجة التباطؤ االقتصادي عام  2009حيث تراجع االقتصاد العاملي
بنسبة  % 6يف الربع الرابع من  2008والربع األول من  2009حسب ما جاء يف
تقرير صندوق النقد الدويل( .)29وال ننسى أن أزمة الرهن العقاري كانت إحدى
رشارات تلك األزمة املالية مما يعني تراجع قيمة أصول املصارف اإلسالمية
الستثامراته الكبرية يف هذا املجال الذي تقتضيه طبيعة عملها.

المبحث السابع :اآلثار المتوقعة لألزمات المالية المستقبلية على تخطيط
أهم مصادر األموال واستخداماتها في المصارف اإلسالمية:

تنبع أمهية استرشاف األزمات املالية بالنسبة للمصارف االسالمية – نظر ًيا  -من
خالل تأثري هذه األزمات املتوقع عىل مصادر واستخدامات األموال يف املصارف
اإلسالمية ،وهلذا فإن التنبؤ هبذه األزمات مطلب رشعي كام أسلفنا بالنسبة للدول
اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية كاملصارف اإلسالمية وغريها ،وفيام ييل
سنستعرض أهم املصادر التي يمكن أن تتأثر باألزمات املالية من الناحية النظرية
( )27نفس املرجع
( )28عبدوس ،عبد العزيز ،العرايب مصطفى ،انعكاسات األزمة املالية العاملية عىل املصارف اإلسالمية امللتقى الدويل :االقتصاد اإلسالمي :الواقع
والرهانات ،جامعة غرداية ،اجلزائر24--23 ،فرباير ،2011 ،ص.7
( )29صندوق النقد الدويل“ ،التقرير السنوي  :2009مكافحة األزمة الراهنة» ،صhttp://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/ar/2009/pdf/ .17
19/05/ar09_ara.pdf2010
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( )30املغريب ،عبد احلميد ،اإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية ،البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة
العربية السعودية ،بحث رقم  ،66ط ،2004 ،1ص.122
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ونتأكد من واقعية تأثرها بعد اختبار فرضيات هذه الدراسة:
 .1تخطيط الودائع :تعترب الودائع املرصفية اإلسالمية بأنواعها أهم مصدر لألموال
عىل اإلطالق يف املصارف اإلسالمية حيث تشكل احلسابات االئتامنيـة % 10
تقري ًبا من جمموع مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية بينام تشكل احلسابات
االستثامرية بأنواعها  % 70تقري ًبا من جمموع هذه املصادر(.)30
ال بد للمصارف اإلسالمية من الناحية النظرية التخطيط اجليد هلذا املصدر يف ظل
توقع حدوث أزمات مالية عاملية أو حملية ،ويشمل هذا التخطيط:
 األساليب التي جيب اتباعها للمحافظة عىل نفس معدل الودائع أوزيادته ،وتشمل هذه األساليب التطوير التكنولوجي والبطاقات املرصفية
والتطبيقات اإللكرتونية واخلدمات املتميزة خاصة انتشار الرصاف اآليل
والفروع إضافة إىل اتباع أساليب تسويقية متطورة ترافقها إجياد والء
خلدمات املرصف من خالل تعزيز الصورة الذهنية للمرصف وخدماته
لدى العمالء مع الرتكيز عىل السمعة وااللتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية.
 املحافظة عىل نفس املستوى أو زيادته من معدل العائد عىل استثامر أصحابمبارشا بالتخطيط
حسابات االستثامر بأنواعها ،وهذا يرتبط ارتبا ًطا
ً
لعمليات التمويل واالستثامر بشكل جيد .ويمكن للمرصف اإلسالمي
التخطيط لذلك من خالل احتياطي توزيعات األرباح.
 زيادة ختفيض تركز الودائع من خالل دراسة الرتكز احلايل للودائع وفرصختفيضه للتقليل من أثر أي أزمة مالية قد تقع يف املستقبل.
 .2تخطيط االستثمار والتمويل :يعترب ختطيط االستثامر والتمويل يف املرتبة الثانية
أساسا
من األمهية بعد ختطيط الودائع إن مل يكن يف نفس املرتبة وذلك ألنه يشكل ً
مهام يف الدورة النقدية للمرصف  ،فاالستثامر والتمويل الناجح يعني استقرار
ً
التدفقات النقدية واملحافظة عىل معدالت العائد عىل حقوق أصحاب حسابات

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()16

االستثامر واملسامهني مما يساهم يف استقرار الودائع كام أسلفنا واملحافظة عىل
استقرار األسعار السوقية ألسهم املرصف يف السوق املايل ،كام يؤدي إىل جذب
املزيد من الودائع ويسهل حصول البنك عىل األموال عن طريق زيادة رأس املال
عند احلاجة  .ومن الناحية النظرية جيب أن يشمل ختطيط التمويل واالستثامر
اجلوانب التالية:
 التخطيط لالستثمار في العقارات :فاملعروف أن هذا النوع من االستثامراتتأثرا باألزمات املالية ،لذا ال بد من اختاذ إجراءات حالية تتعلق
هو األكثر ً
هبذا النوع من االستثامر يف حال توقع أزمة مالية عاملية أو حملية مثل التخلص
فورا من بعض هذه االستثامرات أو تغيري أساليب استغالهلا أو التعاقد عىل
تأجريه ملدة طويلة ...الخ.
 التخطيط لالستثمارات في األوراق المالية :حيث إن استثامرات املرصفاإلسالمي يف الصكوك اإلسالمية أو األسهم العادية يتأثر بطبيعة االستثامر
الذي تعكسه هذه األوراقً ،
فمثال يف حالة حدوث أزمات مالية يتوقع أن
يكون أداء األسهم التي متثل قطاع العقارات والصناعات الثقيلة أقل من
أداء األسهم التي متثل قطاع املواد التموينية واملخابز واملواد األساسية ً
مثال،
وكذلك فصكوك املرابحة لن تتأثر بنفس مستوى تأثر صكوك املشاركة
عند حدوث أزمات مالية عاملية.
 التخطيط للتمويل :حيث يتوقع تأثر أدوات التمويل باألزمات املالية منحيث الكم والنوع ،فيتم التخطيط لزيادة التمويل يف بعض القطاعات التي
يتوقع أن يكون أداؤها جيدً ا يف ظل األزمات املالية مثل قطاعات السلع
األساسية وختفيضه يف القطاعات التي تتأثر سل ًبا بشكل مؤثر يف قطاعات
السلع الكاملية ،كام جيب التخطيط ألنواع التمويل أيضا ألن نوع األداة يتأثر
بنسب متفاوتة يف حال حدوث أزمات ماليةً .
فمثال متويل اإلجارة املنتهية
بالتمليك يكون أقل تأثرا من متويل املرابحة يف األزمات املالية حيث يمكن
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إدارة خماطره بشكل أسهل من إدارة خماطر املرابحة فيام يتعلق بالتعامل مع
املتأخرات وتعثر العمالء يف ظل األزمات املالية.
اختبار الفرضيات:

اإلجابة
الوزن

موافق بشدة

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق بشدة

5

4

3

2

1

هـذا وقـد قـام الباحث بإجـراء فحص جرونباخ ألفا الــذي يوضـح معامـل
الثبات لكـل سؤال مـن أسئلـة االستبانة وواقعية االستبانة ،حيـث كانت
النتيجــة مقبولـة إحصائيـا فقد بلغـت .% 95.5
الفرضية األولى  :H01ال يوجد إدارة خمتصة يف املصارف اإلسالمية مهمتها
استرشاف األزمات املالية أو متابعة اجلهات املحلية والعاملية التي تقوم هبذه املهمة
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استرشاف األزمات املالية وأثره يف ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية

لقـد استخدم الباحث املنهج الوصفي إلثبات أو نفي فرضيات الدراسة ،حيث
تم تقسيم هذه االستبانة إىل ثالثة أقسام يتعلق كل قسم بجزء حمدد من فرضيات
الدراسة ،وتم توزيع هذه االستبانة عىل ستني موظ ًفا من العاملني يف اإلدارة العليا
يف البنوك اإلسالمية العاملة يف األردن وعددها أربعة ،حيث قام الباحث بتسليم
االستبانة باليد أو باإليميل للموظفني وتم استعادة ثالثة وأربعون استبانة أي ما
نسبته  % 73من االستبانات املوزعة ،وقد كان مجيع املستجيبني من الذكور حيث
بلغت نسبتهم  % 100من املستجيبني بينام بلغت نسبة احلاصلني عىل الشهادة
اجلامعية األوىل (البكالوريوس) من هؤالء  % 81.4والباقي دراسات عليا بنسبة
 ،% 18.6وبلغت نسبة األفراد املستجيبني الذين ترتاوح أعامرهم من  25اىل 30
سنة  % 46.5ومن  31اىل  45سنة  % 20.9ومن  46اىل  55سنة  .% 32.6وتركزت
خربة نسبة املستجيبني يف الفرتة التي تزيد عن  16سنة .% 34.9
تم إعطاء األوزان إلجابات أفراد العينة حسب اجلدول التايل (مقياس ليكرت
اخلاميس):
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ورفع تقارير إلدارة املرصف أوال بأول؟
تم توجيه السؤال التايل ألفراد العينة :هل يوجد يف مرصفكم إدارة خمتصة
بالبحوث والدراسات تشمل أعامهلا التنبؤ باألزمات املالية املحلية أو العاملية أو
متابعة املؤسسات العاملية والتقارير الدولية املتعلقة بالتنبؤ باألزمات املالية املحلية
أو العاملية؟
ويف حالة اإلجابة بالنفي طلب الباحث منهم بيان األسباب .وكانت إجابات
أفراد العينة كام ييل:
االجابة

العدد

النسبة

نعم

24

%55.8

ال

19

%44.2

وبذلك يتبني وجود هذه الدائرة يف بعض املصارف اإلسالمية العاملة يف األردن،
بينام مل توجد بشكل إدارة مستقلة يف مصارف إسالمية أخرى  ،وقد برر املستجيبون
عدم وجود دائرة كهذه يف مرصفهم بوجود جلان دائمة متخصصة للقيام بمهام هذه
الدائرة أو بإجياد مثل هذه اللجان خاصة جلان إدارة األزمات عند حدوث األزمة
دون االهتامم باسترشاف هذه األزمات  ،وأمجع هؤالء أن سبب عدم وجود إدارة
خمتصة واالكتفاء باللجان هو التكلفة املرتفعة نسب ًيا هلذه اإلدارة مقرتنة باملنفعة
التي تعود عىل املرصف خاصة وأن حجم هذه املصارف ال يتحمل إنشاء إدارة
متخصصة السترشاف األزمات املالية والقيام بالبحوث والدراسات.
الفرضية الثانية  :H02ال يوجد أثر السترشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم
مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية.
تم اختبار هذه الفرضية من خالل مجيع أسئلة االستبانة يف مجيع األقسام واملكونة
ً
سؤاال حيث كانت نتيجة االختبار كام ييل:
من ثالثني
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One-Sample Statistics
Std. Error
Mean

Std. Deviation

Mean

N

2.42863

15.92556

116.2558

43

h02

One-Sample Test
Test Value = 90
95% Confidence Interval of
the Difference
Upper

Lower

31.1570

21.3546

Mean
Difference
26.25581

Sig.
()2-tailed
.000

df

42

t

10.811

h02

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  116.25وهو أكرب من املتوسط العام جلميع
األسئلة ب  26.25وهذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة  % 95مما يعني
رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود أثر السترشاف
األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر واستخدامات األموال يف املصارف
اإلسالمية.

One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.85269

5.59148

44.7907

43
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الفرضية الفرعية األولى  :H02aال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط
الودائع يف املصارف اإلسالمية.
تم اختبار هذه الفرضية من خالل القسم األول من أسئلة االستبانة التي بلغ
ً
سؤاال حيث كانت نتيجة االختبار كام ييل:
عددها أحد عرش
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One-Sample Test
Test Value = 33
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

13.5115

10.0699

Sig.
()2-tailed

Mean
Difference

.000

11.79070

df

42

t

13.828

h02a

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  44.79وهو أكرب من املتوسط العام جلميع
األسئلة ب  11.79وهذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة  % 95مما يعني
رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود أثر السترشاف
األزمات املالية عىل ختطيط الودائع يف املصارف اإلسالمية.
الفرضية الفرعية الثانية  :H02bال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط
عمليات االستثامر يف املصارف اإلسالمية.
تم اختبار هذه الفرضية من خالل القسم الثاين من أسئلة االستبانة التي بلغ
ً
سؤاال حيث كانت نتيجة االختبار كام ييل:
عددها أحد عرش
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

1.14941

7.53721

41.0000

43

h02b

One-Sample Test
Test Value = 33
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

10.3196

5.6804

Sig.
()2-tailed

Mean
Difference

.000

8.00000

df

42

t

6.960

h02b

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  41وهو أكرب من املتوسط العام جلميع األسئلة ب
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 8وهذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة  % 95مما يعني رفض الفرضية
العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود أثر السترشاف األزمات املالية
عىل ختطيط عمليات االستثامر يف املصارف اإلسالمية.
الفرضية الفرعية الثالثة  :H02cال يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط
عمليات التمويل يف املصارف اإلسالمية.
تم اختبار هذه الفرضية من خالل القسم الثالث من أسئلة االستبانة التي بلغ
عددها ثامنية أسئلة حيث كانت نتيجة االختبار كام ييل:
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.60667

3.97821

30.4651

43

h02c

One-Sample Test
Test Value = 24
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

7.6894

5.2408

Sig.
()2-tailed

Mean
Difference

.000

6.46512

df

42

t

10.657

h02c
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بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  30.47وهو أكرب من املتوسط العام جلميع
األسئلة ب  6.47وهذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة  % 95مما يعني
رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود أثر السترشاف
األزمات املالية عىل ختطيط عمليات التمويل يف املصارف اإلسالمية.
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الخاتمة:
توصل الباحث يف هناية هذا البحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات كالتايل:

النتائج :
 .1هتتم املصارف اإلسالمية ومنها املصارف اإلسالمية العاملة يف األردن بمسالة
التنبؤ املايل ويوجد يف بعضها إدارة خمتصة بالبحوث والدراسات تشمل أعامهلا
التنبؤ باألزمات املالية املحلية أو العاملية أو متابعة املؤسسات العاملية والتقارير
الدولية املتعلقة بالتنبؤ باألزمات املالية املحلية أو العاملية ،بينام يوجد يف املصارف
األخرى جلان هتتم هبذه األعامل دون إنشاء إدارة مستقلة عىل أمهيتها بسبب
ارتفاع التكلفة نسب ًيا خاصة يف املصارف صغرية احلجم.
 .2يؤثر استرشاف األزمات املالية عىل ختطيط أهم مصادر واستخدامات األموال
يف املصارف اإلسالمية من خالل تأثري ذلك عىل ختطيط العمليات املتعلقة
بالودائع والتمويل واالستثامر.
 .3أن حكم مسالة التنبؤ باألزمات املالية العاملية تقع ضمن حكم استرشاف
املستقبل وهي مباحة رش ًعا إذا كانت الوسائل املستخدمة يف ذلك مباحة ،وعليه
فإن التنبؤ باألحداث املالية املستقبلية ومنها التنبؤ باألزمات املالية بأسلوب
علمي – كام بينا – مباح رش ًعا ،وحكمه حكم العلوم الرضورية األخرى كعلم
الطب والفلك واهلندسة وغريها فهو من فروض الكفاية ،بل يصبح واج ًبا يف
حق من كلفه ويل األمر بذلك أو من كانت وظيفته تتطلب ذلك ملا يف ذلك من
درء للمفاسد وجلب ملصلحة املسلمني وغريهم.

 .4أن اإلسالم مل يغفل مسألة استرشاف املستقبل والتخطيط له ،واألدلة من القران
والسنة وسرية الصحابة رضوان اهلل عليهم تؤكد ذلك .وقد استخدم الفقهاء
مصطلحات وأساليب تؤكد ذلك أيضا مثل فقه التوقع واملآالت وما شاهبه.
 .5استرشاف األزمات املالية ال بد وأن يقوم عىل دراسة مستفيضة ودقيقة للاميض
ووعي باحلارض وإملام بعلوم التنبؤ املايل وأدواته وأن ينضبط بضوابط علمية
ورشعية بينتها يف متن البحث .وهذا االسترشاف هبذه الضوابط يمكن من
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التخطيط الفعال للتعامل مع آثار األزمات املالية العاملية والتخفيف من حدة
آثارها السلبية.

التوصيات:
بناء عىل نتائج البحث يويص الباحث بام ييل:

 .1زيادة االهتامم بإنشاء إدارة أو جلان يف املصارف اإلسالمية توكل إليها مهمة
الدراسات واألبحاث املتعلقة باسترشاف األزمات املالية املحلية والعاملية
واقرتاح اخلطط للتعامل مع هذه األزمات لضامن استقرار الودائع وتدفقها من
جهة وضامن نجاح عمليات التمويل واالستثامر وتوجيهها بشكل يتناسب مع
املخاطر املتوقعة يف حال حدوث أزمات مالية حملية أو عاملية.

 .2إنشاء مراكز بحثية متخصصة يف بالد املسلمني للتنبؤ باألزمات املالية العاملية
واألحداث املالية املستقبلية بشكل عام عىل غرار املراكز العلمية املتخصصة
برصد الزالزل واألعاصري والتنبؤات اجلوية ..الخ.

 .3نرش الوعي املرصيف اإلسالمي فيام يتعلق بفقه املعامالت وتشجيع الباحثني عىل
القيام ببحوث تظهر بأسلوب علمي رصني اآلثار املستقبلية لعدم االنضباط
بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف األسواق املالية.

 .4تشجيع اجلامعات واملعاهد األكاديمية عىل إنشاء ختصصات علمية إلعداد
خرجيني متمكنني من استرشاف األحداث املالية املستقبلية بشكل خاص.
استرشاف األزمات املالية وأثره يف ختطيط أهم مصادر
واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية

هذا واهلل تعاىل أعلم وأحكم.
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ابن حنبل ،أمحد بن حممد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب االرناؤوط
وعادل مرشد وآخرون :إرشاف د .عبد اهلل الرتكي ،السعودية ،مؤسسة الرسالة،
د ط2001 ،م.
ابن كثري ،البداية والنهاية ،حتقيق :عيل شريي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط1408 ،1هـ.ـ
ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر.
ادوارد ،كورنيش ،االسترشاف مناهج استكشاف املستقبل ،ترمجة :د .حسن
الرشيف ،الدار العربية للعلوم نارشون ـ بريوت ،ط1428 ،1هـ2007/م.
إسالم ،فهمي ،استرشاف املستقبل يف القران والسنة ،رسالة ماجستري ،صنعاء،
جامعة االيامن ،كلية الرشيعة والقانون2004 ،م.
أوكيل ،نسيمة ،األزمات املالية وإمكانية التوقي منها والتخفيف من آثارها (مع
دراسة حالة جنوب رشق آسيا) ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر 2008-2007م.
البخاري ،حممد بن اسامعيل ،األدب املفرد ،بريوت ،دار البشائر اإلسالمية،
ط1989 ،3م.
حافظ ،حممد عيل ،التخطيط للرتبية والتعليم ،القاهرة ،الدار القومية للتأليف
والنرش ،ط ،1م.1965
خصاونة ،عامد عبد الكريم ،وقـــــزق ،خضــر إبراهيـــم ،السنن اإلهلية يف
القرآن الكريم ودورها يف استرشاف املستقبل ،جملة املنارة ،املجلد  ،15العدد،2
2009م.
اخلطيب ،حممد عبد الفتاح ،االئتامن عىل املستقبل يف السنة النبوية ،ندوة احلديث
واسترشاف املستقبل ،جامعة االمارات2011 ،م.
الدجاين ،أمحد صدقي ،عن املستقبل برؤية مسلمة مؤمنة ،عامن ،دار البشري
للطباعة والنرش ،ط2000 ،1م.
الزنكي ،نجم الدين قادر ،فقه التوقع :دراسة تأصيلية ملفهومه ومرشوعيته
ومنهاجه ومعامله ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر،
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املجلد  ،33العدد 2016 - 2015 ،1م.
صندوق النقد الدويل »،التقرير السنوي  :2009مكافحة األزمة الراهنة.
عبابنة ،يوسف عبد اهلل ،األزمة املالية املعارصة ،رسالة دكتوراه غري منشورة،
جامعة الريموك2010 ،م.
عبد العظيم ،جمدي ،فقه التوقع يف الفقه االسالمي ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم
االسالمية ،جامعة املدينة العاملية ،ماليزيا2015 ،م.
عبد الفتاح ،حممد سعيد ،ادارة االعامل ،االسكندرية ،املكتب املرصي احلديث
للطباعة والنرش1971 ،م.
عبد الفتاح ،حممد ،االئتامن عىل املستقبل يف السنة النبوية ،ندوة احلديث
واسترشاف املستقبل ،جامعة االمارات2011م.
العتوم ،شفيق ،مقدمة فــي األساليب اإلحصائية ،الطبعة األوىل ،عامن –
األردن ،مطبعة التاج1985 ،م
فايه ،فاروق وعبد الفتاح ،أمحد ،الدراسات املستقبلية ،منظور تربوي ،عامن ،دار
املسرية ،د.ط2003 ،م.
الفيومي ،أمحد ،املصباح املنري ،بريوت ،املكتبة العلمية ،د.ت.
قشوع ،عبد الرمحن ،استرشاف املستقبل يف األحاديث النبوية ،رسالة ماجستري،
اجلامعة األردنية2005 ،م.
حممد ،خريي عبد الفتاح ،استرشاف املستقبل يف الفكر اإلسالمي ،رسالة
دكتوراه غري منشورة ،جامعة عني شمس2011 ،م.
مصباحي ،عبد الرمحن وآخرون ،فقه التوقع :دعوة السترشاف احداث
املستقبل ودرء للخالفات الفقهية مقال منشورhttp://www.al-madina.com/ :
node/225600

 .24املغريب ،عبد احلميد ،اإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية ،البنك اإلسالمي
للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية السعودية،
بحث رقم  ،66ط2004 ،1م.
 .25هيتجر ،ليسرت وسريج ماتولتش ،املحاسبة اإلدارية ،ط ،1ترمجة امحد حامد
حجاج ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،دار املريخ للنرش1988 ،م.
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