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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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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
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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 ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وآله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد:

فإن األحداث املتغرية هلا األثر البالغ عىل العلم وحركة البحث العلمي ،فتبعث لدى الباحثني

الطاقات البحثية وتوجه أنظارهم إىل منابت العلوم ومكانزها ،سع ًيا لتفسري تلك األحداث

ونمذجتها ،وهبذه األحداث تنضج العلوم وتزدهر حركة البحث العلمي .وقد أفرزت جائحة

مؤخرا حركة بحثية هائلة توسعت بقدر توسع آثار هذه اجلائحة ،فكانت األبحاث
كورونا
ً

الطبية والبيولوجية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية وحتى األدبية ،ولعل مما يؤسف هنا
الفجوة الكبرية بني عدد البحوث الصادرة باللغة العربية مقارنة بالبحوث الصادرة باللغات

األخرى ،باإلضافة إىل الفجوة بني الدراسات التي استهدفت قطاعات االقتصاد والتمويل
اإلسالمي والتي تطرقت لقطاعات االقتصاد والتمويل التقليدي.

ومن هنا يسعدنا يف جملة بيت املشورة أن نصدر العدد اخلاص األول والذي يناقش أزمة

كورونا وتبعاهتا عىل التمويل اإلسالمي من خالل موضوعات تم اختيارها بعناية ،ثم
استكتاب جمموعة من الباحثني واملختصني الفضالء الذين كانت لبحوثهم إضافة نوعية
للمجلة وإثراء للمحتوى اخلاص هبذا العدد ،وقد تناولت البحوث تأثري أزمة كورونا عىل

صناعة التمويل اإلسالمي ،ثم تطرقت يف دراسة رشعية للعقود املالية وأزمة كورونا ،كام

ناقشت مستقبل التمويل اإلسالمي بعد أزمة كورونا ،ثم استعرضت  -كدراسة حالة -
اإلجراءات واملحفزات االقتصادية التي تم اختاذها ملواجهة تداعيات هذه األزمة يف دولة

قطر باإلشارة إىل مؤسسات التمويل اإلسالمي.

واستدامة لعمل املجلة وتطويرها نؤكد للسادة الباحثني واملتخصصني بأن آراءهم

ومقرتحاهتم تلقى بالغ االهتامم والرتحيب ،ونحرص دائ ًام عىل ما يتحف املجلة ويرفع من
مستواها العلمي والفني.

هيئة تحرير المجلة
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تأثير تفشي جائحة َف ْي ُروس ُكورونا ُ
المستجد على صناعة التمويل اإلسالمي
أحمد مهدي بلوافي
أستاذ االقتصاد والتمويل اإلسالمي -قسم التمويل اإلسالمي – معهد االقتصاد اإلسالمي
جامعة الملك عبد العزيز

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/7 /1م ،واعتمد للنشر في 2020/ 7/22م)
https://doi.org/10.33001/M010820201370

الملخص
َهدَ فت الدراسة عرب مقاربة وصفية استقرائية ،وكشفية حتليلية استجالء بعض اآلثار
جلائحة َف ْ ُيوس كُورونا املستجد (كُوفيد )19 -عىل صناعة التمويل اإلسالمي.
بحكم أن اجلائحة ُمتَسبب خارجي ( )exogenousللصدمة االقتصادية التي
تعرض هلا االقتصاد العاملي ،وليس ُمتسب ًبا داخل ًيا ( )indigenousكام كان الشأن يف
أزمة  2008-2007املالية التي كان القطاع املايل هو املصدر الرئيس لالضطراب فقد
َس َعت الدراسة إىل حتديد القنوات التي من املمكن أن يتم من خالهلا نقل أثر تفيش
ال َف ْيوس عىل صناعة التمويل اإلسالمي ،وذلك باستعراض مركز ورسيع لوضع
الصناعة قبل اجلائحة والذي أبان عن حقيقة الرتكز القطاعي واجلغرايف الذي
تعرفه؛ متثل الرتكز القطاعي يف هينمة املصارف عىل أصول التمويل اإلسالمي ،أما
27
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اجلغرايف فأبان عن تركز شديد هلذه الصناعة يف منطقتي الرشق األوسط؛ اخلليج
عىل وجه اخلصوص ،وجنوب رشق آسياَ .م َّثل معرفة هذا الوضع املدخل الذي
تعرضت من خالله الدراسة للتأثريات املحتملة عىل الصناعة جراء تفيش هذه
اجلائحة وانتشارها .فكان من ذلك تأثر الصناعة املحتمل جراء ما تعرض له أهم
قطاعني مؤثرين يف اقتصادات دول املنطقتني ومها :النفط بالنسبة ملنطقة الرشق
األوسط ،والسياحة بالنسبة ملنطقة جنوب رشق آسياَ .أظهرت املعطيات املتاحة
حلد اآلن أن الصناعة عرفت نو ًعا من االستقرار وعدم التأثر الكبري يف املرحلة
َأثرا أكرب يف املراحل القادمة إذا طال
األوىل من تفيش ال َف ْ ُيوس ،إال أهنا قد ت َْشهد ت ً
أمد اجلائحة ،وطال معه أمد سياسات اإلغالق ،والتباعد االجتامعي وغريمها من
اإلجراءات التي أثرت يف النشاط االقتصادي بشكل كبري .كام أظهرت النتائج
أمهية التطورات التقنية والرقمنة لتغطية العجز الناجم عن االتصال الشخيص
والتواصل االجتامعي املبارش الذي كان القناة الرئيسة للتواصل مع ال ُعمالء ،يف
زمن ما قبل تفيش ال َف ْيوس .مما يفرض عىل الصناعة إعطاء أمهية أكرب مما سبق يف
خططها االسرتاتيجية هلذا املجال؛ ألن عامل ما بعد كُورونا ،ليس كالذي َقبلها.
الكلمات المفتاحية :التمويل اإلسالمي ،كُوفيد ،19 -املصارف اإلسالمية،
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،جنوب رشق آسيا ،التباعد االجتامعي.
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Impact of the Spread of COVID-19 Pandemic on Islamic
Finance Industry
Ahmed Belouafi

Professor of Islamic Economics and Finance - Islamic Finance Department – Islamic
Economics Institute - King Abdulaziz University

Abstract
The study, through descriptive, deductive and analytical methodologies, aims
at exploring the impact of the spread of the novel corona virus (COVID-19)
pandemic on Islamic finance (IF) industry. Given the fact that the pandemic
represents an external cause (i.e. an exogenous factor) of the economic shock
experienced by the global economy, and not an internal (i.e. an indigenous
cause), as was the case in the 2007-08 financial crisis, in which the financial
sector was the main source of the turmoil, the study sought to identify possible
channels that could transmit the impact of the virus outbreak on IF by providing
a brief review of the pre-pandemic industry’s situation. The review displayed
revealed the existence of sectoral and geographic concentration. The sectoral
concentration reveals the dominance of banking activities in the total assets of
the industry, while the geographic indicated a strong concentration of IF assets
in the two regions; MENA, Gulf in particular, and Southeast Asia. Knowledge
of this situation represented the entry point through which the study explored
the potential effects of the outbreak of COVID-19 on IF industry. As a result,
the industry was affected by the exposure of the two major sectors affecting
the economies of the two regions: oil for the MENA region, and tourism for
Asia. The data available so far have shown that the industry has experienced
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a type of stability and insignificant vulnerability in the first phase of the virus
outbreak, but it may see greater impact in the coming stages if the pandemic
is prolonged through the extension of the associated policies and measures of
closure, social distancing and other procedures that have affected economic
and social activities immensely. The results also displayed the importance of
technical and digitization developments to cover the deficiency caused by
intimate personal and social contacts; the main channel for communicating
with clients, in the pre-COVID-19 outbreak. This result requires the institutions
of industry to give due consideration to these developments in their strategic
plans as the post-Coruna world is not like the one before it.
Keywords: Islamic finance, COVID-19, Islamic banking, MENA region,
South East Asia, social distancing.
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المقدمة

يعيش العامل حتت وطأة ُملفات َف ْيوس كُورونا املستجد (كُوفيدُ )19 -منذ أن
ظهر يف الصني يف ديسمرب عام 2019م ثم انترش يف بقية دول العامل بشكل رسيع
و ُمريع بعد ذلك ،مما عرض االقتصاد العاملي إىل صدمة مزدوجة؛ صدمة طلب
وعرض يف آن واحد ،وهي من أشد أنواع الصدمات التي قد يتعرض هلا
االقتصاد .ومما زاد من شدة وطأهتا أهنا َح َّلت يف وقت مل يتعاىف االقتصاد العاملي
بالشكل املطلوب من تداعيات أزمة 2008-2007م املالية األمريكية ،مما عمق من
جراحات االقتصادات العاملية ،بام فيها اقتصادات العامل العريب واإلسالمي .وهذا
ما جعل اآلثار واملضاعفات كبرية ومتعدية؛ مست مجيع االقتصادات والقطاعات
بدرجات متفاوتة بطبيعة احلال ،مع بروز أنشطة وقطاعات استفادت من اجلائحة،
وهذه طبيعة ما جيريه اهلل من أحداث تتعرض هلا املجتمعات البرشية؛ ال هي بالرش
اخلالص ،وال باخلري املحض.
ومما يدل عىل عمق األثر وكربه املراجعات التي تطرأ عىل التوقعات بخصوص
حجم الركود االقتصادي الذي سيتعرض له االقتصاد العاملي .فعىل سبيل املثال
يتوقع صندوق النقد الدويل يف أحدث تقديرات له -يونيو  2020-أن يتعرض
االقتصاد العاملي لرتاجع يف النمو االقتصادي بـنسبة ( ،)% 4.9 -وهو ما يمثل
خسارة إمجالية يف حدود  12تريليون دوالر عىل مدار عامني؛ أي قرابة  12%من
القيمة اإلسمية للناتج املحيل اإلمجايل العاملي لعام 2019م((( ،وقد كانت تقديرات
الصندوق قبل شهرين (أبريل املايض) تتوقع انكامش ًا يف حدود ( .)% 3 -ويؤكد
الصندوق عىل إن احتامالت التعايف ما بعد اجلائحة «مثل التوقعات نفسها غارقة
يف حالة من عدم اليقني ( )uncertaintyبالنظر إىل املسار الذي ال يمكن التنبؤ به
بالنسبة للفريوس»(((.
وعىل الرغم من شدة الوضع ما يزال الصندوق متفائ ً
ال -إىل حد ما -بخصوص
(1) International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook Update, June 2020: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery.
Washington, IMF, 2020b, p. 1.

((( املرجع نفسه ،ص.7 .
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املسار الذي يمكن أن يأخذه هذا الركود؛ وهو ركود عىل شكل حرف (((()V؛
وهو أخف أنواع االنكامش االقتصادي ،حيث سيسرتد االقتصاد العاملي عافيته
وبقوة -يف فرتة وجيزة كام يوضح الشكل (.)1الشكل ( – )1توقعات صندوق النقد الدويل بخصوص تراجع نشاط االقتصاد العاملي
الشكل ( – )1توقعات صندوق النقد الدويل خبصوص تراجع نشاط االقتصاد العاملي
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-

املصدرIMF. World Economic Outlook Update, June 2020. p. 1 and 7 :

أمهية الدراسة وتساؤالهتا

وما دام الوضع الناجم عن اجلائحة هبذه الصورة من العمق يف األثر واالنتشار؛ وإن بدا أن االقتصادات اليت تتمركز
وتساؤالتها اقتصادات الدول الصاعدة والفقْية يف وضع أفضل من غْيها ،فإن صناعة
الدراسةاإلسالمي؛ وهي
مؤسسات التمويل
فيها أهمية

التمويل اإلسالمي مبؤسساهتا ومنتجاهتا املختلفة ستتأثر هبذه التطورات من غْي شك .وهذا ما يستدعي رصد هذا التأثر
وما دام الوضع الناجم عن اجلائحة هبذه الصورة من العمق يف األثر واالنتشار؛
أوالً أبول ،من أجل معرفة مدى عمقه وانتشاره ألخذ التدابْي واالحتياطات الالزمة من قبل مؤسسات الصناعة واألطراف
التمويل
تتمركز
االقتصادات
العالقة؛بدا أن
ذات وإن
وهيطبيعة
اإلسالمي؛يف فهم
اسة يف أهنا تُسهم
مؤسسات أمهية الدر
فيهاومن هنا تكمن
اخلصوص.
التيوجه
اف على
جهات الرقابة واإلشر
التالية:يف وضع أفضل من غريها ،فإن صناعة
والفقرية
الصاعدة
اقتصادات
التساؤالت
الدولَمواطنه عرب
خالل تلمس
هذا التأثْي من
ومنتجاهتا ُكوروان؟
بمؤسساهتابتفشي جائحة
التمويل اإلسالمي
التمويلتتأثر صناعة
❖كيف س
املختلفة ستتأثر هبذه التطورات من
اإلسالمي
وهذاهذاماالتأثْي
شك.قنوات
غريهي أهم
❖ما
ومنافذه؟رصد هذا التأثر أوالً بأول ،من أجل معرفة مدى
يستدعي
❖ما هي أهم اجملاالت و/أو اخلدمات واملنتجات اليت ستتأثر بذلك أكثر من غْيها؟

((( يستخدم االقتصاديون حرو ًفا تقريبية للتعبري عن حالة الركود االقتصادي وطبيعة االنتعاش الذي يعقبه؛ وهيV :؛ W؛ U؛  Lمرتبة حسب درجة
الوضع
وينبغيمن
تستفيد
األشدات قد
()lightأوإىل قنو
األخفجماالت
هل منهناك
❖
أهنا؟ أمور فنية لتقريب الفهم ،وإال فإن الواقع االقتصادي أعقد من ذلك بكثري.
التأكيد عىل
(.)strong
الركود

منهجية الدراسة وحدودها وأهدافها

حتاول الدراسة عرب مقاربة وصفية ،وكشفية استطالعية32
جتلية اإلجاابت على التساؤالت السابقة يف حدود ما توافر

وصناع القرار
لديها من معطيات يف ظل حدث يتسم ابلتسارع والتغْي بشكل كبْي مما أثر على تعامل رامسي السياسات ُ
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عمقه وانتشاره ألخذ التدابري واالحتياطات الالزمة من قبل مؤسسات الصناعة
واألطراف ذات العالقة؛ جهات الرقابة واإلرشاف عىل وجه اخلصوص .ومن
هنا تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تُسهم يف فهم طبيعة هذا التأثري من خالل تلمس
َمواطنه عرب التساؤالت التالية:
٭كيف ستتأثر صناعة التمويل اإلسالمي بتفيش جائحة كُورونا؟
٭ما هي أهم قنوات هذا التأثري ومنافذه؟
٭ما هي أهم املجاالت و/أو اخلدمات واملنتجات التي ستتأثر بذلك أكثر
من غريها؟
٭هل هناك جماالت أو قنوات قد تستفيد من الوضع؟

منهجية الدراسة وحدودها وأهدافها

حتاول الدراسة عرب مقاربة وصفية ،وكشفية استطالعية جتلية اإلجابات عىل
التساؤالت السابقة يف حدود ما توافر لدهيا من معطيات يف ظل حدث يتسم
وصناع القرار
بالتسارع والتغري بشكل كبري مما أثر عىل تعامل راسمي السياسات ُ
يف دول العامل و َأجلأهم إىل العمد إىل سياسات اإلغالق ( ،)lockdownوالتباعد
االجتامعي ( ،)social distancingثم إىل التفكري يف التخفيف منها -يف أقرب ما
يمكن ،-مع اخلوف من عودة اجلائحة لالنتشار والظهور مرة ثانية وربام ثالثة
أو أكثر .وهذا ما جيعل ما يكتب و ُيدون من حتليالت وآراء حمدو ًدا يف نتائجه؛
زمانًا ومكانًا يف هذه الفرتة من عمر اجلائحة .إن هذا الوضع ينطبق عىل الدراسة
احلالية بطبيعة احلال ،وهو ما يفرض التعامل مع نتائجها يف سياق ما هو ُمتاح
من معطيات مل يتجاوز عمرها أربعة أشهر منذ أن صنفت منظمة الصحة العاملية
انتشار ال َف ْيوس باجلائحة يف العرشين من شهر مارس املايض ،ويف إطار ما أمكن
الباحث الوقوف عليه من مصادر يف فرتة زمنية قصرية إلعداد الدراسة.

يف ضوء ما سبق من تساؤالت ومنهجية وحمددات تسعى الدراسة إىل حتقيق
33
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األهداف التالية:

1 .التعرف عىل الطبيعة التي ينمو هبا َف ْيوس كُورنا املستجد وينترش ،مما قد
ُيسهم يف فهم واستيعاب اإلجراءات «الصارمة» واملكلفة من الناحية
االقتصادية واالجتامعية التي عمدت إليها غالب الدول.
2 .التعرف عىل تأثري تفيش فريوس كُورونا عىل الصناعة املرصفية بشكل جممل
كتمهيد مهم ومدخل مناسب لتحديد بعض مكامن القوة والضعف يف هذا
القطاع احلساس ذي الصلة واالرتباط القوي بصناعة التمويل اإلسالمي.
3 .مناقشة وحتليل تأثري تفيش كُوفيد 19 -عىل صناعة التمويل اإلسالمي.

الدراسات السابقة

يف حدود ما اطلع عليه الباحث من كتابات باللغتني العربية واإلنجليزية مل يقف
عىل دراسة منشورة يف جملة علمية حمكمة ،أو شبه حمكمة (ورقة عمل) ،وإنام عثر
عىل كتابات متناثرة هنا وهناك ،يف بعض املدونات املتخصصة؛ كمدونة املعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية((( ،ثم
عزم بعض الدوريات العلمية العاملية إىل ختصيص عدد خاص َيصدر مع بداية
السنة القادمة (ُ )2021وجهت فيه دعوة للكتاب لإلسهام بمقاالت علمية يف
موضوعات حمددة تتعلق باجلائحة والتمويل اإلسالمي((( .أما املؤمترات والندوات
التي عقدت عرب وسائط النقل االفرتاضية فهي أكثر من أن حتىص؛ لعل من أبرزها
ندوة الربكة األربعون لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ،والتي متخض عنها العديد
من األوراق والعروض ،وجملد خاص باإلجابة عن تساؤالت فقهية وقانونية
وجهها القائمون عىل الندوة لعدد من العلامء واملختصني يف الرشيعة والقانون(((.
((( مدونة املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب )https://blogs.irti.org /(COVID-19
((( وأعني بذلك الدعوة التي وجهتها جملة ( ،)International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Managementوالتي تصدرها دار
النرش العاملية ( )Emeraldاملعروفة لتغطية موضوعات عن «أزمة جائحة كُوفيد -19والتمويل اإلسالمي (COVID-19 Pandemic Crisis and Islamic
 .»)Financeملعرفة تفاصيل أكثر عن الدعوة واملوضوعات املبدئية املراد التعرض إليها يمكن العودة ملوقع املجلة عىل الرابط التايلhttps://www. :

.emeraldgrouppublishing.com/journal/imefm/special-issue-covid-19-pandemic-crisis-and-islamic-finance

((( املواد متاحة عىل موقع الندوة عىل شبكة االنرتنت ./https://albaraka.org/research-library :يتضح من األبحاث والعروض واملحارضات التي ُقدمت
أهنا ركزت بشكل كبري عىل البعدين الفقهي والقانوين ،ومل يكن األثر عىل الصناعة أحد املحاور التي تم التطرق إليه بشكل منفصل ،أو رئيس .كام يتضح غلبة
فقها قانونًا» ،والذي جاء يف صفحات ثامن.
البعدين الفقهي والقانوين يف امللحق اخلاص «ببليوغرافيا (قائمة وراقية) بأهم ما كتب يف اجلوائح والقوة القاهرة ً
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يف ضوء ما سبق من رصد لألدبيات والفعاليات ذات الصلة بموضوع البحث
يمكن القول إن الدراسة احلالية ُتثل أحد اإلسهامات املبكرة التي تتناول أثر

اجلائحة عىل صناعة التمويل اإلسالمي ،من خالل معاجلة علمية خضعت

للمراجعة والتقويم.

الهيكلة التفصيلية للبحث
انتظمت الدراسة -عالوة عىل هذه املقدمة -يف املباحث التالية:

املبحث األول :تطور عدد حاالت اإلصابة والوفيات بالفريوس :النمو اخلطي

( )linear growthيف مقابل النمو األيس (.)exponential growth

املبحث الثاين :صناعة التمويل اإلسالمي :ملحة إمجالية عامة عن تطورات النمو
واالنتشار يف السنوات القريبة املاضية.

املبحث الثالث :أثر تفيش َف ْيوس كُورونا املستجد (كُوفيد )19 -عىل القطاع املايل
واملرصيف.

املبحث الرابع :تأثري جائحة كُوفيد -19عىل صناعة التمويل اإلسالمي.

اخلامتة ،والتي تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.

المبحث األول -تطور عدد حاالت اإلصابة والوفيات بالفيروس :النمو
الخطي في مقابل األسي

منذ أن تم اكتشاف الفريوس يف ديسمرب عام 2019م يف مدينة ووهان ( )Wuhanيف

الصني ،وعدد حاالت اإلصابة املؤكدة ( )confirmed casesالتي يشهدها العامل
تزداد يوم ًا بعد آخر وهي تنمو بوترية « ُأس َّية» ،وليس خطية كام هو معروف يف علم
35
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الرياضيات؛ ومن ذلك الرياضيات املالية يف التفريق بني الفائدة البسيطة (simple

)interest؛ التي تنمو بوترية خطية ،والفائدة املركبة ()compound interest؛ التي
تنمو بوترية أسية كام هو موضح يف الشكل ( .)2وهلذا وصف الرئيس النيجريي
السابق أوباسانجو ( )Obasanjoالفائدة املركبة بأهنا «أسوأ يشء يف هذا العامل(((»
أمام قمة الدول الثامنية ( )G8عام 2000م ،وذلك ألن ديون بالده اخلارجية
تضاعفت بشكل كبري بسبب اقرتاض بضع مليارات من الدوالرات ( 5مليار) يف
منتصف ثامنينيات القرن املايض؛ َّ
«وأن [احلكومة النيجريية] دفعت  16مليار دوالر
إىل غاية عام 2000م[ ،وأن الدول الدائنة] ما تزال تُطالبها بدفع  28مليار دوالر
أخرى بسبب ارتفاع معدالت الفوائد عىل تلك القروض»((( .ومبادئ االقتصاد
اإلسالمي وأسسه تقول إن الربا بجميع أشكاله أسوأ ممارسة مالية؛ ﴿ َي ْم َح ُق اللَُّ
الربا وير ِب الصدَ َق ِ
ات َواللَُّ﴾[ ،البقرةَ ﴿ ،]276 :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اللََّ َو َذ ُروا
َّ
ِّ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،فإِن َّل َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذنُوا بِ َح ْر ٍ
ب ِّم َن اللَِّ َو َر ُسوله﴾،
الر َبا إِن كُنتُم ُّم ْؤمن َ
َما َبق َي م َن ِّ
ْ
[البقرة .]279-278 :والسبب يف ذلك -والعلم عند اهلل -أن الربا ممارسة تقوم
عىل الظلم واالستغالل وإحداث االضطرابات واألزمات املالية؛ ألنه يقوم عىل
آلية ُمتجذرة يف أساسه ( )inherent featureتعمل عىل الفصل -بطالق بائن-
بني التمويل والنشاط االقتصادي؛ فتتكاثر خاليا التمويل غري طبيعية؛ كاألصول
السامة ( )toxic assetsعرب الزمن بطريقة ُماثلة لتكاثر اخلاليا الرسطانية يف جسم
َّ
االنسان ،إىل الدرجة التي تُسيطر فيه تلك اخلاليا «اخلبيثة» عىل مجيع املصادر
الغذائية النافعة فتضمر من جراء ذلك اخلاليا السليمة ،فيتعرض اجلسم للهزال
واملناعة لالضمحالل ،وهكذا الشأن يف مفعول الربا بالنسبة للنشاط االقتصادي،
وإن كان األثر ال يظهر إال بعد َأمد بالنسبة للرشكات الكربى والدول.

(7) “If you ask me, ‘What is the worst thing in the world?’ I will say, ‘It is compound interest’”. Lietaer, Bernard and Dunne, Jacqui. Rethinking
Money: How New Currencies Turn Scarcity into Prosperity. USA (San Francisco), Berrett-Kohler, 1st edition, 2013, p. 43.
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التمويل غْي طبيعية؛ كاألصول السامة ( )toxic assetsعرب الزمن بطريقة ُمماثلة لتكاثر اخلالاي السرطانية يف جسم
االنسان ،إىل الدرجة اليت تُسيطر فيه تلك اخلالاي "اخلبيثة" على مجيع املصادر الغذائية النافعة فتضمر من جراء ذلك
دولة قطــر
لالضمحالل 2020،م ـ
أغسطس
فيتعرض(- )13
اخلالاي ال سليمة ،العدد
الشأن يف مفعول الراب ابلنسبة للنشاط االقتصادي،
وهكذا
خاص واملناعة
اجلسمعددللهزال
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)info؛ إن النمو األيس لعدد احلاالت املؤكدة واالنتشار الرسيع والكبري للفريوس
اإلجراءات االحرتازية «املتشددة (draconian
عىل مستوى العامل ُيفرس تصاعد
7
 ،»)measuresوالرسيعة ( )swiftمن قبل الدول؛ ألن أحسن طريقة -حلد اآلن-
ملواجهة الفريوس هي االحتواء بالعمد إىل سياسات تقلل من انتشار الوباء
من خالل اإلغالق ( ،)lockdownوالتباعد االجتامعي (،)social distancing
واحلجر ( )quarantineكام هو معمول به يف غالب دول العامل؛ بعد الذي رأت
من آثار «التهاون» التي حصلت لدى بعض الدول بعد اكتشاف حاالت اإلصابة
األوىل عندها.
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كما هو معمول به يف غالب دول العامل؛ بعد الذي رأت من آاثر "التهاون" اليت حصلت لدى بعض الدول بعد
والكبْي للفْيوس على مستوى العامل يُفسر تصاعد اإلجراءات االحرتازية "املتشددة ( ،")draconian measuresوالسريعة
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ومن هنا َوجب التأكيد عىل أمهية االلتزام واالنضباط واتباع اإلجراءات
والسياسات التي تتخذها وزارات الصحة واجلهات املعنية األخرى من قبل
اجلميع ،ففي االلتزام؛ عالوة عىل أنه َطاعة و ُقربى ،مصلحة للجميع يف احلفاظ
عىل األرواح واألنفس الذي ُيعد أحد املقاصد الكلية اخلمس التي جاءت رشيعة
اإلسالم مؤكدة عليها؛ بل حتى غريها من الرشائع والعقول السوية نادت برضورة
مراعاهتا واالعتناء هبا ،ألهنا من األمور الفطرية املغروسة يف نفوس البرش .وأن
التهاون والالمباالة -من قبل بعض األفرادُ -يمثل سلوكًا غري مسؤول ال ُيقره
رشع وال منطق وعقل؛ ألنه ُيفيض يف املحصلة إىل اإلرضار بالنفس أوالً واملجتمع
ثان ًيا -وهو األخطر واألهم -ما ُيسهم يف املحصلة إىل زيادة طول أمد اجلائحة
ومضاعفاهتا .فيرتتب عىل ذلك انعكاسات اقتصادية واجتامعية بالغة الكُلفة
واخلطورة.

المبحث الثاني  -صناعة التمويل اإلسالمي :لمحة إجمالية عامة عن
تطورات النمو واالنتشار
نمت صناعة التمويل اإلسالمي يف السنوات القريبة بشكل بارز مما َح َّوهلا إىل
عامل ُمهم ُيلتفت إليه حال وقوع أي حدث مؤثر يف النشاط املايل واالقتصادي
عىل املستوى العاملي .يقدم الشكل ( )5أرقا ًما عن حجم هذا النمو يف السنوات
السبع األخرية ،مع وضع تقدير ملا يمكن أن يؤول إليه هذا احلجم بعد ُميض أربع
سنوات من اآلن (2024م)(((.
ً
تفاؤال تتوقع بلوغ حجم أصول التمويل اإلسالمي  3500مليار دوالر ( 3.5تريليون) العام القادم؛ أي  .2021متت اإلشارة
((( هناك تقديرات أكثر
هلذا التقدير يف مدونة البنك الدويل:

Bouajina, Ashraf and Ahmed, Sara. As Islamic finance continues upsurge, new tool helps harness it for developing-country infrastructure.
.20/07/https://blogs.worldbank.org/. 19 February 2020. Accessed on: 18

فضلت الدراسة إثبات التقدير اآلخر يف املتن ألنه أكثر واقعية يف ظل التطورات االقتصادية املرتدية التي يشهدها العامل جراء تفيش جائحة كُورونا بشكل
كبري.
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املبحث الثاين  -صناعة التمويل اإلسالمي :حملة إمجالية عامة عن تطورات النمو واالنتشار
منت صناعة التمويل اإلسالمي يف السنوات القريبة بشكل ابرز مما َحوهلا إىل عامل ُمهم يُلتفت إليه حال وقوع أي
أغسطس  2020م ـ دولة
خاصهذا النمو يف
(- )13عنعددحجم
العددأرقا ًما
قطــر .يقدم الشكل ()5
العاملي
حدث مؤثر يف النشاط املايل واالقتصادي على املستوى

السنوات السبع األخْية ،مع وضع تقدير ملا ميكن أن يؤول إليه هذا احلجم بعد ُمضي أربع سنوات من اآلن (2024م).9
الشكل ( – )5نمو أصول صناعة التمويل اإلسالمي خالل الفرتة 2018 – 2012م (مليار دوالر)
الشكل ( – )5منو أصول صناعة التمويل اإلسالمي خالل الفرتة 2018 – 2012م (مليار دوالر)
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)projections
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2019,p.p.8 8
توقعات
،Jeddah,IsDB
IsDBGroup,
Group, 2019,
)projections

ُيالحظ من خالل حتليل آخر املعطيات اخلاصة بصناعة التمويل اإلسالمي تركز
geographicalاإلشارة هلذا
القادم؛ أي  .2021متت
 3.5تريليون)
اإلسالمي) 3500،مليار
أصول التمويل
تفاؤالً تتوقع بلوغ حجم
 9هناك تقديرات
العام (
مناطقي
دوالر (أو
وجغرايف
sectorial
concentration
أكثر (
قطاعي
التقدير يف مدونة البنك الدويل:
َّ As
 )financeو (
الشكلني (6
موضح
)concentration
الوقوفandعىل
إن
.)7Islamic
هذهBouajina,
Ashraf
Ahmed, Sara.
upsurge,يفcontinues
هوnew
كامtool
helps
harness it for developingcountry infrastructure. https://blogs.worldbank.org/. 19 February 2020. Accessed on: 18/07/20.
املرتدية ُملاليتحتملة
القنوات ا
معرفة
ساعد
عىلبشكل كبْي.
التأثري ُكوروان
واملهمةتفشي جائحة
يشهدها العامل جراء
ات االقتصادية
يفظل التطور
اقعية يف
أنألنه ُي أكثر و
شأنه املنت
من اآلخر يف
احلقائق التقدير
فضلت الدراسة إثبات
جائحة فريوس كُورونا املستجد ،مع عدم
الصناعة حال ُوقوع حادث بحجم
9
إغفال العوامل األخرى -بطبيعة احلال -كال ُبعد الدويل ألن الصناعة أضحت
حمط أنظار املؤسسات املالية واالقتصادية واالرشافية الدولية؛ كصندوق النقد
الدويل ،والبنك الدويل ،وبنك التسويات الدولية ،وحتى بعض مراكز األبحاث
واملؤسسات األكاديمية؛ كمركز تورنتو ( )Toronto Centreيف كندا.
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حادث حبجم جائحة فْيوس ُكوروان املستجد ،مع عدم إغفال العوامل األخرى -بطبيعة احلال -كالبُعد الدويل ألن
الصناعة أضحت حمط أنظار املؤسسات املالية واالقتصادية واالشرافية الدولية؛ كصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل،
املؤسساتدولة قطــر
أغسطس  2020م ـ
عدد خاص
(- )13
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تُظهر معطيات الشكل ( )6هينمة القطاع املصريف على الصناعة؛ وقد ظل هذا القطاع مهيمناً منذ انطالق بداية
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الصكوك التي متثل األداة الرئيسة يف أسواق املال اإلسالمية ،والتي تلقى إقباالً
انتشارا وإقباالً على مستوى
للمنظومة؛ الصناديق االستثمارية ،والتكافل (الـتأمني التعاوين أو اإلسالمي) الذي يعرف
ً
وغريها ،ثم
أكثر من غريها من األدوات عىل مستوى البيئات املختلفة؛ اإلسالمية
للصناعة يُقدم الشكل
والتكافلرايف
االستثامرية،ابلتوزيع اجلُغ
الصناديقوفيما يتعلق
للمنظومة؛للصكوك.
احلال ابلنسبة
املكونات عليه
ابملستوى الذي
العامل ،وإ رن مل يكن
(الـتأمني
األخرى
تأيت بقية
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( )7نظرة عن ذلك لعام
عليهاْ .
وإن مل
الوقوف العامل،
الباحثمستوى
أمكنالً عىل
اليتا وإقبا
انتشار
حدثيعرف
وهي أالذي
اإلسالمي)
التعاوين أو
املعطيات ً
جلغرايف
يكن باملستوى الذي عليه احلال بالنسبة للصكوك .وفيام يتعلق بالتوزيع ا ُ
للصناعة ُيقدم الشكل ( )7نظرة عن ذلك لعام 2018م؛ وهي أحدث املعطيات
10
التي أمكن الباحث الوقوف عليها.
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العدد ( - )13عدد خاص

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

الشكل ( – )7توزيع أصول التمويل اإلسالمي بني املناطق املختلفة عرب العامل يف هناية عام 2018م

الشكل ( – )7توزيع أصول التمويل اإلسالمي بني املناطق املختلفة عرب العامل ف هناية عام 2018م
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الشرق% 80
منطقيت قرابة
جند ًعا عىل
يستحوذان م
الصكوكومنومها
أصول
الصناعةأهم منطقة على
)%71؛ و
جمموعريقيا (
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األوسط وشامل
منطقتي
األمهيةنجد
املناطق
،)total
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شرق آسيا
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حيث يف
ومن ،تليها
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assetsالعريب (
االطالق هي (اخلليج
()% 71؛ وأهم منطقة عىل االطالق هي اخلليج العريب (
األمهيةجنوب الصحراء
تليها مثيف إفريقيا
تليهما46أوراب،)%3،)(%
 %91من جمموع أصول صناعة التمويل اإلسالمي يف هناية 2018م،
جنوب رشق آسيا ()% 25؛ تستحوذ هاتان املنطقتان عىل  % 91من جمموع
( .)%1لقد انعكس هذا الوضع على األنشطة والفعاليات املختلفة وعلى العوامل األخرى ذات الصلة بتطور الصناعة
أصول صناعة التمويل اإلسالمي يف هناية 2018م ،تليهام أوربا ( ،)% 3ثم إفريقيا
ومنوها ؛ كاالهتمام ابملصارف من الناحية األكادميية والعلمية ومن الناحية اإلشرافية والرقابية ،ومن حيث الفعاليات
جنوب الصحراء ( .)% 1لقد انعكس هذا الوضع عىل األنشطة والفعاليات
واملؤسسات الداعمة جند تركزاً يف منطقيت اخلليج وجنوب شرق آسيا؛ كاحتضاهنما ألهم املؤسسات الداعمة للصناعة
املختلفة وعىل العوامل األخرى ذات الصلة بتطور الصناعة ونموها؛ كاالهتامم
وهي :جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية وجممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي (السعودية) ،وهيئة
باملصارف من الناحية األكاديمية والعلمية ومن الناحية اإلرشافية والرقابية ،ومن
اخلدمات املالية اإلسالمية (ماليزاي) ،وكالة االعتماد
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (البحرين) ،وجملس
حيث الفعاليات واملؤسسات الداعمة نجد تركز ًا يف منطقتي اخلليج وجنوب
التعليمية.
املايل( 10ماليزاي) واليت تعترب األوىل من نوعها على املستوى العاملي العتماد برامج التمويل اإلسالمي
رشق آسيا؛ كاحتضاهنام ألهم املؤسسات الداعمة للصناعة وهي :جمموعة
االقتصادية واملالية
املؤسسات
املختلفة
اإلسالمييعية
الفقهالبيئات التشر
اإلسالمي يف
لصناعة التمويل
البنكاملعترب
يف ظل االنتشار
التعاون
بدأتملنظمة
التابع
الدويل
للتنمية وجممع
اإلسالمي
الدولية وجهات االشراف تويل القطاع أمهية عند دراسة أوضاع النظم املالية يف دول العامل ،فظهر بسبب ذلك التفريق
بني الوجود املهم واملؤثر للصناعة نظاميًا ( ،)systematically42importantوغْيه .فاعتمدت بعض الدراسات
ُ

العدد ( - )13عدد خاص

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

اإلسالمي (السعودية) ،وهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
(((1
(البحرين) ،وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية (ماليزيا) ،وكالة االعتامد املايل
(ماليزيا) والتي تعترب األوىل من نوعها عىل املستوى العاملي العتامد برامج التمويل
اإلسالمي التعليمية.
يف ظل االنتشار املعترب لصناعة التمويل اإلسالمي يف البيئات الترشيعية املختلفة
بدأت املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية وجهات االرشاف تويل القطاع
أمهية عند دراسة أوضاع النظم املالية يف دول العامل ،فظهر بسبب ذلك التفريق
بني الوجود ا ُملهم واملؤثر للصناعة نظام ًيا ( ،)systematically importantوغريه.
فاعتمدت بعض الدراسات واملؤسسات( ((1معيار احلجم الذي ينبغي أن ال يقل
عن نسبة  % 15من جممل النشاط املايل حتى تُصنف دولة أو منطقة معينة عىل أهنا
حاضنة للتمويل اإلسالمي بشكل نظامي معترب .وفق هذا املعيار -كام جاء يف
دراسات أخرى( ((1تُعزز ما سبق عرضه يف الشكل ( - )7تم حتديد اثنتي عرشة
دولة( ،((1وثالث مناطق؛ وهي اخلليج العريب ( ،)% 42.3وآسيا (،)% 28.2
والرشق األوسط وشامل إفريقيا (بدون دول اخلليج) ( ،((1()% 25.1حسب آخر
ما هو متاح من إحصاءات.
ومن اجلدير بالذكر أن تأثريات تفيش جائحة كُوفيد -19عىل النمو االقتصادي
ربا أظهرت تباينًا بني
يف املناطق التي تُشكل فيها الصناعة تواجدً ا نظام ًيا معت ً
منطقتي الرشق األوسط وجنوب رشق آسيا حسب آخر توقعات صندوق النقد
الدويل ،كام يظهر يف الشكل ( .)8وهي توقعات تُقدم صورة تقريبية للربط بني ما
ستتعرض له اقتصادات هذه املناطق من تراجع يف النشاط االقتصادي خالل هذا
العام وبني األثر املحتمل لذلك عىل صناعة التمويل اإلسالمي ،وذلك بسبب
(10) Finance Accreditation Agency (FAA): https://www.faa.org.my/.
(11) Islamic Financial Services Board (IFSB). Islamic Financial Services Industry Stability Report (FSR). IFSB, Kuala Lumpur, July 2019,
p. 7; Toronto Centre (TC). The COVID-19 PANDEMIC: Supervisory Implications Priorities for Islamic Banking. TC Notes. TC, Toronto,
May 2020, p. 4.

( ((1مثل :عبد املنعم هبة؛ وقعلول ،سفيان؛ وقندوز عبد الكريم .تطبيق البنوك املتوافقة مع الرشيعة ملتطلبات بازل  IIIيف الدول العربية .أبو ظبي،
صندوق النقد العريب .د .ط .يوليو 2020م ،ص.12-11 .
( ((1السودان ،والسعودية ،والكويت ،والبحرين ،وماليزيا ،واإلمارات ،وقطر ،واألردن ،وإيران ،وبنغالدش ،وجيبويت ،وبروناي.

(14) IFSB. Islamic Financial Services Industry Stability Report (FSR). pp. 7- 10
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منطقة معينة على أهنا حاضنة للتمويل اإلسالمي بشكل نظامي معترب .وفق هذا املعيار -كما جاء يف دراسات أخرى

12

تُعزز ما سبق عرضه يف الشكل ( - )7مت حتديد اثنيت عشرة دولة ،13وثالث مناطق؛ وهي اخلليج العريب (،)%42.3
أغسطس  2020م ـ دولة قطــر
العدد ( - )13عدد
خاصهو متاح من
آخر ما
اخلليج) ( ،14)%25.1حسب
وآسيا ( ،)%28.2والشرق األوسط ومشال إفريقيا (بدون دول
إحصاءات.
التمويل الصناعة
صناعةُشكل فيها
املناطق اليت ت
االقتصادي يف
جائحة ُكوفيد-
املجموعاتات تفشي
أن ابلذكر أن أتثْي
ومن اجلدير
مؤثرة يف
النموالً غري
على دو
الشكل19تضم
املوضحة يف
املنضويةوق النقد
توقعات صند
حسب آخر
الفليبني ،آسيا
األوسطمنوجنوب شرق
كامتباينًا
أظهرت
معتربا
وفيتنام
وتايلند،
الشرق لكل
منطقيتبالنسبة
هو بنياحلال
اإلسالمي
تو ً
اجدا نظاميًا ً
هذه املناطق
اقتصادات
والتي للربط
صورة تقريبية
توقعات تُقدم
منظمة) .وهي
الشكل (8
ستتعرضكله ً
آسيان (
يظهر يفمظلة
الدويل ،كما حتت
ماليزيا
ال من
تضمبنيإىلما جانبها
،)ASEAN
الوسطى.اإلسالمي ،وذلك
صناعة التمويل
للمجموعة وبني األثر
خالل هذا العام
االقتصادي
من تراجع يف النشاط
على آسيا
لذلكدول
احملتملتضم
األخرى فإهنا
وبالنسبة
وإندونيسيا.

بسبب أن اجملموعات املوضحة يف الشكل تضم دوالً غْي مؤثرة يف صناعة التمويل اإلسالمي كما هو احلال ابلنسبة لكل
من الفليبني ،واتيلند ،وفيتنام املنضوية حتت مظلة منظمة آسيان ( ،)ASEANواليت تضم إىل جانبها كالً من ماليزاي
الشكل ( – )8توقعات صندوق النقد الدويل بالنسبة للنمو االقتصادي يف منطقتي الرشق األوسط
وإندونيسيا .وابلنسبة للمجموعة األخرى فإهنا تضم دول آسيا الوسطى.
ودول جنوب رشق آسيا
الشكل ( – )8توقعات صندوق النقد الدويل ابلنسبة للنمو االقتصادي ف منطقيت الشرق األوسط ودول جنوب شرق آسيا
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املصدرIMF. World Economic Outlook Update, June 2020, p. 7 :
املصدرIMF. World Economic Outlook Update, June 2020, p. 7 :

Islamic Financial Services Board (IFSB). Islamic Financial Services Industry Stability Report (FSR). IFSB, Kuala
Lumpur, July 2019, p. 7; Toronto Centre (TC). The COVID-19 PANDEMIC: Supervisory Implications Priorities for
Islamic Banking. TC Notes. TC, Toronto, May 2020, p. 4.
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جنوب
االقتصادي يف
النشاط
تطبيق أن
الكرمي)8( .
الشكل
سفيان؛ من
وقعلول،الحظ
وهكذا ُي
صندوق النقد
دول أبو ظيب،
الدول العربية.
ملتطلبات ابزل  IIIيف
تراجعمع الشريعة
البنوك املتوافقة
وقندوز عبد
 12مثل :عبد املنعم هبة؛
سيكون.12-
2020م ،ص11 .
العريب .د .ط.
أخف من ذاك الذي ستتعرض له دول الرشق األوسط .إالَّ
يوليو آسيا
رشق
 13السودان ،والسعودية ،والكويت ،والبحرين ،وماليزاي ،واإلمارات ،وقطر ،واألردن ،وإيران ،وبنغالدش ،وجيبويت ،وبرواني.
أن ذلك ال جيب أن يؤدي إىل قراءة مفادها؛ أن أداء صناعة التمويل اإلسالمي يف
الثانية .إن الوصول إىل نتيجة كهذه ال يتوقف
املنطقة األوىل ستكون أحسن من
12
أمر ال َبت فيه عىل عامل النمو االقتصادي فحسب؛ بل ُيضاف له عوامل أخرى
قد تكون أكثر أمهية منه؛ ومما يمكن اإلشارة إليه :مستوى السيولة ،والرسملة

IFSB. Islamic Financial Services Industry Stability Report (FSR). pp. 7-10
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( )capitalizationلدى املؤسسات ،والدعم الذي قد تتلقاه املؤسسات املالية من
سلطات اإلرشاف لتعزيز كفاية رأس املال -إن احتاجت لذلك ،-ناهيك عن
األداء السابق للجائحة الذي قد تكون فيه مؤسسات مالية أفضل من أخرى؛
ألهنا حققت نتائج مالية جيدة مما ساعدها عىل تكوين احتياطيات تسمح هلا
بامتصاص الصدمات التي قد تتعرض هلا يف املستقبل.
ومع ما سبق ذكره ،عىل عجل وباختصار شديد من إحصاءات تُربز النمو املعترب
من حيث احلجم -لصناعة التمويل اإلسالمي؛ إالَّ أهنا ما تزال تُعاين من مواطنخلل نوعية مؤثرة عىل نموذج عملها ( )business modelكمقابل أو «بديل»
للنموذج الربوي السائد ،وعىل تطلعات ( )aspirationsاألطراف ذات الصلة
إزاء ما يمكن أن تقدمه من خدمات ومنتجات .واحلديث يف هذا الباب يطول(،((1
وهو ليس باهلدف األساس وال الفرعي للدراسة ،أحببنا اإلشارة إليه لنضع هذه
التطورات يف سياقها ،ولنتعامل معها ونقرأها؛ كباحثني ،وأكاديميني ،وممارسني
ومسؤويل رقابة وإرشاف بشكل موضوعي بعيد عن التهويل والتهوين.

ُ
المبحث الثالث  -تداعيات تفشي كوفيد 19 -على القطاع المالي والمصرفي

عىل عكس أزمة 2008-2007م املالية التي َم َّثل فيها القطاع املايل واملرصيف
األمريكي مركز الرشارة الرئيس ( )epicenterالذي انطلقت منه ،مما جعل القطاع
تأثرا يف املرحلة األوىل (first
املايل واملرصيف عىل املستوى العاملي أكثر القطاعات ً
 )stageمن مراحل انتشار األزمة؛ وذلك ألن احلدث جاء يف شكل صدمة داخلية
( )indigenous shockفإن جائحة كورونا ُتثل صدمة خارجية (exogenous
)shock؛ أصاب القطاع الصحي بشكل رئيس ثم انعكس أثره عىل بقية القطاعات،
(ُ ((1يراجع -عىل سبيل املثال -كلمة معايل حمافظ بنك الكويت املركزي -حممد يوسف اهلاشل -يف هناية العام املايض أمام املؤمتر الفقهي الثامن لرشكة
شورى الكويتية؛ ففيه ذكر لبعض مواطن اخللل النوعية التي تعاين منها الصناعة من ُوجهة نظر مسؤول عن جهة رقابية وإرشافية ُيشاطره الرأي يف جمملها
وإبداع الوسيلة .مؤمتر شورى الفقهي الثامن ،الكويت ،رشكة
العديد من االقتصاديني واملامرسني؛ اهلاشل ،حممد يوسف .املالي ُة اإلسالمية  ...ن ُُبل الغاية
ُ
شورى2019 ،م ،ص.5-2 .
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نظرا هلذا التباين بني احلدثني يبدو أن
ومنها االقتصادي واملايل بطبيعة احلال(ً .((1
أثر اجلائحة -حسب املعطيات ا ُملتاحة -عىل القطاع املايل؛ املصارف عىل وجه
اخلصوص ،يف املرحلة األوىل أخف بكثري مما كان عليه الوضع إ َّبان األزمة املالية؛
بل إن املصارف -كام جاء يف دراسة املنتدى االقتصادي العاملي« -بدل أن تكون
جز ًءا من املشكلة ،أضحت أحد قنوات احلل»( ،((1لقيامها بدور داعم لألنشطة
االقتصادية ،والصحية يف العديد من الدول املتقدمة بسبب متانة ميزانياهتا بفضل
إسهام قوانني اإلرشاف السابقة للجائحة يف احتفاظ العديد من املصارف التجارية
الكربى برأس مال معترب ،وأصول مالية سائلة ،ومصادر أموال مستقرة.
ففي األسابيع السبعة األوىل من العام اجلاري؛ أي من أول يناير وحتى  19فرباير
عرف القطاع املرصيف عىل املستوى العاملي نوع ًا من االستقرار ،إال أن الوضع بدأ
يتغري بعد ذلك ،كام تشري الدراسة التي نرشها بنك التسويات الدولية(((1؛ حيث
إن أسعار أسهم املصارف شهدت
انخفاضا حا ًدا يف أسواق املال العاملية( .((1لقد
ً
أثر هذا الوضع يف أرباح املصارف يف أوروبا ( )Euro Zoneأكثر من غريها(.((2
وهذا أمر متوقع بحكم اآلثار التي أحدثها فريوس كُورونا املستجد يف املنطقة أكثر
من غريها.

ومن العوامل التي سامهت -فيام يبدو -يف احلد من أثر اجلائحة يف املرحلة األوىل
عىل القطاع املايل السياسات النقدية واملالية الكبرية التي َعمدت إليها الدول
وبشكل رسيع وبمبالغ معتربة ،بلغت مستوى  % 10من الناتج املحيل اإلمجايل

(16) World Economic Forum (WEF). Impact of COVID-19 on the Global Financial System. Platform for Shaping the Future of Financial and
Monetary Systems. WEF, Switzerland, May 8th, 2020, p. 5.

( ((1املرجع نفسه ،ص.5 .

(18) Aldasoro, Iñaki; Fender, Ingo; Hardy, Bryan and Tarashev, Nikola. Effects of Covid-19 on the banking sector: the market’s assessment.
BIS Bulletin No. 12. May 7th. Bank for International Settlements (BIS), Switzerland, 2020, p. 1.

( ((1استخدم معدو الدراسة أربع متغريات لقياس أثر جائحة كوفيد 19 -عىل املصارف وهي :أسعار األسهم ،وأدوات مبادلة اإلعسار (،)CDS
وخماطر السندات ( ،)bond spreadsوالتصنيف االئتامين ( .)credit ratingsيالحظ من هذه املتغريات أهنا تعكس واقع أسواق املال يف االقتصادات املتقدمة
ترضرا كام مىض معنا يف تقديرات
بشكل رئيس ،ومن ثم فإن أثر كوفيد 19 -عىل املصارف خيتلف من منطقة ألخرى ،ومن بلد آلخر .ومن أكثر الدول
ً
صندوق النقد الدويل هي منطقة االحتاد األوريب ( ،)Euro zoneوأمريكا .كام ُيالحظ أن هذا النوع من املتغريات ال يعكس واقع املصارف اإلسالمية ألهنا
بعيدة عن استخدام هذه األدوات الربوية؛ بل وحتى «القامرية؛ من القامر أو املجازفة والرهان (»)speculation؛ أي ذات الغرر الغالب (الكثري) عىل طبيعة
العقد -كام يف حال أدوات مبادلة اإلعسار (.)CDS

(20) Aldasoro, Iñaki; Fender, Ingo; Hardy, Bryan and Tarashev, Nikola. Effects of Covid-19 on the banking sector: the market’s assessment. p. 1.
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يف كل من أمريكا وأوروبا( ،((2وجتاوزت ً
قليال نسبة  % 12من القيمة اإلسمية
للناتج املحيل اإلمجايل العاملي للعام املايض ( 90تريليون دوالر) حتى هناية يونيو
من العام(،((2كام يوضح ذلك الشكل (.)9
الشكل ( – )9املبالغ املالية التي خصصتها احلكومات للحد من آثار كُورونا من خالل السياسات
النقدية واملالية (مليار دوالر)
الشكل ( – )9املبالغ املالية اليت خصصتها احلكومات للحد من آاثر ُكوروان من خالل السياسات النقدية واملالية (مليار دوالر)

الشكل ( – )9املبالغ املالية التي خصصتها احلكومات للحد
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املصدر :التقرير األسبوعي عن أبرز املستجدات االقتصادية :فْيوس ُكوروان اجلديد ( ُكوفيد .)19-برانمج تطوير الصناعات

املصدر :التقرير األسبوعي عن أبرز املستجدات االقتصادية :فريوس كُورونا اجلديد (كُوفيد .)19 -برنامج
الوطنية واخلدمات اللوجستية ،الرايض2020 ،م ،ص6 .؛ غرفة جتارة وصناعة البحرين2020( .م) .اآلاثر االقتصادية لفايروس
تطوير الصناعات الوطنية واخلدمات اللوجستية ،الرياض2020 ،م ،ص6 .؛ غرفة جتارة وصناعة البحرين.
" ُكوروان" مارس 2020م .مركز الدراسات واملبادرات .غرفة جتارة وصناعة البحرين املنامة2020 ،م ،صGaspar, et al., 27 .
جتارة
(2020م) .اآلثار االقتصادية لفايروس «كُورونا» مارس 2020م .مركز الدراسات واملبادرات .غرفة
2020; IMF. World Economic Outlook Update, June 2020, p. 3
وصناعة البحرين املنامة2020 ،م ،صGaspar, et al., 2020; IMF. World Economic Outlook Update, 27 .
مباشر كباقي األنشطة والقطاعات االقتصادية؛ بل
ومع ذلك فإن القطاع املايل واملصريف سيتأثر بشكل غْي
June 2020, p. 3

واالجتماعية والثقافية والتعليمية ،وذلك ألن تفشي اجلائحة مثلت صدمة مزدوجة ()double shock؛ عرض وطلب يف
آن واحد؛ أدت إىل "ه بوط حاد يف أسعار النفط والسلع األولية ،واخنفاض الطلب احمللي واخلارجي ،وتراجع ثقة

األنشطة
ومع ذلك فإن القطاع املايل واملرصيف سيتأثر بشكل غري مبارش كباقي
املستهلكني ،وتشديد األوضاع املالية ،واضطراب اإلنتاج وسالسل اإلمداد ،وتوقف نشاط االستثمار" .23فإذا كانت
ُ
تفيش
للتخفيفألن
والتعليمية،كافوذلك
واالجتامعية
االقتصادية؛ بل
والقطاعات
من اآلاثر
والثقافية) ،فإن ذلك غْي
demand stimulus
حتفيز الطلب (
النقدية واملالية هتدف إىل
السياسات
التوظيف وسوق
عرضسينعكس
اإلفالس مما
األنشطة للتوقف،
تعرضت فيه
مثلتالذي
جانب العرض
على
العديد (منshock
مزدوجة
صدمة
اجلائحة
واحد؛
على يف آن
وطلب
doubleو)؛
العمل ،وعلى مستوى االستثمار وغْيها من املتغْيات االقتصادية الكلية ،واليت ستنقل األثر بدورها إىل جانب الطلب،
املحيل
أدت إىل «هبوط حاد يف أسعار النفط والسلع األولية ،وانخفاض الطلب
صناع القرار يف إجياد املزيج املناسب من السياسات االقتصادية اليت تُسهم يف التخفيف من
صعب من مهمة ُ
وهذا ما يُ َ
ُ
واضطراب
املالية،
األوضاع
وتشديد
ستهلكني،
مل
ا
ثقة
وتراجع
واخلارجي،
آاثر اجلائحة ومن ذلك احلفاظ على استقرار ومتانة ( )resilienceالقطاع املايل واملصريف .وهلذا عمدت العديد من
الدول إىل إضافة حزمة من السياسات االقتصادية؛ كدعم القطاع اخلاص بتحمل جزء معترب من رواتب موظفيه ()%60

(21) WEF. Impact of COVID-19 on the Global Financial System. Platform for Shaping the Future of Financial and Monetary Systems. p. 5.
(22) IMF. World Economic Outlook Update, June 2020, p. 3.

 23صندوق النقد الدويل .آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى .واشنطن :صندوق النقد الدويل ،أبريل  ،2020ص .هـ؛

Hausmann, Ricardo. The Economic Implications of COVID-19
+ Oil Price Shock for Saudi Arabia. Presentation.
47
Growth Lab, Harvard Kennedy School. Centre for International Development, Harvard University, April 2nd, 2020, p.
14.
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اإلنتاج وسالسل اإلمداد ،وتوقف نشاط االستثامر»( .((2فإذا كانت السياسات
النقدية واملالية هتدف إىل حتفيز الطلب ( ،)demand stimulusفإن ذلك غري كاف
للتخفيف من اآلثار عىل جانب العرض الذي تعرضت فيه العديد من األنشطة
للتوقف ،واإلفالس مما سينعكس عىل التوظيف وسوق العمل ،وعىل مستوى
االستثامر وغريها من املتغريات االقتصادية الكلية ،والتي ستنقل األثر بدورها إىل
جانب الطلب ،وهذا ما ُي َص ّعب من مهمة ُصناع القرار يف إجياد املزيج املناسب من
السياسات االقتصادية التي تُسهم يف التخفيف من آثار اجلائحة ومن ذلك احلفاظ
عىل استقرار ومتانة ( )resilienceالقطاع املايل واملرصيف .وهلذا عمدت العديد من
الدول إىل إضافة حزمة من السياسات االقتصادية؛ كدعم القطاع اخلاص بتحمل
جزء معترب من رواتب موظفيه (- )% 60كام يف السعودية عىل سبيل املثال ،-أو
دفع ما عليه من مستحقات مالية واجبة الدفع ،والتخفيف من العبء الرضيبي
لفرتة حمددة( ،((2وغريها الكثري يف الدول العربية كام يرصد التقرير الصادر عن
صندوق النقد العريب( ،((2وحتى يف غريها من الدول كام يرصد ذلك صندوق
النقد الدويل يف تقاريره الدورية عن آخر املستجدات املتعلقة باجلائحة(.((2
فبسبب سياسات االغالق والتباعد االجتامعي تأثرت العديد من القطاعات
االقتصادية؛ كالنفط ،والسياحة ،والطريان ،والسيارات .وستنعكس تلك الوضعية
بالسلب عىل عدد من املتغريات االقتصادية الكلية كتدفقات االستثامرات األجنبية،
ومعدالت البطالة؛ والتي يبدو أهنا ستتأثر بشكل كبري جدً ا ،حيث أشار صندوق
النقد الدويل استنا ًدا إىل بيانات املنظمة الدولية للعمل ( )ILOإىل أن أكثر من 300
مليون شخص قد يفقدون وظائفهم يف الربع الثاين من هذا العام (.((2()2Q20
( ((2صندوق النقد الدويل .آفاق االقتصاد اإلقليمي :الرشق األوسط وآسيا الوسطى .واشنطن :صندوق النقد الدويل ،أبريل  ،2020ص .هـ؛

Hausmann, Ricardo. The Economic Implications of COVID-19 + Oil Price Shock for Saudi Arabia. Presentation. Growth Lab, Harvard

.Kennedy School. Centre for International Development, Harvard University, April 2nd, 2020, p. 14
(24) KPMG. The Impact of COVID-19 on the Banking Sector in of Saudi Arabia: Redefining Priorities in uncharted Waters. KPMG,
Switzerland, April 23rd, 2020, p. 4.

( ((2صندوق النقد العريب .تقرير آفاق االقتصاد العريب – اإلصدار احلادي عرش .أبو ظبي ،صندوق النقد العريب ،أبريل 2020م .ص.48-36 .
(26) IMF. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. April 2020. Washington, IMF, 2020a.; IMF. World Economic Outlook
Update, June 2020, 2020b.
(27) IMF. World Economic Outlook Update, June 2020, p. 2.
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وهكذا ستُفيض تلك العوامل جمتمعة مع غريها إىل التأثري عىل بعض األنشطة و/
أو جماالت العمل املهمة بالنسبة للعديد من مؤسسات القطاع املايل؛ املصارف
التجارية عىل وجه اخلصوص ،ومن األنشطة واملجاالت التي ستتأثر من غري
شك:
.

1حجم اإليداعات ومصادر التمويل األخرى (جانب اخلصوم (liabilities

 .)sideسيتأثر هذا البند بسبب ارتفاع نسبة البطالة (الترسيح الدائم
واملؤقت) و/أو ختفيض رواتب املوظفني والعامل بشكل كبري .يف ظل
هذه األوضاع التي تتسم بحالة عدم يقني غري مسبوقة (unprecedented
 ،)uncertaintyبالنسبة لألوبئة التي شهدها العامل يف العقود القريبة
تنافسا شديد ًا بسبب
املاضية( ،((2من املتوقع أن تشهد الساحة املرصفية
ً
انخفاض حجم املوارد املالية السائلة .وقد تلجأ بعضها لالندماج عىل
غرار ما يتم تداوله يف السوق السعودية من اندماج مرصيف حمتمل بني
البنك األهيل ( )NCBوجمموعة سامبا املالية ( )SAMBAمما سيؤدي -يف
حال إمتامه -إىل إجياد أحد أكرب الكيانات املرصفية يف املنطقة( ،((2وقد ُيفيض
يف الوقت نفسه إىل انخفاض مستوى امليزة التنافسية بالنسبة للعمالء وبقية
املصارف ذات األحجام املتوسطة والصغرية.
2 .التعثر وعدم السداد (جانب األصول ()assets side؛ مما يؤثر عىل املتانة
املالية التي «استقبلت» هبا املصارف اجلائحة يف املرحلة األوىل عىل ظهور
وتفيش كُورونا يف العامل .وقد أبدى العاملون يف القطاع املرصيف يف بعض
دول اخلليج بناء عىل استطالع آلرائهم بخصوص اآلثار املحتملة لتفيش
الفريوس عىل املصارف اإلشارة إىل تأثر املؤسسات الصغرية واملتوسطة
الشديدة بالوضع ،مما سينعكس سل ًبا عىل املستحقات املالية التي للقطاع
(28) Ahir, Hites; Bloom, Nicholas and Furceri, Davide. Global Uncertainty Related to Coronavirus at Record High. IMF Blog. April 4th, 2020

( ((2صحفية االقتصادية .االندماج املحتمل بني «األهيل» و»سامبا» سينتج عنه أحد أكرب البنوك يف املنطقةhttps://www.aleqt.com/. 25 .
يونِيو 2020م.
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عىل هذه املؤسسات؛ مجيع املستجوبني -تقريبا -وضعوا هذا العامل يف
املقدمة ،ثم أتبعوه بالقطاع االستهالكي(.((3
3 .التباعد االجتامعي واحلجر الصحي مما فرض اللجوء إىل تطبيقات وتقنيات
العامل الرقمي واالفرتايض من قبل األفراد ،وأفىض إىل التعامل معه كأولوية
مهمة من قبل القطاع املرصيف( ،((3وهذا ما سيؤثر بشكل كبري عىل الوسائل
«التقليدية» التي تعامل معها الزبائن كزيارة الفروع ،ومكائن الرصف
اآليل ،مما قد ُيسهم يف جلوء املصارف إىل ختفيض عدد الفروع ،واملكائن،
وهذا بدوره سينعكس عىل سوق العمل يف القطاع املرصيف نفسه .وهكذا
نالحظ أن اجلائحة أوجدت وضعية «خاصة ومعقدة»؛ يؤثر فيها العرض
عىل الطلب ،والعكس ،وجانب اخلصوم يؤثر يف األصول يف ميزانيات
املصارف ،والعكس صحيح.

ُ
المبحث الرابع – تأثير جائحة كوفيد 19 -على صناعة التمويل اإلسالمي
ُيمثل تأثر القطاع و/أو القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد دولة ما أحد املداخل
املهمة ملعرفة أثر جائحة كُورونا عىل صناعة التمويل اإلسالمي .ففي دول جملس
التعاون اخلليجي ،ويف غالب الدول العربية وغري العربية النفطية نجد أن قطاع
النفط يلعب هذا الدور بصورة واضحة؛ حيث إنه كلام تَعافت أسعار هذا القطاع
انعكس ذلك إجياب ًا عىل األداء االقتصادي ،والعكس صحيح كام يوضح الشكل
( )10يف حال أكرب اقتصاد خليجي وأكرب مصدر للنفط يف منظمة أوبك؛ وهو
االقتصاد السعودي .وقد أظهرت التقارير والدراسات قبل تفيش جائحة كُورونا
مدى تأثر الصناعة بام حيدث يف قطاع النفط( .((3وهذا أمر غري مستغرب ألن
النفط يمثل أحد املصادر املهمة للدخل والسيولة يف الرتكيبة االقتصادية للبالد
(30) KPMG. The Impact of COVID-19 on the Banking Sector in of Saudi Arabia: Redefining Priorities in uncharted Waters, p. 6.

( ((3املرجع نفسه ،ص.8-7 .

(32) IFSB. Islamic Financial Services Industry Stability Report (FSR). IFSB, Kuala Lumpur, July 2019, p. 3.
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التي تعتمد عليه بشكل رئيس.
بنا ًء عىل ما سبق فقد شكل انخفاض أسعار النفط بمعدل  % 65منذ هناية عام
2019م وحتى اآلن( ،((3أحد القنوات الرئيسة التي أثرت عىل أداء االقتصاد
السعودي ،خاصة وأن  % 17من صادرات هذه املادة تتجه نحو الصني ،وهو ما
يمثل «ض ْع ْفي ما كانت عليه تلك النّسبة إ َّبان فريوس سارس عام 2003م»(.((3
وقد بدا تأثر االقتصاد بال وضع املتذبذب يف أسواق النفط من العام املايض،
كام تُظهر معطيات اهليئة العامة لإلحصاء كام يف الشكل ()10؛ حيث َيظهر مدى
االرتباط الكبري بني االثنني سل ًبا ،وإجيا ًبا .وهكذا احلال يف معظم الدول العربية
النفطية.
الشكل ( – )10تأثر نمو االقتصاد السعودي بأوضاع سوق النفط خالل عام 2019م
الشكل ( – )10أتثر منو االقتصاد السعودي أبوضاع سوق النفط خالل عام 2019م
6%
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املصدر:

اهليئة العامة لإلحصاء .الناتج احمللي اإلمجايل للربع الرابع 2019م2020 ./https://www.stats.gov.sa .م.
املصدر :اهليئة العامة لإلحصاء .الناتج املحيل اإلمجايل للربع الرابع 2019م 0202 ./https://www.stats.gov.sa .م.

كما وأتثر االقتصاد بتوقف األنشطة أو استمرارها بشكل حمتشم -يكاد يُقارب العدم -يف القطاعات األخرى
ووسائل النقل
الطْيان
كالفندقة ،و
Implicationsئيس
هباofبشكل ر
اخلدمات+ Oilاملرتبطة
اخلصوص -forو
(33) Hausmann,
Ricardo.
The Economic
COVID-19
Price Shock
وجهSaudi Arabia.
كالسياحة -العمرة واحلج على p. 2.
( ((3اخلبري املالية .فايروس كُورونا واالقتصاد السعودي .جدة ،اخلبري املالية ،مارس 2020م ص.7 .

األخرى .وسينعكس هذا الوضع سلباً من غْي شك على أداء القطاع املايل واملصريف ،ومنه املصارف اإلسالمية اليت
االحتياجات اخلاصة ابلسفر ،أو التعليم ،وغْيمها من املتطلبات املؤثرة
تُقدم العديد من املنتجات واخلدمات املالية ملقابلة
51
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كام وتأثر االقتصاد بتوقف األنشطة أو استمرارها بشكل حمتشم -يكاد ُيقارب
العدم -يف القطاعات األخرى كالسياحة -العمرة واحلج عىل وجه اخلصوص-
واخلدمات املرتبطة هبا بشكل رئيس كالفندقة ،والطريان ووسائل النقل األخرى.
وسينعكس هذا الوضع سلب ًا من غري شك عىل أداء القطاع املايل واملرصيف ،ومنه
املصارف اإلسالمية التي تُقدم العديد من املنتجات واخلدمات املالية ملقابلة
االحتياجات اخلاصة بالسفر ،أو التعليم ،وغريمها من املتطلبات املؤثرة يف احلياة
املعاشية لألفراد .وقد ذكرت بعض املصادر أن استخدام بطاقات االئتامن انخفض
بشكل كبري يف السوق السعودي ،وأن االقبال عىل عقود التأجري يف السيارات
انخفض كذلك ،وحتى االقبال عىل التمويل العقاري تعرض لالنخفاض
أيضا( .((3وإذا ُأضيف لذلك قطاع األعامل فإن التأثر سيكون أكرب بطبيعة احلال.
ً
أما بالنسبة لدول جنوب رشق آسيا؛ ثاين أكرب منطقة حاضنة لصناعة التمويل
اإلسالمي يلعب قطاع السياحة فيها دور ًا مه ًام يف األداء االقتصادي هلذه الدول؛
وإن كانت درجة االعتامد عليه أقل مما عليه الوضع بالنسبة للنفط يف دول اخلليج،
ومن ثم تتأثر بوضعيته سل ًبا وإجيا ًبا ،وخاصة أن السياحة يف منطقة آسيا واملحيط
اهلادي تأثرت أكثر من غريها من مناطق العامل كام ُيظهر الشكل (.)11

(35) KPMG. The Impact of COVID-19 on the Banking Sector in of Saudi Arabia: Redefining Priorities in uncharted Waters, p. 8.
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الشكل ( – )11تأثر قطاع السياحة بتفيش فريوس كورونا عىل مستوىل العامل يف الربع األول من عام )1Q20( 2020

الشكل ( – )11أتثر قطاع السياحة بتفشي فريوس كوروان على مستوىل العامل ف الربع األول من عام )1Q20( 2020
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املصدرWTO. UNWTO Brieﬁng Note – Tourism and COVID-19, Issue 2. Tourism in SIDS – the challenge of :
املصدرWTO. UNWTO Brieﬁng Note – Tourism and COVID-19, Issue 2. Tourism in SIDS – the :
sustaining livelihoods in times of COVID-19, UNWTO, Madrid, 2020, p. 4.
.challenge of sustaining livelihoods in times of COVID-19, UNWTO, Madrid, 2020, p. 4

أتثرا ابنتشار فْيوس كوروان وهو يلعب
ومن اجلدير ابلذكر أن قطاع السياحة يُعد من أكرب القطاعات االقتصادية ً

مهما جداً يف العديد من االقتصادات؛ حيث تصل حصة هذا القطاع يف اجلزر الصغْية ( 36)SIDSما نسبته
ً
دورا ً
تأثرا
ومن اجلدير بالذكر أن قطاع السياحة ُيعد من أكرب القطاعات االقتصادية
ً
 %80من إمجايل صادرات هذا الدول ،وتتعدى يف الغالب نسبة  .%30وبسبب تطورات األوضاع النامجة عن تفشي
السياح الو ً
مهم
دورا
وهو
كورونا
عدد ً
يلعباجع ً
االقتصادات؛ يف
من بني  58و %78
العديديرتاوح
يف عامليًا مبا
جداافدين
للسياحة تر
العاملية
فريوس املنظمة
بانتشارشْي توقعات
فْيوس ُكوروان تُ
(((3
املفروضة %
نسبته 80
)SIDS
اجلزر
القطاع يف
حصة
حيث.37تصل
علىمن
السفر
املتحدة أنماالقيود
الصغرية (لألمم
للمنظمة التابعة
-2020
هذاير -يونيو
آخر تقر
وجاء يف
العام 2020
تسجيل
وبسببمنذ بدء
 .%أسوأ أزمة
العاملية يف
الغالبالسياحة
املستجد أغرقت
فْيوس كوروان
هذاتفشي
صادراتلكبح
إمجايلرات واحلدود
وإغالق املطا
نسبة 30
وتتعدى يف
الدول،
تطورات
38
تفيش .
عن1950م
النامجةعام
األوضاعالقطاع يف
البياانت عن هذا
فريوس كُورونا تُشري تو ّقعات املنظمة العاملية للسياحة
(((3دول
ومما ينبغي التأكيد عليه أن قطاع السياحة واخلدمات املرتبطة به يلعبان دورا مهما يف اقتصادات العديد من
تراجع عدد السياح الوافدين عامل ًيا بام يرتاوح بني ً 58و %ً 78يف العام . 2020
الشرق األوسط ومشال افريقيا كذلك؛ كمصر ،واملغرب ،وتونس ،واإلمارات (ديب على وجه اخلصوص) ،والسعودية
وجاء يف آخر تقرير  -يونيو  - 2020للمنظمة التابعة لألمم املتحدة أن القيود
(احلج والعمرة بشكل رئيس) .فقد جاء يف مدونة صندوق النقد الدويل أنه حىت أواخر مارس املاضي "وصل إلغاء
كورونا
تفيش
لكبح
املطارات
وإغالق
املفروضة يفعىل
املتحدة
فريوسالعربية
يف اإلمارات
ابلتجزئة
واحلدودوالبيع
خدمات الضيافة
بينما أتثرت
السفر،% 80
مصر إىل
الرحالت السياحية

املستجد أغرقت السياحة العاملية يف أسوأ أزمة منذ بدء تسجيل البيانات عن هذا
القطاع يف عام 1950م (.((3
ومما ينبغي التأكيد عليه أن قطاع السياحة واخلدمات املرتبطة به يلعبان دور ًا مه ًام
Small Island Developing States
WTO. UNWTO Brieﬁng Note – Tourism and COVID-19, Issue 2. Tourism in SIDS – the challenge of sustaining
كذلك؛ inكمرص،
وشامل p.افريقيا
يف اقتصادات العديد من دول الرشق األوسط
livelihoods
times of COVID-19,
4.
36
37

38

املرجع نفسه ،ص.4 .

(36) Small Island Developing States
(37) WTO. UNWTO Brieﬁng Note – Tourism and COVID-19, Issue 2. 19
Tourism in SIDS – the challenge of sustaining livelihoods in times of
COVID-19, p. 4.

( ((3املرجع نفسه ،ص.4 .
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واملغرب ،وتونس ،واإلمارات (ديب عىل وجه اخلصوص) ،والسعودية (احلج
والعمرة بشكل رئيس) .فقد جاء يف مدونة صندوق النقد الدويل أنه حتى أواخر
مارس املايض «وصل إلغاء الرحالت السياحية يف مرص إىل  ،% 80بينام تأثرت
خدمات الضيافة والبيع بالتجزئة يف اإلمارات العربية املتحدة وبلدان أخرى»(((3؛
ومن البلدان األخرى التي مل تُرش إليها املدونة توقف العمرة ،وإقامة شعرية احلج
بنسبة حمدودة جد ًا ،وهو ما أثر عىل إجيار الفنادق والشقق املفروشة ،والنقل
وغريها من اخلدمات املساندة للحج والعمرة ،ناهيك عن اخلسائر املبارشة فيام
يتعلق باالقتصاد السعودي.
ومن جهة أخرى أشار احتاد املصارف العربية يف تقريره رقم  474إىل أن آثار
كبريا؛ حيث َيتوقع التقرير
فريوس كورونا عىل قطاعي السياحة والطريان سيكون ً
«أن يشهد عدد سياح العامل العريب
انخفاضا بنسبة  % 40مقارنة بالعام املايض،
ً
وتراجع ًا يف اإليرادات قد يصل اىل  28مليار دوالر ،مع انخفاض مسامهة قطاع
الطريان يف الناتج اإلمجايل العريب بنحو  65مليار دوالر»(.((4

إن انتقال االنعكاسات السلبية التي تعرض هلا كل من قطاعي النفط والسياحة
يف املناطق الرئيسة احلاضنة لصناعة التمويل اإلسالمي يمكن معرفة حجمها
وتأثريها عىل وجه الدقة حال استخدام احلكومات و/أو الرشكات الكربى لصيغ
التمويل اإلسالمي -الصكوك عىل سبيل املثال -لتمويل بعض املشاريع املهمة،
كاملوانئ ،واملطارات ،واملرافق الرياضية ،أو السياحية الكربى فتسبب الوضع يف
إيقاف مؤقت أو دائم لتلك املشاريع .مل يقف الباحث يف حدود ما اطلع عليه
من تقارير ودراسات ما أشار إىل حدوث وضع من هذا القبيل يف أي من الدول
املنضوية حتت سقف املنطقتني املهمتني يف صناعة التمويل اإلسالمي؛ اخلليج،
وجنوب رشق آسيا.

( ((3أزعور ،جهاد .جائحة كوفيد -19يف منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى :صدمة مزدوجة تواجه املنطقة .مدونة صندوق النقد الدويل24 .
مارس 2020م .متاحة عىل الرابط التايل ./https://www.imf.org/ar :تاريخ الزيارة  18يوليو 2020م.
( ((4احتاد املصارف العربية .املنظمة العربية للسياحة :انخفاض عدد السائحني وتراجع يف اإليرادات .العدد  .474موقع االحتاد اإللكرتوينhttps:// :
 ./uabonline.orgد .ت .تاريخ الدخول 19 :يوليو .2020
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باإلضافة إىل ما سبق هناك قنوات أخرى ينتقل عربها تأثر صناعة التمويل
اإلسالمي يف مثل األوضاع التي يمر هبا العامل واملتسمة بالتعقيد وعدم اليقني،
ومما يمكن اإلشارة إليه ما ييل:

1 .اإليداعات والنمو االئتامين ()credit growth؛ أي تأثر جانبي اخلصوم
واألصول مليزانيات املصارف اإلسالمية بسبب التأثر بسوق العمل (العرض
والطلب عىل اخلدمات واملنتجات املالية يف آن واحد)؛ فمستويات البطالة
ستعرف ارتفاع ًا ،ومن ساعفه احلظ من العامل واملوظفني بعدم فقد الوظيفة
قد يتعرض لتخفيض الراتب واألجر كام حصل يف بعض الدولُ .يضاف
إىل ذلك تأثر سوق العمل يف الدول اخلليجية بمغادرة أعداد كبرية من
العاملة األجنبية مع هناية هذا العام؛ فعىل سبيل املثال تتوقع رشكة جدوى
لالستثامر أن يغادر نحو  1.2مليون عامل أجنبي اململكة العربية السعودية
مع هناية العام( .((4ومغادرة هذا العدد املعترب من العاملة سيؤثر عىل قطاعات
خمتلفة؛ كالضيافة وخدمات األغذية -كام تذكر الرشكة  ،-وستتأثر املصارف
ومنها اإلسالمية كذلك؛ ألن هذه الرشحية العريضة من العامل واملوظفني
تتعامل بشكل أو آخر مع املصارف اإلسالمية يف شكل إيداعات للرواتب
أو حتويالت ألوطاهنم (حتويالت املغرتبني ( ،((4()remittancesوكلها عوامل
تؤثر يف مستوى النشاط اخلدمي للمصارف ،ويف مستوى النتائج املالية يف
هناية السنة .ومن املعلوم أن اإليداعات حتت الطلب ُتثل احلصة الرئيسة
يف حجم اإليداعات بأشكاهلا املختلفة لدى املصارف .ففي السنة الفارطة
(2019م) -عىل سبيل املثال -مل تقل هذه النسبة عن  % 61من إمجايل الودائع

( ((4جدوى لالستثامر .تطورات سوق العمل السعودي .جدوى لالستثامر ،الرياض ،يونيو 2020م ،ص.5 .
( ((4أشار صندوق النقد الدويل يف دراسة أخرية له إىل أن املجتمعات الفقرية التي تعتمد بشكل كبري عىل هذا النوع من مصادر الدخل ستتأثر بشكل
بالغ نتيجة اآلثار املرتتبة عىل جائحة كُورونا؛ حيث إن حتويالت املغرتبني لبلداهنم ُقدرت بقيمة  350مليار دوالر عام 2018م ،وهو ما جتاوز حجم
االستثامرات املبارشة عىل املستوى العاملي .هذا الرقم سيتعرض النخفاض بمقدار  20%هذا العام ،مما سيزيد من معاناة األرس يف املجتمعات الفقرية،
(Sayeh Antoinette and Chami, Ralph. Lifelines in Danger: The COVID-19 pandemic threatens to dry up a vital source of income for poor and
)..fragile countries. Finance & Development Magazine, IMF, June 2020, p. 18
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املرصفية يف اململكة العربية السعودية خالل العام املنرصم( .((4وقد ال خيتلف
كثريا يف بقية دول اخلليج بسبب التشابه الكبري يف أسواق العمل ودور
الوضع ً
القطاع احلكومي يف النشاط االقتصادي ،ويف تركيبة وعمل النظم املالية .كام
أن التشابه يف العادات والتقاليد املؤثرة يف السلوك االقتصادية متقارب إىل
حد كبري .ومما جيب االنتباه إليه فيام يتعلق بمستوى االيداعات والسيولة يف
خطرا وقلق ًا يف حال لالنخفاض فحسب ،بل ويف حال
املصارف أنه ال يشكل ً
الفائض كذلك؛ ألن وض ًعا كهذا إذا استمر لفرتة طويلة سيعرض املؤسسات
لكلفة الفرصة الضائعة بعدم االستفادة من العوائد التي قد تتحقق يف حال
توظيف تلك الفوائض املالية .كام أن تضخم هذا البند لدى املصارف قد ينُم
عن تعرض االقتصاد ملعضلة فخ السيولة ( ،)liquidity trapالتي أثارت قلق

االقتصادي الربيطاين كينز ( )Keynesيف أزمة الكساد الكبري يف ثالثينيات
وصناع
القرن املايض( ،((4وما تزال هذه املعضلة تثري قلق االقتصاديني ُ
القرار؛ ألن وجودها ُيسهم يف ختفيض حجم الطلب الفعال يف االقتصاد،
وقد حصل يشء من ذلك يف أزمة  2008-2007املالية ،وهو مرشح للظهور
يف ظل ظروف جائحة كورونا .ومما قد ُيستأنس به يف هذا اإلطار هو ما ظهر
من ارتفاع طفيف حلجم اإليداعات يف املصارف السعودية يف الربع األول
من العام ()1Q20؛ إال أن اإليداعات حتت الطلب عرفت حتسنًا عن ما كان
عليه وضعها يف الربع األخري من عام 2019م ()4Q19؛ حيث بلغت نسبتها
نموا بمقدر  % 6.1مقارنـــــة بنســــبة
 % 64من إمجايل الودائع ،وسجلت ً
نمو  % 0.6يف الربع السابق( .((4وهذا يعني أن األفراد والعوائل والرشكات
قد يتجه سلوكهم نحو تفضل االحتفاظ بأمواهلم يف شكل إيداعات سائلة
( ((4بلغت تلك النسب % 63 :يف الربع األول ،و % 64يف كل من الربع الثاين والثالث ،أما الربع الرابع فقد سجل أدنى نسبة وهي  .% 61املصدر:
مؤسسة النقد العريب السعودي (ساما) .تقارير التطورات النقدية واملرصفية ( .)Q1; 2; 3; 4ساما ،الرياض2019 ،م؛ وساما .تقرير التطورات النقدية
واملرصفية – الربع األول .ساما ،الرياض2020 ،م.

(44) Stiglitz, Joseph E. and Rashid, Hamid. Which Economic Stimulus Works? Jun 8, 2020.

( ((4مؤسسة النقد العريب السعودي (ساما) .تقرير التطورات النقدية واملرصفية – الربع األول2020.م .ص.6-5 .
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عوضا عن االنفاق واالستهالك ،أما االستثامر فوضعه أعقد بسبب الظروف
ً
االستثنائية التي تتعرض هلا املناشط االقتصادية املختلفة .وعىل كل هذه مسألة
جديرة بالفحص والتتبع للنظر يف مدى انطباق ما حتدث عنه كينز ويثريه
االقتصاديون فيام يتعلق بمعضلة فخ السيولة التي تزيد األوضاع االقتصادية
سو ًءا يف زمن االضطرابات.
2 .التعثر وعدم السداد وحاالت اإلفالس (املخاطر االئتامنية (credit or
 )default risksالتي تعرض وسيتعرض هلا العديد من طالبي التمويل
لألغراض املختلفة؛ استهالكية كانت أم إنتاجية ألن اجلائحة أثرت عىل
العرض والطلب ،وليس عىل أحدمها كام حصل يف أزمة 2008-2007م املالية.
إن تعرض املرصف أو املؤسسة املالية لذيول من هذا القبيل سيفرض عليها
تطبيق إجراءات كاإلمهال للمعرس وإسقاط بعض التمويالت التي يعجز
أصحاهبا عن أدائها( ،((4وغري ذلك من التدابري التي طالبت احلكومات
مراعاهتا من املصارف المتصاص الصدمات التي تعرضت هلا القطاعات
املختلفة؛ اخلدمية منها عىل وجه اخلصوص ،كالسياحة ،والفندقة واملواصالت
(الطريان بشكل رئيس) .وسيؤثر ذلك من غري شك عىل النتائج املالية ،وعىل
اخلدمات التي تقدمها؛ وكلام طال أمد ذلك كلام كانت اآلثار أشد ،والعكس
صحيح.
3 .التأثري اإلرشايف والقانوين ( .)supervisory and regulatory impactال
شك يف أن لألزمات والكوارث الكبرية األثر أبعا ًدا متعددة ومنها جوانب
اإلرشاف والرقابة يف الفرتة التي يمس فيها تأثري تلك االضطرابات واهلزات
عمل املؤسسات والقطاعات املختلفة ،ومنها صناعة التمويل اإلسالمي
ومؤسساته .وهلذا قامت املصارف املركزية يف الدول -ومنها الدول العربية-
( ((4يتم التفريق يف مثل هذه األوضاع -من الناحية املحاسبية والقانونية -بني التمويالت املتعثرة ()NPLs؛ أي املشكوك يف حتصيلها ،وتلك التي
ال ُيرجى سدادها (املعدومة) بسبب عجز املدين عن الوفاء هبا ألي سبب كان ،وهو ما يتطلب إبراز ذلك يف القوائم املالية للمؤسسات املعنية يف البنود
املخصصة لكل صنف وفئة.
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إىل اختاذ العديد من التدابري واإلجراءات( ،((4وطالبت املصارف االلتزام هبا
من أجل أن تقوم املصارف التجارية وبقية املؤسسات املالية بدور مساند
خلطط احلكومات للتخفيف من شدة الركود االقتصادي من جهة ،ولضامن
سالمة ومتانة النظام املايل واملرصيف من جهة أخرى .األمر اإلجيايب يف هذه
املرحلة من ُعمر اجلائحة أن النسب اخلاصة بكفاية رأس املال ()CAR
وغريها من املتغريات املالية األخرى(َ ((4أبانت عن وضعية مرحية بالنسبة
للقطاع املرصيف ،ومنه اإلسالمي بطبيعة احلال(((4؛ بل إن املصارف اإلسالمية
َبدَ ت يف وضع أفضل حيث بلغ معدل كفاية رأسها جمتمعة نسبة  % 18.2العام
املايض (2019م)( ،((5وهي نسبة أعىل بكثري من متطلبات بازل  ،IIIكام أن
النتائج املتعلقة بمتطلبات بازل األخرى كالسيولة ،والرفع املايل (،)leverage
واملراجعة الرقابية ،وانضباط السوق كانت يف وضع قريب و/أو مماثل يف
بعض احلاالت إىل ما حتقق يف متطلب كفاية رأس املال ،مع اختالف بني
املصارف يف البيئات املختلفة بطبيعة احلال( .((5وهو ما يوفر نو ًعا من األرحيية
بالنسبة لسلطات اإلرشاف ذات النظام املايل املزدوج (dual banking
 ،)systemأو تلك التي تلعب فيها صناعة التمويل اإلسالمي دور ًا نظام ًيا
بارز ًا -كام سبق إيضاحه -إال أن الوضع قد يتبدل إذا طال أمد اجلائحة،
وتعرضت االقتصادات احلاضنة للصناعة إىل ركود أكرب من التوقعات
األخرية لصندوق النقد الدويل( ،((5وغريه من املؤسسات االقتصادية واملالية
العاملية(.((5
4 .التحوالت الرقمية ( )digital transformationوتأثريها عىل اخلدمات
( ((4صندوق النقد العريب .تقرير آفاق االقتصاد العريب – اإلصدار احلادي عرش .ص.48-36 .
( ((4كنسبة القروض إىل الودائع ( ،)LDRونسبة االحتياط القانوين ( ،)SLRونسبة مستوى التمويل الصايف املستقر (.)NSFR

(49) KPMG. The Impact of COVID-19 on the Banking Sector in of Saudi Arabia: Redefining Priorities in uncharted Waters, p. 9.
(50) TC. The COVID-19 PANDEMIC: Supervisory Implications Priorities for Islamic Banking, p. 6.

( ((5عبد املنعم ،هبة؛ وقعلول ،سفيان؛ وقندوز عبد الكريم .تطبيق البنوك املتوافقة مع الرشيعة ملتطلبات بازل  IIIيف الدول العربية .أبو ظبي ،صندوق
النقد العريب .د .ط .يوليو 2020م .ص .31-22 .مما ينبغي اإلشارة إليه فيام يتعلق بمعايري بازل ومدى مالءمتها وتطبيقها من قبل املصارف اإلسالمية فإن
ملجلس اخلدمات املالية اإلسالمية ( )IFSBجهو ًدا مقدرة لتذليل الصعاب يف هذا األمر .وقد طور املجلس العديد من املعايري االحرتازية اخلاصة باملصارف
اإلسالمية بإجراء التعديالت املناسبة عىل معايري بازل ،وهي متاحة عىل موقع املجلس عىل شبكة االنرتنت.https://www.ifsb.org/ar_index.php :
(52) IMF. World Economic Outlook Update, June 2020: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery. p. 7.

( ((5كالبنك الدويل ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة السياحة العاملية ،ومنظمة التجارة العاملية.
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اختصارا بالتقنية املالية ( )Fintechأو اخلدمات
واملنتجات املالية فيام ُيعرف
ً
املالية القائمة عىل التقنية .وهو جمال مؤثر ومطروح بشكل كبري قبل تفيش
جائحة كورونا؛ حيث إن إمجايل االستثامرات يف هذا القطاع بلغت  128مليار
دوالر عام 2018م ،ومن املتوقع أن ينمو حجم تلك االستثامرات بمعدل
 % 25خالل السنتني القادمتني ليصل املبلغ إىل قرابة  310مليار دوالر عام
2022م( .((5وأهم َفاعلني مؤثرين يف هذه التحوالت مها :القطاع احلكومي،
واملؤسسات املالية( ،((5كام أن تطورات التقنية والرقمنة ()digitalization
كبريا يف جماالت احلياة املتعددة واملتنوعة(،((5
تشهد استخدا ًما ُمتزايد ًا وإقباالً ً
هذا يف ظل األوضاع العادية ،أما يف ظل الظروف االستثنائية كتلك التي
أوجدها تفيش فريوس كورونا بسبب تطبيق سياسات التباعد االجتامعي،
والعزل واحلجر ،واإلغالق الداخيل واخلارجي ،وغريها من اإلجراءات
فإن ذلك ُيسهم بشكل معترب يف زيادة الطلب عىل الوسائل والتطبيقات التي
تسمح لألشخاص بالتواصل عن بعد ألي سبب كان؛ العمل ،املناسبات
االجتامعية ،والرسمية .وهذا ما انطبق بشكل كبري عىل وسائل التكنولوجيا
الرقمية كام يوضح الشكل ( )12فيام يتعلق بالنمو األيس لعدد مستخدمي
تطبيق زوم ( .((5()Zoom Appومن املعلوم أن التطورات التقنية احلديثة
واستخدامها يف اخلدمات املالية -كالعمالت املشفرة وتطبيقات اجلوال
ازدهارا بشكل الفت عىل إثر األزمة املالية
ألغراض التحويل املايل -شهدت
ً
2008-2007م ،وهو ما ُيعزز فرضية إسهام اجلائحة احلالية يف اإلقبال عليها
بشكل أكرب من قبل املؤسسات املالية ،ومنها املصارف اإلسالمية.
( ((5املرجع نفسه.

(54) Ketabchi, Natasha. State of the Fintech Industry (with Infographic), 2020.
(56) Ernst & Young (EY). Global FinTech Adoption Index 2019. EYGM Limited. 2019.

( ((5نفس وترية النمو يمكن مالحظتها بالنسبة لتطبيق شبيه بتطبيق زوم وهو مايكروسوفت تيمز ( )Microsoft teamsالذي مل يكن االقبال عليه
يتجاوز  5ماليني مستخدم عام 2018م ،وقد قفز االقبال عليه إىل مستوى  75مليون مستخدم يف هناية أبريل املايض (ُ ،)2020مسج ً
ال زيادة بقرابة
الضعف عن عدد املستخدمني يف شهر مارس ( 44مليون) من العام نفسه؛ Richter, Felix. Microsoft Teams Sees Jump in Usage as Remote Work
..Surges. April 30th, 2020
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املالية 2008-2007م ،وهو ما يُعزز فرضية إسهام اجلائحة احلالية يف اإلقبال عليها بشكل أكرب من قبل
املؤسسات املالية ،ومنها املصارف اإلسالمية.
الشكل ( – )12النمو األيس لعدد مستخدمي تطبيق زووم للمؤمترات واللقاءات االفرتاضية

الشكل ( – )12النمو األسي لعدد مستخدمي تطبيق زووم للمؤمترات واللقاءات االفرتاضية
عدد مستخدمي تطبيق زوم (( )Zoom Appمليون)
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املصدرRoper, Willem. Zoom Grows Exponentially. April 23rd, 2020. :
املصدر.Roper, Willem. Zoom Grows Exponentially. April 23rd, 2020 :

(E-

ومما يعزز الفرضية السابقة ما شهدته بعض اجملاالت من زايدة يف اإلقبال التجارة اإللكرتونية
اإلقبال
زيادة يف
املجاالت
السابقة
فقد يعزز
 .)commerceومما
 )Amazonقفزات
آمازون (
القطاعمنكشركة
بعضيف هذا
شهدتهالعريقة
كات ماالكبْية و
الفرضية الشر
سجلت بعض
اإللكرتونية (
سجلت
 .)E-commerceفقد
الكبريةإىل "نفاد ُمزون
الرشكاترتات-
بعضيف بعض الف
أدى -
خدماهتا ،مما
ايدة الطلب على
التجارةاملالية ويف ز
هائلة يف قيم أسهمها

آمازون (Amazon
كرشكة
القطاع
والعريقةو يف هذا
يف قيم
يقابله من خدمات
هائلة ما
قفزاتيتطلب
هذا) القبيل
لديها .58وتطور من
الطبية"،
املستلزمات
بعض املواد األساسية،
أسهمها املالية ويف زيادة الطلب عىل خدماهتا ،مما أدى -يف بعض الفرتات -إىل
ايدة؛ بل رمبا طفرة يف الطلب
مالية تُسهل مهمة الوصول إىل اخلدمات املعروضة واقتنائها ،وسيعزز هذا الوضع ز
ُ «نفاد خمزون بعض املواد األساسية ،واملستلزمات الطبية» ،لدهيا( .((5وتطور
على اخلدمات املالية القائمة على التقنية .وهذا ما حدث ابلنسبة لوسائل الدفع واالئتمان والتسوية ،والتمويل

من هذا القبيل يتطلب ما يقابله من خدمات مالية تُسهل ُمهمة الوصول
59
اخلدمات عن ذلك.
كأمثلة ومناذج
املعروضة واقتنائها ،وسيعزز هذا الوضع زيادة؛ بل ربام طفرة
الشخصي  ،إىل
يف الطلب عىل اخلدمات املالية القائمة عىل التقنية .وهذا ما حدث بالنسبة
لوسائل الدفع واالئتامن والتسوية ،والتمويل
ونامذجيكنعن
الشخيص(،((5
االقبال عليه يتجاوز 5
كأمثلةالذي مل
)Microsoft
نفس وتْية النمو ميكن مالحظتها ابلنسبة لتطبيق شبيه بتطبيق زوم وهو مايكروسوفت تيمز (teams
ذلك.قفز االقبال عليه إىل مستوى  75مليون مستخدم يف هناية أبريل املاضي (ُ ،)2020مسجالً زايدة بقرابة الضعف عن
يني مستخدم عام 2018م ،وقد

بصورة Richter, Felix.
Microsoft
د املستخدمني يف شهر مارس ( 44مليون) من العام نفسه؛ Teams Sees Jump in Usage as Remote Work
( ((5عيل ،صالح .مالمح جديدة لالقتصاد العاملي يف مرحلة ما بعد «كُورونا» .دراسات خاصة ،العدد  13-04أبريل ،سلسلة دراسات تصدر
غري دورية عن املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة .أبوظبي2020 ،م ،ص.15 .

.Surges. April 30th, 202
علي ،صالح .مالمح جديدة لالقتصاد العاملي يف مرحلة ما بعد " ُكوروان" .دراسات خاصة ،العدد  13-04أبريل ،سلسلة دراسات تصدر بصورة غْي
ية عن املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة .أبوظيب2020 ،م ،ص60 .15 .
(59) Ketabchi, Natasha. State of the Fintech Industry (with Infographic).

Ketabchi, Natasha. State of the Fintech Industry (with Infographic).
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مل تكن مؤسسات التمويل اإلسالمي بعيدة عن االستفادة مما تتيحه التكنولوجيا
املالية من فرص وتوفره من إمكانات واعدة قد تسهم يف تعزيز مكانتها وزيادة
حصتها يف السوق .يف هذا اإلطار أشار تقرير رشكة ( ،)Technavioاملتخصصة
يف األبحاث املتعلقة بالتطورات التقنية املستجدة ،إىل أن سوق الربنامج العاملي
تطورا
للبنوك اإلسالمية( ،((6القائم عىل التقنية والتطورات الرقمية سيشهد
ً
كبريا خالل السنوات األربع القادمة ()2024-2020؛ حيث سيبلغ معدل
ً
(((6
النمو السنوي املركب ( )CAGRنسبة  % 13خالل الفرتة 2024-2020؛
وستصل قيمة العوائد مع هناية الفرتة حوايل  461.83مليون دوالر؛ ومن أهم
الدول التي ستحقق املؤسسات املرصفية املستخدمة للربنامج مكاسب هي:
السعودية ،واإلمارات ،وماليزيا ،وإندونيسيا( .((6يقوم الربنامج عىل تقنيات
الذكاء االصطناعي لتطوير البطاقات الذكية ((Artificial intelligence
 ،)(AIواالستفادة من البيانات الضخمة ( )big dataالتي تتيحها وسائل
التواصل االجتامعي املختلفة(.((6
عوضا عن البطاقات املمغنطة
إن استخدام البطاقات الذكية (ً ،)Smart cards
املعهودة (بطاقات اخلصم واالئتامن ( ،)debit and credit cardsمن شأنه أن
ُيسهم يف التقليل من مسألة الرسقات واالحتيال بام توفره من قدرة عىل تتبع
العمليات التي يقوم هبا العميل بشكل لصيق ومستمر ،مما يمكن من اكتشاف
العمليات «املشبوهة» يف بداية أمرها ،مما يسهل مهمة ا ُملصدر يف اختاذ قرار
اإليقاف أو أنه يتم بشكل آيل (أوتوماتيكي)؛ بسب اعتامد هذه املنتجات عىل
اخلوارزميات ( )logarithmsذات القدرة عىل التعلم ،والذكاء االصطناعي،
ناهيك عن سهولة االستخدام يف الفضاء االفرتايض القائم عىل الرقمنة .لقد
فرضت اجلائحة عىل القطاع املرصيف -ومنه اإلسالمي بطبيعة احلال -عىل
(60) The global Islamic banking software market
(61) Compound Annual Growth Rate
(62) Technavio. Islamic Banking Software Market by Application and Region - Forecast and Analysis (2020 -2024). 2020.
(63) Business Wire. Analysis on Impact of COVID-19 - Global Islamic Banking Software Market 20202024-: Distribution of Smart Cards to
Boost Market Growth. 2020.
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اختبار مدى جاهزيتها لتقديم خدمات قائمة عىل التقانة ،والتحول الرقمي(.((6
وهذا ما يشري إىل أن اجلائحة ستُسهم يف الترسيع يف عملية التحول الرقمي
واستخداماته أكثر مما حدث يف السنوات القريبة املاضية .وهكذا جتد املصارف
اإلسالمية نفسها وسط هذه التطورات أمام حتديات جيب أن تستعد هلا وأن
تستجيب ملا تفرضه عليها وفق خطط مستعجلة مدروسة ،يف ظل أوضاع
ستشهد منافسة رشسة عىل ما ُيتداول من سيولة «شحيحة» يف االقتصاد ،ومن
فرص أقل لعرض اخلدمات واملنتجات .فهل ستكون يف مستوى التحدي
باالستفادة مما تتيحه التقنية من فرص؟ يبدو أهنا كذلك ،فمن خالل زيارة
مواقع بعض املؤسسات عىل شبكة االنرتنت( ،((6ومن خالل التعامل مع

بعضها يلحظ املرء اهتام ًما؛ بل واستخدا ًما لذلك مما يعزز فرضية أن املصارف
اإلسالمية أدرجت هذا املجال ضمن خمططاهتا االسرتاتيجية .وهذا ما يعزز
ما جاء يف دراسات سابقة -وإن كان التطرق فيها للمصارف بشكل عام -من
أن املصارف يف البالد التي حتتضن صناعة التمويل اإلسالمي تسعى إىل تعزيز
مكانتها يف هذا املجال ،بسبب االقبال من قبل املتعاملني عليها .ففي عام 2016
أظهر تقرير رشكة مكنزي ( )McKinseyأن قرابة  % 80من املتعاملني الذين
تم استجواهبم من قبل الرشكة يف دول التعاون اخلليجي يرغبون يف حتسني
البنوك خلدماهتم اإللكرتونية من خالل اعتامد املزيد من برامج التقنية الرقمية
ليشمل خدمات أكثر مما هو متاح حال ًيا ،وأهنم مستعدون لتوجيه جزء من
معامالهتم ملصارف تقدم خيارات أوسع يف هذا املجال( .((6والسبب الرئيس
يف هذه الرغبة هو أن استخدام األجهزة؛ «كاهلواتف الذكية» التي متكن هؤالء
الزبائن من التعامل مع منتجات التقنية املالية منترشة بشكل كبري يف دول
(64) KPMG. The Impact of COVID-19 on the Banking Sector in of Saudi Arabia: Redefining Priorities in uncharted Waters. p. 15.

( ((6كالراجحي ،والبالد ،واإلنامء يف السعودية ،وبيت التمويل الكويتي يف الكويت ،وبنك ديب اإلسالمي يف اإلمارات ،وبنك البحرين اإلسالمي؛
حيث طورت املؤسسات تطبيقات خاصة هبا لالستخدام عرب «األجهزة الذكية ( »)smart devicesتُسهل عملية الوصول إىل اخلدمات املختلفة،
خاصا للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت.
قسم ً
والتواصل مع املرصف .كام خصصت ً

(66) Shirish, Kishan; Jayantilal, Sheinal and Haimari, George. Digital banking in the Gulf Keeping pace with consumers in a fast-moving
marketplace. McKinsey & Company Banking, November 2016, p. 5.

62

العدد ( - )13عدد خاص

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

اخلليج.
5 .األثر عىل أسواق املال اإلسالمية من خالل أهم أداة فيها وهي الصكوك،
وعىل صناعة التكافل (الـتأمني اإلسالمي) .فيام يتعلق بالصكوك تشري
معطيات مؤسسة موديز للتصنيف االئتامين ( )Moody’s Ratingsإىل أن
إصدارات الصكوك ستكون مستقرة عند مستوى  180مليار دوالر هذا العام
مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها  179مليار دوالر العام املايض .ومع ذلك
يمكن أن تتعرض السوق النخفاض طفيف بسبب عزوف املستثمرين عىل
اإلقبال عىل هذا النوع من األدوات املالية .يف حني ستشهد صناعة التكافل
نموا بسبب ما عرفته من انتشار يف بيئات ترشيعية جديدة .كام قد يشهد قطاع
ً
التكافل نمو ًا طفيف ًا يف بعض البيئات العريقة؛ ماليزيا والسعودية عىل وجه
اخلصوص( .((6أما مؤسسة ستاندراد آند بوروز ( )S&Pفلدهيا توقعات
خمتلفة؛ حيث ترى أن إصدارات الصكوك قد تتعرض النخفاضات بنسبة
 % 40هذا العام عن إصدارات العام السابق له (2019م)( .((6وهي توقعات
منطقية يف ظل حالة عدم اليقني الكبرية التي ُتيط بالتطورات االقتصادية
واملالية ،ويف ظل جلوء العديد من الدول إىل اخليار «األسهل» يف االستدانة
املتمثل يف استخدام السندات بدل الصكوك؛ التي يتطلب إصدارها وقتًا
أطول وإجراءات أعقد( .((6ومع اإلشارة إىل هذه التوقعات السلبية إال أن
املؤسسة تُبدي تفاؤالً بأن متثل اجلائحة فرصة لنمو وتطور الصناعة عىل املدى
البعيد.
6 .األثر عىل الصناديق االستثامرية اإلسالمية ( .)Islamic mutual fundsمتثل
اململكة العربية السعودية وماليزيا أهم بلدين حاضنني هلذه الصناديق ،والتي
تعرضت قيم األصول التي تُديرها إىل االنخفاض يف الربع األول من هذا
(67) Moody’s. Research Announcement: Moody’s - GCC and Malaysia to drive Islamic finance growth.. April 30th, 2020.
(68) Damak, Mohamed; Roy, Dhruv and Mensah, Samira. Islamic Finance 20202021-: COVID-19 Offers an Opportunity for Transformative
Developments. S&P Global Ratings: https://www.spglobal.com/, June 15th, 2020.

( ((6املرجع نفسه.
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العام ( ،)1Q20بسبب انتشار كُوفيد 19 -وما نجم عنه من إجراءات ،كام يشري
تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف االئتامين( .((7وقد أدى هذا الوضع إىل تغيريات
يف مراكز الرتتيب بني الدولتني بسبب أداء الصناديق املتباين يف كال القطرين؛
فقد حققت أصول الصناديق جمتمعة يف السعودية نسبة نمو قدرت بـ % 3؛
يف حني شهدت قيم نظريهتا يف ماليزيا
انخفاضا كبري ًا بنسبة  .((7( % 15وقد
ً
نجم عن هذه التطورات أن تقدمت السعودية عىل ماليزيا ألول مرة فيام يتعلق
بالقيمة اإلمجالية لألصول املدارة (.)assets under management (AUM
ومع تسجيل هذه احلقيقة؛ إال أن الوضعية قد تتبدل يف أية حلظة بسبب
العديد من املبادرات وا ُملحفزات؛ كتخفيض الرضائب ،من قبل احلكومة
املاليزية للحيلولة دون تدهور أكرب للقطاع؛ بل السعي النتعاش ونمو أكرب
مهم يف النظام املايل يف
دورا ً
هلذا النوع من أصول املالية اإلسالمية التي تلعب ً
البلد هذا من جهة ،وبسبب أن وضع الصناديق يف السعودية عىل املدى البعيد
بعد النهوض من الركود احلايل -أكثر عرضة لالنخفاض والتذبذب منالصناديق يف ماليزيا -وهذا حسب تقدير رشكة فيتش للتصنيف االئتامين-
من جهة أخرى.
ومما هو جدير بالتنبيه عليه يف ختام هذه الفقرة أنه كلام طال أمد اجلائحة ،كلام
كانت النتائج السلبية أشد ،والعكس صحيح ،وهذا أمر َبدهي؛ الشكل ()13
ُيقدم مثاالً عىل ذلك .وهذا يعني أن الوضع يتسم بالتعقيد وعدم اليقني غري
املسبوق ،مما جيعل حجم التأثريات للجائحة عىل صناعة التمويل اإلسالمي ،أو
غريها من الصعوبة بمكان.

(70) Fitch Ratings. MMFs Central to AUM Divergence in Major Islamic Fund Domiciles. Fund & Asset Manager Ratings, Global Money
Market Funds. May 27th, 2020, p. 12-.

( ((7املرجع نفسه ،ص.1 .
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الشكل ( – )13اخلسائر املتوقعة (مليار ريال سعودي) لقطاع السياحة بنا ًء عىل تواريخ حمتملة
الحتواء انتشار الفريوس

نهاية السنة ( 31ديسمير)

67.67

نهاية الصيف ( 22سبتمبر)

47.37

الحج ( 29يوليو)

33.83

عيد الفطر ( 24مايو)

20.3

رمضان ( 24أبريل)

13.53
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اخلامتة :النتائج والتوصيات
أوضاعا اقتصادية ومالية استثنائية ابلغة الصعوبة والتعقيد ابلنسبة
أوجد ظهور وتفشي جائحة فْيوس ُكوروان املستجد
ً
القتصادات دول العامل بدون استثناءً مما انعكس سلبًا على النشاط االقتصادي فيها وبدرجات متفاوتة كما أظهرت

كودا اقتصادايًكبْياً؛
تقديرات صندوق النقد الدويل وغْيه من اجلهات احمللية والعاملية؛ الرمسية واخلاصة .وسيشهد العامل ر ً
أشده سوءًا يف أوراب وأمريكا ،وأخفه -فيما يبدو -يف اقتصادات الدول الصاعدة والنامية .وقد أتثرت بذلك مجيع
القطاعات واألنشطة االقتصادية؛ بل ومجيع جمالت احلياة املختلفة .يف الوقت نفسه شهدت بعض اجملاالت إقباالً
كبْيا كما حصل ابلنسبة للخدمات واملنتجات املالية القائمة على التقنية .وملعرفة اآلاثر احملتملة للنازلة على
وازدهاراً ً
صناعة التمويل اإلسالمي استعرضت الدراسة بشكل جممل التطورات اليت شهدهتا الصناعة يف السنوات القريبة املاضية.
أظهر االستعراض حقائق جد ُمهمة يف التحليل ابلنسبة للموضوع الرئيس للورقة .متثلت تلك احلقائق يف تركز قطاعي،
وجغرايف للصناعة؛ حيث حتتل املصارف احلصة األكرب يف حجم أصول الصناعة ،وحتتل منطقيت اخلليج العريب ،وجنوب
شرقي آسيا الصدارة يف احتضان تلك أصول ومؤسساهتا املتنوعة .توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج والتوصيات.
أوالً :النتائج .مما ميكن اإلشارة إليه يف هذا الصدد ما يلي:

يف حدود املعطيات اليت متكن الباحث من الوقوف عليها-
نوعا من االستقرار ،وعدم التأثر 65-
 .1شهدت الصناعة ً
يف املرحلة األوىل من تفشي اجلائحة (ديسمرب  2019وإىل هناية يونيو  ،)2020إال أهنا قد تعرف أتثراً يف
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الخاتمة :النتائج والتوصيات
أوجد ظهور وتفيش جائحة فريوس كُورونا املستجد أوضا ًعا اقتصادية ومالية
استثنائية بالغة الصعوبة والتعقيد بالنسبة القتصادات دول العامل بدون استثنا ًء
مما انعكس سل ًبا عىل النشاط االقتصادي فيها وبدرجات متفاوتة كام أظهرت
تقديرات صندوق النقد الدويل وغريه من اجلهات املحلية والعاملية؛ الرسمية
واخلاصة .وسيشهد العامل ركو ًدا اقتصادي ًا كبري ًا؛ أشده سو ًءا يف أوربا وأمريكا،
وأخفه -فيام يبدو -يف اقتصادات الدول الصاعدة والنامية .وقد تأثرت بذلك
مجيع القطاعات واألنشطة االقتصادية؛ بل ومجيع جمالت احلياة املختلفة .يف
كبريا كام حصل بالنسبة
الوقت نفسه شهدت بعض املجاالت إقباالً وازدهار ًا ً
للخدمات واملنتجات املالية القائمة عىل التقنية .وملعرفة اآلثار املحتملة للنَّازلة
عىل صناعة التمويل اإلسالمي استعرضت الدراسة بشكل جممل التطورات
التي شهدهتا الصناعة يف السنوات القريبة املاضية .أظهر االستعراض حقائق
جد ُمهمة يف التحليل بالنسبة للموضوع الرئيس للورقة .متثلت تلك احلقائق يف
تركز قطاعي ،وجغرايف للصناعة؛ حيث حتتل املصارف احلصة األكرب يف حجم
أصول الصناعة ،وحتتل منطقتي اخلليج العريب ،وجنوب رشقي آسيا الصدارة يف
احتضان تلك أصول ومؤسساهتا املتنوعة .توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج
والتوصيات.

ً

أوال :النتائج .مما يمكن اإلشارة إليه يف هذا الصدد ما ييل:

1 .شهدت الصناعة نو ًعا من االستقرار ،وعدم التأثر -يف حدود املعطيات
التي متكن الباحث من الوقوف عليها -يف املرحلة األوىل من تفيش اجلائحة
(ديسمرب  2019وإىل هناية يونيو  ،)2020إال أهنا قد تعرف تأثر ًا يف املراحل
القادمة ،وخاصة إذا طال أمد اجلائحة .وهذا أمر بدهي ،بل ُمشاهد كام حصل
يف أزمة  2008-2007املالية.
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2 .أظهرت بعض التوقعات تأثر الصكوك أكثر من غريها؛ وهذا أمر متوقع ألن
الصكوك أداة متويل تستخدم من قبل احلكومات والرشكات الكربى لتمويل
مشاريع البنية التحتية وغريها من املجاالت املهمة ،وهذه القطاعات قد
تأثرت بشكل كبري بالذي حدث من إجراءات للحد من انتشار اجلائحة .كام
أن األدوات املالية املتداولة يف أسواق املالية الثانوية أكثر عرضة للتقبات من
غريها بسبب حساسية هذه األسواق.
3 .إن معرفة األثر الكيل للجائحة عىل الصناعة سابق ألوانه؛ ألن حتديد ذلك
سيكون مرتب ًطا بعدد من العوامل :كالقطاع الذي توجه له متويالت الصناعة،
وجودة األصول ،والنمو االئتامين ( ،)credit growthوالربحية .ومعرفة
نتائج مرتبطة بعوامل كهذه حيتاج إىل وقت أطول مما غطته الدراسة احلالية.
4 .يظهر أن اخلدمات واملنتجات القائمة عىل التقنية أقل تأثر ًا؛ بل إهنا ستستفيد
من املوضوع ألن تطبيقاهتا ستزداد مع مرور الزمن لتعويض النقص يف
التواصل املبارش مع ال ُعمالء بسبب تطبيق سياسات التباعد االجتامعي
وغريها من إجراءات العزل واإلغالق.

ً
ثانيا :التوصيات .مما يمكن اإلشارة إليه ما ييل:

1 .بام أن الدراسة تعرضت للوضع بشكل جممل فإن مما يتيح إىل معرفة اآلثار
بشكل أكرب هو الدراسات اجلزئية املحددة؛ عىل مستوى قطاع معني؛
املصارف أو التكافل ،ويف بلد حمدد و/أو منطقة اقتصادية متجانسة ،أو
منتج؛ كالصكوك والتمويل الشخيص .وهي املطلوبة يف املراحل القادمة من
إنتاجا وتفصي ً
ال مما عليه الوضع يف
عمر اجلائحة ألن املعطيات ستكون أكثر ً
املرحلة احلالية.

2 .ال بد من إيالء التطورات التقنية املرتبطة باخلدمات املالية األمهية التي
تستحقها لالستفادة الواعية مما تتيحه من فرص لتطوير صناعة التمويل
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اإلسالمي ،مع أمهية إدراك حدود هذه التقنيات والتحديات التي قد تنجم
عنها وترافق تطبيقها .وهذا ما يتطلب التعامل املتوازن املبني عىل احلقائق
العلمية وليس عىل العواطف التي جتنح إىل التهوين؛ الرفض للفرض
واإلجيابيات ،والتهويل؛ النظر هلذه التقنيات وكأهنا «احلل السحري» الذي
سيخرج الصناعة مما تعانيه من عقبات.
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