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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.

13

قواعد ش
الن�

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

العدد ( - )13عدد خاص

ً
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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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
توقعات( (
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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
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)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
2018م؛
( )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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األمهيةنجد
املناطق
،)total
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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
8.00%
6.20%

4.90%

3.30%
1%

2021

2019

2020
-2%

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%

-4.70%

-6.00%
جنوب شرق آسيا

الشرق األوسط وآسيا الوسطى

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.
11

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

44

14

العدد ( - )13عدد خاص

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

( )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.

52

العدد ( - )13عدد خاص

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

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.
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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
67

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

العدد ( - )13عدد خاص

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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العقود المالية وأزمة كورونا
 دراسة شرعية -مراد بوضاية
عضوهيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة قطر

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/6 /28م ،واعتمد للنشر في 2020/ 7/16م)
https://doi.org/10.33001/M010820201371

الملخص

هيدف هذا البحث لدراسة أثر أزمة كورونا(كوفيد )19 -عىل العقود املالية رشعا،
من خالل حتديد درجة ورتبة تأثري فريوس كورونا عىل العقود املالية ،ثم بيان
املسالك التي انتهجها العلامء ملعاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية الناجتة عن أزمة
كورونا وفق خطوات أساسية تبدأ بالتوصيف الفقهي لفريوس كورونا ،ثم حتديد
نوع العقود املالية املتأثرة بأزمة كورونا ،ثم القواعد واألصول احلاكمة يف ظل أزمة
كورونا ،ثم مسالك معاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية الناجتة عن أزمة كورونا.
وملعاجلة املوضوع تم املزج بني املنهج الوصفي والتحلييل للتكامل بني املنهجني
عرضا منهج ًيا .وقد خلصت
يف إحكام مكونات املادة العلمية ومن ثم عرضها ً
الورقة إىل عدد من النتائج منهاّ :
أن وباء فريوس كورونا ( كوفيد )19 -جتسدت
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فيه مكونات األزمة باملفهوم االقتصادي ،وحتققت فيه رشوط األعذار الرشعية
التي ترتتب عليها التخفيفات الرشعيةّ ،
وأن املسالك الكلية ملعاجلة اختالل
االلتزامات التعاقدية يف احلاالت االستثنائية هي :اإلجراء أوالتعديل ،أوالتأجيل
أواإللغاء وفق قواعد وأصول تنتظم مبدأ العدل.
الكلمات المفتاحية :العقود  -املالية  -أزمة كورونا( -كوفيد  -)19 -جائحة.
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Financial Contracts and Corona Crisis -A Shari’ah Study
Mourad Boudaia
Member of Teaching Staff – Faculty of Shari’ah – Qatar University

Abstract
The research aims at studying the impact of Corona (Covid-19) on financial
contracts by defining the level and ranking of the Corona virus impact on
the financial contracts, thereafter It will also elaborate the ways that scholars
prescribed for addressing the distortion had happen to the contractual
commitment due to Corona crisis as per the key steps; beginning from Fiqhi
description of Corona virus, seconded by identifying the types of financial
contracts have impacted by Corona crisis, and the leading maxims and
principles during the times of Corona crisis, and ways to treat the distortion
happened due to Corona crisis. For dealing with the subject matter, a mix of
descriptive and analytic methodologies have been adopted as they complement
each other by reinforcing the scientific content to be followed by a conceptual
presentation. The research lead to a set of conclusions, significant among them
are: The pandemic of Corona virus (Covid-19) embodied the features of a crisis
in the economic sense, it satisfied the conditions for Shari’ah considerable
excuses to entail Shari’ah based concessions, the comprehensive ways for
treating the distortion happened to the contractual commitment during the
exceptional times are: processing and altering, or deferring and rescinding as
per the rules and principles for regulating the doctrine of justice.
Keywords: Contracts, Financial, Corona crisis (Covid-19), Pandemic
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المقدمة

ور َأ ْن ُف ِسنَا ،وسي َئ ِ
إن احلَ ْمدَ هلل ن َْح َمدُ ُهَ ،ون َْست َِعينُ ُهَ ،ون َْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِاهللِ ِم ْن ُش ِ
َّ
ات
َ َ ِّ
ُ
ال ه ِ
ال ُم َ
َأ ْع َملِنَاَ ،م ْن َ ْي ِد ِه اهللُ َف َ
اد َي َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن الَ إِ َل َه
ضل َل ُهَ ،و َم ْن ُي ْض ِل ْل َف َ َ
ِ
إِالَّ اهللُ َو ْحدَ ُه الَ َ ِ
ش َ
الصال َِة
يك َل ُهَ ،و َأ ْشهدُ َأ َّن حممدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه َع َل ْيه َأ ْف َض َل َ
َو َأ ْزكَى الت َّْس ِليم.
مرضاة اهلل ِف ك ُّل ٍ
ِ
ٍ
أما بعد؛ ّ
وحال :إِي َث ُار
وقت
فإن «أفضل العبادة العمل عىل
ِ
مرضاة اللَّ يف ذلك الوقت واحلال ،واالشت َغ ُال بواجب ذلك الوقت ووظيفته
و ُمقتضا ُه»(((.

ِ
مرضاة اللَّ تعاىل
فالعبد املحقق لكامل العبودية هلل تعاىل هوالذي يكون غرض ُه َت َت ُّبع
فمدار َت َع ُّبده عليها.
أين كانت،
ُ

والذي يقتضيه الوقت واحلال يف هذه الفرتة التي يمر هبا العامل بأرسه :االشتغال
بإجياد حلول وتدابري مناسبة ملعضلة جائحة كورونا((( (وباء فريوس كورونا
املستجد [ -)]COVID-19الذي باغت العامل وأوجد وضع ًا استثنائ ًيا ٌ -
كل بحسبه
وحمله ورتبته وختصصه؛ والذي هيمنا يف هذه الورقة البحثية - :العقود املالية وأزمة
(((
كورونا دراسة رشعية  -؛ بيان دور الفقه يف معاجلة آثار وتأثريات هذه األزمة
وانعكاساهتا يف خصوص العالقات التعاقدية ،وما ينشأ عن ذلك من االلتزامات
التعاقدية؛ ّ
الشعية وقواعده املرعية :كفيل بإجياد
ألن الفقه اإلسالمي بمداركه ّ
السعة
تدابري وحلول ألزمة العقود املالية يف ظل هذه النازلة؛ ملا له من عوامل ّ
واملرونة التي جتعله صاحلا لكل زمان ومكان ولكل األشخاص واألحوال.
((( ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني( ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ط1416/3:هـ) ت/
حممد البغدادي؛ ج/1:ص.109:
((( صنفته منظمة الصحة العاملية وباء عامليhttps://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q- :
a-coronaviruses

((( هذه األزمة عمت هبا البلوى العامل بأرسه وجتاوزت آثارها اجلانب الصحي لتشمل مجيع القطاعات بال استثناء ،وانظر – مثال  -حجم األثار
االقتصادية يف دراسة إحصائية :غرفة جتارة وصناعة البحرين ،مركز الدراسات واملبادرات؛ األثار االقتصادية لفايروس كورونا مارس 2020م.
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إشكالية البحث:

تكمن إشكالية البحث يف الوضع الطارئ املتمثل يف جائحة كورونا املستجد
( ،)COVID-19ومدى تأثري هذا الوضع االستثنائي عىل االلتزامات العقدية،
وما يرتتب عىل ذلك من آثار؛ ومرد هذا التأثري ّ
أن هذه احلالة الطارئة أ ّدت إىل
التعارض يف الظاهر بني أصلني:
أحدمها :األصل يف العقود اللزوم(((؛ أي :لزوم الوفاء ،باعتبار واقع احلال العادي
املجرد
واآلخر :األصل يف العقود املالية كلها إنام هو :العدل(((؛ باعتبار احلالني العادي
والطارئ.

وعليه فقد يكون امليض يف إعامل أصل ال ّلزوم يف ظل أزمة كورونا ما يعود عىل
أصل مقصد العقد باإلبطال ،ومعلوم ّ
أن الغاية من تنظيم العقود مراعاة العدل
باملوازنة بني املصالح املتضاربة ألطراف التعاقد حتقيقا للتوازن االقتصادي للعقد.
الشع تستوعب معاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية الناجتة عن أزمة
فهل قواعد ّ
كورونا (كوفيد )19 -مع مراعاة اختالف درجات تأثر التزامات املتعاقدين؟
وقد تفرع عن هذا اإلشكال األسئلة اآلتية:

ـ ما طبيعة العقود املالية التي تتنزل عليها األحكام يف ظل أزمة كورونا؟
ـ وما القواعد واألصول احلاكمة يف العقود املالية يف ظل أزمة كورونا؟

ـ وما املسالك املتبعة لعالج اختالل االلتزامات التعاقدية يف ظل أزمة كورونا؟

أهداف البحث ،هيدف هذا البحث إىل:

ـ حترير املفاهيم واملصطلحات وبيان املقصود من الورقة البحثية

((( القرايف ،أمحد بن إدريس ،الفروق؛ املسمى بأنوار الربوق يف أنواع الفروق (عامل الكتب ،د:ن ،ت ،ط)ج/3:ص293:
((( ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق حممد إبراهيم(بريوت،دار الكتب العلمية،ط1411/1:هـ) ج/1:
ص.292
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ـ تكييف أزمة كورونا (كوفيد ،)19 -وحتديد طبيعة العقود املالية املتأثرة هبا
ـ بيان القواعد واألصول احلاكمة يف العقود املالية يف ظل أزمة كورونا

ـ توضيح املسالك املتبعة ملعاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية يف ظل أزمة كورونا.

ّ
الدراسات السابقة
هناك عدة كتابات تناولت موضوع أزمة كورونا ،وأغلبها يف جانب العبادات

وهي عىل قسمني:

أ -فتاوى (فردية ومجاعية) فيها إجابات إلشكاالت أفرزهتا هذه اجلائحة ،وقد

مجعها األستاذ الدكتور مسعود صربي يف سياق واحد حتت عنوان :فتاوى العلامء
حول فريوس كورونا (دار البشري،ط2020/1م)

ب -دراسات موضوعية خاصة بباب العبادات وملحقاهتا ،وأغلبها موجود عىل

الشبكة العنكبوتية.

أما ما يتعلق باملعامالت املالية فلم أقف -إىل حني كتابة هذه الورقة  -عىل بحث

موضوعي أكاديمي تناول املوضوع بنفس النسق واخلطة املرسومة يف هذه الورقة،
اللهم إال أسئلة ندوة الربكة ،وأعني :ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي الدورة
األربعون بعنوان( :وضع اجلوائح والقوة القاهرة) أسئلة الندوة وإجابات العلامء
عليها (وهي نسخة أولية غري هنائية) ،وقد أفدت منها وهلل احلمد.

منهج البحث
طبيعة املوضوع تستدعي التلفيق بني املنهج الوصفي لتحرير املفاهيم واحلقائق
وإحكام مكوناهتا واملنهج التحلييل لتحليل العالقة بني األدلة وموجبها ومناط

توظيفها ،فاملنهجان كفيالن بتحقيق املقصود من الدراسة.
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هيكل البحث:
ولدراسة هذا املوضوع قسمت البحث إىل مقدمة وأربعة مباحث وخامتة.
أما املقدمة :ففيها أمهية املوضوع ،وإشكالية البحث ،وأهدافه والدراسات السابقة
واملنهج املتبع ثم اخلطة.

أما املبحث األول ،ففي حترير املفاهيم واملصطلحات.
واملبحث الثاين :يف العقود املالية املتأثرة بأزمة كورونا .
واملبحث الثالث :يف القواعد واألصول احلاكمة يف العقود املالية يف ظل أزمة

كورونا.

واملبحث الرابع :يف مسالك معاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية يف ظل أزمة

كورونا.

ثم اخلامتة ،وفيها النتائج والتوصيات
هذا ما تيرس مجعه وترتيبه بتوفيق من اهلل وحده؛ فله احلمد والشكر وحده عىل

توفيقه وتيسريه.

المبحث األول :المفاهيم والمصطلحات

هيدف هذا املبحث إىل حتديد املقصود من ورقة البحث إفراد ًا وتركيب ًا ،بحسب
الرتتيب اآليت:

المطلب األول :العقود المالية
ً
أوال :العقود

الربط ،والشدّ  ،واإلحكام ،واجلمع بني
لغة :العقود؛ مجع عقد ،ومن معانيهّ :
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أطراف اليشء(((.
واصطالح ًا :ارتباط إجياب بقبول عىل وجه مرشوع يثبت أثره يف حمله(((.

ً
ثانيا :المالية

لغة :املالية نسبة للامل؛ واملال يطلق عىل كل ما متلكه اإلنسان من األشياء((( ،قال
ٌ
أن ّ
ابن عبد الرب« :املعروف من كالم العرب ّ
كل ما َتُول َومتلك
فهومال»(((.
عرف الفقهاء املال بتعريفات عدة يمكن إرجاعها إىل املسالك
أما اصطالحا :فقد ّ
اآلتية:

 .1املال ما كان منتفع ًا به؛ وعىل هذا مجهور الفقهاء ،ومنه قوهلم :املال« :ما فيه
منفعة مباحة لغري رضورة أوحاجة» (.((1
 .2املال ما يقع عليه :امللك ،ومنه قول الشاطبي «ما يقع عليه امللك ،ويستبد به
املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه» (.((1
 .3املال ما يميل إليه الطبع وعىل هذا جرى أغلب احلنفية ،كقول أصحاب جملة
األحكام «:املال ما يميل إليه طبع اإلنسان ،ويمكن ا ّدخاره إىل وقت احلاجة
منقوال كان أوغري منقول» (.((1
والذي ينتظم األدلة كلها  -يف حتديد مفهوم املال :-كون اليشء له قيمة ،ومنفعة
حسب العرف السائد ،بحيث خيرج عنه ما خرج بدليل؛ وهذا ما حدا باملجمع
((( انظر :ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء الرازي ،أبواحلسني ،مقاييس اللغة ،ت /عبد السالم(دار الفكر؛ د ط1399،هـ) والفيومي ،أمحد بن
حممد بن عيل احلموي ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري(بريوت،املكتبة العلمية ،د :ن ،ت ،ط) مادة :عقد
((( الزرقاء ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام(دمشق،دار القلم ،ط1433/:هـ)ج/1:ص 382 :وأصله يف :حممد قدري باشا ،مرشد احلريان إىل
معرفة أحوال اإلنسان(املطبعة الكربى األمريية ببوالق،ط1308/1:هـ)ص.27:
((( انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبوالفضل اإلفريقي ،لسان العرب (بريوت،دار صادر ،ط1414/3:هـ) ،والفريوز آبادي ،جمد الدين
أبوطاهر حممد بن يعقوب القاموس املحيط( ،دار الكتاب العريب ،د ن ت ،ط)؛ مادة:مول.
((( ابن عبد الرب ،أبوعمر يوسف بن عبد اهلل القرطبي ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ت/مصطفى العلوي وآخرون (املغرب،نرش وزارة
األوقاف،ط1387/1:هـ):ج/2:ص5:
( ((1ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبوبكر املعافري اإلشبييل ،أحكام القرآن ،ت/حممد عبد القادر عطا (بريوت،دار الكتب العلمية ،ط1424/2:ه)
ج/2:ص ،607:املرداوي ،عالء الدين أبواحلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (بريوت،دار إحياء الرتاث
العريب ،د،ت ط)1:ج/4:ص ،270:السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،األشباه والنظائر(بريوت،دار الكتب العلمية ،ط1411/1:هـ)
ص354:
( ((1الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ،املوافقات ،حتقيق مشهور حسن(السعودية،دار ابن عفان،ط1417/1:هـ)
ج/2:ص.32:
( ((1عيل حيدر خواجه أمني أفندي ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريب فهمي احلسيني( ،بريوت،دار اجليل ،ط1411/1:هـ) مادة،126 :
ج/1:ص.115:
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الفقهي(((1بتوسيع معنى املال ليشمل كل ما له قيمة مادية بني الناس ،ويرشع
االنتفاع به سواء كان عين ًّيا أومعنو ًّيا ،فيكون رسمه« :كل عني أوحق له قيمة مادية
أومنفعة عرفا»(.((1
فالقيد األساس يف املالية هو :املنفعة املعتربة يف العرف السائد ،لذلك يقول
الفقهاء :كل ما فيه منفعة جيوز بيعه ،وما ال فال(.((1

المطلب الثاني :أزمة كورونا
ً
أوال :أزمة

األزمة يف اللغة اسم من أزم بمعنى :الضيق والشدة( ،((1ويقال :أزم الزمان اشتد
بالقحط(.((1
أما األزمة اصطالحا؛ فقيل يف توضيح املقصود هبا عبارات متعددة وخمتلفة بحسب
التخصصات ،وحاصلها من حيث املفهوم االقتصادي :األحداث املفاجئة التي
تفيض إىل اضطراب التوازنات االقتصادية يف عمل املنظومة الكلية واجلزئية
لالقتصاد بام يؤدي إىل تأثري سلبي كيل أوجزئي عىل جممل التغريات االقتصادية
املالية بام يستلزم إحداث تغريات رسيعة وحتديد االسرتاتيجيات الالزمة إلعادة
التوازن(.((1
ـ فالعنارص األساسية لألزمة(:((1
أ .عنرص املفاجأة ،إذ إن األزمة تنشأ يف وقت مفاجئ غري متوقع بدقة ويف مكان
مفاجئ أيضا.

( ((1انظر :املجمع الفقهي اإلسالمي ،قرار رقم ،5:يف الدورة اخلامسة ،ج.2579/3
( ((1عيل حمي الدين القره داغي ،مقدمات يف املال وامللكية والعقد( ،قطر،منشورات وزارة األوقاف،ط1431/1:هـ)ص.24:
الرعيني ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل (بريوت،دار الفكر ،ط1412/3:هـ)
( ((1احلطاب ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن ،املعروف باحلطاب ُّ
ج/4:ص.263:
( ((1انظر :اجلوهري ،أبونرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار (بريوت،دار
العلم للماليني،ط1407/4:هـ) وابن فارس ،مقاييس اللغة؛ مادة :أزم.
( ((1انظر :املصادر السابقة والفيومي ،املصباح املنري ،مادة :أزم
( ((1إيامن عبد اللطيف؛ األزمات املالية العاملية األسباب واألثار واملعاجلات (أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس جامعة سانت كليمنتس العراق-
العلوم االقتصادية  -إرشاف:حسني حسن2011 ،م) ص22:
( ((1يوسف أمحد أبوفارة ،إدارة األزمات مدخل متكامل(عامن ،دار اإلثراء2009،م) ص26-19:
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ب .عنرص التهديد ،تتضمن األزمة هتديدا لألهداف واملصالح يف احلارض

ج .عنرص الوقت ،أي أن الوقت املتاح أمام صناع القرار يكون وقتا ضيقا وحمددا

ً
ثانيا :كورونا:

اختصـــارا
فريوس كورونا(((2هو :مرض الفريوس التاجي ،املعـــروف
ً
أيضا باسم جائحة فريوس كورونا ،أعلنت منظمة
(كوفيـد ،)19 -واملعروف ً
الصحة العاملية رسم ًّيا أن هذا الوباء :جائحة عاملية يف  11مارس 2020م،
وهوعبارة عن :التهاب يف اجلهاز التنفيس يسببه فريوس تاجي مرتبط باملتالزمة
التنفسية احلادة الشديدة.و ُيظن ّ
أن الفريوس حيواين املنشأ يف األصل ،ولكن
احليوان اخلازن غري معروف حتى اآلن بشكل مؤكد.
وقد ثبت ّ
أن هذا الفريوس واسع االنتشار؛ ينتقل بالدرجة األوىل عند املخالطة
السعال أوالعطاس
اللصيقة بني األفراد ،وغال ًبا عرب القطرات التنفسية الناجتة عن ّ
أوالتحدث ،ويف سياق أقل شيو ًعا ،قد ُيصاب األفراد نتيجة ملس الوجه بعد ملس
سطح ملوث بالفريوس .تبلغ قابلية العدوى ذروهتا خالل األيام الثالثة األوىل
بعد ظهور األعراض ،مع إمكانية انتقال املرض قبل ظهورها عرب املرىض غري
العرضيني .تتضمن األعراض الشائعة للمرض احلمى والسعال واإلعياء وضيق
التنفس وفقد حاسة الشم ،وقد تشمل قائمة املضاعفات ً
كل من ذات الرئة
ومتالزمة الضائقة التنفسية احلادة(.((2
ترتاوح املدة الزمنية الفاصلة بني التعرض للفريوس وبداية األعراض من يومني
حتى ( )14يو ًما بمعدل وسطي يبلغ مخسة أيام.؛ وقد يتطور املرض خالل أسبوع
أوأكثر من معتدل إىل حاد ،ونسبة كبرية من احلاالت املرضية حتتاج إىل عناية
رسيرية مركزة ،وختتلف معدالت الوفيات من بلد آلخر الختالف احلال.
( ((2املقصود هنا بيان حقيقة وطبيعة فريوس كورونا بحسب ما ورد يف بيان منظمة الصحة العاملية ،وسريد الحقا ما يتعلق بالتوصيف باعتبار األثر
والتأثري عىل العقود املالية.

(21) Mahmud, T.; COVID-19: Management, Journal of the Pakistan Medical AssociationVolume 70, Issue 5, May 2020, Pages S64-S68.
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وال يوجد لقاح متاح ملنع هذه العدوى؛ وتبقى تدابري مكافحة العدوى هي
الدعامة األساسية للوقاية؛ أي :غسل اليدين ،وكظم السعال ،والتباعد اجلسدي
أوما يسمى بالتباعد االجتامعي ،وارتداء أقنعة الوجه الطبية( ،الكاممات) يف
األماكن العامة ،ومراقبة األشخاص ا ُملشتبه بإصابتهم مع عزهلم ذاتيا.
واملعرفة هبذا املرض غري مكتملة وتتطور مع الوقت ،ولكن املعروف ّ
أن هذه
الفريوسات التاجية تتحول وتتجمع يف كثري من األحيان؛ وهذا يمثل حتد ًّيا
مستمرا لفهمنا للمرض وكيفية تدبري احلاالت الرسيرية(.((2
ًّ

ّ
المطلب الثالث :دراسة شرعية

الشعية ،يراد منه حتديد حمل النّظر واإلعامل للحكم
تقييد الورقة بالدّ راسة ّ
الذي يذهب إليه النّاظر يف جائحة كورونا (كوفيد )19 -فيام خيص العقود املالية؛
بمعنى :أن األحكام التي تتنزل عىل العقود املالية يف ظل هذه األزمة البد أن
يوظف فيها النّاظر مسالك االجتهاد التنزييل ،وفق ما تقتضيه خصوصيات املحل
مراعا ًة للواقع واملتوقع.
إذا حتقق هذا فاملقصود بالدّ راسة الرشعية يف هذا البحث:

مراعاة التنسيق بني القواعد الرشعية الكلية واجلزيئة من خالل توظيف مسالك
االجتهاد التطبيقي تنزيال ألحكام جائحة كورونا عىل حماهلا من العقود املالية
املتحقق تأثرها هبا ،وهذا يتطلب:
النظر يف فقه الواقع جمردا ،والنظر يف فقه الرشع جمردا ،ثم الربط بينهام من خالل
تنزيل أحدمها عىل اآلخر وفق ضوابط معينة.

وتبعا هلذا التدرج ُرسمت خطوات أساسية هلذه الدراسة الرشعية متثلت يف اآليت:

التكييف الفقهي لفريوس كورونا (كوفيد ،)19 -فتحديد نوع العقود املالية جمال

( ((2انظر موقع منظمة الصحة العاملية:
 ،coronavirusesوتوصيات الندوة الطبية الثانية ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل  -فريوس كورونا املستجد (كوفيد )-19عىل الرابط:

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

.iifa-aifi.org/5254.html
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التأثر هبذه األزمة ،فالقواعد الرشعية التي يمكن توظيفها يف ظل هذا الوضعي
االستثنائي ومن ثم املسالك اإلجرائية للعالج أوالتدبري.

المبحث الثاني :العقود المالية المتأثرة بأزمة كورونا

العقود املالية ختتلف بحسب نوعها وطبيعتها ومراحل تنفيذها ،وملعرفة العقود
املعنية بتنزيل أحكام أزمة كورونا البد من تقديم احلديث عن التوصيف الرشعي
لفريوس كورونا ،ومن ثم عقد مطلب للعقود املالية املتأثرة بأزمة كورونا.

المطلب األول :التوصيف الشرعي لفيروس كورونا

تقدم التعريف بفريوس كورونا ،والقصد هنا :التوصيف الفقهي لفريوس كورونا
( كوفيد.)19 -
والتوصيف الفقهي هواملرحلة األوىل من أسس االجتهاد التنزييل ،ويراد به:
حتليل الواقع ،أي التصور الذي هو :اإلدراك التام للمسألة واإلحاطة هبا من مجيع
حيثياهتا الواقعة واملتوقعة؛ ّ
ألن رشط بناء األحكام :العلم بمحل احلكم من حيث
أراد ّ
الشارع العلم به ،عىل حدّ قول الشاطبي«:العلم باملوضوع عىل ما هوعليه،
عرف ذلك املوضوع إال به من حيث ُق ِصدت املعرفة
وإنام ُيف َت َق ُر فيه إىل العلم بام ال ُي َ
به»( ،((2ولذلك أوجب العلامء سؤال أهل االختصاص ،عند غياب فهم الواقع -
كـ...«:الطبيب يف العلم باألدواء والعيوب ،((2(» ...يقول الشاطبيّ :
إن «العلامء
مل يزالوا يقلدون يف هذه األمور من ليس من الفقهاء ،وإنام اعتربوا أهل املعرفة بام
قلدوا فيه خاصة»(.((2
ووباء فريوس كورونا( كوفيد )19 -الذي أ ّدى إىل اضطراب التوازنات
االقتصادية العاملية يتسم بجملة خصائص(((2هي يف حقيقتها رشوط عدّ احلدث
( ((2الشاطبي ،املوافقات.92/4:
( ((2املصدر نفسه.
( ((2املصدر نفسه.93/4:
( ((2هذه اخلصائص نصت عليها أغلب التقارير الصحية العاملية واإلعالمية وأكدته منظمة الصحة العاملية ،انظر موقع منظمة الصحة العامليةhttps:// :
.www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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واحلادث:أزمة باملفهوم االقتصادي (الفجأة والتهديد والوقت)( ،((2وهذه كفيلة
بتصنيفه جائحة عاملية -،وهذا ما أعلنت عنه منظمة الصحة العاملية  ،-بل هي يف
العرف الدويل كارثة عاملية.
الشعية
كام حتققت يف هذا الوباء( كوفيد )19 -األوصاف املرعية يف األعذار ّ
التي توجب إعادة النّظر يف االلتزامات التعاقدية التي تأثرت به ،ومن أهم هذه
األوصاف:
 .1العموم والشمول ،وهذا ما أقرت به منظمة الصحة العاملية ،بتصنيفها وباء
كورونا جائحة عاملية.
 .2الفجأة ،فهذا الوباء باغت العامل ،وال أحد توقع وقوعه وأثره وخطره.
 .3عدم القدرة عىل دفعه ،وهذا باعرتاف منظمة الصحة العاملية ،فرغم هتديده
لألمن الصحي العاملي،
أقرت املنظمة بعدم توفر لقاح ملنع هذه العدوى ،حلد اآلن.

 .4تعرس أو تعذر تنفيذ أغلب االلتزامات التي تأثرت به ،جراء القرارات
االحرتازية للحد من انتشاره.
 .5أن هذا احلادث ليس بجناية آدمي حتى يمكن تضمينه.
وهذه األوصاف املتجسدة يف فريوس كورونا (كوفيد )19 -واقعة ً
فعل وحقيقة:
ترشح تنزيل أحكام العقود املالية املتأثرة به عىل وفق قاعديت :وضع اجلوائح،
وفسخ عقود اإلجارة باألعذار يف الفقه اإلسالمي(((2؛ ويقرب منهام  -يف القانون
الوضعي  :-نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة(.((2
ويكون معيار خضوع جائحة كورونا (كوفيد )19 -هلذه الرتبة من التنزيل -
وترتيب األحكام املتعلقة بااللتزامات التعاقدية املتأثرة هبا من فسخ أوتعديل
أوتأجيل ونحوها؛  -بحسب قوة التأثري يف العقد املطلوب تنفيذه:
( ((2انظر :يوسف أمحد أبوفارة ،إدارة األزمات :ص26-19:
( ((2سيأيت بياهنام.
( ((2ستأيت اإلشارة إىل النظريتني وبيان أن قواعد الرشع تستوعب ما يتعلق هبام وزيادة.
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فإذا كان التأثري هو :إرهاق أحد طريف العقد إرها ًقا شديدً ا وال يصل إىل حدّ
اهلالك؛ فتنزل عىل مقتىض رتبة احلاجيات ،وترتب عىل وفقها احللول اإلجرائية،
واحلاجة تقدر بقدرها كام هومقرر يف حمله.
وإذا كان تأثري الوباء :مآ ُله استحالة تنفيذ العقد؛ فتُلحق األحكام بالرضوريات
اعتبارا بقاعدة :احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أوخاصة ،وعىل وفقها
تنزل وترتب احللول والتدابري املناسبة.

المطلب الثاني :العقود المالية المتأثرة بأزمة كورونا

تقدم ّ
أن العقود املالية ليست عىل وزان واحد ،واملقصود هنا حتديد أوصاف العقود
املالية التي يمكن أن تكون حم ً
ال لتأثريات أزمة كورونا (كوفيد ،)19 -وسيتم
الرتكيز عىل أوصاف العقود املالية ذات الصلة بقدر ما ُيعني عىل توضيح وجه
التوظيف واإلجراء عند االقتضاء ،بام حيقق املواءمة مع جائحة كورونا وأثرها عىل
االلتزامات العقدية ،وهذا بيان األوصاف:

ً

أوال :التراخي في التنفيذ ،أي :يكون العقد
مرتاخي التنفيذ عن وقت إبرامه(((3؛
َ
وهذا آكد األوصاف ،وعمدهتا ،واملقصود أن تكون هناك فرتة من الزمن ما بني
صدور العقد وتنفيذه ،ووجه اشرتاطه :التمكن من تصور ِ
طرو احلادث املسبب
الختالل االلتزامات التعاقدية بعد إبرام العقد وقبل التنفيذ أوأثناء التنفيذ.

ووصف الرتاخي يتحقق يف العقود اآلتية(:((3
 - 1العقود املستمرة؛ وهي التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن ،بحيث
يكون الزمن عنرص ًا أساسي ًا يف تنفيذها(((3؛ فال يتصور األداء إال ممتد ًا مع الزمن،
وهي عىل قسمني:
( ((3الزرقاء ،املدخل الفقهي:ج/1ص .644:الدريني ،فتحي،النظريات الفقهية (دمشق،منشورات جامعة دمشق،ط1416/4:هـ):ص150-149
( ((3املصادر السابقة والزحييل ،وهبة مصطفى الزحييل ،نظرية الرضورة الرشعية مقارنة مع القانون الوضعي(بريوت،مؤسسة الرسالة،
ط1405/4:ه) :ص.318/
( ((3الزرقاء ،املدخل الفقهي:ج/1ص.644:
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أ .عقود مستمرة التنفيذ :كعقد اإلجارة حيث يعد الزمن فيه عنرص ًا مالزم ًا
لالستيفاء ال ينفصل عنه.

ب .عقود دورية التنفيذ :كعقد التوريد يلتزم بموجبه أحد املتعاقدين أن يورد
لآلخر شيئ ًا يتكرر ملدة معينة.

والعقود املستمرة بقسميها هي :جمال تنزيل أحكام األحوال االستثنائية (أزمة
كورونا) ،بال خالف.

 - 2العقود الفورية املؤجلة التنفيذ ،وتشمل:
أ .عقود البيع التي يقع االتفاق فيها عىل تأجيل الثمن بالكامل إىل أجل مسمى،
أي إىل مدة معينة
ب .عقود يكون فيها الثمن منج ًام عىل أقساط ،أي تقسيط الثمن عىل دفعات
شهرية مثالً.

فهذه تلحق بالعقود املستمرة من حيث اإلعامل ،ألن رشط الرتاخي متحقق فيها،
والفاصل الزمني بني إبرام العقد وتنفيذه واقع(.((3
أما العقود الفورية التي تقتيض طبيعتها تنفيذها فور انعقادها( ،((3فاألصل عدم
تنزيل أحكام أزمة كورونا عليها ،إال إذا ختلل التنفيذ الفوري بعد انعقاده وأثناء
تنفيذه ومتامه حادث استثنائي بالرشوط اآلنفة يف حتديد احلادث املؤثر( ،((3حينها
يمكن تنزيل أحكام احلالة حمل الدراسة عليها.

ً

ثانيا :التحديد ،وأعني به :أن تكون العقود حمددة(.((3

والعقد املحدد ،هوالذي حيدد فيه بوضوح املبيع ومقدار الثمن وقت التعاقد،
بحيث يستطيع كل من املتعاقدين أن حيدد وقت التعاقد ما له وما عليه ،فام كانت
( ((3الدريني ،النظريات الفقهية :ص .149الزحييل ،نظرية الرضورة الرشعية :ص.318/
( ((3انظر :الزرقاء ،املدخل الفقهي:ج/1ص.644:
( ((3انظر التوصيف الفقهي لفريوس كورونا :املطلب األول من املبحث الثاين.
( ((3انظر :عادل مبارك املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريت الرضورة والظروف الطارئة(رسالة دكتوراه ،بإرشاف حممد
بلتاجي ،جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم ،قسم الرشيعة اإلسالمية-1422ه) ص.74:
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أي
تتمثل فيه هذه الصفة صح تنزيل األحكام حمل الدراسة؛ أما إن كان ال يستطيع ّ
من املتعاقدين حتديد ما يأخذه وما يعطيه ،وهي املسامة بــ :العقود االحتاملية؛ فال
ُيدرى وقت إبرامها مقدار الغرم بالنسبة للغنم ،كبيع الثامر قبل انعقادها ،والزرع
قبل نباته بثمن جزاف ،فهذه وما جرى جمراها غري داخلة فيام نحن بصدده ،لقيامها
عىل املخاطرة والغرر الرصيح ،وهي غري مرشوعة ابتداء.

ً

ثالثا :اللزوم ،أي أن تكون من العقود الالزمة

والعقد الالزم؛ هو :الذي ال تتم مصاحله ومقاصده إال بلزومه من طرفيه (.((3
وتشرتك العقود الالزمة يف حتقق املصلحة يف ذات العقد وعينه؛ قال املقري :كل
عقد ترتبت عليه مصلحته عليه بنفسه فهوعىل اللزوم(.((3
ومقتىض ال ّلزوم عدم استبداد أحد الطرفني بفسخ العقد دون رضا الطرف
اآلخر( ،((3لذا كانت العقود الالزمة ً
حمال لتنزيل آثار أحكام فريوس كورونا
(كوفيد ،)19 -بخالف غري الالزمة ،وبيانه:
ّ
أن العقد الالزم ُينشئ التزامات وحقوق ًا متقابلة مستقرة يف ذمة كل من املتعاقدين،
وقد تقدم ّ
أن فريوس كورونا (كوفيد - )19 -حادثة استثنائية مفاجئة عامة

معجوز عن دفعها  -أدت إىل تعرس أوتعذر تنفيذ أغلب االلتزامات ،والبد أن
تكون هذا االلتزامات مستقرة يف الذمة ،وبال ّلزوم يتحقق مقصود االستقرار يف
ّ
الذمة؛ فيتعارض أصل لزوم الوفاء مع تعذر أوتعرس الوفاء للحادث الطارئ،
هذا وجه اشرتاط صفة اللزوم.
وتأسيس ًا عىل ما سبق فإن االلتزامات العقدية التي تُستوىف عىل الرتاخي( - ((4وما
يلحق هبا( -((4خالل الفرتة التي ثبت حدوث فريوس كورونا واقع ًا وحقيقة
( ((3ابن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي ،قواعد األحكام يف مصالح األنام ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد(القاهرة،مكتبة
الكليات األزهرية ،د.ط1414/ه):ج/2ص.150-147 :
( ((3املقري ،حممد بن حممد بن أمحد املقري ،الكليات الفقهية ،حتقيق حممد أبواألجفان(تونس،الدار العربية للكتاب،د.ط1997،م) ص.161:
( ((3حممد قدري باشا ،مرشد احلريان :ص.34:
( ((4هذا الوصف عليه مدار التنزيل يف مثل حالة فريوس كورونا ،هلذا اقترصت عليه هنا.
( ((4كالعقود املؤجلة التنفيذ.
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مسب ًبا ّ
الشلل االقتصادي يف العامل :هي التي تتنزل عليها األحكام املتعلقة باألزمة
كتخفيف املسؤولية العقدية ونحوها من األثار واألحكام.

المبحث الثالث :القواعد واألصول الحاكمة للعقود المالية في ظل أزمة كورونا

هيدف هذا املبحث إىل ترشيح القواعد واألصول الرشعية املناسبة للتعامل مع آثار
االلتزامات العقدية يف ظل أزمة كورونا ،ذلك ّ
أن الوضع االستثنائي الطارئ-

كام هواحلال يف هذه األزمة -ينشأ عنه أمور مل تكن موجودة حالة قبل وقوع
األزمة ،وحتتف بالواقعة :قرائن يتحقق معها تغري مناط احلكم ،تُلجئ النّاظر إىل
االستنجاد بالك ّليات الرشعية لتحقيق مقصود الرشع يف الواقعة حمل الدّ راسة؛
وهذا املسلك اإلجرائي  -وهوالعدول عن أصل احلكم املجرد إىل الواقع

االستثنائي -ينتظم مجلة قواعد وأصول رشعية سيتم االقتصار عىل بيان القواعد

وتغي املكان،
املتغيات واملستجدّ ات حسب تبدّ ل ّ
الزمان ّ
واألصول التي تراعي ّ

واألنسب للواقعة موضع النّظر (أزمة كورونا)  -عىل وجه اخلصوص  -دون
تفاصيل أحكامها وأدلة اعتبارها ومتعلقاهتا؛ إال ما كان ممهد ًا لتوظيفها؛ فمن أبرز
القواعد واألصول اإلجرائية يف هذا السياق ما ييل:

المطلب األول :مبدأ العدل

العدل؛ أصل عليه تتنزل مجيع القواعد الرشعية احلاكمة يف ظل هذه األزمة  -بأدنى

تأمل  ،-فهوأساسها وقوامها؛ ألن مقصود ّ
الشارع حتقيق العدل بني املتعاقدين،
بحيث ال يبغي أحدٌ عىل ٍ
أحد؛ لذا اتفق العلامء عىل اعتباره؛ بل ّ
إن الرشائع اتفقت
الرسل وأنزل الكتاب ،يقول
عىل وجوب العدل يف كل يشء ،فاهلل عز وجل به بعث ّ
ابن القيم«:واألصل يف العقود كلها إنام هو :العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت

به الكتب ،قال تعاىل( :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان
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ليقوم الناس بالقسط)(ّ ،((4
والشارع هنى عن الربا ملا فيه من ال ّظلم ،وعن امليرس ملا
فيه من ال ّظلم ،وكالمها أكل املال بالباطل ،وما هنى عنه النبي ،من املعامالت كبيع
الغرر وبيع الثمر قبل بدوصالحه ،وبيع حبل احلبلة ،وبيع املزابنة واملحاقلة وبيع
احلصاة وبيع املالقيح واملضامني ونحوذلك هي داخلة إما يف الربا أويف امليرس(،((4
فحرمتها الرشيعة حتقيق ًا ملبدأ العدل ،الذي تبنى عليه املبايعات واملشاركات(.((4
ّ
فمقتىض قاعدة العدل  -يف ظل هذه األزمة :-إعادة التوازن بني العاقدين إذا
اختلت االلتزامات العقدية بينهام خل ً
ال أدى اىل غبن فاحش نتيجة للظرف الطارئ
الذي مل يكن متوقع ًا عند العقد ،بحيث جيعل تنفيذ االلتزامات العقدية متعرس
أومتعذر ،فتأيت قواعد العدل لرفع الرضر الالحق تعدي ً
ال لاللتزامات العقدية بني
املتعاقدين؛ ّ
ألن األصل يف املعاوضات التعادل من اجلانبني(((4واملعادلة واملساواة
بني الطرفني(.((4

المطلب الثاني  :األصل في العقود اللزوم
هذا األصل خادم ملبدأ العدل وظيفته املحافظة عىل األصل الترشيع االبتدائي
صيانة للحقوق وااللتزامات.

والعقد -كام هومقرر -يتكون من إرادتني جازمتني يعرب عنهام باإلجياب والقبول
أوما يقوم مقامهام(.((4
ومقتىض ذلك :ثبوت آثار العقد وصريورته الزم ًا بمجرد حتقق اإلجياب والقبول
أوما يقوم مقامهام ،فال يكون ألحد املتعاقدين أن يرجع يف العقد بعد ذلك إال
برىض الطرف اآلخر(ّ ،((4
ألن ال ّلزوم معنى أساس يف العقود به يتحقق املقصود
(((4سورة احلديد ،اآلية.25:
( ((4ابن القيم ،إعالم املوقعني:ج/1:ص.292:
( ((4انظر :ابن تيمية ،تقي الدين أبوالعباس أمحد بن عبد احلليم احلراين ،مجعها ورتبها :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جمموع الفتاوى (السعودية،جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،ط1416/1:هـ):ج/30:ص.84:
( ((4املصدر نفسه.107/29:
( ((4املصدر نفسه.266/30:
( ((4انظر :حممد قدري باشا ،مرشد احلريان :ص.27:
( ((4انظر :أمحد بن أمحد املختار الشنقيطي ،إعداد املهج لالستفادة من املنهج يف قواعد الفقه املالكي ،مراجعة عبد اهلل األنصاري(قطر،إحياء
الرتاث)1403،ص.239:
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منها؛ قال القرايف «:األصل يف العقود اللزوم؛ ّ
ألن العقد إنام رشع لتحصيل
مقصود املعقود به أواملعقود عليه ودفع احلاجات ،فيناسب ذلك اللزوم دفع ًا
للحاجة ،وحتصي ً
ال للمقصود»(.((4
وكون العقود الزمة بالعقد وسيلة لعدم نقضها؛ وهي حق هلل تعاىل ليحصل مقصد
الرشيعة من رفع اخلصومات بني املتعاقدين؛ قال الطاهر ابن عاشور«:وألجل
مقصد الرواج كان األصل يف العقود املالية اللزوم دون التخيري...فمصلحة العقد
باألصالة يف لزومه وتأخر اللزوم يف هذه ملانع عارض» (.((5
وهذا األصل متفق عليه؛ وهوالغالب يف العقود إالّ طائفة من العقود ألسباب
تقتضيها طبيعتها( - ،((5كام قال ابن عاشور آنفا ،-وتسمى :العقود اجلائزة (((5؛
قال الغزايل  -مفصح ًا عن هذا التقسيم ومؤكد ًا أصالة اللزوم «:-واألصل يف
خاصة»(.((5
البيع اللزوم؛ واجلواز بأسباب ّ
وأصل لزوم الوفاء بالعقود؛ يمثل املحافظة عىل الترشيع االبتدائي ،املعرب عنه
بالعزائم التي هي مدار التكاليف األصلية ،فدوره صيانة حرمة مقصود الشارع
من وضع األحكام ،وتنزيل أفعال املكلفني عىل وفق مقصوده؛ والقواعد األخرى
إما ناقلة عن هذا األصل لعارض مرجح حفاظا عىل احلقوق وااللتزامات رعيا
ملبدأ العدل ،أومؤكدة ملقتىض هذا األصل ،هذا وجه عدّ هذا األصل من القواعد
اإلجرائية واحلاكمة يف ظل هذه األزمة.

المطلب الثالث  :قاعدة وضع الجوائح

اجلائحة اختُلف يف تعريفها العتبارات عدة( ،((5ولعل األنسب يف مفهوم اجلائحة

( ((4القرايف ،الفروق:ج/4ص13:و.31
( ((5ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة(قطر،طبع عىل نفقة أمري دولة قطر بإرشاف وزارة
األوقاف،ط1425/1:هـ)ص.475-474 :
( ((5انظر :الزرقاء ،املدخل الفقهي العام،ج/1:ص.522 :
( ((5انظر :ابن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصالح األنام ،ج/2:ص ،150-148:والقرايف ،الفروق269/3:و296
( ((5الغزايل ،أبوحامد حممد بن حممد الطويس ،الوسيط يف املذهب ،أمحد إبراهيم وغريه( ،القاهرة،دار السالم ،ط1417/1:هـ)ج/3:ص.98:
( ((5انظر :الشافعي ،أبوعبد اهلل حممد بن إدريس املطلبي ،األم(،بريوت،دار املعرفة ،د،ط1410 ،هـ):ج/3:ص ،60وابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل
بن أمحد اجلامعييل املقديس ،املغني (القاهرة،مكتبة القاهرة ،د.ط1388/هـ) ج/4:ص ،81:والرصاع ،حممد بن قاسم األنصاري التونيس ،رشح حدود
ابن عرفة املسمى :اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية(بريوت،املكتبة العلمية ،ط)1350/1:ص289:؛ وعيل حيدر ،خواجه
أمني أفندي ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريب :فهمي احلسيني ،ط1411/1:هـ) ج/1:ص.275:
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أن يقال(((5؛ هي:

رضر عام مفاجئ ال ُيستطاع دفعه عادة وال تضمينه يمنع من الوفاء بااللتزامات
املستقرة يف الذمة.
وكونه أنسب ألن مفهوم اجلائحة هبذا االعتبار:

1 .يشمل العقود وغريها كالزكاة مثالً؛ وأنواع اجلوائح الساموية واألرضية
املعجوز عن دفعها يف العادة

ّ 2.
إن اجلوائح من مفردات الرضر ،والرضر جيب رفعه

ّ 3.
إن اجلائحة البد أن تتصف بكوهنا مفاجئة وعامة وغري متوقعة

ّ 4.
إن عدم إمكان التضمني وصف مؤثر يف تنزيل أحكام اجلوائح ،وهذا ما
عناه شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله«:ألن املأخذ إنام هوإمكان الضامن ،وهلذا
لوكان املتلف جيوش الكفار أوأهل احلرب كان ذلك كاآلفة الساموية،
واجليوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظل ًام ومل يكن تضمينهم فهم بمنزلة
الربد يف املعنى»(.((5

ّ 5.
إن عدم التمكن من الوفاء بااللتزامات  -رشيطة استقرارها يف الذمة  -من
مقتضيات اعتبارها.

فهذه القيود هي احلاكمة يف وصف الرضر الالحق باحلادثة :جائحة من عدمها(.((5
وأما لفظة :الوضع فرتد بمعنى :احلط من اليشء واإلسقاط له( ،((5ويف
( ((5هذا التعريف ُملفق من تعريفات عدة ،انظر :عياد مصطفى عبد احلميد ،أثر اجلائحة عىل العقد يف بيع الثامر يف الرشيعة اإلسالمية ،جملة اجلامعة
اإلسالمية غزة ،م ،6عدد1419-2هـ)ص ،280:الرصايرة ،أسامة سامل ،قاعدة وضع اجلوائح يف الفقه اإلسالمي( ،رسالة ماجستري -املرشف د
الغرايبة -جامعة مؤتة-األردن 2008م)ص ،17:والثنيان ،سليامنبن إبراهيم ،اجلوائح وأحكامها( ،الرياض،عامل الكتب،ط1413/1:هـ)ص،28:
وعادل املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريت الرضورة والظروف الطارئة ،ص.17:
( ((5ابن تيمية ،جمموع الفتاوى:ج /30:ص.278:
( ((5قارن هذه القيود بام ورد يف :عادل مبارك املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريت الرضورة والظروف الطارئة،ص:
 ،465-457إدريس عبد اهلل حممد ،أوجه التشابه بني مبدأ اجلوائح ونظرية الظروف الطارئة عىل ضوء الفقه اإلسالمي وقانون املعامالت املدنية
لسنة1984م(جملة العدل -وزارة العدل ،السنة ،16العدد ،41أبريل 2014م)ص.292-286:
( ((5انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،وابن منظور ،لسان العرب :مادة :وضع.
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احلديث«:من أنظر معرسا أووضع له»( ،((5أي :حط عنه من أصل الدين شيئا(.((6

وعليه يمكن أن يقال يف مفهوم وضع اجلوائح باعتبار شموهلا للعقود وغريها،-
هي:
احلط أواإلسقاط بقدر ا ُملجاح.

ـ أما باعتبار اختصاصها بباب العقود ،فقد عرفها عيل القاري بأهنا« :ترك البائع

ثمن ما تلف» (.((6

وقال رائد أبومؤنس« :احلط من الثمن املستحق بالعقد للبائع بقدر القسم املجاح

من املعقود عليه» (.((6

وهذا املبدأ؛ أعني وضع اجلوائح :قد اتفق الفقهاء عىل أصل اعتباره(-((6مع

اختالف يسري يف بعض التفاصيل-؛ لذا قال ابن تيمية«:ووضع اجلوائح...
ثابتة بالنص ،وبالعمل القديم الذي مل يعلم فيه خمالف من الصحابة والتابعني،

وبالقياس اجليل والقواعد املقررة ،بل عند التأمل الصحيح ليس يف العلامء من
خيالف هذا احلديث عىل التحقيق»(.((6

وقال ابن القيم«:وضع اجلوائح ال خيالف شيئ ًا من األصول الصحيحة ،بل

هومقتىض أصول الرشيعة...وهوأصل بنفسه»(.((6

واألسس التأصيلية لقاعدة اجلوائح تقوم عىل مبدأ العدل ،واملوازنة بني قواعد

( ((5هوجزء من حديث جابر ،انظر :مسلم بن احلجاج أبواحلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،املسمى :املسند الصحيح املخترص بنقل العدل
عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي(دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت د.ت،ن،ط) رقم.3006 :
( ((6ابن األثري ،جمد الدين أبوالسعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ،حتقيق طاهر الزاوي وحمود الطناحي(بريوت،املكتبة
العلمية،د.ط399/هـ) ج/5:ص.198:
( ((6عيل بن سلطان حممد القاري ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،حتقيق عينايت (ط 1:بريزت -دار الكتب العلمية1985،م) ج/6:ص.65:
( ((6رائد صربي أبومؤنس ،املعايري املحاسبية ملعاجلة اختالالت العقود يف إطار نظرية وضع اجلوائح عند املالكية (األردن،املجلة األردنية يف الدراسات
اإلسالمية -جامعة آل البيت-جملد،7:عدد/2:رجب1432هـ)-ص.167:
( ((6انظر :ابن رشد احلفيد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي ،بداية املجتهد وهناية املقتصد(القاهرة ،دار احلديث-
القاهرة،د.ط1425/هـ) ج ،203-202/3:وابن تيمية ،جمموع الفتاوى،ج/30:ص ،277:والشوكاين ،حممد بن عيل اليمني ،نيل األوطار رشح
منتقى األخبار ،حتقيق عصم الصبابطي(مرص،دار احلديث ،ط )1413/1:ج/5:ص.210:
( ((6ابن تيمية ،تقي الدين أبوالعباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموعة الرسائل واملسائل ،علق عليه :حممد رشيد رضا(جلنة الرتاث العريب)
ج/5:ص.213:
( ((6ابن القيم ،إعالم املوقعني:ج/2:ص.257:
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املصالح واملفاسد ،وقواعد التيسري ورفع احلرج ،وحرمة أكل أموال الناس
بالباطل(.((6
السلم املقاصدي؛ فقاعدة وضع اجلوائح جارية عىل َسنن
وبالنّظر يف مراتب ّ
احلاجيات ،لكوهنا:

من قواعد االجتهاد االستثنائي؛ إذ هي من مستثنيات قاعدة لزوم الوفاء بالعقود
مراعاة للتيسري ورفع احلرج ،وهذا شأن غالب مراتب احلاجيات.

ثم غالب جمال إعامهلا هو :العقود واملعاوضات وهذه إنام ُشعت يف األصل

مراعاة للحاجة( ،((6فينبغي أن َتتَنزل عىل وفقها ورتبتها.
فإن اجلائحة إذا حتققت يف احلادثة( ((6كانت ً
وعليه ّ
دليال عىل حتقق احلاجة املفضية

إىل التيسري ورفع احلرج يف تنزيل األحكام عىل أفعال املكلفني هذا هواألصل،
وقد ترقى فتنزل احلاجة منزلة الرضورة عامة كانت أم خاصة ،فتأخذ أحكامها

برشوط وضوابط(.((6
وحاصل الكالم ّ
أن قاعدة وضع اجلوائح عُدّ ت من القواعد احلاكمة( ،((7لتضمنها

مجلة مدارك إجرائية؛ وظيفتها :مراعاة ما تفرزه الظروف االستثنائية العامة
واملفاجئة من آثار سلبية عىل العقود مسببة بذلك اختالالً يف مبدأ تكافؤ احلقوق

وااللتزامات يف العقود؛ فتتدخل قاعدة وضع اجلوائح بمداركها املرعية لرفع
الرضر عن أحد املتعاقدين أوكليهام يف حال تغريت ظروف تنفيذ العقد؛ بحيث
يرتتب عىل تنفيذه إحلاق رضر بأحد املتعاقدين أوكليهام :يعود عىل أصل مبدأ

العدل يف العقود باإلبطال.

( ((6انظر :ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبوبكر املعافري االشبييل ،القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس ،حتقيق حممد ولد كريم(تونس،دار الغرب
اإلسالمي ،ط1992/1:م) ج/1:ص ،813:وابن تيمية ،جمموع الفتاوى،ج/30:ص.268:
( ((6قال ابن عاشورّ :
إن نظام نامء األموال وطرق دوراهنا هومعظم مسائل احلاجيات ،انظر :ابن عاشور ،مقاصد الرشيعة ،ص.459:
( ((6أي برشوطها املعتربة كام تقدم آنفا ،وانظر :فتحي الدريني ،النظريات الفقهية(منشورات جامعة دمشق،ط1417/2:هـ):ص151-149
( ((6انظر :وليد صالح الدين الزير ،ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة وتطبيقاهتا عىل االجتهادات املعارصة(،دمشق،جملة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية -املجلد26-العدد األول2010،م)
( ((7بل هي وقاعد فسخ العقود بالعذر الطارئ من أكثر القواعد إعامال ،لتضمنهام مبدأ العدل ،وهواملقصود هنا
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تكميل:

ومن النّظائر القانونية لقاعدة وضع اجلوائح(:((7

أ  -نظرية الظروف الطارئة ،وهي احلالة التي يكون تنفيذ االلتزام فيها عسري ًا،
فيرتتب عىل ذلك ختفيفه بر ّده إىل احلد املعقول قدر اإلمكان.

ب  -القوة القاهرة ،وهي احلالة التي يكون تنفيذ االلتزام فيها متعذر ًا ،فيرتتب
عىل ذلك انفساخ العقد ،وإلغاء االلتزام.

وقد آثرت عدم ذكر النظرتني يف سياق منفصل؛ ألن أحكام وضع اجلوائح من
حيث اجلملة ،ومبدأ العدل -بخططه اإلجرائية وقواعده الوظيفية يف املوازنة بني
املصالح واملفاسد ،-تستوعب ما يف النّظرتني من رشوط وأسباب؛ وأحكام الرشع
تُلحق املتعرس باملتعذر وفق قواعده املرعية؛ فاألساس الذي ترومه النّظريتان
هوحتقيق العدالة يف العقود وذلك بإسعاف املتعاقد املنكوب الذي َّ
اختل توازن
جيره إىل اهلالك( ،((7وهذا املبدأ متقرر ومبثوث يف الرشع
عقده اقتصاد ًّيا؛ مما قد ُّ
بقواعده وموارده  -بإحكام ال تناقض فيه( ،-((7وهذا ما حدا بالشيخ الزرقاء
أن يقول«:احلل الذي تفرضه نظرية الظروف الطارئة القانونية يتفق مع مبادئ
الرشيعة اإلسالمية التي قوامها العدل»(.((7

المطلب الرابع  :قاعدة العذر الطارئ

أكثر املذاهب احتفاء هبذا األصل احلنفية ويعربون عنه بفسخ اإلجارة باألعذار(،((7

( ((7انظر -يف صلة نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة بقاعدة اجلوائح  :-الرصايرة ،أسامة سامل ،قاعدة وضع اجلوائح يف الفقه اإلسالمي( ،رسالة
ماجستري -املرشف د الغرايبة -جامعة مؤتة-األردن 2008م)ص ،56-49 :وإدريس عبد اهلل حممد ،أوجه التشابه بني مبدأ اجلوائح ونظرية الظروف
الطارئة عىل ضوء الفقه اإلسالمي وقانون املعامالت املدنية لسنة1984م(جملة العدل -وزارة العدل ،السنة ،16العدد ،41أبريل 2014م) ،وعادل
مبارك املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريت الرضورة والظروف الطارئة ص.440:
( ((7انظر :الزحييل ،وهبة بن مصطفىِ ،
اإلسالمي وأد َّل ُت ُه (دار الفكر  -سور َّية  -دمشق) ج/4:ص.3231:
الف ْق ُه
ُّ
( ((7انظر :فتحي الدرين ،النظريات الفقهية ص.147:
( ((7الزرقاء ،مصطفى أمحد ،انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة( ،بحث مقدمة ملجمع الفقه اإلسالمي
الدويل ،الدورة التاسعة يوم 6-1:أبريل1415/هـ).
( ((7املرغيناين ،عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ،اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،حتقيق طالل يوسف(بريوت،دار احياء الرتاث العريب ،د .ت.ط)
ج/3:ص ،246:عيل حيدر ،درر احلكام ،487/1:وانظر :فتحي الدريني ،النظريات الفقهية:ص ،144:نظرية العذر عند احلنفية وأثرها يف عقد
االستصناع( ،األردن،جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردينة ،املجلد ،36العدد2009/2م) ص.565:
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وهذا النّظر الفقهي :قرين قاعدة وضع اجلوائح ،يف مسلك التوظيف ،وكال
النّظرين غايتهام :منع الرضر وحتقيق العدل.

ومها يستوعبان ما تُقرره نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،يف القانون
الوضعي ،كام تقدم قريبا.

بتحمل رضر زائد مل يستحق
والعذر هو«:عجز العاقد عن امليض يف موجبه إال
ُّ
به»(.((7
وهذا التعريف أبان عن حمددات قاعدة العذر الطارئ ،من حيث(:((7
جمال تطبيق العذر الطارئ وهوالعقود-مرتبة الرضر املوجبة للفسخ ،وهوالرضر الزائد

مناط الفسخ وهوالرضر الزائد الالحق بأحد العاقدين -منشأ الرضر ،وهوالظرف الطارئ وليس ذات العقد

فالعذر حالة تطرأ جتعل االستمرار يف موجب العقد مرهق ًا ألحد املتعاقدين وتوقعه
يف رضر بالغ مل ينشأ عن العقد ذاته ،بل ألمر خارج ال دخل ألحد األطراف فيه(((7؛
قال الكاساين«:إن احلاجة تدعوإىل الفسخ عند العذر؛ ألنه لولزم العقد عند حت ُّقق
رضر مل يلتزمه بالعقد ،فكان الفسخ يف احلقيقة امتنا ًعا
العذر ،للزم
َ
صاحب العذر ٌ
عن التزام الرضر» (.((7
ومن األسس التي بنى عليها احلنفية قاعدة العذر الطارئ ،مبدأ اعتبار املآل
والقياس عىل العيب يف املعقود عليه قبل القبض(.((8
أما مراعاة أصل املآل(((8؛ فلام يرتتب عىل مآل العذر الطارئ من رضر زائد واقع
( ((7املرغيناين ،اهلداية يف رشح بداية املبتدي:ج/3:ص.247:
( ((7انظر :قذايف عزات الغنانيم ،العذر وأثره يف عقود املعاوضات املالية ،ص.35:
( ((7انظر:وائل حممد عريبات ،نظرية العذر عند احلنفية وأثرها يف عقد االستصناع( ،األردن،جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية،
املجلد ،36العدد2009/2م) ص.565:
( ((7الكاساين ،عالء الدين ،أبوبكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (بريوت،دار الكتب العلمية ،ط1406/1:هـ)193/4:
( ((8أسس القاعدة من الكتاب والسنة ظاهرة ،واقترصت هنا عىل األسس االجتهادية لتوضيح وجه توظيف القاعدة ،وانظر:فتحي الدريني،
النظريات الفقهية:ص ،144:قذايف عزات الغنانيم ،العذر وأثره يف عقود املعاوضات املالية :ص ،159:وائل حممد عريبات ،نظرية العذر عند احلنفية
وأثرها يف عقد االستصناع ص.568:
( ((8سيأيت بيان هذا األصل قريبا.
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أومتوقع ،فالفسخ للرضر الناتج يف املآل ،وهذا املآل ينتج عن االستمرار يف تنفيذ
العقد والسري عىل موجبه ورشوطه(.((8
قال الرسخيس« :وعندنا جواز هذا العقد(أي اإلجارة) للحاجة ولزومه لتوفري
املنفعة عىل املتعاقدين ،فإذا آل األمر إىل الرضر أخذنا بالقياس وقلنا :العقد يف
حكم املضاف يف حق املعقود عليه ،واإلضافة يف عقود التمليكات متنع اللزوم يف
احلال كالوصية» (.((8
وأما األساس اآلخر فقياس العذر الطارئ عىل العيب يف املعقود عليه قبل القبض

وبيان ذلك أن املعقود عليه يف اإلجارة :املنافع ،واملنافع حالة العذر الطارئ ليست
مقبوضة ،فيكون العيب فيها كالعيب قبل القبض ،والفسخ بسبب العيب هنا
لدفع الرضر ال لعني العيب فإذا حتقق الرضر يف إيفاء العقد كان عذرا يف الفسخ
وإن مل يتحقق العيب يف املعقود عليه(.((8

فاعتبار قاعدة العذر الطارئ كإحدى القواعد احلاكمة يف ظل أزمة كورونا
(كوفيد - )19 -عند حتقق العذر موافق ملقصود الرشع من نفي الرضر وحتقيق
العدلّ ،
ألن الرضر الذي ُيدرأ ليس من مقتضيات العقد؛ فالقاعدة كسابقتها
(قاعدة وضع اجلوائح) وظيفتها :إعادة التوازن العقدي املختل بسبب العذر
الطارئ إىل العدل ،ذلك ّ
أن العقود مل ترشع لتكون أسباب ًا مفضية إىل األرضار،
فإذا كان امليض يف موجبها مفضي ًا إىل رضر بسب العذر الطارئ ومؤدي ًا إىل ظلم
أحد األطراف وجب درؤه ،حتقيق ًا للعدل.

المطلب الخامس  :قاعدة اعتبار المآل

مستقبيل ُيراعى فيه :موافقة قصد املكلف لقصد الشارع ،بالنّظر يف
نظر
املآلٌ :
ٌ
األدلة الرشعية واألثار املتوقعة عند تنزيل األحكام الرشعية عىل عللها؛ حتقيقا

( ((8انظر :وائل حممد عريبات ،نظرية العذر عند احلنفية وأثرها يف عقد االستصناع ص.569:
( ((8الرسخيس ،املبسوط:ج/16:ص2:
( ((8انظر :املصدر نفسه ،وفتحي الدريني ،النظريات الفقهية،ص177-176:
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ملناطاهتا يف ظروف الزمان واملكان وأحوال املكلفني(.((8
وهذا األصل كاشف عن مبدأ العدل ،إذ مسلكه التنزييل جتسيد واقعي ملبدأ
العدل(.((8
وحقيقة املآل :حتقيق مناط احلكم بالنّظر يف االقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند
تنزيله من حيث حصول مقصده والبناء عىل ما يستدعيه ذلك االقتضاء(.((8
فهو :يك ّيف تنزيل األحكام عىل الوقائع بحسب ما يصري إليه غالب ًا ُ
حال الفعل
ّ
وقوعه؛«ألن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني
بعد
باإلقدام أوباإلحجام؛ إالّ بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل.((8( »...
وأصل املآل يتجسد واقع ًا من خالل خطوات إجرائية  -تراعي العاقبة املتوقعة
لتنزيل احلكم عىل وفقها-؛ أشار إليها الشاطبي بقوله«:وهذا األصل ينبني عليه
قواعد منها :قاعدة سد الذرائع...ومنها قاعدة احليل...ومنها قاعدة مراعاة
اخلالف...ومما ينبني عىل هذا األصل قاعدة االستحسان.((8(»...
وهذه املنظومة املآلية بخطواهتا اإلجرائية ترتكز باألساس عىل املوازنة بني ك ّليات
الشيعة وجزئيات األدلة اخلاصة ،من خالل مراعاة أصيل :اإلذن واملنع يف
ّ
الترشيع ،والنّظر يف املصالح جلب ًا واملفاسد در ًء ،وما يؤديه ذلك من االستثناءات
من اإلذن إىل املنع أوالعكس ،ومدار ذلك كله عىل قصد االمتثال يف الظاهر
والباطن الذي هوتوافق قصد الشارع وقصد املكلف(.((9
ولتحقيق تلك املوازنة يف النّظر املآيل كان البد كام تقدم من مراعاة أصيل :اإلذن
واملنع يف الترشيع؛ وما تقتضيه الطوارئ واالستثناءات لذا كان التكفل باالنتقال
بني األصلني مرعي ًا بمسالك إجرائية تضبط مساره االجتهادي.

( ((8انظر :مراد بوضاية ،مدارك االجتهاد املآيل ،جملة العلوم الرشعية(،السعودية،جامعة اإلمام بالرياض،عدد ،36رجب1436هـ) ص.303:
( ((8انظر يف ذلك :عبد الرمحن السنويس ،اعتبارات املآالت ومراعاة نتائج الترصفات(،السعودية،دار ابن اجلوزي ،ط1:رجب1424هـ) ص19:
( ((8املصدر نفسه :ص.19:
( ((8الشاطبي ،املوافقات :ج/5ص177:
( ((8املصدر نفسه:ج/5:ص182:و187و188و193
( ((9حممد سامل دودو ،االجتهاد املقاصدي منزلته وماهيته(بحث قدم للمؤمتر الدويل :مقاصد الرشيعة وقضايا العرص ،مرص،املجلس األعىل للشؤون
اإلسالمية ،وزارة األوقاف املرصية ،فرباير)2010/25-22:ص.7-5:

100

العدد ( - )13عدد خاص

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

فاالنتقال من أصل اإلذن إىل أصل املنع له مسلكان مها :سدّ الذرائع ومنع احليل،
ودورمها رقايب لصيانة قصد الشارع؛ إبقا ًء للتكليف عند االقتضاء وتثبيت ًا ألصل
الترشيع االبتدائي.

واالنتقال من أصل املنع إىل أصل اإلذن له مسلكان مها :االستحسان ومراعاة
اخلالف ،ودورمها استدراكي لرعاية مصالح املكلفني للتوسعة والتيسري عند
االقتضاء

فمحل إعامل قاعدة املآل (يف ظل أزمة كورونا) عند التنزيل ،تقوم عىل أساس
املوازنة بني نظرين:
أحدمها :مراعاة استصحاب اطراد األدلة العامة بحسب احلال املجرد

ودور مسلكيه (سد الذرائع واحليل) :رقايب للمحافظة عىل أصل الترشيع االبتدائي
ومراعاة قصد االمتثال (الوفاء بااللتزامات العقدية ومراعاة قصود املتعاقدين)

واآلخر :مراعاة خصوصية الواقع واملتوقع (يف ظل جائحةكورونا) يف حتقيق
املناط.
ودور مسلكيه (االستحسان ومراعاة اخلالف) :قائم عىل اعتبار مصلحة املحل
وتقديمها عىل معارضها الكيل باستثناء مواضع اخلصوص واإلفتاء بام يليق
باملحل ،بحسب الظروف والطوارئ واملالبسات.

أن مراعاة اطراد األدلة العامةٌ :
وعليه فإن رأى املجتهد ّ
آيل إىل حتقيق مقصود
الشارع من ترشيعه أمضاه وأجراه ،وإال استثنى مواضع اخلصوص وحكم بام
يليق باملحل ،بحسب الظروف والطوارئ واملالبسات.
ّ
ألن الوقائع قد تعرض هلا عند التطبيق ظروف تقوم كالدالئل عىل حكمها،
بحيث يكون القول بإجراء األصل عىل عمومه يفيض إىل تفويت مصلحة أوجلب
مفسدة مناقضة ملقصود الشارع؛ مما يستدعي مراعاة ضابط تنزيل األحكام عىل
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وقائعها(.((9

المطلب السادس  :قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد

«الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،فام أمر
اهلل به فمصلحته راجحة ،وما هنى عنه فمفسدته راجحة» (.((9
والعقد إنام رشع لتحصيل مقصود املعقود به أواملعقود عليه ودفع احلاجات(،((9
وحتقيق املقصود يتحقق بالوفاء به؛ ولكن نازلة جائحة كورونا (كوفيد )19 -أثرت
يف االلتزام التعاقدي مما أدى إىل تعارض مصالح املتعاقدين ،وهذا التعارض البد
فيه من مراعاة املوازنة بني مصالح املتعاقدين ،ألنّه ال جيوز أن يكون أثر اجلائحة
عىل حساب طرف دون طرف؛ بل جيب مراعاة مصلحة مجيع األطراف ،إذ الغاية
حتقيق التوازن بني املصالح املتعارضة لتحقيق العدالة.
هذا وجه عدّ مراعاة قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسد من القواعد واألصول
املرعية يف أزمة كورونا (كوفيد ،)19 -وقد ذكر ضابط سري املوازنة العز بن عبد
السالم بقوله« :إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن حتصيل املصالح ودرء
املفاسد فعلنا ذلك...وإن تعذر الدرء والتحصيل ،فإن كانت املفسدة أعظم من
املصلحة درأنا املفسدة وال نبايل بفوات املصلحة
حصلنا املصلحة مع التزام املفسدة ،وإن
وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة ّ
استوت املصالح واملفاسد فقد يتخري بينهام وقد يتوقف فيهام وقد يقع االختالف
يف تفاوت املفاسد» (.((9

المبحث الرابع  :مسالك معالجة اختالل االلتزامات التعاقدية

تقدم ّ
أن وباء فريوس كورونا ( كوفيد )19 -توفرت فيه األعذار الرشعية(((9التي
( ((9انظر :مراد بوضاية ،مدارك االجتهاد املآيل:ص.360:
( ((9ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.138/1:
( ((9القرايف ،الفروق:ج/4ص13:و.31
( ((9ابن عبد السالم ،قواعد األحكام.98/1:
( ((9انظر التوصيف الفقهي لوباء فريوس كورونا(كوفيد.)19 -
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توجب :إعادة النّظر يف االلتزامات التعاقدية التي تُستوىف عىل الرتاخي( ((9إذا ثبت
تأثرها بفريوس كورونا حقيقة أوحك ًام ،-وفق ما تقتضيه الك ّليات الترشيعية.
وهذا املبحث عقد لبيان املسالك اإلجرائية التي ينتهجها العلامء يف معاجلة مثل
هذه احلاالت االستثنائية من باب الربط بني فقه الواقع وفقه الرشع :عىل حدّ تعبري
ابن القيم« :ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر»(.((9

وليس املقصود من هذا املبحث احلكم عىل كل عقد بعينه،ألن العقود عىل كثرهتا
واختالف طبيعتها يعرس تتبع أفرادها وصورها يف مثل هذه الدّ راسة؛ وإنام
القصد التنبيه ملسالك معاجلة مثل هذه احلاالت باإلشارة لبعض النامذج املعارصة
وشواهدها يف الرتاث الفقهي ليسهل التفريع واإلحلاق والتخريج.

واألصل يف العقود املرتاخية وما يلحق هبا :إجراؤها عىل وفق مقتضاها األصيل،
ولكن طرأ بعد الوقوع  -أي إبرامها وقبل تنفيذها أوأثناء ذلك  :-وضع استثنائي
 (تفيش فريوس كورونا) :-نشأ عنه أمور مل تكن موجودة حالة قبل الوقوع،واحتف بالعقود يف ظل أزمة كورونا قرائن يتحقق معها تغري مناط احلكم ،مما
يستوجب املقاربة بني ما قصده املتعاقدان من عقدمها ،والتغيري الذي طرأ بعد
إبرام العقود ،بسبب فريوس كورونا (كوفيد ،)19 -بام يعيد التوازن التعاقدي
حتقيق ًا للعدل ،وذلك من خالل العدول من املقتىض األصيل إىل التبعي املتجسد
يف املسالك اإلجرائية اآلتية :اإلجراء ،أوالتّعديل ،أوالتّأجيل ،أواإللغاء (فسخ).

المطلب األول  :اإلجراء

ٍ
ٍ
أوتعديل(.((9
إضافة
أي
املجرد وفق حالته دون ِّ
واملقصود به :تطبيق مقتىض احلكم ّ

واإلجراء هواملقتىض األصيل ،فإجراء العقود عىل وفق هذا املسلك إشارة إىل ّ
أن

( ((9وما يلحق هبا كالعقود املؤجلة التنفيذ.
( ((9عند حديثه عىل مراحل االجتهاد :-وأن الغاية بعد املعرفة بفقه الرشع وفقه الواقع ،هو :الربط بينهام ،إيقاعا للحكم الرشعي ،إعالم املوقعني البن
القيم:ج/1:ص.88-87:
( ((9السنويس عبد الرمحن بن معمر ،االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة( ،الكويت،وزراة األوقاف بالكويت،ط1432/1:هـ) .455
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جائحة كورونا(كوفيد )19 -ال تأثري هلا عىل العقد ،ومن تطبيقات هذا املسلك:

ـ العقود التي كان تأثري اجلائحة عليها يف احلد املعتاد ،بشهادة أهل االختصاص
واخلربة ،فمثل هذه العقود ال تأثري ألزمة كورونا (كوفيد )19 -يف التزاماهتا
التعاقدية ،فتبقى عىل وفق أصل ال ّلزومّ ،
ألن املشقة غري املعتادة هي اجلالبة
للتخفيف( ،((9والعربة يف تقدير تأثري العقد باجلائحة من عدمه أهل اخلربة الثقات.

 العقود املحرمة اتفاق ًا ،فال أثر جلائحة كورونا عليها ،وال تشملها التخفيفاتالشعيةّ ،
ألن الرخص ال تناط باملعايص ،فال تأثري للجائحة.
والرخص ّ

ـ العقود التي ّ
يتدخل فيها طرف ثالث  -كالدولة مثال -لضامن ما ترتب من
اآلثار؛ فمثل هذه العقود ال تأثري جلائحة كورونا(كوفيد )19 -عليها ،ولكن يبقى
النّظر يف ال ّقدر الذي تدخلت فيه الدولة بتحمل آثاره:
فإن كان قدر التربع كل ًيا فال تأثري للجائحة؛ وتبقى عىل مقتىض مسلك :اإلجراء
وإن كان جزئي ًا فرياعى حجم التحمل ويرحل إىل مسلك التعديل.

ومن صور العقود التي تأثرت بجائحة كورونا وتتنزل عىل هذا املسلك اإلجرائي:

بعض صور عقود اإلجارة اخلدمية ،إذا تم فيها االستفادة من العقد ومل يتم دفع
قيمة العقد أوبعضهّ ،
فإن االستفادة من العقد واستخدامه يرتب مديونية ،وال أثر
جلائحة فريوس كورونا (كوفيد )19 -عىل العقد إال من حيث تأخر سداد قيمة العقود املستخدمة
عند تعرس السداد ،النقطاع املوارد بسبب التدابري االحرتازية يف جائحة كورونا ،فهذا
الوضع ال يعفي املدين من دفع كامل املبلغ حاالً أومآالً ،الستيفائه.

المطلب الثاني ّ :
التعديل

املجردة األوىل قبل
واملراد به :اجلمع يف تطبيق األحكام بني املحافظة عىل صيغها ّ
ِ
ريف؛ ُيناسب
االستثناء
طروء العوارض؛ وبني العدول إىل نو ٍع من
اجلزئي وال ّظ ّ
ّ
( ((9انظر :يعقوب عبد الوهاب الباحسني ،قاعدة املشقة جتلب التيسري(السعودية،مكتبة الرشد،ط1424/1:هـ) 43:فام بعدها.
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خصوص ّيات تلك احلادثة بام حي ّقق العدل واملصلحة فيها(.((10

ووجه القول بالتعديل يف العقود يف ظل أزمة (كوفيد:)19 -

ّ
أن امليض يف العقد وعدم تعديل االلتزام الذي أثرت فيه جائحة كورونا بام
يعيد التوازن ،أصبح سبب ًا مفضي ًا إىل ظلم أحد طرفيه ،وانتفاع اآلخر بام ال
حيل ،أوبالباطل ،والرشيعة مل ترشع العقود أساس ًا لتكون أسباب ًا مفضية لذلك،
أوإليقاع الناس يف الظلم من جراء تنفيذها يف ظرف طرأ (كجائحة كورونا) فأثر
عىل االلتزام تأثري ًا ب ّين ًا ،فكان أثره رضر ًا الزم ًا لتنفيذه ،وال ينفك عنه( ،((10والرضر
جيب رفعه أودفعه حتقيق ًا للعدل بني الطرفني.
ومن تطبيقات هذا املسلك يف ظل أزمة كورونا(كوفيد:)19 -

عقود املقاوالت والتوريدات ونحوها من العقود املرتاخية التنفيذ( ((10التي
تأثرت تأثر ًا كبري ًا بسبب الظروف التي فرضتها هذه اجلائحة من تعطل لألنشطة
االقتصادية كغلق املصانع يف الدول املصدرة ،وتعطل حركة التصدير والتوريد
ونحوها؛ فأدى هذا الوضع الختالل يف االلتزامات التعاقدية ك ّبد املتعاقدين
خسارة فادحة.

والذي ينبغي وفق مبدأ العدل  -يف مثل هذا الوضع بعد مراعاة رشوط حتقق
اجلائحة عىل العقد املطلوب تنفيذه من قبل أهل االختصاص ،ومراعاة قواعد
تنزيل األحكام عىل حماهلا :،-جواز النّظر يف تعديل ومراجعة رشوط العقد منع ًا
أي من املتعاقدين ،وهذا ما أكّده قرار املجمع الفقهي يف حاالت مماثلة
للرضر عىل ّ
فمام جاء فيه« :العقود املرتاخية التنفيذ ،إذا تبدَّ لت الظروف التي تم فيها التعاقد
ً
تبدل َغيَّ َ األوضاع ،بأسباب طارئة عامة ،فأصبح هبا تنفيذ االلتزام العقدي ُيلحق

بامللتزم خسائر جسيمة غري معتادة؛ فإنه حيق للقايض يف هذه احلالة عند التنازع،

( ((10السنويس ،االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة.460 :
( ((10انظر :فتحي الدريني ،النظريات الفقهية ،ص.158:
( ((10هذا من أسئلة ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ،الدورة األربعون(وضع اجلوائح والقوة القاهرة)أسئلة وأجوبة العلامء:ص25:
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توزع القدر
وبنا ًء عىل الطلب ،تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية ،بصورة ِّ
املتجاوز للمتعاقد من اخلسارة عىل الطرفني املتعاقدين ،كام جيوز له أن يفسخ العقد
لتزم له ،دون إرهاق للملتزم.
للم َ
فيام مل يتم تنفيذه منه ،وذلك مع تعويض عادل ُ
ويعتمد القايض يف هذه املوازنات مجي ًعا رأي أهل اخلربة الثقات.((10(»....
وأدلة اعتبار التعديل ومراجعة رشوط هذه العقود يف ظل جائحة كورونا(كوفيد)19 -
يك َثمراَ ،ف َأصاب ْته ج ِائح ٌةَ ،ف َل َ ِ
ِ ِ
ي ُّل
َ َ ُ َ َ
وحتقق وقوعها ظاهرة منها حديث«:لوبِ ْع َت م ْن َأخ َ َ ً
َل َك َأ ْن ت َْأ ُخ َذ ِمنْ ُه َش ْي ًئا ،بِ َم ت َْأ ُخ ُذ َم َال َأ ِخ َ
يك بِ َغ ْ ِي َح ٍّق؟»(.((10
كام ّ
أن مجيع القواعد احلاكمة يف الباب تتنزل عليها؛ فقاعدة العدل تقتيض يف

الوضع االعتيادي :لزوم الوفاء املتمثل يف االقتضاء األصيل ،ولكن يف الظرف
االستثنائي وحتققه واقع ًا وفع ً
املعي -بعد تقدير أهل االختصاص:-
ال عىل العقد ّ
تقيض برضورة العدول عن االقتضاء األصيل إىل التبعي ،وذلك باملوازنة بني
ووفق ما تقتضيه القواعد االستثنائية كقاعدة
املصالح املتعارضة للمتعاقدينَ ،
وضع اجلوائح ونظائرها ،وقد أشار قرار املجمع الفقهي( ((10جلملة من األدلة
الكفيلة بتحقيق مقصود مسلك التعديل يف مثل هذه العقود ،حتقيق ًا للعدل بني
الطرفني.
ومن أمثلة مسلك التعديل :بعض صور عقود اخلدمات( ((10التعليمية التي تأثرت
سلب ًا هبذه اجلائحة.
فقد تسببت جائحة كورونا (كوفيد )19 -بعد اشتدادها مع بداية الفصل الدرايس
الثاين من العام اجلاري ،إىل تعطيل املدارس  -احلكومية واخلاصة  :-أداء خدماهتا
التعليمية املبارشة ،وواصلت أداءها عن ُبعد من خالل اعتامد منصات التعلم
االفرتاضية.

( ((10رابطة العامل اإلسالمي ،قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة( ،من دورته األوىل حتى الدورة الثامنة لعام
1405ه) .104-99
( ((10أخرجه مسلم يف صحيحه ،رقم.1554:
( ((10قرارات املجمع الفقهي ،مرجع سابق.
( ((10هذا أيضا من أسئلة ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ،الدورة األربعون:ص44:
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وهذا األسلوب يف تقديم اخلدمات أ ّدى إىل ختفيض الكُلفة اإلدارية  -املأخوذة يف
مزود اخلدمة (املؤسسات التعليمية) ،وهذا االختالل
االعتبار عند التعاقد  -لدى ّ
يستدعي إعادة النّظر يف قيمة العقد بني املتعاقدين للحط أوالتخفيض بام يناسب
قدر استيفاء املنفعة ،مراعاة ملصالح املتعاقدين واملوازنة بينها ،وبيان ذلك:

ّ
أن اخلدمات التشغيلية أثناء وجود الطلبة يف املدارس  -من سكن داخيل
ومواصالت وتقديم وجبات واستهالك للطاقة الكهربائية واملائية والعاملية
واألصول الثابتة ونحوها - ،غري موجودة يف التعليم اإللكرتوين ،فتكون الكلفة
أثناء التعليم املبارش :أعىل؛ واألصل يف عقود اخلدمات كاخلدمات التعليمية هذه
أن يكون العقد بحسب التكلفة التشغيلية مع ربح مناسب عرف ًا ،واإلبقاء عىل
العقد عىل حاله دون تعديل يفيض إىل أكل أموال الناس بالباطل ،فينبغي واحلالة
هذه  -واهلل أعلم  -تعديل العالقة التعاقدية باعتبار ّ
أن الطالب ال حيصل عىل مجيع
اخلدمات التعليمية والطبية والسكنية ،حتقيق ًا للعدل ومراعة ملصلحة الطرفني.
وبمسلك التعديل أخذ املعيار الرشعي رقم 9:بشأن اإلجارة؛ ونصه:

«جيوز باتفاق الطرفني تعديل أجرة الفرتات املستقبلية ،أي املدة التي مل حيصل
االنتفاع فيها بالعني املؤجرة ،أما أجرة الفرتات السابقة التي مل تدفع فتصبح دين ًا
عىل املستأجر ،وال جيوز اشرتاط زيادهتا»(.((10

ومن شواهد مسلك التعديل يف نصوص الفقهاء قول ابن تيمية« :إذ قال :إذا
استأجر ما تكون منفعة إجياره للناس مثل احلامم والفندق ،ونحوذلك فنقصت
املنفعة املعروفة مثل أن ينتقل جريان املكان ويقل الزبون ،خلوف أوخراب
أوحتويل ذي سلطان هلم ونحوذلك ،فإنه حيط من املستأجر من األجرة بقدر ما
نقص من املنفعة املعروفة»(.((10

( ((10هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية( ،النسخة اإللكرتونية للمعايري-ساب،)SABB،املعيار الرشعي رقم9:
بشأن اإلجارة ،)5/2/5(:ص.136:
( ((10ابن تيمية ،جمموع الفتاوى311/30:
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المطلب الثالث  :التأجيل

تنفيذ احلكم إىل ٍ
واملقصود به :تأخري ِ
ٍ
األصيل لعارض راجح(،((10
الحق لوقته
وقت
ّ
ُ
األول.
ظريف إذا زال
فالتأجيل :استثنا ٌء
املوجب للتّخفيف رجع احلكم إىل أصله ّ
ُ
ٌّ

ورشط اإلرجاء املؤقت أن يكون احلادث وقتيا يقدر له الزوال يف وقت قصري.

ومن تطبيقات مسلك التأجيل ما حصل  -يف ظل أزمة كورونا(كوفيد- )19 -
مع بعض املقاولني الذين تعهدوا بإقامة أبنية خلواص ،ولكن بسبب ما أفرزت
اجلائحة من حال استثنائي ،ارتفعت أسعار بعض مواد البناء ،لتعطل حركة
التصدير والتوريد ونحومها من األنشطة ذات الصلة؛ فكان امليض يف التعهد
مرهق ًا يكلف امللتزم به خسارة فادحة ،إال ّ
أن اجلهات املعنية أصدرت قرارات
مفادها قرب إعادة فتح باب االسترياد لتلك املواد املعنية ،فهذا الوضع احلايل
وهبذه الصورة ُيول تفعيل مسلك التأجيل.

وهبذا جاءت توصيات قرار املجمع الفقهي بمكة املكرمة بشأن الظروف الطارئة
وتأثريها يف احلقوق وااللتزامات العقدية ،فمام جاء فيه«:يف العقود املرتاخية
التنفيذ ،إذا تبدَّ لت الظروف التي تم فيها التعاقد ً
تبدل َغيَّ َ األوضاع ،بأسباب
طارئة عامة ،فأصبح هبا تنفيذ االلتزام العقدي ُيلحق بامللتزم خسائر جسيمة غري
معتادة ...وحيق للقايض أيضا أن يمهل امللتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل
للزوال يف وقت قصري ،وال يترضر امللتزم له كثري ًا هبذا اإلمهال»(.((11
ومن شواهد تفعيل مسلك التأجيل يف الرتاث الفقهي:

قول ابن قدامة«:ولواستأجر دابة لريكبها ،أوحيمل عليها إىل مكان معني،
فانقطعت الطريق إليه خلوف حادث ،أواكرتي إىل مكة ،فلم حيج الناس ذلك
العام من تلك الطريق ،فلكل واحد منهام فسخ اإلجارة ،وإن أحب إبقاءها إىل
( ((10السنويس ،االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة.468:
( ((11رابطة العامل اإلسالمي ،قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة ،ص.104 :
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حني إمكان استيفاء املنفعة جاز»(.((11

المطلب الرابع  :اإللغاء ،فسخ العقد
واملراد به :فك االرتباط بني املتعاقدين وسقوط األجر كليا

وقاعدة املآل بمداركها ظاهرة يف هذا املسلك ،وبيانهّ :
أن اإلبقاء عىل العقد وعدم
فسخه ،مآله وقوع الظلم بأحد املتعاقدين ،وانتفاع اآلخر بام ال حيل ،أوبالباطل،
والرشيعة مل ترشع العقود أساسا لتكون أسبابا مفضية لذلك ،أوإليقاع النّاس يف
الظلم من جراء امليض يف تنفيذها يف حالة استثنائية أثرت سلبا عىل العقد واختل
االلتزام ،فكان أن أفرز هذا التنفيذ رضرا مالزما لتنفيذه( ،((11والعدل دفعه أورفعه
ومن التطبيقات يف ظل أزمة كورونا (كوفيد )19 -عقود اإلجيار التجاري

حيث أصدرت اجلهات الرسمية يف أغلب دول العامل قرارات بإغالق األنشطة
التجارية  -من باب التدابري االحرتازية للحدّ من انتشار وباء كورونا(كوفيد)19 -
 كإغالق املعارض ،واملجمعات التجارية ،واألسواق املركزية ،ومنع البيع والرشاءإال بالوسائل اإللكرتونية؛ باستثناء األسواق الغذائية والتموينية ،كام قرصت خدمة
املطاعم عىل الطلبات اخلارجية...الخ

وهذه القرارات االستثنائية  -التي ال جيوز خمالفتها ،وفق املواد القانونية الصادرة
بشأهنا  -أثرت عىل بعض األنشطة التجارية فتع َّطلت كليا ،كام هوالشأن يف بعض
العيادات الطبية اخلاصة وصالونات احلالقة وما شاهبها مما ال يتصور معه تقديم
اخلدمة بطريق غري مبارش.
فهذا الوضع الذي يتعذر معه استيفاء املنفعة كليا :يوجب إسقاط األجرة بالكلية،
كام يثبت خيار الفسخ للمستأجر إذا َّ
تعذر عليه االنتفاع ،مع دفع أجرة ما سبق له
االنتفاع به إن وجد؛ ّ
«ألن كل عذر ال يمكن معه استيفاء املعقود عليه إال برضر
( ((11ابن قدامة املغني.130/6:
( ((11الدريني ،النظريات الفقهية.158:
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يلحقه يف نفسه ،أوماله ،يثبت له احلق الفسخ ،فاحلاجة تدعوإىل الفسخ عند العذر،
ألنه لولزم العقد عند حتقق العذر للزم صاحب العذر رضر مل يلتزمه بالعقد ،فكان
الفسخ يف احلقيقة امتناعا من التزام الرضر»(.((11
وهبذا جاء قرار املجمع الفقهي اإلسالمي« :إن اإلجارة جيوز للمستأجر
فسخها بالطوارئ العامة التي يتعذر فيها استيفاء املنفعة؛ كاحلرب والطوفان
ونحوذلك.((11(»..
ومن شواهد إعامل هذا املسلك يف الرتاث الفقهي قول ابن تيمية «:وال خالف
بني األئمة أن منافع اإلجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت
األجرة»(.((11
ومما يوظف فيه مسلك اإللغاء (الفسخ) :التعاقد عىل استئجار عني كقرص أفراح
ونحوه ،حيث تعذر استيفاء املنفعة  -يف ظل هذه األزمة  -لصدور قرارات متنع
إقامة حفالت األعراس ،فمنع استيفاء املنفعة املعقود عليها مما يوجب فسخ العقد
عند الفقهاء( ،((11ويوجب رد األجرة كاملة لتعذر االنتفاع بسبب قرارات املنع،
وقد تقدم النقل أن منافع اإلجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفاء املنفعة
سقطت األجرة.
ومن العقود التي أثرت فيها جائحة كورونا التعاقدات اخلدمية ،حيث توقف تنفيذ
العقود بني الرشكات املقدمة للخدمة واملستفيدين ،من رشكات طريان وخدمات
النقل والشحن وفنادق ومؤسسات تعليمية ،وغريها ،ففي حالة احلجز املبدئي
أي احلجوزات األولية للطريان والفنادق ونحومها ،فهذه ال التزام فيها من أي
طرف والوعد غري ملزم للرشكة وال للمستفيد ،وعليه جيوز لكل واحد إلغاؤه يف
احلاالت العادية ،ففي مثل حالة أزمة كورونا(كوفيد )19 -وظروفها االستثنائية
 من باب أوىل ،واهلل تعاىل أعلم.( ((11االكاساين ،بدائع الصنائع.197/4:
( ((11رابطة العامل اإلسالمي ،قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي .104-99
( ((11ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.288/30:
( ((11املصدر نفسه ،288/30:وعيل حيدر ،درر احلكام.488/1:
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الخاتمة:
احلمد هلل عىل متام البحث وكامله بتوفيق من اهلل تعاىل فله احلمد والشكر وحده،
وحيث بلغ بنا البحث هذا املقام أود تسجيل أهم النتائج والتوصيات:

أوال :النتائج

ـ وباء فريوس كورونا ( كوفيد-
التوازنات التعاقدية.
ـ وباء فريوس كورونا ( كوفيد )19 -جتسدت فيه مكونات األزمة باملفهوم
االقتصادي ،وحتققت فيه رشوط األعذار الرشعية التي ترتتب عليها
التخفيفات الرشعية.
ـ العقود التي تتنزل عليها األحكام املتعلقة بأزمة كورونا( كوفيد )19 -هي
العقود املرتاخية وما يلحق هبا.
ـ ّ
إن األصول والقواعد احلاكمة يف ظل أزمة كورونا جيمعها مبدأ العدل
بقواعده ومداركه.
ـ املسالك الكلية ملعاجلة اختالل االلتزامات التعاقدية يف احلاالت
االستثنائية ،هي :اإلجراء أوالتعديل أوالتأجيل أواإللغاء.
)19

ثانيا :التوصيات

جائحة عاملية أدى إىل اضطراب

ـ رضورة إجياد دراسات تعنى بوضع معايري لفقه اجلوائح ومدى انطباقها
عىل النوازل.
ـ توجيه الدراسات الرشعية لتوظيف املسالك اإلجرائية (اإلجراء
والتعديل والتأجيل واإللغاء) .
يف االجتهاد التطبيقي ،لكوهنا أكثر ضبطا للمسار االجتهادي.
ـ رصد الفتاوى الصادرة يف القضايا املالية اخلاصة بجائحة كورونا ومن
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ثم تصنيفها ،فتقييمها لبيان مدى جتانسها مع قواعد االستنباط وأصول
االجتهاد.
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المصادر والمراجع
المصادر باللغة العربية:

ابن األثري ،جمد الدين أبوالسعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري ،النهايةيف غريب احلديث ،حتقيق طاهر الزاوي وحمود الطناحي،بريوت،املكتبة
العلمية،د.ط399/هـ.
ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبوبكر املعافري اإلشبييل ،أحكام القرآن ،ت/حممد عبد القادر عطا ،بريوت،دار الكتب العلمية ،ط1424/2:هـ
ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبوبكر املعافري االشبييل ،القبس يف رشحموطأ مالك بن أنس ،حتقيق حممد ولد كريم،تونس،دار الغرب اإلسالمي،
ط1992/1:م.
ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيقحممد إبراهيم،بريوت،دار الكتب العلمية،ط1411/1:هـ.
ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياكنستعني ،حتقيق البغدادي،بريوت،دار الكتاب العريب ،ط1416/3:هـ.
ابن تيمة ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموعة الرسائلواملسائل ،علق عليه :حممد رشيد رضا،جلنة الرتاث العريب.
ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين ،مجعها عبد الرمحن بن قاسم،جمموع الفتاوى،السعودية،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة
النبوية ،ط1416/1:هـ.
ابن رشد احلفيد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي ،بداية املجتهدوهناية املقتصد،القاهرة،دار احلديث،د.ط1425/هـ
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حتقيق حممداحلبيب ابن اخلوجة ،قطر،وزارة األوقاف،ط1425/1:هـ
ابن عبد الرب ،أبوعمر يوسف بن عبد اهلل القرطبي ،التمهيد ملا يف املوطأ مناملعاين واألسانيد ت/مصطفى العلوي وآخرون ،املغرب ،وزارة األوقاف،
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ط1387/1:هـ
ابن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي ،قواعد األحكاميف مصالح األنام ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،القاهرة،مكتبة الكليات
األزهرية ،د.ط1414/هـ
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء الرازي ،أبواحلسني ،مقاييس اللغة ،حتقيقعبد السالم ،بريوت ،دار الفكر؛ د ط1399،هـ
ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد اجلامعييل املقديس املغني،القاهرة ،مكتبةالقاهرة ،د.ط1388/هـ.
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبوالفضل اإلفريقي ،لسان العرب ،بريوت،دار صادر ،ط1414/3:هـ
أمحد بن أمحد املختار الشنقيطي ،إعداد املهج لالستفادة من املنهج يف قواعد الفقهاملالكي،قطر ،إحياء الرتاث1403 - ،
إدريس عبد اهلل حممد ،أوجه التشابه بني مبدأ اجلوائح ونظرية الظروف الطارئةعىل ضوء الفقه اإلسالمي وقانون املعامالت املدنية لسنة1984م(جملة العدل-
وزارة العدل ،السنة ،16العدد ،41أبريل 2014م.
إيامن عبد اللطيف؛ األزمات املالية العاملية األسباب واألثار واملعاجلات،العراق،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس جامعة سانت كليمنتس العراق-
العلوم االقتصادية -إرشاف:حسني حسن2011 ،م
الباحسني ،يعقوب عبد الوهاب الباحسني ،قاعدة املشقة جتلب التيسري ،مكتبةالرشد،ط1424/1:هـ.
الثنيان ،سليامنبن إبراهيم ،اجلوائح وأحكامها ،الرياض،عامل الكتب،ط1413/1:هـ
اجلوهري ،أبونرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،الصحاح تاج اللغةوصحاح العربية حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،بريوت ،دار العلم للماليني،
ط1407/4:هـ.
الرعيني ،مواهب
احلطاب ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن ،املعروف باحلطاب ُّ114
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اجلليل يف رشح خمترص خليل،بريوت ،دار الفكر ،ط1412/3:هـ
الدريني ،فتحي ،النظريات الفقهية (منشورات جامعة دمشق،ط1416/4:هـرابطة العامل اإلسالمي ،قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العاملاإلسالمي مكة املكرمة ،من دورته األوىل حتى الدورة الثامنة لعام 1405هـ)
رائد صربي أبومؤنس ،املعايري املحاسبية ملعاجلة اختالالت العقود يف إطار نظريةوضع اجلوائح عند املالكية ،األردن ،املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية-
جامعة آل البيت-جملد،7:عدد/2:رجب1432هـ.
الرصاع ،حممد بن قاسم األنصاري التونيس ،رشح حدود ابن عرفة املسمى:اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ،بريوت،املكتبة
العلمية ،ط.1350/1:
الزحييل ،وهبة بن مصطفىِ ،اإلسالمي وأد َّل ُت ُه ،دمشق ،دار الفكر.
الف ْق ُه
ُّ
الزحييل ،وهبة مصطفى الزحيل ،نظرية الرضورة الرشعية مقارنة مع القانونالوضعي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1405/4:هـ
الزرقاء ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،دار القم  -دمشق ،ط1433/:هـالزرقاء ،مصطفى أمحد ،انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقديوأثره بالنسبة للديون السابقة( ،بحث مقدمة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل،
الدورة التاسعة يوم 6-1:أبريل1415/هـ.
السنويس عبد الرمحن بن معمر،االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة،الكويت ،وزارة األوقاف،ط1432/1:هـ.
السنويس ،عبد الرمحن السنويس ،اعتبارات املآالت ومراعاة نتائج الترصفات،السعودية ،دار ابن اجلوزي ،ط1:رجب1424هـ
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،األشباه والنظائر ،بريوت ،دارالكتب العلمية ،ط1411/1:هـ.
الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ،املوافقات ،حتقيقمشهور حسن ،السعودية ،دار ابن عفان،ط1417/1:هـ.
الشافعي ،أبوعبد اهلل حممد بن إدريس املطلبي ،األم ،،بريوت ،دار املعرفة ،د،ط،115
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1410هـ
الشوكاين ،حممد بن عيل اليمني ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار ،حتقيق عصمالصبابطي ،مرص ،دار احلديث ،ط)1413/1:
الرصايرة ،أسامة سامل ،قاعدة وضع اجلوائح يف الفقه اإلسالمي ،األردن ،رسالةماجستري -املرشف د الغرايبة -جامعة مؤتة2008 ،-م
عادل مبارك املطريات ،أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريتالرضورة والظروف الطارئة (رسالة دكتوراه ،بإرشاف حممد بلتاجي ،جامعة
القاهرة ،كلية دار العلوم ،قسم الرشيعة اإلسالمية  -1422هـ
عيل بن سلطان حممد القاري ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،حتقيقعينايت ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1،1985:م
عيل حيدر خواجه أمني أفندي ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريبفهمي احلسيني ،بريوت ،دار اجليل ،ط1411/1:هـ
عيل حمي الدين القره داغي ،مقدمات يف املال وامللكية والعقد ،قطر ،منشوراتوزارة األوقاف،ط1431/1:هـ
عياد مصطفى عبد احلميد ،أثر اجلائحة عىل العقد يف بيع الثامر يف الرشيعةاإلسالمية ،جملة اجلامعة اإلسالمية غزة ،م ،6عدد1419-2هـ
غرفة جتارة وصناعة البحرين ،مركز الدراسات واملبادرات؛ األثار االقتصاديةلفايروس كورونا مارس 2020م.
الغزايل ،أبوحامد حممد بن حممد الطويس ،الوسيط يف املذهب ،أمحد إبراهيموغريه ،القاهرة ،دار السالم ،ط1417/1:هـ
الفريوز آبادي ،جمد الدين أبوطاهر حممد بن يعقوب القاموس املحيط ،بريوت،دار الكتاب العريب ،د ت ،ط.
الفيومي ،أمحد بن حممد بن عيل احلموي ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري،بريوت ،املكتبة العلمية ،د ،:ت ،ط
القرايف ،أمحد بن إدريس ،الفروق؛ املسمى بأنوار الربوق يف أنواع الفروق ،عاملالكتب ،د:ن ،ت ،ط
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الكاساين ،عالء الدين ،أبوبكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع يف ترتيبالرشائع ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1406/1:هـ
حممد سامل دودو ،االجتهاد املقاصدي منزلته وماهيته ،بحث قدم للمؤمترالدويل :مقاصد الرشيعة وقضايا العرص ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،
وزارة األوقاف املرصية ،فرباير.2010/25-22:
حممد قدري باشا ،مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان ،املطبعة الكربىاألمريية ببوالق،ط1308/1:هـ
مراد بوضاية ،مدارك االجتهاد املآيل ،جملة العلوم الرشعية ،السعودية ،جامعةاإلمام بالرياض،عدد ،36رجب1436هـ
املرداوي ،عالء الدين أبواحلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي ،اإلنصافيف معرفة الراجح من اخلالف ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د،ت
املرغيناين ،عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ،اهلداية يف رشح بداية املبتدي،حتقيق طالل يوسف ،بريوت ،دار احياء الرتاث العريب ،د .ت.ط)
مسلم بن احلجاج أبواحلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق حممدفؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت،ن،ط
املقري ،حممد بن حممد بن أمحد املقري ،الكليات الفقهية ،حتقيق حممد أبواألجفان،تونس ،الدار العربية للكتاب،د.ط1997،م
موقع منظمة الصحة العاملية https://www.who.int/ar/emergencies/ :diseases/novel-coronavirus-2019

ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ،الدورة األربعون(وضع اجلوائح والقوةالقاهرة)أسئلة وأجوبة العلامء
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية،(النسخة اإللكرتونية للمعايري-ساب)SABB،
وائل حممد عريبات ،نظرية العذر عند احلنفية وأثرها يف عقد االستصناع،(جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،املجلد،36
العدد2009/2م)
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 ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة وتطبيقاهتا،وليد صالح الدين الزير جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية، دمشق،،عىل االجتهادات املعارصة
م2010،العدد األول- 26  املجلد-والقانونية
.م2009، دار اإلثراء،عمن
ّ ، إدارة األزمات مدخل متكامل،يوسف أمحد أبوفارة-

:المصادر باللغة اإلنجليزية

Mahmud, T.; COVID-19: Management, Journal of the Pakistan Medical

-

AssociationVolume 70, Issue 5, May 2020.

Translation of Arabic References
-

-

-

-

-

-

Ibn Al-Atheer, Majd Al-Din Abu Al-Saadat Al-Mubarak Bin Muhammad
Al-Jazari Ibn Al-Atheer, Al-Nihayath fi Gharib Al-Athar, Reviewed
by Taher Al-Zawi and Mahmoud Al-Tanahi, Beirut, Al-Maktabat Al‘Ilmiyyah, Unknown Edition/ 399 AH.
Ibn Al-Arabi, Muhammad bin Abdullah Abu Bakr Al-Ma’afari AlEshbili, Ahkaam Al-Qur’an, Publication: Muhammad Abdul Qadir
Atta, Beirut, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 21424/ AH
Ibn Al-Arabi, Muhammad bin Abdullah Abu Bakr Al-Ma’afari AlAshbili, Al-Qabas fi Sharh Mu’atta Malik bin Anas, Reviewed by
Mohamed Ould Karim, Tunis, Dar Al-Gharb Al-Islami, Ed.11992/ AD.
Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr, E’alam AlMuwaqqiyeen Ar-Rabbil Aalameen, Reviewed by Muhammad Ibrahim,
Beirut, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Ed. 11411/ AH.
Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr, Madarij
Al-Salikeen Bayn Manzil Iyyaka N’abudu wa Iyhhaka Nasta’een.
Reveiwed by Al-Baghdadi, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Ed. 31416/
AH.
Ibn Tayimah, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim bin Taymiyya
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al-Harrani, Majmu’ath Al-Rasail wa Al-Masail, Commentary by:
Muhammad Rashid Rida, Lajnath Al-Turath Al-Arabi.
Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim al-Harrani,
compiled by Abd al-Rahman bin Qasim, Majmoo’ Al-Fatawa, Saudi
Arabia, King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an, AlMadina An-Nabawiyyah, Ed. 11416/ AH.
Ibn Rushd the grandson, Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin
Ahmed bin Rushd al-Qurtubi, Bidayath Al-Mujtahid wa Nihayath AlMuqtasid, Cairo, Dar al-Hadith, Unknown Edition. 1425 AH
Ibn Ashour, Muhammad al-Tahir bin Muhammad, Maqasid Al-Shari’ah
Al-Islamiyah, Reviewed by Muhammad al-Habib Ibn al-Khoja, Qatar,
Ministry of Awqaf, Ed. 11425/ AH
Ibn Abd al-Barr, Abu Omar Yusef bin Abdullah Al-Qurtubi, Al-Tamheed
lima fi Al-Muwatta min Al-Maani wa Al-Asaaneed by Mustafa Al-Olwi
and others, Morocco, Ministry of Awqaf, Ed.11387/ AH
Ibn Abd al-Salam, Izz al-Din Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam al-Salami,
Qawa’id Al-Ahkam fi Masalih Al-Anaam, Reviewed by Taha Abd alRa`uf Sa`d, Cairo, Al-Azhar Colleges Library, Ed.I / 1414 AH
Ibn Faris, Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Razi, Abu al-Hussein,
Maqayis Al-lughah, Abd al-Salam investigation, Beirut, Dar al-Fekr;
Unknown Edition, 1399 AH
Ibn Qudamah, Mowaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed al-Jamili alMuqdisi, Al-Mughni, Cairo, Cairo Library, Unknown Edition / 1388
AH.
Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram bin Ali, Abu al-Fadl al-Afriqi,
Lisan al-Arab, Beirut, Dar Sader, Ed. 31414/ AH
Ahmed bin Ahmed Al-Mukhtar Al-Shanqeeti, Eadad Al-Manhaj lil
Istifadathi min Al-Manhaj fi Qawa’id Al-Fiqh Al-Maliki, Qatar, Ihya
Al-Turath, -1403
Idris Abdullah Muhammad, Awjuhu Al-Tashabuh Bayna Mabda AlJawaih wa Nadhariyath Az-Zuruf At-Tariah ‘ala Dhou Al-Fiqh AlIslami wa Qanoon Al-Muamalat Al-Madaniyah li Sanath 1984 (Journal
of Justice - Ministry of Justice, Year 16, No. 41, April 2014).
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Iman Abdel Latif, Al-Azmath Al-Maliyah Al-A’alamiyah Al-Asbab wa
Al-Athar wa Al-Mualajath, Iraq, PhD thesis submitted to the Council
of St. Clements University - Iraq - Economic Sciences - Supervision:
Hussein Hassan, 2011
Al-Bahsin, Ya`qub Abd al-Wahhab al-Bahsin, Qa’idath Al-Mashaqqah
Tajlib Al-Tayseer, Al-Rushd Library, Ed.11424/ AH.
Al-Thinayyan, Sulayman Ibn Ibrahim, Al-Jawaih wa Ahkamuha,
Riyadh, Alam Al-Kutub, Ed.11413/ AH
Al-Johary, Abu Nasr Ismail bin Hammad Al-Johary Al-Farabi, AlSIhah, “Taj Al-lughah wa Sihah Al-Arabiyah” Reviewed by Ahmed
Abdel Ghafour Attar, Beirut, Dar Al-Alam Lil Malayeen. Ed.41407/
AH.
Al-Hattab, Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Rahman, AlMa’roof bi Al-Hattab Ar-Ruoaini, Mawahib Al-Jalil fi Sharhi Al-Khalil,
Beirut, Dar al-Fikr, Ed.31412/ AH
Al-Derini, Fathi, An-Nadhariyath Al-Fiqhiyyah (University of
Damascus Publications, Ed.41416/ AH
Muslim World League, Qararaath Majlis Al-Majma’ Al-Fiqhi Al-Islami
li Rabitath Al-Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, from its first
session to the eighth session of 1405 AH
Raed Sabri Abu Mones, Al-Ma’ayeer Al-Muhasabaiyah li Mu’alajath
Iktilal Al-Uqood fi Itar Nadhariyath Wadh’ Al-Jawaih ‘Inda AlMalikiyah, Jordan, Jordanian Journal of Islamic Studies - Al Al-Bayt
University - Volume: 7, Number: 2 / Rajab 1432 AH.
Al-Rusaa, Muhammad bin Qasim Al-Ansari Al-Tounsi, Sharh Hdood
Ibn Arafa Al-Musamma: Al-Hidayah Al-Kafiyah Al-Shafiyah li Bayan
Haqaiq Al-Imam Ibn Arafa Al-Wafia, Beirut, The Scientific Library,
Ed.11350/.
Al-Zuhaili, Wahba bin Mustafa, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,
Damascus, Dar Al-Fikr.
Al-Zuhaili, Wahba bin Mustafa Al-Zuhali, Nadhariyath Az-Zarurah
Ash-Shar’iyah Muqaranathn Ma’a Al-Qanun Al-Wadh’i, Beirut, AlRisala Foundation, Ed.41405/ AH
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Zarqa, Mustafa Ahmed, Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Aam, Dar Al-Qum Damascus, Ed. 1433 AH
Zarqa, Mustafa Ahmed, Qimath Al-Umlah Al-Waraqiyyah bi sabab
Al-Tadhakhkum Al-Naqdi wa Atharuhu bi An-Nisbah lid-duyoon AsSabiqah (research presented to the International Islamic Fiqh Academy,
the ninth session on: 16- April 1415 AH.
Al-Sanussi Abdul Rahman bin Muammar, Al-Ijtihad bi Ar-Raye fi Asr
Al-Khilafath Ar-Rashidah ,, Kuwait, Ministry of Awqaf, Ed.11432/ AH.
Al-Senussi, Abdul-Rahman Al-Senussi, A’etebaar Al-M’aalat wa
Mura’aath Nataij Al-Tasarrufat, Saudi Arabia, Dar Ibn Al-Jawzi, Ed.1
Rajab 1424 AH
Al-Suyuti, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, Jalal al-Din, Al-Ashbah Wa
Al-Nadhair, Beirut, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Ed. 11411/ AH.
Al-Shatby, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati,
Al-Mowafiqat, Reviewed by Mashhoor Hassan, Saudi Arabia, Dar Ibn
Affan, Ed.11417/ AH.
Al-Shafii, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Muttalabi, Al-Umm,
Beirut, Dar Al-Maarefa, d, i, 1410 AH
Al-Shawkani, Muhammad Bin Ali Al-Yamani, Neal Al-Awtar, Sharh
Muntaqa Al-Akhbar, Reviewed by Assam Al-Sababti, Egypt, Dar AlHadith, Ed.11413/
Al-Sarayrah, Osama Salem, Qa’idath Al-Wadh’ Al-Jawyih fi Al-Fiqh
Al-Islami, Jordan, Master Thesis - Supervisor Dr. Al-Gharaibeh - Mutah
University -, 2008 AD
Adel Mubarak Al-Mutairat, Ahkam Al-Jawaeh fi Al-Fiqh Al-Islami
wa Silatuha fi Nadhratai Az-Zaroorah wa Az-Zuroof Al-Tariah (PhD
thesis, supervised by Mohamed Beltagy, Cairo University, Faculty of
Dar Al Uloom, Department of Islamic Sharia -1422 AH
Ali bin Sultan Muhammad al-Qari, Mirqath Al—Mafateeh Sharh
Mishkath Al-Masabeeh, Reviewed by Ayinathi, Beirut, Dar Al-Kutub
Al-Ilmiyyah, Ed.1, 1985 AD
Ali Haider Khawajeh Amin Effendi, Durar Al-Hukkam fi Sharh Majallet
Al-Ahkaam, Fahmi Al-Husseini’s Arabization, Beirut, Dar Al-Jeel, Ed.
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1: 1411 AH
Ali Muhyiddin Al-Qarah Daghey, Al-Muqaddimath fi Al-Mal wa AlMulkiyath wa Al-‘Aqd, Qatar, Publications of the Ministry of Awqaf,
Ed.11431/ AH
Ayyad Mustafa Abdel-Hamid, Athar Al-Jaihah ‘Ala Al-‘Aqd fi Bayi’
Al-Thimar fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah, Majallath Al-Jami’ah AlIslamiyyah Ghazza, Issue 6, Volume 2, 1419 AH
Bahrain Chamber of Commerce and Industry, Center for Studies and
Initiatives; Al-Aathar Al-Iqtisadiyah li fairus Corona Maras 2020.
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi, Al-Wasit
fi Al-Madhhab, Ahmed Ibrahim and others, Cairo, Dar es Salaam,
Ed.11417/ AH
Al-Fayroz Abadi, Majd Al-Din Abu Taher Muhammad bin Yaqoub, AlQamus Al-Muhit, Beirut, Arab Book House, Undated Publication.
Fayoumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Hamwi, Al-Misbah AlMunir fi Gharibi al-Sharh al-Kabir, Beirut, Scientific Library, Undated
Publication.
Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris, Al-Furuq Al-Musamma bi Anwaar AlBurooq fi Anwaar Al-Furooq, ‘Aalam Al-Kutub, Undated Publication.
Al-Kasani, Aladdin, Abu Bakr bin Masoud bin Ahmed, Badaa’i AlSanai’a fi Tarteeb Al-Sharaie’, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, Ed.
11406/ AH
Mohamed Salem Doudou, Al-Ijtihad Al-Maqasadi Manzilatuhu wa
Mahiyatuhu, Research presented to the International Conference: The
Purposes of Sharia and Contemporary Issues, The Supreme Council for
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اإلجراءات االقتصادية التي اتخذتها دولة قطر وأثرها في مواجهة
أزمة كورونا المستجد
إبراهيم حسن ّ
جمال
مدير الدراسات والبحوث  -بيت المشورة لالستشارات المالية -قطر
ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/6 /29م ،واعتمد للنشر في 2020/ 7/20م)
https://doi.org/10.33001/M010820201372

الملخص
هتدف الدراسة للوقوف عىل اإلجراءات واملحفزات االقتصادية التي قامت هبا

دولة قطر لتفادي تبعات أزمة كورونا املستجد ،وحماولة دراسة آثارها عىل بعض

مؤرشات االقتصاد القطري ،مع اإلشارة إىل املؤسسات املالية اإلسالمية يف قطر

وتعاملها مع تلك اإلجراءات ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي يف بيان
طبيعة األزمة واستعراض مجلة القرارات واإلجراءات التي اختذهتا دولة قطر،

كام تم استخدام املنهج التحلييل يف دراسة اآلثار عىل االقتصاد بعد مجع البيانات
اإلحصائية خالل فرتة الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إىل فاعلية املحفزات
والقرارات االقتصادية التي اختذهتا دولة قطر يف احلد من تداعيات أزمة كورونا
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املستجد ،ومتكُّن مؤسسات التمويل اإلسالمي من االستفادة من برامج التحفيز
مع مراعاة خصوصيتها وطبيعتها التمويلية.

الكلمات المفتاحية :كورونا املستجد ،كوفيد  ،19املحفزات االقتصادية،
التمويل اإلسالمي ،دولة قطر.
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The Economic Procedures Adopted by the State of Qatar
and their Impact on Confronting Novel Corona
Ebrahim Hasan Gamal
Head of Research and Studies - Bait Al-Mashura Finance Consultations- Qatar

Abstract
The study aims at knowing the economic procedures and incentives
undertaken by the State of Qatar for negating the implications posed by novel
Corona crisis. The study also aims at analyzing the crisis’ impact on some of
Qatar’s economic indicators with a reference to Islamic financial entities in
Qatar and their adaptation of those procedures. The study followed descriptive
method for explaining the nature of crisis and presenting some resolutions
and procedures adopted by the state of Qatar, while analytical method was
followed for studying the impact on economy after compiling the statistical
data related to the period of study. The study found that the incentives and
economic resolutions adopted by State of Qatar are impactful in constraining
the effects of novel Corona crisis and Islamic finance entities were able to
benefit from such incentive programs while preserving their uniqueness and
financing norms.
Keywords: Novel Corona, Covid-19, Economic Incentives, Islamic Finance,
The State of Qatar.

127

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

العدد ( - )13عدد خاص

المقدمة

واجهت دول العامل مع بداية العام  2020كارثة وبائية امتدت آثارها لتؤثر عىل

اقتصاد العامل بشكل غري مسبوق .ففي  31ديسمرب  2019وحسب تقارير منظمة
الصحة العاملية ُأبلغ ألول مرة عن مرض كورونا املستجد (كوفيد )19يف مدينة

ووهان بالصني ،والذي يصنف ضمن ساللة فريوسات كورونا ،وخالل فرتة

وجيزة حتول هذا املرض إىل وباء وجائحة غزت العامل .ومع بداية يوليو  2020بلغ

عدد اإلصابات يف العامل أكثر من  11مليون إصابة ،وبلغ عدد الوفيات أكثر من

نصف مليون حالة وفاة.

وخصوصا عىل
هذا الوباء ال تكمن خطورته يف بعض أعراضه احلادة عىل املرىض
ً

بعض الفئات العمرية والذين يعانون من أمراض مزمنة ،بل يف رسعة انتشاره بني
املجتمع مما يشكل ضغ ًطا قو ًيا عىل املنظومات الصحية التي يصعب علبها توفري
الرعاية الصحية لألعداد املتزايدة حال تفيش هذا الوباء.

وملواجهة هذا الوباء وجدت الدول نفسها أمام خيارات صعبة لالختيار بني
مراعاة اجلوانب اإلنسانية ومكافحة تفيش الوباء بالقيام بإجراءات أكثر رصامة

واتباع سياسات احلظر واإلغالق مما قد يؤدي إىل انحسار الوباء ولكن يف املقابل

تأثر االقتصاد بشكل سلبي يف حال استمرت هذه اإلغالقات لفرتة طويله ،أو
اختيار ما سامه البعض بمناعة القطيع ومحاية االقتصاد باحلد من سياسات احلظر

واإلغالق ،لكن سيكون لذلك أثر يف حصد مزيد من أرواح الناس ،وهبذا

تفاوتت الدول يف سياساهتا التي اتبعتها يف هذا اإلطار.

وعىل العموم فقد كان هلذا الوباء وما تبعه من سياسات احلظر واإلغالق آثار

كبرية عىل االقتصاد العاملي حتى وصل إىل مرحلة كساد وصفت بأهنا أشد كساد
مر به العامل منذ احلرب العاملية الثانية ،ولعلها املرة األوىل التي يكون فيها األثر

عىل مجيع اقتصادات العامل ،فأثرت عىل االقتصادات املتقدمة والصاعدة والنامية،
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وحسب تقرير البنك الدويل يف يونيو  2020يتوقع أن يشهد االقتصاد العاملي
ً
انكامشا بنسبة  ،% 5.2كام يتوقع أن يكون االنكامش يف االقتصادات املتقدمة بنسبة
 ،% 7ويف االقتصادات الصاعدة والنامية  ،2.5%وتوقع التقرير أن ينخفض متوسط
(((
نصيب الفرد من الدخل جراء هذه اجلائحة يف العام  2020بنسبة .% 3.6
أما تقرير صندوق النقد الدويل يف يونيو  2020توقع أن يكون االنكامش يف النمو
العاملي بنسبة  ،4.9%ويف االقتصادات املتقدمة بنسبة  ،% 8وأن يكون االنكامش
يف االقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة  ،% 3وتوقع التقرير أن ينخفض حجم
(((
التجارة العاملية من السلع واخلدمات بنسبة  % 11.9خالل العام .2020
تنوعت اآلثار التي خلفتها وستخلفها هذه اجلائحة عىل القطاعات االقتصادية،
واختلفت حدهتا حسب طبيعة كل قطاع ،فقطاع السفر والسياحة كان من أشد
ترضرا ،وعانت أسواق املال العاملية من تراجعات حادة مما أدى
القطاعات
ً
ببعضها إليقاف التداول لفرتات مؤقتة لتفادي اهنيارات حمتملة هلذه األسواق،
وقد تأثرت أسعار النفط بفعل تباطؤ اإلنتاج العاملي وتقييد احلركة ،وسجلت
أسعار النفط خسائر تارخيية ،ومن ذلك ما سجله التاريخ يف يوم االثنني  20أبريل
 2020من حادثة مل يسبق وقوعها من قبل ،حيث هبطت أسعار برميل النفط إىل
ما دون الصفر ،وبلغ يف ذلك اليوم سعر برميل خام غرب تكساس تسليم مايو
املدرج يف سوق نيويورك ( )37.53 -دوالر.

مشكلة الدراسة:

اضطربت سياسات الدول يف التعامل مع تفيش وباء كوفيد ،19للتوفيق بني
متطلبات محاية املجتمع ومحاية االقتصاد ،كام أن ترابط سالسل االقتصاد العاملي
جعل تأثريات اختاذ أي دولة إلجراءات اإلغالق واحلظر متتد إىل بقية اقتصادات
الدول ،مما جعل احلكومات تتدخل حلامية اقتصادها بسياسات محائية وحتفيزية.
(1) World Bank, Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank, 2020.
(2) IMF, A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery; World Economic Outlook Update, June, 2020.
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ويف دولة قطر كانت املشكلة تكمن يف املواءمة بني األمرين ورضورة تدخل
احلكومة بحزمة من املحفزات االقتصادية متزامنة مع إجراءات اإلغالق واحلظر
وفق سياسة تضمن احلد من تفيش الوباء واملحافظة عىل النمو االقتصادي.

أهداف الدراسة:
-التعرف عىل أهم مالمح اقتصاد دولة قطر.

بيان أهم القرارات واإلجراءات االقتصادية التي اختذهتا دولة قطرملواجهة تداعيات أزمة كورونا املستجد.

-دراسة األثر عىل بعض املؤرشات االقتصادية.

استعراض مؤسسات التمويل اإلسالمية يف دولة قطر مع اإلجراءاتاحلكومية ملواجهة كورونا املستجد.

منهج الدراسة:
تستخدم الدراسة املنهج الوصفي من خالل استعراض تفاصيل اإلجراءات
والتدابري التي قامت هبا دولة قطر ملواجهة وباء كورونا املستجد ،كام تستخدم
الدراسة املنهج التحلييل من خالل حماولة دراسة اآلثار هلذا الوباء ودور املحفزات
االقتصادية احلكومية يف احلد من التداعيات االقتصادية بتحليل البيانات
واإلحصاءات التي تم مجعها هلذا الغرض.

فرضيات البحث:
تقوم الدراسة عىل فرضيتني أساسيتني مها:

الفرضية األوىل :وجود أثر ألزمة كوفيد  19وتبعاهتا عىل االقتصاد القطري.
الفرضية الثانية :وجود أثر لإلجراءات واملحفزات االقتصادية التي اختذهتا دولة
قطر واحلد من تداعيات أزمة كوفيد  19عىل االقتصاد القطري.
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الدراسات السابقة:

يعترب موضوع الدراسة من املوضوعات املستجدة ،وبعد اطالع الباحث تم

الوقوف عىل بعض الدراسات والتقارير التي كانت أقرب ملوضوع الدراسة،

ومنها دراسة بعنوان

«Economic impact of government interventions during the

 »COVID-19 pandemic: International evidence from financial marketsوقد تطرقت

الورقة إىل دراسة التأثري االقتصادي املتوقع لإلجراءات احلكومية ،سواء ما يتعلق
منها بإجراءات التباعد االجتامعي أو املحفزات االقتصادية ،عىل عائدات أسواق

األسهم املالية باستخدام بيانات  77دولة من ضمنها دولة قطر ،وقد توصلت

الدراسة إىل أن تدابري التباعد االجتامعي كان هلا تأثري اقتصادي إجيايب وسلبي،

وأن الدعم احلكومي أدى إىل رد فعل إجيايب يف األسواق املالية كام حد من اآلثار

االقتصادية العكسية للوباء.

ومما اطلع عليه الباحث يف املوضوع تقرير أعده عدد من الباحثني ضمن أبحاث

الكونجرس األمريكي بعنوان ( )Global Economic Effects of COVID-19يتحدث
عن التبعات االقتصادية العاملية لوباء كورونا املستجد ويتتبع استجابة احلكومات
واملؤسسات الدولية يف معاجلة تلك التداعيات واآلثار وقد تضمن هذا التقرير
بشكل خمترص ما قامت به دولة قطر من إجراءات اقتصادية ملواجهة هذه اآلثار.

هذا باإلضافة إىل تقرير رشكة (كي يب إم جي) يف قطر حول األثر املحتمل لفريوس

كورونا املستجد عىل االقتصاد القطري ،وقد حلل التقرير تداعيات أزمة كورونا
عىل االقتصاد القطري وفق أربعة سيناريوهات حمتملة.

ويالحظ أن الدراسات والتقارير التي ناقشت هذا املوضوع حتدثت عن التداعيات
واإلجراءات االقتصادية املتعلقة بأزمة كورونا املستجد بشكل عام أو عىل قطاعات

معينة أو عىل بعض البلدان ،ومل تتحدث بالتفصيل عن اإلجراءات والتدابري التي

قامت هبا دولة قطر حتديدً ا ومل تدرس آثارها عىل املؤرشات االقتصادية ،وهو
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الذي ركزت عليه هذه الدراسة.

تقسيمات الدراسة:

لغرض حتقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إىل أربعة مباحث ،يستعرض األول
ملحة عن اقتصاد دولة قطر ،ويتحدث املبحث الثاين عن إجراءات احلظر واإلغالق
التي اختذهتا دولة قطر ،يف حني يرصد املبحث الثالث املحفزات االقتصادية
التي اختذهتا دولة قطر ملواجهة تداعيات كوفيد  ،19ويدرس املبحث الرابع أثر
املحفزات االقتصادية التي اختذهتا دولة قطر للحد من تداعيات كوفيد .19

المبحث األول :لمحة عن اقتصاد دولة قطر
ُيعد اكتشاف النفط ثم الغاز يف دولة قطر نقطة حتول مهمة يف تارخيها االقتصادي،
حيث حقق االقتصاد القطري خالل هذه الفرتة معدالت نمو مرتفعة ومتوازنة،
حتى أصبحت دولة قطر ضمن الدول األعىل ً
دخل للفرد يف العامل ،وقد أسهمت
عدة عوامل يف تعزيز مكانة االقتصاد القطري خالل هذه الفرتة ،من أمهها التوجه
املبكر نحو االستثامر يف قطاع الغاز املسال والتمكن من االستحواذ عىل أعىل
حصة سوقية يف العامل ،فأصبحت قطر أكرب مصدر للغاز املسال يف العامل((( ،كام أن
ً
أصول حول العامل بقيمة 295.2
الصندوق السيادي الذي متتلكه دوله قطر ويدير
مليار دوالر((( م ّثل هلا قوة داعمة القتصادها .ويعتمد اقتصاد دولة قطر -كغريها
من دول اخلليج املصدرة للنفط -بشكل كبري عىل قطاع النفط والغاز ،وقد بلغ
اإلنتاج اليومي من النفط هناية العام  2018لدولة قطر  611,941برميل ،واإلنتاج
اليومي من الغاز  549.49مليون قدم مكعب ،وبلغت املبيعات السنوية  102.4مليار
ريال قطري(((.
(3) https://www.igu.org/news/press-release-global-lng-2020-report
 .تم االطالع في (4) https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc5a 2020/6/28
(5) Qatar Petroleum, Annual Review, 2018.
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اخلليج املصدرة للنفط -بشكل كبري على قطاع النفط والغاز ،وقد بلغ اإلنتاج اليومي من النفط هناية العام
 2018لدولة قطر  611,941برميل ،واإلنتاج اليومي من الغاز  549.49مليون قدم مكعب ،وبلغت

الناتج املحيل لدولة قطر خالل اخلمس سنوات
ويوضح الشكل ( )1حجم
املبيعات السنوية  102.4مليار رًيل قطري.5
املاضية إذ يالحظ التوجه نحو االعتامد عىل القطاع غري النفطي ،فمنذ العام 2014
ويوضح الشكل ( )1حجم الناتج احمللي لدولة قطر خالل اخلمس سنوات املاضية إذ يالحظ التوجه حنو
بدأت مسامهة القطاع غري النفطي تزيد عىل حساب القطاع النفطي ،إال أن نسبة
االعتماد على القطاع غري النفطي ،فمنذ العام  2014بدأت مسامهة القطاع غري النفطي تزيد على حساب
هذا القطاع ال تزال مرتفعة ،فبلغت مسامهته يف الناتج املحيل نسبة % 46.8
القطاع النفطي ،إال أن نسبة هذا القطاع ال تزال مرتفعة ،فبلغت مسامهته يف الناتج احمللي نسبة %46.8
شكل ( )1الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر( )2019-2015مليون لاير قطري
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ابالعتماد على :جهاز التخطيط واإلحصاء ،احلساابت الوطنية ،الفصل اخلامس عشر ،2018 ،دولة قطر .وجهاز
ابع .2019
الوطنية ،الربع الر
احلساابت
اإلحصاء،
التخطيط و
احلسابات الوطنية ،الفصل اخلامس عرش ،2018 ،دولة قطر.
واإلحصاء،
التخطيط
جهاز
باالعتامد عىل:

البىنالتخطيط
وجهاز
مهما
الرابع العامل
الربعلة كأس
الوطنية،لبطو
احلساباتولة قطر
واإلحصاء،ابستضافة د
التحتية واخلاصة
كما أسهمت مشاريع
 2022.2019ر ً
افدا ً
لالقتصاد القطري ،ورغم املشروعات العمالقة اليت تقوم هبا الدولة يف هذا اإلطار إال أن املوازنة العامة للدولة

كأس
اإلنفاقدولة
باستضافة
واخلاصة
لبطولةامللحوظ
قطرإىل التوسع
ابإلضافة
الضبط وترشيد
التحتيةسياسات
البنى من خالل
مشاريع األخرية
أسهمت خالل الفرتة
كامحققت فوائض
تقوم
املرشوعات
القطري،
لالقتصاد
مهم
رافدً ا
التياخلمس
العمالقةخالل
العامة لدولة قطر
ورغموضع املالية
الشكل ()2
الشمال ،وينب
تشغيل حقل
2022الغاز
العاملمبيعات
يف
بعد ً
هباسنوات
األخرية.يف هذا اإلطار إال أن املوازنة العامة للدولة حققت فوائض خالل
الدولة
الفرتة األخرية من خالل سياسات الضبط وترشيد اإلنفاق باإلضافة إىل التوسع
تم االطالع في 4 https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc5a. 2020/6/28
املالية
)2(Annual
الشكل
ويبن
امللحوظ يف مبيعات الغاز بعد تشغيل حقل الشامل،
وضع5 Qatar
Petroleum,
Review,
2018.
العامة لدولة قطر خالل اخلمس سنوات7األخرية.
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وبالنسبة ملؤرش التضخم ،فمن خالل السياسات املالية والنقدية التي تتبعها
دولة قطر وإجراءات مراقبة توافر السلع واخلدمات األساسية ،يلحظ أن مؤرش
التضخم يف السنوات املاضية انخفض ألقل من الواحد ،ثم انخفض ليكون سال ًبا
يف عام  2019بنسبة بسيطة بلغت (.)% 0.9 -
ومما جيدر ذكره أنه يف منتصف العام  2017قطعت السعودية واإلمارات والبحرين
ومرص عالقاهتا الدبلوماسية واالقتصادية وقامت بفرض حظر جوي عىل
الطريان القطري وأغلقت السعودية حدودها الربية مع قطر والذي يعترب املنفذ
الربي الوحيد لدولة قطر نحو العامل ،هذه اإلجراءات شكلت صدمة لالقتصاد
القطري ،ولكن اإلجراءات التي قامت هبا حكومة قطر ملواجهة هذه األزمة
مكنتها من جتاوز تداعياهتا االقتصادية خالل فرتة وجيزة(((.

المبحث الثاني :إجراءات الحظر واإلغالق التي اتخذتها دولة قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية يف  29فرباير  2020عن تسجيل أول حالة إصابة
مؤكدة بفريوس كورنا املستجد (كوفيد  ،)19وشهدت احلاالت تزايدً ا ملحو ًظا
خالل شهر مايو ،حتى سجلت أعىل معدل إصابة يف  31مايو فبلغت احلاالت
هلذا اليوم  2,355حالة ،وحال ًيا يلحظ بداية انحسار وانخفاض احلاالت ،وقد بلغ
إمجايل احلاالت اإلصابة منذ بداية الوباء إىل هناية يونيو أكثر من  96ألف حالة،
وعدد الوفيات  113حالة وفاة.

((( لالستزادة ينظر :بيت املشورة لالستشارات املالية ،جتربة قطر االقتصادية يف مواجهة األزمة اخلليجية  ،2017دار لوسيل للنرش والتوزيع ،دولة
قطر ،الطبعة األوىل.2020،
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ايدا ملحوظًا خالل شهر مايو ،حىت سجلت أعلى معدل إصابة يف 31
(كوفيد  ،)19وشهدت احلاالت تز ً
مايو فبلغت احلاالت هلذا اليوم  2,355حالة ،وحاليًا يلحظ بداية احنسار واخنفاض احلاالت ،وقد بلغ إمجايل
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وفاة.خاص
حالة عدد
(- )13
ألف حالة ،وعدد الوفياتالعدد
113
احلاالت اإلصابة منذ بداية الوابء إىل هناية يونيو أكثر من 96

شكل ( )4حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستج (كوفيد )19في دولة قطر
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من إعداد الباحث ابالعتماد علىhttps://www.data.gov.qa/explore/dataset/covid-19-cases-in-:
qatar/table/?sort=-date

من إعداد الباحث باالعتامد عىلhttps://www.data.gov.qa/explore/dataset/covid-19-cases-in-qatar/table/?sort=-date:

ورغم زًيدة حاالت اإلصابة مقارنة بعدد السكان إال أنه يالحظ تضاءل معدل الوفيات مقارنة بعدد اإلصاابت،

ورغم زيادة حاالت اإلصابة مقارنة بعدد السكان إال أنه يالحظ تضاءل معدل
وذلك يعود لعدة عوامل منها الرتكيبة السكانية يف دولة قطر إذ ال يشكل أصحاب الفئة العمرية فوق 65
اإلصابات ،وذلك يعود لعدة عوامل منها الرتكيبة السكانية
مقارنةمنبعدد
إمجايل عدد السكان.7
الوفيات %1.3
عاما سوى
ً
يف دولة قطر إذ ال يشكل أصحاب الفئة العمرية فوق  65عا ًما سوى  % 1.3من
إمجايل عدد السكان(((.

ينظر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر إحصاءات شهرية ،إحصاءات مايو .2020
دولة قطر والقطاع الصحي ،والذي
ثم مستوى الرعاية الصحية التي تقدمها
10
حيتل مراكز متقدمة عىل مستوى املنطقة والعامل ،وبلغت إمجايل خمصصات القطاع
الصحي يف موازنة  2020ما يقرب من  22.6مليار ريال أي ما يقرب من  % 11من
إمجايل مرصوفات املوازنة(((.
7

ولتفادي تفيش وباء كورونا املستجد قامت دولة قطر باختاذ عدد من اإلجراءات
يف احلظر واإلغالق لضامن عدم انتشار الوباء واعتامد سياسة التباعد االجتامعي،
ويبني اجلدول ( )1أهم قرارات احلظر واإلغالق التي اختذهتا احلكومة خالل هذه
الفرتة.

((( ينظر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر إحصاءات شهرية ،إحصاءات مايو .2020

(8) https://www.mof.gov.qa/ar/Documents/2020statebudgetinfographsAr.pdf
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جدول ( )1أهم قرارات احلظر واإلغالق التي اختذهتا دولة قطر لتفادي تفيش وباء كوفيد 19

القــــــرار

التاريخ
3/6

تعليق اخلروج والدخول إىل دولة قطر باستخدام البطاقة الشخصية

3 /9

تعليق دخول القادمني بصفة مؤقتة من بعض الدول :بنغالديش ،الصني ،مرص،
اهلند ،إيران ،العراق ،لبنان ،نيبال ،باكستان ،الفلبني ،كوريا اجلنوبية ،رسيالنكا،
سوريا ،تايلند.

3/10

تعليق الدراسة يف املدارس واجلامعات احلكومية واخلاصة جلميع الطالب

3/13

إغالق صاالت عرض السينام واملرسح ومناطق ألعاب األطفال (املفتوحة
واملغلقة) ،والصاالت الرياضية اخلاصة ،وصاالت األفراح ،سواء يف الفنادق أو
قاعات األفراح.

3/14

إيقاف مؤقت ألنشطة الباعة املتجولني ،وذلك عرب ايقاف البيع وخدمات الباعة
املتجولني

3/15

تعليق سامت الدخول الفورية من بعض الدول حلاميل اجلنسية :اإليطالية ،الفرنسية،
أملانيا ،إسبانيا ،وتعليق دخول البالد للمسافرين القادمني من السودان.

3/ 15

إيقاف البيع باملزادات بسوق أم صالل لألسامك

3 /16

حظر تقديم الطلبات يف مجيع املطاعم واملقاهي بالدولة

3/17

إغالق املساجد وإيقاف صلوات اجلامعة واجلمعة.

3/17

إغالق جزء من املنطقة الصناعية ملدة أسبوعني قابلة للتجديد

3 /18

إغالق املجمعات التجارية ومراكز التسوق (ويستثنى حمالت بيع املواد الغذائية
والصيدليات) ،وصالونات التجميل الرجالية والنسائية ،وإيقاف أنشطة األندية
الصحية يف الفنادق.

3 /22

إغالق مؤقت جلميع املطاعم واملقاهي ومنافذ بيع املواد الغذائية والعربات املتنقلة
يف األماكن التالية :األندية الرياضية – كورنيش مدينة لوسيل ،جتمع العربات –
كورنيش الدوحة – كورنيش اخلور – حديقة اسباير

3/22

تقليص عدد املوظفني والعاملني املتواجدين بمقر العمل باجلهات احلكومية إىل
 %20ويبارش  %80أعامهلم عن بعد.
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3/26

إغالق حمال الرصافة

4 /5

تقليص عدد املوظفني والعاملني املتواجدين بمقرات عمل جهات القطاع اخلاص
إىل  %20ويبارش  %80أعامهلم عن بعد
تقليص ساعات عمل املوظفني والعاملني املتواجدين يف مقر عملهم يف القطاعني
صباحا وحتى الواحدة
احلكومي واخلاص إىل ست ساعات يوم ًيا من السابعة
ً
ظهرا
ً
(يستثنى حمال بيع املواد الغذائية التموينية والصيدليات واملطاعم التي تقدم طلبات
خارجية).

05/31

حتديد أوقات عمل األنشطة التجارية واخلدمية لتكون من الساعة السابعة صباح ًا
وحتى الساعة الواحدة مسا ًء باستثناء:
منافذ بيع املواد الغذائية والتموينية والسلع االستهالكية واهلايرب ماركتوالسوبر ماركت والبقاالت وحمال بيع اخلرضاوات والفواكه.
رشكات الصيانة (خدمات السباكة والكهرباء واإللكرتونيات)رشكات االتصاالترشكات توصيل الطلبات عرب التطبيقات اإللكرتونية.الصيدلياتحمطات البرتول وخدمات السياراتورش الصيانة التابعة للوكاالت.املخابزالرشكات العاملة يف قطاع الضيافة.املصانعرشكات اخلدمات اللوجستية ورشكات الشحن العاملة يف املوانئواملطارات واخلدمات اجلمركية.
املطاعم والكافيرتيات واملقاهي (الكويف شوب) والتي ُيسمح هلا بتوصيلالطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط ،و ُيستثنى من هذا
القرار املطاعم واملقاهي املتواجدة يف املجمعات التجارية والتي ُيسمح هلا
ويظر عليها
بالعمل عرب تقديم خدمة توصيل الطلبات اخلارجية فقط ُ
تسليم الطلبات إىل الزبائن داخل أو خارج موقعها.

باالعتامد عىل البيانات الصحفية لوزارة الصحة ،وبيانات وزارة التجارة والصناعة
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ويف  8يونيو أعلنت اللجنة العليا إلدارة األزمات عن خطة الرفع التدرجيي املحكم
للقيود املفروضة يف دولة قطر جراء فريوس كورونا (كوفيد  ،)19والتي تتضمن
أربع مراحل تنتهي بالفتح الكامل يف بداية سبتمرب مع التوجيه برضورة تطبيق
اإلجراءات االحرتازية خالل هذه املراحل ،وذلك سع ًيا لتحقيق التوازن بني محاية
اجلمهور واستعادة احلياة االجتامعية واالقتصادية(((.
ومما يالحظ عىل قرارات احلظر واإلغالق التي اختذهتا دولة قطر ملواجهة تفيش
وباء كوفيد  19أهنا كانت بمراحل تدرجيية ومل تقم الدولة باختاذ أي قرار حلظر
التجوال سواء بصورة جزئية أو كلية خالل هذه األزمة ،وتعاملت بتدرج يف
املراحل ملكافحة تفيش العدوى واحلد من ترضر القطاعات االقتصادية ،وقد
اعتمد بشكل كبري عىل وعي اجلمهور بااللتزام بالتدابري االحرتازية.

تم االطالع في (9) https://covid19.moph.gov.qa/AR/Precautions-for-lifting-restrictions-phase-1/Pages/default.aspx. 2020/6/21
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المبحث الثالث :المحفزات االقتصادية التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة
تداعيات كوفيد19
مع بدايات ظهور وباء كورونا املستجد يف دولة قطر اختذت احلكومة مجلة من
إجراءات احلظر واإلغالقات والتي بدورها سيكون هلا األثر عىل االقتصاد،
وقد تزامن مع فرض سياسات احلظر واإلغالق ما قامت به دولة قطر من اعتامد
حزمة من املحفزات االقتصادية التي تستهدف دعم القطاعات املترضرة من هذه
اجلائحة ،ففي  15مارس اجتمعت اللجنة العليا إلدارة األزمات اخلاصة بمكافحة
فريوس كورونا املستجد (كوفيد  ،)19برئاسة أمري الدولة الذي وجه بالرشوع يف
حزمة من القرارات واإلجراءات والتي من ضمنها قرارات متعلقة بالقطاع املايل
واالقتصادي كالتايل(:((1
1 .دعم وتقديم حمفزات مالية واقتصادية بمبلغ
للقطاع اخلاص.

75

مليار ريال قطري

2 .قيام املرصف املركزي بوضع اآللية املناسبة لتشجيع البنوك عىل تأجيل
أقساط القروض والتزامات القطاع اخلاص مع فرتة سامح ملدة ستة

أشهر.

3 .توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل األقساط جلميع املقرتضني ملدة ستة
أشهر.

1 .توجيه الصناديق احلكومية لزيادة استثامراهتا يف البورصة بمبلغ

10

مليارات ريال قطري.

2 .قيام املرصف املركزي بتوفري سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة

3 .إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم اجلمركية ملدة ستة أشهر ،عىل
أن ينعكس ذلك عىل سعر البيع للمستهلك.

تم االطالع في (10) https://www.diwan.gov.qa/briefing-room/news/general/lg/2020/march/15/lg01. 2020/6/24
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4 .إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء واملاء ملدة ستة أشهر:
قطاع الضيافة والسياحة ،قطاع التجزئة ،قطاع الصناعات الصغرية
واملتوسطة ،املجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات

للمستأجرين.

5 .اإلعفاء من اإلجيارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغرية
واملتوسطة ملدة ستة أشهر.

ويالحظ أن حزمة املحفزات االقتصادية التي اختذهتا دولة قطر مل تقترص عىل
السياسات النقدية والتسيري الكمي لكنها متثلت يف سياسات مالية كذلك لدعم
قطاعات اقتصادية معينة لتحفيز النشاط االقتصادي والتقليل من اآلثار السلبية
التي قد تصيب هذه القطاعات ،وقد بارشت أجهزة الدولة املختلفة بتنفيذ هذه
التوجيهات ،فقامت اهليئة العامة للجامرك وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة
حرص السلع الغذائية والطبية ،وألغت اهليئة الرسوم اجلمركية املقررة عىل  905سلعة،
تضمنت األغذية الرئيسية كاللحوم واألسامك واأللبان واألجبان والبقوليات
والزيوت والعجائن والعصائر وغريها ،كام تضمنت املستلزمات الطبية والتي
تشمل كاممات الوجه واملعقامت ومنتجات الصابون واملنظفات ومناديل التعقيم
ومستلزمات النظافة الشخصية واملنزلية لالستخدام الشخيص(.((1
كام أعلنت رشكة املناطق االقتصادية يف قطر (مناطق) عن اإلعفاء مـن اإلجيــارات
للمناطـق اللوجستيـــة والصناعية ،وذلك ملدة ستة أشهر اعتبار ًا من يوم األحد
 15مارس .((1( 2020

ويف إطار السياسة النقدية واملالية والقرارات التي تم اعتامدها من قبل جلنة
األزمات قام مرصف قطر املركزي بام ييل(:((1
تم االطالع في (11) https://www.customs.gov.qa/Arabic/Media/Pages/NewsDetails.aspx#/C-NewsDetails-ID/165. 2020/6/24
تم االطالع في (12) https://www.manateq.qa/ar-qa/mediacenter/pages/announcements.aspx#. 2020/6/24

( ((1يراجع مجلة التعاميم التي أصدرها مرصف قطر املركزي خالل الفرتة ،وهي متوافرة عىل املوقع اإللكرتوين للمرصف عىل الرابطhttp://www. :
qcb.gov.qa/Arabic/News/Pages/COVID19.aspx
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للحفاظ عىل ربط العملة بالدوالر قام مرصف قطر املركزي متاش ًيا معقرارات االحتياطي الفيدرايل األمريكي يف  4مارس بخفض سعر فائدة
اإليداع  50نقطة أساس وسعر فائدة االقرتاض من املرصف  75نقطة
أساس وسعر إعادة الرشاء  50نقطة أساس ،ويف  16مارس خفض سعر
فائدة اإليداع  50نقطة أساس وسعر فائدة االقرتاض من املرصف  100نقطة
أساس وسعر إعادة الرشاء  50نقطة أساس ،لتصبح سعر فائدة اإليداع لدى
املرصف بعد هذه التخفيضات  ،% 1وســـعر فائدة اإلقراض من املرصف
 ،% 2.5وسعر إعادة الرشاء .% 1
توجيه البنوك واملصارف ورشكات التمويل بتأجيل سداد أقساط القروضوالفوائد /العوائد املرتتبة عىل القروض اخلاصة بالقطاعات املترضرة وملدة
ستة أشهر
اعتبارا من  16مارس ملن يرغب بفائدة /عائد منخفض ودون
ً
فرض أي عموالت أو رسوم تأخري ودون أي تأثري عىل تصنيفهم االئتامين.
ثم تقرر يف  19مايو أن حتتسب الفائدة /العائد خالل فرتة التأجيل بمعدل
ال يزيد عن  ،% 2.5وعىل البنوك ورشكات التمويل التي احتسبت فائدة/
عائدً ا يزيد عن ذلك إجراء التسويات الالزمة
اعتبارا من  16مارس .2020
ً
ختصيص نافذة إعادة رشاء (ريبو) بمبلغ  50مليار ريال قطري بعائدصفري ألغراض توفري السيولة للبنوك لتمكنها من االلتزام بتخفيض
سعر الفائدة/العائد عىل عمالء القطاعات املتأثرة املنتفعني بقرار تأجيل
األقساط ،باإلضافة إىل متكني البنوك من منح قروض جديدة بدون رسوم
أو عموالت لعمالء القطاعات املترضرة بسعر فائدة/عــائد ال يتجاوز 1.5
 %عىل أن يعاد تسعري هذه القروض بعد انتهاء فرتة  6شهور من تاريخ 16
مارس  2020أو انتهاء تسهيالت الريبو املذكورة يف هذا البند أو بإشعار من
مرصف قطر املركزي أهيام أقرب (وقد تم تفصيله الح ًقا يف برنامج الضامن).
تم إطالق برنامج الضامن الوطني لالستجابة لتداعيات فريوس كورونا142
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املستجد (كوفيد  )19لدعم رشكات القطاع اخلاص املترضرة لتمكينها من
احلصول عىل التمويل الالزم والرسيع لدفع رواتب املوظفني واإلجيارات،
وذلك بضامنات حكومية قدرها  3مليارات ريال قطر وفق اآللية التالية:
مدير الربنامج :بنك قطر للتنمية.-الضامن :حكومة دولة قطر.

-مقدم التمويل :البنوك واملصارف العاملة يف دولة قطر.

-املستفيد :رشكات القطاع اخلاص املترضرة من تداعيات (كوفيد )19

قيمة التمويل :مستحقات  6أشهر من الرواتب واإلجيارات كحدأقىص وضمن سقف  7.5مليون ريال قطري.

-دفعات التمويل 2.5 :مليون ريال قطري شهر ًيا كحد أقىص.

فرتة السداد 3 :سنوات تبدأ من آخر دفعة من التمويل .السنة األوىلسامح

الفوائد /العوائد:٭الست األشهر األوىل ( )% 1.5تدفعها حكومة دولة قطر من
خالل بنك قطر للتنمية.
٭الست األشهر الثانية ( + % 1سعر إقراض مرصف قطر
املركزي) تدفعها حكومة دولة قطر من خالل بنك قطر
للتنمية.
٭الفرتة املتبقية (سنتان) بمعدل ال يزيد عن ( + % 2سعر
إقراض مرصف قطر املركزي) ،ويسدد من قبل العميل.
كام قام مرصف قطر املركزي بعدد من اإلجراءات لتسهيل الوصولللخدمات املالية يف ظل أوضاع احلظر واإلغالقات اإللكرتونية ،وإلغاء
بعض الرسوم املفروضة عل اخلدمات املرصفية اإللكرتونية.
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المبحث الرابع :أثر المحفزات االقتصادية التي اتخذتها دول قطر للحد من
تداعيات كوفيد19
لقد كانت قرارات احلظر واإلغالق متزامنة مع إجراءات التحفيز االقتصادي
التي اختذهتا حكومة دولة قطر ،لذا قد تصعب دراسة اآلثار هلذه اجلائحة بصورة
منفصلة عن أثر إجراءات التحفيز ،ولغرض فحص صدق فرضيات الدراسة،
سنستعرض بعض التوقعات التي رصدهتا بعض الدراسات عن أثر جائحة
كوفيد  19عىل االقتصاد القطري ،ثم ندرس أهم مؤرشات االقتصاد الكيل
لدولة قطر خالل هذه الفرتة ،يف حماولة لرصد التأثريات من خالل التتبع الزمني
للمؤرشات ،مع األخذ باالعتبار أنه يصعب يف هذا التوقيت دراسة هذه اآلثار
بصورة دقيقة كون اجلائحة وتداعياهتا مستمرة حتى اآلن ،وعدم صدور بيانات
لبعض املؤرشات االقتصادية هلذه الفرتة.

توقعات الدراسات:
 يتوقع أن ينخفض النمو يف دولة قطر جراء تداعيات وباء كوفيد  19يف العام ،2020وحسب تقرير البنك الدويل يف يونيو  2020يتوقع أن ينكمش النشاط
االقتصادي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بنسبة  ،% 4.2ويف البلدان
املصدرة للنفط بنسبة  ،% 5ويف دول جملس التعاون اخلليجي  ،% 4.1وتوقع التقرير
أن ينخفض النمو يف دولة قطر يف العام  2020بنسبة (.((1()% 3.5

 حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر يف أبريل  ((1( 2020فإن التقديراتتشري إىل انخفاض إمجايل الطلب عىل النفط بمقدار  5.6مليون برميل يف اليوم يف
الربع األول من العام  ،2020كام يتوقع أن ينخفض الطلب العاملي عىل النفط
بمقدار  9.3مليون برميل يف اليوم يف عام  2020مقارنة بالعام  ،2019ويتوقع التقرير
(14) World Bank, Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank, 2020.
(15) IEA, Global Energy Review 2020, IEA, Paris, 2020. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
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عدم وصول الطلب عىل النفط إىل مستويات ما قبل أزمة كوفيد  19قبل هناية العام
.2020
ورصد التقرير أن الطلب عىل الغاز الطبيعي انخفض خالل الربع األول من العام
 2020بنحو  % 2.6مقارنة بالربع األول من العام  ،2019ويتوقع التقرير أن ينخفض
الطلب العاملي عىل الغاز الطبيعي بنسبة  % 5يف العام  .2020ونتيجة لضعف الطلب
عىل النفط وارتفاع خمزوناته انخفضت أسعار النفط الفورية واآلجلة خالل
النصف األول من العام  2020ملستويات قياسية ،كام انخفضت أسعار الغاز لكن
بدرجة أقل حدة خالل هذه الفرتة.

ويبني اجلدول ( )2توقعات أسعار الطاقة خالل العام ،وحسب تقرير الوكالة
الدولية للطاقة.
جدول ( )2توقعات أسعار النفط والغاز يف العام  - 2020دوالر أمريكي
غرب تكساس
برنت
سلة أوبك
الغاز

2019

2020

نسبة التغري%

57.02

35.14

38.4-

65.96

39.65

39.9-

64.37
2.66

38.02
2.12

40.920.3-

باالعتامد عىلU.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy, June2020. OPEC, :
Monthly Oil Market Report, June 2020

فكون اقتصاد قطر يعتمد بشكل كبري عىل قطاع الطاقة فإن هذه التوقعات
باالنخفاض سوف تؤثر عىل اقتصاد دولة قطر ،لكن سيكون التأثري أقل مقارنة
مع بقية دول اخلليج كون قطر تعتمد أكثر عىل الغاز والذي يتوقع انخفاض الطلب
عليه بشكل أقل كام أن االنخفاض يف سعره سيكون بدرجة أقل مقارنة بالنفط.
يضاف إىل ما سبق ،التوقعات بترضر قطاعات اقتصادية معينة بشكل كبري من
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أمهها قطاع السياحة والنقل والضيافة والتجارة والصناعة .وكون مسامهة
القطاع اخلاص يف الناتج املحيل لدولة قطر ،وحسب بعض الدراسات ال متثل
سوى  ،((1(% 20فإن الدراسة سوف تركز بشكل أكرب عىل مؤرشات االقتصاد
الكيل من خالل دراسة اآلثار عىل اجلانب النقدي املتمثل يف السيولة واالئتامن،
ثم املؤرشات املالية واالقتصادية األخرى كوضع املالية العامة ،وامليزان التجاري
السلعي ،ثم مؤرش البورصة ،ومؤرش السياحة ،ومؤرش أسعار املستهلك ،ومؤرش
أسعار العقارات ،ثم مؤرش اإلنتاج الصناعي ،ومؤرش مديري املشرتيات ،وقد تم
اختيار هذه املتغريات لكوهنا قد متثل صورة أقرب مالمسة للقطاعات التي يمكن
أن يلحظ تأثرها بتداعيات األزمة.

 .1السيولة
من خالل اإلجراءات التي قامت هبا حكومة دولة قطر ومرصف قطر املركزي،
والتي متت اإلشارة إليها يف املبحث السابق ،مل تتأثر السيولة املحلية أو األجنبية
خالل هذه الفرتة باجلائحة ويبني الشكل ( )5استمرار معدالت السيولة باالرتفاع
يف بداية العام  2020بنسبة أعىل من حجم السيولة يف هناية العام  ،2019وقد قامت
حكومة دولة قطر يف هذا اإلطار كأول دولة خليجية يف هذه الفرتة بإصدار سندات
سيادية بقيمة  10مليار دوالر يف األسواق العاملية(.((1

( ((1العبد القادر ،خالد شمس ،االسرتاتيجية االقتصادية لدولة قطر ،الدوحة ،قطر.2019 ،
( .https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN21P0RW ((1تم االطالع يف 2020/6/28

146

املبحث السابق ،مل تتأثر السيولة احمللية أو األجنبية خالل هذه الفرتة ابجلائحة ويبني الشكل ( )5استمرار
معدالت السيولة ابالرتفاع يف بداية العام  2020بنسبة أعلى من حجم السيولة يف هناية العام  ،2019وقد
الفرتة إبصدار سندات سيادية بقيمة 10
خليجية
خاصيف هذا اإلطار كأول دولة
عدد قطر
حكومة-دولة
قامت
هذهقطــر
يف دولة
 2020م ـ
أغسطس
العدد ()13
مليار دوالر يف األسواق العاملية.17

شكل ( )5السيولة في الجهاز المصرفي لدولة قطر  -مليون لاير قطري
900,000
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0

مايوالمحلية(م)2
السيولة
والسيولة األجنبية
عىل:واألجنبية
المحلية
إجمالي السيولة
.2020
النقدية الشهرية،
االحتياطياتالنرشة
مرصف قطر املركزي،
باالعتامد

ابالعتماد على :مصرف قطر املركزي ،النشرة النقدية الشهرية ،مايو .2020

 .2التسهيالت االئتمانية
16

العبد القادر ،خالد شمس ،االستراتيجية االقتصادية لدولة قطر ،الدوحة ،قطر.2019 ،
تم االطالع في https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN21P0RW. 2020/6/28

17

واملصارف العاملة يف دولة قطر استمرت
رغم تداعيات اجلائحة إال أن البنوك 19
بتقديم التسهيالت االئتامنية والتمويالت للقطاعات املختلفة ،ويالحظ من خالل
الشكل ( )6زيادة حجم التمويالت املقدمة خالل هذه الفرتة بسبب املحفزات
والضامنات التي قدمتها الدولة للبنوك واملصارف لالستمرار بتقديم متويالهتا
فزادت يف مايو  2020بنسبة  ،% 2كام يالحظ ارتفاع نسبة التمويالت املقدمة للقطاع
اخلاص بنسبة  % 4.8مقارنة بديسمرب.2019
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والتمويالت للقطاعات املختلفة ،ويالحظ من خالل الشكل ( )6زًيدة حجم التمويالت املقدمة خالل هذه
الفرتة بسبب احملفزات والضماانت اليت قدمتها الدولة للبنوك واملصارف لالستمرار بتقدمي متويالهتا فزادت يف
خاصرنة
عدد %مقا
(4.8- )13
العددبنسبة
التمويالت املقدمة للقطاع اخلاص
مايو  2020بنسبة  ،% 2كما يالحظ ار
نسبةـ دولة قطــر
تفاع 2020م
أغسطس
بديسمرب.2019
شكل ( )6التسهيالت االئتمانية للبنوك في دولة قطر -مليون لاير قطري
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القطاع العام

ابالعتماد على :مصرف قطر املركزي ،النشرة النقدية الشهرية ،مايو .2020
باالعتامد عىل :مرصف قطر املركزي ،النرشة النقدية الشهرية ،مايو .2020

العامة
المالية املالية
-3 .3
العامة

من مليار
األول47.6
للربع بلغت
اإليرادات 2020
فإناألول من العام
قطر للربع
دولةرادات
املاليةقطريففإن اإلي
وزارةيف دولة
تقديراتارة املالية
حسب تقديرات وز
حسب
العام
مليون رًيل،
الفرتة قدره
خالل
عجزا
يشكل
النفقات مما
مليار رًيل
 2020مقابل
رًيل
ً 48
مقابل
مليارمنريال
47.648
بلغت
عجزا
 400مما
النفقات
هذه من
ريال
مليار
يشكل ومبقارنة ً
هذه التقديرات لبياانت الربع األول من العام  ،2019يلحظ تراجع اإليرادات بنسبة  %13.5واخنفاض
الربع
خالل هذه الفرتة قدره  400مليون ريال ،وبمقارنة هذه التقديرات لبيانات
النفقات بنسبة  ،%9.4مقارنة ابلربع األول .2019
األول من العام  ،2019يلحظ تراجع اإليرادات بنسبة  % 13.5وانخفاض النفقات
بنسبة  ،% 9.4مقارنة بالربع األول .2019
ولتحسني وضع املوازنة وتفادي تبعات20اجلائحة بدأت حكومة دولة قطر بمزيد
من اإلجراءات خلفض النفقات سع ًيا لتفادي تداعيات هذه األزمة عىل املوازنة
وخصوصا املتعلقة بكأس
العامة وضامن استمرار تنفيذ بقية املشاريع الرأساملية
ً
العامل  ،2022وقد قامت يف هذا اإلطار بتأجيل بعض مشاريع التنمية غري األساسية
إىل ما بعد كأس العامل ،كام أن العقود طويلة األجل املرتبطة بصادرات قطر من
الغاز ستتخفف من آثار انخفاض الطلب يف  2020حيث إن بعض عقود 2019
سيتم سدادها يف  . ((1( 2020ووفق توقعات صندوق النقد الدويل أن حتقق املالية
فائضا بنسبة  % 5.2من إمجايل الناتج املحيل.
العامة يف دولة قطر يف العام ً 2020
( .2020-06-https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-qatar-at-aa-outlook-stable-24 ((1تم االطالع في 2020/6/29
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وخصوصا
سعيًا لتفادي تداعيات هذه األزمة على املوازنة العامة وضمان استمرار تنفيذ بقية املشاريع الرأمسالية
ً

املتعلقة بكأس العامل  ،2022وقد قامت يف هذا اإلطار بتأجيل بعض مشاريع التنمية غري األساسية إىل ما
بعد كأس العامل ،كما أن العقود طويلة األجل املرتبطة بصادرات قطر من الغاز ستتخفف من آاثر اخنفاض
العدد ( - )13عدد خاص

أغسطس  2020م ـ دولة قطــر

الطلب يف  2020حيث إن بعض عقود  2019سيتم سدادها يف  .202018ووفق توقعات صندوق النقد
فائضا بنسبة  %5.2من إمجايل الناتج احمللي.
الدويل أن حتقق املالية العامة يف دولة قطر يف العام ً 2020
شكل ( ) 7تقديرات المالية العامة لدولة قطر في الربع األول ( 2020مقارنًا بالربع
األول -)2019مليار لاير قطري
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الربع األول2019

www.mof.gov.qa
وزارةاملوقع:
تقارير على
املالية ،متوافرة
ابالعتماد على تقارير وزارة
املوقعwww.mof.gov.qa :
املالية ،متوافرة عىل
باالعتامد عىل

التجاري
الميزان امليزان
-4 .4
التجاري

األثر اخلارجية
تداعيات التجارة
الكبري على حركة
دولتبعها من
العامل وما
احلظر يف دول
لسياساتاإلغالق و
كان لسياسات
الكبري
األثر من
تداعياتتبعها
العامل وما
واحلظر يف
اإلغالق
كان
وقد أتثر امليزان التجاري يف دولة قطر بذلك خالل هذه الفرتة ،ويوضح الشكل ( )8أنه ورغم استمرار امليزان
عىل حركة التجارة اخلارجية وقد تأثر امليزان التجاري يف دولة قطر بذلك خالل
التجاري السلعي بتحقيق فوائض إجيابية إال أن هذه الفوائض اخنفضت بشكل ملحوظ خالل هذه الفرتة
هذه الفرتة ،ويوضح الشكل ( )8أنه ورغم استمرار امليزان التجاري السلعي
ابخنفاض الصادرات إذ بلغت نسبة اخنفاض الصادرات يف أبريل  )%47( 2020مقارن بنفس الشهر من
بتحقيق فوائض إجيابية إال أن هذه الفوائض انخفضت بشكل ملحوظ خالل
هذه الفرتة بانخفاض الصادرات إذ بلغت نسبة انخفاض الصادرات يف أبريل
الطفيف
 )% 47( 2020مقارن بنفس الشهر من العام  ،2019ويالحظ بداية التحسن
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-qatar-at-aa-outlook-stable-24-06تم االطالع في 2020. 2020/6/29
النشاط
يف شهر مايو وذلك بسبب الرفع التدرجيي للقيود يف الدول واستئناف
21
االقتصادي حركته.
18
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العام  ، 2019ويالحظ بداية التحسن الطفيف يف شهر مايو وذلك بسبب الرفع التدرجيي للقيود يف الدول
واستئناف النشاط االقتصادي حركته.
شكل ( )8الميزان التجاري السلعي لدولة قطر -مليون لاير قطري
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الصادرات

www.psa.gov.qa
متوافرة عىل املوقع:
التخطيط
تقارير جهاز
www.psa.gov.qa
واإلحصاء،املوقع:
اإلحصاء ،متوافرة على
التخطيط و
عىلجهاز
باالعتامدتقارير
ابالعتماد على

البورصة
مؤشر مؤشر
-5 .5
البورصة
كغريها من أسواق املال العاملية أتثرت بورصة قطر جبائحة كوروان ،ويالحظ من الشكل( )9التغري يف املؤشر

ويالحظ
كغريها من أسواق املال العاملية تأثرت بورصة قطر بجائحة كورونا،
العام للسوق ،واهلبوط القوي الذي حصل يف األسبوع الثاين من شهر مارس وذلك بعد قرارات احلظر واإلغالق
يف
واهلبوط
املؤرشبنسبةالعام
التغري يف
الشكل()9
حصلاءات
الذيات واإلجر
القويأثر القرار
األسبوع ،مث يتبني
للسوق ،هذا
 %11.6خالل
هبط املؤشر
احلكومة ،حيث
مناليت اختذهتا
التييف البورصة
استثماراهتا
احلكومية لزًيدة
اقتصادية كان
احلكومةمنمن حمفز
اليت
اختذهتا
واإلغالق
الصناديقاحلظر
وذلكأمههابعدتوجيهقرارات
شهراتمارس
اختذهتاالثاين
األسبوع
البورصة
ألسعار
هذااالخنفاض
استمرار
%راءات
11.6اإلج
بنسبة هذه
حيث أوقفت
قطري،
حيثرًيل
احلكومة ،مليارات
مببلغ 10
املؤرش
هبط
أثر
يتبني
املتوقع ثم
األسبوع،
خالل
وحصل حتسن إجيايب بنسبة  ،%4.2حىت إن املؤشر يقرتب اآلن من مستواه قبل األزمة.
القرارات واإلجراءات التي اختذهتا احلكومة من حمفزات اقتصادية كان أمهها
توجيه الصناديق احلكومية لزيادة استثامراهتا يف البورصة بمبلغ  10مليارات
ريال قطري ،حيث أوقفت هذه اإلجراءات استمرار االنخفاض املتوقع ألسعار
البورصة وحصل حتسن إجيايب بنسبة  ،% 4.2حتى إن املؤرش يقرتب اآلن من
مستواه قبل األزمة.
22
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شكل ( )9المؤشر العام ألسعار األسهم في بورصة قطر
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00

شكل ( )9المؤشر العام ألسعار األسهم في بورصة قطر
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ابالعتماد على تقارير التداول يف بورصة قطر ،متوافرة على املوقعwww.qe.com.qa :
باالعتامد عىل تقارير التداول يف بورصة قطر ،متوافرة عىل املوقعwww.qe.com.qa :
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 -6مؤشر السياحة
أتثرا بتداعيات اجلائحة ،مع توقف حركة السفر بني البلدان ،ويف دولة
يعترب قطاع السياحة من
السياحةأكثر القطاعات ً
 .6مؤشر
قطر ،ومن خالل الشكل ( ) 10يلحظ االخنفاض احلاد الذي حصل يف عدد الزوار الوافدين للدولة يف بداية
تأثراwww.qe.com.qa
القطاعاتاملوقع:
قطر ،متوافرة على
منبورصة
التداول يف
قطاع تقارير
ابالعتماد على
توقف حركة
بديسمربمع
اجلائحة،
السياحة
يعترب
.2019
بتداعياتمقارنة
 ً 2020نسبة %90
أكثريف شهر يناير
االخنفاض
 2020حيث بلغ
العام
0.00

خالل
ومن
الوافدونالشكل ( )10يلحظ االنخفاض
الزوار
قطر) 10 (،
السفر بني البلدان ،ويف دولة شكل
الذي مؤشر
احلاد-6
حصل يف
2,500,000بلغ
السياحة عدد الزوار الوافدين للدولة يف بداية العام  2020حيث
2,000,000ولة
توقف حركة السفر بني البلدان ،ويف د
أتثرا بتداعيات اجلائحة ،مع
يعترب قطاع السياحة من أكثر
1,939,709
القطاعات ً
نسبة  % 90مقارنة
االنخفاض يف شهر يناير 2020
بديسمرب .2019
1,716,709
بداية
قطر ،ومن خالل الشكل ( ) 10يلحظ االخنفاض احلاد الذي حصل يف عدد الزوار الوافدين للدولة يف
1,500,000
العام  2020حيث بلغ االخنفاض يف شهر يناير  2020نسبة  %90مقارنة بديسمرب .2019
1,000,000
417,470

417,227

مايو2020

416,741

أبريل2020

شكل (  ) 10الزوار الوافدون
369,222

مارس2020
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فبراير2020

ديسمبر2019
يناير2020
1,939,709

نوفمبر2019

1,716,709

ابالعتماد على :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر إحصاءات شهرية ،إحصاءات مايو  ،2020دولة قطر.

0
2,000,000
1,500,000
1,000,000

417,470

417,227

مايو2020

416,741

أبريل2020

369,222

مارس2020

500,000

198,241

فبراير2020

يناير2020

ديسمبر2019

نوفمبر2019

0

ابالعتماد على :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر إحصاءات شهرية ،إحصاءات مايو  ،2020دولة قطر.
23
باالعتامد عىل :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر إحصاءات شهرية ،إحصاءات مايو  ،2020دولة قطر.
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 .7الرقم القياسي ألسعار المستهلك

يوضح الشكل ( )11مؤرش أسعر املستهلك خالل الفرتة ،حيث يالحظ االنخفاض
الذي حصل خالل الربع األول من العام  ،2020ومنذ بداية العام إىل هناية مايو
 2020انخفض املؤرش بنسب  ،% 2.7وقد انخفضت أغلب مكونات املؤرش بنسب
متفاوتة وكان أكرب انخفاض يف مؤرش التسلية والثقــافة بنســـبة  % 12.4منذ بداية
 -7الرقم القياسي ألسعار املستهلك
%
2.8
واملرشوبات
والغذاء
،%
3.5
أسعراملطاعم
مايو ثم
العام
بنسبة
والنقل
،
املستهلك خالل الفرتة ،حيث يالحظ االخنفاض الذي حصل خالل الربع
هناية مؤشر
وحتى ()11
يوضح الشكل
واملالبس
2.7
إجراءات
املؤشرنتيجة
اخنفضكان
االنخفاض
لتبعاتوقد اخنفضت
بنسب ،%2.7
هذامايو 2020
.%هناية
 2.5إىل
واألحذية العام
 ،2020ومنذ بداية
،%من العام
األول
أنه منذ بداية
%12.4
التسلية والثقافة بنسبة
وسياساتمؤشر
أكرب اخنفاض يف
لبعضمتفاوتة وكان
املؤشر بنسب
احلظر مكوانت
أغلب
يالحظ
االجتامعي ،إال
التباعد
القطاعات
واإلغالق
العام وحىت هناية مايو مث املطاعم  ،%3.5والغذاء واملشروابت  ،%2.8والنقل بنسبة  ،%2.7واملالبس
العام
مع ذلك أن مؤرش الغذاء كان قد بدأ باالرتفاع خالل الربع األول من
واألحذية  .%2.5هذا االخنفاض كان نتيجة لتبعات إجراءات احلظر واإلغالق لبعض القطاعات وسياسات
 2020بنسبة بسيط تقارب % 0.7إال أنه خالل شهري أبريل ومايو عاود املؤرش
التباعد االجتماعي ،إال أنه يالحظ مع ذلك أن مؤشر الغذاء كان قد بدأ ابالرتفاع خالل الربع األول من العام
واستفادهتا
املؤشر الدولة
التيعاوداتبعتها
األمن
تقارببأثر
وذلك
ابالخنفاض ،وذلك أبثر
الغذائيومايو
شهري أبريل
سياساتخالل
 % 0.7إال أنه
باالنخفاض،بسيط
 2020بنسبة
من2017
استفادهتا يف
احلصار
الغذائييفاليتإدارة
جتربتها
من
خالل.جتربتها يف إدارة أزمة احلصار يف .2017
أزمةلة و
اتبعتها الدو
خاللاألمن
سياسات
شكل ( )11مؤشر أسعار المستهلك
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ابالعتماد على :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر إحصاءات شهرية ،إحصاءات مايو  ،2020دولة قطر.

باالعتامد عىل :جهاز التخطيط واإلحصاء ،قطر إحصاءات شهرية ،إحصاءات مايو  ،2020دولة قطر.
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مؤشر أسعار العقارات

 .8مؤشر أسعار العقارات

يف يناير  2020ارتفع مؤشر أسعار العقارات يف دولة قطر هناية الربع األول من العام  2020بنسبة %7.4

يف يناير  2020ارتفع مؤرش أسعار العقارات يف دولة قطر هناية الربع األول من
مقارنة بشهر ديسمرب من العام ،2019وأبخذ صورة شاملة لفرتة سنة كما يف الشكل ( )12جند أن االخنفاض
العام  2020بنسبة  % 7.4مقارنة بشهر ديسمرب من العام  ،2019وبأخذ صورة شاملة
تفاعا
التدرجيي للمؤشر كان من قبل اجلائحة وهو عبارة عن حركة تصحيحية ألسعار العقارات اليت شهدت ار ً
غري مسبوق خالل الفرتات املاضية ،ومل يشهد املؤشر خالل الربع األول أية اخنفاضات حادة ملحوظة ولعل
152

م ن العوامل اليت سامهت يف هذا االستقرار ما اعتمدته احلكومة من إجراءات الدعم للقطاع اخلاص واإلعفاء
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لفرتة سنة كام يف الشكل ( )12نجد أن االنخفاض التدرجيي للمؤرش كان من قبل
اجلائحة وهو عبارة عن حركة تصحيحية ألسعار العقارات التي شهدت ارتفا ًعا
غري مسبوق خالل الفرتات املاضية ،ومل يشهد املؤرش خالل الربع األول أية
انخفاضات حادة ملحوظة ولعل من العوامل التي سامهت يف هذا االستقرار ما
اعتمدته احلكومة من إجراءات الدعم للقطاع اخلاص واإلعفاء من اإلجيارات
والرسوم لبعض املناطق والقطاعات.
شكل ( )12مؤشر أسعار العقارات
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http://www.qcb.gov.qa
املركزي ،املوقع:
قطرمتوافرة على
مرصفكزي،
مصرف قطر املر
ابالعتماد على:
http://www.qcb.gov.qa
متوافرة عىل املوقع:
بياانت بيانات
باالعتامد عىل:

-9

مؤشر االنتاج الصناعي

 .9مؤشر االنتاج الصناعي

يعكس مؤشر االنتاج الصناعي يف دولة قطر تفاصيل منو القطاعات االقتصادية الصناعية املختلفة ،ويتكون

االقتصادية
تفاصيل نمو
هييفقطاعدولة
الصناعي
االنتاج
يعكس
القطاعاتاملاء ،وخالل فرتة
التحويلية والكهرابء و
قطروالصناعات
التعدين
مكوانت رئيسة
مؤرشثالثة
املؤشر من
هذا
قطاع
يل من
املؤرش
هيمما يعكس
رئيسةنقطة
مكونات 98.3
ثالثة سجل املؤشر
2020حيث
هذابلغ يف أبر
ويتكون حىت
اخنفاضا بسيطًا
الصناعيةشهد املؤشر
الدراسة
املختلفةً ،
وخالل فرتة الدراسة شهد
واملاء،
والكهرباء
والصناعات
التعدين
الصناعي.
النشاط
التحويليةاإلغالق على
وسياسات احلظر و
السليب للجائحة
األثر
املؤرش
انخفاضا بسي ًطا حتى بلغ يف أبريل  2020حيث سجل املؤرش  98.3نقطة مما
ً
يعكس األثر السلبي للجائحة وسياسات احلظر واإلغالق عىل النشاط الصناعي.
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شكل ( )13الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي
108
106
104
102
100
98
96
أبريل2020

مارس2020

يناير2020

فبراير2020

ديسمبر2019

نوفمبر2019

94

ابالعتماد على تقارير جهاز التخطيط واإلحصاء ،متوافرة على املوقعwww.psa.gov.qa :
باالعتامد عىل تقارير جهاز التخطيط واإلحصاء ،متوافرة عىل املوقعwww.psa.gov.qa :

 -10مؤشر مديري املشرتًيت

 .10مؤشر مديري المشتريات

يصدر مركز قطر للمال مؤشر مديري املشرتًيت يف دولة قطر من خالل استباانت ملديري املشرتًيت يف 400

استبانات
يصدر مركز قطر للامل مؤرش مديري املشرتيات يف دولة قطر من خالل
شركة من شركات القطاع اخلاص يف قطر واليت تشمل قطاعات التصنيع والبناء وجتارة اجلملة والتجزئة واخلدمات،
تشمل
قطر
اخلاص
القطاع
رشكات
هي من
رشكة
والتي املوردين،
اعيد تسليم
التوظيف،يفومو
اإلنتاج ،و
اجلديدة ،و
الطلبات
400مخسة
املشرتياتمؤشيفرات
ملديري هو متوسط
واملؤشر
متوسط
واملؤرش
وجتارة
التصنيع
قطاعات
هو اإلغالقات
تداعيات
واخلدمات،)14(،
والتجزئةيتبني من الشكل
اجلملةفرتة الدراسة،
املؤشر خالل
والبناءهذا
وبتتبع حركة
املشرتًيت،
وخمزون
تسليم
ومواعيد
واإلنتاج،
القطاعهي
مخسة
خالل الفرتة،
والتوظيف،هذا املؤشر
االخنفاضات املتتالية يف
اجلديدة ،خالل
الطلبات التجاري من
اخلاص والنشاط
مؤرشاتمنها
اليت تضرر
.%16.3
اخنفاض بلغت
 2020بنسبة
حركة يف أب
ثالث سنوات
خالل
أدىن مستوى له
سجل املؤشر
وقد
يتبني
الدراسة،
خالل فرتة
هذاريلاملؤرش
وبتتبع
املشرتيات،
وخمزون
املوردين،
المشتريات القطاع اخلاص والنشاط
ترضر منها
من الشكل ( ،)14تداعيات اإلغالقات التي
شكل ( )14مؤشر مديري
60
سجل
التجاري من خالل االنخفاضات املتتالية يف هذا املؤرش خالل الفرتة ،وقد
50
40
بلغت
املؤرش أدنى مستوى له خالل ثالث سنوات يف أبريل  2020بنسبة انخفاض
30
20
10
0

.% 16.3

ابالعتماد على النشرات الشهرية ملركز قطر للمال ،متوافرة على املوقعwww.qfc.qa :
26
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شركة من شركات القطاع اخلاص يف قطر واليت تشمل قطاعات التصنيع والبناء وجتارة اجلملة والتجزئة واخلدمات،
واملؤشر هو متوسط مؤشرات مخسة هي الطلبات اجلديدة ،واإلنتاج ،والتوظيف ،ومواعيد تسليم املوردين،
وخمزون املشرتًيت ،وبتتبع حركة هذا املؤشر خالل فرتة الدراسة ،يتبني من الشكل ( ،)14تداعيات اإلغالقات
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اليت تضرر منها القطاع اخلاص والنشاط التجاري من خالل االخنفاضات املتتالية يف هذا املؤشر خالل الفرتة،
وقد سجل املؤشر أدىن مستوى له خالل ثالث سنوات يف أبريل  2020بنسبة اخنفاض بلغت .%16.3
شكل ( )14مؤشر مديري المشتريات
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www.qfc.qa
على املوقع
للمال ،متو
النرشاتقطر
الشهرية ملركز
ابالعتماد على النشر
املوقعwww.qfc.qa :
للامل :،متوافرة عىل
ملركزافرةقطر
الشهرية
اتعىل
باالعتامد
26
وحركتها خالل فرتة الدراسة وما شهدته
من خالل استعراض هذه املؤرشات
من انخفاض يتبني صدق الفرضية األوىل يف هذه الدراسة من وجود أثر ألزمة
كورونا عىل االقتصاد القطري وقد كان هذا األثر سلب ًيا ،ومن خالل تتبع
التحسن التدرجيي الذي شهدته هذه املؤرشات خالل الفرتة الزمنية الالحقة
لربنامج املحفزات االقتصادية يتضح صدق الفرضية الثانية القائمة عىل وجود
أثر لإلجراءات واملحفزات االقتصادية يف احلد من تداعيات أزمة كورونا عىل
االقتصاد القطري ،وقد كان األثر إجياب ًيا.

 -مؤسسات التمويل اإلسالمي في قطر وجائحة كورونا المستجد

تنتظم مؤسسات التمويل اإلسالمي يف دولة قطر يف أربعة قطاعات رئيسة:
املصارف اإلسالمية ،ورشكات التأمني التكافيل ،ورشكات التمويل اإلسالمية،
ورشكات االستثامر اإلسالمية ،باإلضافة إىل منتجات التمويل اإلسالمية املتمثلة
يف منتجات الصكوك والصناديق االستثامرية واملؤرشات اإلسالمية .ويستحوذ
قطاع املصارف اإلسالمية عىل النسبة األكرب من حصة التمويل اإلسالمي
يف قطر ،وتشمل املصارف اإلسالمية يف دولة قطر أربعة مصارف :مرصف
قطر اإلسالمي ،وبنك قطر الدويل اإلسالمي ،ومرصف الريان ،وبنك بروة،
155
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وتستحوذ هذه املصارف عىل أكثر من  % 26من حصة القطاع املرصيف يف الدولة.
كام تعمل يف قطاع التأمني مخس رشكات تأمني تكافيل هي :الرشكة اإلسالمية
القطرية للتأمني ،ورشكة اخلليج للتأمني التكافيل ،ورشكة الضامن للتأمني
اإلسالمي (بيمه) ،والرشكة العامة للتكافل ،ورشكة الدوحة للتكافل .ومجيع
رشكات التمويل العاملة يف دولة قطر عبارة عن رشكات متويل إسالمية ،وهي:
اجلزيرة للتمويل ،واألوىل للتمويل ،وبيت التمويل القطري ،كام تقترص رشكات
االستثامر العاملة يف قطر ضمن إرشاف مرصف قطر املركزي عىل رشكتي استثامر
إسالمية مها :رشكة املستثمر األول ،وبيت االستثامر ،وتعمل حال ًيا مخسة صناديق
استثامر إسالمية يف دولة قطر هي :صندوق البيت املايل ،وصندوق الريان لدول
جملس التعاون اخلليجي (ق) ،وصندوق الريان لدول جملس التعاون اخلليجي
(أ) ،وصندوق املستثمر األول لفرص استثامر رأس املال يف دول جملس التعاون
اخلليجي (ق) ،وصندوق الريان قطر املتداول .ويف سوق الدوحة لألوراق املالية
تم يف  2013إطالق مؤرش بورصة قطر الريان اإلسالمي كمؤرش ألسهم الرشكات
املدرجة يف البورصة واملتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.
هذه املؤسسات تعترب جز ًءا ال يتجزأ من منظومة القطاع املايل واالقتصادي يف
الدولة ،وخالل جائحة وباء كورونا املستجد قامت الدولة باتباع بعض سياسات
احلظر واإلغالقات ثم وجهت بحزمة من املحفزات االقتصادية للقطاعات
املترضرة ،ورغم أن هذه اإلجراءات والسياسات عامة إال أننا نالحظ آلية تعامل
مؤسسات التمويل اإلسالمي معها وفق طبيعتها والتزامها بالضوابط الرشعية
حسب ما ييل:
تأجيل األقساط املستحقة :وجه مرصف قطر املركزي مجيع البنوكومؤسسات التمويل بتأجيل أقساط العمالء املترضرين من اجلائحة دون
فوائد عىل أن يقوم املركزي فتح نافذة اإلقراض(الريبو) هلذه املؤسسات
156
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بفائدة صفرية .واملصارف اإلسالمية ورشكات التمويل اإلسالمية
قامت بتنفيذ هذا التوجيه بتأجيل سداد األقساط املستحقة عىل العمالء
املترضرين ،إذ هو املبدأ الذي تعتمد عليه ضمن أصوهلا الرشعية يف
َان ُذو ُع ْ ٍ ِ ِ
(وإِن ك َ
س ٍة َو َأن
التعامل مع الديون كام قال تعاىلَ :
سة َفنَظ َر ٌة إ َ ٰل َم ْي َ َ
َ
ت ََصدَّ ُقوا َخ ْ ٌي َّلك ُْم إِن كُنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون)( ، ((1ومع ذلك فهي تستطيع االستفادة
من خدمة اإلقراض التي يمنحها املرصف املركزي بدون فائدة عىل أساس
القرض احلسن.
 يف برنامج الضامن الذي أطلقه مرصف قطر املركزي بإدارة بنك قطرللتنمية ،يالحظ مراعاة طبيعة املصارف اإلسالمية حيث أضاف الربنامج
املصارف اإلسالمية ضمن البنوك التي تقوم بعملية التمويل ،واستخدم
مصطلح العوائد (مع الفوائد) يف التعميم الصادر عنه ،وراعى يف آلياته
دخول املصارف اإلسالمية يف هذا الربنامج ،وقد اشرتكت مجيع املصارف
اإلسالمية يف برنامج الضامن الوطني ،وفق صيغها التمويلية حيث
استخدمت صيغة (التورق املرصيف املنظم) من خالل مرابحات السلع
واملعادن يف متويل عمالء القطاعات املستهدفة.

 استدعت قرارات اإلغالق ،وتقليص ساعات الدوام واملوظفني،توس ًعا يف اخلدمات الرقمية وتوفريها للمتعاملني ،ويف هذا اإلطار متيزت
جتربة مؤسسات التمويل اإلسالمية العاملة يف قطر يف جمال التكنولوجيا
املالية ،وقد حصل مرصف قطر اإلسالمي عىل جائزة أفضل بنك رقمي
يف دولة قطر من جملة ( ،)The Asian Bankerواستطاعت مؤسسات التمويل
اإلسالمية تقديم خدماهتا للمتعاملني دون توقف خالل هذه اجلائحة عرب
منصاهتا الرقمية املختلفة.
وباالطالع عىل بيانات مرصف قطر املركزي ،يتضح من خالل الشكل
( ((1سورة البقرة ،اآلية.280 :
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( )15استقرار أهم مؤرشات أداء املصارف اإلسالمية يف دولة قطر خالل
هذه الفرتة ،حيث يالحظ أن أصول وودائع ومتويالت هذه املصارف مل
تتأثر بشكل ملحوظ خالل هذه الفرتة ،وحصل التغري يف شهر أبريل حيث
انخفضت األصول بنسبة  ،% 2.6والودائع بنسبة  ،% 4.2والتمويالت بنسبة
نتائج
 ،% 5مقارنة بالشهر السابق ،ثم حتسن األداء يف شهر مايو ،وبمقارنة
والودائع بنسبة  ،%4.2والتمويالت بنسبة  ،% 5مقارنة ابلشهر السابق ،مث حتسن األداء يف شهر مايو،
كان.بسي ًطا جدً ا.
نجد أن
العام
الفرتة
االنخفاضًا جدا
االخنفاض كان بسيط
2019جند أن
2019
هنايةالعام
الفرتةمعمع هناية
هذه هذه
ومبقارنة نتائج
ً

شكل ( )15موجودات وودائع وتمويالت المصارف اإلسالمية في دولة قطر (مليون لاير قطري)
1,200,000
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النتائج والتوصيات:
بعد االستعراض ملفردات هذه الدراسة يمكن اخللوص بجملة من النتائج
والتوصيات من أمهها ما ييل:

أ ّثرت جائحة كورونا املستجد وما تبعها من إجراءات احلظر واإلغالقوانخفاض أسعار الطاقة عىل اقتصاد دولة قطر.
قامت حكومة دولة قطر بإجراءات حظر وإغالق لتفادي تفيش وباءكوفيد  19وفق سياسات متدرجة.
اختذت دولة قطر حزمة من املحفزات االقتصادية متزامنة مع قراراتاحلظر واإلغالق.
مل تقترص القرارات االقتصادية عىل التسيري الكمي بل امتدتللسياسات املالية بدعم رشكات القطاع اخلاص املترضرة من األزمة.
كان للقرارات واإلجراءات االقتصادية التي تم العمل هبا يف دولة قطراألثر يف احلد من التداعيات املؤثرة عىل االقتصاد القطري.
أسهمت مؤسسات التمويل اإلسالمي يف برنامج التحفيز االقتصاديالذي اعتمدته الدولة حسب طبيعتها والصيغ التمويلية التي تراعي
خصوصيتها.
تويص الدراسة بمزيد من الدراسات املقارنة لتجارب دول العاملاإلسالمي ومؤسسات التمويل اإلسالمي يف مواجهة اجلوائح
واألزمات.
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The corona crisis laid bare massive imbalances in the distribution of wealth
and underlined the urgency of SRI and SDGs. In the future, the Islamic capital
market will be enriched by more issuances of SRI, ESG and SDG-themed
ṣukūk.

FinTech elements such as smart contracts, tokenised assets and crowdfunding
platforms plus legal “construction kits” will facilitate more Islamic finance at
the bottom of the social pyramid. In the post-crisis world, Islamic financial
institutions will provide more services to MSMEs during their start-up,
recovery, and growth.

The importance of Islamic social finance – with zakāt, waqf, qarḍ hasan,
and sadaqat as authentic instruments – has been underlined by the corona
crisis. Much intellectual capacity has been mobilised to develop more efficient
systems for the collection and distribution or allocation of zakāt, to link
cash waqf with the ṣukūk market, and to implement new forms of organised
philanthropy for MSME and community development. Islamic social finance
may play a more prominent role in the future of Islamic finance, provided it
achieves sufficient scale.
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financial inclusion, MSME promotion, and community development. A
challenge is the linkage of Islamic social finance with Islamic commercial
finance. In only a few jurisdictions, Islamic banks (sometimes through
subsidiaries) have become material players in social finance (e.g. Bangladesh,
Sudan), and there are several pilot projects to establish such links. Still, many
of these projects are not more than “proofs of concept”. The door has been
opened, but the invited guests are still reluctant to enter the room. Initiatives
such as the value-based intermediation of Malaysia’s central bank or the
green ṣukūk issuances of Indonesia suggest that guidance and incentives by
the government are helpful – if not needed – to leverage the mainstreaming of
Islamic social finance. Before it can give the future of Islamic finance a new
direction, it needs to scale up in terms of volume and public awareness.
4. Conclusions

The future of Islamic finance after the corona crisis will be influenced by
crisis-induced changes in human behaviour, accelerated technological
developments, market peculiarities, physical as well as intellectual climate
changes, a strengthened awareness of Islamic values, and a reinvigorated
community perspective.
The corona crisis had lasting effects on the future of office work and payment
habits that impact Islamic retail banks’ financing business in the construction,
real estate and household sector.
Plummeting stock prices and boosted debt ratios jeopardise the Sharīʿah
compliance of corporates which could lead to a shrinking universe of Sharīʿah
compliant stocks. This will impact the competitive position of Islamic financial
institutions in general and become a particular challenge for the Islamic fund
industry and family takāful operators who invest long-term in stocks.

During the crisis, the credibility of ethical claims became an issue because of
(1) fatāwā which favour profit-interests of capital owners during a moratorium
and (2) the adherence of a standard-setter to conceptual claims despite growing
discrepancies with banking practices. Credibility and consistency are essential
for a broad acceptance of Islamic finance in the future.

The corona crisis has created a very conducive intellectual climate for equity
and equity-like financing. Islamic commercial banking can use contractual
engineering and FinTech to come forward with more equity-like instruments
that bring it closer to the ideal of risk-sharing with entrepreneurial partners in
the real economy.
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losses resulting from the pursuit of its charitable purpose. (ii) A waqf must
employ its resources in profit-generating projects while a sadaqat scheme can
deploy funds on a non-profit base. (iii) A waqf can only use profits from the
investment of the waqf capital for beneficial activities. A sadaqat scheme can
dedicate the total capital to beneficent activities (as long as this does not wipe
out the capital).(67)
For example, resources could be transferred as sadaqat to beneficiaries with
the expectation of a productive utilisation in an entrepreneurial project so that
they generate a surplus in the future. Recipients of such a “productive” sadaqat
have no legal or religious obligations to the benefactor, but they may feel a
desire to reciprocate out of a sense of gratitude. In a cohesive community, they
may also face social pressure to help treat others as they were treated. This
boils down to a voluntary return of received sadaqat to the sadaqat scheme as
soon as it is possible without hardship. An indicative plan could be drawn up,
for example, as an appendix to a business plan that is required to qualify for
productive sadaqat.(68)
An end-to-end sadaqat venture has been launched in Cardiff, UK, under
the name of Assadaqaat Community Finance (ACF).(69) ACF will not only
provide interest-free and debt-free funding, but a comprehensive financial
inclusion package for MSMEs, including advice and a transaction account
with a sort code, account number and prepaid debit card. This facilitates the
creation of a financial history for previously unbanked people which will help
them to become bankable and get financial services on commercial terms from
an Islamic financial institution when their business needs funding for growth.(70)
Islamic social finance covers a broad spectrum of instruments and institutions
from rather regulated zakāt and partially commercialised cash waqf to
philanthropic and community-oriented schemes based on qarḍ hasan, waqf,
and sadaqat. In particular the latter need dedicated donors, beneficiaries with
integrity and capabilities, community cohesion and social control, as well as
committed leaders. All have the potential to contribute to poverty alleviation,
(67) This implies that outflows of funds for beneficial purposes such as MSME support should be matched over time by
return flows, but there is no need to generate a profit from outflows.
(68) The experience of Akhuwat has shown that many former beneficiaries have become donors, meaning that they have
not only repaid the qarḍ hasan, but voluntarily shared some of their grown income with other deserving people. This experience justifies the expectation of similar behaviour of sadaqat recipients so that the sadaqat scheme could grow over time.
(69) https://www.assadaqaatcommunityfinance.co.uk.
(70) This institution could be ACF itself. It has developed an equity investment product which provides an opportunity for
the small to medium investors to invest in low to medium risk asset-backed projects in the real economy. The profits will
be ploughed back into the sadaqat pool to offer interest-free finance to the MSME sector.
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capital shall be perpetuated and invested to generate returns which are used
for the beneficiaries. An advantage of a cash waqf over a property waqf is that
not only the rich but also people of small means can contribute to a waqf and
share its lasting merits in this world and the hereafter. Charity organisations
and Islamic banks have been active in the establishment and management of
cash awqaf. Islamic banks in some countries (e.g. Bangladesh) offer various
types of cash waqf deposits for occasional or regular donations.(63) The banks
invest the collected donations, and the profits are used for specified groups of
beneficiaries (which, in some cases, can be selected by the cash waqf deposit
account holder). The growing academic and institutional interest in Islamic
social finance has led to a plethora of proposals on how cash waqf could
support not only individual beneficiaries but also communities or even national
programmes aiming at sustainable development goals.(64) The government
of Indonesia recently issued a first cash waqf linked ṣukūk (CWLS). The
proceeds are used to finance healthcare for poor people in a waqf hospital.(65)
Linking the corporate, financial and waqf sectors and government initiatives
may result in rather complicated syndicated or hybrid structures combining
assets of, and charitable contributions to, a cash waqf with funds from retail
and institutional investors and public budgets.

Qarḍ hasan is an interest-free loan that should be repaid by the borrower when
the repayment does not cause any hardship. The lender has a moral obligation
to extend the term if the repayment would cause hardship. Akhuwat in Pakistan
proves that qarḍ hasan can be a very effective instrument of financial inclusion
and MSME support if managed by a qualified and dedicated team.(66) Public
funds now supplement the initial financing of the organisation by private
donations (sadaqat).
Sadaqat is a form of voluntary giving for all kinds of charitable and social
purposes that has received much less attention than zakāt and cash waqf.
Nevertheless, this form of charity can become the basis for the promotion
of entrepreneurship in the MSME sector. Sadaqat can be religiously as
meritorious as a cash waqf if a group of people contributes to the creation
of a sadaqat pool for charitable purposes in permanence. There are several
differences between a sadaqat scheme and a cash waqf: (i) The protection of
capital has the highest priority for a waqf while a sadaqat scheme can tolerate
(63) Ali, Hassan and Ali 2019.
(64) For a compilation of waqf principles and case studies from an institutional perspective see IsDB and APIF 2019.
(65) See Karim 2020. “The CWLS may trigger a snowball effect in developing other waqf assets.”
(66) See https://akhuwat.org.pk/impact-and-assessment-reports/ and Khan and Ansari 2018.
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UNDP) and governments with a particular focus on policies for people at the
bottom of the pyramid.(59)

Zakāt is an institutionalised levy charged on wealth and income. The payment
of zakāt is a religious duty and in some jurisdictions also a legal obligation. Its
rates are not left to the discretion of the individual Muslims but set by Sharīʿah
or state authorities. Hence, zakāt is a kind of regulated charity obligatory for
religious reasons everywhere and as a compulsory and state-administered
levy in a few jurisdictions. It has been estimated for some Muslim majority
countries that the potential volume of zakāt (levied on agriculture, livestock,
stock-in-trade, gold, silver, and money) could reach a size of 0.9% to 1.8% of
GDP which would be sufficient to eradicate extreme poverty. However, actual
collections are only a small fraction of the potential in most countries.(60) Many
initiatives deal with the improvement of the zakāt collection, allocation, and
effectiveness. For example, digital payment solutions (such as contactless NFC
payments, QR codes, or cryptocurrency wallets) can make zakāt payments
more convenient, and the use of public blockchains can make the allocation
of zakāt funds traceable and zakāt distributing bodies more accountable and
trustworthy.
A traditional form of charity, particularly for wealthy people, is waqf, the
endowment of a durable asset such as a building or a plot of land that shall
be used for religious purposes or for the generation of an income which is to
be spent for charitable purposes as determined by the donor (waqif) in the
waqf deed.(61) The economic substance of the waqf asset shall be maintained.
However, many historical awqaf had been neglected and were lying idle
until campaigns for revitalisation were started in the 21st century. Similar to
zakāt, potential returns from existing awqaf “could meet the resource gap to
eradicate extreme poverty, [but] the actual returns are dismal. Studies show
widespread usurpation of waqf assets by both State and non-State actors, as
well as leasing of waqf assets at rates that are grossly below market.”(62)
A cash waqf is a particular form of waqf that is set up by the donation of
money (or Shari’ah compliant stocks and ṣukūk converted into cash). The waqf
(59) For frequently updated information on current topics in Islamic social finance see Obaidullah 2020.
(60) Statistics on zakāt are very sketchy. Data of IsDB and World Bank 2016, 164-165, indicate that the actual zakāt collection amounts at best to one quarter of the lowest estimated potential in % of GDP in countries where zakāt is a compulsory
levy, integrated into the fiscal system and supported by tax incentives: Malaysia: 1.11% of GDP as potential vs 0.23%
actual, Sudan: 1.44% vs 0.33%. Where zakāt is voluntary, actual collections are much lower – between approx. 1% and
4% of the potential: Indonesia: 1.59% vs 0.03%, Pakistan: 1.74% vs 0.06%. For some figures and details on zakāt systems
of the Maghreb region see IRTI 2020.
(61) Awqaf were also used to circumvent the Islamic law of inheritance and as a protection against confiscatory taxation
by the ruler (especially during the late period of the Ottoman empire).
(62) IsDB and World Bank 2016, 165; for awqaf in the Maghreb region see IRTI 2020.
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the complexities of ownership transfers for asset-backed ṣukūk. This
makes the standardisation of ṣukūk easier.
• A smart contract for the management of all records, assignments,
calculations, and payments (in fiat or cryptocurrencies) runs on a public
Ethereum blockchain.
• The ṣukūk does not exist as a paper document but as transferable digital
tokens on the blockchain. The tokens conform to the international
ERC20 standard, which enables a digital exchange and trading on
many cryptocurrency exchanges as a precondition for the creation of a
secondary market.
In the future, the structuring of ṣukūk for other BMTs or suitable projects
can be based on standardised components, and the marketing can utilise
Blossom’s crowdfunding platform. Blossom takes for its services (project
vetting, ṣukūk structuring, payment services, etc.) no fixed fee but a share of
the profits earned by the investors.
Although the SmartSukuk is small in size and targeting the bottom of the
pyramid, it is a landmark in structuring that combines elements which can shape
the future of Islamic social as well as commercial finance: (58) transparency and
accountability by the use of blockchain, more efficient processes by smart
contracts, tokenisation of assets to enhance tradeability and liquidity, and the
linking of profit-seeking investors with non-profit microfinance organisations.
The latter can also become essential for Islamic social finance ventures that are
driven in the first instance by philanthropic funds (such as qarḍ hasan, waqf
or sadaqat, see below) but need additional capital for growth and economies
of scale.
Islamic Social Finance
Islam emphasises individual responsibility for the well-being of all human
beings and encourages charitable acts. Similar orientations can be found in
other religions and even secular worldviews based on non-religious values.
Islam, however, is peculiar insofar as it has an elaborate system of obligatory
charity (zakāt) and strong religious incentives for additional voluntary
charitable and socially beneficial contributions for the ‘common good’ (waqf,
qarḍ hasan, sadaqat). These Islamic social finance instruments have attracted
much attention of academics, development institutions (such as IsDB and
(58) “As the world’s first primary sukuk issuance on a public blockchain and also the world’s first ‘micro sukuk’, this issuance highlights two growing trends within Islamic capital markets: digital innovation and an increasing focus on social
impact finance.” https://blossomfinance.com/press/world-s-first-primary-sukuk-issuance-on-blockchain-closes.
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The main driver of technical innovations to lower costs and enhance
the efficiency of the delivery of micro-financial services is FinTech.
Blockchain and platform technologies are at the core of efforts,
particularly in Southeast Asia, to make finance for the poor commercially
viable, sustainable, and – in perspective – even attractive for retail and
institutional investors (including Islamic banks).
Technological innovations also helped to revitalise and “modernise”
traditional Islamic concepts for charity and the provision of public goods
(zakāt, waqf, qarḍ hasan, sadaqat). Islamic social finance instruments
can be employed not only for micro-finance but a wide range of services
such as healthcare, education, and community development.

Many of these approaches are specific Islamic manifestations of a global trend
towards more responsible finance - with a strong emphasis on ESG criteria
and SDGs.(54) A few examples shall illustrate the technical and conceptual
progress to bring Islamic finance to the bottom of the pyramid.
FinTech for Microfinance
Baitul Maal wat Tamweel (BMT) are member-based Islamic savings and loan
cooperatives in Indonesia that provide charity-based not-for-profit as well as
for-profit financing.(55) Apart from members’ deposits, the more than 5,600
BMTs are financed by Islamic charity funds (zakāt, sadaqat, waqf) on one side
and profit-seeking funds on the other.(56) One of the BMTs – BMT Bina Ummah
– teamed up with Blossom Finance to issue a SmartSukuk as an innovative
instrument to attract investors for its for-profit activities. The muḍārabah
ṣukūk issuance in October 2019 raised USD 50,000 for the funding of 144
small entrepreneurs. The amount raised was tiny (“micro ṣukūk”), but the
main objective was a proof of concept and test of the underlying technologies.(57)

High legal and administrative costs and procedural complexities of ṣukūk
issuances have hindered smaller businesses to use ṣukūk as a financing
instrument. A standardised ṣukūk contract can achieve a reduction of costs and
a shorter time to market.
• The underlying straightforward muḍārabah contract is not only in
line with the principles of Islamic investment partnership but avoids
(54) The IsDB has developed a sustainable finance framework with reference to the UN SDGs; see IsDB 2019.
(55) For a detailed analysis of Islamic microfinance and its alternatives in Indonesia see Retsikas 2020.
(56) Rafiki 2020.
(57) In January 2020, Blossom Finance announced a 12.94% cumulative annualised gross investor return in the first three
months since the issuance; https://blossomfinance.com/press/world-first-blockchain-sukuk-reports-12-94-annualizedprofit.

174

 م ـ دولة قطــر2020 أغسطس

 عدد خاص- )13( العدد

big-ticket global ṣukūk in support of awqaf are possible and in the pipeline.(48)
Such initiatives can benefit from the flexibility of ṣukūk as a security that can
be structured as an equity-like or debt instrument (or something in between).
By using blockchain technology and smart clauses/contracts as well as contract
templates, FinTech and LegalTech can simplify procedures and reduce costs
for the structuring of various kinds of ṣukūk, shorten the time to market, and
enhance transparency and traceability.(49)

There are indications that the corona crisis has become a catalyst for impact
investment and value-based intermediation through the Islamic capital
market in general and SRI, ESG and SDG-themed ṣukūk in particular. Two
outstanding recent examples are the USD 1.5 billion sustainability ṣukūk
issued by the IsDB(50) and the war bond-like Prihatin ṣukūk announced by the
government of Malaysia.(51)
3.3. Islamic Finance for the Bottom of the Pyramid

The corona crisis laid bare extreme inequalities in wealth, income, and
livelihood opportunities. The poorest segments of societies all over the world
were particularly hard hit by the economic fallout . There is a broad consensus
that Islamic finance should get more proactive in providing services for
the people “at the bottom of the pyramid”. Not only Muslims and Islamic
institutions but also faith-neutral international organisations such as the World
Bank(52) or the UNDP(53) emphasise social obligations of corporates in general
and financial institutions in particular as well as the availability of unique
instruments in Islamic social finance. Strong claims of proponents of Islamic
finance have raised high expectations of more engagement of Islamic financial
institutions for poverty alleviation.
Many technical and conceptual innovations have emerged in recent years to
overcome pain points of the Islamic finance industry which have hindered
Islamic financial institutions from making more progress in financial inclusion.

(48) Indonesia is one of the pioneers in ESG ṣukūk. Apart from green ṣukūk, the government issued its first cash waqf
linked ṣukūk (CWLS) for a healthcare project. The structure is rather complex (see Karim 2020) and may raise some
Sharīʿah questions outside Indonesia. Nevertheless, it shall be used for follow-up ESG issuances.
(49) See R3 2019.
(50) “The proceeds of this sukuk will reportedly go toward helping the IsDB’s member countries cope with the impact of
the pandemic, particularly on health care and small and midsize enterprises.” Damak, McGraw, and Roy (2020).
(51) “The idea is to issue a zero periodic-distribution-rate sukuk and use the proceeds to help restart the economy. … We
understand the proceeds of the sukuk will support microenterprises run by women, improve broadband internet coverage
for schools in rural areas, and provide research grants for the treatment of infectious diseases.” Damak, McGraw, and Roy
(2020).
(52) See World Bank 2020b.
(53) See Rehman 2020.
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attention. They could be harbingers of a trend that might become more
important for the future of Islamic finance than the mere volume of issuances:
the growth of socially responsible investment (SRI), ESG and SDG-themed
ṣukūk.(43) It has been pointed out already before the corona crisis that ESG and
SRI criteria and most SDGs match very well with Islamic principles.(44) Still,
the number of themed ṣukūk was quite limited and focussed largely on “green
ṣukūk”. The social and governance dimensions had been neglected,(45) but the
corona crisis laid bare the vulnerability of people and the social responsibility
of companies. Crisis responses of governments include measures to address
these issues, but many vulnerabilities require a large-scale and long-term
engagement which goes beyond crisis measures. The required volumes
may well exceed the capacities of governments, particularly in developing
countries. Private capital needs to be mobilised through ESG, SRI, and SDGthemed ṣukūk to finance a wide range of projects in areas such as clean energy,
waste management, affordable housing, education, and healthcare.(46)
While the “first generation” of green or social bonds and ṣukūk have raised
capital for particular projects, a more recent development are sustainabilitylinked bonds. These securities can be issued by corporates or quasi-sovereigns
that intend to improve their ESG performance but do not have a definable
project. Instead, they define a set of externally monitored key performance
indicators (KPIs) and issue a bond or a ṣukūk with a financial return to
investors that decreases when the company meets its KPIs.(47) This type of
ṣukūk that links profit with people and planet should attract Islamic investors
who care about sustainability and social coherence (as core elements of an
Islamic economy).
Another type of themed securities could link Islamic commercial with Islamic
social finance and institutions that provide finance for the poorest segments of
society (see 3.3.). Small-ticket retail ṣukūk for the funding of microfinance or
(43) See DIFC 2020, CERT 2020, Obaidullah n.d.
(44) See, for example, CFA 2019
(45) “Until now, in the context of ESG, the social aspects of Islamic finance appear to have been somewhat secondary to
the wider climate change and environmental concerns.” Damak and Roy 2020.
(46) ESG, SRI and SDG ṣukūk can be issued by sovereigns and multinational organisations as well as corporates. For
example, HSBC Amanah (Malaysia) was the first Islamic bank to issue a SDG ṣukūk, “referencing the UN SDGs as use
of proceeds”; UNDP 2018.
(47) The first SRI ṣukūk was issued in 2015 by the Khazanah, the strategic investment fund of the Malaysian government.
It is based on a “pay-for success” structure. The ṣukūk proceeds were used to fund a school programme. A set of KPIs was
defined to measure the social impact of the programme. “If at maturity the KPIs are fully met, Sukukholders will forgo or
contribute up to 6.22% of the nominal value due under the Sukuk, which in effect will reduce the yield [from 4.3%, V.N.] to
3.5% p.a. The adjustment is considered as part of Sukukholders’ social obligation in recognizing the positive social impact
generated by the Trust School Programme. If KPIs are not or partially not met, Sukukholders will receive up to the nominal
value due under the Sukuk as agreed at issuance” n.a. 2015.
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banks.
The crowdfunding structure facilitates not only knowledge sharing but also
risk-sharing among investors. The funding requests of projects with positive
evaluations will be placed on the platform for subscription by individual and
institutional investors. No investor must finance a whole project and take
its full risk. Instead, each investor can decide on the size of the subscribed
funding contribution to a particular project. Through the platform, projectspecific investments become divisible and scalable, and investors can create
diversified portfolios in line with their risk appetite.(39)
The instrument of muḍārabah with incentive fees and the modified IAP are
two examples to substantiate the hope that the ideal of PLS-banking and
risk-sharing financing could be approximated by a combination of Shari’ah
engineering and FinTech elements. The corona crisis has shown the importance
of experiments with equity-like financial instruments, and implementation
on a larger scale may become a reality in the post-corona era. In the future,
Islamic banking should not miss the opportunity to deliver what the world is
searching for and what its advocates consider as its hallmark: risk-sharing (at
least to some degree).
3.2. The Rise of SRI, ESG and SDG-Themed Ṣukūk?
The ṣukūk market is dominated by sovereign and quasi-sovereign issuers,
accounting for approximately three-quarters of the total global issuances.(40)
In early 2020, governments around the globe have issued vast amounts of
conventional bonds to finance rescue and stimulus packages, including the
governments of Muslim countries that have been large ṣukūk issuers in the
past. Low interest rates and less complicated and faster procedures made
bonds the instrument of choice to raise capital cheaply and quickly.(41) When
bonds have met the most urgent financial requirements, there is no immediate
need to tap the Islamic capital market in a comparable dimension.

Forecasts of ṣukūk issuances in the second half of 2020 and 2021 differ,(42) but
regardless of expected growth rates, some “qualitative” developments deserve

(39) Through the IAP, assets or projects could be “tokenised”; see below “FinTech for Microfinance” in section 3.1.
(40) The share of non-financial corporates in global ṣukūk issuances was on average 19% for 2009-2018; calculated from
IIFM 2019.
(41) „[T]he pandemic has shown that when core Islamic finance issuers need faster access to capital markets they typically
use conventional instruments. In the first five months of 2020, the total volume of sukuk issuance dropped 38% compared
with the same period in 2019.” Damak, Roy, and Mensah 2020. However, a number of major issuances with volumes of
USD 1bn and (much) more took place in June (by Indonesia, from the UAE , and by the IsDB); see Dealogic 2020. As a
result, the issuance volume fell only 27% in the first six months of 2020; see Damak, McGraw, and Roy (2020).
(42) See McAughtry 2020.
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for the bank is not eliminated while the upside potential is capped. But in
return, incentives for the entrepreneur to hide profits or shift them to periods
after the expiry of the contract are reduced. Hence, the outlined contractual
arrangement is more incentive compatible than the straight muḍārabah and
could benefit both parties if an appropriate sharing ratio and benchmark can
be found.
Model 2: Modified Investment Account Platform
The muḍārabah structure with incentive fees can also be used in a setting that
primarily addresses the issues of (1) limited own SME expertise of Islamic
banks and (2) risk-spreading through collective investment schemes. These
basic components can be found in the Investment Account Platform (IAP)
in Malaysia.(37) It was established to facilitate PLS financing by investment
account funds through a crowdfunding scheme. SMEs in innovative and new
growth areas are encouraged to submit funding requests for projects on PLS
basis euther through banks or directly to the IAP. After a positive commercial
and Sharīʿah assessment by one of the (currently seven) sponsoring Islamic
banks, the fund seeking projects are presented on the platform for subscription
by retail and institutional investors, including investment account holders
whose funds are managed by the Islamic banks.
As the whole economy has been affected by the corona crisis, banks will receive
financing requests from nearly all sectors of the real economy. PLS financing
requires an evaluation of business plans and an estimation of future profits in
fragile environments. The needed expertise is rather different from what is
necessary to handle an application for conventional or Islamic debt financing.
Individual Islamic banks may have internal expertise for a few industries.(38)
Still, they could widen the scope of sectoral expertise by recourse to external
advice from, for example, business consultancies, industry organisations, or
knowledge-sharing agreements with other Islamic banks. The IAP approach
could be modified such that the participating banks create a joint expert pool
for the evaluation of project proposals from a wide range of industries. The
pool may be linked to the platform operator. By this means, the scope of
sectoral expertise can be broadened, and previously private expert knowledge
would become a group-specific public good used jointly by all contributing
(37) https://iaplatform.com/
(38) It could be an indication for a knowledge bottleneck that the 13 listed projects of the IAP (as of June 10, 2020) come
from only five different but sometimes closely related economic sectors with a strong dominance of financial services with
eight (= 62%) of the projects for the bulk of funds. On the global level, at least the expertise in manufacturing seems to
be rather limited, given the low percentage of financing for this activity in nearly every jurisdiction; see the table above.
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debt service obligations irrespective of the performance of the businesses put
intense pressure on the firms. Profit participating loans or Sharīʿah compliant
alternatives can take some of the pressure from MSMEs. They could also serve
as a starting point for Islamic banks to become more familiar with business
plans and entrepreneurial decisions in non-financial firms of the real economy.
Equity-like financing with a performance-related compensation for the
capital provider would give MSMEs a noticeable relief. On the other hand,
unmanageable debt services increase the probability of default which is not in
the interest of capital providers. Therefore, both sides have reasons to think
about financing structures that combine equity-like profit-related cash flows
with a debt-like limitation of capital losses.
Model 1: Incentive Fee Clauses

Incentive fee clauses are known in ṣukūk structures where they were used to
tweak muḍārabah and mushārakah contracts such that they become de facto
fixed income instruments. What was used in ṣukūk to get away from PLS can
be adapted in Islamic banking for an approximation to partnership financing.
A bank and an entrepreneur create a muḍārabah structure and agree on a
relatively high profit share for the bank (e.g. 80%) and on a benchmark rate that
is “inspired” by, for instance, the market rate of interest for unsecured loans or
high yield bonds. The benchmark rate is the risk-adjusted rate of return that the
Islamic bank expects to earn under “normal” circumstances (e.g. 15%). The
provided capital (e.g. USD 1 million) multiplied by the benchmark rate gives
a benchmark amount (USD 150,000) that the bank expects as its profit share.
If the realised profit (e.g. USD 300,000) is such that the bank’s share (80% of
USD 300,000 = USD 240,000) surpasses the amount that the bank expects as
its return (15% of USD 1 million = USD 150,000), the incentive fee clause
kicks in and all profits beyond the benchmark amount go to the entrepreneur as
an incentive fee or bonus (USD 90,000) for tsuccessful management. Realised
profits that yield a bank’s share amounting to the benchmark (USD 150,000)
or less (e.g. USD 100,000) are shared according to the profit-sharing ratio
(= 80% of USD 80,000 for the bank which gives a return on capital of 8%
instead of the expected 15%). This asymmetric arrangement can be attractive
for the Islamic bank if the benchmark is sufficiently higher than the return on
capital that it could earn from a debt-creating contract. It can be attractive for
the entrepreneur if the difference between the benchmark rate and the cost of
debt financing is seen as a fair “insurance fee” for situations of unexpected
underperformance. Compared to a straight muḍārabah, the downside risk
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holders” in a revision of its accounting standard, which is – because of the
current practice – misleading.

However, the practice is changing: The number of Islamic banks that replace
muḍārabah-based unrestricted investment accounts by tawarruq or wakālahbased structures with capital protection for the depositors is growing. This
causes an issue with the acclaimed legal maxim of “no reward without
risk”. There is no substantial risk in an organised tawarruq, and holders of
tawarruq-based accounts receive a reward without risk.(35) The situation is
somewhat different for wakālah-based deposits since the returns on capital
can fluctuate while the principal is not exposed to risk. It is debatable whether
the uncertainty of returns is a sufficient “risk” to justify a return for a provider
of liquidity who has a claim for full repayment.(36)
It seems that Islamic finance is facing growing discrepancies between theory
or ideology and practice. This creates not only communication problems but,
in the worst case, also challenges for consistency and credibility. Malaysia has
shown a way out of such issues in its Islamic Financial Services Act 2013. The
act clearly separates Islamic deposits with capital protection from investment
accounts that are “true” profit and loss sharing investment products with no
capital guarantee or insurance. To facilitate the channelling of funds from
investment accounts to viable ventures and projects on a PLS basis, the
Investment Account Platform (see below) was launched by the Malaysian
central bank in 2016.
From Equity-Based to Equity-Like Financing

It is not very likely that other countries will soon follow the Malaysian
example. Nevertheless, measures should be taken to reduce the outlined
discrepancies that can frustrate idealistic advocates of an Islamic alternative
to interest-based capitalism. It is also not very likely that Islamic banks will
provide more “true” PLS financing (muḍārabah and mushārakah) soon. But
there may be equity-like financing structures that are compatible with both the
needs of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) and the profit
expectations of Islamic banks.
MSMEs need fresh capital for their restart and growth after the corona crisis,
but in a world full of uncertainties, debt-creating modes of finance with fixed
(35) The risk that a contracting party does not make a payment when it is due (credit risk) cannot be eliminated from contracts with a deferred payment. It is so ubiquitous that it cannot be the risk to which the legal maxim refers.
(36) Profit participating loans would also meet this requirement and could be used as the basis of Sharī’ah compliant instruments in non-Muslim civil law countries.
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between medium to long-term muḍārabah and mushārakah financing
and short-term deposits and investment accounts, (3) fiduciary duties of
banks towards risk-averse depositors and investment account holders,
(4) high regulatory capital charges resulting from high risk weights for
equity-like financing.
Muḍārabah and mushārakah-based structures were more popular in
ṣukūk because they do not require a specific underlying asset. However,
their share in global new ṣukūk issuances decreased to 10% and less in
recent years.(31)

The sharing of entrepreneurial risks and PLS partnerships may be a hallmark of
Islamic finance in theory, but in practice, they are virtually non-existent. This
also applies progressively to the deposit business of banks. In the early days of
Islamic banking, it was clear that a profit sharing and loss bearing muḍārabah
is the (only) appropriate contract for bank customers who expect a return
for money placed in an account which was called “unrestricted investment
account”.(32) AAOIFI has suggested treating these PLS deposits as a separate
category between liabilities (deposits) and shareholders’ equity as “equity
of unrestricted investment accountholders” with loss-absorbing qualities.
Correspondingly, the IFSB suggests excluding a certain percentage or all
assets financed by investment accounts from the risk-weighted assets for the
calculation of regulatory capital requirements.(33) The supervisory authorities
shall determine the percentage at their discretion on a case-to-case basis.
In practice, investment accounts have never borne a capital risk and fluctuations
of profit-payouts against announced “expected rates” were levelled out
by reserves and shareholder funds (“profit smoothing”). Also, investment
accounts tend to be short-term instruments that lack the permanence of equity.
In the worst case, bailouts or deposit insurance schemes will prevent bank
runs, bringing the risk of capital losses virtually to zero. Insofar, any reduction
of the denominator of the capital adequacy ratio conceded by supervisory
authorities boils down to a kind of subsidy for Islamic banks.(34) Nevertheless,
AAOIFI intends to uphold the label “equity of unrestricted investment account
(31) IFSB 2019, 71, and IFSB 2020. For a more detailed breakdown of ṣukūk issuances by tenor, issuer, market, and
geography see IIFM 2020.
(32) See AAOIFI Financial Accounting Standard No. 1 (issued in 1993) in: AAOIFI 2015. “Unrestricted” means that the
bank is not restricted in the investment of the account holders’ funds by the account holders.
(33) See IFSB 2013.
(34) Reporting unrestricted investment accounts “as quasi-equity instruments could give the misleading impression that
some Islamic banks are better capitalized than their peers in the same way that the alpha factor--the percentage of assets
excluded from the calculation of regulatory risk-weighted assets--used in the capital adequacy calculation of some banks
does”. Damak, Mensah and Roy 2020.
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Profit participating loans are special forms of loans where the lender
participates in the net profit of the borrower. The participation can be in
the profit of the whole business or limited to the project for which the
loan was provided.(28)
Convertible bonds are debt securities that can be converted by the
holder into stocks or equity shares. When issued, they carry a (slightly)
lower interest rate than regular (non-convertible) bonds.
A cash-against-tax surcharge scheme was suggested to bring funding
quickly to businesses of all sizes by a combination of “outright cash
transfers to firms with a temporary, elevated corporate profit tax at the
firm level as a form of conditional payback. The implied equity-like
payment structure has positive risk-sharing features for firms, without
impinging on ownership structures.”(29)

A debt overload can result from interest-bearing loans or bonds but also from
Sharīʿah compliant debt-creating instruments. Therefore, Islamic finance
should also offer more equity-like financing structures. In a situation where
a near-consensus on the risks of high leverage and the benefits of equity
has emerged, Islamic banks – as the largest segment of the Islamic finance
industry – must not squander the opportunity for a substantial contribution
to the prevention of debt overload. Sharīʿah compliant equity-like modes of
financing shall bring the industry closer to what is often considered its decisive
or “authentic” feature: risk-sharing.
The Deficient PLS Practice

The most prominent candidates for Islamic equity-like financing are profit and
loss sharing (PLS) partnerships. However, Islamic banks do not have much (if
any) experience with muḍārabah and mushārakah financing in practice.
• A meagre 4% of Islamic bank financing was based on these contracts
(plus 1.5% on diminishing mushārakah).(30) This may be due to (1) the
large exposure of Islamic banks in consumer finance which is a business
where profits that could be shared do not exist, (2) a maturity mismatch
(28) See mzs lawyers n.d.
(29) Boot et al 2020; this proposal requires an effective tax regime that may not exist in all developing countries.
(30) IFSB n.d.; the data were for 2018Q2. The IFSB reports the financing by type of Sharī’ah compliant contract in its
PSIFIs. A closer look at the six largest Islamic finance jurisdictions yields a very disappointing result: In the most recent
available reporting period, muḍārabah contracts have a share of 3% of financing in Iran, 1% in Kuwait, and 0% in Malaysia, Saudi Arabia, und the UAE. Qatar does not report on the type of contracts at all. Mushārakah has a share of 51%
in Iran, 9% in Malaysia, and 0% in the other reporting jurisdictions. Diminishing Mushārakah has a share of 0% in all
reporting jurisdictions. Hence, PLS modes of finance are virtually non-existent in the largest dual banking jurisdictions
(with the exception of Malaysia). The fully Islamised banking system of Iran with 51% mushārakah (and shares up to 65%
in the past) is obviously a special case.
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than expected.(24)
The justification of the suspension of the prohibition of ribā during the
corona crisis protects one-sidedly the interests of capital owners (depositors
and shareholders) and ignores those of the capital users. The pragmatic “new
jurisprudence of Islamic finance amidst Covid-19”(25) will provoke debates
on fairness in Islamic finance. Furthermore, it will trigger a discussion on
the interpretation, coverage, and relevance of existing and reiterated AAOIFI
standards at a time when there is a near consensus on the need of more
standardisation in Islamic finance.(26) Thorough debates on topics such as
collective vs individual fatāwā, formalism vs flexibility in fiqh, or shareholders
vs stakeholders will have an impact on the future of Islamic finance.
3. Islamic Finance Impacting the World?

Muslim advocates as well as some international organisations idealise Islamic
finance as a system that has exactly those qualities that are needed to overcome
the corona crisis and to establish a more sustainable and equitable world. They
refer to risk-sharing modes of finance (muḍārabah, mushārakah) in Islamic
commercial finance and the rich heritage and massive potentials of Islamic
social finance for poverty alleviation, financial inclusion and promotion of
entrepreneurship.
3.1. Global Calls for Equity-Like Instruments: Opportunity for Islamic Finance?
The fear of a huge debt overhang and coming debt crisis gave rise to calls
for more equity-like financing for businesses – especially small and mediumsized enterprises (SMEs) – affected by the corona crisis. Equity-like funding
should be provided by conventional banks, through capital markets, and from
public budgets(27) through a wide range of instruments:
(24) If the regulator would not enforce an extension charge and leaves it to the customers to apply for an extension, those
customers who could pay on schedule have no commercial incentive to do so, but they still have a moral obligation. This
may not be strong enough so that the banks face a freerider problem. However, the dimension of profit losses from freeriding is not clear, and banks may find measures against freeriding.
(25) This is the title of the webinar by Bakar 2020. Another example for a debatable pragmatic solution from the same
webinar is the idea to freeze stock prices on a pre-crisis level to avoid that plummeting market capitalisations drive stocks
out of the universe of Sharī’ah compliant equities.
(26) For this, the IsDB, the UAE Ministry of Finance and the Dubai Islamic Economy Development Centre in cooperation
with AAOIFI launched an initiative to develop a unified global legal and legislative framework for the Islamic finance
sector; see n.a. 2020. However, given that (1) bodies for standardisation in Islamic finance already exist (AAOIFI, IFSB,
IIFM ) and (2) all jurisdictions with a sizable Islamic finance industry have already enacted national laws (which sometimes differ intentionally from the legal frameworks of other jurisdictions), a success beyond legal templates for regulatory
“latecomers” seems to be doubtful.
(27) Equity-like instruments have also been proposed to avoid a debt overload of sovereigns. On the concept of “sovereign
equity” see Park and Samples 2015.
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irrespectively of whether the debtor is solvent or insolvent.”(22)
There seems to be a consensus that extra payment for extra time constitutes
ribā. Still, some scholars argue that the corona crises has created an emergency
of unprecedented dimension in which the ribā-prohibition shall not be
applied to extra charges in a payment moratorium.(23) The main arguments
for the approval of extra charges for extra time are that Islamic banks (1) are
working with other peoples’ money who expect a return on deposits, and (2)
banks should get compensation for profits lost because of the extension of
the contractual period. There are some implications of this justification of an
“extension charge” that may provoke debates on whether this is in line with
the Islamic values of benevolence, fairness, and solidarity.
•

The prime aim of a moratorium is the support of bank customers who
cannot pay on schedule (and not of banks which were flooded with
liquidity by central banks). The customers who cannot pay are probably
the most affected by the crisis but will be burdened with an extension
charge while customers who can pay can avoid it by paying on schedule.

•

The banks are compensated for lost opportunities but not the customers
who have been unable to use the financed assets due to lockdowns or a
lack of demand caused by the crisis.

•

The contractual period is usually extended by adding the time of the
moratorium (e.g. two months) to the maturity date of the original
contract (e.g. 12 months), and the extension charge is due at the new
end date. This implies that customers are relatively better off when the
moratorium happens at the beginning of the original contract period
(e.g. after the first month). They have more time (11 months) to raise the
money for the extension charge than those for whom the moratorium
comes late (e.g. in the 11th month of a 12 months contract) with very
little time (1 month) for earning extra money for the extension charge.
For them, the extension charge increases the probability of default
significantly.

The alternative would be a moratorium without an extension charge. This does
not mean that depositors and shareholders will suffer a loss of capital. They
would only forego some profits and “suffer” from a lower return on capital
(22) Appendix D explains: “The basis for the prohibition of additional payment over the principal debt in consideration for
extension of time is because such action is a pre-Islamic form of Riba.” AAOIFI 2015, 229.
(23) See El Gari in Bakar 2020.
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must tackle the problem that it is impossible to compete price-wise with costfree credit facilities. A solution could be a switch from financing consumers
to financing retailers or the BNPL payment service providers. As profit
margins for the banks will here probably be smaller than in the previous (but
disrupted) direct consumer financing, an alternative may be the acquisition of
an established BNPL service provider.(20)

With BNPL and other online credit facilities, non-bank payment service
providers have the potential to capture large chunks of the market for short
to medium-term consumer finance which is the main business of householdfocussed Islamic retail banks. The impact on the future of Islamic finance
would be a shift of consumer finance from Islamic banks to non-bank service
providers with established networks and advanced digital technologies.
In addition to the specialised BNPL providers, big techs and telcos started
developing an appetite to use their existing digital infrastructure and big data
pools to enter the same market, thus squeezing Islamic retail banking further.
2.6. Debates on Purpose and Fairness of Islamic Finance

The corona crisis made it clear that liquidity shortages can threaten the
existence of profitable businesses. Regulators in jurisdictions where Islamic
finance is practised reacted with a wide range of interventions such as grants,
subsidies, and zero-cost funding (by qarḍ or zero-return RePOs) for banks,
as well as payment moratoriums for distressed households and non-financial
businesses.

The accounting board of the Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI) felt the need to publish a clarification
on the accounting treatment of these measures under the AAOIFI accounting
standards,(21) including the treatment of murābaḥah with deferred payment
affected by a moratorium. A common type of payment moratorium extends the
contractual period of a conventional loan and charges interest for the extension
period. This has caused a debate among Sharīʿah scholars whether an Islamic
bank can charge an additional profit mark-up for an extended payment period
in a murābaḥah. The accounting board does not make Sharīʿah rulings. Still,
it referred to paragraph 5/7 of the AAOIFI Sharīʿah standard on murābaḥah
(SS 8, issued in 2002): “It is not permissible to extend the date of payment
of the debt in exchange for an additional payment in case of rescheduling,
(20) Strong economies of scale and lock-in effects make it very difficult for latecomers to create a successful BNPL
provider on their own.
(21) AAOIFI 2020.
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amount of bills upfront to the retailer and controls the customers’ payments.
Retailers expect an increase in the average order value from customers who
use the instalment option.(16) They pay a fee to the service provider that can
be composed of a fixed amount per transaction plus a percentage of the
transaction volume.(17)
By the use of BNPL services, any e-commerce or brick-and-mortar retailer
can offer customers a short to medium-term interest-free financing of
purchases. There is no obvious reason why sales contracts between a retailer
and a customer with an option for an interest-free loan should violate Shari’ah
principles. One could raise concerns that the interest-free loan for the customer
is facilitated by an interest-based transaction between the retailer and the
financial service provider. But in most Muslim countries with dual banking
systems, 80+% of all financing is interest-based – including financing for
retailer’s inventory, IT system, transport equipment, and so forth.(18) Relative
to the total interest-based debt of an average retailer from whom Muslims
are regularly buying, the interest component in the fee for BNPL services is
minuscule. Anyway, if it were seen as a significant Sharīʿah issue, it could
be replaced by a service charge (ujrah) for the use of the BNPL facilities
(including the technical platform and API integration) or by a tawarruqbased structure between the payment service provider and the retailer. This
should raise less Shari’ah concerns as both options correspond to widespread
practices in Islamic banking.
The development of payment systems in Muslim countries may still be lagging
behind Western and several Asian countries (e.g. Japan, China). Nevertheless,
Islamic retail banks involved in consumer finance should take note of nonbank financial service providers that can make an inroad into their payment
and consumer credit business. BNPL options can be very appealing for Muslim
consumers as they provide simple and straightforward access to an interestfree credit with no apparent Shari’ah concerns. This convenience contrasts
well with more complex tawarruq-based interest-free consumer finance and
overdraft facilities of Islamic banks with debatable Sharīʿah qualities.
When contemplating a response to the BNPL challenge(19), Islamic banks

(16) Klarna advertises a 45% increase in average order value from shoppers paying with instalments in the US, 55% in
the UK, and 58% in Germany.
(17) For example, Klarna charges up to 0.30 USD + 5.99% per transaction in the US, up to 0.20 GBP + 5.40% per transaction in the UK, no fixed amount + 2.99% per transaction in Germany.
(18) In only six countries (Brunei, Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia, Qatar and Bangladesh), the market share of Islamic
banks is 20% or more. Th all other countries, conventional banks account for 80% and more of the market; see IFSB 2020.
(19) It seems that BNPL providers have not yet fully realised their particular attractiveness for Muslim consumers and the
large market potential.
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leads to a considerable time lag before a stock should be removed from the list
of constituents of a Sharīʿah index. The lag will be the shorter (1) the closer
the initial (pre-crisis) debt ratio was to the 33% limit, and (2) the larger the
reduction in market capitalisation and the increase in debt were.
Neither will all Sharīʿah compliant corporates violate the 33% limits nor will
violations happen all at the same time. Nevertheless, there is a fair chance
that the universe of Sharīʿah compliant stocks will start to shrink in 2021.
Asset managers and analysts should identify candidates that may lose their
Sharīʿah compliant status and develop strategies for an orderly divestment
to avoid losses in fire sales. Yet, they may also identify profit opportunities.
In a shrinking Sharīʿah compliant universe, stocks of remaining companies
will attract more demand from Islamic investors and probably even from
conventional investors who appreciate companies with low debt ratios. The
price of these stocks will tend to increase, and this could compensate for
losses from divestment if the portfolio restructuring starts early.
2.5. Erosion of the Islamic Consumer Finance

Electronic communication was a crucial facilitator for changes in the behaviour
of people that are “retail customers” of banks. During the lockdown periods
of the corona crisis, a significant number of consumers (as well as retailers)
resorted to e-commerce, many of them for the first time. More consumers than
ever ordered a wide range of products and services through the internet, and
they used different methods for digital payments. The most popular methods
were “classic” credit and debit cards. Still, many merchants also started to
offer new payment options provided by global players such as PayPal (from
the US) and ALIPAY (from China), or by regionally strong FinTechs such as
AFTERPAY (from Australia) or KLARNA (from Sweden).
An increasing number of these payment solutions providers offer e-commerce
customers a “buy now, pay later” (BNPL) option at checkout from an online
shop or payment terminal in a brick-and-mortar store. BNPL allows customers
to pay the bill in instalments at no extra costs. The number of instalments and
the payment period can differ between service providers as well as markets.
For example, Klarna offers four instalments over six weeks in the US,(13) three
instalments within 60 days in the UK,(14) and up to 24 instalments over two
years in Germany.(15) Customers get a short or even medium-term interest-free
credit in a very convenient manner. The BNPL service provider pays the full
(13) https://www.klarna.com/us/business/products/installments/.
(14) https://www.klarna.com/uk/business/products/instalments/.
(15) https://www.klarna.com/de/verkaeufer/produkte/ratenkauf/.
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see some bailouts, especially in jurisdictions where Islamic banks have become
systemically important, and a sectoral rebalancing of financing portfolios.
,
2.4. Shrinking Universe of Sharī ah Compliant Stocks
“Islamic equities” are stocks of listed companies that passed a two-stage
Sharīʿah screening: The activity screening ensures that the core business of
a company is not ḥarām, and the financial screening that its financials do
not violate the prohibition of ribā beyond a tolerable level. For example, the
Sharīʿah board of S&P Dow Jones Indices requires that all of the following
three financial ratios must be less than 33%:(11)
•

total [conventional] debt divided by trailing 24-month average market
capitalisation,

•

the sum of a company’s cash and interest-bearing securities divided by
trailing 24-month average market capitalisation,

•

accounts receivables divided by trailing 24-month average market
capitalisation.

The stock markets crashed in March 2020, recovered, and plummeted again in
June. If the depression of stock prices persists, the trailing 24-month average
market capitalisation of most listed companies will go down, implying that –
other things being equal – their debt ratios will go up. Also, most businesses
have used debt instruments to compensate for material revenue losses caused
by lockdowns and breakdowns of supply chains. Stronger companies directly
tapped the capital market and issued debt securities, while weaker and smaller
businesses received support through credit programmes of governments
around the globe. Global corporate debt is expected to increase substantially
in 2020 (by 12% to USD 9.3 trillion),(12) and it will remain on an elevated level
for a long time (i.e. for more than the 24 months of the trailing average).

The majority of constituents of global Islamic stock indices are Sharīʿah
compliant not by their intent but as a result of the screening by an index
provider. Hence, most issuers of Sharīʿah compliant stocks have no problem
with debt financing and increasing debt ratios and do probably not worry much
about a potential loss of their classification as Sharīʿah compliant.
The reduction of the market capitalisation or increase of debt will not annihilate
Sharī,ah compliance immediately. The use of a trailing 24-month average

(11) See S&P Dow Jones Indices 2020.
(12) See Jones 2020; for details on corporate debt see Janus Henderson 2020.
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1.3. Social Distancing, Work-From-Home, and Commercial Real Estate

The real estate sector was affected by the corona crisis when businesses shut
down and jobs were lost. This impacted the flow of rents for commercial and
residential properties.(9) Governments stepped in to deal with the acute crises,
but substantial long-term transformations are expected.

During the corona crisis, businesses around the globe utilised electronic
communication tools to replace face-to-face meetings and enabled work from
home. The experiences were in general positive. A considerable number of
companies intends to continue with electronic meetings (to reduce travel costs)
and make (part-time) work from home a regular option. These behavioural
changes have massive consequences for the travel industry (airlines, car rental
companies and business hotels) as well as the construction industry and the
commercial real estate sector, facing a sustained reduced demand for office
space and business accommodation. With continuing work from home and
permanent layoffs of employees, the overall demand for office space will
shrink. Furthermore, large companies do not only consider downsizing their
offices in prime city locations but also to decentralise office work and relocate
to suburbs. Advantages include significantly lower rent levels and shorter
commuting times for employees.
This trend is likely to spread to large cities in the Muslim world, where the
market value of previously prime real estate objects can drop significantly.
Islamic banks with substantial and long-term exposure to this type of
commercial real estate will take a hit on the asset side of their balance sheets.
Survival may require downsizing, mergers or even bailouts. It is unclear
whether Islamic banks with stressed balance sheets can benefit from new
opportunities when it comes to the construction of office buildings at new
locations. The conventional banking industry seems to be more diversified
and less affected in jurisdictions where the exposure of the Islamic banks to
real estate and construction is exceptionally high.(10)
The substantial depreciation of formerly prime real estate assets has revealed
risks that were underestimated (and underpriced) previously. Islamic investors
(banks, REITs, wealth managers, etc.) will reconsider their attitudes towards
commercial “bricks and mortar”, and it remains to be seen what other asset
classes will become substitutes. The future of Islamic banking will probably
(9) For details on implication of the corona crisis for commercial real estate in the US see Berry 2020.
(10) It should be noted that financing of construction and real estate comprises more than office space and hotels, e.g.
production facilities and private homes. Hence, it is likely that the outlined disruptive tendencies will not impact all Islamic
banks in the same way.
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Financing by Selected Activity
Country
(share in total Islamic Latest data
financing)

Manufacturing

Construction
& Real Estate

Households

Bahrain

2019Q4

5%

33%

16%

Bangladesh*

2019H1

39%

9%

4%

Brunei

2019Q3

5%

35%

33%

Egypt

2018Q4

17%

5%

0%

2019Q4
2019Q4
2019Q4

7%
8%
6%

36%
27%
52%

18%
22%
11%

Jordan

2019Q4

8%

35%

19%

Kazakhstan

2019Q3

4%

19%

0%

Malaysia*

2019Q4

5%

11%

61%

2019Q4
2019Q4
2019Q4

10%
13%
9%

22%
14%
26%

42%
45%
41%

Palestine

2019Q4

3%

35%

28%

Qatar

2019Q1

0%

51%

35%?

Saudi Arabia
- Banks (37%)
- Windows (63%)

2019Q3
2019Q3
2019Q3

10%
9%
11%

11%
13%
10%

43%
57%
36%

United Arab Emirates

2019Q4

3%

20%

36%

United Kingdom

2018Q4

2%

42%

24%

-

-

Indonesia
Banks (63%)
Windows (37%)

Oman
Banks (36%)
Windows (64%)

* Share of windows in total financing 5% or less.
? No share for household financing given, breakdown by activity only for 63% of total financing.
Source: Calculated from IFSB’s Prudential and Structural Islamic Financial Indicators for the latest
available quarter or half-year (https://www.ifsb.org/psifi_03.php, accessed 2020-07-01).

Some implications of these profiles for the future of Islamic finance are outlined in the following.
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finance, specificities and structural peculiarities may lead to a different
economic impact on Islamic finance.(5)
2.2. Structure of Islamic Commercial Banking

Islamic banking is by far the largest segment of the Islamic finance industry
with assets of USD 1.8 trillion by the end of 2019, which is more than three
times the size of outstanding ṣukūk.(6)
Iran, with its fully Islamised financial system, accounted for 28% of the global
Islamic banking assets. The Islamic banking assets in jurisdictions with dual
banking systems are concentrated in five countries with cumulated 56% of
the global Islamic banking assets: Saudi Arabia (24%), Malaysia (11%), UAE
(9%), Kuwait (6%) and Qatar (6%). Information on the structure of financing
can be found in country files of the Prudential and Structural Islamic Financial
Indicators (PSIFIs) published by the Islamic Financial Services Board (IFSB).(7)
An analysis of the data in the table shows that financing for manufacturing
by Islamic standalone banks and windows is rather low, financing for
construction/real estate and households is medium to high,(8) and the sectoral
profiles of countries differ considerably. More specifically:
For the countries with the largest Islamic banking sectors, household financing is
the most important business line with very high shares of more than one third in
Malaysia (61%), Saudi Arabia (43% on average and 57% in standalone Islamic
banks), the UAE (36%) and Qatar (estimated 35%). Smaller countries with very
high shares in household financing are Oman (42%) and Brunei (33%).
The highest exposures to construction and real estate show Qatar (51%),
the United Kingdom (42%), Jordan (35%), Indonesia (36% on average and
52% in the Islamic windows of conventional banks), Brunei (35%), Palestine
(35%), and Bahrain (33%).
(5) There may also be an impact on Islamic law. For example, digitisation allows the automation of processes (e.g. by smart
contracts) and extreme acceleration of processes. “Automation of processes will be … just a matter of a split second. For
Islamic financial transactions, this will surely pose a new territory of challenge. Countless traditional fiqh rulings can be
challenged as a result.” Izhar 2020.
(6) All Islamic banking figures in this paper have been computed from the Prudential and Structural Islamic Financial
Indicators (PSIFIs), available from the website of the Islamic Financial Services Board as of 30 June 2020 (https://www.
ifsb.org/psifi_03.php). Total assets are reported for most countries for the end of 2019 (2019Q4) with notable delays for
Iran (2018Q2), Kuwait (2019Q3), and Qatar (2019Q1). Assets reported in national currency were converted into USD by
the official exchange rate average for 2019 as provided by the World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.
FCRF. For the volume of ṣukūk outstanding see Al Natoor and Brown 2020; see also IFSB 2020 and IIFM 2020.
(7) https://www.ifsb.org/psifi_01.php. 23 jurisdictions participate in the PSIFI project, but comparable sectoral data are
only available for 14 jurisdictions.
(8) Against this background, shares of 4% (Bangladesh) or 0% (Egypt, Kazakhstan) for household financing and 39% for
manufacturing are at least surprising if not implausible.
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conditions in the real economy caused by the corona crisis with consequences
for the future of Islamic finance.
2.1. The Corona Crisis as Catalyst

It is a widely held view that the corona crisis has catalysed existing trends in the
finance industry. The rise of FinTech had set off a debate on the future of finance
which culminated well before the corona crisis. Technologies such as cloud
computing and big data analytics or smart contracts on blockchains and natural
language processing for the digital delivery of all kinds of financial services
(such as cashless payments, crowdfunding and marketplace lending, roboadvice) have been identified as major drivers for the future of finance.(2) They will
disrupt customer relations, processes and competencies of incumbent financial
institutions. New digital financial institutions will emerge, and incumbents must
make massive investments to adopt technologies, team-up with challengers, or
acquire disrupters. Weaker incumbents may merge with stronger competitors,
and the concentration in the financial industry will increase.
In banking, the corona crisis has accelerated an existing shift of consumer
preferences towards digital channels (and call centres) particularly for simple
service interactions such as payments and small personal loans.(3) Banks will
reduce the number of branches, and the remaining branches will handle more
complex products and issues (such as mortgages) which require corresponding
qualifications of staff. Internal risk models must be adjusted to the new
realities of individual customers and the overall economy, including job and
income perspectives, debt loads, and sector-specific recovery outlooks. The
consultancy firm Accenture considers a scenario most likely in which “banks
will be subjected to a second half of 2020 in which NPLs [non-performing
loans, V.N.] become a major issue, revenue growth disappears, profit drops
by 50 to 100 percent, and costs need to be right sized in a smart and forward
looking manner”.(4) Nevertheless, the expectation is that – if credit losses care
controlled, and a 2008-like liquidity crisis is averted – the capital buffers built
up by banks since 2008 are strong enough to absorb the losses.
All these observations apply to conventional as well as Islamic finance in
jurisdictions with dual banking systems. This suggests that the future of
Islamic finance will be similar to the future of conventional finance. However,
even if Islamic finance is technically mostly an emulation of conventional
(2) See KMPG 2019, Zachariadis n.d.
(3) See Asif et al. 2020, Loflin 2020, Pavoni 2020.
(4) Accenture 2020, 23.
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1. Introduction

The corona crisis produced ample evidence not only of deficiencies in disaster
preparedness and response (stressed healthcare systems, breaking global
supply chains, etc.) but also of fundamental imbalances in the distribution of
income, wealth and opportunities in and between countries all over the world.(1)
The financial dimension of rescue and stimulus packages and the question,
who will finally bear the burden, unleashed a debate on structural reforms
to address identified imbalances. While humanitarian values are reference
points in the Western world, Muslims take recourse to maqāṣid al-Sharīʿah
for guiding principles towards a more resilient and just post-corona society.
Despite different philosophical or ideological backgrounds, calls for reforms
converge towards the observance of ecological, social and governance (ESG)
criteria and the pursuit of the sustainable development goals (SDGs) of
the United Nations. To create a new balance between “people, planet, and
prosperity”, more ethical finance is demanded in the West and more risksharing and social finance in the Muslim world.
This desk research is based on a review of and critical reflection on analyses
and comments in journals, magazines, newspapers, blogs, webinars, and
YouTube videos on corona and finance. Its contribution is the unveiling of
several specific implications of the corona crisis for Islamic finance and its
future. Section 2 outlines trends in finance and the real economy that were
catalysed by the pandemic. Combined with basic data on the structure of the
financing business of Islamic banks and windows, it is possible to identify the
consequences of corona-accelerated behavioural changes and market trends
for the future of Islamic finance. Section 3 looks at possibilities for equitylike financing, ESG and SDG-themed ṣukūk, and more engagement for the
lowest segments of societies through advanced digital technology in Islamic
microfinance and enhanced Islamic social finance instruments. Section
4 summarises the identified factors that can be formative for the future of
Islamic finance after the corona crisis.
The research aims at general conclusions, but due to a lack of sufficiently
disaggregated and reliable data, only fractional evidence can be presented.
Case studies for selected jurisdictions could help to overcome this limitation.
2. The Impact of the World on Islamic Finance

“Impact of the world” refers to changes in the behaviour of people and market
(1) For an analysis of the impact of the corona crisis on financial markets see IMF 2020a, on distribution World Bank
2020a, 2020b, on human development UNDP 2020; for a reflection on the appropriate measurement of distributional effects among countries see Milanovic 2020.
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القرض احلسن ،الوقف النقدي ،والصدقات) .ومن خالل هذه القنوات قد يكون
للتمويل اإلسالمي يف املستقبل تأثري عىل العامل.
الكلمات المفتاحية :األسهم ،التمويل االستهالكي ،الصكوك ،تقاسم املخاطر،
التمويل االجتامعي اإلسالمي.
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مستقبل التمويل اإلسالمي بعد أزمة كورونا
فولكر نينهاوس
أستاذ االقتصاد ،جامعة بوشام ،ألمانيا

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/6 /25م ،واعتمد للنشر في 2020/ 7/19م)

الملخص
ثمت كتابات كثرية حول تبعات أزمة كورونا عىل النظام املايل ،غري أهنا ال مت ّيز بني
التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي .يركز هذا البحث عىل تغريات السلوك
وتطورات السوق يف واقع املال واالقتصاد ،حيث إن هذه التغريات والتطورات
ستؤثر عىل التمويل اإلسالمي بشكل خمتلف عن تأثريها عىل التمويل التقليدي،
وذلك لتميز التمويل اإلسالمي يف الفرضيات واملامرسات السائدة .لقد تناولنا
بشكل خاص قطاع العقارات واإلنشاءات ،وسوق األسهم املتوافقة مع الرشيعة
اإلسالمية ،والتمويل االستهالكي من خالل اخلدمات املرصفية اإلسالمية
تأثريا عىل مستقبل التمويل اإلسالمي.
لألفراد ،وعرب تلك القنوات سيشهد العامل ً
لقد عززت أزمة كورونا الدعوات إىل التوسع يف التمويل املسؤول ،ويشدّ د دعاة
التمويل اإلسالمي عىل تبني نموذج تقاسم املخاطر ،باإلضافة إىل أدوات التمويل
االجتامعي اإلسالمي للتخفيف من الفقر ودعم التامسك االجتامعي .ستكون
هناك عناية خاصة باالبتكارات يف التمويل بأسلوب مماثل للتمويل الرأساميل،
والصكوك اخلرضاء واملسؤولة اجتامع ًيا ،واألساليب الرقمية للتمويل اإلسالمي
األصغر ،واتساع دائرة استخدام أدوات التمويل االجتامعي اإلسالمي (الزكاة،
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Abstract

There is much literature on the consequences of the corona crisis for the
financial system, but usually without a distinction between conventional and
Islamic finance. This research focusses on behavioural changes and market
developments in the financial and real economy that will impact Islamic
finance differently than conventional finance due to its conceptual peculiarities
and prevailing practices. Particular attention is given to the real estate and
construction sector, the universe of Sharīʿah compliant stocks, and the
consumer finance of Islamic retail banks. Through these channels, “the world”
will have an impact on the future of Islamic finance. But the corona crisis has
also reinforced calls for more responsible finance, and promotors of Islamic
finance emphasise the ideal of risk-sharing as well as the distinct instruments
of Islamic social finance for poverty alleviation and social cohesion. Particular
attention is given to innovations in equity-like financing, green and socially
responsible ṣukūk, digital approaches for Islamic microfinance, and the broader
usage for Islamic social finance instruments (zakāt, qarḍ hasan, [cash] waqf,
sadaqat). Through these channels, a revised future Islamic finance may have
an impact on the world.
Keywords: stocks, consumer finance, ṣukūk, risk-sharing, Islamic social
finance
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