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هيئة تحرير مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية 

األستاذ عبد اإلله بلعتيق                  :  المجسل العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين ✴

الدكتور سامر مظهر قنطقجي             :  رئيس التحرير ✴

✴ Hالدكتور علي محمد أبو العز              :  الجامعة األردنية، البنك اإلسالمي األردني

✴ Hالدكتور احملامي عبد احلنان العيسى                  :  الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

✴ Hاألستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي :  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

✴Hاألستاذ حسني عبد املطلب األسرج      :  وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية
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أسرة تحرير مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية 

المشرف العام: 
األستاذ عبد اإلله بلعتيق ✴

رئيس التحرير: 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي ✴

مساعدو التحرير: 
األستاذ محمد ياسر الدباغ  / مساعد حترير اللغة العربية ✴

األستاذة اميان سمير البيج  / مساعدة حترير اللغة االنكليزية ✴

✴  GIEM األستاذة نور مرهف اجلزماتي  / مساعدة حترير موقع اجمللة

✴ GIEN األستاذ إياد يحيى قنطقجي  / مساعد حترير أخبار صفحة

اإلخراج الفني: 
✴ IBRC فريق مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية

إدارة الموقع االلكتروني: 
شركة أرتوبيا للتطوير والتصميم✴

http://www.giem.info
http://www.artobia.com
http://www.artobia.com


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

www.giem.info � 5الصفحة | 

شروط النشر 
تدعو أسرة اجمللة اخملتصني والباحثني واملهتمني بنشر وتأسيس علوم االقتصاد اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي إلى إثراء صفحات اجمللة بنتاجهم العلمي ✴

وامليداني؛ سواء باللغة العربية، أو االنكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل اجمللة املقاالت والبحوث النوعية في تخصصات االقتصاد اإلســـــــــالمي جميعها، وتقبل املقاالت االقتصادية التي تتناول اجلوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير االقتصاد اإلسالمي. وتخضع املقاالت املنشورة لإلشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن اآلراء الواردة في مقاالت اجمللة تعبر عن رأي أصحابها، وال متثل رأي اجمللة بالضرورة. ✴

اجمللة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر املتوقد والثقافة الواعية املؤمنني بأهمية االقتصاد اإلسالمي. ✴

ترتبط اجمللة بعالقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية وعاملية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإجناح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم املشاركات لتشمل اخلبراء املبرزين والفنيني والطلبة املتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في اجمللة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة اإلشارة لذلك.  ✴

توجه املراسالت واال قتراحات واملوضوعات املراد نشرهاباسم رئيس حترير اجمللة على البريد االلكتروني: رابط. ✴

ملزيد من التواصل وتصفح مقاالت اجمللة أو حتميلها كاملة بصيغة PDF ميكنكم زيارة موقعها االلكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، أو زيارة منتدى أخبار االقتصاد اإلســــــالمي العاملية GIEN حيث ميكنكم  االشتراك واملساهمة بنشر 

األخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة األولى عنوان املقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند االستشهاد بالقرآن الكرمي، تكتب السورة ✴

واآلية بني قوسني )وننصح باالستعانة بالرابط(، أما احلديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

باالستعانة بالرابط(،يجب أن يكون املقال خالياً من األخطاء النحوية واللغوية قدر اإلمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس اخلط مع تكبيره درجة واحدة وال مانع من استخدام تقنيات اخلط الغامق 

أو الذي حتته سطر، واجمللة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم املقال بحدود ثمانية صفحات كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها اخلط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويجب 

 Times عدم ترك فراغات بني األسطر، وال يوضع قبل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط احلواشي

New Roman بقياس ۱۱.

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
https://plus.google.com/u/0/communities/113391410978514733116
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
http://www.giem.info
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
https://plus.google.com/u/0/communities/113391410978514733116
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

رقم الصفحةعنوان املقالالباب

 Opening for the August edition of the Globalكلمة اجمللس
Islamic Economics Magazine (GIEM)11

متالزمتا (البطالة - التضخم) عقدة املنشار لالقتصاد الغربي كلمة رئيس التحرير
14فما وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي فيهما؟

االقتصاد

24ما االقتصاد اإلسالمي، وملاذا؟

31التعمير وحوافزه في االقتصاد اإلسالمي

الصكوك االسالمية كبديل لتمويل االستثمارات ومواجهة انهيار أسعار 
38البترول في الدول النفطية

47النظام النقدي واملالي الدولي الراهن: التحديات ورهانات املستقبل (۲)

56تشخيص وإدارة األزمات املالية من خالل القرآن والسنة

اإلدارة

اإلدارة اإللكترونية  
69مدخل لتحديث الوظائف اإلدارية وفق متطلبات بيئة األعمال املعاصرة

75واقع البحث والتطوير في اجلزائر (دراسة حتليلية)

83تدقيق حوكمة الشركات

واقع املسؤولية االجتماعية للمستشفيات من خالل آراء العاملني 
94دراسة ميدانية املؤسسات االستشفائية بشار

104الضوابط الشرعية املتعلقة بتقنني العقود املالية اإلسالميةالهندسة املالية

112شركة اخلاليا احملميةشؤون قانونية

املصارف
واقع استخدام وسائل الدفع االلكترونية وكيفية إدارة اخملاطر الناجتة عنها 

115وفقا لنموذج جلنة بازل الدولية للرقابة املصرفية (۲)

127أي مستقبل للبنوك التجارية الربوية ذات النوافذ اإلسالمية بتونس؟

www.giem.info � 6الصفحة | 

في هذ العدد

http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

 التعاون العلمي
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Opening	for	the	June	edition		
of	the	Global	Islamic	Economics	Magazine	(GIEM)  

Welcome	 to	 the	 56th	 edi.on	 of	 the	 Global	 Islamic	 Economics	 Magazine	 (GIEM).	 As	
always,	 it	 is	 our	 pleasure	 to	 keep	 you	 updated	 with	 the	 current	 challenges	 and	
opportuni.es,	as	well	as	the	latest	developments	in	the	global	Islamic	finance	industry.	
The	GIEM	also	 serves	 as	 the	 plaHorm	 for	 CIBAFI	 to	 keep	our	 stakeholders	 informed	
about	its	ac.vi.es	and	key	ini.a.ves.	

As	 we	 con.nue	 to	 seek	 greater	 heights	 and	 enrich	 our	 mandate	 to	 help	 develop	
Islamic	finance	industry	in	2017,	Secretariat	is	pleased	to	share	that	it	has	achieved	all	
its	set	objec.ves	for	the	year	2016	in	accordance	with	the	work	plan	for	2016,	and	is	
well	 posi.oned	 to	 con.nue	 this	 endeavour	 through	 achieving	 its	 set	 objec.ves	 and	
goals	for	2017.		

We	have	started	this	year	very	firm	and	dynamic,	with	some	projects	being	executed	
during	the	first	month	of	the	year,	we	do	 look	forward	to	an	exci.ng	year	for	CIBAFI	
and	the	industry.		

As	part	of	the	Strategic	Objec.ve	-	1,	Policy,	Regulatory	Advocacy,	CIBAFI	submiWed	its	
comments	and	recommenda.ons	to	the	Islamic	Financial	Services	Board	(IFSB),	for	the	
Exposure	DraY-19:	“Guiding	Principles	on	Disclosure	Requirements	for	Islamic	Capital	
Market	 Products	 (Sukuk	 and	 Islamic	 Collec.ve	 Investment	 Schemes)”	 (ED19).	 The	
ED19	 was	 issued	 on	 the	 31st	 October	 2016	 invi.ng	 comments	 from	 regulatory	 and	
supervisory	 authori.es,	 interna.onal	 organiza.ons	 etc.	 This	 standard	 is	 primarily	
concerned	with	se`ng	principles	and	minimum	standards	for	disclosure	in	rela.on	to	
Islamic	capital	market	products	and	with	an	objec.ve	to	create	greater	harmonisa.on	

 Abdelilah Belatik
Secretary General 
CIBAFI
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of	 regula.on	 and	 prac.ce	 in	 the	 Islamic	 Capital	Market	 (ICM),	 and	 facilitate	 cross-
border	offerings.		

CIBAFI’s	submiWed	 its	consolidated	comments	on	ED-19	on	behalf	of	 its	members	to	
the	IFSB,	with	an	aim	to	ensure	that	the	final	document	which	will	be	published	by	the	
IFSB	as	“Guiding	Principles	on	Disclosure	Requirements	for	ICM	Products”	reflects	the	
needs	 of	 CIBAFI	 members,	 and	 other	 stakeholders,	 who	 engage	 in	 capital	 market	
ac.vi.es,	both	on	the	issuing	side	and	the	investor	side.	

As	part	of	CIBAFI’s	3rd	Strategic	Objec.ve,	Research	and	Publica.ons,	CIBAFI	issued	this	
month	 its	 4th	 ‘Briefing’.	 This	 Briefing	 is	 an	 outcome	 of	 CIBAFI	 Global	 Forum:	
“Rethinking	Values	 for	Sustainable	Growth”,	which	was	held	 in	May	2016.	The	event	
marked	 the	 15th	 anniversary	 of	 CIBAFI’s	 establishment	 and	 was	 held	 in	 Manama,	
Kingdom	 of	 Bahrain.	 The	 Forum	 had	 discussed	 issues	 related	 to	 changing	 global	
business	 environment	 with	 par.cular	 reference	 to	 the	 development	 of	 business	
strategies	for	Islamic	finance	that	are	based	on	sustainable	growth	and	sound	ethics.		

Two	key	business	innova.on	ideas	emerged	from	the	discussions	at	the	Global	Forum:	

	 i.	 the	 need	 for	 a	 structural	 shiY	 in	 banks’	 business	 models	 from	 solely	 sa.sfying	
shareholders	 towards	 a	 broader	 approach	 that	 entails	 sa.sfying	 the	 needs	 of	 all	
stakeholders,	 such	 as	 customers,	 society	 and	 the	 environment,	 as	 well	 as	
shareholders.		

ii.	 The	 need	 to	 use	 innova.ve	 financial	 technologies	 to	 develop	 banks’	 business	
models,	 both	 as	 a	 compe..ve	 edge	 and	 as	 a	 way	 to	 enhance	 service	 levels	 to	
customers.	

With	 a	 highly	 successful	 annual	 event	 in	 2016,	 this	 year	 CIBAFI	will	 hold	 its	 	Global	
Forum	in	Amman,	Jordan,	under	the	patronage	of	the	Central	Bank	of	Jordan,	themed:	
“Essen&al	 Renova&on	 of	 Banking	 Prac&ces	 Towards	 Resilience	 and	 Shared	
Prosperity”.		
I	 take	 this	 opportunity	 to	 welcome	 our	 members	 and	 stakeholders	 to	 join	 us	 in	
Amman.		
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As	part	of	its	4th	Strategic	Objec.ve:	Professional	Development,	where	CIBAFI	aims	to	
enhance	capacity	building	in	the	Islamic	Financial	Services	Industry	(IFSI),	CIBAFI	held	
its	 first	 Technical	 Workshop	 for	 the	 year	 on	 Products	 Development	 &	 Financial	
Engineering	 for	 Islamic	 Financial	 Ins.tu.ons	 (IFIs)	 on	 24	 -	 26	 January	 2017	 in	
NouakchoW,	Mauritania,	which	was	kindly	hosted	by	the	Central	Bank	of	Mauritania.		

The	Technical	Workshop	on	Products	Development	&	Financial	Engineering	for	IFIs	is	a	
professional	 development	 ini.a.ve	 of	 CIBAFI	 that	 aims	 to	 discuss	 how	 Islamic	
principles	form	the	building	blocks	of	contemporary	Islamic	financial	products.	It	also	
aims	to	discuss	the	 intricate	 issues	related	to	products	development	processes,	 from	
industry	prac..oners’	perspec.ve.			

As	 a	 con.nua.on	 of	 a	 dialog	with	 our	members,	 CIBAFI	 held	 a	Members’	 Strategic	
Session	on	25th	of	January,	in	NouakchoW,	Mauritania	on	the	sideline	of	the	Technical	
Workshops.	 CIBAFI’s	 Strategic	 Members’	 Session	 in	 Mauritania	 was	 concluded	 by	 a	
Dinner	hosted	by	Banque	Al	Wava	Mauritanienne	 Islamique.	This	 is	 second	strategic	
members’	 session	 in	 Mauritania,	 first	 was	 held	 in	 2015,	 in	 a	 form	 of	 Roundtable	
discussion	over	CIBAFI	Strategic	plan	2015	–	2018,	CIBAFI	is	pleased	to	be	returning	to	
Mauritania	to	meet	its	members,	and	con.nue	dialog	with	the	industry	and	regulators.			

CIBAFI	 will	 con.nue	 to	 focus	 on	 its	 role	 as	 an	 important	 link	 between	 the	 various	
stakeholders	 of	 the	 Islamic	 financial	 services	 industry	 in	 2017	 through	 its	 Strategic	
Objec.ves.	Stay	tuned!	
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متالزمتا (البطالة - التضخم)
عقدة املنشار لالقتصاد الغربي

فما وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي فيهما؟

يُناط بِوليِّ األمر ومَن ميثله من حكومةٍ حتقيقُ مصالحِ الناس ورعايتها.  
وملّــا كــان الــناس ال بُــدَّ لــهم مــن أن يــكونــوا مــنتجِني؛ فَــعلى احلــكومــةِ ومــن يــنوبُ عــنها رعــايــة مــصاحلــهم، ومــن تــلك 
املـصالـح: (مـساعـدتـهم للخـروج مـن الـفقر، وتـأمـني فـرص الـعمل، ورقـابـة األسـواق، وتـأمـني نـقود كـافـية تُسهِّـل الـتبادُلَ 

حلُِسْنِ سير أعمالهم.  
لـذلـك يـتوافـر فـي كـل مـجتمع (سُـوقٌ للسِّـلَع واخلـدمـات)، يـقابـلها تـوافُـر نـقودٍ يُـؤمِّـنها ويـصونـها احلـاكـمُ، وتـكون عـادةً 
بِـصُورة (سُـوقٍ لـلنقود) يـتحكَّم بـها املـصرف املـركـزي ومَـن يـتبع لـه مـن مـصارفَ؛ فـإن كـانـت كـميةُ الـنقود مـكافـئةً 
حلجْـم الـتبادل فـي (سـوق السـلع واخلـدمـات) كـان الـوضـع وضـعَ تـوازنٍ، فـإذا مـا زاد حجـمُ السـلع واخلـدمـات عـن الـنقود 
الـالزمـة انـخفضت األسـعارُ، ونـقيضُ ذلـك مـعناه زيـادتـها لـوفْـرة الـنقود. وهـذا يُـلخِّص قـانـون الـعرْض والـطلب بـشكلٍ مـن 

األشكال. 
تُــعتبر ظــاهــرتــا (الــبطالــة والتضخُّــمِ) مــن أهــم الــظواهــر االقــتصاديــة الــتي واجهــتْ أيَّ اقــتصادٍ فــي الــعالــم فــي الــقرنَــني 
ز الـبرامـجُ االقـتصاديـة عـلى  األخـيرَيـن؛ فـهاتـان الـظاهـرتـان تـلعبان دَوراً مُـهِمّاً فـي تـوجـيه السـياسـات احلـكومـية، وتُـركّـِ
مـواجهـتِهما بِـطُرقٍ (دفـاعـية أو هـجومـية)؛ فـاملـدرسـة (الـكالسـيكية) بـزعـامـة (كـينز) انتهـت السـتهدافِ الـتشغيل 
الـكامـل، وبـقيتِ الـبطالـةُ عـقدتَـها الـكأداء، وانتهـت املـدرسـة الـكالسـيكية احلـديـثة بـزعـامـة (مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة) 

إلى ضرورة تعايُش االقتصاد مع نسبةٍ مفترَضة من التضخم بحدود ۲٪ وأُخرى من البطالة بحدود ٦٪. 
يُـعتبر قـانـون "أوكـان" Okan مَـرجِـعاً يـعتمدُ عـليه أغـلب اخملـطِّطني االقـتصاديـني، ومـفاده: أنّ انـخفاض مـعدَّلِ الـبطالـة 

مبقدار نُقطتني مئويتني يزيد الناجتَ احمللِّي بنسبة ۲-٦٪ (والعكس بالعكس).  
ولـلتقريـب تُـعادِلُ تـلك النسـبةُ مـا قـيمته (۰.٥۰-۱.٥۰) تـريـليون دوالر فـي حـالـة أمـيركـا، وهـذا مـبلغ كـافٍ لـوضْـع 

نظام الضمان االجتماعي في أميركة على قدمَني ثابتتني ملدَّة تتراوح ما بني ۷٥ إلى ۱۰۰ عام قادمة.  

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس التحرير

www.giem.info � 14الصفحة | 

كلمة رئيس التحرير

http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

وتـكون الـبطالـةُ ثـابـتةً إذا مـا حـقَّق الـ GDP  منـوَّاً قـدْره ۳.٤٪ بـشكلٍ مجـمَل - وتـختلف هـذه النسـبة مـن مـنطقةٍ إلـى 
أُخرى حسب قوَّة اقتصادها وضَعفه - وتزداد البطالة مقابلَ كلِّ نسبةٍ مئوية من (۱.۰ - ۱.۸٪ ) بشكلٍ مجمل. 
إنّ الــبطالــةَ متُــثِّل حــالــةَ االنــكماش الــتي يــعيشها االقــتصادُ املــعنيّ؛ حــيث يــكون (الــطلبُ مــتدنٍ واإلنــتاج مــنخفضاً 

واألجورُ متهاويةً)، وقد يصل األمرُ لتسريح العمَّال من العمل؛ بينما تتجه األسعارُ نحوَ مزيدٍ من الهبوط.  
أمَّـا التضخـمُ فـيدفـع األسـعارَ نـحو االرتـفاع؛ لـيكون فـي بـعض صُـورِه عِـالجـاً حلـالـة االنـكماش وبـوَّابـة اخلـروج مـنه حسـب 
املـدارس الـكالسـيكية، وهـذا يـحتاج القـتصادٍ قـوي؛ فـازديـادُ األسـعارِ يـزيـد مـن مُـطالَـباتِ الـعمال ألجـورهـم فـ (تـزداد 

التكاليفُ وترتفع األسعارُ) أكثر فأكثر. 
أمّـا االقـتصاد الـذي يـتمتَّع بـبِنيةٍ مـتينة فـإنّ زيـادة األسـعار تُـسهِم بـ (زيـادةِ االسـتثمارات، أو تـدفـع لـزيـادة اإلنـتاج)؛ 
فـتزيـد مـطالَـباتُ الـعمَّال لـرفْـع أجـورهـم؛ وتـزداد الـتكالـيف، ويـؤدي ذلـك الرتـفاع األسـعار أكـثر فـأكـثر لـيدخـل االقـتصادُ 

في حلقةِ ارتفاعاتٍ متتالية تبدأ بعدَ أن تصل ذروتَها مراحل دخول االقتصاد في االنكماش.  
يُسـتثنى مـن ذلـك مـا فـعلتْه الشـركـاتُ األملـانـية الـتي اسـتوعـبت ارتـفاعَ األجـور دون زيـادة أسـعار مـنتجاتِـها وخـدمـاتِـها؛ 
، وهــذا مِــثالٌ عــن فــعلٍ وردِّ فــعلِ قــوَّة  1لــذلــك لــم يُحــدِث الــنموُّ الســريــع لــألجــور تضخُّــماً يــرفــع أســعارَ املســتهلكِني

االقتصاد كاالقتصاد األملاني - كما أشرنا أعاله -.  
وفي احلاالت كافّةً يتأثَّر سعرُ الصرف؛ فيشكِّل انعكاسا لها، فهو ال ميُكنُه البقاءُ مبنأىً عن تلك الظواهر واألحداث. 
إنّ سـياسـة تـعايُـش مـتالزمـتَي (الـبطالـة - التضخـم) قـد أخـفق فـي حتـقيق الـصورة املـرجـوَّة؛ وتُـوحـي حـزمـةُ السـياسـاتِ 
(الـنقديـة واملـالـية واالقـتصاديـة) املـتبعة إثـرَ أزمـة ۲۰۰۸م بـصعوبـةٍ - إن لـم نَـقُلْ فشـالً - فـي ضـبْط هـذا الـتعايـشِ عـند 

احلدود املرسومة له. 
فــقد اقــتصرت احلــلولُ الــتي وضــعَها االقــتصادُ الــتقليدي ملــشكلة الــبطالــة عــلى حــلولٍ اقــتصاديــة هــي أشــبهُ مــا تــكون 
مبـعاجلـاتٍ سـطحية ملـشكلةٍ عـميقة؛ لـذلـك كـانـت نـتائـجُها مـحصورةً بـتغيُّرِ نسـبة الـعاطـلني عـن الـعمل (سـلباً أو إيـجابـاً) 

كلَّما تغيَّرت تلك السياساتُ (النقدية واملالية واالقتصادية). 
 إذنْ: تــنعكسُ تــلك الســياســاتُ عــلى حــالــة االقــتصاد الــذي يــأخــذ وضــعية (االنــكماش أو الــرَّواج)، وغــالــب حــالــه 
االنـكماش مـنذ أزمـة  م۲۰۰۸؛ ألنَّ مسـبِّبات األزمـة مـا زالـت قـائـمةً رغْـم مـحاولـة احلـكومـات تـخفيفَها؛ فـحقيقةُ األمـرِ 
أنّ الـنظام الـعاملـي الـتقليدي قـد صـار بـالـياً ولـم يَـعُدْ يُجْـدي مـعه تـطبيق الـصيانـاتِ الـعالجـية بـعدمـا خسـرَ الـصيانـاتِ 
الـوقـائـيةَ كُـلِّيَّاً، فـما فـيه مـن مـساوئ جتـعله آيـالً لـلسقوط، وهـذا مـا تـنبَّأ بـه كـثيرٌ مـن االقـتصاديـني إثـرَ انهـيار املـنظومـة ومِـن  

ثمَّ االشتراكية. 

 The Economist, Inflation is on the way back in the rich world, and that is good news Deflationary fears are at 1

last on the point of being banished, Jan 14th 2017, link
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أمَّا أهمُّ السياساتِ البالية املؤثِّرة في الوضع الراهن فهي: 

أوّالً: السياساتُ النقدية التقليدية التي تُرسِّخ التضخمَ: 
م وبـال هـوادة؛ فـهو نـظامٌ يـعترِف بـنقصان قـيمة الـنقود دوريَّـاً - يُـعتبَر نـظامُ الـفائـدة الـربـويـة مـحفِّزاً مسـتمرّاً للتضخّـُ

طِـبْقا لـلفائـدة املـتبنَّاة؛ وأخـيراً وَجـدَ الـنظامُ الـعاملـي نـفسَه داخـل جُحْـرِ ضَـبٍّ حـيث انتهـى بـه األمـرُ لـسقوط مـدوٍ - 
كـما هـو مـتوقَّـع -؛ فـفي الـسنتَني املـاضـيتَني اضـطرتْ عِـدَّةُ دُولٍ غـنيَّة لـدخـول مـجال الـفائـدة الـسالـبة NIRP بـعدمـا 

  . 1بقيَ بعضُها قريباً من الصِّفر ZIRP منذ أزمة ۲۰۰۸م، وتبعتها سائرُ الدول التي تدور في فلَكِها

؛ - ـا ضــاعــف عــرْضَ الــنقود، ووسَّــع حجــمَ سُــوق املســتقر 2زيــادةُ حجْــمِ أســواق املشــتقَّات مبــختلف أنــواعــها؛ ممّـَ

فـاملـنتجاتُ املـالـية الـتقليديـة تـقبعُ فـي األسـواق ال تـغادرُهـا وال تـتالشـى؛ بـل تتضخَّـم ويـزداد تـبادُلـها حـتى تـكون 
أشبهَ بِفُقاعةٍ. 

تُـعتبَر سـياسـةُ (إيـجاد وتـوفـير) االئـتمان املـصرفـي أداةً فـاعـلة فـي زيـادة حجـم الـنقود املـتداوَلـة، ورغـم الـتعديـالت -
الـتي جـاء بـها "بـازل ۳" فـإنّ األمـر مـا زال مهـدِّداً لـلنظام الـنقدي الـعاملـي؛ فـالسـياسـاتُ املـصرفـية الـسائـدة تـزيـدُ مـن 

عرْض النقود وتخلخل أيِّ توازنٍ مع ما حتتاجه (سُوق السلع واخلدمات). ومِن ذلك: 
 أنّ كــثيراً مــن الــقروض إنْ مُــنحَت لــلمقترِضــني ؛ســواءٌ كــانــت لـ (أفــراداً أو شــركــاتٍ أو مــصارف) يُــعيدوا (ا)

إيداعَها كودائعَ في مصارفَ أُخرى لِتزيدَ من حجْم االئتمان املصرفي. 
 أنّ بقاء سياسات استثمار أموال اخلزينة في املصارف على حالِها هو أكبرُ معضِلةٍ قائمة فـ: (ب)
سـياسـةُ تـكافـؤ سـعر الـفائـدة Interest Rate Parity الـتي تـقوم مبَـوجِـبها إداراتُ اخلـزيـنة بـوضْـع ✴

سيولتها الفائضة لدى مصارفَ أُخرى؛ تزيد الطِّنيَ بِلَّةً،  
سـياسـةُ املـتاجَـرة املسـتقبلية بـالـعُمالت واملـضارَبـة فـيها (تُـؤثّـِر وتـتأثَّـر) بـأسـعار الـصرف الـسائـدة، وقـد شهِـدت ✴

 . 3السنواتُ املاضية تغيُّراتٍ جوهرية تُعتبَر مهدِّدة لبلدانِها؛ وخاصَّة الناشئةَ منها

ة العددین ٥٠ و٥١ وجمیعھا متاح على الرابط 1 للمزید تراجع مقاالتنا االفتتاحیة السابقة؛ وخاصَّ
2 للمزید یراجع مقالنا: سوق الممرِّ وسوق المستقّر المنتجات المالیة ومنتجات السلع والخدمات  )كلمة رئیس تحریر مجلة االقتصاد اإلسالمي 

العالمیة - العدد (21 رابط
3 للمزید یراجع مقالنا: إدارة أزمات الصرف إدارة أزمة في الدول المتقدمة وإدارة باألزمة في الدول النامیة واستقرار في االقتصاد اإلسالمي 

) كلمة رئیس تحریر مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیة - العدد( 50 رابط 
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ثانياً: السياساتُ املالية التقليدية املساهِمة في إيجادِ التضخُّم: 
الـضرائـب: تُـساهِـمُ السـياسـاتُ املـالـية فـي إيـجادِ التضخـم بـأوضـح صُـورِهـا بـنظام الـضرائـب الـذي يُـساهـم فـي رفْـع -

أسـعار السـلع واخلـدمـات دون مُـسوِّغٍ؛ فـارتـفاعُ الـسعرِ - مـن وجْـهةِ نـظر املسـتهلِك - ال يُـقابـلُه حتَـسُّنٌ فـي اجلَـودة، 
وال زيادة في الكمية املُباعة، وال حتسُّنٌ في املواصفات.  

ويُـعتبَر مـا جـاءت بـه نـظريـةُ املـالـية الـعامّـة فـي أنَّ أمـوال الـضرائـب إنّـَما هـي لـ (حتسـني الـبِنى الـتحتية، ومتـويـل اخلـزيـنة 
الـعامَّـة) مجـرَّدُ إطـارٍ نـظريّ؛ فـاحلـكومـاتُ تـتالعـب بـأمـوال الـضرائـب كـيف تـشاء بـحُججِ االضـطرارِ والـظروف الـقاهـرة 

وهي حُجَجٌ واهية. 
الـتوسّـُع فـي اإلنـفاقِ احلُـكومـيّ: إنَّ إنـفاقَ الـدولِ واحلـكومـات يـتَّسِمُ بـالـالعـقالنـية؛ ملِـا فـيها مـن (تـرفٍ وتـبذيـرٍ) -

مـتزايـدَيـن ال يـتسمانِ بـالـرُّشـد أبـداً - مَـهما كـانـت الـرقـابـةُ عـليه- فـضْالً عـن حـاجـة الـدول لـتمويـل حـروبٍ ال طـائـلَ 
منها. 

 وقـد زاد ذلـك مـن مَـيلِ احلـكومـات لـفرْض الـضرائـب لـتمويـل إنـفاقـها الـعامِّ دون وجْـه حـقٍّ أو عـلى أقـل تـقديـرٍ بـغَير مـا 
ة. ولـم تـتعدَّ احلـكومـاتُ عـلى أمـوال الـضرائـب وحسـب؛ بـل جتـاوزتـها إلـى أمـوالِ  جـاءت بـه نـظريـةُ املـالـية الـعامّـَ
الـضمان االجـتماعـي فـطالَـتْها كـما فـعلت احلـكومـةُ األمـريـكية إثـرَ أزمـة ۲۰۰۸ م؛ حـيث اسـتعانـت بـتلك األمـوالِ 

لِضَخِّ السيولة في البنوك. 
ـع فــي الــديــون الــعامّــة؛ ســواء بـ - ـياديــة: جلــأت الــدولُ واحلــكومــات إلــى مــزيــدٍ مــن الــتوسّـُ ـع بــالــديــون السّـِ الــتوسّـُ

(االقـتراض مـن الـسوق الـدولـية أو االقـتراض الـداخـلي- زيـادة عـرْض الـنقود-)؛ لِـترزحَ شـعوبُ تـلك  الـدول حتـت 
عِـبء تـكلفة الـدُّيـون الـتي تُـساهِـمُ بـشكلٍ كـبير فـي دفْـع عَجَـلةِ التضخّـُم؛ ألنـها تُـسهِم فـي رفْـع أسـعار املسـتهلكِني 
دون مــسوِّغ حــقيقي. وهــذا يــطالُ الــدولَ كــافّــةً بــال اســتثناء، ولــالطــالع عــلى حجــم مــديــونــية الــعالَــم اللحــظية 

ومديونية كلِّ دولةٍ من دُوله ميُكِن زيارة رابط ساعة الدَّين العاملي. 

ثالثاً: بعضُ السياساتِ االقتصادية التي تدعم حدوث التضخُّم: 
الـضغطُ عـلى الـعرْض، يـتحوَّل الـتسويـقُ فـي سـلوك االقـتصاد الـغربـي إلـى (مُـتعةٍ وشـهوة)؛ فـاإلعـالنـاتُ تُـسهم فـي -

تـشكيل طـلبٍ مسـتمر يـكون أقـربَ للشـراء الـترفـيِ مـنه للشـراء احلـاجـيِّ؛ لـذلـك تُـركّـِز خـططُ اإلنـتاج والـتسويـق عـلى 
ا ضـاقـت األسـواقُ احملـلية عـلى الشـركـات املـنتجة اجتهـت نـحوَ األسـواقِ الـعاملـية عـبرَ  زيـادة املَـبيعات بـال هـوادةٍ، وملّـَ
حتـوُّلـها لشـركـاتٍ مـتعدِّدة اجلنسـيات وصـارت تـتحكَّم بـحكومـاتٍ حتـتاجُـها فسـيطرتْ عـلى مـواردِهـا ولـعبتْ مبـصائـر 

شعوبها، وما حروبُ (النفط والغاز..) وغيرهما عن ذاكرتِنا ببعيدة. 
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الـبيعُ عـلى املـكشوف، يـؤدي هـذا الـبيعُ إلـى بُـيوعٍ وهـميَّة تـزيـد مـن حجـم (سـوق السـلع واخلـدمـات) بـشكلٍ غـير -

حقيقي ما يغاير حجمَ سوقِ النقود؛ حيث يُفترض بهما التوازنُ. 
االحتكاراتُ؛ حيث يفْرِضُ احملتكِر أسعارَه ويرفعُها كيف يشاء. -
ارتفاعُ أسعار الطاقة، كما هي احلالُ عند ارتفاع أسعار النفط. -

؛ أالَ و هي:   1وللتضخُّم في الدول الغنيَّة مؤثِّرات تخُصُّه

املـؤثِّـر األوَّل: التضخّـُم املسـتورَد: والـذي يـتغلغلُ إلـى الـسوق مـن خـالل السـلعِ املسـتورَدة املـرتـفعة الـثمن، وكـلما ازداد 
ارتـباطُ االقـتصاد املـعني بـاقـتصاد الـدول ذات التضخـم تـأثَّـر بـذلـك، كـما أنَّ الـدول ذات االقـتصاد الـرَّيـعي سـرعـانَ مـا 

تتأثر بذلك. 
املُـؤثّـِر الـثانـي: حجْـمُ الـركـودِ (أو الـطاقـة الـفائِـضة) فـي االقـتصاد احملـلي: يُـعتبَر (مُـعدَّلُ الـبطالـةِ، وقـياس الـركـود) فـي 

سُوق العمل مِقياساً مناسباً حلجْم الركود.  
وعـلى هـذا األسـاس فـمُعدَّل الـبطالـةِ فـي االقـتصاد األمـريـكي ٤.۷٪ وهـو يـقارِب طـاقـتَها، بـينما مـعدَّل ارتـفاع األجـور 
۲.۹٪ وسـطياً عـلى أسـاسٍ سـنويٍّ فـي ديـسمبر، - وهـو أعـلى مُـعدَّل مـنذ عـام ۲۰۰۹ م-، وبـافـتراض منـوِّ اإلنـتاجـية ٪۱، 
واألجـور ۳٪، فهـذا يـعني أنَّ ارتـفاع تـكالـيف األجـور هـي ۲٪، وهـذا يـتماشـى مـع مـعدَّل التضخُّـم املسـتهدف لـلبنك 

االحتياطي الفيدرالي. 
لـكنَّ الـصورةَ فـي أجـزاء أُخـرى مـن الـعالـم الـغنيِّ أكـثر عَـتامـةً؛ فـأسـواقُ فُـرَصِ الـعمل فـي مـنطقة الـيورو أكـثرُ جُـموداً، 
واقـتصادُ مـنطقة الـيورو أكـبرُ مـن الـركـودِ نـفْسِه، ومـعدَّل الـبطالـة فـيه ۹.۸٪. أمّـَا اقـتصادُ مـنطقة الـيورو اجلـنوبـية الـكبيرة، 
كـ(إيـطالـية وإسـبانـية)، فـحالُـها هـو الـركـود؛ فـإن كـان التضخُّـم حسـب هـدف الـبنك املـركـزي األوروبـي يـقتربُ مـن ۲٪؛ 

فسيحتاج اقتصادٌ كاقتصادِ أملانيا - مَثالً- توليد معدَّالت تضخُّمٍ أعلى من ۲٪ بكثيرٍ. 
املـؤثِّـر الـثالـث: الـتوقُّـعات: إذا شـعرت الشـركـاتُ بِحُـرِّيَّـةٍ فـي رفْـع أسـعار مـنتجاتـها، ومتـكَّن املـوظَّـفون مـن رفْـع أجـورهـم 

إذا ما توقَّعوا ارتفاعَ معدَّالتِ التضخم، فإنَّ لهذه التوقُّعات دوراً مُهمَّاً في دفْع حركة التضخم. 

لكنْ ملاذا توقَّفت املدارسُ الكالسيكية بنوعَيها (التقليدية واحلديثة) عند هاتَني املُتالزمتَني؟  

 IBID: Inflation is on the way back .., link1
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ذلــك ألنــهما تــلتهمانِ أيَّ منــوٍّ يُــحقِّقُه االقــتصاد؛ ممَِّــا يُــوجِــبُ عــلى احلــكومــاتِ الــتصدي لــهُما؛ إالّ أنّ طــبيعة الــنظام 
العاملي اخلاوية جعلتْه يقبلُ تعايشهما كَحَلٍ مُتاحٍ ومقبول. 

والسؤال الذي يتبادرُ ألذهانِ اخملُطِّطني، أيُّهما أولى باجملابَهة البطالةُ أم التضخُّم؟ 
إنَّ رفْـع الـفقر عـن الـناس وتـأمـني فُـرَص الـعمل لـهم، وتـأمـني الـنقود الـكافـية هـي مـن املـهامِّ املُـلقاة عـلى كـاهـل احلـكومـاتِ - 
كـما أسـلفنا -؛ لـذلـك ال بُـدَّ مـن تـنفيذ مجـموعـةٍ مـتنوِّعـة مـن السـياسـات الـبنيويـة لـلسماح لـالقـتصاد بـالـعمل بـأدنـى 
مسـتوىً مـن الـبطالـة، والـقَبول فـي حـدٍّ مُـعيَّن مـن التضخّـُم مبـا يـحفظُ املـواردَ االقـتصاديـة، ويُـحافِـظُ عـلى أقـل تـكالـيف 

تصحيح للخطأ حني وقوعِه. 
فـإذا مـا حـاولـت احلـكومـاتُ دَفْـعَ مُـعدَّالتِ الـبطالـة إلـى مسـتويـاتٍ مـنخفضة أكـثرَ ممِّـَا يـنبغي فسـترتـفعُ مـعدَّالتُ التضخـم؛ 
لـذلـك يسـتحيل خـفْضُ مـعدَّالتِ الـبطالـة بـصورةٍ مسـتدميـة دون التسـبُّب فـي ارتـفاع مسـتويـات التضخـم. عـند ذلـك 
يـنبغي الـتركـيزُ عـلى اسـتقرار األسـعار مـن خـالل اسـتهدافِ مُـعدَّل بـطالـة ال يـسمح بـزيـادة مسـتوى التضخـم، وهـو مـا 
يُـطـلـَق عـليه (مـعدَّل بـطالـة ال يـقود إلـى تـسارُع التضخـم)، وهـذه نـظرةٌ متـيل بـاملـعاجلـةِ نـحوَ السـياسـةِ االقـتصاديـة 

أكثرَ من السياسة النقدية. 
وبـالـنظر إلـى التجـرِبـة الـيابـانـية الـتي خـاضـتْ حـكومـاتُـها املـتتابـعة مـعركـةً طـويـلة ضِـدَّ االنـكماش، كـان الـترجـيحُ للحـلِّ 
الـنقدي؛ فسـياسـة (التيسـير الـكَمِّيِّ)  كـ (شِـراء كـميَّاتٍ كـبيرة مـن الـسَّندات احلـكومـية) خلِـفْضِ مـعدَّالت الـفائـدة ذات 

األجلِ الطويل - هي السياسةُ الرائدة؛ ممَِّا خفضَ هوامش إقراض البنوك. 
 لـذلـك قـام بـنكُ الـيابـان - مـنذ أيـلول املـاضـي - بـاحملـافَـظة عـلى عـائـدِ سـنداتٍ صـفريّ ملـدَّة عشْـر سـنواتٍ، مـع مـعدَّل فـائـدة 
(نـاقـص واحـد بـاأللـف) عـلى الـودائـع. مـع الـعِلم أنَّ كـلَّ ۱۰٪ مـن الـنقطة حتـت الـصفر تهـدر ٥٪ مـن أربـاح أكـبر ثـالثـة 
بـنوكٍ عِـمالقـة (حسـب رأي الـسِّمسار بـرايـن وتـرهـاوس). وعـليه صـارت عـائـداتُ إقـراضِ الشـركـات الـيابـانـية ضـعيفةً 

 . 1بسبب انخفاض معدَّالت الفائدة؛ فتراجَع االقتصادُ

وجهةُ نظرِ االقتصاد اإلسالمي في متالزمتَي (البطالة - التضخّم): 
إنّ اسـتراتـيجيةَ االقـتصادِ اإلسـالمـي هـي فـي حتـقيقِ الـصيانـة الـوقـائـية مـع اسـتخدام بـعض األدوات كـ (صـيانـةٍ عـالجـية) 
. وهـذا سـببُه طـبيعة الـبِنية الـهندسـية للشـريـعة اإلسـالمـية الـتي (أطّـرت احملُـرَّمـاتِ، وتَـركَـت  أليِّ اخـتالالت قـد حتَـدُثُ

 The Economist, Japanese banks grapple with ultra-low interest rates, Dec 24th 2016, link1
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)؛ لـذلـك لـيس مُـتاحـاً اتِّـباع أيِّ طُـرُقٍ ممـنوعـة ومحـرَّمـة فهـذا مـن ثـوابـتِ املـذهـب االقـتصادي  بـابَ االبـتكارِ مـفتوحـاً
اإلسالمي. 

أوَّالً: مشكلةُ البطالة: 
لـقد أوجـبت الشـريـعةُ اإلسـالمـية عـلى ولـيِّ أمـر الـناس أن يَـرعَـى مـصاحلَِـهم، وأن يـرفـعَ عـنهم الـفقْر وتـأمـني احلـاجـات 
األسـاسـية لـهم، وجَـعلَت الـزكـاةَ الـركـنَ الـثالـث لـإلميـان؛ فـ (ال إميـانَ دون تـأديـتِها). وقـد وَعَـى اخلـليفةُ أبـو بَـكرٍ الـصِّدِّيـق 
رضـيَ اهللُ عـنه دورَ هـذا الـرُّكـن املـالـي فـي رفْـع الـفقر عـن الـناس ومـحاربـته لـبطالـتهِم؛ فـأعـلن احلـربَ عـلى مـانِـعي الـزكـاةِ لـِ 
) فـي (إقـامـةِ احلـياة عـلى هـذه األرض، وحتـقيق الـعدْل بـني طـبقات  انـيِّ،  وبَـصيرتـه بـدَورهـا احلَـيويّ (إميـانـه بِـفَرْضِـها الـرَّبّـَ

اجملتمع، ورفْع طبقة الفقراء إلى مصافِّ طبقةِ األغنياء).  
لهـذا وذاك تُـعتبر الـزكـاةُ السـياسـةَ االقـتصاديـة الـتي حتَـدُّ مـن الـفقر؛ بـل وتُـعالِـجُ أسـبابَـه، وقـد سـمَّاهـا الـدكـتورُ "مـنذر 
الـقحف" بـأنـها (إعـادة تـوزيـع هـادئٍ لـلثروات)، فـال هـي تـقضُّ مَـضاجِـعَ األغـنياءِ فَـتُفْقِرَهُـم، وال هـي تـتركُ الـفقراءَ عـلى 

حالِهم؛ بل تُسعِدُهُم وجتبُر حالَهم.  
1وأوضـحنا فـي "منـوذَجِـنا الـرِّيـاضـي لـلزكـاة" أنّ تـطبيقها يُـحقِّق غِـنى الـناس فـي فـترة (۳-۱۰) أعـوام وفِـعالً حتـقَّق ذلـك 

فـي زمَـن الـعُمَرَيـنِ رضـي اهلل عـنهما؛ حـتّى أنّ اخلـليفةَ عُـمرَ بـنَ عـبدِ الـعزيـز رضـي اهلل عـنه قـد اسـتلم زِمـام احلُـكْمِ وفـيه 
فـسادٌ عَـريـض مسـتشرٍ فـي أنـحاء الـبالد،  ومِـن ثـم شهـدَ الـتاريـخُ بـأنّ املـال قـد فـاضَ عـن حـاجـةِ الـناس - رغـم أنّ فـترة 

حُكمِه هي أقلّ من ثالثةِ أعوام-.  
، وهـي حتُـقِّق فـيه تـنميةً مسـتمرَّة؛ ألنـها متـويـلٌ مسـتدمي عـلى  2كـما أنَّ أمـوالَ الـزكـاةِ مُسـتثمرَةٌ فـي دورة االقـتصاد الـكُلِّيِّ

مدار األيّام والسِّنني، يتبعُه تشغيل للعَمالة، وزيادة في مُعدَّالت النموّ. 
كـما راعـت الشـريـعةُ اإلسـالمـية إخـراجَ الـزكـاة (نَـقْداً وعَـيناً) حـتى ال يُحـرِّك ذلـك (سـوق السـلع واخلـدمـات) أو (سـوق 

النقود) بعيداً عن بعضهما فتتخلخل العالقةُ بينهما؛ لذلك كان نِصابُ الزكاة (نقديّاً وعَينيَّاً).   
 . 3ولم تكتفِ الشريعةُ اإلسالمية بهذا احللِّ املاليّ؛ بل قدَّمت حُلوالً اجتماعية إلى جانب احللول االقتصادية

ثانياً: مشكلةُ التضخًّم: 
تـعرَّض عـلماءُ املسـلمني ألسـعار املـنتَجات الـرئيسـية، كـما دَرسُـوهـا واسـتوعـبوهـا فـي عـدَّة مـناطـق جـغرافـية، وقـارَنـوا بـينها، 
وفسَّــرُوا أســبابَ ذلــك تــبعا للمســبِّب، ومــا أكــثرَ مــا ذَكــرَ اإلمــامُ "الــقلقشنديُّ" سِــعر الــصرف وأتــبعَه بــاملســتوى الــعامِّ 
لـألسـعار، وبـيَّن دَورَ الـعرْض والـطلب فـي ذلـك، واسـتشهد بـدراسـاتٍ قـام بـها غـيرُه كـقَولِـه: "ذكـر املـقرّ الـشهابـيُّ بـنُ فـضْلِ 

1 للمزید یراجع كتابنا: سیاستا تحصیل الزكاة وإلغاء الضرائب المالیتین، رابط
2 للمزید یراجع مقالنا: أموال الزكاة مستثمرة في دورة االقتصاد الكلي، رابط

3 للمزید یراجع كتابنا: مشكلة البطالة وعالجھا في اإلسالم، رابط
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اهلل" فـي (مـسالـك األبـصار) جُـملةً مـن األسـعار فـي زمـانـه فـقال: "وأوسـطُ أسـعارِهـا فـي غـالـبِ األوقـات أن يـكون أرْدَبُّ 
الـقمح بخَـمسة عشـر درهـماً والـشعير بِعشَـرةٍ وبـقيَّة احلُـبوبِ عـلى هـذا األمنـوذج، واألرز يـبلغ فـوق ذلـك واللحـمُ أقـلّ 

سِعره الرّطل بنِصف درهمٍ". 
 قـلتُ: وهـذه األسـعارُ الـتي ذكـرَهـا قـد أدركـنا غـالـبَها وبـقيت إلـى مـا بـعد الـثمانـني والسـبعمائـة فَـغَلَت األسـعارُ وتـزايـدتْ 
فـي كـلِّ صِـنْفٍ مـن ذلـك وغَـيره، وصـار املِـثلُ إلـى ثـالثـةِ أمـثالـه وأربـعةِ أمـثالـه، فـال حـولَ وال قـوَّة إالّ بـاهللِ ذِي املِـننَِ اجلسـيمة 
الـقادرِ عـلى إعـادة ذلـك عـلى مـا كـان عـليه أو دُونَـه، (وهُـوَ الـذي يُـنَزِّلُ الـغَيْثَ مِـن بَـعْدِ مـا قَـنَطُوا) [الـشورى:۲۸]". 
وهـذا داللـةٌ واضـحة عـلى الـعرْض والـطلب؛ فـقِلَّةُ الـعرْض أدَّت إلـى الـغالءِ؛ لـذلـك ذَكـرَ هـذه اآليـةَ طَـلباً مـن اهللِ أن يُـنزِلَ 

الغيثَ؛ ممِّا يؤدي إلى زيادةِ اخليرات، ومِن ثَمَّ زيادة العرٍض فهُبوطٍ في األسعار. 
وقـارَن اإلمـامُ "الـقلقشنديُّ" وغـيرُه األسـعارَ الـسائـدة مـع أسـعار الـبُلدان األُخـرى، وذكـر غـالـبَ الـبلدان فـي حِـينه؛ فـقد 
روى عـن إيـران أنَّ "مـعامـالتِـها بـالـديـنار الـرابـح (ذِي الـسعر األعـلى) وهـو سِـتَّةُ دراهـم كـما فـي مُـعظَم ممـلكةِ إيـران، وفـي 
... وهـيَ وإنْ قـلَّ وَزْنُـها عـن مـعامـلةِ مِـصرَ والـشام فـإنـها جتـوزُ مِـثل جَـوازهـا.  بـعضها بـالـدِّيـنار اخلُـراسـانـيّ وهـو أربـعةُ دراهـمَ
وأمِّـا أسـعارُهـا فـأسـعارُهـا جـميعُها مُـرضـية حـتى إذا غَـلَتِ األسـعارُ فـيها أعـلى الـغُلوِّ كـانـت مِـثلَ أرخـصِ األسـعار مبِـصرَ 

والشام".  
وذَكـرَ عـن ممـلكةِ خُـوارزم " أنَّ دِيـنارَهُـم رابـحٌ كـما هـو فـي غـالـبِ ممـلكة إيـران وهـو الـذي عَـدَّه سِـتَّة دراهـمَ، وأنّ احلـبوب 
تُـباع كُـلُّها عِـندَهُـم بـالـرّطـل... وأمّـا األسـعارُ فـي جـميع هـذه املـملكة رخـيَّة إلـى الـغايـة إالّ كـركـنج أم أقـليم خـوارزم فـإنّـها 

 . 1متماسكةٌ في أسعار الغلَّات قلَّ أن ترخصَ؛ بل إمّا أن تكون غاليةً أو متوسِّطة ال يُعرَفُ بها الرخْصُ أبداً")

وقـد تـعرّض االقـتصاديـون املسـلِمون ألسـبابِ الـغَالء وارتـفاع األسـعار؛ فـالـقاضـي عـبد اجلـبَّار ردَّ أسـبابَ الـغالء إلـى عـوامـل 
الـسوق أو لـفعلِ فـاعـل، وذَكـرَ أنّ عـوامـل الـسوق كـ (قـلَّة الـطلب أو زيـادة الـطلب أو زيـادة احلـاجـة والـشهوة أو اخلـوف 
مـن عـدم احلـصول عـليه وهـذا يـكون لـعوامـلَ نفسـية وتـوقـعات املسـتهلكني)، أمـا األسـباب الـتي تـعود لـفعل فـاعـل فـقد 

تكون: (طبيعيةً، أو حكومية، أو مصالح شخصية كـ(االحتكار). 
إنَّ سُبُلَ وأدوات احلدِّ من التضخم وارتفاع األسعار هي: 

أوَّال: سياساتُ حظْرِ ومنْع األسباب املؤدِّية لوقوع السُّوق في التضخُّم: 
۱- شـرّع اإلسـالمُ احلـنيفُ الـتسعيرَ كسـياسـةٍ اقـتصاديـة لـلتحكُّم بـاألسـباب الـتي تـعودُ لِـفعل فـاعـلٍ، والـناجـمة عـن 
االحـتكار، أمّـا ارتـفاعُ الـسعر لـقلَّة الـرِّزق (الـعَرْض) أو كـثرةِ اخلـلق (الـطلب) فـهو ارتـفاعٌ عـادل حسـبَ رأي اإلمـامِ "ابـن 

 . 2تيمية"

1 للمزید یراجع كتابنا: دور الحضارة اإلسالمیة في تطویر الفكر المحاسبي، رسالة دكتوراه، ص ٢٧-٢٨ رابط
2 للمزید یراجع كتابنا: فقھ األسواق، رابط
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۲- حتـرميُ الـتالعُـب بـالـنقود الـسائـدة، فـقد (نَهَـى رسـولُ اهللِ صـلى اهلل عـليه وسـلم عـن كَسْـرِ سِـكَّةِ املسـلمنيَ اجلـائـزةِ 
؛ لـذلـك ال يـصحُّ الـتالعُـبُ بـإصـدارِ الـنقود مبـا يـضرُّ بـالـناس للنهـي عـن الـضَّرر واإلضـرار؛ لـقولـه  1بـينهم؛ إالّ مِـن بـأسٍ)

؛ سـواءٌ أكـان الـفاعـلُ (حـاكـماً أم مـحكومـاً). فهـذا مـن  ، و(الـضَّررُ يُـزال) 3صـلَّى اهللُ عـليه وسـلم: (ال ضَـررَ وال ضِـرار) 2

الفساد الذي غالبا ما يكون مؤدَّاه نشوء سُوقٍ موازية أو سوق سوداءَ تضرُّ باجلميع. 
۳- الــضغطُ عــلى الــطلب، كــفعلِ أمــير املــؤمــننيَ عُــمَرَ رضــي اهللُ عــنه؛ حــيث ســألــه الــناسُ أن يُــسعِّر لــهم فــقال لــهم: 
"أرخِـصُوهـا بـالـترْك"، وكـان قـد نهَـى رضـي اهللُ عـنه أن يـكون الشـراءُ شَـهوانـيَّاً، بِـقولِـه: "أكـلَّما اشـتهيتُم اشـتريـتُم"؛ 

خاصَّةً أثناء األزماتِ كما كانت احلالُ عامَ اجملَاعةِ. 
٤- النهـيُ عـن الـرِّبـا، شـبَّه اهللُ تـعالـى اجملـتمعَ الـذي ينتشـرُ فـيه الـرِّبـا مبـن مَـسَّهُ شـيطانٌ كـدلـيلٍ عـلى الـتخبُّط، قـال تـعالـى: 
(الَّـذِيـنَ يَـأْكُـلُونَ الـرِّبَـا الَ يَـقُومُـونَ إِلَّـا كَـمَا يَـقُومُ الَّـذِي يَـتَخَبَّطُهُ الشَّـيْطَانُ مِـنَ املَْـسِّ) (الـبقرة: ۲۷٥)، وقـد ذكـرت دراسـةٌ 
لـ (فـريـدمـن) فـي بـدايـة الـثمانـييات عـن أسـبابِ السـلوك الـطائـش الـذي لـم يَسْـبِقْ لـه مـثيلٌ لـالقـتصاد األمـريـكي، وتـوصَّـل 

 . 4إلى أنّ هذا السلوك الطائش يُساوي أسعارَ الفائدة

 . ٥5- النهيُ عن الصرفِ دون تقابُضٍ في اجمللس؛ ألنَّه ميُثِّلُ شكالً من أشكال عرْض النقود وزيادتها

٦- النهـيُ عـن فـرْض الـضرائـب عـلى الـناس، بـينما شُـرّع لـلحاكِـم الـتوظـيف عـلى بـيت املـال بـضوابـطَ عـادلـةٍ؛ أن تـكون 
؛  6األُمَّـة فـي جـائـحةٍ، وبـيتُ املـال فـارغٌ، فـيُفرُض عـلى األغـنياءِ فحسـب، وتـتوقَّـف هـذه السـياسـةُ عـند انـتفاءِ احلـاجـة؛  

النتفاء العِلّة. 
۷- حتـرميُ السّـَرَف والـتبذيـر، ملِـا لـهُما مـن دورٍ فـي تـشويـه صُـورة الـطلب. وهـذا مـا أوضـحَه الـعلَّامـةُ "ابـنُ خـلدون" فـي 
 . 7(مُقدِّمتِه)؛ حيث رسمَ دورةً لكيفية نشوءِ التضخم واستفحاله؛ بسبب اإلنفاق الترفيِّ وأثره على الطلب الكُلِّيّ

ثانياً: السياساتُ العالجية للحدِّ من آثار التضخُّم وإقامة العدْل: 
ا السـياسـاتُ الـعالجـية للتضخُّـم حـال حـدوثِـه؛ فـقد اسـتخدم عُـمرُ الـفاروقُ رضـي اهللُ عـنه طـريـقةَ األرقـامِ الـقياسـية  أمّـَ
لـتعويـض أيِّ ضَـررٍ، وقـد سـبقَ غـيرَه رضـي اهلل عـنه مبـئاتِ الـسِّنني؛ ولـيس صـحيحاً مـا ذَكـرَه كـثيرٌ مـن املـؤلِّـفني بـأنَّ فِـقْهنا 
قـد خـال مـن هـذه املـعاجلَـاتِ، وأنَّ أسـبقيَّته تـعودُ لـالقـتصاديّـِني؛ فـفي حـديـث عُـبادةَ بـنِ الـصامـت رضـي اهلل عـنه داللـةٌ 

1 ضعیف ابن ماجھ
2 حدیث صحیح
3 قاعدة فقھیة

4 للمزید یراجع كتابنا: فقھ األسواق، رابط
5 للمزید یراجع أنموذجنا: أنموذج عرض النقود من وجھة نظر االقتصاد اإلسالمي، رابط

6 للمزید یراجع كتابنا: سیاستا تحصیل الزكاة وإلغاء الضرائب المالیتین، رابط
7 للمزید یراجع كتابنا: مشكلة البطالة وعالجھا في اإلسالم، الصفحات ٥٠-٥١، رابط 
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، ورفْـع احلَـيفِ  1عـلى مـعاجلـةِ عُـمَرَ رضـي اهلل عـنه لـتغيُّر األسـعار فـي مـا فَـرَضَـه رسـولُ اهللِ صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي الـدِّيـاتِ

حالَ وقوعِه عن املتضرِّر. 
وأخيراً وليس آخِراً: 

لـقد فشِـلَت دُولُ الـعالـم قـاطـبةً فـي مُـجابَـهة التضخُّـم والـقضاء عـليه، وانـحصرَت جُـهودهـا فـي إدارتِـه والسـيطرة عـليه قـدْرَ 
اإلمكان، مع أنَّ عدم االنتصار عليه معناهُ (فشل النظام النقديّ الدوليّ).  

كـما فشـلت  الـدولُ كـافَّـةً فـي جتـنيبِ كـثيرٍ مـن مـواطـنيها الـفقرَ؛ ممِّـَا يـدلُّ عـلى فشـل سـياسـاتـها، ومبـا أنّ الـبنك الـدولـي هـو 
رمــزٌ مــن رمــوزِ الــنظام الــنقديّ الــدولــيّ؛ - بــل هــو كــبيرُهــم - وهــو مَــن يــرفــعُ رايــة (مِــن أجْــلِ عــالَــمٍ خــالٍ مــن الــفقْر 
Working for a World Free of Poverty) مـنذ تـأسـيسِه – أيّ: أكـثرَ مـن سـبعنيَ عـامـاً - كـانـت 
نـتيجةُ جُهـدهِ زيـادةَ الـفقر، ودخـولَ مـواطِـني بـلدان - تُـصنَّف بـأنـها غـنيَّةٌ - حـالـةَ الـفقر، وهـذا دلـيلٌ آخـرُ عـلى انسـدادِ 

األفق أمام السياسات النقدية السائدة وضَرورة تغييرها تغييرا جذريَّاً. 
ويــبدو أنَّ الــنفقَ املســدودَ نــهايــته بــالــتوجُّــه نــحوَ االقــتصادِ اإلســالمــي بــعدمــا تــهاوت الــنُّظُم تــباعــاً؛ فــالتضخُّــم (املــالــي 
والـنقدي) ممـنوعـانِ ومحـظورٌ وقـوعـهُما فـي االقـتصاد اإلسـالمـي، أمَّـا التضخّـُم االقـتصادي فـإن كـان يـطال سِـلعاً ضـروريـة؛ 

فتُطبَّق عليه: 
 (۱) سياسةُ التسعير، أو (۲) التحكُّم بالطلب بالضغط عليه. 

 فـالـسُّوق فـي االقـتصاد اإلسـالمـي (سـوقٌ عـادلـة هـادئـة، تـكونُ فـيها الـفُرصُ مـتاحـةً لـألكـثرِ كـفاءةً ال لـألكـثرِ غِـشَّاً وتـدلـيساً 
وكَذِباً واحتياالً)، وهذه هي مهمَّة مُحتسِب السُّوق في الرقابةِ.  

، فـالنهـيُ هـو عـن إفـسادِ  2يـقول صـلَّى اهلل عـليه وسـلم: (ال يَـبِعْ حـاضِـرٌ لـبادٍ، دَعُـوا الـنَّاسَ يـرزُق اهللُ بـعضَهم مِـن بـعضٍ)

أسعار السوق؛ ومِن ثَمَ كانت الدعوةُ حلُرِّيَّةٍ اقتصادية منضبطةً بذلك النهي. 
وبهذا يكون احتسابُ السوق ورعايةُ مصالِح الناس. 

 حَماة (حَماها اهللُ) بتاريخ ۲۸ ربيع الثاني ۱٤۳۸ هـ  املوافق ۲٦ يناير/كانون الثاني ۲۰۱۷ م

1 للمزید یراجع كتابنا: صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، الصفحات ٤٥-٥٠، رابط 
2 حدیث صحیح
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ما االقتصاد اإلسالمي، وملاذا؟

احلـمد هلل رب الـعاملـني، والـصالة والسـالم عـلى سـيّد األوّلـني واآلخـريـن محـمّد وعـلى آلـه وصـحبه اجملـتبني الـطاهـريـن، 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

قـبل الـدخـول فـي املـوضـوع يـنبغي الـتأكـيد عـلى حـقيقة اميـانـية تـقول: (أنّ اهلل لـم يحـرّم حـرامـا أو يحـلّ حـالال إالّ وفـيه 
مـصلحة تـصبّ فـي صـالـح اإلنـسان)؛ لـذا يـنبغي التسـليم حـتّى لـو لـم تـعرف احلـكمة أو الـعلة مـن التحـرمي أو التحـليل؛ 

لذا قال أحد العلماء املسلمني: (أينما كانت املصلحة فثمّ شرع اهلل).  
إنّ مـعظم املـعامـالت اإلسـالمـية املـوجـودة فـي فـقه املـعامـالت، مـا هـي إالّ مـعامـالت كـانـت مـوجـودة ومـتعامـل بـها فـي مـكّة 
املـكرّمـة؛ بـاعـتبارهـا حـاضـرة جتـاريـة- فـضال عـن أرجـاء اجلـزيـرة الـعربـية- حـتّى قـبل مـيالد الـرسـول عـليه أفـضل الـصالة 

والسالم بقرون عديدة.  
وملـا أنـشأ الـرسـول الـكرمي دولـته اإلسـالمـية فـي املـديـنة املـنوّرة فـأصـبح رسـوال وقـائـدا عـامّـا لـعموم املسـلمني، أوحـى اهلل إلـيه 
سـبحانـه وتـعالـى بـأن يـقرّ مـعظم املـعامـالت الـتي كـان مـعموال بـها كـ (املـضاربـة واملـشاركـة) وأنـواع الـبيوع اخملـتلفة؛ 
كـ(بـيع املـساومـة، وبـيع املـرابـحة، وبـيع الـوضـيعة، وعـقد السّـلم، والـبيع بـالتقسـيط) وغـيرهـا، مـع ضـبطها وتشـريـعها وفـق 
شـرعـه سـبحانـه وتـعالـى، مـع حتـرمي الـبعض اآلخـر والـذي أكـاد أجـزم بـأنـه املـعامـالت الـرّبـويـة أو الـتي فـيها شـبهة ربـا فـقط، 
فــضال عــن جــميع املــعامــالت الــتي فــيها ظــلم لــآلخــريــن كـ(الــتحايــل والــغشّ) وغــيره ؛أيّ: أنّ نــطاق احملــرّمــات فــي 
املـعامـالت ضـيّقل ومـحصور فـي (الـرّبـا والـظلم) وفـيما عـداهـا فهـي حـالل؛ لـذا قـيل: أن كـلّ املـعامـالت حـالل؛ إالّ إذا 

ورد نصّ في حرمتها.  
وميــكن الــقول أن الــعرب واملســلمني قــد ســبقوا غــيرهــم فــي مــراحــل الــتطوّر وفــقا لــعالــم االقــتصاد (روســتو)، وعــالــم 
االقـتصاد (مـاركـس)؛ حـيث بـدأ الـعرب قـبل اإلسـالم بـ (املـرحـلة الـتجاريـة)، وانتهـى فـي الـعصر الـعباسـي بـ (املـرحـلة 
الــرأســمالــية الــصغيرة) املــتمثّلة بــانــتشار الــورش )املــانــفاكــتورة( كــصناعــات (الــورق والــصابــون واجلــلود واألســلحة 
والـسفن) وغـيرهـا، والـتي انـتقلت عـن طـريـق احلـروب الـصليبية الـى أوربـة وخـاصّـة إيـطالـية وفـرنـسة واجنـلترة، ولـوال الـغزو 
املـغولـي وسـقوط بـغداد ومـا تـاله مـن غـزوات عـلى الـعراق وغـيره مـن الـبالد الـعربـية، لـكان الـتطوّر والـتقدم مسـتمرّا الـى 

اآلن.     

د. عّمار مجيد كاظم
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لـذا يـالحـظ أن املـذاهـب اإلسـالمـية قـاطـبة إالّ الـتي أعـلنت بـنفسها أو عـن طـريـق غـلوّهـا فـي الـدّيـن خـروجـها عـن اإلسـالم، 
مـتّفقة عـلى فـقه املـعامـالت اإلسـالمـية بـ (ضـوابـطه وتشـريـعاتـه)كـافّـة، وهـذا يـعدّ مـن الـركـائـز األسـاسـية لـوحـدة األمّـة 

اإلسالمية، وصالح تطبيقه على كلّ األنظمة وفي كلّ األزمنة.  
إنّ مــشكلة الــعالــم هــي مــشكلة الــنظام الــذي يــصلح لــإلنــسانــية وتــسعد بــه فــي حــياتــها (االجــتماعــية والســياســية 
واالقـتصاديـة). ومـن الـطبيعي أن حتـتلّ هـذه املـشكلة مـقامـها اخلـطير، وأن تـكون فـي تـعقيدهـا وتـنوّع ألـوان االجـتهاد فـي 
حـلّها مـصدرا للخـطر عـلى اإلنـسانـية ذاتـها؛ ألنّ الـنظام داخـل فـي حـساب احلـياة اإلنـسانـية ومـؤثّـر فـي كـيانـها االجـتماعـي 

في الصميم.  
ومــن أهــمّ املــذاهــب االقــتصاديــة الــتي يــقوم بــينها الــصراع (الــفكري أو الســياســي) عــلى اخــتالف مــدى وجــودهــا 
االجـتماعـي فـي حـياة اإلنـسان هـي مـذاهـب أو أنـظمة أربـعة، وهـي (الـنظام الـرأسـمالـي، والـنظام االشـتراكـي، والـنظام 

الشيوعي)، وأخيرا ومهيمنا عليها جميعا(النظام اإلسالمي). 
ومن املعروف أنّ هناك اجتاهني سائدين في الدراسات االقتصادية:  

األوّل مـعياريّ يهـتمّ بـدراسـة مـا يـجب أن يـكون ويـسمّى بـدراسـات املـذهـب االقـتصادي وهـو يـعنى بـدراسـة االقـتصاد 
(األخـالقـي)، ومـن األمـثلة عـليه (املـذهـب االقـتصادي اإلسـالمـي واملـذهـب االقـتصادي املـاركسـي) مـع الـفارق أنّ الـثانـي 
)، واألوّل مـصدره الشـريـعة اإلسـالمـية الـسمحاء مـتمثّلة بـالـقرآن الـكرمي وكـتب الـسّنّة املطهّـرة وكـتب  مـصدره (وضـعيّ

الفقه. 
 أمّـا االجتـاه الـثانـي (مـوضـوعـيّ) يهـتمّ مبـا هـو كـائـن ويفسّـر الـواقـع املـوجـود ويـكشف عـن الـعالقـات بـني املـتغيّرات وهـو مـا 
يـعرف بـ(الـنظريـة االقـتصاديـة أو التحـليل االقـتصادي)، ويـضاف إلـيه الـدراسـات الـتي تهـتمّ بـتطبيق تـلك الـنظريـات 

وهي ما تعرف بـ(السياسات االقتصادية) وكالهما يشكّالن (علم االقتصاد الرأسمالي).  
وفـي احلـقيقة فـإنّ املـدرسـتني (الـطبيعية والـتقليديـة) يـعتنقان فـلسفة اقـتصاديـة واحـدة تـسمّى (الـفكر االقـتصادي احلـرّ) 
والـذي يـقوم عـلى (فـكرة احلـريـة االقـتصاديـة ومـنع الـدولـة مـن الـتدخّـل فـي الـشؤون االقـتصاديـة)؛ سـواء كـانـت (إنـتاجـية 

أو جتارية)، كما وتتبّنى أربعة مبادئ أساسية؛ 
 املـبدأ األوّل: هـو فـكرة الـقانـون الـطبيعي ويـرى أنّ الـقوانـني االقـتصاديـة (ثـابـتة)؛ ألنـها نـتيجة قـانـون طـبيعي يـحكم 
الـظواهـر االقـتصاديـة الـتي تـتّصل بـبعضها بـعالقـات ثـابـتة وتـؤدّي إلـى نـتائـج ثـابـتة أيـضا؛ لـذا يـسمّى االقـتصاد احلـرّ بـ 
(االقـتصاد املـرسـل)؛ إلميـانـه بـالـقوانـني الـطبيعية؛ فـالـطبيعة لـديـه أو اهلل هـو الـيد اخلـفيّة وهـو الـذي أقـام هـذه الـقوانـني، ومـا 

على اإلنسان إالّ أن يكتشفها ليعمل بها، فإن حصل نقيض ذلك يكون االقتصاد حينئذ غير طبيعيّ،  
واملـبدأ الـثانـي: هـو أنّ املـنافـع اخلـاصّـة هـي الـعامـل األسـاس الـذي يحـرّك الـنشاط االقـتصادي وهـي تـتّفق إلـى درجـة كـبيرة 
مـع املـنافـع الـعامّـة؛ أيّ: أنـه لـيس هـناك تـناقـضا بـني كـلّ مـن املـصلحتني (اخلـاصّـة والـعامّـة)، واملـبدأ الـثالـث: هـو عـدم 
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تـدخّـل الـدولـة فـي الـشؤون االقـتصاديـة؛ ألن تـدخّـلها يـترتّـب عـليه الـتضييق عـلى حـرّيّـة الـفرد وفـي ذلـك ضـرر عـامّ وأن 
النّماء والثراء يرتبطان باحلرّيّة الفردية، 

 واملـبدأ الـرابـع واألخـير: هـو أن متـلّك اإلنـسان ألمـوالـه أو لـثمرة نـشاطـه يـحفّزه عـلى اسـتمرار الـنشاط؛ ولـذلـك يـتمسّك 
هذا الفكر بـ(امللكية الفردية وامليراث).      

وإنّ الـباحـث يـؤيّـد وجـهة الـنظر الـتي تـقرّ بـوجـود مـبادئ وأسـس فـي اإلسـالم احلـنيف تـؤلّـف نـظريـة اقـتصاديـة مـتكامـلة؛ إذ 
يـؤمـن بـأنّ فـي اإلسـالم نـظريـة اقـتصاديـة (جـزئـية وكـلّيّة)، ومـا عـلى الـباحـث إالّ مـهمّة الـكشف عـنها، فـضال عـن مـحاولـة 
تـنظيرهـا قـدر اإلمـكان وبـحيث يـجعلها خـارج نـطاق املـذهـبية الـديـنية؛ لـتتحوّل هـذه (الـرّؤى أو الـنظريـات) مـن حـيّز 
فـقه املـعامـالت اإلسـالمـي احملـصور بـأتـباعـه ومـريـديـه، إلـى حـيّز الـتطبيق الـعملي الـواسـع عـلى الـصعيد اإلسـالمـي؛ بـل 
وحـتى الـعاملـي كـنظام اقـتصادي عـاملـي غـير مـحصور بـالـدّيـن فـقط؛ بـل مـرتـبط أكـثر بـنظام احلـكم وقـوانـينه- والسـيما 

تشريعاته االقتصادية -.  
يـقول الـعالّمـة محـمّد بـاقـر الـصدر فـي كـتابـه اقـتصادنـا: (إنّ مـعظم الـقوانـني الـعلمية فـي االقـتصاد الـرأسـمالـي هـي قـوانـني 
عـلمية فـي إطـار مـذهـبي خـاصّ وليسـت قـوانـني مـطلقة تـنطبق عـلى كـلّ مـجتمع وفـي كـلّ زمـان ومـكان، كـالـقوانـني 
الـطبيعية فـي الـفيزيـاء والـكيمياء؛ حـيث أن جـزءا صـغيرا مـن تـلك الـقوانـني الـعلمية هـي الـتي تسـير وفـقا لـقوى طـبيعية ال 

من اإلرادة اإلنسانية والتي تكاد تنحصر في قانون الغلّة فقط.  
أمّـا اجلـزء الـثانـي مـن الـقوانـني الـعلمية فـي االقـتصاد والـذي يـشكّل مـعظم هـذه الـقوانـني فـهو اجلـزء الـذي يـحوي قـوانـني 
احلــياة االقــتصاديــة ذات الــصلة بــإرادة وســلوك اإلنــسان كــقانــون الــعرض والــطلب، ومبــا أن هــذه الــقوانــني تــتأثــر بــكلّ 
املـؤثّـرات الـتي تـطرأ عـلى الـوعـي اإلنـسانـي، وبـكل الـعوامـل الـتي تـتدخّـل فـي إرادة اإلنـسان ومـيولـه؛ فهـي إذن قـوانـني 
عـلمية فـي إطـار مـذهـبيّ خـاصّ وليسـت قـوانـني مـطلقة تـنطبق عـلى كـلّ مـجتمع وفـي كـل زمـان ومـكان ، كـالـقوانـني 

الطبيعية).  
وميـكن أن يـصل الـباحـث مـن ذلـك إلـى نـتيجة مـهمّة تـقول : بـأنّ شـرط إضـفاء مـبادئ وافـتراضـات املـذهـب االقـتصادي 
اإلسـالمـي عـلى قـوانـني احلـياة االقـتصاديـة ذات الـصّلة بـإرادة وسـلوك اإلنـسان، ال يـعني خـروجـا عـن عـلمية االقـتصاد كـما 
هــي حــال عــلم االقــتصاد الــرأســمالــي؛ فــعلى قــول املــثل الــعربــيّ: "بــائــكم جتــر وبــائــنا ال جتــر"، فــاذا كــان عــلم االقــتصاد 
الـرأسـمالـي قـائـما عـلى أسـس وقـواعـد ومـرتـكزات وضـعية جـزء مـنها أخـالقـيّ وحـرّ، وجـزء مـنها ال أخـالقـيّ، وبـالـرغـم مـن 
ذلـك أسـموه عـلما، فـمن بـاب أولـى أن يـكون االقـتصاد اإلسـالمـي عـلما أيـضا؛ ألنـه يـنطلق مـن قـواعـد ومـرتـكزات 

مصدرها اهلل عزّ و جلّ كلّها أخالقيّة وأصلح لإلنسانية من غيرها، فهي بحقّ أن تكون قوانني طبيعية. 
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ميــكن الــقول: بــأنّ (الــنظام أو املــذهــب) االقــتصادي اإلســالمــي يــعدّ نــظامــا خــاصّــا ومســتقال بــذاتــه عــن األنــظمة 
االقـتصاديـة الـوضـعية قـاطـبة؛ألن مـصدره اهلل عـزّ و جـلّ، ويـقوم الـنظام االقـتصادي اإلسـالمـي عـلى تـصوّر خـاصّ لـلمال 

وحلقّ امللكية ميكن حصره في (األسس أو القواعد) اآلتية: 
القاعدة األولى: أنّ اهلل مالك كلّ شيء، واإلنسان مستخلف في هذه امللكية. 

الـقاعـدة الـثانـية: املـال لـيس سـلعة؛ وإمنّـا وسـيلة لـلوصـول إلـى غـايـات مـعيّنة، ومـلكيّته مـا هـي إالّ أداة لـلوصـول إلـى هـذه 
الـغايـات؛ ولـذلـك ال ميـكن أن يـنتج عـنه أيّ مـردوديّـة؛ إالّ إذا حتـمّل مـخاطـر الـربـح واخلـسارة؛ أيّ: إالّ إذا اقـترن بـالـعمل 

الذي يحتل مكانة مهمّة ورئيسة في الدورة االقتصادية في هذا النظام. 
الـقاعـدة الـثالـثة: يـجب أن يكتسـب املـال مـن احلـالل، وأن يسـتخدم فـي احلـالل، واإلنـسان هـو الـرقـيب األوّل عـليه، 
وبـالـتالـي تـقييد طـرق الكسـب واالسـتخدام بتحـرمي الـتعامـل بـ(الـرّبـا واالكـتناز واإلسـراف، والـغش واالحـتكار، وكـلّ 

تصرف ينطوي على االستغالل أو ظلم).  
الـقاعـدة الـرابـعة: االلـتزام بـإعـادة تـوزيـع (الـدخـل والـثروة) عـن طـريـق الـزكـاة واخلـمس واإلرث وغـيرهـا؛ ألنّ الـغرض مـن 
االدّخــار هــو أن يــوظّــف فــيما يــزيــد مــن اإلنــتاج املــوجــود، أو يــوجــد إنــتاجــا جــديــدا بــغية تــغطية مــتطلّبات احلــياة فــي 

اجملتمع.  
واألنظمة الثالثة سابقة الذّكر كفيلة بإعادة أكبر الدخول خالل أجيال قليلة. 

الـقاعـدة اخلـامـسة: احلـريـة االقـتصاديـة املـقيّدة ألفـراد اجملـتمع؛ حـيث يـقوم الـنظام االقـتصادي اإلسـالمـي عـلى أسـاس 
(حـرّيّـة متـلّك عـناصـر اإلنـتاج، وحـرّيّـة الـنشاط االقـتصادي فـي الـعمل واإلنـتاج والـتعاقـد واالسـتهالك والـتصرّف فـي 
املــلكية)؛ بشــرط الــوفــاء بــاشــتراطــات مــعيّنة تــكفل اتــفاق املــسار االقــتصادي مــع الــقواعــد الــتي حــدّدتــها الشــريــعة 

السمحاء. 
أيّ: أنّ سـوق الـعمل فـي ظـلّ سـوق املـنافـسة الـتامّـة هـو الـسائـد فـي الـنظام اإلسـالمـي؛ فـبالـرغـم مـن كـون املـساومـة احلـرّة 
الـتي يـتبعها (قـبول وإيـجاب) عـلى قـيمة األجـر بـني الـعامـل وصـاحـب الـعمل كشـرط أسـاس مـن شـروط عـقد اإلجـارة هـي 
الـقاعـدة فـي حتـديـد األجـر فـي الـنظام اإلسـالمـي؛ إالّ أنّ (سـعر املـثل) وهـو الـسعر الـتوازنـيّ لـألجـر الـسائـد لـلعمل نـفسه فـي 

السوق التنافسي اإلسالمي هو الذي يأخذ به في نهاية املساومة في األغلب. 
الـقاعـدة الـسادسـة: ازدواج مـلكية وسـائـل اإلنـتاج؛ حـيث يحـدّد الـنظام االقـتصادي اإلسـالمـي مـجاالت مـعيّنة لـلملكية 

العامّة لوسائل اإلنتاج هي مجاالت الثروات الطبيعية واملرافق واملنافع العامّة.  
أمّــا فــيما عــدا ذلــك فــإنــه خــاضــع لــلملكية الــفرديــة والــتي تــعتبر حــقّا ثــابــتا ال ميــسّ وال يــنزع إالّ ملــصلحة راجــحة مــع 
الـتعويـض الـعادل عـنها، كـما أجـاز اإلسـالم تـفاوت الـثروات املكتسـبة بـأسـالـيب مشـروعـة ولـم يـضع حـدودا أو قـيودا 

عليها. 
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: أنّ الـنظام االقـتصادي اإلسـالمـي هـو (نـظام اقـتصادي تـدخّـلي)؛ حـيث أن تـدخّـل (احلـكومـة أو الـقطاع الـعامّ) هـو  أيّ
ضــرورة أليّ نــظام اقــتصاديّ، ومــنه اقــتصاد الــسّوق، كــما ســيتبنيّ الحــقا بــعون اهلل تــعالــى، يــشابــهه فــي وضــعه هــذا 

االقتصاد الرأسمالي "الكنزي".   
الـقاعـدة الـسابـعة: الـتوافـق بـني مـصلحة كـلّ مـن الـفرد واجملـتمع وحتـديـد حـاالت تـدخّـل احلـكومـة فـي الـنشاط االقـتصادي 

مبا يكفل التوافق بني املصلحتني، ومينع إحلاق الضرر بالفرد وباجملتمع. 
أيّ: أنّ حتقيق املصلحة اخلاصّة يجب أن ال يكون على حساب املصلحة العامّة. 

الـقاعـدة الـثامـنة: املـنافـسة احلـرّة مـع فـرض ضـمانـات لـتوفـيرهـا وإجـراءات تـصحيحيّة النحـرافـات الـسوق؛ حـيث يـقوم 
الـنظام اإلسـالمـيّ عـلى حـرّيّـة الـتعامـل فـي األسـواق، وتـفاعـل قـوى الـعرض والـطلب فـي حـرّيّـة تـامّـة لتحـديـد األسـعار مـع 

ضمان احلقوق العادلة لكلّ من (البائعني واملشترين) مبنع االحتكار وتوفير السّلع. 
أيّ: أنّ سـوق السّـلع واخلـدمـات الـسائـد فـي الـنظام اإلسـالمـي هـو سـوق املـنافـسة الـتامّـة أو املـنافـسة االحـتكاريـة؛ بسـبب 
الـصعوبـة الـعملية لـتحقّق شـرط جتـانـس السّـلعة الـتي يـفترضـها سـوق املـنافـسة الـتامّـة. حـيث يـعتقد الـباحـث أنّ الـسوق 
اإلسـالمـي عـلى الـصعيد الـواقـعي هـو حـالـة سـوق شـبه املـنافـسة وعـلى وجـه اخلـصوص حـالـة سـوق املـنافـسة االحـتكاريـة 
الـذي تـتفوّق فـيه خـصائـص املـنافـسة الـتامّـة عـلى خـصائـص االحـتكار الـذي يـحاربـه اإلسـالم؛ وبـالـتالـي فـهو مـن أقـرب 
األسـواق لـسوق املـنافـسة الـتامّـة؛ لـوجـود عـدد كـبير نسـبيا مـن الـبائـعني واملشـتريـن، مـع وجـود بـعض الـتمايـز فـي املـنتجات 

أو وحدات السّلعة التي ينتجها املنتجون. 
وفـي احلـديـث ارتـفعت األسـعار عـلى عهـد الـنبيّ صـلى اهلل عـليه وسـلم فـقالـوا لـه: سـعّر لـنا يـا رسـول اهلل، قـال: "إنّ اهللّ هـو 
املـسعّر الـقابـض الـباسـط ومـا أحـبّ أن يـطالـبني أحـد مبـال وال دم"؛ فـالـرسـول الـكرمي امـتنع مـن الـتسعير؛ ألنّ ارتـفاع الـسعر 

ليس نتيجة تالعب من التّجّار حتّى مينع؛ إمنّا هو من اهلل؛ بسبب قلّة وجود السّلع. 
فـمن أجـل أن يـحقّق (نـظام الـسوق أو نـظام األسـعار) الـتوازن  بـني قـوى الـعرض والـطلب يـجب أن تـسود حـالـة املـنافـسة 

الكاملة املتمثّلة بشروط أهمّها:  
وجــود عــدد كــبير مــن وحــدات القرار االقــتصادي (مســتهلكني ومــنتجني)؛ بــحيث ال تســتطيع أي مــن هــذه •

الوحدات منفردة التأثير في السعر السائد في السوق. 
وحــريــة الــدخــول إلــى الــسوق واخلــروج مــنه دون أي قــيد أو تــدخّــل طــبيعي أو إجــرائــي؛ فــاملســتهلكون واملنتجون •

يستطيعون الدخول واخلروج حسب ظروف السوق وحدها.  
وحـريّـة انـتقال عـناصـر اإلنـتاج بـني األسـواق واملـناطـق والـصناعـات حسـب ظـروف سـوق عـناصـر اإلنـتاج. واملـعرفـة •

الـتامّـة واملـتساويـة لـوحـدات الـقرار بـكلّ الـظروف الـسائـدة فـي الـسوق؛ ذلـك ألن جهـل بـعض وحـدات الـقرار بـظروف 
الـسوق سـيؤدي لتحقيق وحـدات الـقرار األكـثر مـعرفـة ملـكاسـب غـير مشـروعـة. وجتـانـس السّـلع واخلـدمـات املـوجـودة 
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فـي الـسوق. ويـقوم نـظام الـسوق أو نـظام املـنافـسة الـتامّـة عـلى افـتراضـات عـديـدة، يـرتـبط بـعضها بـالسـلوك االنـتاجـي 
واالستهالكي. ويتعلّق بعضها اآلخر بإطار السوق الذي يلتقي فيه املستهلكون واملنتجون.  

وبـشكل عـامّ: إنّ مـن أهـمّ االفـتراضـات الـتي  يسـتند عـليها نـظام الـسّوق املـلكية اخلـاصّـة لـوسـائـل اإلنـتاج وحـرّيّـة التصرف 
فـي هذه املـلكية ومـواردهـا. ويـتطلّب ذلك حـرّيّـة اتـخاذ قرارات اإلنـتاج املـتعلّقة بـنوعـيّة وحجـم عـوامـل االنـتاج. وهـذه 
احلـرّيّـة ليسـت مـطلقة؛ ولـكنّها مـقيّدة بـإمـكانـات اإلنـتاج واألسـعار النّسـبية لـعناصـر اإلنـتاج مـن جـهة وبـتحقيق الهدف 

األساس منالعملية اإلنتاجية؛ أال وهو حتقيق أعظم ربح ممكن من جهة أخرى. 
ومـن خـالل آلـيّة الـيد اخلـفيّة بـالـتوفـيق بـني رغـبات (املـنتجني واملسـتهلكني)؛ لـتحقيق أهـدافـهم املـتداخـلة فـي تـعظيم 
األربـاح وتـعظيم املـنافـع (مـبدأ سـيادة املسـتهلك) فـفي هـذا الـنظام يـعدّ املسـتهلك مـلكا يـسعى املنتجون لتنفيذ أوامـره 
الـتي حتـقّق لـه فـي نـهايـة املـطاف هدفهم الـنهائـيّ وهوتـعظيم الربـح. كـما تـقود رغـبات املسـتهلكين عـبر آلـيّة األسـعار، 
تـوجـيه املـنتجني فـي اسـتخدام املـوارد االقـتصادية بما يـضمن االستخدام األمثل للموارد. ويفترض نـظام السّوق إضـافـة 
إلـى سيادة املـلكية الفرديـة، وحـريـة املـنتج واملسـتهلك، سـيادة املـنافـسة الـكامـلة فـي سـوق السّـلع واخلـدمـات وعـناصـر 
اإلنــتاج. كــمايــفترض قــابــلية عــناصــر اإلنــتاج للتجــزئــة. ونــتيجة لهــذه االفــتراضــات يــؤدّي نــظام الــسوق دوره كــموّزع 
لـلموارد، ويـخصّصها تـخصيصا أمـثل مبـا يـضمن االسـتخدام الـكامـل والـتوازن األمـثل؛ أيّ: أنّ الطلب الـكلّيّ يـساوي 

العرض الكلّيّ.  
وال يكون هناك أيّ دافع للمنتجين أو لعناصر اإلنتاج لالنتقال من نشاط إلى آخر.  

وعــندمــا تخــرق الــفرضــيّات الــتي يــقوم عــليها نــظام السّوق ومــن أهــمّها ســيادة ســوق املــنافــسة الــتامّــة بــوجــود أســواق 
احـتكاريـة، فـإنّ هذا النظام ال يـؤدّي دوره فـي التخصيص األمـثل للموارد، وال ميـكن حتـقيق التوازن الـشامـل، وبـالـتالـي 

حتقيق الرفاهية (االقتصادية واالجتماعية).  
ومـن أهمّ أسـباب فشل السوق وبـالـتالـي ضـرورة تـدخّـل احلـكومـة أو الـقطاع الـعامّ مـا يـأتـي، وهـذا هـو نـفس مـا تـوصّـلت 
إلــيه الــقاعــدة الــسادســة اإلســالمــية أنّ الــنظام االقــتصاديّ اإلســالمــي هــو نــظام اقــتصادي تــدخّــلي؛ حــيث أنّ تــدخّــل 

احلكومة أو القطاع العامّ هو ضرورة أليّ نظام اقتصادي، ومنه اقتصاد السّوق:  
وجــود الــتأثــيرات اخلــارجــية (الــالوفــورات أو الــتكالــيف اخلــارجــية)؛ ســواءأكــانــت (إيــجابــية)وبــاألخــصّ إذا ۱.

كانت(سلبية). 
اختالف التكاليف االجتماعية عن التكاليف اخلاصّة. ۲.
وجود السّلع العامّة. ۳.
عدم التأكّد من أحداث املستقبل. ٤.
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زيـادة اإلنـتاج بـالنسـبة لـلعملية اإلنـتاجـية وبـالـتالـي ظـهور (مـشكلة نـقص أو فـجوة طـلب) يـنبغي مـعاجلـتها مـن قـبل ٥.
احلكومة بـ(السياسة املالية أو السياسة النقدية). 

عدم توفر املعلومات السّوقية بصورة مجانية. ٦.

عدم إمكان جتزئة بعض عناصر اإلنتاج. ۷.

تعارض املصلحة العامّة مع املصلحة اخلاصة. ۸.

الظروف غير الطبيعيّة كـ (الكوارث والفيضانات واحلروب واجلفاف). ۹.
وجود أهداف اجتماعية مختلفة عن أهداف حتقيق املصلحة اخلاصّة في النشاط االقتصادي. ۱۰.
حـالـة االحـتكار الـطبيعي الـتي تـفترض ووجـود مـحتكر واحـد ميـثّل الـصناعـة؛ألنّ وجـود أكـثر مـن مـنتج ال يـحقّق ۱۱.

الكفاءة االقتصادية)،و ينبغي أن يكون (احملتكر الطبيعي) هو القطاع العامّ أو محتكر خاصّ حتت إشرافه. 
يخلص الباحث - ممّا سبق بيانه - ليس كما يرى االقتصاديّون أن هناك أنظمة أربعة هي: 

 (الـنظام الـرأسـمالـي، والـنظام االشـتراكـي، والـنظام الشـيوعـي، والـنظام اإلسـالمـي)؛ بـل هـناك نـظامـان فـقط: (نـظام 
اقـتصادي رأسـمالـي حـرّ وطـبيعيّ هـو االقـتصاد اإلسـالمـيّ)، وأنـظمة فـيها الـطبيعيّ وغـير الـطبيعيّ تـتمثّل بـاألنـظمة 
االقـتصاديـة الـثالثـة األخـرى، هـذا اذا اعـتبرنـا الـطبيعي يـتمثّل فـي املـعامـالت والسـلوك االقـتصاديـان احلـالل، ونـقيضه غـير 
الـطبيعي؛ لـذا وكـتوصـيف لـلنظام االقـتصادي اإلسـالمـي ميـكن الـقول بـأنـه: (نـظام رأسـمالـيّ حـرّ إلميـانـه بـاقـتصاد الـسوق 
الـتنافسـي الـذي يـحقّق األسـعار واألجـور الـعادلـة، وهـو كـنزيّ تـدخّـلي فـي سـياسـاتـه الـتطبيقية إلميـانـه بـاملـلكية املـزدوجـة 
لـلقطاعـني الـعامّ واخلـاصّ. وهـو اشـتراكـيّ وإنـسانـيّ فـي مـنهجه الـروحـي إلميـانـه بـإعـادة تـوزيـع الـدخـل لـيس بـصورة قسـريّـة 
كـ (املـاركسـية االشـتراكـية والشـيوعـية) عـن طـريـق تـأمـيم الـقطاع اخلـاصّ؛ بـل بـ (أسـلوب حـضاريّ وعـلمي حـالل) 
ولـيس فـيه ظـلم كـالـتأمـيم، يـتمثّل بـأنـظمة (الـزكـاة واخلـمس واملـيراث)؛ و الـتي تـتكفّل بـتفكيك أعـظم الـثروات وإعـادة 

 توزيعها خالل عقود قليلة من الزّمن).
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التعمير وحوافزه في االقتصاد اإلسالمي

اسـتخلف اهلل سـبحانـه وتـعالـى اإلنـسان فـي األرض لـعمارتـها؛ حـيث يـقول تـعالـى: (وإذ قـال ربّـك لـلمالئـكة إنّـي جـاعـل 
فـي األرض خـليفة، قـالـوا أجتـعل فـيها مـن يفسـد فـيها ويـسفك الـدّمـاء ونـحن نسـبّح بحـمدك ونـقدّس لـك، قـال إنّـي أعـلم 
مـا ال تـعلمون) (الـبقرة: ۳۰)، وقـال تـعالـى: (وإلـى ثـمود أخـاهـم صـاحلـا، قـال يـا قـوم اعـبدوا اهللّ مـا لـكم مّـن إلـه غـيره، 
هــو أنــشأكــم مّــن األرض واســتعمركــم فــيها فــاســتغفروه ثــمّ تــوبــوا إلــيه، إنّ ربّــي قــريــب مّــجيب) (هــود: ٦۱)، فــاهلل 
سـبحانـه وتـعالـى بـعلمه ومـعرفـته بـاإلنـسان وقـدراتـه وطـاقـاتـه، وقـدرتـه عـلى الـتأقـلم مـع الـطبيعة وتـسخيرهـا، اخـتاره 

ليكون هو املكلّف بعمارة هذه األرض. 
1والـتعمير مـن قـولـه تـعالـى (اسـتعمركـم) أيّ: جـعلكم عـمّارا لـها؛ فـقد كـانـوا (زرّاعـا وصـنّاعـا وبـنّائـني)" أو "أمـركـم 

بـعمارة مـا حتـتاجـون إلـيه مـن بـناء مـساكـن وغـرس أشـجار، وقـيل: ألـهمكم عـمارتـها مـن احلـرث والـغرس وحـفر األنـهار 
2وغـيرهـا " ، فـهو بـذل اجلهـد والـضرب فـي األرض والـقيام بـالـنشاطـات االقـتصاديـة اخملـتلفة الـتي حتـافـظ عـلى اسـتمرار 

3احلـياة أو مـا يـسمّى بـاإلنـتاج ، ويـسهم فـي حـلّ مـشكلة الـفقر مبـا يـوفّـره مـن سـلع تسـدّ حـاجـات الـناس، إضـافـة إلـى تـوفـير 

فـرص عـمل لـهم، ولـلتعمير بـعد آخـر؛ إذ أنـه مـجال الخـتبار وامـتحان بـني البشـر؛ لـذلـك جـعل اهلل سـبحانـه وتـعالـى 
احملـرّمـات واملنهـيات وأمـرنـا بـاالبـتعاد عـنها، واحلـالل والـطيبات الـتي أمـرنـا بـها، - وحـتّى الـتعمير بحـدّ ذاتـه - هـو اخـتبار؛ 
فـمن أطـاع اهلل سـبحانـه وتـعالـى وعـمّر وعـمل فـي هـذه احلـياة كـما طـلب مـنه، يـكون ذلـك طـاعـة هلل يسـتحقّ عـليها 

الثواب واجلنّة، حتّى أنّ كلّ عمل يقوم به املسلم له به صدقة حتّى جماع زوجته. 
وفـي كـتاب اهلل الـعزيـز وسـنّة نـبيّه صـلّى اهلل عـليه وسـلّم مـن األحـكام مـا يـنّظم سـير هـذا الـتعمير؛ مـثل أنـظمة وضـوابـط 
(املـضاربـة واملـزارعـة واملـساقـاة و االسـتصناع) والـعمل بـكل أنـواعـه، وهـذه األحـكام بـعيدة عـن  احلـرام واملنهـيّات الـتي 
تـضرّ بـالـفرد واجملـتمع، ومـتّفقة مـع احلـالل، وإطـاعـة اهلل حـتّى يـعيش الـناس فـي رخـاء ونـعيم بـعيدا عـن الـظلم واملـشاكـل 

واملشاحنات والبغضاء. 

د محمد عوده العمايده 
مدير إذاعة القرآن الكريم باألردن 

محاضر غير متفرغ في الجامعة األردنية بكلية الشريعة 

1 - احمد مصطفى المراغي . تفسیر المراغي . ج4 ص330
2 - أبو حیان األندلسي . البحر المحیط في التفسیر . ج6 ص175

3 -  یوسف كمال محمد . فقھ االقتصاد اإلسالمي . ص 95
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ولم يترك اإلسالم األمر بالتعمير مجرّدا؛ بل حفّز عليه بأمور عدّة، منها: 
۱: احلـوافـز اإلميـانـية: يـعتبر الـدّيـن اإلسـالمـي قـيامـنا بـعمارة الـكون والـعمل فـيه وكـشف نـوامـيسه عـبادة نسـتحقّ عـليها 
األجـر؛ ألنّ اهلل سـبحانـه وتـعالـى خـلقنا واسـتعمرنـا فـي هـذا الـكون لـنعمره، فـإن أطـعنا اهلل ونـفـّذنـا مـا طـلب مـنّا فـزنـا بـاجلـنّة 
والـثوا؛ لـذلـك فـإنّ إميـان املـؤمـن يـحفّزه ويـدفـعه إلـى عـمارة الـكـون، ومـن جــوانـب الـبعد اإلميـانـي ، قـضية االبـتالء والـفتنة؛ 
، وفــي احملــصّلة فــإنّ أيّ نــشاط  1إذ فــي ارتــفاع األســعار وانــخفاضــها تــعود بــعض األســباب إلــى اهلل ســبحانــه وتــعالــى

2اقــتصادي يــقوم بــه اإلنــسان يــجب أن يــكون قــائــما عــلى احملــبّة والــتعاون، ال عــلى الــتصارع والســيطرة الــتي راعــاهــا 

اإلسالم في ضبطه للمعامالت ونهيه عن (الغرر واالحتكار وامليسر) الذي يولّد الكره والتصارع. 
۲: الـواجـب الـكفائـيّ: جـعل اإلسـالم الـتعمير فــرض كـفايـة، وهـو مـا يـطالـب بـأدائـه املـكلّفني جـميعا، فـإذا مـا قـام بـه 
الـبعض سـقط اإلثـم عـن اآلخـريـن، وإذا لـم يـقم بـه أحـد أثـم اجلـميـع؛ فـاإلسـالم الـذي حتـكمه قـاعـدة احلـالل واحلـرام،  
والـفرض واملسـتحبّ، جـعل الـتعمير والـعمل فـرض كـفايـة؛ ألنّـه إذا لـم يـقم أحـد بـاإلنـتاج والـعمل تـدهـورت أوضـاع األمّـة 

املعاشية واالقتصادية، وعندها يأثم اجلميع، وإذا قام به من يحسنه استمرّت احلياة وحتسّنت وجنوا جميعا. 
۳: احلـثّ املـباشـر عـلى الـعمل والـتعمير: يحـذّر اإلسـالم مـن سـؤال الـناس ويـدعـو إلـى الـعمل، واعـتبر تـركـه فـي بـعض 
احلـاالت مـعصية وإثـما، وإنـفاق اإلنـسان عـلى نـفسه وعـلى مـن جتـب عـليه نـفقته بـحاجـة إلـى الكسـب والـعمل واألعـمار 

والضرب في األرض، فمن لم يقم بذلك كان ظاملا. 
٤: اكـتساب الـعلوم واخلـبرة: ويـكون ذلـك عــن طــريـق (الـتدريـب والـدورات والـتمريـن)، وهـو مـن فـروض الـكفايـة، 
وعـلى أنّ مـن واجـبات الـدولـة إعـداد الـطواقـم وتـدريـبها؛ لـتكون جـاهـزة عـند الـطلب، وال نـنتظر إذا احـتجنا إلـى مـهنة 
حـتّى نـدرّب الـناس عـليها، وهـو بـذلـك يـضع بـذرة الـتدريـب املـنظّم الـنابـع مـن الـدراسـة حلـاجـات اجملـتمع والـقائـم عـلى 
التخـطيط اجلـيّد؛ بـحيث تـكون حــاجـات الـناس ووظـائـفهـم ومـهنهم مـغطّاة فـي  األوقـات كـلّها، ويـجب االسـتعداد 
بــتأهــيل أصــحاب الــوظــائــف واملــهن، وحــرص عــلى أن يــكون الــتأهــيل والــتدريــب لــيس ولــيد حلــظة؛ ولــكن نــابــعا مــن 

تخطيط منظّم حتى إذا احتاجت الدولة لوظيفة أو مهنة يكون املتدرّب جاهزا للعمل،  
ومـثال ذلـك املـديـن والـدائـن: فـاملـديـن عـليه جتـميع مـا عـليه مــن ديـن، وجتهـيزه حلـني الـطلب، فـإذا طـلب الـدائـن ديـنه 

سلّمه إليه، وال يضطر لطلب مهلة ريثما يجمع املبلغ املطلوب،  
واجلـهاد واإلعـداد لـه : فـالـدولـة املسـلمة يـجب أن تـبقي شـعلة اجلـهاد مـضاءة فـي أنـفس أبـنائـها بـالـتدريـب واالسـتعداد، 

فإذا حصلت معركة ما يكون اجلند بحالة جاهزية، وال تبدأ بالتدريب واالستعداد حني التعرّض لهجوم. 

1 - د. حسین غانم . نطاق علم االقتصاد اإلسالمي . مجلة االقتصاد اإلسالمي . السنة8 العدد94 رمضان 1409ھـ ص39ـ40
2 - د. محمد شوقي الفنجري . اإلسالم والمشكلة االقتصادیة . ص 83
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لـعلّ مـن أهـمّ املـشاكـل (االقـتصاديـة واالجـتماعـية) الـتي تـعانـي مـنها اجملـتمعات املـعاصـرة قـضية حـمايـة الـعمّال وحتـديـد 
 . 1أجورهم؛ مبعنى حمايتهم من استغالل وظلم أصحاب العمل، وحتديد أجر يفي باملتطلّبات األساسية للحياة

وقد ظهرت العديد من النظريات في مجال حتديد األجور منها: 
۱: نـظريّـة األجـر الـعادل: وقـد ظهـرت هـذه الـنظريـة فـي أوروبـة قـبل الـقرن الـتاسـع عشـر، وقـد نـادى بـها تـومـاس االكـويـني 

" ۱۲۲٥ ـ ۱۲۷٤م"، وتقوم على أنّ األجر الذي يستحقّه العامل يجب أن يكفيه ليعيش في طبقته. 
۲: نـظريـة حـدّ الـكفاف: ونـادى بـها ريـكاردو " ۱۷۷۲ ـ ۱۸۲۳م "، وتـقوم عـلى أنـه كـتب عـلى الـعمّال أن يـعيشوا 
عـند حـدّ الـكفاف فـقط؛ أيّ: عـند احلـدّ الـذي يـكفي حلـاجـاتـهم الـضروريـة فـقط، وتـقول هـذه الـنظريـة: يـجب أن يـبقى 
األجـر هـكذا؛ ألنّـه إذا أعـطي الـعامـل أقـلّ مـنه يـسوء حـالــه وتتفشّـى األمـراض وتنتشـر اجملـاعـات؛ ممّـا يـؤدّي إلـى نـقصهم 
وحـدوث قـلّة عـرض لـلعمل، وإذا أعـطوا أكـثر مـنه تـزداد أعـدادهـم نـتيجة اإلجنـاب، فـيزداد عـرض الـعمّال؛ ممّـا يـجعل 

األجر يعاود االنخفاض. 
۳: نـظريّـة الـعرض والـطلب: وتـقـول هـذه الـنظريـة أنّ أجـور الـعمّال حتـدّد عـلى ضـوء قـوى الـسّوق " الـعرض والـطلب "؛ 
فـعند تـساوي الـعرض والـطلب يحـدّد األجـر الـذي يـجب أن يـعتمد فـي سـوق الـعمل، فـإذا زاد عـرض الـعمّال انـخفض 
أجـرهـم، وإذا زاد الـطلب بـاملـقابـل ارتـفع األجـر، وهـكـذا؛ إالّ أنّ هـذه الـنظريـة ال تـأخـذ فـي االعـتبارات الـظروف الـواقـعية؛ 
مــثل (االحــتكارات ومــقاومــة الــعمّال)؛ بــل إنــها تــنظر إلــى الــعمل كمجــرّد ســلعة تــباع وتشــترى فــي ســوق املــنافــسة 
. فـكان ال بـدّ مـن تـدخّـل الـدولـة فـي أوقـات األزمـات االقـتصاديـة ، وهـذا الـتدخّـل فـي الـنّظم الـوضـعية يـتمّ بـالـصور  2احلـرّة

التالية: 
۱: اتّـباع سـياســة الـتوسّـع فـي االسـتثمارات عـن طـريـق سـياسـة (نـقديـة أو مـالـية) أو كـالهـما؛ وذلـك مـن أجـل إيـجاد 
فـرص عـمل جـديـدة؛ وخـاصّـة فـي الـقطاع احلـكومـي؛ إالّ أنّ هـذه الـصـورة غـير مـوفّـقة؛ إذ فـي األغـلب مـا تسـتمرّ حـتّى 
بـعد جتـاوز األزمـات االقـتصاديـة، ومـثال ذلـك: إذا تـعرّض الـقطاع الـزراعـي ألزمـة اقـتصاديـة فـإنّ الـدولـة تـدعـمه مـن أجـل 
احملـافـظة عـلى الـعمالـة فـيه؛ ولـكنّ هـذا الـدعـم حـتّى لـو انتهـت األزمـة فـإنـه يـبقى قـاعـدة ثـابـتة إضـافـة إلـى مـا يـحصل مـن 

تعقيدات في سير العمليات اإلنتاجية من حمولة زائدة في أعداد العمّال ، والكثرة تعيق احلركة. 
۲: الــتدخّــل املــباشــر فــي حتــديــد حجــم وســياســة املــؤسّــسات االقــتصاديــة الــتي (حــصلت أو ســتحصل) عــلى تــلك 

 . 3املساعدات ، ومن أشكال هذا التدخّل حتديد األجور من طرف واحد وهو الدولة

1 - د. حسین شحاتھ . نظرة ابن تیمیة إلى المشكالت االقتصادیة المعاصرة (2) . مجلة االقتصاد اإلسالمي . العدد 17 ربیع الثاني 1403ھـ ص 
20

2 - علي أحمد السلیمان . األجور ومشاكل العمل في السودان .ص 16 ـ 20
3 - د. خضیر عباس المھر . األجر واالستخدام والتوازن االقتصادي . ص 106 ـ 107
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أمّـا فـي اإلسـالم فـإنّ األصـل أنّ الـعمّال أحـرار فـي اخـتيار الـعمل الـذي يـريـدونـه وممـارسـته، وصـاحـب الـعمل حـرّ فـي 
تـوظـيف الـعمّال، وإذا سـارت األمـور بـشكل طـبيعي فـليس لـلدولـة أن تـتدخّـل؛ ولـكن عـند الـضرورة أو إذا اسـتدعـت 

احلاجة فإنّ الدولة تتدخّل وحتدّد األجور، 
 واألصـل: أنّ األجـور يـجب أن تـترك لـقوى الـسّوق لتحـدّدهـا؛ ولـكن إذا حـصل إعـاقـة وتـدخّـل فـي قـوى الـسوق؛ بـحيث 
أصـبحت عـاجـزة عـن حتـديـد األجـور بـشكل واقـعيّ عـندهـا يـسمح لـولـيّ األمـر بـالـتدخّـل وحتـديـد األجـور، واألعـمال عـلى 

ثالثة مستويات: 
۱: املسـتوى األوّل: األعـمال الـضارّة بـاألفـراد واملـصلحة الـعامّـة ، وهـذه يـجب مـنعها ومـكافـحتها لـلضّرر الـذي تسـبّبه؛ 

مثل التكسّب بـ(مهر البغيّ، وحلوان الكاهن، والشعوذة، وامليسر، والرّبا). 
۲: املسـتوى الـثانـي: األعـمال املـباحـة والـتي تسـير بـطريـقة سـليمة ال حـرام فـيها وال حـاجـة مـلحّة إلـيها أو ضـرورة، فهـذه 

متروكة لقوى السوق " العرض والطلب "؛ لتحدّد أجرة العمّال فيها، وال تدخّل للدولة فيها إالّ باإلشراف. 
۳: املسـتوى الـثالـث: األعـمال الـتي تشـتدّ حـاجــة اجملـتمع إلـيها إلـى حـدّ الـضرورة، وعـرض الـعمّال فـيها قـليل، فهــذه 
لـلدولـة أن تـتدخّـل فـيها وجتـبر الـعمّال عـلى الـعمل بـأجـر املـثل؛ فـفي احلـاالت الـعاديّـة يتحـدّد أجـر الـعامـل عـن طـريـق قـوى 
الــسّوق " الــعرض والــطلب "؛ ولــكن إذا دعــت الــضرورة واحلــاجــة فــيجوز لــلدولــة أن تــتدخّــل وحتــدّد األجــرة شــريــطة 
؛ بـل يـجوز تـدخّـل الـدولـة فـي هـذه احلـالـة وحتـديـد األجـر قـياسـا عـلى تـدخّـلها فـي حـاالت الـضرورة وتـسعير  1الـعدل

السّلع، ومن احلاالت الضرورية لتدخّل الدولة وحتديد األجر: 
 . ۱2: اشتداد حاجة الناس إلى نوع معنيّ من العمل ، مع ندرة العاملني في هذا اجملال

۲: حـمايـة مـصالـح أصـحاب الـعمل عـند تـواطـؤ الـعمّال فـيما بـينهم بهـدف رفـع األجـرة مـن خـالل الـنقابـات أو بـشكل 
 . ، أو عند حتكّم العمّال مبن يستخدمهم، أو حتكّم العمّال بسوق العمل 4جماعيّ، فهنا حتديد األجور يعتبر واجبا 3

۳: مـنع اسـتغالل الـعمّال واسـتغالل جهـلهم بـحالـة الـسوق وتـأمـني مسـتوى حـياة الئـق، وهـذا لـه بـعد اقـتصادي مـن 
حـيث تـرشـيد الـعملية االنـتاجـية عـن طـريـق حتسـني خـطط دراسـة املشـروعـات، والتخـطيط لـها بـشكل جـيّد، فـعند حتـديـد 
األجـر لـلعامـل فـي مـثل هـذه احلـالـة تـبقى الـقـوّة الشـرائـية فـي يــد الـفئة الـغالـبة فـي اجملـتمع وهـم الـعمّال، السـتيعاب قـدر 

 . 5من اإلنتاج ممّا له أكبر األثر في التقليل من األزمات االقتصادية وحدّتها أوقات الفساد

۳: فـي حـاالت اجلـهاد واحلـرب: فـإذا احـتاج اجملـتمع إلـى صـناعـة اآلت احلـرب -ومـا هـو فـي حـكمه- فـإنّ لـلدولـة تـشغيل 
الـعمّال مـع حتـديـد أجـرهـم، وهـنا ألنّ الـعمل الـذي يـوجّـهون إلـيه لـيس مـن قـبيل الـعمل االقـتصادي الـهادف إلـى إنـتاج 

1 - محمد المبارك . أراء ابن تیمیة في الدولة ومدى تدخلھا في المجال االقتصادي .ص 144
2 - د. سعید سعد مرطان . مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم . ص86

3 - د. رفیق المصري . أصول االقتصاد اإلسالمي . ص 203
4 - د. حمد بن عبد الرحمن الجنیدل . مناھج الباحثین في االقتصاد اإلسالمي . ص 269

5 - د. محمد أحمد صقر . االقتصاد اإلسالمي ، مفاھیم ومرتكزات . ضمن قراءات في االقتصاد اإلسالمي . ص 48 ـ 49
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ســلع وخــدمــات الســتهالك املســتهلكني، ولــيس مــن خــلفه عــائــدّ مــادّيّ، ولــو تــرك هــكذا لــعزف الــعمّال عــنه؛ مــثل 
االسـتثمار فـي املـنافـع الـعامّـة ، فـهنا تـتدخّـل الـدولـة وتـؤمّـن أصـحاب املـهن الـذيـن يـنتجون سـلعا حـربـية، وحتـدّد لـهم األجـر 
الـذي يـضمن حـقوقـهم واحلـقوق الـعامّـة لـلناس، فـتدخّـل الـدولـة فـي احلـالـتني األولـى والـرابـعة حتـقيقا ملـصلحة عـامّـة، أمّـا 
 . 1تدخّلها في احلالتني الثانية والثالثة فلتحقيق العدل بني أصحاب األعمال والعمّال منعا لالستغالل والضّرر والضّرار

ويـجب ربـط أجــور الـعمّال مبسـتوى األسـعار؛ ممّـا يـضمن حـياة كـرميـة ومـحترمـة لـهم، وهـذا مـوقـف غـايـة فـي األهـمية فـي 
ظـلّ ظـروف التضخّـم املـعاصـر؛ إذ يـطمئن الـعامـل وال يـصبح ارتـفاع األسـعار والـغالء مـصدر رعـب لـه يهـدّده وأسـرتـه، 

فإذا حصل ارتفاع أسعار فلإلدارة زيادة رواتب العاملني مبا يحقّق لهم الكفاية. 
، بـينما  2أجـر املـثل: يـرى الـبعض أنّ أجـر املـثل يـعني حسـب املـصطلحات االقـتصاديـة احلـديـثة أجـر الـفرصـة الـضائـعة

شـكّك الـبعض بـفكرة أنّ أجـر املـثل هـو األجـر الـعادل الـذي يـجب أن يتحـدّد بـه األجـر فـي عـقد اإلجـارة فـي حـاالتـه كـلّها 
، مـؤكّـدا عـلى أنّ أجـر املـثل هـو األجـر الـذي يسـتحقّه أمـثالـه مـن الـعمّال فـي الـسوق ، ويـتمّ حتـديـده مـن قـبل ولـي األمـر 

 . 3مبشورة من أهـل اخلبرة وحسب متوّسط أجور السّوق

واألصـل أن حتـدّد األجـرة وفـق قـوى الـسو؛ ولـكن فـي حـاالت يـلجأ إلـى حتـديـد أجـر املـثل، وهـو كـبديـل، ويتحـدّد بـناءا 
عـلى مـتوسّـط أجـرة عـامـل آخـر مـن الـتخصّص نـفسه والـظـروف نـفسها والـسوق نـفسه فـي ذلـك الـوقـت، وقـد عـقد فـصال 
فـي فـتاواه عـن أجـرة املـثل أو عـوض املـثل، بـنيّ فـي بـدايـته أهـمية حتـقيق هـذه املـسألـة أجـر املـثل ومـرجـعيّته مـن الـقرآن الـكرمي 

والسّنّة النبوية:  
وأجــر املــثل هــو األجــر املــسمّى فــي الــعرف؛ أيّ الــذي تــعارف عــليه الــناس، وتــقسّم األجــور واألثــمان فــي الــعقود إلــى 

قسمني: 
۱: الـسّعر واألجـر الـذي اعـتاده الـناس، وهـو الـذي يـتكوّن عـن طـريـق قـوى الـسوق، وفـي الـظروف الـعاديّـة، وهـذا الـذي 

يعتمد في أجر املثل وسعر املثل. 
۲: الـسّعر واألجـر الـذي يـكون نـتيجة زيـادة الـطلب عـلى الـعمل بـشكل فـيه إفـراط، أو نـتيجة تـدخّـالت يـكون الـقصد 
مـنها اإلضـرار؛ سـواء مبـصلحـة الـعمّال كـ(اإلضـرار مـن قـبل أصـحاب الـعمل)، أو (اإلضـرار مبـصلحة أصـحاب الـعمل 
كـالـتواطـؤ مـن أصـحاب الـعمل أو أيّ أسـباب أخـرى طـارئـة)، وهـذا الـذي يتحـدّد فـيه ثـمن املـثل،  وهـو األجـر املـتعارف 

عليه، الذي يتولّد نتيجة العرض والطلب في األحوال العاديّة. 
ومن احلاالت التي يلجأ فيها إلى حتديد أجر املثل ما يلي: 

1 - د. حسین شحاتھ . نظرة ابن تیمیة إلى المشكالت االقتصادیة المعاصرة (2) . مجلة االقتصاد اإلسالمي . العدد 17 ربیع الثاني 1403ھـ ص 
22

2 -د. محمد أحمد صقر . االقتصاد اإلسالمي ، مفاھیم ومرتكزات .  ضمن قراءات في االقتصاد اإلسالمي . ص 48   
3 - د. رفیق المصري . أصول االقتصاد اإلسالمي. ص 201
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۱: عـند احلـاجـة إلـى املـهن والـعمّال وأصـحاب الـصناعـات؛ مـثل (الـفالّح والـنّسّاج والـبنّاء)، فـإنّ ولــي األمــر يـجبرهـم 
عـلى الـعمل حلـاجـة الـناس إلـى مـهنهم وصـناعـاتـهم، مـقابـل أجـر املـثل بـعدل بـعيدا عـن الـوكـس والشّـطط، وكـذلـك احلـاجـة 

لضرورات القتال واجلهاد وحتقيق األمن اجلماعيّ للناس واالستعدادات املادّيّة واملعنوية للجهاد. 
۲: فـي حـالـة فـساد الـعقد نـتيجة جـهالـة األجـر: األصـل فـي اإلسـالم أن يتحـدّد أجـر الـعامـل وأن يـعلم بـه؛ ولـكن إذا فسـد 
الـعقد ال يـعني ضـياع حـقوق الـعامـل وسـقوط أجـره؛ بـل يسـتحقّ أجـرة املـثل مـهما كـان حـتّى ولـو كـان صـبيّا أو مـحجورا 

 . 1عليه

۳: إذا فسدت (املضاربة أو اإلجارة أو املشاركة أو املزارعة أو املساقاة) فإنّ العامل الذي فيها يستحقّ أجرة املثل.   
اإلجبار على العمل: 

، ولـلفرد إرادة  2األصـل أنّ الـعامـل حـرّ فـي الـعمل الـذي يـريـده مـا دامـت احلـاجـات مـؤمّـنة، واألمـور تسـير بـشكل جـيّد

وحـرّيّـة فـي اخـتيار نـوع الـعمل وظـروفـه؛ حـتّى أنّ عـقد الـعمل الـذي هـو عـقد إجـارة وأطـرافـه صـاحـب الـعمل والـعامـل، 
األصـل فـيه احلـرّيّـة والـتراضـي وال يـنعقد بـاإلكـراه، أمّـا إذا تـرتّـب ظـلم وفـساد نـتيجة حـاجـة الـناس الشـديـدة لـنوع مـن 
الــعمل، وقــلّة الــعامــلني فــي هــذا اجملــال أو فــي حــالــة حتــكّم أصــحاب الــعمل بــالــعمّال ، واســتغاللــهم أو إضــرار الــعمّال 

، انطالقا من األمور التالية:  3بأصحاب العمل ، يتدخّل وليّ األمر من باب منع الظلم والفساد

۱: واجـب الـدولـة اإلسـالمـية تـأمـني احـتياجـات اجملـتمع، وحـقّها فــي اإلشـراف والـرقـابـة بـاسـتمرار عـلى نـشاطـات األفـراد، 
ومــنها الــنشاطــات االقــتصاديـــة؛ خــاصّــة وأنــها متــلك أجهــزة تخــطيط تــكشف مــدى احلــاجــة احلــقيقية لــألمّــة، وتــبنيّ 

 . 4الثغرات التي بحاجة إلى سدّ ومعاجلة، فتوجّه اجلهود إليها حسب ما تتطلّب مصلحة األمّة

۲: أنّ هـذه املـهن فـرض كـفايـة، ومـتى لـم يـقم بـها أحـد أصـبحت فـرض عـني، والـدولـة هـي صـاحـبة احلـقّ فـي اإلشـراف 
 . 5على الفروض وتنفيذها واإلجبار عليها

۳: إنّ تـدخّـل الـدولـة هـنا وإجـبارهـا ألصـحاب املـهن واألعـمال عـلى الـعمل، لـيس وقـوفـا مـع طـبقة ضـدّ طـبقة فـي صـراع 
 . 6قائم بني طبقتني؛ املستخدمني والعمال، وإمنا إقامة للعدل في مجتمع موحّد متآلف متحابّ

٤: لـيس املـقصود بـتدخّـل الـدولـة وإجـبارهـا ألصـحاب بـعض املـهن بـالـعمل إطـالق يـد ولـيّ األمـر فـي الـتدخّـل فـي حـرّيّـة 
الـعمّال وأصـحاب املـهن؛ ولـكنّ هـذا الـتدخّـل يـأتـي ضـمن اإلطـار الـذي يـكفي حـاجـة الـناس ويـدفـع الـضّرر عـنهم وعـن 

 . 7املصلحة العامّة، ووفق القاعدة الفقهية "الضّرورة تقدّر بقدرها"

1 - علي عبد الرسول . المبادئ االقتصادیة في اإلسالم . ص 138
2 - محمد المبارك . الدولة عند ابن تیمیة . من بحوث أسبوع الفقھ اإلسالمي ومھرجان اإلمام ابن تیمیة . دمشق 16ـ21 شوال 1380 ھـ ص 871

3 - د. سعید سعد مرطان . مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم . ص 87
4 - المرجع السابق ص 85

5 - محمد المبارك . أراء ابن تیمیة في الدولة ومدى تدخلھا في المجال االقتصادي . ص 136
6 - صالح كركر . نظریة القیمة . ص 227

7 - د. أحمد الحصري . السیاسة االقتصادیة والنظم المالیة في الفقھ اإلسالمي . ص129
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٥: إنّ التدخّل إمنّا يكون عند الضرورة فقط.  
وعليه يبرز دور الدولة أو وليّ األمر في مجال العمل في النواحي التالية: 

۱: توفير فرص العمل للعمّال وتدريبهم ورفع كفاءتهم؛ ممّا يجعلهم يستغلّون مواهبهم خدمة للصالح العامّ. 
۲: مراقبة النشاط االقتصادي والعالقة بني العمّال وأصحاب العمل من خالل احلسبة واحملتسب. 

 . ۳1: إجبار أصحاب املهن الضـرورية عند احلاجة على مزاولة أعمالهم حتقيقا ملنفعة عامّة

1 - د. سعید سعد مرطان . مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم . مرجع سابق . ص 85
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الصكوك االسالمية كبديل لتمويل االستثمارات 
ومواجهة انهيار أسعار البترول في الدول النفطية

تـعدّ الـدول الـعربـية مـن أكـثر الـبلدان فـي الـعالـم الـتي حتـتوي عـلى ثـروات بـاطـنية هـائـلة؛ سـواء مـن (مـعادن) أو (طـاقـات 
متجـدّدة)، كـما حتـوز عـلى أضخـم احـتياطـيّ لـلبترول فـي الـعالـم، إضـافـة إلـى مـوقـعها اإلسـتراتـيجي فهـي تـتحكّم فـي 

قنوات عديدة لنقل البترول إلى أنحاء العالم كافّة؛ممّا يجعلها رقما صعبا في حركة النشاط االقتصادي العاملي. 
 ميـثّل الـبترول املـصدر الـرئـيس لـعائـدات مـعظم الـدول الـعربـية فـهو يـعتبر سـلعة اسـتراتـيجية لـلتبادل االقـتصاديّ؛ بـل 

والسياسيّ، فله مكانة كبيرة على خريطة التجارة الدولية. 
وقـد شهـدت أسـواق الـبترول الـعاملـية فـي اآلونـة األخـيرة هـزّات عـنيفة صـاحـبها انـخفاض كـبير فـي أسـعاره؛ ممّـا أثّـر عـلى 
اقـتصاديـات الـبلدان املـنتجة لـه والـعربـية خـاصّـة؛ األمـر الـذي دفـعها إلـى الـبحث عـن سـبل وأدوات بـديـلة لـكبح تـبعيّتها 

له واعتماد اقتصادياتها عليه من أجل حتقيق اإلقالع االقتصادي. 
ويـتمثّل الـبديـل األوفـر حـظّا فـي الـصكوك االسـالمـية الـتي تـعمل عـلى حشـد املـوارد املـالـية ومتـويـل املـشاريـع الـتنمويـة 
واالسـتثماريـة ومتـويـل عجـز اخلـزيـنة بـاإلضـافـة إلـى قـدرتـها عـلى الـتحوّط وإدارة مـخاطـر انهـيار أسـعار الـنفط؛ مـن خـالل 

أهمّ أنواعها واملتمثّل في صكوك البترول. 
احملور األوّل: املنطقة العربية والظاهرة البترولية 

عـرف الـبترول فـي الـعراق الـقدمي بـاسـم (مـيزوبـوتـيما) فـيما قـبل املـيالد بـآالف الـسنني، كـما عـرف فـي مـصر أيّـام الـفراعـنة 
الــذيــن اســتخدمــوه فــي مــواد الــتحنيط، واســتخدم اإلنــسان رواســبه أو مــا يخــرج مــنه مــن خــالل شــقوق األرض فــي 
(الـتدفـئة، واإلضـاءة، رصـف الـطرق، الـبناء، الـتطبيب)، ومـازالـت آثـار بـابـل فـي الـعراق تـدلّ عـلى اسـتعماالت اإلنـسان 
لـإلسـفلت فـي الـبناء، كـذلـك داخـل األهـرامـات املـصريـة وقـد تـطوّرت اسـتعماالت الـبترول مـع الـزمـن والـتقدّم احلـضاري 
لـإلنـسان، ولـم يـبدأ الـتنقيب عـنه بـاحلـفر واسـتثماره بـشكل واسـع إالّ فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن الـتاسـع عشـر وأوائـل 
الـقرن العشـريـن؛ حـيث اسـتخدم الـبترول ألوّل مـرّة مـن اآلبـار الـتي حـفرت سـنة ۱۸٦۷م فـي كـلّ مـن أملـانـية وبنسـلفانـيا 

في الواليات املتحدة.  

العربية مرداسي أحمد رشاد 
باحث دكتوراه جامعة عباس لغرور  

الجزائر

بوطبة صبرينة 
باحثة دكتوراه جامعة محمد خيضر 

الجزائر
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أوّال: مفهوم البترول: هناك العديد من التعاريف ملفهوم البترول نأخذ الشائع منها:  
تـعريـف الـبترول:  الـبترول كـلمة مـن أصـل التـينيّ؛ وتـعني: زيـت الصخـر (Petr ) صخـر +(Oleum) زيـت، 
وهـو مـادّة بسـيطة؛ حـيث أنّـه يـتكوّن كـيميائـيا مـن عـنصريـن فـقط هـما (الهـيدروجـني والـكربـون) ، ومـركّـب مـن حـيث 

اختالف خصائص مشتقّاته باختالف التركيب اجلزئيّ لكلّ منها وباعتباره خليطا من املواد الهيدروكاربونية. 
 الـبترول سـائـل دهـنيّ لـه رائـحة خـاصّـة متـيّزه وتـختلف ألـوانـه بـني (األسـود، األخـضر، الـبني واألصـفر)، كـما تـختلف 

 . 1لزوجته تبعا لكثافته النوعيّة 

 أنواع البترول: 
لـلنّفط تـصنيفات عـديـدة متـكن املـتعامـلني بـشأنـه مـن الـتعرّف عـلى نـوعـية الـنفط اخلـامّ، ومـن ضـمن هـذه الـتصنيفات 
تـصنيفات الـنفط حسـب الـكثافـة، وحسـب نسـبة الـكبريـت املـوجـودة فـيه؛ فحسـب الـكثافـة ميـكن تقسـيم الـنفط اخلـامّ 

إلى: 
(نـفط ثـقيل، نـفط مـتوسّـط، ونـفط خـفيف)، وتـرجـع خـاصّـيّة اخـتالف كـثافـة الـبترول إلـى نسـبة الهـيدروكـربـونـات 
الـثقيلة فـيه، فـكلّما زادت هـذه النسـبة زادت كـثافـته؛ وذلـك بسـبب إمـكان احلـصول عـلى الـنفط، وفـي احلـقيقة فـالـنفط 
اخلـفيف أكـثر طـلبا فـي الـسوق وأغـلى سـلعة؛ الحـتوائـه عـلى كـميّات كـبيرة مـن املشـتقّات الـبترولـية وبـالـذّات الـغازولـني، 

الذي يعتبر املشتقّ البترولي األكثر طلبا في العالم.  
كـما ميـكن تـصنيف الـبترول إلـى بـترول حـلو بنسـبة كـبريـت مـنخفضة، وبـترول حـامـض بنسـبة كـبريـت عـالـية؛ فـالـبترول 
اخلـفيف احلـلو قـليل الـكبريـت أغـلى ثـمنا فـي أسـواق الـنفط الـعاملـية، كـما أنّ مشـتقّات الـنفط كـاجلـازولـني وزيـت الـتدفـئة 

تتمتّع بسوق رائجة هي األخرى. 
لـوجـود أنـواع وأصـناف مـختلفة مـن الـبترول فـقد متّ اإلنـفاق بـني مـقاولـي الـنفط عـلى اخـتيار أنـواع محـدّدة تـكون مبـثابـة 
مـعيار لـلجودة وعـلى أسـاسـها يـتمّ (زيـادة أو خـفض) قـيمة السّـلع الـبترولـية؛ فـعلى مسـتوى الـعالـم اخـتير خـام '' بـرنـت'' فـي 
املـملكة املتحـدة لـيكون مـرجـعا عـاملـيا، يسـتخدم خـام بـرنـت كـمعيار لـتسعير ثـلثي إنـتاج حـقول الـنفط الـعاملـي؛ خـاصّـة 
فـي األسـواق األوروبـية ويـتكوّن " بـرنـت " مـن مـزيـج نـفطي مـن ۱٥ مـكوّنـا مـختلفا فـي مـنطقتي بـرنـت ونـينيان فـي بحـر 
الـشمال الـلتني تـنتجان نـحو ٥۰۰ ألـف بـرمـيل يـومـيا، ويـعتبر" بـرنـت " مـن أنـواع الـنفط اخلـفيفة بسـبب وزنـه الـنوعـي 
الـبالـغ ۳۸ درجـة حسـب معهـد الـبترول األمـريـكي API وانـخفاض نسـبة الـكبريـت فـيه الـتي تـصل إلـى ۷۳٪ و بـناءا 

1 مشدن وھیبة،" أثر تغیرات أسعار البترول على االقتصاد العربي خالل الفترة 1973-2003،" مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستر (منشورة)، 
جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، 2005، ص:19.
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عـلى الـفروق بـينه وبـني اخلـامـات األخـرى فـإنّـه -بـشكل عـامّ- يـباع بـسعر أعـلى مـن سـلّة نـفط " أوبـك " بـنحو دوالر 
 . 1للبرميل، وبسعر أيضا أقلّ من خام غرب تكساس بنحو دوالر أيضا

ثانيا-اخلصائص العامّة للبترول: 
 للبترول مميّزات مهمّة ترفعه فوق مصافّ مصادر الطاقة البديلة نظرا ملا يلي:  

حـيث أنّ الهـيدروجـني املـدمـوج مـع الـكربـون يـعطيه خـواصّ ال تـوجـد فـي غـيره مـن تـركـيبه الـكيماوي فـريـد •
املـواد وهـذا الـدمـج وهـبه اهلل تـعالـى مـجّانـا، وقـد حـاول اإلنـسان تـقليد الـطبيعة فـي هـذا اجملـال؛ لـكنّ الـتكالـيف 

باهضة جدّا؛ 
يـؤدي ارتـفاع نسـبة الـكبريـت فـي الـزيـت اخلـامّ إلـى تـقليل جـودتـه وتـخفيض سـعره؛ ألنّ احـتراقـه مـع الـبنزيـن •

يؤدي إلى تلوث الهواء وتتأثّر بالعوامل (االقتصادية والسياسية)؛ ممّا يضفي عليها طبيعة دولية وأهمّيّة؛  
البترول مادّة استراتيجية خاصّة؛ •
يعتبر البترول مصدرا ناضبا يتناقص بكثافة استعماله؛ •
تبلغ املشتقّات البترولية حوالي ۸۰۰۰۰ منتجا؛ •
البترول هو املصدر الرئيس للطاقة، ويعتمد عليه التطوّر التكنولوجي املعاصر والفنّ اإلنتاجي السائد؛  •
• . 2تتركّز معظم منابع البترول في الدول النامية، بينما يتوفّر الفحم في الدول الصناعية

احملور الثاني: اإلطار املفاهيميّ للصّكوك االسالمية 
 تــعتبر الــصّكوك االســالمــية مــن الــبدائــل الــتي تــعتمدهــا املــؤسّــسات املــالــية االســالمــية فــي (متــويــل مــشاريــعها 

االستثمارية ،وتوفير السيولة، وتستهدفها احلكومات)؛ لتحقيق التنمية االقتصادية 
تعريف الصّكوك اإلسالمية: 

 أطــلقت املــعايــير الشــرعــية لهــيئة احملــاســبة واملــراجــعة لــلمؤسّــسات املــالــية اإلســالمــية عــلى الــصّكوك اإلســالمــية اســم 
(صـكوك االسـتثمار) متـييزا لـها عـن األسـهم وسـندات الـقرض، وعـرّفـتها بـأنّـها:" وثـائـق مـتساويـة الـقيمة متـثّل حـصصا 
شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع أو خـدمـات، أو فـي مـلكية مـوجـودات مشـروع مـعنيّ أو نـشاط اسـتثماري خـاصّ؛ 

وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب، وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله". 

1 زغبي نبیل،" أثر السیاسات الطاقویة لالتحاد األوروربي على قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري"، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستیر 
(منشورة)، جامعة سطیف1، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 2012، ص:18.

2 مشدن وھیبة، مرجع سابق ، ص:23.
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 وعـرّفـها مجـمع الـفقه اإلسـالمـي الـدولـي بـأنّـها: "أداة اسـتثماريـة تـقوم عـلى جتـزئـة رأس املـال إلـى حـصص مـتساويـة؛ 
وذلـك بـإصـدار صـكوك مـالـية بـرأس املـال عـلى أسـاس وحـدات مـتساويـة الـقيمة، ومسجّـلة بـأسـماء أصـحابـها؛ بـاعـتبارهـم 

 . 1ميلكون حصصا شائعة في رأس املال وما يتحوّل إليه بنسبة ملكية كلّ منهم فيه"

أهمية وأهداف الصكوك اإلسالمية: 
أهمية الصكوك اإلسالمية: 

لقد ازدادت أهمية إصدار الصكوك اإلسالمية نتيجة العديد من العوامل، من أبرزها: 
إنّ الـوصـول بـفكرة الـصكوك اإلسـالمـية إلـى مسـتوى الـتداول الـعاملـي يـوضّـح مـدى سـعة وحـكمة وتـكامـل الـنظام •

اإلسالمي؛ 
إتـاحـة الـفرصـة أمـام الـبنوك املـركـزيـة السـتخدام الـصكوك اإلسـالمـية ضـمن أطـر السـياسـة الـنقديـة وفـقا لـلمنظور •

اإلســالمــيّ؛ مبــا يــساهــم فــي امــتصاص الســيولــة، ومــن ثــمّ خــفض مــعدّالت التضخّــم، وإتــاحــة الــفرصــة أمــام 
املؤسّسات املالية اإلسالمية إلدارة السيولة الفائضة لديها؛ 

تـلبّي احـتياجـات الـدولـة فـي متـويـل مـشاريـع الـبنية (الـتحتية والـتنمويـة) بـدال مـن االعـتماد عـلى سـندات اخلـزيـنة •
والدّين العامّ؛ 

تـساعـد فـي حتسـني ربـحية املـؤسّـسات املـالـية والشـركـات ومـراكـزهـا املـالـية؛ وذلـك ألنّ عـمليات إصـدار الـصكوك •
اإلسالمية تعتبر عمليات خارج امليزانية وال حتتاج لتكلفة كبيرة في متويلها وإدارتها؛ 

الـصكوك أداة تـساعـد عـلى الـشفافـية، وحتسـني بـنية املـعلومـات فـي الـسوق؛ ألنّـه يـتطلّب الـعديـد مـن اإلجـراءات •
ودخول العديد من املؤسّسات في عملية اإلقراض؛ ممّا يوفّر املزيد من املعلومات في السوق. 

أهداف الصكوك اإلسالمية: 
تتمثّل األهداف األساسية إلصدار الصكوك اإلسالمية فيما يلي: 

املـساهـمة فـي جـمع رأس مـال متـويـل إنـشاء مشـروع اسـتثماري؛ مـن خـالل تـعبئة مـوارده مـن املسـتثمريـن؛ وذلـك •
مـن خـالل عـرض صـكوك وفـق مـختلف صـيغ الـتمويـل اإلسـالمـية فـي أسـواق املـال؛ لـتكون حـصيلة االكـتتاب 

فيها رأس مال املشروع؛ 
تـسعى إلـى احلـصول عـلى السـيولـة الـالّزمـة لـتوسـيع قـاعـدة املـشاريـع وتـطويـرهـا، وهـو اإلجـراء الـذي يـتمّ مبـوجـبه •

حتـويـل األصـول املـالـية لـلحكومـات والشـركـات إلـى وحـدات تـتمثّل فـي الـصكوك االسـالمـية، ومـن ثـمّ عـرضـها 
في السوق جلذب املدخّرات لتمويل املشاريع االستثمارية طويلة األجل؛  

1 أشرف محمد دوابھ،" إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمیة"، ورقة عمل مقّدمة لمؤتمر المصارف اإلسالمیة الیمنیة، " الواقع وتحدیات المستقبل"، 
نادي رجال األعمال الیمنیین، صنعاء، الیمن، یومي 20و21 من مارس2010، ص:03.
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حتســني الــقدرة االئــتمانــية والهــيكل الــتمويــليّ لــلمؤسّــسات املــصدرة لــلصكوك ؛مــن حــيث أنّــها تــتطلّب •
الــتصنيف االئــتمانــي لــلمحفظة بــصورة مســتقلّة عــن املــؤسّــسة ذاتــها، ومــن ثــمّ يــكون تــصنيفها االئــتمانــي 

 . 1مرتفعا

احملور الثالث: أهميّة الصّكوك االسالمية في حتقيق التنمية االقتصادية ومواجهة انهيار أسعار البترول 
 تشـير الـتوقّـعات بـزيـادة حجـم سـوق الـصكوك اإلسـالمـية مـن ٤۱ مـليار دوالر حـالـيّا إلـى أكـثر مـن ۱۰۰ مـليار دوالر 
خـالل الـسنوات اخلـمس الـقادمـة األمـر الـذي يـؤكّـد قـدرتـها عـلى حشـد املـوارد املـالـية لـتمويـل املشـروعـات الـتنمويـة 
الــكبرى؛ مــثل مشــروعــات الــبنى الــتحتية كـ(الــنفط والــغاز والــطرق واملــطارات واملــوانــي) وغــيرهــا مــن املشــروعــات 

  . 2التنموية، وكذلك لتمويل التوسّعات الرأسمالية للشركات

دور الصكوك اإلسالمية في متويل املشاريع االستثمارية:  
 إن ّالـتركـيز عـلى املـصادر الـداخـلية لـتوفـير املـوارد املـالـية وربـطها بـاسـتخدامـات تـنمويّـة حـقيقية يـعتبر خـيارا  أمـثل خـاصّـة 
لـلدول الـعربـية، وقـد تـكون الـصكوك االسـالمـية مـن األدوات الـفعّالـة فـي هـذا اجملـال؛ ألنّـها قـادرة عـلى حتـقيق الـغرضـني 
مـعا، وهـما (تـعبئة املـوارد وضـمان تـوجـيهها) إلـى مـجاالت الـوسـائـل الـفعّالـة فـي هـذا اجملـال؛ إذ أنّ التحـدّي الـكبير 
والـرئيسـي فـي مـجال الـصناعـة املـالـية اإلسـالمـية ال يـكمن فـقط فـي قـدرة االبـتكارات املـالـية عـلى تـعبئة املـوارد املـالـية، وإمنّـا 
فـي طـريـقة اسـتخدام هـذه املـوارد؛ بـحيث تـقرّب بـني تـلك املـوارد وبـني الهـدف الـتنمويّ املـنشود مـنها، وعـليه فـكفاءة 

استخدام املوارد املالية التي متّ جمعها عن طريق الصكوك اإلسالمية توازي قدرتها على تعبئة هذه املوارد. 
 وتـتنوّع الـصكوك اإلسـالمـية بـشكل يـجعلها تـالئـم قـطاعـات اقـتصاديـة مـختلفة؛ فنجـد صـكوك املـرابـحة تـالئـم األعـمال 
الــتجاريــة وصــكوك السّــلم هــي األنســب لــتمويــل املــشاريــع الــزراعــية والــصناعــات االســتخراجــية واحلــرفــيّني، فــي حــني 
تسـتخدم صـكوك االسـتصناع فـي متـويـل قـطاع اإلنـشاءات والـعقارات، -وبـالـرغـم مـن أهـمية هـذه الـصّيغ فـي متـويـل 
املشـروعـات االسـتثماريـة- تـبقى صـكوك املـشاركـة هـي األكـثر مـالءمـة لـتمويـل أنـواع االسـتثمارات كـافّـة (الـطويـلة األجـل 
واملــتوسّــطة والــقصيرة)، كــما تــصلح جلــميع أنــواع الــنشاطــات (االقــتصاديــة الــتجاريــة مــنها والــصناعــية والــزراعــية 
واخلـدمـية)؛ وذلـك ملـا تـتميّز بـه مـن مـرونـة فـي أحـكامـها مـكانـية/؟؟ وانـعقادهـا فـي أيّ مـجال، وكـذلـك األمـر بـالنسـبة 

 . 3لصكوك املضاربة؛ إالّ أنّها متتاز عن صكوك املشاركة في فصلها إدارة املشروع عن ملكيّته

1 نوال بن عمارة،"الصكوك اإلسالمیة ودورھا في تطویر السوق المالیة اإلسالمیة تجربة السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة - البحرین-"، مجلة 
الباحث، جامعة ورقلة، العدد 09، 2011،  ص:255-254.

2 فتح الرحمان علي محمد الصالح،" دور الصكوك اإلسالمیة في تمویل المشروعات التنمویة"، ورقة بحث مقدمة إلى منتدى الصیرفة اإلسالمیة، 
بیروت، لبنان، جویلیة 2008، ص:19.

3 سلیمان ناصر، ربیعة بن زید،" الصكوك االسالمیة كأداة لتمویل التنمیة االقتصادیة ومدى إمكانیة االستفادة منھا في الجزائر"، ورقة عمل مقدمة 
للمؤتمر الدولي حول،" منتجات وتطبیقات االبتكار في الھندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة االسالمیة"، جامعة 

سطیف1، الجزائر، یومي5 و6  من ماي 2014، ص:08.

www.giem.info � 42الصفحة | 

االقتصاد

http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

أهمية الصكوك اإلسالمية في مواجهة انهيار أسعار البترول في الدول النّفطية العربية: 
ميــكن لــصكوك الــبترول أن تــعمل عــلى مــواجــهة تــقلّبات أســعار الــبترول فــي األســواق الــعاملــية، وتــنهض بــاحلــكومــات 

النفطية ذلك من خالل: 

۱- أسباب انهيار أسعار النفط: 
 انــخفضت أســعار الــنفط أكــثر مــن الــنّصف مــنذ أواســط عــام ۲۰۱٤م حــتّى بــدايــة عــام ۲۰۱٥م، وانــخفضت أســعار 
املـعادن األخـرى أيـضا، ولـكن بـأقـلّ حـدّة، وهـي عـادة مـا تـتفاعـل مـع الـنشاط االقـتصاديّ الـعاملـي، وفـي هـذا األمـر داللـة 

على أنّ عوامل خاصّة بسوق النفط هي التي أدّت إلى انخفاضه على نحو حادّ 
 ولـقد تـضافـرت عـدّة عـوامـل أدّت إلـى االنـخفاض احلـالـيّ الـذي نشهـده فـي أسـعار الـنفط؛ وهـي مـتعلّقة بـالـعرض، أو 

الطلب وبعوامل توقّعات مستقبليّة. 
أ- عوامل العرض والطلب: 

 بـاخـتصار شـديـد، بـعد نـحو عـقد ونـصف الـعقد مـن الـزمـن مـن انهـيار األسـعار مـنذ أواسـط الـثمانـينيات مـن الـقرن 
العشــريــن بــدأت األســعار فــي االرتــفاع مــنذ عــام ۲۰۰م  بســبب صــعود الــصني والــهند وغــيرهــا مــن دول شــرق آســية، 

وبقيت مرتفعة خالل معظم العقد املاضي (أكثر من ۱۰۰ دوالر بالنسبة إلى البرميل الواحد منذ عام ۲۰۱۰م). 
 وذلـك لسـببني أسـاسـيني هـما :ارتـفاع الـطلب فـي دول مـثل الـصّني، ونـقص اإلمـدادات مـن دول كـانـت مـضطربـة سـياسـيّا 
فـي الشـرق األوسـط، كـ(الـعراق، ولـيبية)؛ ونـظرا إلـى تـأخّـر اسـتجابـة الـعرض لـلطلب حـينئذ، أدّى ذلـك إلـى ارتـفاع 

األسعار.  
وفـي أواسـط عـام ۲۰۱٤م، بـدأت زيـادة الـعرض تظهـر فـي األسـواق، وأخـذ الـعرض الـعاملـيّ يـتزايـد عـلى نـحو أكـبر مـن 
الـطلب، وفـي سـبتمبر بـدأت األسـعار فـي االنـزالق وكـانـت األسـواق تـتوقّـع أن تـخفض أوبـك (وهـي تـنتج ٤۰٪ مـن 
اإلنـتاج الـعاملـي) إنـتاجـها لـتعادل الـعرض الـعاملـيّ لـلطلب؛ ولـكنّها لـم تـفعل شـيئا فـي اجـتماعـها الشهـير فـي نـوفـمبر 
وامـتنعت املـملكة الـعربـية الـسعوديـة ( وهـي املـنتج املـرجّـح فـي األسـواق) عـن التخـلّي عـن حـصّتها فـي األسـواق، وأبـقت 
أوبـك عـلى سـقف إنـتاجـها عـند ۳۰ مـليون بـرمـيل يـومـيّا وكـان ذلـك مـفاجـئا لـألسـواق، فـأدّى ذلـك إلـى تـهاوي األسـعار 
لـيواصـل نـفط بـرنـت انهـياره مـن ۸۰ إلـى ٦۰ دوالر بـالنسـبة إلـى الـبرمـيل الـواحـد فـي ديـسمبر عـام ۲۰۱٤م لـيصل إلـى مـا 

دون ٥۰ دوالر في ۲۰۱٥م. 
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ب- قناة التوقّعات املستقبليّة: 
 إضـافـة إلـى عـامـلي الـعرض والـطلب كـانـت ثـمّة قـناة الـتوقّـعات املسـتقبلية بـشأن الـوضـع الـعامّ للسـياسـة الـنقديـة فـي 
الـواليـات املتحـدة، وتـأثـيره فـي أسـعار الـنفط واملـعادن؛ فـخالل الـعقد املـاضـي تـنامـى اسـتخدام الـنفط بـوصـفه سـلعة مـالـية 
لـلمتاجـرة واملـضاربـة بـه فـي أسـواق املـال، وفـي ظـلّ الـتوقّـعات بـقرب رفـع أسـعار الـفائـدة (مـن مـنطقة الـصفر) فـي الـواليـات 
املتحـدة واخلـروج مـن السـياسـة الـنقديـة الـتوسـعية غـير الـتقليديـة الـتي اتّـبعها االحـتياطـي الـفدرالـي األمـيركـي مـنذ انـفجار 
األزمـة املـالـية الـعاملـية عـام ۲۰۰۸م، مـع بـقاء أسـعار الـفائـدة مـنخفضة فـي مـناطـق رئـيسة مـن الـعالـم؛ كـمنطقة (الـيورو، 
والـيابـان) فـإنّ ذلـك يـؤدّي إلـى أمـريـن، أحـدهـما تـوجـيه رؤوس األمـوال واحملـافـظ االسـتثماريـة لـالسـتثمار فـي األصـول 
املـالـية مـثل أذونـات اخلـزيـنة وسـنداتـها، واآلخـر ارتـفاع سـعر صـرف الـدوالر األمـيركـي، وهـو مـا يـضعف الـطلب فـي مـناطـق 

 . 1مستهلكة رئيسة متعلّقة بالعالم مثل منطقة( اليورو واليابان)

۲-دور صكوك البترول في مواجهة انهيار أسعار البترول في الدول النفطية العربية: 
 تـعمل صـكوك الـبترول عـلى مـواجـهة مـخاطـر انهـيار أسـعار الـبترول والـتحوّط مـنها؛ فهـي تـقوم عـلى مـبدأ عـمل صـكوك 

السلم للتحوّط من تغيّر األسعار فهي تعمل على: 
أ- تدعيم ميزانية التنمية: 

 ميـكن لـلحكومـة أن حتـصل عـلى الـتمويـل لـتنفيذ املـشاريـع الـنافـعة عـن طـريـق صـكوك الـبترول املـذكـورة، فـتحصل الـيوم 
عـلى ثـمن الـبترول الـذي سـتنتجه غـدا، وتـنهض هـذه األداة بـتلك الـوظـيفة بـالـكفاءة نـفسها الـتي حتـقّقها الـسندات؛ بـل 
أنّـها تـتفوّق عـليها كـثيرا ذلـك أنّ مـصيبة احلـكومـات فـي وقـتنا احلـاضـر هـو إغـراق نـفسها بـالـدّيـون عـن طـريـق إصـدار 
الـسّندات، والسـبب فـي ذلـك إمنّـا يـعود إلـى عـدم وجـود ضـابـط ذاتـيّ يحـدّد قـدرة احلـكومـة عـلى حتـمّل الـديـون، ونـتيجة 
لـضغط الـعوامـل السـياسـية تـفرط احلـكومـات فـي إصـدار تـلك الـسندات وتـثقل كـاهـل خـزيـنتها بـالـدّيـون؛ ولـكنّ الـنموذج 
الـذي تـقترحـه صـكوك الـبترول يـتضمّن ضـابـطا ضـمنيّا فـإنّ احلـكومـة عـندمـا تـبيع الـبترول سـلما فهـي تـواجـه بـالـضّرورة 
حــدّا أعــلى ال ميــكن لــها أن تتّخــطّاه هــو قــدرتــها عــلى إنــتاج تــلك الســلعة ومــنه ال تــبيع إالّ بــقدر طــاقــتها عــلى حتــمّل 

الدّين. 
ب- حتقيق االستقرار في ميزانية التشغيل: 

 إنّ عــملية إصــدار صــكوك الــبترول سهــلة وميسّــرة، وال يــكتنفها أيّ (صــعوبــات أو تــعقيدات) ال ســيّما إذا طــوّر لــها 
سـوق لـلتداول، ومـن ثـمّ فـإنّ احلـكومـات تسـتطيع خـالل أيّـام أو أقـلّ مـن ذلـك أن حتـصل عـلى املـال بـبيعها الـبترول سـلما 

بواسطة تلك الصّكوك فتسدّ حاجتها عند بروزها مباشرة. 

1 خالد بن راشد الخاطر،" تحدیات انھیار أسعار النفط والتنویع االقتصادي في دول مجلس التعاون"، المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، 
الدوحة، قطر، 2015، ص:06-03.
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ج- التوزيع عبر األجيال: 
 عــندمــا تــبيع احلــكومــة الــيوم الــبترول الــذي ســتنتجه غــدا فــإنّــها حتــمل نــفسها بــديــن ســيتمّ تســديــده فــي الــتاريــخ 
املسـتقبليّ، وعـندمـا يـتمّ ذلـك التسـديـد فـإنّ احلـكومـة سـتقتطع مـن مـواردهـا عـندئـذ لهـذا الـغرض، هـذا يـعني أنّ املـوارد 
املـالـية الـتي حـصلت عـليها الـيوم إلنـشاء مشـروع سـيدفـع جـزءا مـنها املـواطـنون فـي الـسنوات الـقادمـة عـندمـا تـقتطع 
احلـكومـة مـن املـوارد الـتي كـان ميـكن أن تـكون مـتاحـة لـهم لتسـديـد ذلـك الـدّيـن، هـذا يـعني أنّ الـدّيـن املـذكـور يـؤدّي 
إلـى حتـقيق الـعدالـة عـبر األجـيال، واألداة الـتي نـقترحـها تـنهض بهـذه الـوظـيفة بـشكل كـاف؛ ألنّ إصـدارهـا يـتمخّض عـنه 
ديـن يـتعلّق بـذمّـة احلـكومـة تـدفـعه فـي املسـتقبل، أيّ: حتـمله لـلمواطـنني ضـمن مـيزانـياتـها املسـتقبلية، ومـن ثـمّ يـشاركـون 

في حتمّل أعباء املشاريع التي يتمتّعون مبنافعها. 
د- تنفيذ السياسة النقدية: 

 ملّـا كـانـت هـذه الـصكوك قـابـلة لـلتداول، ولـها سـوق ميـكن لـلحكومـة وهـي مـصدر لـها أن تسـتعيدهـا فـإنّـها نـافـعة كـأداة 
لـتنفيذ السـياسـة الـنقديـة، فـإذا رغـبت فـي سـحب السـيولـة تـوسّـعت فـي إصـداراهـا فـقبضت الـنقود مـن الـناس وأعـطتهم 
تـلك الـصكوك الـتي ال متـثّل وسـائـل دفـع جـاهـزة، ومـن ثـمّ ليسـت جـزءا مـن الـقاعـدة الـنقديـة، وإذا رغـبت فـي زيـادة 
مسـتوى السـيولـة اسـتردت تـلك الـصكوك مبـا يشـبه اإلقـالـة مـن الـدّيـن وأعـطت حـملتها الـنقود الـتي تـضاف إلـى السـيولـة 

 . 1فتمثّل حقنا في االقتصاد

اخلامتة: 
خلّـصت هـذه الـدراسـة إلـى أنّ الـصكوك اإلسـالمـية متـثّل أفـضل بـديـل تـنمويّ لـتحقيق مـتطلّبات االقـالع االقـتصادي فـي 

الدول العربية حيث توصّلت إلى: 
الـصكوك االسـالمـية لـها دور كـبير فـي حشـد املـوارد املـالـية؛ مـن خـالل إصـداراتـها لـتمويـل املـشاريـع الـتنمويـة ، وحتـقيق 
الـتنمية االقـتصاديـة بـاإلضـافـة إلـى دورهـا الـكبير فـي متـويـل عجـز اخلـريـنة فـي الـدول الـعربـية ومـساعـدتـها عـلى اخلـروج مـن 
شـبح املـديـونـية، بـاإلضـافـة إلـى دور صـكوك الـبترول والـتي متـثّل أحـد الـصكوك احلـديـثة واملـتوافـقة مـع الـضوابـط الشـرعـية 

في التحوّط وإدارة مخاطر تقلّبات أسعار البترول في األسواق العاملية. 
لهذا تعتبر الصكوك االسالمية كبديل اقتصادي للدول التي تعتمد على الرّيع البترولي في نشاطها االقتصادي. 

1 محمد علي القري،" صكوك البترول أداة مالیة بدیلة ألذونات الخزانة الحكومیة"، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، 
المملكة العربیة السعودیة، 1992، ص :18-15.
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قائمة املراجع: 
(۱)- أشـرف محـمد دوابـه،” إدارة مـخاطـر الـصكوك اإلسـالمـية”، ورقـة عـمل مـقدة ملـؤمتـر املـصارف اإلسـالمـية الـيمنية، " الـواقـع وحتـديـات املسـتقبل"، نـادي 

رجال األعمال اليمنيي، صنعاء، اليمن، يومي ۲۰ و۲۱ من مارس ۲۰۱۰. 
(۲)- خـالـد بـن راشـد اخلـاطـر،" حتـديـات انهـيار أسـعار الـنفط والـتنويـع االقـتصادي فـي دول مجـلس الـتعاون"، املـركـز الـعربـي لـألبـحاث ودراسـة السـياسـات، 

الدوحة، قطر، ۲۰۱٥. 
(۳)- زغـبي نـبيل، ” أثـر السـياسـات الـطاقـويـة لـإلحتـاد األوروربـي عـلى قـطاع احملـروقـات فـي االقـتصاد اجلـزائـري”، مـذكـرة مـقدمـة لـنيل شـهادة املـاجيسـتير 

(منشورة)، جامعة سطيف ۱، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ۲۰۱۲. 
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مـقدمـة لـلمؤمتـر الـدولـي حـول،" مـنتجات وتـطبيقات االبـتكار فـي الـهندسـة املـالـية بـني الـصناعـة املـالـية الـتقليديـة والـصناعـة املـالـية االسـالمـية"، جـامـعة سـطيف ۱، 
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بيروت، لبنان، جويلية ۲۰۰۸. 
(٦)-مشــدن وهــيبة،" أثــر تــغيرات أســعار الــبترول عــلى اإلقــتصاد الــعربــي خــالل الــفترة ۱۹۷۳-۲۰۰۳،" مــذكــرة مــقدمــة لــنيل شــهادة املــاجيســتر 

(منشورة)، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، ۲۰۰٥. 
(۷)-محـمد عـلي الـقري،" صـكوك الـبترول أداة مـالـية بـديـلة ألذونـات اخلـزانـة احلـكومـية"، مـركـز أبـحاث االقـتصاد اإلسـالمـي، جـامـعة املـلك عـبد الـعزيـز، 

اململكة العربية السعودية، ۱۹۹۲. 
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النظام النقدي واملالي الدولي الراهن: التحديات ورهانات املستقبل

احللقة (۲) 

إنّ عجـز الـنظام الـنقدي واملـالـي الـدولـي عـن مـواكـبة الـتطورات السـريـعة فـي االقـتصاد الـعاملـي قـد أدّت إلـى ظـهور الـعديـد 
من التحديات؛ ممّا يجعل من قضية اإلصالح اجلدّيّ والعميق مسألة بالغة األهمية. 

وفـي ظـلّ حتـوّل الـقوى االقـتصاديـة فـي الـعالـم، وصـعود الـدول الـناشـئة -بـاإلضـافـة إلـى الـتعاون بـني دول الـبريـكس- سـوف 
يشهـد الـنظام الـنقدي الـدولـي حتـوّال؛ وذلـك بـاالنـتقال مـن نـظام نـقدي دولـي يهـيمن عـليه الـدوالر إلـى نـظام مـتعدّد 
الـعمالت، كـما يـتوقـع أن يـقوم الـذهـب بـدور مـحوريّ فـي عـمليات الـتحوّل الـتي يشهـدهـا ويـعرفـها الـنظام الـنقدي 

الدولي. 
 تراجع وضعف الدوالر األمريكيّ 

ممّـا ال شـكّ فـيه أنّ هـيمنة الـدوالر األمـريـكي بـاعـتباره عـملة الـعالـم االحـتياطـية األولـى قـد اسـتفادت مـنه الـواليـات املتحـدة 
بـعدّة طـرق، هـذا مـا قـالـه بـنبرة كـئيبة وزيـر املـالـية الـفرنسـي "جـيسكار ديسـتان" لـيصف ( االمـتياز اخلـيالـيّ) لـلواليـات 
املتحـدة األمـريـكية؛ فـقد كـانـت أكـثر حتـكّما فـي سـياسـتها الـنقديـة أكـثر مـن أيّ بـلد آخـر، كـما اسـتفادت مـن متـويـل 
مـنخفض الـتكلفة مـقارنـة بـالـبلدان املـتقدمـة األخـرى؛ فـلم تـكن لـديـها احلـاجـة لـالحـتفاظ بـاحـتياطـات صـرف أو اخلـوف 
مـن أزمـة متـويـل خـارجـية تهـدّد تـنافسـيّتها؛ إذ ميـكنها احلـصول عـلى الـتمويـل بـكلّ بـساطـة مـن خـالل الـلجوء إلـى طـبع 
الـدوالر؛ لـكن بـعد األزمـة املـالـية الـعاملـية بـدأ الـنظر إلـى هـذه االمـتيازات بـعني الـريـبة؛ فـقد نـتجت عـنها اضـطرابـات وعـدم 
اسـتقرار اقـتصادي عـاملـي؛ فـأصـبحت الـواليـات املتحـدة األمـريـكية أكـبر مـديـن فـي الـعالـم، وفـي املـقابـل جنـد الـصني كـأكـبر 

دائن في العالم، وهو ما يجعل متويل الدّين األمريكي أكبر خطر يتهدّد االقتصاد العاملي. 
إنّ ارتـفاع كـمّيّة الـدوالر الـتي حتـتفظ بـها املـصارف املـركـزيـة أدّت إلـى إضـعاف الـدوالر األمـريـكي بـدايـة مـن ۲۰۰۲ م، 
وحـامـت الـشكوك حـول قـيمة هـذه األرقـام الـفلكية لـلدّيـن األمـريـكي فـي إمـكان بـقاء الـدوالر الـعملة االحـتياطـية الـرئـيسة 
فـي الـعالـم، وفـي الـوقـت الـراهـن مـع اسـتمرار الـواليـات املتحـدة فـي هـذه السـياسـة ال يـوجـد بـديـل أو عـملة مـرجـعية تـتمتع 

الدكتور لحلو موسى بوخاري 
أستاذ محاضر - االقتصاد والتمويل الدولي 

جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
الجزائر
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بـاالسـتقرار النسـبيّ ميـكّنها أن تـقوم بـدور الـعملة االحـتياطـية؛ فـال الـنيّ الـيابـانـي وال الـيورو ميـكنه أن يـقوم بهـذه املـهمّة 
حـالـيّا؛ فـحتّى مـا قـبل انـفجار أزمـة الـدّيـون السـياديـة األوروبـية كـانـت تـعرض قـضية مـدى اسـتعداد األوروبـيني جلـعل 
الـيورو عـملة رئـيسة، وحتـقيق مـنطقة الـيورو ملـعدّالت منـوّ ضـعيفة، بـينما الـنيّ الـيابـانـي ال ميـكن أن يـقوم بـدور الـعملة 

 . 1االحتياطية؛ نظرا لصغر حجم االقتصاد الياباني لتحمّل هذا الدور

حسـب الـبنك الـعاملـيّ سـيؤدّي تـنامـي أهـمية الـدول الـناشـئة خـالل الـعقد الـقادم -خـصوصـا الـصني-؛ الـتي سـتصبح أكـبر 
قـوّة اقـتصاديـة فـي الـعالـم فـي غـضون سـنة ۲۰۲٥ م إلـى بـروز نـظام نـقدي دولـي مـتعدد األقـطاب؛ ممّـا سـيفقد الـدوالر 

انفراده بالرّيادة في النظام النقدي الدوليّ؛ حيث سيتقاسمها مع اليورو واليوان الصينيّ. 

صعود العملة الصّينيّة (اليوان): 
فــي ظــلّ تــراجــع وتــدهــور الــدوالر األمــريــكي، وعــدم قــدرة الــني والــيورو واســتعدادهــما ألداء دور الــعملة االحــتياطــية 
الـعاملـية، تـتّجه األنـظار نـحو الـيوان الـصيني؛ حـيث سـيكون الـتحوّل نـحو الـيوان بـصفة تـدريـجية؛ نـظرا لـعدم قـابـلية 
حتـويـله؛ إالّ فـي حـدود ضـيّقة، ويـتداول فـي بـلد يـفتقد إطـارا مـؤسـساتـيّا سـليما، وهـو مـا يـعتبر مـن الـعوائـق الـرئيسـية 
2لـتدويـله،  رغـم ذلـك تـسعى الـصني ألن تـقوم عـملتها بـدور مـهمّ فـي الـنظام الـنقدي الـدولـي؛ لـكنّ املـلحوظ هـو وجـود 

فـجوة بـني حجـم االقـتصاد الـصيني ونـفوذ عـملتها؛ ممّـا يـجعل الـنظام الـنقديّ الـدولـيّ يـعيش مـرحـلة جـديـدة مـن الـتقلّب 
والالتأكّد؛ ممّا يجعل من الذهب أحد األصول التي ستقوم بدور مهمّ في هذه املرحلة. 

بـالـرغـم مـن أنّ الـصني تـساهـم بـحوالـي ۱۲ بـاملـائـة مـن الـتجارة الـعاملـية؛ إالّ أنّ نسـبة الـيوان فـي تـسويـة املـدفـوعـات الـدولـية 
لـم تـتجاوز ۰.۲٤ بـاملـائـة فـي سـنة ۲۰۱۰ م؛ إالّ أنّـه مـن املـتوقّـع أن يـقوم الـيوان بـدور كـبير فـي تـسويـة املـدفـوعـات الـدولـية 
. وخـالل الـرّبـع األخـير مـن عـام ۲۰۱۲ م بـلغ حجـم الـتجارة الـدولـية بـالـيوان مـا قـيمته ۱٥٤ مـليار دوالر أو  3فـي املسـتقبل

۱٤٪ من جتارة الصني، مقارنة بال شيء قبل ثالث سنوات. 
4وضـعت الـصني فـي فـيفري ۲۰۱۲ م خـطّة مـن ثـالث مـراحـل لـلتدويـل الـكلّيّ لـليوان خـالل العشـر سـنوات الـقادمـة 

تـبنّت الـصني فـي هـذا اخملـطّط سـياسـة حـذرة جـدّا؛ فهـي تـريـد اإلبـقاء عـلى اخملـاطـر حتـت السـيطرة؛ بـحيث تـسمح لـها 
سـياسـة الـصرف املـنتهجة بـاحلـفاظ عـلى الـنموّ املسـتمر واملـرتـفع لـالقـتصاد الـصيني، بـاإلضـافـة إلـى احلـفاظ عـلى املسـتوى 

 André Astrow, Gold and the International Monetary System, A Report by the Chatham House Gold Taskforce 1

The Royal Institute of International Affairs, 2012, p 11-12.
 Ibid , p 12.2

 Ramona Orastean, Chinese Currency Internationalization - Present and Expectations, International Economic 3

Conference of Sibiu 2013 Post Crisis Economy: Challenges and Opportunities, IECS 2013, p 684.
4 فـي خـطوة تـعكس تـزایـد أھـمیة تـدویـل الـیوان أطـلق بـنك اإلمـارات دبـي الـوطـني مـؤّخـرا سـنة 2012 م مـنتجات مـصرفـیة جـدیـدة بـالـعملة الـصینیة، 
الـیوان، تـتضّمن حـسابـات جـاریـة وحـسابـات تـحت الـطلب وودائـع ثـابـتة تسھّـل إجـراء عـملیات الـتسویـات الـتجاریـة الـمرتـبطة بـعالقـات تـجاریـة مـع 

الشركات الصینیة.
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املعيشـيّ لـسكّانـها، واإلبـقاء عـلى االسـتقرار السـياسـيّ بـبقاء احلـزب احلـاكـم فـي احلـكم، تـدرك قـيادة احلـزب الشـيوعـيّ 
جـيّدا أنّ فـقدان السـيطرة عـلى األوضـاع الـنقديـة كـان أحـد األسـباب الـرئيسـية لـسقوط املسـتمر لـلنظام الـوطـني الـسابـق 

سنة  ۱۹٤۹ م. 
أحـد األسـباب الـتي تـركـت الـقيادة الـصينية تـتريّـث فـي تـدويـل الـيوان هـو عـدم مـعرفـة اآلثـار الـتي سـتنجرّ جـرّاء هـذا 
الــتدويــل، تــتوق الســلطات الــنقديــة الــصينية أن تــعاظــم اســتخدام الــيوان فــي عــمليات الــفوتــرة لــلتجارة اخلــارجــية 
سـيخفض مـن الـتدفّـقات الـداخـلة لـلصرف األجـنبي، فـي الـواقـع أن تـنامـي أسـواق األوفـشور لـليوان سـيجعل املـؤسّـسات 

احمللية واألفراد أكثر حساسيّة لسعر الصرف وأسعار الفائدة. 
تـنتهج السـلطات الـصينية سـياسـة حـذرة فـيما يـتعلّق بـالـذهـب؛ فـهناك حـرص كـبير مـن الـصني عـلى عـدم لـفت االنـتباه 
عـلى زيـادة احـتياطـاتـها الـذهـبية، مـخافـة أن يـتولّـد لـدى األفـراد واملـؤسّـسات ردّ فـعل غـير طـبيعيّ لشـراء الـذهـب وفـقدان 

 . 1الثقة في األوراق النقدية؛ ممّا ينعكس سلبا على االستقرار االقتصاديّ لها

يـتّجه الـنظام الـنقدي الـدولـي الـراهـن إلـى االبـتعاد عـن نـظام (الهـيمنة) الـتي يسـيطر عـليها الـدوالر األمـريـكي إلـى نـظام 
(متعدّد األقطاب)، سيكون فيه (الدوالر، العملة الصينية واليورو) من الركائز األساسية له.  

هذا التحوّل يتوافق مع التطوّر الطويل األجل ملوازين القوى االقتصادية في االقتصاد العامليّ. 
الشكل رقم (۲): نسبة الناجت احمللّيّ الصينيّ في االقتصاد العامليّ 

  Source: People 's Bank of China

تغيّر موازين القوّة في االقتصاد العامليّ: 
لـقد تـغيّرت قـواعـد الـلعبة االقـتصاديـة؛ حـيث لـم تـعد حـصرا بـيد الشـركـاء الـتقليديـني؛ بـل انـضمّ إلـيهم العـبون جـدد 
في مقدّمتهم الهند والصني، باإلضافة إلى وروسية والبرازيل وجنوب إفريقية التي تعرف اختصارا بدول البريكس.  
انـتقال مـوازيـن الـقوّة االقـتصاديـة مـن الـغرب إلـى الشـرق، وإن كـانـت مـالمـحه قـد ظهـرت قـبل فـترة مـن الـزمـن؛ إالّ أنّـه بـدأ 
يـنمو بـشكل درامـيّ خـالل الـسنوات األخـيرة، ورغـم الـوعـيّ الـغربـيّ املـبكّر بـقوّة الـصني وآسـية عـمومـا فـإنّ هـذا الـوعـي لـم 
يــترجــم إلـى أيّ نـوع مـن االسـتعداد مـن جـانـب الـدول الـغربـية، وهـي تـرى أنـها تـفقد تـدريـجيا نـفوذهـا فـي قـيادة عجـلة 

 World Gold Council, Gold, the renminbi and the multi-currency reserve system, January 2013, p22-28. 1
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االقـتصاد الـعاملـيّ، فـي ظـلّ انـدفـاع آسـيويّ قـويّ فشـلت مـعه جـميع السـياسـات احلـمائـيّة الـتي متـارسـها الـدول الـغربـيّة 
حـالـيّا، بـعد أن أدركـت هـذه الـدول مـؤخّـرا أنّ مـزيـدا مـن الـتقدّم فـي مـضمار حتـريـر الـتجارة والـعوملـة االقـتصاديـة وديـنامـيّة 
اقـتصاد الـسوق، وهـي املـفاهـيم الـتي سـنّها الـغرب نـفسه وروّج لـها، يـعني مـزيـدا مـن الـدّعـم فـي تـبديـل مـوازيـن االقـتصاد 

العامليّ.  
كـما أنّ ارتـفاع أسـعار الـطاقـة فـي األسـواق الـعاملـية، والـضغوط التضخـمية فـي الـدول الـكبرى، وانـخفاض قـيمة الـعملة 
األمـريـكية، وارتـفاع مسـتوى عجـز احلـسابـات اجلـاريـة فـي الـواليـات املتحـدة إلـى مسـتويـات قـياسـية مـقابـل منـوّ قـويّ فـي 
فـوائـض احلـسابـات اجلـاريـة فـي بـقيّة دول الـعالـم، قـامـت جـميعها دورا مـهمّا فـي مـعادلـة الـتحوّل الـعاملـيّ، وهـي مـعادلـة 

1يصعب (تغيير أو تبديل) مكوّناتها في ظلّ العديد من االعتبارات االقتصادية والسياسية املعقّدة. 

يـوضّـح الـشكل رقـم (۳) تـطوّر وتـوزيـع الـقوة االقـتصاديـة فـي الـعالـم بـني (۱۸۷۰ و۲۰٥۰)م، يـالحـظ أنّـه خـالل غـالـبية 
فــترة قــاعــدة الــذهــب (۱۸۷۹-۱۹۱۳) م أنّ مــنطقة اإلســترلــيني واملــكوّنــة مــن بــريــطانــيا ومســتعمراتــها هــي املهــيمنة 
تـقريـبا مـن حـيث الـناجت احملـليّ اإلجـمالـيّ، تـليها فـي املـرتـبة الـثانـية الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، أمّـا خـالل فـترة "بـريـتون 
وودز" بــني (۱۹٤٥ و۱۹۷۳)م، كــانــت الــواليــات املتحــدة الــقوة املهــيمنة مــن دون مــنازع؛ لــكنّ األوضــاع ســتتغيّر 
جـذريّـا فـي املسـتقبل؛ بـحيث سـتتجاوز الـصني الـواليـات املتحـدة األمـريـكية مـن حـيث الـناجت احملـلّيّ مـقوّم بـتعادل الـقوّة 
الشـرائـية فـي حـدود سـنة (۲۰۱٥)م وسـتتجاوزهـا الـهند -أيـضا- فـي حـدود سـنة ۲۰٤۰ م وفـي غـضون سـنة ۲۰٥۰ م 
سـيكون االقـتصاد الـصينيّ والـهندي الـوحـيدان الـلذان سـيتجاوز نـاجتـهما احملـلّي ۱٥ بـاملـائـة مـن إجـمالـيّ الـناجت احملـلّيّ 
اإلجـمالـيّ الـعاملـيّ؛ وذلـك بـاسـتخدام أسـعار الـصرف لـتعادل الـقوّة الشـرائـية لـسنة ۲۰۰٥ م . فـي حـني سـيكون نـصيب 
االقـتصاد األمـريـكيّ أقـلّ مـن ۱۰ بـاملـائـة، وتـنخفض حـصّة مـنطقة الـيورو إلـى أقـلّ مـن ٥ بـاملـائـة وفـي أقـصى احلـاالت؛ وهـي 

 . 2توسّع منطقة اليورو فلن يتجاوز عتبة ۱۰ باملائة

1  أحمد محمد المناوي، تغیر موازین القوى االقتصادیة.. العالم یتجھ شرقا، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، متاح على موقع: 
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?

nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=HomePageECSSR&lang=ar_، تاریخ الدخول : 29-10- 2015 م.
 Agnès Bénassy-Quéré, Réformer le système monétaire international, Direction de l’information légale et 2

administrative, Paris, 2011, p. 15.
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الشكل رقم (۳): موازين القوى االقتصادية العاملية (۱۸۷۰-۲۰٥۰)م 

 Source : Agnès Bénassy-Quéré and Jean Pisani-Ferry, op.cit., p.16.

BRICS وإنشاء بنك مواز ملؤسّسات بريتون وودز:  1التعاون االقتصادي بني دول البريكس 

يـعيش الـنظام الـعاملـي احلـالـيّ مـرحـلة انـتقالـية تـتميّز بـالـفوضـى السـياسـية واالقـتصاديـة، وحتـاول دول الـبريـكس إرسـاء 
قـواعـد نـظام عـاملـيّ جـديـد بـعيدا مـن إيـقاع الـالعـبني الـتقليديـني الـذيـن أرسـوا الـنظام الـسائـد الـذي كـرّس هـيمنة الـقوى 

الغربية الكبرى التقليدية، وأدّى إلى توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء.  
وقـد شهـدت آلـيّة الـتعاون بـني هـذه الـدّول حتـسّنا مسـتمرّا فـي األعـوام الـقليلة املـاضـية، وتـشكّلت بـشكل أوّلـيّ هـيكلة 
تــعاون فــي مــجاالت األمــن الســياســي والــتنمية االقــتصاديــة والــتعاون الــعملي، وتــطوّرت هــذه الهــيكلة حــالــيّا حــتى 
أصـبحت مـنصّة مـهمّة لـألسـواق الـناشـئة والـدول الـنامـية فـي إجـراء الـتبادالت واحلـوار فـي مـجاالت االقـتصاد واملـالـية 
والـتنمية؛ وبـذلـك صـارت دول الـبريـكس قـوّة حـيويّـة فـي صـيانـة السـلم واالسـتقرار وتـفعيل الـنموّ االقـتصادي وتـعزيـز 

 . 2نزعة التعدّديّة وتنشيط دميقراطية العالقات الدولية

عــقدت دول الــبريــكس الــقمّة اخلــامــسة لــها فــي دوربــان/ جــنوب إفــريــقية فــي مــارس ۲۰۱۳ م الــتي عــزّزت الــتعاون 
والشـراكـة بـني الـدول األعـضاء. وخـرجـت بـقرارات مـهمّة سـيكون لـها تـأثـير كـبير عـلى االقـتصاد الـعاملـي والـنظام الـنقدي 

1 كـلمة « بـریـكس» ھـي مـختصر للحـروف األولـى (بـالـلغة االنـكلیزیـة) الـمكّونـة ألسـماء الـدول صـاحـبة أسـرع نـمّو اقـتصادي فـي الـعالـم، وھـي: الـبرازیـل 
وروسـیة والـھند والـصین وجـنوب أفـریـقیة. تـشّكل مـساحـة ھـذه الـدول ربـع مـساحـة الـیابـسة (حـوالـي 40 مـلیون كـلم2)، وعـدد سـّكانـھا یـقارب 3 مـلیارات 
نـسمة؛ أّي: أكـثر مـن 40 % مـن سـّكان األرض وتـملك أكـثر مـن خـمس الـناتـج الـقومـي الـعالـمي. ومـن الـمتوقّـع كـما یـرى بـعض االقـتصادیـین أن تـنافـس 
اقـتصادات ھـذه الـدول بحـلول الـعام 2050م اقـتصاد أغـنى الـدول فـي الـعالـم حـالـیّا؛ وذلـك حسـب دراسـات مجـموعـة "غـولـدمـان سـاكـس" الـبنكیة الـعالـمیة، 

والتي كانت أّول من استخدم ھذا المصطلح العام 2001م.
http://arabic.cntv.cn/program/news_ar/ :2 دول البریكس تصبح قوة دافعة للنمّو االقتصادي في العالم، مقال متاح على موقع

،shtml.20130327/102433 تاریخ الدخول: 29-10-2013 م.
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الـدولـي؛ فـقد اتـفق قـادة الـدّول اخلـمس عـلى إقـامـة بـنك تـنمية مشـترك؛ بهـدف متـويـل مـشاريـع كـبيرة فـي الـبنية الـتّحتيّة 
لـلبريـكس وآلـيّة الحـتياطـيّ الـطوارئ؛ حـيث سـتضع مجـموعـة بـريـكس فـي االحـتياط قـسما مـن احـتياطـياتـها الـهائـلة مـن 
الـعمالت ( ٤٤۰۰ مـليار دوالر، متـلك الـصني ثـالثـة أربـاعـها) ملـساعـدة بـعضها الـبعض إذا مـا دعـت احلـاجـة. ويـقدّر 
االحـتياطـيّ املشـترك عـلى األرجـح بـ ۲٤۰ مـليار دوالر يـسمح لـها بـتفادي االسـتعانـة بـصندوق الـنقد الـدولـي. كـما 
أعـلنوا عـن إقـامـة مجـلس لـألعـمال ومجـلس لـلمراكـز الـفكريـة، وكـشفوا عـن خـطّة عـمل تـرمـي لـتعزيـز الـتعاون فـي ۲۰ 
مجاال تقريبا؛ من بينها التمويل واالقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والصحة والزراعة والتبادالت الشعبية والثقافية.  
وأعـربـت الـدّول عـن دعـمها لـروسـية الـتي تـترأّس -حـالـيّا- مجـموعـة العشـريـن، فـيما يـتعلّق بـتعزيـز التنسـيق فـي سـياسـات 

االقتصاد الكلّيّ وضمان حتقيق منوّ قويّ ومستدمي ومتوازن لالقتصاد الدولي وتعزيز الوظائف. 
وقـد بـلغ حجـم املـبادالت الـتجاريـة بـني دول الـبريـكس فـي سـنة ۲۰۱٥م ٥۰۰ مـليار دوالر؛ لـذلـك سـيكون لـبنك لـتنمية 
جملـموعـة الـبريـكس مـغزى إيـجابـيّ لـدفـع مـرحـلة جـديـدة مـن الـعوملـة فـي ظـلّ الـبنية الـعاملـية احلـالـية، وفـي حـال اعـتمد عـمل 
بـنك الـبريـكس عـلى عـمالت غـير الـدوالر؛ فـإنّ ذلـك سـيسهم بـكيفيّة إيـجابـية فـي إصـالح الـنظام الـنقدي الـدولـي، مـا 
سـيمنح فـرصـة كـبيرة لـليوان الـصيني ليخـطو خـطوة تـاريـخية نـحو الـتدويـل الـواسـع، بـعد إدراجـه ضـمن سـلّة الـعمالت 
لـوحـدة حـقوق الـسحب اخلـاصـة، األمـر الـذي سـيشكّل تـأثـيرا عـميقا عـلى االقـتصاد واملـال الـدولـي. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك 
فـإنّ تـأسـيس بـنك الـبريـكس مـن املـمكن أن يـدفـع نـحو إصـالح الـنظام الـنقدي الـدولـي. كـما أنّ طـبيعة الـعملة الـتي 
سـيختار بـنك الـبريـكس اعـتمادهـا كـواسـطة لـإلقـراض واملـساعـدات سـيكون لـها تـأثـير كـبير عـلى الـنظام الـنقديّ الـدولـي. 
وإذا اخـتار بـنك الـبريـكس عـملة مـغايـرة لـلدوالر كـوسـيط ملـعامـالتـه فـإن ذلـك مـن دون شـكّ أنّـه سـيحدث تـغيّرا كـبيرا 

 . 1على النقدي الدولي التي يستحوذ عليها الدوالر األمريكي

محاوالت متعثّرة لإلصالح: 
  شهـد الـنظام الـنقديّ واملـالـي الـدولـي الـعديـد مـن احملـاوالت إلصـالحـه - ولـو أنّـها ليسـت مـكتملة -؛ فـإنّ اجلـهود الـتي 
بـذلـت بـني عـامـي (۲۰۰۹ و۲۰۱۰)م إلصـالح الـنظام الـنقدي الـدولـي؛ مبـا فـيها الـتغييرات املـقترحـة لـلصندوق الـنقدي 
الـدولـي، لـم تـؤدّ إلـى اتـخاذ أيّ إجـراءات مـهمّة؛ فـقد كـانـت مـقترحـات اإلصـالح قـادمـة مـن مـختلف اجلـهات: (مـحافـظ 
بـنك الـشعب الـصيني؛ وجلـنة عـقدتـها اجلـمعية الـعامّـة لـألمم املتحـدة بـشأن إصـالح الـنظام الـنقدي واملـالـي الـدولـي بـقيادة 
"جـوزيـف سـتيجليتز" احلـائـز عـلى جـائـزة "نـوبـل" فـي االقـتصاد؛ ومـبادرة احلـكومـة الـفرنسـية بـقيادة "ميشـيل كـامـديـسو" 

املدير اإلداري السابق لصندوق النقد الدولي). هذا فضال عن إسهامات أكادمييّة كثيرة من هذه املناقشة. 

1زوه شیاولي، أھمیة بنك البریكس بالنسبة للوضع المالي الدولي في الوقت الحالي، صحیفة الشعب الصینیة، یوم : 2013:03:28، مقال متاح 

على الموقع : http://arabic.people.com.cn/31659/8186819.html، تاریخ الدخول 29-10-2013 م.
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جتـدر اإلشـارة إلـى أنّ الـعنصر األوّل فـي اإلصـالح هـو مـنح دور أكـبر لـلنقود الـدولـية احلـقيقية واملـتمثّلة فـي الـذهـب 
بـالـدرجـة األولـى وحـقوق الـسّحب اخلـاصّـة الـتي يـصدرهـا صـندوق الـنقد الـدولـي فـي الـدرجـة الـثانـية؛ والـتي أنـشأهـا 

الصندوق في عام ۱۹٦۹م نتيجة ألزمة أخرى ضربت الدوالر.  
كـان إنـشاء حـقوق الـسحب اخلـاصـة مـصحوبـا بـالـتزام تـضمّنه اتـفاق تـأسـيس صـندوق الـنقد الـدولـي؛ بـجعل حـقوق 
الـسحب اخلـاصّـة «األصـل االحـتياطـيّ الـرئيسـيّ فـي الـنظام الـنقدي الـدولـي» (املـادّة الـثامـنة، والـباب الـسابـع، واملـادّة 
الـثانـية والعشـرون)؛ ولـكنّ هـذا االلـتزام ظـلّ حـبرا عـلى ورق- بـاسـتثناء بـعض اإلصـدارات الـدولـية حلـقوق الـسحب 
1اخلـاصّـة أثـناء األزمـة-. كـما يـجب تـعديـل اتـفاق تـأسـيس صـندوق الـنقد الـدولـي؛ بـحيث يـسمح بـاملـزيـد مـن املـرونـة فـي 

استخدام حقوق السحب اخلاصة؛ بحيث حتاكي طريقة عمل البنوك املركزية؛  
مبــعنى: أنّ حــقوق الــسحب اخلــاصّــة ميــكن إصــدارهــا أثــناء فــترات الــركــود الــعاملــيّ، ثــمّ ســحبها أثــناء فــترات الــرّواج 
واالزدهـار. وال بـدّ أن تـكون املـصدر الـرئـيس لـتمويـل صـندوق الـنقد الـدولـي أيـضا؛ فتحـلّ محـلّ اشـتراكـات احلـصص أو 

إقراض الصندوق من قبل البلدان األعضاء. 

مستقبل النظام املاليّ والنقديّ الدوليّ: 
ال شـكّ أنّ الـنظام الـنقدي الـدولـي عـلى حـافّـة الـتغيير؛ حـيث يـواجـه الـدوالر األمـريـكي- بـاعـتباره الـعملة املهـيمنة عـلى 
- حتـدّيـات عـديـدة مـن جـهات مـختلفة؛ وهـو مـا جـعل مـناقـشة هـذه املـسألـة مـن أبـرز الـقضايـا  الـنظام الـنقدي الـدولـيّ
املـعروضـة لـلنقاش بـني اخلـبراء وصـنّاع الـقرار، كـما تـعرض الـعديـد مـن األسـئلة: فهـل سـيتمّ اسـتبدال الـدوالر بـعملة 

احتياطيّة أخرى؟  
هـل سـيصبح الـنظام الـنقدي الـدولـي نـظامـا مـتعدّد األقـطاب (الـعمالت)؟ مـا املـكانـة الـتي سـتحتلّها الـصني فـي االقـتصاد 

العامليّ؟ ما دور الذهب في النظام اجلديد؟  
ال شــكّ أنّ الــنظام الــنقدي الــدولــي يــتّجه نــحو مســتقبل مــجهول يــكون مــتعدّد الــعمالت؛ حــيث ســيتقاســم الــدوالر 
الهـيمنة مـع الـعملة الـصينية والـيورو، كـما سـيقوم الـذهـب بـدور مـهمّ وأسـاس فـي العشـر سـنوات املـقبلة نـتيجة عـدم 
الــيقني بــخصوص قــيمة الــدوالر والــيورو والــعملة الــصينية، كــما ســيستمرّ تــراجــع الــواليــات املتحــدة األمــريــكية مــع 
اسـتمرار صـعود الـصني، وسـيكون الـطريـق أمـام الـصني مـليئا بـالتحـدّيـات السـياسـية واالقـتصاديـة؛ ممّـا يـجعل مـرحـلة 

التحوّل في النظام النقدي الدولي طويال للغاية. 

Jose Antonio Ocampo, Revoking America’s Exorbitant Privilege, article available on: http://www.project-1

syndicate.org/commentary/jose-antonio-ocampoon-the-us-threat-to-the-international-monetary-system
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ويـرى االقـتصاديّ "روبـرت مـندل" احلـائـز عـلى جـائـزة "نـوبـل" سـنة ۱۹۹۹ م إلـى أنّ الـذهـب سـيكون طـرفـا مـهمّا فـي 
الـنظام الـنقدي الـدولـي فـي الـقرن الـواحـد والعشـريـن، وحـينها لـن يـتم اسـتخدام الـذهـب كـما فـي الـسابـق؛ فـهو ال يـتوقّـع 
أن يـتمّ تـثبيت الـعمالت الـرئيسـية الـيورو والـدوالر مـقابـل الـذهـب؛ إالّ أنّـه سـوف يحـظى بـاهـتمام خـاصّ بـعد عشـر أو 
خـمس عشـر سـنة؛ حـيث يسـتخدم الـذهـب كـأداة لـلتسويـة بـني الـبنوك املـركـزيـة اخملـتلفة؛ لـكن دون أن يـتمّ تـثبيت 

سعره؛ حيث سيخضع لسعر السوق.  
. ويـرى "مـندل" أن  1ويشـير "مـندل" إلـى أنّ هـناك دوال بـدأت تسـتخدم أسـعار الـذهـب كـمؤشّـرات عـلى التضخـم 

السـبب فـي حـدوث األزمـة املـالـية الـعاملـية فـي سـبتمبر ۲۰۰۸ م يـكمن فـي تـقلّب أسـعار الـصرف بـشكل كـبير جـدّا، 
ولـعلّ أنّ تـوقّـعات "مـندل" بـشأن مسـتقبل ودور الـذهـب قـد بـدأت تـتحقّق بـالـفعل وهـو مـا يـالحـظ مـن اجتـاه الـبنوك؛ مـن 

 . 2خالل انتعاش جتارة الذهب بني البنوك املركزية بعد األزمة املالية العاملية األخيرة

فـي ظـلّ الـنظام الـنقدي الـدولـي الـراهـن الـذي يهـيمن عـليه الـدوالر يـبقى دور الـذهـب محـدودا نسـبيّا، فـي حـني أنـه فـي 
املـاضـي الـقريـب كـانـت الـبنوك املـركـزيـة حتـتفظ بـالـذهـب بـاعـتباره االحـتياطـيّ الـنهائـي الـذي قـد تسـتعمله مـباشـرة فـي 
الـدفـاع عـن عـمالتـها أو متـويـل الـواردات، كـما كـان لـلذهـب دور مـهمّ كـأداة لـلتحوّط ضـدّ اخملـاطـر اجلـيوسـياسـية، واألهـمّ 
مـن ذلـك اسـتخدامـه لـلتحوّط ضـدّ الـعمالت االحـتياطـية األخـرى كـالـدوالر؛ ولـكن هـناك الـعديـد مـن املـؤشّـرات عـلى 
اسـتعادة الـذهـب دوره الـنقديّ فـي املسـتقبل؛ خـصوصـا فـي ظـلّ عـدم الـيقني جـرّاء تـصاعـد قـيمة الـيوان الـصيني عـلى 
الـصعيد الـدولـي، ومـن املـرجّـح أن يـكون لـلذهـب دور أكـبر فـي عـملية االنـتقال إلـى نـظام نـقدي دولـي مـتعدّد الـعمالت 
االحـتياطـية؛ وهـذا مـا يـجعل دور الـذهـب فـي املسـتقبل أكـبر ممّـا هـو عـليه اآلن؛ فـاحـتياطـات الـذهـب تشهـد انـتقاال مـن 
املـصارف املـركـزيـة لـلدول الـصناعـية إلـى املـصارف املـركـزيـة لـلدول الـناشـئة خـصوصـا الـدول اآلسـيويـة مـنها؛ فحسـب 
تـقاريـر مجـلس الـذهـب الـعاملـي فـإنّ الـبنوك املـركـزيـة لـلدول الـناشـئة تشـتري الـذهـب مـن وقـت آلخـر لـكي تـضيفه إلـى 
احـتياطـيّاتـها. فـعلى سـبيل املـثال: تـضاعـفت مشـتريـات الـصني مـن الـذهـب بـ 5 مـرّات بـني سـنتي (۲۰۰۸ و۲۰۱۳) م 
عـلى أقـلّ تـقديـر، فـي حـني تـقدّرهـا بـعض اجلـهات بعشـر مـرّات؛ فـقد ارتـفع طـلب الـصني عـلى الـذهـب مـن ۷۰ طـن فـي 
، وهـذا مـا يفسّـر السـياسـة اجلـديـدة لـلبنوك املـركـزيـة الـغربـية جتـاه  3سـنة ۲۰۰۸م إلـى حـوالـي ۸۰۰ طـن سـنة ۲۰۱۳م

الـذهـب؛ وذلـك لـوقـف تـدفّـق الـذهـب مـن الـدول الـغربـية إلـى االقـتصادات الـناشـئة؛ فـقد أعـلن املـصرف املـركـزي األوروبـي 
و۲۰ مـن املـصارف املـركـزيـة األوربـية فـي ۱۹ مـن مـاي ۲۰۱٤م عـن عـقد االتـفاقـية الـرابـعة لـلمصارف املـركـزيـة حـول 

 Robert Mundel, The international monetary system in 21st century: could gold make a comeback? St. Vincent 1

College, Letrobe, Pennsylvania, March 12, 1997
.  Robert Mundell, International policy coordination and transmission, Journal of Policy Modeling, 35 201, .2

2013
 SRSrocco, Chinese Gold Demand…Twice As Much As Official Reported Figures, accessed 11-11-2015. 3

http://srsroccoreport.com/chinese-gold-demand-twice-as-much-as-official-western-reported-figures/chinese-
gold-demand-twice-as-much-as-official-western-reported-figures/
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CBGA، والـتي دخـلت حـيّز الـتنفيذ ابـتداء مـن ۲۷ مـن سـبتمبر ۲۰۱٤م، وتسـتمرّ ملـدّة خـمس سـنوات،  1الـذهـب 

وتــنصّ عــلى عــدم وجــود أيّ نــيّة أو مخــطّطات فــي الــوقــت الــراهــن لــبيع أيّ كــميّة مــعتبرة مــن الــذهــب الــذي بــحوزة 
املـصارف املـركـزيـة. متـتلك املـصارف املـركـزيـة حلـوالـي ۳۰٥۰۰ طـن مـن الـذهـب حسـب إحـصائـيات ۲۰۱۳ م، وهـو مـا 
يـعادل خـمس كـمية الـذهـب املسـتخرجـة حـتّى اآلن، وتـتركّـز أغـلب هـذه االحـتياطـات فـي دول أوروبـة الـغربـية وأمـريـكة 

الشمالية، كما أحملت في البيان أنّ الذهب ال يزال يشكّل لديها أحد االحتياطيات الرئيسية لديها.  
اخلامتة: 

يـواجـه الـنظام الـنقدي واملـالـي الـعاملـي مجـموعـة مـن التحـدّيـات لـعلّ أبـرزهـا: تـراجـع وضـعف الـدوالر األمـريـكي، صـعود 
العملة الصينية (اليوان)، تغيّر موازين القوّة في االقتصاد العامليّ، التعاون االقتصادي بني دول البريكس. 

جـرت الـعديـد مـن احملـاوالت املـتعثّرة إلصـالح الـنظام الـنقدي واملـالـي الـدولـي مـن جـهات مـتعدّدة؛ إالّ أنّـها لـم تـؤدّ إلـى 
نـتائـج مـلموسـة؛ بسـبب متـسّك الـواليـات املتحـدة األمـريـكية مبـوقـفها الـقاضـي بـاالحـتفاظ بـالـدوالر كـعملة مهـيمنة عـلى 
الــنظام الــنقدي واملــالــي الــعاملــي. ويــتطلّب اإلصــالح احلــقيقي (إصــالح احلــكم واإلدارة، وحتســني إدارة نــظام أســعار 
الـصرف الـعاملـي، وإعـادة الـذهـب إلـى الـقيام بـدوره فـي الـنظام الـنقدي الـدولـيّ)؛ ممّـا يـساهـم فـي جتـنّب املـضارب الـتالعـب 
بــقيمة الــعمالت الــنقديــة، وحتــقيق االســتقرار فــي أســعار الــصرف، وجتــنّب املســتويــات املــرتــفعة لــلتقلّبات فــي قــيمة 
الـعمالت، بـاإلضـافـة إلـى إعـطاء صـوت أقـوى لـلبلدان الـناشـئة والـنامـية يـعكس وزنـها وقـوّتـها االقـتصاديـة (وهـو مـا بـدأ 
يحـدث تـدريـجيّا لـتدويـل الـيوان الـصيني وإدراجـه فـي سـلّة احلـقوق اخلـاصّـة). وبـعيدا عـن االعـتماد الـنهائـي إلصـالحـات 
۲۰۱۰ م واملـناقـشات اخلـاصّـة بـاحلـصّة فـي عـام ۲۰۱٤ م فـإنّ الـتغيّرات ال بـدّ أن تـتضمن تـلك الـتي أوصـت بـها جلـنة 
"سـتيجليتز"، واملـبادرة الـفرنسـية، ومـن بـني هـذه املـقترحـات إلـغاء حـقّ الـنقض الـذي تـتمتّع بـه أيّ دولـة بـشكل دائـم. 
ومـن املـتوقّـع أن يـكون لـلذهـب الـدور املـهمّ فـي الـنظام الـنقدي الـدولـي فـي الـقرن الـواحـد والعشـريـن؛ فـهناك الـعديـد مـن 

املؤشّرات على استعادة الذهب لدوره النقدي في املستقبل.: 

 Central Bank Gold Agreement.1
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تشخيص وإدارة األزمات المالية من خالل القرآن والسنة

لقد أنزل اهلل سبحانه وتعالى القرآن الكرمي على نبيّ أميّ، ال ميكن معه أن يتصوّر عاقل أن القرآن من صنعه، وال يتأتى لنبيّ 
أن يـأتـي بهذا القرآن، وال لغيره مهما عـال كعبه فـي الفهم والعلم واللغة؛ بـل ال ميكن أن يـأتـي بـه العلماء حتّى لـو اجتمعوا 
وتعاونوا وانهمكوا وعانوا. ﴿ قل لّئن اجتمعت اإلنس واجلنّ على أن يأتوا مبثل هـٰذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم 

لبعض ظهيرا﴾ [اإلسراء، اآلية ۸۸]. 
لـقد شـكّل تـكرار األزمـات املـالـية ظـاهـرة مـثيرة للجـدل واالهـتمام أكـثر مـن األزمـات نـفسها، وعـرضـت أكـثر مـن اسـتفهام 
حـول الـتشخيص املـقدّم لـها وجنـاعـة اآللـيات املـقترحـة لـتجاوزهـا، وإن كـانـت فـعّالـة فـي املـدى الـقصير فهـي ليسـت كـذلـك 
عـلى األمـد املـتوسّـط والـبعيد؛ ممّـا يـجعل الـباحـث مـن خـالل هـذا الـبحث يـنظر فـي األسـباب احلـقيقية الـتي تـكون وراء 
تـكرار األزمـات املـالـية فـي األنـظمة االقـتصاديـة، ويـبحث عـن أجنـع اآللـيّات الـتي مـن شـأنـها أن تـضع حـدّا لـتكرارهـا فـي 

املستقبل. 
كثيرا ما يرجع االقتصاديون حدوث هذه األزمات إلى انعدام األخالق االقتصادية في التعامالت املاليّة كافّة؛ ممّا شجّع على 
منوّ املضاربة، وانتشار اجلشع وحبّ الذات والبحث عن املنافع الفردية ولو على حساب االستقرار االقتصادي، وهذه املبادئ 
كلّها مـن صلب مبادئ الرأسمالية، وهذا مـا جعل الكثير مـن الباحثني ينادي باقتصاد متعدّد األقطاب، ولعلّ مـن بـني أبرز 
األنـظمة االقـتصاديـة الّـتي ميـكن أن تـؤدّي دورا مـهمّا فـي استقرار الـنظام املـالـي والنقدي الـدّولـي، هـو الـنظام االقتصادي 

اإلسالمي؛ نظرا ملا يتميّز به من خصائص ترشّحه لذلك. 
وبـذلـك فإنّ الباحث يسعى فـي هذه الدراسة إلى إبراز تعليم الـدّيـن اإلسالمي فـي تشخيص األزمات املالية، وإدارتها، مـن 

خالل اإلجابة عن اإلشكال الرئيس لها، واملتمثّل في: 
كيف ينظر اإلسالم احلنيف الى األزمات املالية املتعاقبة في النّظم االقتصادية الوضعية؟  

وكيف ميكن من خالله إدارتها وجتنّب تكرارها في املستقبل؟ 
أوّال- تشخيص النظام اإلسالمي لألزمة. 

د. عقون عبد السالم  
جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 

الجزائر
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يـختلف تـشخيص الـنظام اإلسـالمـي لـألزمـة املـالـيّة احلـالـية عـن الـتشخيص الـرأسـمالـي لـها؛ فـالـنظام اإلسـالمـي ال يـعتبر 
األزمـة مـسألـة تـعثّر الشـركـات بسـبب نـقص السـيولـة الـناجت عـن عـدم حتـصيل أقـساط الـقروض الـعقاريـة فـقط؛ بـل يـربـط 
أسـبابـها بـالـتّعامـالت الـالشـرعـية الّـتي لـها انـعكاسـات سـلبية عـلى األداء االقـتصادي، وإلـى غـياب األخـالق االقـتصاديـة، 

وبذلك فإدارة األزمة من هذا املنظور يتطلّب تصحيح املبادئ الّتي يقوم عليها النظام االقتصادي احلالي. 
مفهوم التمويل اإلسالمي 

تعريفه: يـعبّر الـتمويـل فـي اإلسـالم عـن مـصدر األمـوال وتـكلفتها، وكـيفية اسـتعمالـها وطـريـقة إنـفاقـها وأسـس ا.
تسـيير هـذا اإلنـفاق،وهـو يـرتـبط ارتـباطـا وثـيقا بـاجلـانـب املـادّي لـالقـتصاد، أو بـاإلنـتاج احلـقيقي الّـذي يـضيف 
شـيئا جـديـدا إلـى اجملـتمع، فـإذا كـان الـتمويـل الـرّبـوي فـي أغـلب األحـيان يـعتمد عـلى ذمّـة املسـتفيد، وميـوّلـه عـلى 
أسـاس قـدرتـه عـلى السّـداد، فـإنّ الـتمويـل اإلسـالمـي يـقدّم الـتمويـل عـلى أسـاس مشـروع اسـتثماري مـعنيّ، متّـت 

  . 1دراسته ودراسة جدواه ونتائجه املتوقعة

: ب. 2مبادئ التمويل اإلسالمي: يقوم التمويل اإلسالمي على عدّة مبادئ يذكر الباحث منها

مراعاة قيم العدل واإلنصاف؛ دفعا للظلم بأشكاله كافّة، ويحفظ حقوق الفرد واجلماعة؛ ✵
تقدمي املصلحة العامّة على املصلحة اخلاصّة عند التعارض؛ ✵
األصل في التعامالت احلالل، ولم يحرّم منها إالّ ما استثني؛ ✵
اعتماده على االقتصاد املنظّم ال احلرّ، ولهذا جنده قد وضع شروطا للبيع، وأخرى للسّلم واإلجارة...؛ ✵
ارتباط التمويل اإلسالمي باالقتصاد احلقيقي (العيني)؛ ✵
منع األفراد واملؤسسات والشركات من امتالك ما هو داخل في امللكية العامّة كـ(البترول واملعادن..). ✵

أسباب األزمة من منظور إسالمي 
تـعود أسـباب األزمـة مـن هـذا املـنظور إلـى مـبادئ وتـعامـالت سـائـدة فـي الـنظام االقـتصادي احلـالـي، وميـكن مـن هـذا 

املنظور إعطاء عدّة أسباب لهذه األزمة، والّتي تتمثّل في: 
الـتعامـل بـالـفائـدة الـربـويـة: لـقد ارتـبطت األزمـة بـصورة أسـاسـية بـسعر الـفائـدة الّـذي يـسمّى فـي الشـرع بـالـرّبـا وهـو ا.

محـرّم قـال تـعالـى: ﴿الّـذيـن يـأكـلون الـرّبـا ال يـقومـون إالّ كـما يـقوم الّـذي يـتخبّطه الشّـيطان مـن املـسّۚ  ذٰلـك بـأنّـهم 

1- محمود محمد حمودة، االستثمار والمعامالت المالیّة في اإلسالم، ط1، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، 2006،  ص: (14-9).

2- مشھور أمیرة عبد اللطیف، االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، ط1، القاھرة، مكتبة مدبولي، 1991، ص: 31. 

-أنـظر كـذلـك: شـحاتـة حسـین، لـماذا االقـتصاد اإلسـالمـي ھـو المخـرج مـن االنھـیارات الـمالـیّة واالقـتصادیـة؟!، مجـلة األمـان الـدعـوي، [عـلى الخـط]، 7 
تشرین الثاني 2008، العدد 831، متاح على: <www.darelmashora.com>، تاریخ االطالع: (14/04/2009)، ص: 3.
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قـالـوا إمنّـا الـبيع مـثل الـرّبـاۗ وأحـلّ الـلّـه الـبيع وحـرّم الـرّبـا فـمن جـاءه مـوعـظة مّـن رّبّـه فـانـتهٰى فـله مـا سـلف وأمـره إلـى 
ئـك أصـحاب الـنّار هـم فـيها خـالـدون ﴾ [سـورة الـبقرة، اآليـة ۲۷٥]؛ حـيث عجـز املـقترضـون  الـلّـه ومـن عـاد فـأولـٰ
عـن سـداد األقـساط املـرتـفعة بسـبب رفـع مـعدّل الـفائـدة مـن طـرف الـبنك الـفيدرالـي، وهـو عـنصر خـفيّ يـشجّع عـلى 
التضخّــم، فــاتــخاذ الــقرار االســتثماري عــلى أســاس مــؤشّــر األربــاح املــتوقّــعة أســلوب أكــثر واقــعية؛ ألنّ الــربــح أداة 
لــتخصيص رأس املــال عــلى الــنقيض ممّــا عــليه الــفائــدة الّــتي هــي أداة مــضلّلة وضــارّة مبــصالــح األفــراد، ولــقد أشــار 
"مـوريـس آلـي" فـي أحـد أبـحاثـه مـن بـني شـروط تـفادي األزمـات املـالـيّة تـعديـل مـعدّل الـفائـدة إلـى الـصفر، وجـعل 
مـعدّل الـضريـبة فـي حـدود ۲٪، وهـذا مـا دعـا إلـيه اإلسـالم بتحـرميـه الـرّبـا وإلـغائـه ال إلـى تـخفيض مـعدّالتـه، كـما تـفعل 

؛  1املؤسّسات املاليّة حاليّا

بـيع الـدّيـن بـالـدّيـن: يـرتـكز عـمل الـبنوك عـلى املـتاجـرة بـالـدّيـون؛ بـحيث يـؤدّي إلـى اإلفـراط فـي إيـجاد الـنقود بـدون ب.
غـطاء، وهـذا مـا يـؤدّي إلـى وهـمية الـتعامـالت االقـتصاديـة، كـما انتشـرت ظـاهـرة تـوريـق الـديـون، وتظهـر جـليّا فـي 
هـذه األزمـة فـي بـيع الـقروض الـعقاريـة إلـى شـركـات الـتّوريـق، الّـتي حـوّلـتها إلـى سـندات تـعرض لـلتداول فـي الـسوق 
املـالـيّة؛ وبـذلـك يـصبح لـلعديـد مـن الـناس حـقّ عـلى عـقار واحـد، وتـعثّر أحـدهـما يـؤدي إلـى تـأثّـر اجلـميع، وهـو بـذلـك 
محـرّم شـرعـا كـونـه بـيع لـلدّيـن بـأقـلّ مـن قـيمته وهـو ربـا مـن جـهة، وعـائـد الـسندات يـتمثّل فـي الـفائـدة الّـذي هـو ربـا، 
هـذا بـاإلضـافـة إلـى قـيام صـاحـب الـعقار بـرهـنه مـقابـل ديـون أخـرى، وهـي بـاطـلة مـن الـناحـية الشـرعـية كـونـها تـعامـل 
بـالـرّبـا مـن جـهة، وال يـجوز رهـن الشـيء املـرهـون إالّ بـإذن املـرتـهن وهـنا يـبطل الـرهـن األوّل، كـون الـرهـن حـقّا عـلى عـني 

؛  2وال يجتمع حقّان على عني واحدة

الـقمار والـغرر: أصـبحت الـبورصـة تـعرف عـلى أنـها مـكان لـلقمار، فجـلّ عـملياتـها تـقوم عـلى أسـاس املـضاربـة عـلى ج.
األسـعار، وهـذه املـضاربـة مـن شـأنـها أن تـؤدي إلـى تـقومي األسـهم فـي الـبورصـة بـأكـبر مـن قـيمتها احلـقيقية أو أقـلّ 
بـكثير، كـما أن عـقود الـبورصـة لـيس مـن شـأنـها أن يسـلم الـبائـع مـا بـاع، وال املشـتري مـا اشـترى؛ بـل هـي مجـرد 
مـراهـنات عـلى الـربـح مـن خـالل عـقود (آجـلة ومسـتقبلية)، ال تسـليم فـيها وال اسـتالم؛ إمنـا يـتم الـتحاسـب فـيها عـلى 
فــروق األســعار، وبهــذا يــنشأ اقــتصاد وهــمي مــضاربــي بــعيد عــن االقــتصاد احلــقيقي، واملســتثمر يــقوم ربــحه عــلى 
أسـاس احلـظّ، ولـيس عـلى أسـاس التحـليل املـالـي ودراسـة املـيزانـيات، كـما ظهـرت املـقامـرة جـليّة فـي هـذه األزمـة مـن 
خـالل املشـتقات املـالـيّة الّـتي تـعتبر بـحقّ سـالح الـدمـار املـالـي وتـقوم عـلى االجتـار فـي اخملـاطـر، وحتـقيق ربـح لـطرف عـلى 

1- الـعمر فـؤاد عـبد هللا، مـقدمـة فـي تـاریـخ االقـتصاد اإلسـالمـي وتـطوره، [عـلى الخـط]، جـدة: المعھـد اإلسـالمـي لـلبحوث والـتدریـب، 2003، مـتاح عـلى: 

<http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2576>، تاریخ االطالع: (12/03/2009)،ص: 242.
2- دوابــة أشــرف محــمد، أزمــة الــمال الــعالــمیة: األســباب والحــلول، مجــلة أراء حــول الخــلیج، [عــلى الخــط]، دیــسمبر 2008، مــتاح عــلى: 

<www.araa.ae>، تاریخ االطالع: (18/04/2009)، ص:2.
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حـساب خـسائـر مـقابـلة لـلطرف اآلخـر، وال يـوجـد فـيها تسـليم وال تسـلم وال قـبض لـلثمن؛ بـل هـو تـسويـة لـفروق 
؛  1األسعار، يربحها الرابحون ويخسرها اخلاسرون

الـشائـعات وسـلوك الـقطيع: مـن الـشوائـب واخملـالـفات الّـتي تـسود مـعظم املـعامـالت فـي األسـواق املـالـيّة انـتشار د.
املــعلومــات الــكاذبــة، وافــتعال شــائــعات ال أســاس لــها مــن الــصحة؛ بهــدف إحــداث تــأثــير مــعنيّ عــلى املــتعامــلني، 
والـسعي إلـى حتـقيق مـغامن وراء ذلـك عـلى غـير وجـه حـقّ؛ حـيث تنتشـر إشـاعـات بـأن سـهم شـركـة مـا سـوف يـحقّق 
أربـاحـا حـتى يـرتـفع ثـمنه؛ بهـدف إيـجاد طـلب مـفتعل فـيتّجه املـضاربـون بـشكل جـماعـيّ لشـراء أسـهمها، ومـن ثـمّ 
يـرتـفع ثـمنه مـؤقّـتا فـيقوم بـعض املـتعامـلني بـالـبيع، وبـعد فـترة وجـيزة تظهـر حـقيقة اإلشـاعـة الـكاذبـة؛ ممّـا يـضطر اجلـميع 
إلـى بـيع هـذه األسـهم، فـينخفض الـسعر مـرّة أخـرى وهـذا مـن منـاذج الـتدلـيس وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل الّـذي نهـى 
عـنه اإلسـالم قـال تـعالـى:﴿يـا أيّـها الّـذيـن آمـنوا إن جـاءكـم فـاسـق بـنبإ فـتبيّنوا أن تـصيبوا قـومـا بـجهالـة فـتصبحوا عـلىٰ 
مـا فـعلتم نـادمـني ﴾ [سـورة احلجـرات، اآليـة: ٦]، وهـذه اإلشـاعـات الـكاذبـة تسـبّب ضـررا عـلى االقـتصاد الـقومـي، 

 . 2كما يؤدّي سلوك القطيع إلى تعميق الهوّة وزيادة االختالل

جـدولـة الـدّيـون: تـقوم املـعامـالت مـع املـديـنني املـتعثّريـن عـلى نـظام اجلـدولـة، الّـذي يـعني متـديـد آجـال التسـديـد مـع ه.
الـرفـع مـن سـعر الـفائـدة، وهـذا يـلقي أعـباء إضـافـية عـلى املـقترض الّـذي عجـز عـن دفـع الـقرض األوّل بسـبب سـعر 
قـال عـزّ وجـلّ،﴿ومـا أنـفقتم مّـن نّـفقة أو نـذرمت مّـن نّـذر فـإنّ الـلّـه يـعلمه ومـا  3الـفائـدة األصـلي، وهـو محـرّم شـرعـا

للظّاملني من أنصار﴾ [سورة البقرة، اآلية: ۲۷۰]. 
انـعدام األخـالق االقـتصاديـة: غـيّبت األخـالق االقـتصاديـة، وعـطّل الـتنافـس عـلى أسـاس حـسن السـيرة والسـلوك، و.

وفـصل الـدّيـن واألخـالق والـقيم واملـثل الـعليا عـن املـعامـالت املـالـيّة، وانتشـر الـفساد األخـالقـيّ مـن (ربـا، رشـوة، غـش، 
تـزويـر، احـتكار، اسـتغالل، جـشع) قـال تـعالـى:﴿ قـالـوا يـا شـعيب أصـالتـك تـأمـرك أن نّـترك مـا يـعبد آبـاؤنـا أو أن 
نّـفعل فـي أمـوالـنا مـا نـشاء  إنّـك ألنـت احلـليم الـرّشـيد ۸۷﴾ [سـورة هـود، اآليـة: ۸۷]. فـأصـبح تـصنيع السـالح 
املـدمّـر اقـتصادا، وإنـتاج األغـذيـة بـدون مـراعـاة شـروط الـصّحة ابـتكارا، وعـمليات تـشويـه البشـر إبـداعـا، والـعودة إلـى 
جتــارة الــرقــيق واألطــفال ربــحا، وإنــتاج اخملــدرات زراعــة وصــناعــة، فــانتشــر اجلــشع وحــبّ الــذات وتــغليب املــصلحة 
الـفرديـة عـلى املـصلحة اجلـماعـية، ولهـث أربـاب الـعمل وراء املـشاريـع املـربـحة وتـكالـب املـديـرون وراء الـصفقات املـدرّة 

 . 4للمكافآت دون التفكير في االستقرار االقتصادي ومصلحة اجلماعة ومستقبل األجيال

1- الـساعـاتـي عـبد الـرحـیم، الـمضاربـة والـقمار فـي األسـواق الـمالـیّة الـمعاصـرة: تحـلیل اقـتصادي وشـرعـي، مجـلة جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز، [عـلى 

الخط]، 2007، مجلد 20، العدد 1، متاح على: <www.kau.edu.sa>، تاریخ االطالع: (2008/12/19)، ص ص: (18-16).
2- شـــحاتـــة حســـین، الـــحكم الشـــرعـــي لـــلتالعـــب فـــي ســـوق األوراق الـــمالـــیّة، [عـــلى الخـــط]، مـــصر: جـــامـــعة األزھـــر، مـــتاح عـــلى: 

<www.darelmashora.com>، تاریخ االطالع: (23/04/2009)،ص ص: (3، 4).
3- شحاتة حسین، لماذا االقتصاد اإلسالمي ھو المخرج من االنھیارات المالیّة واالقتصادیة؟!، مرجع سابق، ص: 8.

4- حمدي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص: 6.
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ثانيا- إدارة األزمة من منظور إسالمي 
لـقد ظهـرت إدارة األزمـات مـن زمـن سـيّدنـا "يـوسـف" عـليه السـالم وقـصّته مـع إدارة أزمـة اجملـاعـة الّـتي أصـابـت مـصر، 
وهـي الـقصّة الّـتي جـاءت فـي الـقرآن الـكرمي؛ حـيث يـقول عـزّ مـن قـائـل فـي مـحكم الـتنزيـل: ﴿يـوسـف أيّـها الـصّدّيـق أفـتنا 
فــي ســبع بــقرات ســمان يــأكــلهنّ ســبع عــجاف وســبع ســنبالت خــضر وأخــر يــابــسات لّــعلّي أرجــع إلــى الــنّاس لــعلّهم 
يـعلمون ﴿٤٦﴾ قـال تـزرعـون سـبع سـنني دأبـا فـما حـصدمتّ فـذروه فـي سـنبله إالّ قـليال ممّّـا تـأكـلون ﴿٤۷﴾ثـمّ يـأتـي مـن 
بـعد ذٰلـك سـبع شـداد يـأكـلن مـا قـدّمـتم لـهنّ إالّ قـليال ممّّـا حتـصنون ﴿٤۸﴾ ثـمّ يـأتـي مـن بـعد ذٰلـك عـام فـيه يـغاث الـنّاس 

وفيه يعصرون ﴾ [سورة يوسف]. 
وبـناء عـلى الـتشخيص الّـذي يـقدّمـه الـنظام اإلسـالمـي لـألزمـة، والـعوامـل الّـتي يـعتبرهـا سـبب انـفجارهـا، يـقدّم بـدائـل 

إلدارة هذه األزمة، يذكر الباحث منها: 
حتـرمي الـتعامـالت الـربـويـة: بـاعـتبارهـا سـببا فـي عجـز الـعائـالت عـن تسـديـد أقـساط الـديـون الـعقاريـة، ولـقد جـاءت ا.

الـتوجـيهات الـقرآنـية الـكرميـة ووردت األحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة للنهـي عـن ذلـك، قـال تـعالـى:﴿ومـنهم أمّـيّون ال 
يـعلمون الـكتاب إالّ أمـانـيّ وإن هـم إالّ يـظنّون ﴿۷۸﴾ فـويـل لّـلّذيـن يـكتبون الـكتاب بـأيـديـهم ثـمّ يـقولـون هـٰذا مـن 
عـند الـلّـه ليشـتروا بـه ثـمنا قـليال ۖ فـويـل لّـهم ممّّـا كـتبت أيـديـهم وويـل لّـهم ممّّـا يكسـبون﴾ [سـورة الـبقرة، اآليـتني:

(۲۷۸-۲۷۹)]؛ 
تـبنّي األخـالق اإلسـالمـية فـي املـعامـالت املـالـيّة: بـاعـتبار أنّ األزمـة أكـثر مـا تـكون أزمـة أخـالق اقـتصاديـة، وبـذلـك ب.

يـجب جـعل االقـتصاد أخـالقـيا بـوضـع السّـبل الّـتي تسـتند إلـى األخـالق احلـميدة فـي الـتعامـالت املـالـيّة، ويـكون ذلـك 
 : 1عن طريق

: والــــغشّ لــــه أنــــواع مــــختلفة، كــــلّها زور وبهــــتان،  عــــن أبــــو هــــريــــرة رضــــي اهلل عــــنه ✴ مــــنع الــــغشّ
(أنّ رسـول اهللّ صـلّى اهللّ عـليه وسـلّم مـرّ عـلى صـبرة  طـعام. فـأدخـل يـده فـيها. فـنالـت أصـابـعه بـلال. فـقال 
 مـا  هـذا   يـا  صـاحـب  الـطّعام ؟  قـال  أصـابـته  الـسّماء   يـا رسـول  اهللّ !  قـال:  أفـال  جـعلته  فـوق  الـطّعام  

 . 2كي  يراه  النّاس ؟  من غشّ فليس منّي)

1- الـكردي أحـمد الـحجي، الـكردي أحـمد الـحجي، أسـس الـنظام االقـتصادي اإلسـالمـي الـبدیـل، [عـلى الخـط]، مـداخـلة فـي مـؤتـمر "تـداعـیات األزمـة 

<http:// :الــمالــیّة الــعالــمیة الــّراھــنة وآثــارھــا الســلبیة"، دار الــرقــابــة لــالســتثمارات الشــرعــیة، الــكویــت، 18-19 نــوفــمبر 2008، مــتاح عــلى
<www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2576، تاریخ االطالع: (14/04/2009)،ص ص: (4، 5). 

- یــنظر كــذلــك: شــحاتــة حســین، مــاذا خســر الــعالــم بــطغیان الــرأســمالــیة الــمالــیّة، [عــلى الخــط]، مــصر: جــامــعة األزھــر، مــتاح عــلى: 
<www.darelmashora.com>،تاریخ االطالع: (22/04/2009)، ص ص: (12، 13).

2- صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب من غّشنا فلیس منّا، الحدیث رقم: (164- 102).
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مـنع الـتدلـيس: والـتدلـيس هـو إخـفاء الـعيب مـع عـدم اشـتراط الـبراءة مـنه؛ وذلـك حلـديـث الـنبيّ -صـلى اهلل ✴
عـليه وسـلم- (الـبيّعان بـاخلـيار مـا لـم يـتفرّقـا؛ فـإن صـدقـا وبـيّنا بـورك لـهما فـي بـيعهما , وإن كـذبـا وكـتما 

 . 1محقت بركة بيعهما)

مـنع الـنّجش: وهـو الـزيـادة فـي ثـمن السّـلعة دون قـصد شـرائـها؛ إمنـا بـقصد تـرويـجها وإيـقاع املشـتريـن لـها ✴
2في اخلطأ؛لقوله -صلى اهلل عليه وسلم-: (...وال تناجشوا …) متّفق عليه. 

مـنع اسـتقبال اجلـلب: ومـعناه شـراء السّـلعة مـن اجلـاهـل بـسعرهـا فـي الـسوق بـثمن بـخس؛ وذلـك ممـنوع ملـا ✴
3فيه من اإلضرار بالبائع؛ لقوله -صلى اهلل عليه وسلم- (ال يتلقّى الركبان لبيع…) متّفق عليه؛ 

4مـنع بـيع الـدّيـن بـالـدّيـن: وذلـك لنهـي الـنبيّ -صـلى اهلل عـليه وسـلم- عـن (بـيع الـكالـئ بـالـكالـئ) رواه ✴

عـبداهلل بـن عـمرو، وهـو بـيع الـدّيـن بـالـدّيـن؛ فـالـدّيـن شـرعـا مـن عـقود اإلرفـاق، يـلجأ إلـيه احملـتاجـون عـند 
احلاجة املاسّة والعسر؛ سدّا حلاجتهم وتوفيرا لليسر، ثم ردّ مثله بعد امليسرة من غير زيادة مشروطة؛ 

مـنع بـيع احلـصاة: وهـو الـبيع بـإلـقاء احلجـر، وكـان مـعروفـا فـي اجلـاهـلية، وورد النهـي عـنه؛ ألنـه مـن الـغرر، ✴
وشــــبيه بــــاملــــقامــــرة؛ فــــقد روى أبــــو هــــريــــرة -رضــــي اهلل عــــنه- (أنّ الــــنّبيّ -صــــلّى اهللّ عــــليه وســــلّم- 

 . 5نهى عن بيع احلصاة ، وعن بيع الغرر)

مـنع بـيع الـعينة: وهـو الـبيع بـثمن مـؤجّـل يسـلمه إلـى املشـتري، ثـمّ يشـتريـه بـائـعه مـنه قـبل قـبض الـثمن مـنه ✴
بـثمن نـقد أقـلّ مـن ذلـك الـقدر، وهـو طـريـق مـن طـرق االحـتيال عـلى الـرّبـا احملـرّم شـرعـا،  قـال - صـلى اهلل 
عــــليه وســــلم (إذا تــــبايــــعتم بــــالــــعينة وأخــــذمت أذنــــاب الــــبقر ، ورضــــيتم بــــالــــزّرع، وتــــركــــتم اجلــــهاد 

 . 6سلّط اهلل عليكم ذالّ ال ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)

مـنع بـيوع الـغرر: والـغرر هـو اجلـهالـة فـي أيّ مـن عـناصـر الـبيع؛ مـثل أن يـبيع شـيئا غـير مـوجـود عـند الـبيع، ✴
ومـنه املـقامـرات بـأنـواعـها، وهـو منهـيّ عـنه؛ حلـديـث أبـي هـريـرة رضـي اهللّ عـنه (أنّ الـنّبيّ صـلّى اهللّ عـليه 

؛  7وسلم- نهى عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر)

1- صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب الصدق في البیع والبیان، الحدیث رقم: (47- 1532).

2- صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ... وتحریم النجش وتحریم التصریة، الحدیث رقم: (11- 1515).

3- صحیح مسلم، الحدیث رقم: (11- 1515)، حدیث سابق.

4- إرشاد الفقیھ، الحدیث رقم: 37/2.

5- صحیح الجامع، الحدیث رقم: (6929).

6- سنن أبو داود، كتاب اإلجارة، باب النھي عن العینة، الحدیث رقم: 3462.

7- صحیح الجامع، الحدیث رقم: (6929)، حدیث سابق.
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مـنع االحـتكار: وهـو اسـتيراد السّـلع الّـتي يـحتاجـها الـناس مـن مـكان إنـتاجـها، ثـمّ االمـتناع عـن بـيعها مـدّة ✴
 . 1من الزم؛ بقصد بيعها بثمن مرتفع، قال صلى اهلل عليه وسلم: (اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون)

تطهـير الـسّوق: يـجب تطهـير املـعامـالت فـي الـسوق مـن املـال املكتسـب بـطرق غـير مشـروعـة، أو مـا يـطلق ✴
عـليه بـاألمـوال الـقذرة (تـبييض األمـوال)، وكـذلـك تطهـير الـسوق مـن لـتّعامـالت اخلـفّية كـافّـة، واإلشـاعـات 
الـكاذبـة، ومـحاربـة الـعصابـات الّـتي تسـيطر عـلى هـذه األسـواق؛ وذلـك بـتطبيق نـظام الـرقـابـة الـفعّالـة عـلى 

األسواق؛ 
تعديل أسلوب التمويل العقاري؛ ليكون بإحدى الصّيغ اإلسالمية، سيتمّ اإلشارة إليها في عنصر الحق؛ ج.
ضـبط عـملية الـتوريـق؛ لـتكون ألصـول عـينيّة ولـيس لـلدّيـون وهـو مـا يـتمّ فـي الـسّوق املـالـيّة اإلسـالمـية فـي صـورة د.

صـكوك (اإلجـارة واملـشاركـة واملـضاربـة)، أمّـا الـدّيـون فـيمكن تـوريـقها عـند اإلنـشاء وال تـتداول وهـو مـا يـتمّ فـي 
الـسّوق املـالـيّة اإلسـالمـية بـصكوك (املـرابـحة والسّـلم واالسـتصناع)، والّـتي يـزيـد حجـم الـتعامـل بـها -رغـم حـداثـتها- 

؛  2عن ۱۸۰ مليار دوالر، وتتوسّع يوما بعد يوم وتتعامل بها بعض الدّول الغربية

تـدخّـل الـدّولـة فـي االقـتصاد: يـجب تـفعيل دور الـدّولـة فـي الـرقـابـة عـلى املـعامـالت واألسـوا؛ ملـنع صـور وأشـكال أكـل ه.
 : 3أموال الناس بالباطل كافّة، ويكون ذلك عن طريق

ضخّ السيولة في االقتصاد ملقابلة سحب ودائع املودعني، وتوفير التمويل الالزم للدورة اإلنتاجية؛ ✴
فـرض الـرقـابـة عـلى مـعامـالت الـبنوك والـتعامـالت فـي األسـواق املـالـيّة؛ بـتفعيل رقـابـة الـبنوك املـركـزيـة عـلى ✴

البنوك التجارية، مع إيجاد جهاز رقابي فاعل ملراقبة األسواق "الشّرطة املوكلة باألسواق"؛ 
فرض سياسة ضريبية عادلة تفرض على القادرين، وتساهم في حتريك النشاط االقتصادي؛ ✴
إنشاء نظام متكامل للمعلومات يسهر على تطبيقه أصحاب اخلبرة واألخالق. ✴

نشـر ثـقافـة االقـتصاد اإلسـالمـيّ لـدى الـقطاع اخلـاصّ: يـجب أن يـوكـل لـلقطاع اخلـاصّ دور ممـاثـل فـي إدارتـها؛ و.
بـاعـتبار أن لـه دورا فـي حـدوثـها، ويـتكوّن الـقطاع اخلـاصّ مـن ثـالث فـئات يـجب أن حتـظى بـاالهـتمام؛ وذلـك 
 : 4بنشر ثقافة االقتصاد اإلسالمي في اإلنتاج، االستثمار واالستهالك، ونشر ثقافة التعاون بني أبناء اجملتمع 

1- مسند الفاروق، حدیث رقم: 348/1.

2- محمد عبد الحلیم عمر، مرجع سابق، ص: 16.

3- الـرفـاعـي حـسن محـمد، دور الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي فـي إدارة األزمـة االقـتصادیـة الـّراھـنة، [عـلى الخـط]، مـداخـلة فـي مـؤتـمر "األزمـة الـمالـیّة 

الـعالـمیة، وكـیفیة مـعالـجتھا مـن مـنظور الـنظام االقـتصادي الـغربـي واإلسـالمـي"، جـامـعة الـجنان، طـرابـلس، لـبنان، 13-14 مـارس 2009، مـتاح عـلى: 
<http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2576>، تاریخ االطالع: (03/04/2009)، ص: (9، 10).

4- الرفاعي حسن محمد،مرجع سابق، ص: (12-10).
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املســتثمر: يــجب أن يــلتزم بــالــضوابــط الشــرعــية فــي االســتثمار؛ وذلــك بـ(عــدم االســتثمار فــي اجملــاالت ✵
الـرّبـويـة، عـدم الـتعامـل بـاالحـتكار، االلـتزام بـتسعير الـدّولـة للسّـلع الـضروريـة، اسـتفاء املـوازيـن واملـكايـيل، 

خفض معدّل الهامش، اعتماد البيع بالتقسيط بعيدا عن الرّبا)؛ 
املسـتهلك: لـقد انـطلقت األزمـة احلـالـيّة مـن قـطاع املسـتهلكني، وهـم مـن أكـثر املـتضرّريـن مـنها، وعـليه ✵

يـجب االلـتزام بـالـضوابـط الشـرعـية فـي االسـتهالك؛ وذلـك بـ(عـدم شـراء السّـلع بـالـدّيـن إالّ عـند الـضرورة، 
جتنّب اإلسراف والتبذير "ترشيد االستهالك"، شراء السّلع الّتي يتناسب سعرها مع الدخل)؛ 

املـدّخـر: لـلمدخـر كـذلـك دور فـي إدارة األزمـة فـي الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي؛ وذلـك عـن طـريـق أداء ✵
الـزكـاة، تـوسـيع نـطاق الـوقـف، اسـتثمار أمـوالـه فـي اجملـاالت املشـروعـة، التيسـير عـلى املـديـن املعسـر، الـتعامـل 

بالقرض احلسن بدال من القرض الرّبوي. 
. ز. 1ضـبط الـتعامـالت املـالـية بـاألخـالق اإلنـسانـية: األخـالق فـي الـلغة هـي الـسّجيّة والـطبع واملـروءة والـدّيـن والشّـيمة

واالهـتمام بـالـعالقـة الّـتي قـد تـنشأ بـني االقـتصاد واألخـالق متـثّل إحـدى الـقضايـا الّـتي أصـبحت تـثير نـقاشـات عـميقة 
بـني املـفكّريـن والـباحـثني، ويـتطلّب إدمـاج الـعنصر األخـالقـي كـأحـد املـتغيّرات فـي التحـليل االقـتصادي إيـجاد آلـيات 
جتسّـد تـطبيق األخـالق مـيدانـيّا فـي الـتعامـالت االقـتصاديـة، وهـذا مـن شـأنـه أن يـرفـع مـن نسـبة األداء االقـتصادي، 
ويـحسّن آلـيات إنـتاج وتـوزيـع الـثروة، ويـخفّف مـن حـدّة االخـتالالت االجـتماعـية، ويـحاصـر ظـاهـرة الـفقر واجملـاعـة، 

 . 2ويستأصل أنواع اجلرمية االقتصادية كافّة، وتتحوّل العقالنية االقتصادية إلى سلوك اقتصادي أخالقيّ 

إنّ األخــالق االقــتصاديــة هــي الّــتي تــنظر إلــى املــلكية عــلى أنــها مــهما اخــتلفت أســالــيب اكــتسابــها وتــنميتها، فــإنــها 
بـاألسـاس تـؤدّي وظـيفة اجـتماعـية تـوجـب عـلى املـواطـن أن يـعمل فـي ظـروف أخـالقـية، وهـو يـعني أنّ أدوات عـمله نـتاج 
اجـتماعـي يجسّـد عـددا كـبيرا مـن املـظاهـر الّـتي تـؤلّـف خـيرا اجـتماعـيّا، وال ريـب أنّ قـانـون املـلكية وأخـالق الـتملّك 
يــعرفــان اجــتهادات عــديــدة لــتفعيل دور املــلكيتني (اخلــاصّــة والــعامّــة) عــلى حــدّ ســواء، ويســتدعــي جــعل  االقــتصاد 
أخـالقـيا لـلمحافـظة عـلى املـلكية اخلـاصّـة؛ بـاعـتبارهـا تـرتـبط بـالـكيان اإلنـسانـي، واحلـفاظ عـلى املـلكية الـعامّـة بـاعـتبارهـا 
أداة لــلتوازن االقــتصادي ومنشّــطا لــتكريــس الــعدالــة االجــتماعــية الّــتي تنشــدهــا الّــتيارات االقــتصاديــة قــاطــبة وتــبقى 

1- أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، القاھرة: دار المعارف، ج11، بدون تاریخ النشر، ص: 374.

2- عبد هللا بن منصور، إشكالیة العالقة بین االقتصاد واألخالق، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم 

التجاریة، جامعة تلمسان، ماي 2009، ص: 127.
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الهـدف االقـتصادي الّـذي يـحقّق رفـع الـظلم عـن الـفئات احملـرومـة، واحلـدّ مـن االخـتالالت االجـتماعـية الّـتي مـا فـتئت 
 . 1تتّسع

لـقد أصـبحت األخـالقـيات إحـدى األدوات املـهمّة فـي إدارة األعـمال، وأصـبحت تـفرض نـفسها بـقوّة مـع بـروز مـا يـعرف 
بـ (اجلـرميـة االقـتصاديـة) واسـتفحالـها عـلى األصـعدة كـافّـة، وأصـبح عـالـم املـال واألعـمال مـطالـبا أكـثر مـن أيّ وقـت مـضى 
بـأن يـوافـق بـني املـبادئ األخـالقـية ومـبادئ التسـيير وجـمع الـثروة وتـوزيـعها، فـلم يـعد بـوسـع أيّ مـؤسّـسة اقـتصاديـة أن 
تــهمل الســلوكــيات األخــالقــية عــن بــرامــجها وخــططها، وهــذا حتــت ضــغط املــشاركــني مــع املــؤســسة مــن (مــساهــمني 
ومسـتهلكني...)؛ فـهم يـراقـبون مـا مـدى تـطابـق تـصريـحات املسـيّريـن ومـديـري املـنظّمات مـع الـواقـع والـنتائـج احملـقّقة 
مـيدانـيا، وهـذا كـلّه يـندرج ضـمن السـلوكـيات األخـالقـية املـؤسسـية، وأيّ انحـراف عـنها سـيفقد املـؤسّـسة مـركـزهـا 
الـتنافسـي وقـدرتـها الـتحولـية واإلنـتاجـية؛ لـذا أصـبح الـباحـثون يـوجّـهون اهـتمامـاتـهم إلـى الـبحث عـن مـزايـا تـنافسـية 
أخـالقـية تـكمن فـي (االسـتقامـة وااللـتزام بـالـعقود املـبرمـة، احـترام مـواعـيد االسـتالم والـتمويـن، حتـديـد أنـظمة املـكافـأة 
والـتشجيع مـع مـراعـاة املـؤهّـالت واملـراتـب، االلـتزام مبـعطيات الـعمل، واحـترام الـقانـون ومـدوّنـات األخـالق واالسـترشـاد 

 . 2بذوي املهارات العالية واخلبرات وذوي األخالق والرشاد) لتستطيع املؤسّسة تقرير ما هو صحيح

يـعتبر الـتسويـق مـجاال حـيويّـا متـارس مـن خـاللـه املـؤسّـسات دورهـا االجـتماعـي وسـلوكـها األخـالقـي فـي اجملـتمع؛ غـير أنـه 
فــي اآلونــة األخــيرة ســادت الــعديــد مــن الــنشاطــات الــتسويــقية الــالأخــالقــية مــن الــتضليل واخلــداع بــوســائــل اإلعــالن 
والــترويــج اخملــتلفة، وإجــبار املســتهلك عــلى اقــتناء مــا ال يــحتاجــه بــاســتعمال وســائــل جــذب مــتعدّدة وكــثيرة، -مــن 
(اخلـداع فـي اإلعـالن، اإلطـراء املـبالـغ فـيه، إعـالنـات الـالوعـي، اإلعـالنـات اجلنسـية، اإلعـالنـات عـن املـنتجات املـضرّة 
بـالـصحة، اإلعـالنـات املسـتغلّة لـألطـفال)-؛ وبـذلـك يـجب تـبنّي أخـالقـيات الـتسويـق والّـتي تـعبّر عـن مجـموعـة مـن 
املـعايـير واملـبادئ الّـتي حتـدّد مـا هـو جـيّد أو مـقبول، ومـا هـو سـيءّ أو غـير مـقبول، ومـن بـني املـمارسـات الّـتي يـجب أن 
تــغطّيها األخــالق الــتسويــقية (عــالقــات الــتوزيــع، اإلعــالن والــترويــج، الــتسعير، إدارة املــنتجات وتــطويــر املــنتجات 
اجلـديـدة، عـالقـات وخـدمـات الـزّبـون، بـحوث الـسوق، الـعالقـات املـهنية بـني املـتعامـلني فـي الـتسويـق، املـسؤولـيات حـيال 
اجملـتمع ومـعايـيره األخـالقـية الـعامّـة)، وهـذا يـكون عـن طـريـق حـمايـة املسـتهلك ودراسـة سـلوكـه، تـوفـير حـقّ األمـان فـي 
اسـتهالك املـنتجات، االلـتزام بـتوفـير املـعلومـات واحـترام خـيارات وأذواق املسـتهلك مـن خـالل سـماع آرائـه وتـوعـيته، 
احـترام شـروط الـتعبئة والـتغليف واحملـافـظة عـلى الـبيئة، واحـترام أدبـيّات الـترويـج والـتوزيـع وضـمان خـدمـات مـا بـعد 

 . 3البيع

- Christian Arnsperger, Philippe Von Parijs, éthique économique et sociale, 3éme éd, Paris: la découverte, 2003, 1

P:10.
- Roger Bennet, corporate strategy and business planning, London: Pitman Publishing, 1996, P:34.2

3- البكري یاسر، التسویق والمسؤولیة االجتماعیة، ط1، عمان: دار وائل للنشر، 2001، ص: 106.
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لـقد أصـبحت األخـالقـيّات إحـدى األدوات املـهمّة فـي إدارة األعـمال عـلى املسـتوى الـعاملـي بـعد مـوجـة الـفساد املـالـي 
واستفحال ظاهرة الرّشوة؛ خاصّة في الشركات العاملية الكبرى،  

ثالثا- بدائل التمويل في النظام اإلسالمي 
وضع اإلسالم صيغا عديدة الستخدام املال واستثماره بالطرق املشروعة؛ سواء بـ(تعاون املال مع املال)، أو بـ(تعاون 

املال مع العمل)، وهو ما ميكن تسميته بـ(صيغ التمويل اإلسالمية). 
۱- صيغ التمويل طويلة األجل 

هي الصّيغ الّتي تقوم بإشباع احلاجات طويلة األجل للمشروعات الّتي تنقصها السيولة؛ ولكن ال تساعد طبيعتها 
وظروف طالب التمويل على اللّجوء إلى السوق املاليّة. 

املـضاربـة: املـضاربـة عـقد مـشاركـة بـني طـرفـني؛ حـيث يـقدّم أحـد الـطرفـني رأس املـال ويـقدّم الـطرف اآلخـر جهـده ا.
املـتمثّل فـي (اخلـبرة واإلدارة)، ويـأخـذ هـذا األخـير حـقّه مـن الـربـح احملـصول، أمّـا فـي حـالـة اخلـسارة فيتحـمّل 
صـاحـب املـال وحـده اخلـسارة. أمّـا املـضارب فيتحـمّل خـسارة وقـته وجهـده فـقط، بـاإلضـافـة أنّـه ميـكن اسـتعمال 
تـقنية املـضاربـة ضـمن أعـمال بـالـبورصـة، كـ(اخملـاطـرة بـالـبيع أو الشـراء بـناء عـلى الـتنبؤ بـتقنيات األسـعار)؛ بـغية 
احلـصول عـلى فـارق األسـعار، كـما قـد يـؤدّي هـذا الـتنبؤّ إلـى دفـع فـروق األسـعار، بـدال مـن قـبضها فـي حـال 

؛  .وهي عدة أنواع، املضاربة (املطلقة، املقيّدة، املستمرّة واجلماعية) 2اخلسارة 1

املـشاركـة: هـي وسـيلة مسـتحدثـة يـتمّ مبـقتضاهـا اشـتراك (اثـنني أو أكـثر) فـي رأس املـال؛ لـالسـتثمار فـي مشـروع ب.
مـعنيّ، عـلى أن يـتمّ اقـتسام األربـاح واخلـسارة فـي نـهايـة كـلّ دورة بنسـب يـكون مـتّفقا عـليها مسـبقا، ولـيس 
بــالــضرورة أن تــكون نســبة مــساهــمة املــشاركــني فــي رأس املــال مــتساويــة، وميــكن تــطبيق املــشاركــة عــلى 

 . 3النشاطات (اإلنتاجية أو التجارية) ذات املدى الطويل، وأحيانا تكون على املدى (الطويل والقصير)

۲- صيغ التمويل متوسّطة األجل 
تتراوح مدّته بني ثالث إلى خمس سنوات، وتهدف إلى زيادة قدرة املنشآت االقتصادية واألفراد وتدعيمها من 

خالل املدّة الّتي ميكن أن تعطيها البنوك اإلسالمية لسداد قيمة التمويل وإمكان موازنة أعبائها. 
عـقود الـبيع بـاإلجـارة: يـقصد بـها أن يـقوم الـفرد بـاسـتئجار شـيء مـعنيّ ال يسـتطيع احلـصول عـليه ألسـباب ا.

مـعيّنة، ويـكون هـذا مـقابـل أجـر يـقدّمـه املسـتفيد لـلمؤجـر، واإلجـارة شـرعـا هـي بـيع مـنفعة مـعلومـة بـأجـر مـعلوم، 

1- األمین حسن، المضاربة الشرعیة وتطبیقاتھا الحدیثة، ط3، جدة: المعھد اإلسالمي للتنمیة، 2000، ص ص: (31-27).

2- الھیتي عبد الرزاق رحیم جدي، المصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق، ط1، عمان: دار أسامة، 1998، ص: 471.

3-حـمید عـبد السـبھانـي عـبد الـجبار، مـالحـظات فـي فـقھ الـمصرفـیة اإلسـالمـیة، مجـلة جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز لـالقـتصاد اإلسـالمـي، [عـلى الخـط]، 

2003، عدد 1، مجلد 16، متاح على: <www.kau.edu.sa>، تاریخ االطالع: (2008/12/19)،ص: 14.
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. وهـذا مـا جـاء فـي قـولـه تـعالـى: ﴿قـالـت إحـداهـما يـا أبـت اسـتأجـره إنّ خـير  1وقـيل هـي (متـليك املـنافـع بـعوض)

مـن اسـتأجـرت الـقويّ األمـني ﴾ [سـورة الـقصص، اآليـة: ۲٦] وهـي قـسمان:( اإلجـارة عـلى املـنافـع، واإلجـارة 
؛  2على األعمال)

عـقود الـبيع بـاالسـتصناع: يـتضمّن قـيام الـعميل بـتقدمي طـلب إلـى مـؤسّـسة مـالـية إسـالمـية لـصناعـة نـوع مـعنيّ ب.
مــن السّــلع بــسعر مــعنيّ، يــتّفق عــلى طــريــقة دفــعه (مــعجاّل أو مــؤجّــال أو مقسّــطا)، عــلى أن تــلتزم املــؤسّــسة 
بـتصنيع السّـلعة املـطلوبـة وتسـليمها فـي أجـل محـدّد يـتّفق عـليه، وعـقد االسـتصناع يجـمع بـني خـاصـيّتني؛ 
األولـى: خـاصّـيّة بـيع السّـلع مـن حـيث جـواز وروده عـلى مـبيع غـير مـوجـود وقـت الـعقد، واخلـاصّـيّة الـثانـية: 

 . 3تتمثّل في البيع املطلق العاديّ من حيث جواز كون الثمن فيه ائتمانا ال يجب تعجيله كما في السّلم

۳- صيغ التمويل قصيرة األجل. 
يعتمد هذا النوع من التمويل على ودائع املستثمرين، ويهدف إلى تغطية احلاجات الطارئة املتعلّقة برأس املال 

املتداول بالنسبة لألفراد واملنشآت، ومدّته متتدّ إلى سنتني. 
املـرابـحة: بـيع املـرابـحة هـو أحـد أنـواع الـبيع املـطلق، وهـو بـيع السّـلعة مبـثل الـثمن األوّل الّـذي اشـتراهـا الـبائـع مـع ا.

زيـادة ربـح مـعلوم ومـتّفق عـليه، وميـكن تقسـيم بـيع املـرابـحة إلـى بـيع املـرابـحة الـعاديّـة، الّـتي تـتكوّن مـن طـرفـني؛ 
(الـبائـع واملشـتري)؛ حـيث ميـتهن فـيها الـبائـع الـتجارة فيشـتري السّـلع دون احلـاجـة إلـى االعـتماد عـلى وعـد 
مسـبق بشـرائـها، ثـم يـعرضـها بـعد ذلـك لـلبيع، والـقسم الـثانـي هـو بـيع املـرابـحة بـالـوعـد، وهـي الّـتي تـتكوّن مـن 
ثــالثــة أطــراف (الــبائــع واملشــتري والــبنك)، والــبنك ال يشــتري السّــلع هــنا إالّ بــعد حتــديــد املشــتري لــرغــباتــه 
. وتسـتند مشـروعـية املـرابـحة إلـى قـولـه تـعالـى: ﴿لـيس عـليكم جـناح أن تـبتغوا  4ووجـود وعـد مسـبق بـالشـراء

فـضال مّـن رّبّـكمۚ فـإذا أفـضتم مّـن عـرفـات فـاذكـروا الـلّـه عـند املـشعر احلـرام واذكـروه كـما هـداكـم وإن كـنتم مّـن 
قبله ملن الضّالّني ﴾ [سورة البقرة، اآلية: ۱۹۸]؛ 

عـقود الـبيع بـالسّـلم: هـو (بـيع آجـل بـعاجـل)؛مبـعنى: أنّـه مـعامـلة مـالـية يـتمّ مبـوجـبها تـعجيل دفـع الـثمن وتـقدميـه ب.
نـقدا إلـى الـبائـع، الّـذي يـلتزم بتسـليم بـضاعـة مـضبوطـة بـصفات محـدّدة فـي أجـل مـعلوم، فـاآلجـل هـو السّـلعة 
املـبيعة املـوصـوفـة فـي الـذّمّـة، والـعاجـل هـو ثـمن السّـلعة، ويـحقّق بـيع السّـلم مـصلحة الـطرفـني كـليهما؛ الـبائـع هـو 
املسـلم إلـيه، حـيث يـحصل عـاجـال عـلى مـا يـريـده مـن مـال، مـقابـل الـتزامـه بـالـوفـاء بـاملسـلم فـيه آجـال، واملشـترى 

1- ھشام خالد، البنوك اإلسالمیة الّدولیة وعقودھا، ط1، اإلسكندریة: دار الفكر الجامعي، 2006، ص: 37.

2- طایل مصطفى كمال السید، القرار االستثماري في البنوك اإلسالمیة، اإلسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث، 2006، ص ص: (206، 207).

3- الصالحي صالح، المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، القاھرة: دار الفجر للنشر والتوزیع، 2006، ص: 73.

4- سـفر أحـمد، الـمصارف اإلسـالمـیة: الـعملیات، إدارة الـمخاطـر، والـعالقـة مـع الـمصارف الـمركـزیـة والـتقلیدیـة، لـبنان: اتـحاد الـمصارف الـعربـیة، 

2005، ص: 123.
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وميـثّل املسـلم (املـموّل)؛حـيث يـحصل عـلى السّـلعة الّـتي يـريـد املـتاجـرة بـها فـي الـوقـت الّـذي يـريـده، فـتشغل بـها 
. ودلـيل مشـروعـية السّـلم تسـتند إلـى قـولـه تـعالـى: ﴿يـا أيّـها  1ذمّـة الـبائـع الّـذي يـجب عـليه الـوفـاء مبـا الـتزم بـه

الّـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلٰى أجـل مّـسمّى فـاكـتبوه ..﴾ [ سـورة الـبقرة، اآليـة: ۲۸۲] و(السّـلم هـو نـوع 
مـن الـدّيـون)؛ ألنّ املسـلم فـيه ثـابـت فـي الـذّمّـة إلـى أجـل مـعنيّ، وقـولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم:(مـن  أسـلف  فـي 

 . 2 متر،  فليسلف  في  كيل  معلوم ،  ووزن  معلوم ،  إلى  أجل  معلوم) 

عـقود الـبيع بـالـقرض احلـسن: هـو عـبارة عـن ائـتمان متـنحه املـصارف والـبنوك اإلسـالمـية، دون أن تـتقاضـى ج.
عـليه أيّ فـوائـد (ربـا)؛ فـاملـصارف والـبنوك اإلسـالمـية تـقدّم قـروضـا حـسنة إلـى رجـال األعـمال واملسـتثمريـن 
الّـذيـن يـتعرّضـون إلـى عسـرة مـالـية؛ وخـاصّـة إذا كـانـوا ذوي سـمعة حـسنة، وهـذا حـتّى ال يـلجؤا إلـى الـبنوك 
الـربـويـة لـالقـتراض بـفائـدة مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى حـتّى تـبقى مـساهـمة إيـجابـية فـي الـتنمية االقـتصاديـة، 
ويـتقاضـى املـصرف والـبنك اإلسـالمـي رسـم خـدمـة بنسـبة ضـئيلة جـدّا عـلى هـذا الـقرض، بـالـقدر الّـذي يـغطّي 
. ويسـتدّل عـلى مشـروعـية هـذا الـنوع مـن الـعقد بـقولـه تـعالـى: ﴿مّـن  3الـتكالـيف اإلداريـة الـفعلية لهـذا الـقرض

ذا الّـذي يـقرض الـلّـه قـرضـا حـسنا فـيضاعـفه لـه أضـعافـا كـثيرة والـلّـه يـقبض ويبسـط وإلـيه تـرجـعون ﴾ [سـورة 
الـــــــــــــــــــــــبقرة، اآليـــــــــــــــــــــــة: ۲٤٥]. وقـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــلّى اهلل عـــــــــــــــــــــــليه وســـــــــــــــــــــــلم: 
«ومـن كـان فـي حـاجـة أخـيه كـان اهلل فـي حـاجـته ، ومـن فـرّج عـن مسـلم كـربـة  فـرّج  اهلل  عـنه  كـربـة  مـن  كـربـات  

 . 4يوم  القيامة ، ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة ...»

اخلالصة: 
املـال مـن الـكلّيّات اخلـمس الّـتي حـفظها اإلسـالم؛ وبـذلـك فـقد وضـع ضـوابـط وأسـسا لكسـبه والـتعامـل بـه؛ فـالـتمويـل 
اإلسـالمـي مـبنيّ عـلى االقـتصاد احلـقيقي، ويسـتعمل أدوات متـويـل قـليلة اخملـاطـرة، فـهو إذا املـنطلق األسـاس إلرسـاء ثـقافـة 
األخـالق االقـتصاديـة، والسـبيل نـحو حتـقيق االسـتقرار املـالـي واالقـتصادي، وأصـبح مـن الـضروري مبـكان الـعمل عـلى بـناء 
نـظريّـة عـامّـة لـلنّظام املـالـي اإلسـالمـي وعـدم حـصره فـي أدوات ومـؤسّـسات متـويـل إسـالمـية، وتـقدميـه كـبديـل ال مـفرّ مـنه 

لبلوغ رفاهية الشعوب. 
املصادر واملراجع: 

1- القرآن الكرمي، برواية حفص عن قراءة عاصم، مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسوبي، اإلصدار األول، مجمع امللك فهد للطباعة. 
2- احلديث النبوي الشريف، من موسوعة احلديث النبوي الشريف، الصحاح والسنن واملسانيد، اإلصدار األول (التجريبي)، إنتاج موقع روح اإلسالم. 

3- أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، القاهرة: دار املعارف، ج11، بدون تاريخ النشر. 

-Bouyacoub Farouk, l’entreprise & le financement bancaire, Algérie: édition Casbah, 2004, PP: (275, 276).1

2- صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، الحدیث رقم:(1604-127).

3- الرفاعي فادي محمد، المصارف اإلسالمیة، ط1، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، 2004، ص: 62.

4- صحیح البخاري، كتاب المظالم، باب ال یظلم المسلم المسلم  وال یسلمھ، حدیث رقم: 2310.
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4- األمني حسن، املضاربة الشرعية وتطبيقاتها احلديثة، ط3، جدة: املعهد اإلسالمي للتنمية، 2000. 
5- البكري ياسر، التسويق واملسؤولية االجتماعية، ط1، عمان: دار وائل للنشر، 2001. 

<http:// :6- حــــمدي عــــبد الــــرحــــيم، األزمــــة املــــالــــية الــــعاملــــية وأثــــرهــــا عــــلى الــــفكر االقــــتصادي اإلســــالمــــي، [عــــلى اخلــــط]، اخلــــرطــــوم: أكــــتوبــــر 2008، مــــتاح عــــلى
<www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2576، تاريخ االطالع: (12/03/2009). 

7- حـميد عـبد السـبهانـي عـبد اجلـبار، مـالحـظات فـي فـقه املـصرفـية اإلسـالمـية، مجـلة جـامـعة املـلك عـبد الـعزيـز لـالقـتصاد اإلسـالمـي، [عـلى اخلـط]، 2003، عـدد 1، مجـلد 16، مـتاح 
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اإلدارة اإللكترونية 
مدخل لتحديث الوظائف اإلدارية وفق متطلبات بيئة األعمال املعاصرة

تـعد اإلدارة اإللـكترونـية مـن أبـرز الـتطبيقات اإلداريـة الـتي أخـذت تـشغل حـيّزا واسـعا فـي الـعمليات اإلداريـة؛ لـكنّ 
تــطبيقاتــها يــتطلّب وعــيا وادراكــا؛ وهــذا نــظرا إلــى تــرســانــة املــتطلّبات (اإلداريــة والــتقنية والبشــريــة واملــالــية) ؛والــتي 
حتـتويـها بـيئة األعـمال املـعاصـرة. وإنّ تـطبيق اإلدارة اإللـكترونـية يـضفي صـبغة حـديـثة عـلى الـوظـائـف، وتـعمل عـلى 

انتقالها إلى ما هو تكنولوجي. ومن ثمّ يتحسّن األداء وتتحقّق أهداف العمل اإلداري. 
املبحث األوّل: اإلطار النظري اإلدارة اإللكترونية 

مـفهوم اإلدارة اإللـكترونـية: يـعتبر مـصطلح اإلدارة اإللـكترونـية شـطرا مـن املـفاهـيم اإلداريـة املـتداولـة؛ وهـذا نـتيجة 
لـثورة تـكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصال الـهائـلة والـتي أحـدثـت حتـوّال مـهمّا فـي أداء املـنظّمات. وهـذا مـا أشـارت إلـيه 

أدبيّات الفكر اإلداري املعاصر. ومن أهمّ التعاريف يجد الباحث أنّ: 
 اإلدارة اإللـكترونـية الـيوم أصـبحت تسـير عـلى مـعطيات الـتقانـة. وأنّ عـددا كـثيرا مـن الـنشاطـات اإلداريـة تـتعرّض اآلن 
لــتحوّالت عــميقة؛ ولــذلــك عــرّفــها الــكاتــب "الــطعامــنة" بــأنــها: اســتخدام الــوســائــل والــتقنيات اإللــكترونــية بــكلّ مــا 

تقتضيه املمارسة أو التنظيم 1. 
فحســب دراســة سحــر اإلدارة اإللــكترونــية تــعني: "الــتخفيف مــن اســتخدام املــعامــالت الــورقــية، وإحــالل املــكتب 

اإللكتروني عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات، وحتويل اخلدمات العامّة إلى إجراءات مكتبية"2. 
 أمّــا تــعريــف الــبنك الــدولــي "يــرى أنّ إدارة اإللــكترونــية مــفهوم يــنضوي عــلى اســتخدام تــكنولــوجــية املــعلومــات 
واالتــصاالت، وبــتغيير الــطريــقة الــتي يــتفاعــل مــن خــالل املــواطــنني مــع املــؤسّــسات الــتجاريــة مــع احلــكومــة والــسماح 
مبـشاركـة املـوطـنني فـي عـملية صـنع الـقرار وزيـادة الـشفافـية وتـعزيـز اجملـتمع املـدنـي"3. أمّـا "جنـم عـبود" فـعرّف اإلدارة 
اإللـكترونـية "بـأنـها تـلك الـعملية اإلداريـة الـقائـمة عـلى اإلفـادة مـن اإلمـكانـات املـتميّزة لـألنـترنـت وشـبكة األعـمال فـي 

التخطيط والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية للمنظّمة من أجل حتقيق األهداف"4. 

لكحل محمد 
طالب دكتوراه - تسيير عمومي 
جامعة الجزائر ٣ - الجزائر
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أمّـا "محـمّد سـمير" فـعرّف اإلدارة اإللـكترونـية "أنـها تـنفيذ كـلّ األعـمال واملـعامـالت الـتي تـتمّ بـني الـطرفـني أو أكـثر؛ 
سواء من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال والشبكات اإللكترونية"5. 

 وكـتعريـف إجـرائـيّ لـإلدارة اإللـكترونـية: "هـي اسـتخدام تـكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصال وتـفعيل أطـرافـها فـي إطـار 
العمليات اإلدارية". 

وفي ضوء التعاريف املقدّمة حول اإلدارة اإللكترونية جند أنها ترتكز على مرتكزات متشابهة من أبرزها: 
أوّال: أنـها عـملية إداريـة؛ أيّ: أنـها ال تخـرج عـلى نـطاق حتـديـد األهـداف ورسـم السـياسـات وتـوجّـه املـوارد وفـق خـيارات 

استراتيجية. 
ثـانـيا: إنّ االنـترنـت وشـبكة األعـمال تـوفّـر الـتفاعـل الـرقـمي بـني األفـراد والـوحـدات احلـكومـية وقـطاع األعـمال بـكلّ سـهولـة 

وكفاءة؛ أيّ: أنها بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العالقات. 
ثالثا: السرعة الفائقة هي من املزايا التي تتمتّع بها االنترنت في إطار االتصاالت عن بعد. 

۲- التميّز بني اإلدارة اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية: 
أواّل: احلـكومـة جـزء مـن اإلدارة: لـدى بـعض املـفكّريـن والـكتّاب قـناعـة بـأنّ احلـكومـة اإللـكترونـية جـزء مـن الـتطبيقات 
اإلدارة اإللــكترونــية، وأن اإلدارة اإللــكترونــية هــي مبــثابــة مــدخــل تــنضوي حتــته تــطبيقات مــختلفة مــنها (الــتجارة 
اإللــكترونــية، األعــمال اإللــكترونــية واحلــكومــة اإللــكترونــية)، ووجــهة نــظر هــؤالء: أنّ تــعبير اإلدارة اإللــكترونــية هــو 
األصــل الــذي تــتفرّع مــنه ســائــر الــتعاريــف، وحــجّة هــذا الــفريــق: أنّــه (ال حــكومــة بــال إدارة)؛ وعــليه: (ال حــكومــة 

إلكترونية بال إدارة إلكترونية)6. 
ثـانـيا: اإلدارة جـزء مـن احلـكومـة: يـقف الـطرف اآلخـر مـن عـلماء اإلدارة مـتمسّكا بـرأيـه بـأنّ اإلدارة اإللـكترونـية هـي 
جـزء مـن احلـكومـة، وإنّ تـطبيقات الـتقنية الـتي متـارس فـي تـلك اإلدارة مـن حتـويـل الـعمليّات اإلداريـة كـافّـة ذات الـطبيعة 

الورقية إلى عمليّات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام التطوّرات التّقنية7،  
وتـبقى هـذه الـتطبيقات واملـمارسـات لـلتقنية مـقتصرة فـي دائـرة محـدودة بـاملـؤسّـسة، وأحـيانـا تـربـط الشـبكات الـداخـلية 
لـتلك الـدوائـر احملـدودة فـبذلـك يـتوصّـل إلـى صـيغة احلـكومـة اإللـكترونـية، ويـحتجّ هـؤالء بـأنّ اإلدارة اإللـكترونـية تـعمل 
عـلى تـطويـر الـبنية املـعلومـاتـية داخـل املـؤسّـسة الـواحـدة الـتي تـقوم أعـمالـها عـلى تـلك اإلدارة، وتـقف مـهمّة اإلدارة 
اإللـكترونـية مـن وجـهة نـظر هـؤالء عـن احلـدود االفـتراضـية لشـبكة املـعلومـات الـداخـلية، وخـروج هـذه املـعلومـات أو 
تـبادلـها مـع الشـبكة األصـلية الـتي تـصبّ شـبكات الـدولـة ومـؤسّـساتـها وإدارتـها ، وهـذا يـعني أنّـنا أصـبحنا نـتفاعـل مـع مـا 

يسمّى بـ(احلكومة اإللكترونية)8. 
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مبادئ وأهداف اإلدارة اإللكترونية: 
۱- مـبادئ اإلدارة اإللـكترونـية: تتجـلّى مـبادئ اإلدارة اإللـكترونـية بـالـدرجـة األولـى بخـدمـة (الـزّبـون أو املـواطـن) 

وتلبية حاجياته بسرعة وأقلّ تكلفة؛ لذلك ميكن القول: أنّ مبادئ اإلدارة اإللكترونية تتمثّل فيما يلي9: 
تـقدمي أحـسن اخلـدمـات لـلمواطـنني: وهـذا لـالهـتمام بخـدمـة املـواطـن الـذي يـتطلّب عـمال مـتنوّعـا مـتكثفا بـاملـهارات 
والـكفاءات املهـيّئة مـهنيا السـتخدام تـكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصال، بـشكل يـسمح الـتعرّف عـلى كـلّ مـشكلة يـتمّ 
تـشخيصها، كـما يسـتدعـى ذلـك ضـرورة اقـتناء املـعلومـات والـقيام بتحـليلها، واسـتخالص الـنتائـج واالقـتراحـات واحلـلول 

املناسبة مع حتديد نقاط القوّة والضّعف. 
الـتركـيز عـلى الـنتائـج: يـنصبّ االهـتمام عـلى حتـويـل األفـكار إلـى نـتائـج مجسّـدة عـلى أرض الـواقـع، وإنّ حتـقيق اإلدارة 
اإللـكترونـية ينجـم عـنه فـوائـد للجـمهور تـتمثّل فـي تـخفيف الـعبء عـن املـواطـنني مـن حـيث (اجلهـد، املـال، والـوقـت)، 

وتوفير خدمة مستمرّة على مدار الساعة. 
سـهولـة االسـتعمال وإتـاحـته للجـميع: يـقصد بهـذا املـبدأ أن يـتمكّن املـواطـن مـن الـتواصـل مـع اإلدارة اإللـكترونـية 

بسهولة ويسر مع إمتام اإلجراءات بسالمة وبساطة. 
تـخفيض الـتكالـيف: يـعني أنّ املـنافـسة واالسـتثمار فـي تـكنولـوجـية املـعلومـات واالتـصال يـنتج عـنه تـخفيض الـتكالـيف 

وحتقيق اجلودة في تقدمي اخلدمات العامّة. 
الـتغيّر املسـتمرّ: هـو مـبدأ أسـاس فـي اإلدارة اإللـكترونـية بـحكم أنـها تـسعى لتحسـني وإثـراء مـا هـو مـوجـود، إضـافـة إلـى 
رفع مستوى األداء سواء (الكلّيّ أو اجلزئيّ) داخل املنظّمات، وهذا بقصد التفوّق في مجال املنافسة اإللكترونية.  
۲-أهــداف اإلدارة اإللــكترونــية: تــعمل أغــلب اإلدارات اإللــكترونــية عــلى حتــقيق انــتقال وحتــوّل جــذريّ مــن خــالل 

التخلّي على كلّ ما هو ورقيّ إلى عمل إلكتروني ومن أهداف اإلدارة اإللكترونية ما يلي10: 
تكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها كنظام مترابط؛ من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال. ۱.
تطوير عمليّات اإلدارة وتعزيز فاعلياتها. ۲.
ضمان تدفّق املعلومات. ۳.
تقليل الكلفة وحتسني اجلودة وإدارة الوقت. ٤.
تقدمي آليّات فعّالة وداعمة التخاذ القرارات. ٥.

www.giem.info � 71الصفحة | 

اإلدارة

http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

املبحث الثاني: مساهمة اإلدارة اإللكترونية في حتديث الوظائف اإلدارية. 
تــؤدي اإلدارة اإللــكترونــية عــددا مــن الــوظــائــف األســاســية متــثّل مــرتــكزات مــهمّة فــي اجلــانــب اإلداريّ؛ فــعملت هــذه 
األخـيرة عـلى انـتقال الـوظـائـف اإلداريـة املـتمثّلة فـي (التخـطيط، الـتنظيم، الـقيادة، الـرقـابـة) إلـى جـانـب إلـكترونـي ميـكن 

توضيحها فيما يلي: 
۱- التخـطيط اإللـكترونـي: (E-.Planning): التخـطيط اإللـكترونـي يـعرّف عـلى أنـه: "حتـديـد مـا يـودّ عـمله 
آنــيّا ومســتقبال بــاالعــتماد عــلى تــدفّــق املــعلومــات مــن داخــل املــؤسّــسة أو خــارجــها، أو بــالــتعاون املشــترك بــني الــقمّة 
والـقاعـدة، بـاإلفـادة مـن الشـبكة اإللـكترونـية ملـواجـهة مـتطلّبات األسـواق وحـاجـيّات اجلـمهور وفـق خـطط طـويـلة األمـد، 

متميّزة مبرونة عالية11، يتّضح أنّ التخطيط اإللكتروني عبارة عن12: 
عملية ديناميكية في اجتاه األهداف الواسعة. ۱.
زيادة تدفّق املعلومات للمنظّمة. ۲.
املـــساهـــمة فـــي عـــملية التخـــطيط فـــي كـــل زمـــان ومـــكان(زمـــكانـــيا) ، وهـــذا مـــا يـــطلق عـــليه بـ(التخـــطيط ۳.

اإللكتروني التشاركيّ). 
لــذا فــالــبيئة الــرقــميّة تــعطي قــوّة للتخــطيط اإللــكترونــي انــطالقــا ممّــا ميــيّزهــا مــن الــتغيير الســريــع عــبر الشــبكات احملــلية 
والـعلمية؛ ممّـا يـحقّق الـقدرة عـلى الـوصـول إلـى األفـكار اجلـديـدة واملـنتجات وخـدمـات غـير مـوجـودة، وهـذا يـعطي مـيزة 

وأفضليّة للعملية التخطيط اإللكتروني13. 
۲- الـتنظيم اإللـكترونـي: (E-organizing): يـعدّ الـتنظيم كـعملة مـن الـعمليّات اإلداريـة املـهمّة؛ حـيث 
يـعتبر أكـثر أهـمية وارتـباطـا مـن حـيث املـكان؛ إذ إنّ اجلـوهـر احلـقيقي لـإلدارة هـو تـطوّر فـي الـتنظيم مـن حـيث (األقـسام 

والوحدات اإلدارية)، ويحدّد املسؤوليات، ويوزّع املهامّ على العملني في املنظّمة14.  
ويـعرّف الـتنظيم اإللـكترونـي بـأنـه: "اإلطـار الـواسـع لـتوزيـع السّـلطة واملـهمّات والـعالقـات الشـبكية؛ ممّـا يـحقّق التنسـيق 
الــكلّيّ؛ وهــذا مــن أجــل إجنــاز األهــداف املشــتركــة الــتنظيمية"15. ويــتّضح دور اإلدارة اإللــكترونــية فــي الــتنظيم مــن 

خالل16:  
أنّ التنظيم مرن يسمح بـ(االتصال والتعاون) بني األفراد من خالل شبكة االتصال. ۱.
يحقّق تغيّرات مهمّة في قوّة العمل الذي ينعكس بشكل إيجابيّ على املؤسّسة. ۲.
يــعمل عــلى حتــقيق الــتكامــل بــني الــعامــلني فــي املــنظّمة؛ وهــذا عــن طــريــق الــربــط بشــبكة االنــترنــت والشــبكة ۳.

الداخلية للمؤسسة؛ ممّا يعمل على جتاوز هرميّة التنظيم التقليديّ. 
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۳- الــقيادة اإللــكترونــية: (E-leadership): أدّى الــتغيّر فــي بــيئة األعــمال اإللــكترونــية والــتحوّل فــي 
املـفاهـيم اإلداريـة إلـى إحـداث نـقلة نـوعـيّة كـان مـن نـتائـجها االنـتقال إلـى منـط الـقيادة اإللـكترونـية؛ فهـي تـعتمد عـلى 
الـقائـد اإللـكترونـي ذي اخلـصائـص األكـثر مـالئـمة واملنسجـم مـع بـيئة األعـمال املـعاصـرة، املـتّسمة بـالسّـرعـة والـتغيّر وبـصفة 
عــامّــة: فــإنّــه يــجب أن تــتوفّــر فــي الــقيادة اإللــكترونــية مــهارات ومــعارف تــقنيّة والــعمل عــلى الــتعامــل مــعها بــشكل 

17؛ والتي تنقسم إلى ثالثة أنواع:  مستمرّ
الـقيادة الـتّقنيّة الـعملية: والـتي تـرتـكز فـي نـشاطـها عـلى اسـتخدام تـكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصال؛ والـتي تـتّسم 
بـزيـادة تـوفـير املـعلومـات وحتسـني جـودتـها، إضـافـة إلـى سـرعـة احلـصول عـليها؛ والـتي أصـبحت تـعرف بـ(قـيادة اإلحـساس 
بــالــثقة) (Technology sense)، ومتــكّن الــقائــد اإللــكترونــي مــن امــتالك الــقدرة عــلى حتســني مــختلف 

منصّات التطوّر (التكنولوجيّ والتقنيّ). 
الـقيادة البشـريـة الـناعـمة: تـعرض فـكرة الـقيادة الـناعـمة ضـرورة وجـود قـائـد ميـتاز بـ(احلـرفـيّة، والـزاد املـعرفـيّ، وحـسن 
الـتعامـل مـع الـزبـائـن) الـذيـن يـبحثون عـن السـرعـة لـالسـتجابـة مـطالـبهم، وتـتّسم الـقيادة الـناعـمة بـالـقدرة الـعالـية عـلى 
إدارة املـنافـسة، والـوصـول إلـى الـسّوق، والـتركـيز عـلى عـنصر التجـديـد فـي تـوفـير اخلـدمـات؛ سـواء كـانـت (خـاصّـة أو 

عامّة)18. 
الـقيادة الـذاتـيّة: تـرتـكز عـلى جـملة مـن املـواصـفات؛ حـيث يـتّصف الـقائـد بـصفات شـخصيّة ذاتـيّة ضـمن مـتطلّبات 
إدارة األعـمال عـبر االنـترنـت؛ وهـو مـا يـجعل قـيادة الـذات تـتّصف بـ(الـقدرة عـلى حتـفيز الـنفس، والـوالء لـلمنظّمة، 
والـرغـبة فـي الـعمل واملـرونـة فـي الـتكيّف)؛ مـن خـالل (الـتأثّـر بـالـبيئة اإللـكترونـية، وتـكويـن الـذات، واكـتساب تـكويـن 

إداري محترف) وفق املتطلّبات احلاصلة في اجملال املعلوماتي 19. 
الـرقـابـة اإللـكترونـية (E-controlling): عـرّفـت الـرقـابـة بـأنـها "الـعمل املـكرّس لـضمان حتـقيق الـعمليّات 
ومـدى تـطابـقها مـع األهـداف والـغايـات الـتي سـبق حتـديـدهـا"20؛ إذن: فـ(الـرقـابـة عـملية جـوهـريـة لـقياس الـعمليات 
اإلداريـة والـتحقّق مـن مـدى فـعالـيتها فـي ظـلّ اخلـطّة االسـتراتـيجية، اذا مـا كـانـت الـرقـابـة الـتقليديـة تـرتـكز عـلى املـاضـي؛ 
ألنـها تـأتـي بـعد التخـطيط، أيـن تـوضـع األهـداف ومـعايـير اإلدارة وحتـدّد الـنشاطـات والـوسـائـل مـن خـالل (الـتنظيم 
والتنسـيق والـتوجـيه)؛ لهـذا فـالـرقـابـة اإللـكترونـية تـسمح بـاملـراقـبة اآلنـية مـن خـالل شـبكة املـؤسّـسة؛ ممّـا يـعطي إمـكان 
تـقليص الـفجوة الـزمـنية بـني عـملية اكـتشاف االنحـراف وعـملية تـصحيحه 21، كـما أنّ الـرقـابـة اإللـكترونـية مسـتمرّة 
ومتجــدّدة وتهــدف إلــى زيــادة حتــقيق الــثقة اإللــكترونــية والــوالء اإللــكترونــي؛ ســواء بــني (الــعامــلني واإلدارة) أو بــني 

(املستفيدين واإلدارة) 22. 
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خـامتـة: لـقد سـاهـمت اإلدارة اإللـكترونـية مـن خـالل الـعمل عـلى حتـديـث الـوظـائـف اإلداريـة املـتمثّلة فـي (التخـطيط، 
الــتنظيم، الــقيادة والــرقــابــة) وهــذا بــانــتقالــها مــن الــتقليديّ إلــى اإللــكترونــي، وهــذا نــتاج حــتميّ عــلى كــلّ مــؤسّــسة؛ 
لـتلتحق بـركـب مـنظّمات األعـمال الـعاملـية الـتي أصـبحت تـعتمد بـشكل واسـع عـلى تـكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصال 

في العمليّات اإلدارية. 
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واقع البحث والتطوير في الجزائر

(دراسة تحليلية)

إنّ الـتطرّق ملـوضـوع االبـتكار مـن املـواضـيع احلـديـثة الـتي أخـذت االهـتمام الـكبير فـي األوسـاط الـعلمية وحـتّى فـي حـياتـنا 
الـيومـية؛ فـاالبـتكار مـن الـنشاطـات الـتي حتـتاج وجـود أبـحاث جـادّة خـطوات حـثيثة ونـتائـج أعـمال مـتواصـلة تـعمل عـلى 
جـعل املـشاكـل الـيومـية الـتي تـواجـه املـؤسّـسات ومـختلف الـعراقـيل محـلّ الـبحث والـتنقيب الـعلمي، ومـن أجـل ذلـك 
وجـب عـلى املـؤسّـسات تهـيئة أقـسام مـتخصّصة فـي الـبحث والـتطويـر تـتمثّل وظـيفتها األسـاسـية فـي مـحاولـة الـتوصّـل إلـى 

احللول العلمية التي جتعل املشاكل قابلة للتحقيق واالختبار، 
 واجلـزائـر مـن بـني الـدول الـتي عـملت عـلى تـبنّي سـياسـة وطـنية مـن أجـل الـنهوض بهـذا الـنشاط؛ وبـالـتالـي مـحاولـة 
الـتشخيص لهـذا الـواقـع تـكون مـن خـالل مـعرفـة الـوسـائـل واإلمـكانـات الـتي تـوفّـرهـا اجلـزائـر ومـختلف الـعوائـق الـتي تـقف 

دون النهوض بهذا القطاع. 
أوّال: واقع املؤسّسة الصغيرة واملتوسّطة في اجلزائر: 
البرامج التي استفادت منها الـ PME في اجلزائر: 

إنّ مـن بـني الـبرامـج الـتي تسـتفيد مـنها هـذه املـؤسّـسات هـي سـياسـات الـتأهـيل الـتي جتـعل املـؤسّـسة أكـثر قـدرة عـلى 
مـواكـبة الـتطوّرات وحتسـني الـقدرة الـتنافسـية؛ مـن خـالل االسـتثمار األمـثل لـلموارد املـتاحـة خـاصّـة الـتكنولـوجـية مـنها 
واملـعرفـية؛ لـذلـك جـاءت سـياسـات الـتأهـيل لـتجعل املـؤسّـسة أكـثر حتـكّما فـي مـختلف الـتكنولـوجـيات الـتي تـساعـدهـا 
عـلى عـصرنـة نـشاطـاتـها، ويـكون الـتأهـيل لـكلّ مـؤسّـسة تـرغـب فـي اتـخاذ هـذا اخلـيار اإلسـتراتـيجي شـرط أن تـتوفّـر فـيها 
مجـموعـة شـروط، كـما أنّ هـذا الـبرنـامـج يهـدف إلـى االهـتمام بـوظـيفة الـبحث والـتطويـر فـي هـذا الـنوع مـن املـؤسّـسات 

واالهتمام أكثر باإلبداع.  

مقداد ليلى 
طالبة دكتوراه 

جامعة قاصدي مرباح  
الجزائر
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يـندرج هـذا الـبرنـامـج فـي إطـار الـقانـون الـتوجيهـي املـتضمّن تـرقـية املـؤسّـسات (الـصغيرة واملـتوسّـطة)، املـادة ۱۸ الـتي 
تـنصّ عـلى ضـرورة قـيام وزارة املـؤسّـسات (الـصغيرة واملـتوسـطة) فـي إطـار تـأهـيل هـذه املـؤسّـسات بـوضـع بـرامـج الـتأهـيل 
املـناسـبة مـن أجـل تـطويـر تـنافسـية املـؤسـسات، وكـذا تـرقـية املـنتوج الـوطـني؛ ليسـتجيب لـلمقايـيس الـعاملـية؛ حـيث 
صـادق عـليه مجـلس الـوزراء فـي ۰۸/۰۳/۲۰۰٤م بـدأت أولـى مـراحـله بـدايـة ۲۰۰۷ م وامـتد سـتّ سـنوات؛ حـيث 
ميـوّل هـذا الـبرنـامـج مـن طـرف صـندوق تـأهـيل املـؤسّـسات (الـصغيرة واملـتوسـطة)، وقـدّرت املـيزانـية اخملـصّصة لـه بـ ٦ 
مـليار دج، تـاله فـيما بـعد بـرنـامـج مـيدا لـدعـم وتـأهـيل املـؤسّـسات (الـصغيرة واملـتوسـطة) الـذي عـقدتـه اجلـزائـر مـع االحتـاد 
األوروبـي مـن أجـل رفـع تـنافسـيّة املـؤسّـسة اجلـزائـريـة (الـصغيرة واملـتوسـطة)، يـشمل املـؤسّـسات الـتي تـشغل أكـثر مـن ۲۰ 
عـامـال؛ والـتي تنشـط فـي (الـقطاع الـصناعـيّ أو فـي مـجال اخلـدمـات الـصناعـية)، قـدّرت املـيزانـية اخملـصّصة لـتمويـل هـذا 

البرنامج بـ ٦۲.۹ مليون يورو، ٥۷ مليون يورو مموّلة من طرف االحتاد األوروبي وما تبقّى من طرف اجلزائر.  
يـأتـي بـرنـامـج مـيدا الـثانـي PME 2 لـتأهـيل املـؤسّـسات (الـصغيرة واملـتوسـطة) الـذي قـامـت بـه الـدولـة اجلـزائـريـة بـالـتعاون 
مـع االحتـاد األوروبـي؛ مـن خـالل إدمـاج تـكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصال فـي تسـيير هـذه املـؤسّـسات بـ(الـتركـيز عـلى 
الـعنصر البشـري وتـنمية قـدراتـه ومـهاراتـه)، وحسـب مـا صـرّح بـه وزيـر الـقطاع "مـصطفى بـن بـادة" أنّ جنـاح بـرنـامـج مـيدا 
األوّل شـجّع عـلى الـدخـول فـي بـرنـامـج مـيدا الـثانـي مـن (۲۰۰۸ إلـى 2010)م والـذي بـدأ تـطبيقه فـي ٥ مـن مـاي 
۲۰۰۹ م يـتضمّن تـقدمي دعـم مـباشـر لـلمؤسّـسات (الـصغيرة واملـتوسّـطة)؛ مـن خـالل تـكثيف اسـتعمال تـكنولـوجـيا 
اإلعـالم واالتـصال، بـاإلضـافـة إلـى (تـدعـيم الـنوعـيّة)؛ مـن خـالل إرسـاء نـظام اجلـودة والـقياسـية، بـاإلضـافـة إلـى االسـتفادة 

من االتفاقيّات الدولية خاصّة مع االحتاد األوروبي. 
 :(PME2) والتحكّم بتكنولوجيا املعلومات واالتصال PME برنامج دعم الـ

 هـو بـرنـامـج تـأهـيل يـساعـد املـؤسّـسة (الـصغيرة واملـتوسّـطة) اجلـزائـريـة عـلى تـعزيـز الـقدرات الـتنافسـية وتـوسـيع احلـصّة 
الـسوقـية، قـدّر متـويـله بـ ٤٤ مـليون يـورو، يـساهـم االحتـاد األوروبـي بـ ٤۰ مـليون يـورو، واجلـزائـر بـ ٤۰ مـليون يـورو، 

انطلق البرنامج في ٥/۲۰۰۹ ملدة ۳٤ شهرا. 
يهدف إلى (التكوين والدعم) التقني املتخصّص، كما يهدف أساسا إلى ثالثة أهداف هي: 

حتســني تــنافســية املــؤسّــسة (الــصغيرة واملــتوسّــطة)؛ مــن خــالل إدمــاج تــكنولــوجــيا املــعلومــات واالتــصال فــي •
تسييرها. 

التنسـيق واملـرافـقة مـن قـبل اجلـهات املـعنيّة: وزارة الـصناعـة واملـؤسّـسات (الـصغيرة واملـتوسّـطة)، ووزارة الـبري •
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

تأسيس نظام للجودة على مستوى املؤسّسات (الصغيرة واملتوسّطة). •
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تـعتبر بـرامـج الـتأهـيل الـتي عـزمـت اجلـزائـر عـلى تـبنّيها خـطوة عـملية مـن نـوعـها تـساهـم فـي مـساعـدة هـذا الـنوع مـن 
املـؤسّـسات عـلى (تـعزيـز الـتنافسـية، وحتسـني الـنوعـية) مـن خـالل اجلـودة، بـاإلضـافـة إلـى الـتوسّـع فـي احلـصّة الـسّوقـية مـن 
خـالل األسـواق احملـلية والـدولـية؛ عـن طـريـق (االسـتغالل األمـثل لـتكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصال)، والـتعاون مـع االحتـاد 

 . 1األوروبي يكسب البرنامج الصّيغة االعتمادية

ثانيا: واقع البحث والتطوير في اجلزائر:  
واقع البحث والتطوير في اجلزائر بعد االستقالل: 

تـتطلّب الـتنمية تـكاثـف جـهود كـلّ مـن الـقطاعـني (الـعامّ واخلـاصّ) واجلـامـعات؛ لـكن فـي الـدول الـعربـية -عـمومـا- 
يختفي هذا املطلب األساس للتنمية، وهذا لعدّة أسباب منها: 

 عدم وجود سياسة علمية واضحة، وجود فجوة كبيرة بني األهداف والنتائج، 
 انعدام احلوار بني األطراف الفاعلة من أجل املشاركة في حلّ مشاكل التنمية،  

قلّة الباحثني وعدم تكتّلهم، ضعف التمويل الذي ينفق على البحث والتطوير.... 
 بـالنسـبة لسـياسـة الـبحث الـعلمي والـتطوّر الـتكنولـوجـي فـي اجلـزائـر مـرّت مبـراحـل عـديـدة؛ لـكنّ بـدايـتها كـانـت مـع إنـشاء 
وزارة الـتعليم الـعالـي والـبحث الـعلمي الـتي أنشـئت سـنة ۱۹۷۱ م ، وقـد بـرزت هـذه السـياسـة لـلوجـود مـن خـالل الـورقـة 

2املقدّمة لندوة لألمم املتحدة. 

أبــدت اجلــزائــر نــيّتها فــي الــتكفّل الــفعلي بــالــبحث والــتطويــر فــي الــفترة( ۱۹۷۱ حــتى ۱۹۹۸) م؛ حــيث خــصّصت 
الـدولـة اجلـزائـريـة ۰.۲۸٪ مـن الـناجت الـقومـي اخلـام وهـي نسـبة ال تـكاد تـقارن مبـا تـخصّصه الـدول املـتقدّمـة لهـذا الـنشاط، 

وهذا راجع جملموعة أسباب ميكن إيجازها في اآلتي: 
ضعف وقلّة اإلنتاج العلمي من (منشورات ومجالّت ودراسات) علمية (٥۸٤)؛ •
 قلّة عدد براءات االختراع (۲۰) املسجلّة من طرف الباحثني لدى املعهد الوطني للملكية الصناعية؛  •
ضعف عالقات التعاون بني قطاعي (البحث واإلنتاج)؛ •
غـياب الهـيئات املـتخصّصة فـي تـثمني نـتائـج الـبحث والـتطويـر داخـل مـؤسّـسات الـبحث، وكـذلـك تنشـيط •

 . 3العالقات بني (البحث والتطوير والقطاع االقتصادي)

1 أ سھام عبد الكریم، سیاسة تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر مع التركیز على برنامج PME 2، مجلة الباحث، العدد09، 
.2011

2 د. إبراھیم بورنان، شارف عبد القادر، واقع أنشطة البحث العلمي والتطویر في الجامعات العربیة " حالة الجزائر"، كلیة العلوم االقتصادیة 
وعلوم التسییر، جامعة األغواط،

3 صاطوري الجودي، البحث العلمي في الجزائر: الواقع والتحدیات، جامعة تبسة الجزائر، ص: 04.
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واقع البحث والتطوير في اجلزائر بعد ۱۹۹۸م:  
قــبل عــام ۱۹۹۸م كــانــت مــنظومــة الــبحث الــعلمي والــتطويــر الــتكنولــوجــي فــي اجلــزائــر تــتّسم بـ(الــضّعف، وعــدم 
االسـتقرار)؛و هـذا مـا جـعل اجلـهات الـوصـية تـعتمد تشـريـعا جـديـدا يـتعلّق بـالـقانـون والـبرنـامـج اخلـاصّ بـالـبحث الـعلمي 

والتطوير التكنولوجي املمتدّ من الفترة (۱۹۹۸ إلى ۲۰۰۲)م، وله عدّة أهداف أهمّها: 
 الـعمل عـلى تـثمني نـتائـج الـبحث الـعلمي، أمّـا الـبرامـج فـقد كـانـت ۲٥ بـرنـامـجا مـصنّفة إلـى بـرامـج وطـنية لـلبحث مـا بـني 
الـقطاعـات، وبـرامـج وطـنية لـلبحث املـتخصّص، وقـد خـصّصت أدوات واتخـذت إجـراءات لـتحقيق األهـداف املسـطّرة، 
بـاإلضـافـة إلـى رفـع مـيزانـية الـبحث الـعلمي والـتطويـر الـتكنولـوجـي؛ حـيث قـدّرت بـ ۳٤ مـليار دج فـي ۲۰۰۲ م سـاعـدت 

في متويل عدّة قطاعات. 
البنية التحتيّة واملعدّات العلمية:  

۱. الـبنية الـتحتية: بـرنـامـج الـبنى الـتحتية هـو جـزء مـن اإلسـتراتـيجية الـوطـنية لـلبحث، أمّـا الـتنمية واالبـتكار فهـي 
األساس لظهور اقتصاد قائم على العلم ويعزّز القدرة التنافسية للمناطق وذلك بإنشاء وتنفيذ: 

جتـــمّع اخملـــتبرات، مـــراكـــز ووحـــدات الـــبحوث إلجـــراء وحتـــضير الـــبرامـــج لـــلملحقات اإلقـــليمية واحملـــطّات •
التجريبية. 

الهياكل واخلدمات املشتركة لالستغالل االقتصادي لألبحاث وإطالق "Start Up" االبتكارية. •
صـودر هـذا الـبرنـامـج عـلى أسـاس الـقانـون الـتوجيهـي وبـرنـامـج الـعرض احملـدّد بـ ٥ سـنوات (۲۰۰۸/۲۰۱۲)م ، ومتّ 

اختيار البنى التحتية لالعتبارات التالية:  
املهارات العلمية والتخصّصات الناشئة لكلّ منطقة، 

 ،(SNAT) إستراتيجية التخطيط الوطني 
 الدّور االجتماعي واالقتصادي للمنطقة. 

وهـي تـضمّ: ۳٦ مـركـز بـحث، ٦ وحـدة بـحوث، ٥ محـطّة جتـارب، ٦٥٥ مـختبر بـحث(عـدد اخملـابـر املـعتمدة 655 
و266 مـخبرا مـعتمدا لـيصبح الـعدد ۹۳۰ مـخبرا، مـع الـعلم أنـه هـناك ۱۱٤٤ مـخبر أبـحاث مـعتمد)، ۱۳ مـنصّة 
تـكنولـوجـيا (مـن أصـل ۲۰)، ۲ محـطّات تـوصـيف املـواد، ۳ وحـدة و۱۷ مـنصّة تـقنية للتحـليل الـفزيـوكـيميائـي، ٤ 
مــنصّة تــقنية لــلصّحّة والــتشخيص املــساعــد، ۰ مــراكــز إقــليمية لــلتوثــيق، ٦ حــاضــنات ۱ حــاضــنة نشــطة،٤ مــراكــز 

لالبتكار والتحويل التكنولوجي. 
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هـذا بـاإلضـافـة إلـى مـركـز الـديـنامـيكا احلـراريـة الشمسـية بـالـتعاون مـع معهـد JULICH  فـي أملـانـيا هـذا لـ(إنـشاء بـيئة 
عـلمية مـتخصّصة فـي نـقل الـتكنولـوجـيا وتـدريـب املـوظـفني املـؤهـلني)؛إليـجاد فـرص عـمل، وتـشجيع اسـتخدام الـطاقـة 

املتجدّدة، باإلضافة إلى مركز علوم اجلزائر بالشراكة مع علوم الكون في فرنسة. 
۲. املــعدّات الــعلميّة: متّ شــراء مــعدّات عــلمية ثــقيلة لـ ۱۷ مــنصّة تــقنية للتحــليل الــفزيــوكــيميائــي وهــذا لــضمان 
االتـساق الـكلّيّ لـلعملية، عـلى أن يـقوم مـركـز الـبحث والتحـليل الـفيزيـوكـيمائـي (CRAPC) الـرقـابـة الـفنّيّة والـعلمية 
مـن أجـل حتـديـد املـواصـفات الـفنّيّة والتجهـيزات الـالزمـة، وهـذا حسـب طـبيعة املـعدّات ومـا مـدى مـطابـقتها لـلمعايـير 
املـقبولـة، ومـعدّات عـلمية لـ ۹ مـن املـراكـز والـوحـدات الـبحثية، مـعدّات عـلمية لـ ۱۲ مـؤسّـسة جـامـعية، مـعدّات عـلمية لـ 

 . ٥۹۹1 مخبر بحث، معدّات مكتبية لـ ۷۸ مخبرا

تـعزيـز واسـتغالل نـتائـج الـبحوث: وذلـك مـن خـالل نشـر الـعديـد مـن الـنصوص الـتنظيمية املـتعلّقة بتهـيئة الشـركـات، 
إنـشاء مـراكـز االبـتكار ونـقل الـتكنولـوجـيا، جـائـزة رئـيس اجلـمهوريـة لـلعلوم والـتكنولـوجـيا، حـوافـز لـإلنـتاج الـعلمي 
والــتكنولــوجــي؛ كــما متّ تــنظيم الــعديــد مــن الــفعالــيات مــن أجــل (وضــوح الــبحوث، وتــعزيــز الــعالقــات مــع الــقطاع 

االجتماعي واالقتصادي) وهي: 
األسـبوع الـوطـني لـلبحوث الـعلمية (سـنويّـا)، الـصالـون الـوطـني لـالبـتكار والـتعميم الـعلمي، وضـع خـطط لـلمؤسّـسات 
(الـصغيرة واملـتوسّـطة) الـتي بـحاجـة إلـى الـبحث والـتطويـر، دعـم وتـطويـر خـدمـات الـتقييم فـي الـتعليم والـبحث الـعلمي، 
إطـالق عـملية تـنفيذ املـؤشّـرات الـعلمية (دلـيل عـلى اإلنـتاج الـعلمي فـي اجلـزائـر عـلى أسـاس عـدّة قـواعـد بـيانـات عـلمية، 
ودلــيل عــلى املــؤشّــرات الــرئيســية)، كــما متّ صــياغــة خــالصــة وافــية حــول وضــع بــراءة االخــتراع مــن طــرف الــباحــثني 
األسـاسـيني فـي اجلـزائـر وخـارجـها؛ إنـشاء نـظام وطـني لـلتوثـيق عـبر االنـترنـت(SNDL)؛ حـيث يـصل عـدد املسـتخدمـني 

 . 2أزيد من ٤٤۰۰۰ مستخدما؛ العمل على إطالق الدليل الوطني للمنتجات النهاية ملشاريع الدراسة

البلد
السنوات

200520072009201020112012

-2.793.213.363.744.04كوريا اجلنوبية

-0.240.260.240.40.43مصر

3.483.473.943.903.803.55فنلندا

 LA Recherche scientifique en Algérie ،1 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي
Indépendante، ص: 22،23. 

2 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، المرجع نفسھ، ص: 24.
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اجلدول رقم(۱): حجم اإلنفاق على البحث والتطوير في مجموعة من الدول. 
املصدر: بيانات البنك الدولي  

 :PIB% ثالثا: حجم اإلنفاق على البحث والتطوير في اجلزائر
مـن خـالل اجلـدول ميـكن الـتعليق عـلى وضـع اجلـزائـر مـن خـالل مـقارنـته بـكلّ مـن (مـصر وتـونـس) ليظهـر أنّ هـناك فـارقـا 
يـقدّر بـ ۰.۱٤٪ و۰.۸٥٪ عـلى الـتوالـي فـي ۲۰۰٥ م وهـي نسـب تـعكس مـا تـعانـيه اجلـزائـر مـن تـقهقر فـي هـذا اجملـال، 
وهـو يـرجـع بـالـدرجـة األولـى إلـى عـدم فـعالـية السـياسـات الـتي تـنتهجها اجلـهات اخملـتصّة آنـذاك لـتوفّـر الـبنية الـتحتية للـ 
R&D مـن مـراكـز بـحث، بـاحـثني، بـحوث حتـتاج الـتثمني والـتشجيع، بـاإلضـافـة إلـى عـدم وجـود تـشجيع حـقيقيّ مـن 
الـدولـة لهـذا الـنوع مـن الـنشاطـات؛ وهـذا مـا أدّى إلـى تـهميش هـذا الـقطاع؛ وبـالـتالـي عـدم اإلنـفاق عـليه كـما يـنبغي، 
كـما ميـكن اإلشـارة إلـى أنّ اجلـزائـر خـالل الـفترة (۱۹۹۹- ۲۰۰۹) م عـملت عـلى تسـديـد الـدّيـون اخلـارجـية، وبـالـتالـي 
كـان فـي أولـويّـة الـدولـة تسـديـد الـديـون ولـيس الـبحث عـن مـنافـذ جـديـدة ميـكن مـن خـاللـها تـعزيـز املـكانـة الـدولـية، وهـو 

قرار رشيد؛ لكنّه لم يؤت أكله بالنسبة لالبتكار. 
أمـا إذا مـا متّـتمقارنـة اجلـزائـر بـدول أخـرى؛خـاصّـة كـوريـة اجلـنوبـية وفـنلندا فيظهـر أنّ الـفارق يـصل إلـى۲.۷۲٪ و٤۲.٪۳ 
عـلى الـتوالـي فـي سـنة ۲۰۰٥ م وهـذا ال يفسّـر إالّ بـاألهـمية الـتي تـولـيها هـذه الـبلدان لهـذا الـنوع مـن الـنشاطـات؛ خـاصّـة 
كـوريـة اجلـنوبـية الـتي تـوجـه مـختلف جـهودهـا االبـتكاريـة لـلصناعـات (احلـربـية والـعسكريـة) ووسـائـل الـدمـار األخـر؛ 
فــالــصناعــة الــعسكريــة تــعتبر أهــمّ الــصناعــات الــتي حتــتاج فــيها الــدول إلــى االبــتكار واملــعرفــة الــتكنولــوجــية، كــما أنّ 
اإلصـالحـات الـتي تـتبّناهـا اجلـزائـر مـن أجـل الـنهوض بـالـقطاعـات احلـسّاسـة فـي الـبالد ال حتـقّق الـنتائـج املـنتظرة مـنها، وهـذا 
نـتيجة لـلقرارات املتسـرّعـة والـتي تتّخـذ فـي ظـروف وشـروط بـعيدة عـن الـواقـع، بـاإلضـافـة إلـى غـياب احلـوافـز الـتي تـشجّع 

املوارد البشرية ومتنع هجرتهم.  
ولقد أظهر حتليل OECD أنّ الزيادات في كثافة R&D واالبتكار تقودها مجموعة من العوامل تتمثّل في: 

احلـدّ مـن األسـواق املـضادّة لـلمنافـسة؛ ممّـا يـحفّز رجـال األعـمال عـلى االبـتكار، وتـخفيض الـقيود عـلى االسـتثمار •
األجنبي املباشر؛ فكلّ ذلك يساعد على نقل املعرفة بني الدول؛ 

الــظروف املســتقرّة لــالقــتصاد الــكلّيّ، وانــخفاض أســعار الــفائــدة احلــقيقية، تــشجّع منــوّ الــنشاط االبــتكاري مــن •
خالل إيجاد بيئة منخفضة التكلفة؛ 

توافر التمويل الداخليّ واخلارجيّ؛ •

-----0.07اجلزائر

---0.9211.10تونس
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الـتوسّـع فـي الـبحوث الـعامّـة الـتي تـدعـم أبـحاث قـطاع األعـمال، يـتطلّب بـذل جـهود لـزيـادة املـعروض مـن املـوارد •
البشرية؛ 

احلـوافـز الـضريـبية والـتي ميـكن أن تـكون فـعّالـة فـي رفـع مـعداّلت R&D؛ خـاصّـة عـندمـا تـواجـه املـؤسّـسات قـيودا •
مـالـية؛ فـقد وجـد أنّ تـخفيف الـضرائـب عـلى R&D يـشكّل حـافـزا أقـوى لـلـــ R&D مـن الـدعـم احلـكومـي 

املباشر؛ 
االنــفتاح عــلى الـ R&D األجــنبيّ الــذي يــعكس منــوّا عــالــيا فــي اإلنــتاجــية؛ خــصوصــا عــندمــا تــكون قــدرات •

 . 1الـR&D واالستثمار احمللي مرتفعة أيضا

اخلالصة: 
تـسعى اجلـزائـر مـن خـالل هـذه اجلـهود إلـى إعـطاء االبـتكار والـعملية الـبحثية مـكانـتها إدراكـا مـنها أنـها السـبيل الـوحـيد 

للنهوض بسائر القطاعات في الدولة، إذا ميكن القول: 
 أنّ اجلـزائـر تـعمل عـلى إيـجاد املـؤسّـسة الـقادرة عـلى االبـتكار؛ مـن خـالل تـكاثـف جـهود الـباحـثني واملـؤسّـسات الـعامّـة 

والقطاع اخلاصّ ووفق التشريعات والقوانني املنصوص عليها.  
بـالنسـبة إليـجاد االبـتكار يـبقى الـتسويـق املـوضـوع األكـثر جـدال؛ حـيث أنّ الـعديـد مـن الـدول املـتقدّمـة تـرى أنّ الـدعـم 
املــالــي لــنشاطــات الـ R&D فــي مــراحــل مــبكرة ســيزيــد مــن احــتمال جنــاح املــنتجات فــي األســواق، وهــذا يــساهــم فــي 
إحـداث مـرونـة اقـتصاديـة تـسمح لـرأس املـال اخلـاصّ بـالـتدفّـق بحـرّيّـة جتـاه األفـكار اجلـديـدة، وبـالـتالـي ضـرورة تـكييف سـوق 
الـعمل مـع الـتبادل املـفتوح لـألفـكار مـن أجـل احلـصول عـلى مـوارد املـعرفـة الـالزمـة لـالبـتكار، ال يـوجـد احـتكار لـلفرص 

املتاحة في األسواق أو القدرات التكنولوجية الالزمة لتحقيق النجاح في التكنولوجيات املتقدّمة. 
فـالـوصـول إلـى نـظام وطـني لـالبـتكار ال يـتحقّق إالّ مـن خـالل شـركـات تـسعى لـلحصول عـلى املـعرفـة مـن خـالل مـواكـبة 
الـتطوّر املـتزايـد فـي الـتكنولـوجـيا والـتقنيات املـعاصـرة مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى تـشكيل عـالقـات شـراكـة مـع شـركـات 
مـن بـلدان أخـرى، وإنّ االقـتصاد يـبنى الـيوم عـلى الـنموّ السـريـع فـي جتـارة املـعرفـة والـتي تـساهـم فـي الـنموّ االقـتصادي 
أكـثر مـن جتـارة السّـلع، وبـالـتالـي فـاألداء الـصناعـيّ يـتطلّب مـفهومـا جـديـدا لـلصناعـات كـساحـات مـن الـتعاون، بـاإلضـافـة 

 . 2إلى املنافسة وشبكات املعرفة وشبكات اإلنتاج

 INNOVATION AND GROWTH: RATIONALE FOR AN INNOVATION STRATEGY, OECD, 2007, p:9/29. 1

 Global knowledge networks and national system of innovation: lessons from the united states and the flat 2

panel display industry, Stefanie A. Lenway ,Thomas P.Murtha, University of Minnesota, Philippe larédo et 
frédérique sachwald , le système francais d’innvation dans l’économie mondiale: enjeux et priorités, ifri, 
institut de l’entreprise, avril 2005.
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ميـكن للسـياسـات احلـكومـية أن تـدعّـم االبـتكار مـن خـالل إصـالح اإلطـار الـتنظيمي واملـؤسّسـي جلـعله أكـثر مـالئـمة 
لـالبـتكار؛ وهـذا مـن خـالل مـجاالت السـياسـة الـعامّـة اخلـدمـات، والـصناعـة، خـاصّـة الـتجارة الـدولـية واالسـتثمار الـدولـي، 
األســواق املــالــية وأســواق الــعمل، الــتعليم؛ ميــكن أيــضا أن تــشجّع االبــتكار؛ مــن خــالل االســتثمار فــي مــجال الــعلوم 
والـبحوث األسـاسـية الـتي تـقوم بـدور مـهمّ فـي تـطويـر (تـكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصاالت والـتكنولـوجـيا) عـامّـة، وهـذا 

 . 1يسلّط الضوء على (أهمية إصالح إدارة ومتويل االستثمار العامّ في مجال العلوم والبحوث)
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تدقيق حوكمة الشركات

إنّ املـنظّمة لـها مجـموعـة مـن األهـداف تـسعى إلـى حتـقيقها بـ (حتـديـد اإلسـتراتـيجية املـالئـمة، وتـوفـير املـوارد الـضروريـة 
املـالـية، املـاديـة، والبشـريـة، ومـحاولـة اسـتغاللـها بـالـطريـقة األمـثل فـي إطـار وجـود الـتنظيم املـالئـم)، وحتـقيق هـذه األهـداف 
يـهمّ بـالـدرجـة األولـى املـالّك (املـساهـمني والشـركـاء) الـذيـن هـم فـي األغـلب بـعيدون عـن املـنظّمة، وهـم بـحاجـة إلـى 
مــعلومــات دقــيقة وصــحيحة حــول نــشاط املــنظمة والــنتائــج احملــقّقة، ولــلوثــوق مــن أنّ هــذه املــعلومــات هــي صــحيحة 
وتـعكس الـوضـعية احلـقيقية لـلمنظّمة، يـلجؤون إلـى الـتدقـيق الـذي هـو عـبارة عـن فـحص انـتقاديّ لـلبيانـات واملـعلومـات 
عـن طـريـق مجـموعـة مـن اإلجـراءات املـنظّمة لـتقييم فـعالـية وكـفاءة نـشاط املـنظّمة، فـي إطـار اسـتعمال مجـموعـة املـعايـير 

املنظّمة للمهنة. 
تـتمّ عـملية الـتدقـيق مـن طـرف شـخص مسـتقلّ ومـحايـد؛ بهـدف الـفحص والـبحث عـن أسـباب املـشاكـل الـتي تـتعرّض 
املـنظمة، وتنتهـي املـهمّة بـتقدمي تـقريـر إلـى مجـلس اإلدارة يـوضّـح فـيه أهـمّ الـنتائـج الـتي متّ الـتوصّـل إلـيها مـدعّـما بـاألدلّـة 
وقـرائـن اإلثـبات ومجـموعـة مـن الـتوصـيات الـضروريـة فـي شـكل اقـتراحـات حلـلّ املـشاكـل الـتي تـعانـي مـنها املـنظّمة؛ 
فـاملـعلومـات الـتي يـقدّمـها املـدقّـق ضـروريـة لـكلّ مسـتثمر فـهو يتّخـذ قـرارات الـبيع والشـراء السـتثماراتـه، الـبنك يتّخـذ 

قرارات ملنح القروض، والسلطات الضريبية لتتمكّن من حساب الدخل اخلاضع للضريبة. 
يـقوم املـدقّـق بـعملية الـفحص والـتقييم مـن خـالل األدلّـة الـتي يجـمعها مـن مـختلف املـصادر (الـداخـلية واخلـارجـية) 
بـطريـقة مسـتقلّة ومـحايـدة دون الـتحيّز (ضـدّ أو مـع) جـهة مـعيّنة، ولـتحقيق جـودة الـتدقـيق يـجب عـلى املـدقّـق احـترام 

املعايير العاملية املنظّمة ملهنة التدقيق التي تتمثّل في ثالث مجموعات: 
فاجملموعة األولى متثّل املعايير العامّة: (الكفاءة، واخلبرة، واالستقاللية)، 

 أمّا الثانية فتمثّل معايير العمل امليدانيّ (التخطيط، تقييم نظام الرقابة الداخلية، اإلشراف)، 
 والثالثة متثّل معايير التقرير: كـ(وحدة الرأي، اإلفصاح عن االنتقادات). 

سليماني مليكة 
جامعة مصطفى اسطنبولي للعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

الجزائر
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وفـي الـسنوات األخـيرة زادت أهـمية ودور هـذه الـوظـيفة نـتيجة الـتطوّرات الـتي شهـدتـها الـقوانـني والـضغط املـمارس مـن 
طـرف املـقنّنني والهـيئات الـعاملـية املـنظّمة ملـهنة الـتدقـيق؛ والـتي أكّـدت عـلى ضـرورة تـطبيق الـتدقـيق فـي بـعض املـنظّمات 
كـ(شـركـات املـساهـمة)، ولـقد مـسّ الـتطوّر الـذي شهـدتـه املـهنة- أيـضا- مـفهومـها الـذي كـان يـرتـبط بـاملـفهوم (املـالـيّ 
: أنّ مـهنة الـتدقـيق كـانـت تـقتصر فـقط عـلى مـهمّة الـتأكّـد مـن صـحّة ومـصداقـية الـبيانـات املـالـية  ) فـقط؛ أيّ واحملـاسـبيّ
واحملـاسـبية ومـدى تـطابـق تـسجيلها مـع املـبادئ املـعمول بـها؛ ولـكنّ هـذا املـفهوم تـغيّر ابـتداء مـن سـنة ۲۰۰۲ م مـن خـالل 
املـعايـير املـنظّمة لـلمهنة الـتي بـيّنت دور الـتدقـيق فـي تـقييم مـختلف إجـراءات اإلدارة بهـدف حتـقيق الـفعالـية واحلـمايـة، 
الـتي قـام بـها املعهـد اإلسـبانـي  1فـالـتدقـيق نـشاط مـهمّ ميـسّ الـعمليّات والـوظـائـف كـافّـة، وهـذا مـا تـنبّأت بـه الـدراسـة 

 l’audit interne dans l’entreprise de l’an) :لــلتدقــيق الــداخــليّ ســنة ۱۹۹۲ حتــت اســم
2000) وإلظهار أهمية التدقيق في املنظّمة يقترح الباحث اإلشكال التالي:  

هل يعتبر التدقيق وسيلة ضرورية لضبط حوكمة الشركات؟ 
احلوكمة واملؤسّسة  

لـقد أدّى اإلدراك املـتزايـد لـعالقـة االرتـباط بـني السـياسـات االقـتصاديـة عـلى املسـتوى الـكلّيّ وبـني السـياسـات الهـيكلية 
إلـى اسـتنتاج أنّ أحـد الـعناصـر األسـاسـية فـي مـجال حتسـني الـكفاءة االقـتصاديـة هـو أسـلوب حـوكـمة الشـركـات؛ والـذي 
يـتضمّن مجـموعـة مـن الـعالقـات بـني اإلدارة الـتنفيذيـة للشـركـة ومجـلس إدارتـها واملـساهـمني فـيها وغـيرهـم مـن األطـراف 
املـعنيّة وأصـحاب املـصلحة بـصورة مـختلفة، كـذلـك يـقدّم أسـلوب حـوكـمة الشـركـات الهـيكل الـذي حتـدّد مـن خـاللـه 

أهداف الشركة ومتابعة األداء.  
كــما يــنبغي أن يــوفّــر أســلوب حــوكــمة الشــركــات احلــوافــز املــالئــمة جملــلس اإلدارة واإلدارة الــتنفيذيــة للشــركــة ملــتابــعة 
األهـداف الـتي تـتّفق مـع مـصالـح الشـركـة واملـساهـمني بـاإلضـافـة إلـى تبسـيط املـتابـعة الـفعّالـة وتـشجيع املـؤسّـسة عـلى 
اسـتخدام مـواردهـا بـصورة أكـثر كـفاءة، وال يـخفى أنّ أسـلوب حـوكـمة الشـركـات ميـثّل أحـد عـناصـر مـكوّنـات اإلطـار 
االقـتصادي الـذي تنشـط فـيه الشـركـات؛ والـذي يـتضمّن السـياسـة االقـتصاديـة عـلى املسـتوى الـكلّيّ ودرجـة املـنافـسة فـي 
، كـما يـعتمد عـلى الـبيئة الـقانـونـية والـتنظيمية بـاإلضـافـة إلـى عـامـل أخـالقـيّات املـهنة  2أسـواق املـنتجات وعـناصـر اإلنـتاج

واالهـتمام بـاملـسؤولـية االجـتماعـية لـألفـراد حتـقيق الـتنمية املسـتدميـة؛ فـكلّ هـذه الـعناصـر لـها تـأثـير عـلى سـمع الشـركـة 
وجناحه على املدى الطويل. 

- A.HAMINI, AUDIT COMPTABLE ET FINANIER, 1ère éditions BERTI 2002, P 151

CHANTAL BUSSENAULT_MARTINE PRETET, économie et gestion de l’entreprise ,4eme éditions 2

VUIBERT PARIS, 2006.P 53
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تعريف احلوكمة: 
 ميـكن تـعريـف احلـوكـمة كـالـتالـي: وهـي (نـظام لـتنظيم وتـشغيل والسـيطرة عـلى الشـركـة؛ بهـدف حتـقيق األهـداف 
اإلسـتراتـيجية طـويـلة األجـل إلرضـاء املـساهـمني والـدائـنني والـعامـلني والـعمالء واملـورّديـن، واالمـتثال لـلمتطلّبات الـقانـونـية 

 . 1والتنظيمية، فضال عن الوفاء باملتطلّبات البيئية احمللية واحتياجات اجملتمع)

وفــي ســنة ۲۰۰۰ م أدّت اإلفــالســات الــهائــلة (واخملــالــفات اجلــنائــية) إلــى زيــادة االهــتمام مبــوضــوع األخــالق وحــقوق 
، وهـناك اهـتمام متجـدّد فـي ممـارسـات حـوكـمة الشـركـات مـنذ  2األطـراف املـعنيّة مـن خـالل االهـتمام بـحوكـمة الشـركـات

عام ۲۰۰۱ م ؛ خاصّة بعد انهيار عدد من الشركات األمريكية الكبرى. 
3يـعرّف الـكاتـب "gabrielle odonovan" حـوكـمة الشـركـات بـأنـها 'السـياسـات الـداخـلية الـتي تـشمل 

الـنظام والـعمليّات واألشـخاص، والـتي تخـدم احـتياجـات املـساهـمني وأصـحاب املـصلحة اآلخـريـن؛ مـن خـالل تـوجـيه 
ومـراقـبة نـشاطـات إدارة األعـمال اجلـيدة مـع املـوضـوعـية واملـساءلـة والـنزاهـة'؛ فـاإلدارة السـليمة للشـركـات تـعتمد عـلى 

التزام السّوق اخلارجية والتشريعات، باإلضافة إلى ثقافة صحيحة تشمل ضمانات للسّياسات والعمليّات. 
حـوكـمة الشـركـات هـي الـقوانـني والـقواعـد واملـعايـير الـتي حتـدّد الـعالقـة بـني إدارة الشـركـة مـن نـاحـية وحـملة األسـهم 
وأصــحاب املــصالــح أو األطــراف املــرتــبطة بــالشــركــة (حــملة الــسندات، الــعمّال، املــورّديــن، والــعمالء والــدائــنني مــثل 
، وتـشمل حـوكـمةُ الشـركـات الـعالقـات بـني املـصالـح  4(املـصارف، وحـامـلي الـسندات)،و املسـتهلكني مـن نـاحـية أخـرى

اخملــتلفة واألهــداف وإدارة الشــركــة حــوكــمة الشــركــات هــو مــوضــوع مــتعدّد األوجــه، واملــوضــوع املــهمّ فــي حــوكــمة 
الشـركـات هـو ضـمان املـساءلـة مـن بـعض األفـراد فـي املـنظّمة مـن خـالل اآللـيات الـتي حتـاول (تـقليل أو الـقضاء) عـلى 
املـشاكـل، ويـركّـز عـلى حتـقيق الـكفاءة االقـتصاديـة، مـع تـركـيز قـويّ عـلى رفـاهـية املـساهـمني؛ ولـكن فـي اإلجـمال ميـكن 
الـقول: إنّ مـاهـيّة مـفهوم حـوكـمة الشـركـات مـعنيّة بـإيـجاد وتـنظيم الـتطبيقات واملـمارسـات السـليمة لـلقائـمني عـلى 
إدارة الشـركـة مبـا يـحافـظ عـلى حـقوق حـملة األسـهم وحـملة الـسندات والـعامـلني بـالشـركـة وأصـحاب املـصالـح وغـيرهـم؛ 
وذلـك مـن خـالل التحـرّي فـي تـنفيذ صـيغ الـعالقـات الـتعاقـديـة الـتى تـربـط بـينهم واسـتخدام األدوات املـالـية واحملـاسـبية 

السليمة وفقا ملعايير اإلفصاح والشفافية الواجبة.  

 www.ocde.org 1

 www.universales.fr/encyclopedie/organisation_des_etreprises2

PASCAL CHARPENTIER, management et gestion des organisations, éditions ARMANDE COLIN, PARIS 3

2007, P 89
Nicol Aubert, Jean Pierre, Jok Jabès, management, éditions GROUPE LANDAIS, France, 2005P 135.4
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مبادئ حوكمة الشركات: 
تـعدّ درجـة الـتزام الشـركـات بـتطبيق مـبادئ األسـالـيب السـليمة حلـوكـمة الشـركـات مبـثابـة عـامـل مـتزايـد األهـمية بـالنسـبة 
لـقرارات االسـتثمار؛ فـمصداقـية احلـوكـمة تـساهـم فـي جـلب عـدد أكـبر مـن املسـتثمريـن وبـالـتالـي حتـقيق املـزيـد مـن 

االستقرار ملصادر التمويل. 
تـعدّ املـبادئ بـطبيعتها دائـمة الـتطوّر، ويـنبغي عـرضـها فـي ضـوء الـتغيّرات الـكبيرة واملسـتمرّة الـتي تـطرأ عـلى الـظروف 
الـبيئية الـداخـلية واخلـارجـية احملـيطة بـاملـؤسّـسة، ولـلحفاظ عـلى الـقدرة الـتنافسـية، يـتعنيّ عـلى الشـركـات أن تـعدّل وتـطوّر 
أسـالـيب احلـوكـمة عـلى الـنحو الـذي يـكون مـن شـأنـه مـواكـبة الـتطوّرات واالسـتفادة مـن الـفرص اجلـديـدة فـي إطـار وجـود 

تنظيم فعّال يوفّر املرونة الكافية مع األخذ بعني االعتبار عنصر التكاليف واألرباح. 
 : 1تخصّ مبادئ احلوكمة خمسة مجاالت وهي

۱) حـقوق املـساهـمني، املـعامـلة املـتكافـئة لـلمساهـمني، اإلفـصاح والـشفافـية، دور أصـحاب املـصالـح، مـسؤولـية مجـلس 
اإلدارة. 

۲) حـقوق املـساهـمني: يـنبغي أن تـضمن حـوكـمة الشـركـات حـمايـة حـقوق املـساهـمني مـن مـعلومـات خـاصّـة بـالشـركـة 
في الوقت املناسب وبصفة منتظمة. 

۳) املـعامـلة املـتكافـئة لـلمساهـمني؛ حـيث يـجب أن تـضمن حـوكـمة الشـركـات املـعامـلة املـتكافـئة لـلمساهـمني كـافّـة 
حـتّى صـغار املـساهـمني األجـانـب، كـما يـنبغي أن تـتاح لـلمساهـمني كـافّـة فـرصـة احلـصول عـلى تـعويـض فـعليّ فـي حـالـة 

انتهاك حقوقهم. 
٤) دور أصـحاب املـصالـح فـي حـوكـمة الشـركـات يـجب أن تـقوم حـوكـمة الشـركـات عـلى االلـتزام بـحقوق أصـحاب 
املـصلحة كـما يحـدّدهـا الـقانـون، كـما يـجب أن تـعمل عـلى تـشجيع الـتعاون بـني صـنّاع الـقرار وأصـحاب املـصالـح فـي 
مـجال إيـجاد الـثروة وفـرص الـعمل وحتـقيق االسـتدامـة للمشـروعـات الـقائـمة عـلى أسـس مـالـية سـليمة، وهـذا مـا يـضمن 
تـدفّـق رؤوس األمـوال اخلـارجـية للشـركـات، كـما يـجب الـتكفّل بـتشجيع أصـحاب املـصالـح فـي الشـركـة مـن الـناحـية 
االجــتماعــية؛ حــيث تــعتبر الــقدرة الــتنافســية الــتي تــتمتّع بــها الشــركــة مبــثابــة نــتيجة لــعمل الــفريــق الــذي يجسّــد 
املــساهــمات املــقدّمــة مــن مجــموعــة مــختلفة مــنهم: (املســتثمرون، الــعمّال، الــبنوك، املــورّدون....)؛ لــذا يــنبغي أن 
تــدرك الشــركــات أنّ مــساهــمات أصــحاب املــصالــح تــشكّل مــوردا بــالــغ الــقيمة لـ(بــناء الــقدرة الــتنافســية للشــركــات، 

وتدعيم مستوى ربحيّتها، وبناء الثروة). 

 JOHN R. Schermerhorn, RICHRD N. Osborn, JAMES G.Hunt, CLAIRE Billy, comportement humaine et 1

organisations ,3eme éditions EERPI, CANADA ,2006P 210
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٥) اإلفــصاح والــشفافــية: يــجب أن تــلتزم حــوكــمة الشــركــات بــاإلفــصاح الــدقــيق وفــي الــوقــت املــناســب عــلى كــافــة 
املعلومات اخلاصة باملسائل املتصلة بتأسيس الشركة واملوقف املالي واألداء وامللكية وأسلوب ممارسة السلطة.  

٦) مـسؤولـية مجـلس اإلدارة: يـجب أن تـتبع حـوكـمة الشـركـات اخلـطوط اإلرشـاديـة اإلسـتراتـيجية لـتوجـيه الشـركـات 
كـما يـجب أن تهـتم بـاملـتابـعة الـفعالـة لـإلدارة الـتنفيذيـة مـن طـرف مجـلس اإلدارة، كـما يـجب مـسائـلة مجـلس اإلدارة 

من طرف الشركة عن طريق املدقق الداخلي ومن طرف املساهمني عن طريق املدقق اخلارجي. 
۱) احلوكمة والتدقيق  

يـلعب الـتدقـيق دورا مـهما فـي األوسـاط املـالـية واحلـكومـية واالقـتصاديـة، مـن خـالل املـعلومـات الـتي يـقدمـها املـدقـق، 
والـتي تـكون فـي شـكل تـقريـر يـبني مـن خـاللـه رأيـه املسـتقل واحملـايـد، فـعملية الـتدقـيق تـعتمد عـلى نـشاط الـفحص 
والـتحقق الـذي يـتم ممـارسـته مـن طـرف شـخص مـعني أو جـهة مـعينة كـمكاتـب الـتدقـيق بـغرض احلـصول عـلى املـعلومـات 
، والـتدقـيق  1الـضروريـة لـلتحقق مـن تـنفيذ املـهام وااللـتزام بـاملـعايـير واإلجـراءات، واحلـفاظ عـلى املـوارد واجنـاز األهـداف

يـنقسم إلـى تـدقـيق داخـلي وآخـر خـارجـي حسـب انـتمائـه إلـى املـؤسـسة، فـالـتدقـيق الـداخـلي وظـيفة إداريـة فـي املـنظمة 
تـقوم بـنشاط تـقييمي مسـتقل داخـل املـنظمة لـغرض فـحص الـنواحـي املـالـية واحملـاسـبية والـتشغيلية وهـو مـرتـبط مـباشـرة 
مبجـلس اإلدارة، أمـا الـتدقـيق اخلـارجـي فـهو ال ميـثل وظـيفة إداريـة ولـكنه يـعتبر حـق لـبعض األطـراف اخلـارجـية مـن ذوي 
املــصلحة فــي الــنشاط االقــتصادي لــلمنظمة فــي مــراقــبة تــصرفــات اإلدارة فــيما يــخص احلــفاظ عــلى املــوارد وااللــتزام 

بالقوانني. 
التدقيق كآلية لضبط احلوكمة: 

تهـدف آلـيات حـوكـمة الشـركـات والـضوابـط إلـى الـتقليل مـن أوجـه الـقصور الـتي تـنشأ عـن اخملـاطـر األخـالقـية وسـوء 
االخـتيار عـلى سـبيل املـثال لـرصـد سـلوك املـديـريـن، يـقوم طـرف ثـالـث مسـتقل (املـدقـق اخلـارجـي) مبـراقـبة دقـة املـعلومـات 

التي تقدمها اإلدارة للمستثمرين.  
تـعريـف الـتدقـيق: يـعتبر الـتدقـيق عـملية أسـاسـية وضـروريـة فـي نـشاط املـنظمة، وهـو مـن بـني الـوظـائـف الـتي تـضبط 
األعـمال احملـاسـبية واإلداريـة فـي املـنظمة بـغض الـنظر عـن طـبيعة نـشاطـها، فـالـتدقـيق وضـيفة مـكملة لـوظـائـف املـنظمة 
2فهـي تـزيـد مـن فـعالـية الـتنظيم واملـراقـبة، حـيث يـنص املـعيار الـدولـي رقـم ۲۰۰ لـلمراجـعة الـذي يـعرف الـتدقـيق عـلى 

أنـه: * الـتعبير عـن رأي، إذا كـانـت الـقوائـم املـالـية قـد مت إعـدادهـا طـبقا إلطـار الـعمل حملـدد وتـقدمي تـقريـر يـوضـح رأي 
املدقق بصورة واضحة وصادقة * 

 Olivier lamant, la conduite d’une mission d’audit Interne, édition DUNOD, PARIS, 1995P 551

 HENRI MITONNEAU, réussir l’audit des processus, 2ème éditions AFNOR, France, 2007P 892
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نـالحـظ مـن هـذا الـتعريـف أوجـه الـقصور املـرتـبطة بـاملـعيار ۲۰۰ نـتيجة قـصره عـلى عـملية الـتدقـيق املـالـي فـقط، فـبالـرغـم 
مـن انـه فـي اغـلب األحـيان مـهمة الـتدقـيق تـشمل الـتدقـيق املـالـي إال انـه أصـبح يـشمل كـل الـوظـائـف،الـتدقـيق املـالـي، 

التدقيق التسويقي، التدقيق التنظيمي، تدقيق نظام املعلومات. 
: هـو عـملية مـنهجية مـنظمة لـلحصول عـلى تـقييم مـوضـوعـي ألدلـة اإلثـبات  1وبـالـتالـي تـعريـف الـتدقـيق يـكون كـما يـلي

املـتعلقة بـتأكـيدات خـاصـة بـالـتصرفـات واإلجـراءات االقـتصاديـة لـلتأكـد مـن درجـة الـتطابـق بـينهما وبـني املـعايـير املـقررة، 
وتوصيل هذه النتائج إلى املستخدمني املعنيني. 

يتضح من التعريف السابق أن التدقيق هو: 
عــملية مــنظمة تــعتمد عــلى املــوضــوعــية أي عــلى الــفكر واملــنطق فــهو نــشاط يــجب التخــطيط لــه وتــنفيذه بــأســلوب 

منهجي سليم وليس بطريقة عشوائية. 
عـبارة عـن جـمع وتـقييم األدلـة الـذي هـو جـوهـر عـملية الـتدقـيق وهـو األسـاس الـذي يـعتمد عـليه املـدقـق عـند إبـداء رأيـه 

املستقل واحملايد. 
الـتحقق مـن مـدى الـتطابـق بـني نـتائـج الـعمليات واألحـداث االقـتصاديـة الـتي حـدثـت خـالل الـفترة، وان هـذه الـبيانـات مت 

حتضيرها وفق املبادئ املعمول بها في املنظمة. 
التقييم والفحص يكون بدون حتيز ضد آو مع اجلهة التي يقوم بتدقيقها. 

مـهمة يـقوم بـها شـخص مسـتقل ومـحايـد ولـه املـعرفـة الـتامـة مبـبادئ التسـيير واحملـاسـبة أي لـه تـأهـيل عـلمي كـافـي كـما هـو 
منصوص عليه في معايير التدقيق. 

معايير التدقيق  
يـنظم مـهنة الـتدقـيق مجـموعـة مـن املـعايـير الـتي تـعتبر أداة تـوجـيه لـلمدقـقني الن مجـرد وجـودهـا يـوفـر ملسـتخدمـيها 
، وهـي وسـيلة لـتقييم األداء ألن مبجـرد تـطبيق املـعايـير ميـكن حتـقيق جـودة عـملية  2مـعلومـات عـن كـيفية ممـارسـة املـهنة

التدقيق وهو ما ينعكس على زيادة ثقة املستخدمني. 
ميـكن تـعريـف املـعيار فـي مـجال الـتدقـيق بـأنـه: قـاعـدة عـامـة تـرشـد املـدقـق إلـى السـلوك املـهني حـتى ميـكنه اجنـاز مـهمته 

باجلودة املالئمة، فهي متثل إرشادات عامة، ووسيلة لتقييم األداء من ناحية أخرى. 

1 حسین عبید شحاتة السید , المراجعة المتقدمة في بیئة األعمال المعاصرة , الدار الجامعیة , مصر 2007 ص 38

 JACQUES RENARD, l’audit interne, éditions EYROLLES, 6éme éditions, paris, 2008P 1772
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ا) املـعايـير الـعامـة: وهـي مـعايـير تـخص املـدقـق، وتـرشـد اإلدارة عـند اخـتيار املـدقـق الـداخـلي أو اخلـارجـي (فـي حـالـة 
الـتوظـيف، االسـتدعـاء)، كـما أنـها تـعتبر عـامـل مـهم لـتحقيق جـودة الـتدقـيق وبـالـتالـي كسـب وفـاء وثـقة الـعمالء، 

 : 1وتتمثل هذه املعايير في

* معيار التأهيل العلمي والتكوين العملي املطلوب. 
* معيار استقاللية املدقق. 

* معيار العناية املهنية املالئمة للمدقق. 
ب) مـعايـير الـعمل املـيدانـي:هـي املـعايـير اخلـاصـة بـوضـع إرشـادات عـامـة لـلكيفية الـتي ميـكن أن يـتم بـها تـنفيذ عـملية 

التدقيق، فهي حتدد إطار العمل لتنفيذ مهمة التدقيق عمليا وهي تتمثل في ثالث معايير هي: 
۱- التخطيط السليم للعمل وتقسيمه بالطريقة املالئمة، واإلشراف املالئم على املساعدين  

۲- فـهم ودراسـة وتـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية لـغرض تخـطيط عـملية الـتدقـيق وتـقديـر الـوقـت ومـدى الـفحص الـذي 
سيقوم به املدقق. 

۳- احلـصول عـلى األدلـة الـكافـية واملـالئـمة مـن خـالل الـفحص واملـالحـظة واالسـتفسار لـتوفـير أسـاس مـعقول إلبـداء 
الرأي. 

ج) مـعايـير الـتقريـر: ميـثل الـتقريـر أداة االتـصال الـتي حتـمل الـرسـالـة املـوجـهة ملسـتخدمـي هـذا الـتقريـر،الـذي يـعتبر 
املـرحـلة الـنهائـية لـلتدقـيق وعـلى أسـاسـه تـكون املـناقـشات وحتـدد املـواقـف تتخـذ الـقرارات، خـصص معهـد احملـاسـبني 
: مـعيار الـتوافـق مـع مـبادئ الـتقريـر املـتعارف عـليها، اإلفـصاح، الـثبات، وحـدة  2الـقانـونـيني األمـريـكيني أربـع مـعايـير وهـي

الرأي. 
إجراءات الرقابة الداخلية كأداة لضبط احلوكمة:  

يــتضمن املــعيار الــثانــي مــن مــعايــير الــعمل املــيدانــي ضــرورة دراســة وتــقييم نــظام الــرقــابــة الــداخــلية املــعمول بــها داخــل 
، وذلـك كـأسـاس يـعتمد عـليه لتحـديـد نـطاق االخـتبارات الـتي سـتطبق عـليها إجـراءات الـتدقـيق، فـبالـرغـم مـن  3املـنظمة

أن اإلدارة هـي املـسؤولـية عـن هـذا الـنظام، فـان لـه تـأثـير كـبير عـلى عـمل املـدقـق، فـنظام الـرقـابـة الـداخـلية يـعتبر كـدلـيل 
الكـتشاف األخـطاء واخملـالـفات بـدرجـة كـبيرة مـن السـرعـة، حـيث يسـتلزم الـتقييم السـليم لـنظام الـرقـابـة الـداخـلية مـعرفـة 
وفـهم اإلجـراءات والـطرق املـرسـومـة لـتنفيذ املـهام، كـما تسـتلزم الـتأكـد أن هـذه اإلجـراءات تـنفذ وفـقا ملـا مت حتـديـده مـن 

طرف اإلدارة. 

 MOKHTER BELAIBOUD, pratique de audit, éditions BERTI, ALGER 2005, P 221

 MOHAMED HAMZAOUI, audit, éditions village mondiale, France, 2005, P 832

 LIONEL COLLINS , audit et contrôle interne,4eme éditions DALLOZ ,paris ,1992, P 1103
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يـتم تـقييم فـعالـية نـظام الـرقـابـة الـداخـلية مـن طـرف املـدقـق الـداخـلي وأيـضا املـدقـق اخلـارجـي مـهما كـان نـوع املـهمة املـراد 
تـدقـيقها، فـفحص هـذا الـنظام يـعتبر واجـب وعـلى املـدقـق أن يـلتزم بـه، فهـي تـعتبر عـنصر أسـاسـي مـن عـناصـر الـعمل 

امليداني، فعلى أساسها يتم حتديد نطاق اختبارات الفحص والتأكد، فاملدقق يهمه: 
معرفة واجبات أعضاء املشروع وحدود اختصاصاتهم. •
معرفة مدى عمل كل فرد في املنظمة وسالمة هذا العمل. •
اكتشاف إمكانية حدوث اخلطأ ومدى إمكانية إخفائه أو كشفه. •

فـكثير مـن الـعمال يـعتقدون أن الـرقـابـة الـداخـلية وضـعت مـن اجـل الـعقاب ومـنع الـغش مـن طـرف املـوظـفني، بـينما هـذا 
 COSO (committeeالـغرض هـو جـزء مـن أغـراض نـظام الـرقـابـة الـداخـلية،و وميـكن تـعريـفها حسـب تـقريـر
of sponsoring organization)1 (جلـنة مـساعـد املـؤسـسات األمـريـكية) ۱۹۹۲ قـدمـت الـتعريـف 

الـتالـي لـلرقـابـة الـداخـلية: الـرقـابـة الـداخـلية هـي عـملية تـتأثـر مبجـلس اإلدارة واإلدارة واألفـراد اآلخـريـن ويـتم تـصميمها 
لتوفير تأكيد معقول بخصوص حتقيق األهداف.  

: السـياسـات واإلجـراءات الـتي تـتبناهـا  2الـفقرة ۰۸ مـن مـعيار الـتدقـيق الـدولـي ٤۰۰ تشـير إلـى أن الـرقـابـة الـداخـلية تـعني

إدارة املـؤسـسة ملـساعـدتـها قـدر اإلمـكان لـلوصـول إلـى هـدفـها فـي ضـمان االلـتزام بـالسـياسـات وحـمايـة األصـول ومـنع 
واكتشاف الغش واخلطأ، ودقة واكتمال السجالت وتهيئة معلومات موثوق فيها في الوقت املناسب. 

حسـب OECCA (مـنظمة اخلـبراء احملـاسـبني املـعتمديـن الـفرنسـية): نـظام الـرقـابـة الـداخـلية هـو مجـموعـة الـضمانـات 
الـتي تـساعـد عـلى الـتحكم فـي املـؤسـسة مـن اجـل حتـقيق الهـدف املـتعلق بـضمان احلـمايـة واحلـفاظ عـلى األصـول ونـوعـية 

املعلومات ومدى تطبيق تعليمات اإلدارة ويظهر ذلك بالتنظيم وتطبيق الطرق واإلجراءات التي تضعها املؤسسة. 
الدراسة التطبيقية 

لـدراسـة اثـر وظـيفة الـتدقـيق ودورهـا فـي ضـبط حـوكـمة املـؤسـسة كـانـت الـدراسـة الـتطبيقية هـي املـرجـع الـوحـيد إلثـبات 
هـذا الـواقـع حـيث شـملت الـدراسـة مـؤسـسات خـاصـة ومـؤسـسات عـامـة مـن اجـل الـتأكـد مـن الـفرضـيات املـوضـوعـة 

مسبقا. 
متثلت الدراسة التطبيقية في دراسة عينة من املؤسسات اجلزائرية:  

 KHENTEUR ) KCA شـــملت الـــدراســـة األولـــى مـــؤســـسة جـــزائـــريـــة خـــاصـــة لـــصناعـــة مـــعدات الســـيارات
COMPOSATS AUTOMOBILE) بوالية سيدي بلعباس.  

 الدراسة الثانية شملت مؤسسة جزائرية عامة إلنتاج احلليب ومشتقاتهGIPLAIT بوالية سيدي بلعباس  

1 محمد السید سرایا ,اصول وقواعد المراجعة والتدقیق الشامل, المكتب الجامعي الحدیث,مصر ,2007  

2 خلف عبد هللا الوردات,التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق , مطبعة الرواة , األردن ,2006، ص 45
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الدراسة الثالثة متثلت في مؤسسة جزائرية خاصة غزوز مختصة في إنتاج العجائن والدقيق.  
الدراسة الرابعة متثلت في مكتب للتدقيق اخلارجي (خبير حسابات) بوالية سيدي بلعباس 

النتائج اخلاصة بالفرضيات املوضوعة: 
الـفرضـية األولـى الـتي كـانـت حـول افـتراض أن مـعظم املـؤسـسات اجلـزائـريـة تسـتعمل الـتدقـيق املـالـي واحملـاسـبي فـقط، فهـذه 
الـفرضـية ليسـت عـامـة عـلى كـل املـؤسـسات فـبعض املـؤسـسات تسـتعمل الـتدقـيق املـالـي واحملـاسـبي فـقط،و ذلـك عـند 
ظـهور اخـتالسـات أو نـقص أو اخـتفاء مـوارد املـؤسـسة، أمـا املـؤسـسات الـتي تهـتم بـعامـل اجلـودة وحتـاول احلـفاظ عـلى 

موقعها التنافسي فهي تهتم بكل أنواع التدقيق من اجل احلفاظ على شهادة اجلودة. 
أمـا الـفرضـية الـثانـية الـتي كـانـت حـول اسـتقاللـية املـدقـق فـاملـدقـق اخلـارجـي لـه االسـتقاللـية الـتامـة فـي أداء مـهمته، أمـا 
املـدقـق الـداخـلي فـدرجـة اسـتقاللـيته تـتغير مـن مـؤسـسة إلـى أخـرى، فـاملـدقـق الـداخـلي فـي املـؤسـسة اخلـاصـة يـتميز 
بـاالسـتقاللـية الـتامـة عـند أداء مـهمته، واملـدقـق يـلتزم بـتطبيق مـعايـير الـتدقـيق املـتعارف عـليها وبـالـتالـي تـكون حـوكـمة 
املـؤسـسة حتـت املـراقـبة، أمـا املـؤسـسات الـعامـة فـاملـدقـق الـداخـلي لـيس لـه االسـتقاللـية الـتامـة أثـناء أداء مـهمته ومـعايـير 
الـتدقـيق غـير مـحترمـة وغـير مـعروفـة لـدى املـدقـق وهـذا مـا يـجعل املـدقـق حتـت سـلطة مجـلس اإلدارة وهـذا مـا يـنعكس 

بالسالب على حوكمة املؤسسة وطريقة تسييرها. 
أمـا الـفرضـية الـثالـثة اخلـاصـة بـان مـعظم املـؤسـسات اجلـزائـريـة تسـتعمل الـتدقـيق اخلـارجـي فـقط، فهـذه الـفرضـية صـحيحة 
إلـى حـد مـا حـيث الحـظنا مـن خـالل الـدراسـة الـتطبيقية أن مـعظم املـؤسـسات تسـتعمل الـتدقـيق اخلـارجـي ويـكون مـن 
خـالل اسـتدعـاء مـحافـظي احلـسابـات، أو اسـتدعـاء هـيئات دولـية لـلتدقـيق مـن اجـل الـقيام بـتدقـيق شـامـل لـنشاط املـنظمة 
مـن اجـل احلـصول عـلى شـهادة اجلـودة، ولـكن الهـيئات الـدولـية املـانـحة لـشهادة اجلـودة فـرضـت عـلى املـؤسـسات وجـود 

وظيفة تدقيق داخلية من اجل احلفاظ على هذه الشهادة. 
النتائج العامة: 

۱. خـلق وضـيفة تـدقـيق داخـلي فـي املـنظمة يـعتبر وسـيلة ضـروريـة لـزيـادة فـعالـية حـوكـمة وتسـيير املـؤسـسة وهـذا مـا يـنص 
عـليه الـقانـون اجلـزائـري والهـيئات الـدولـية املـانـحة لـشهادة جـودة اإلدارة الـتي اعـتبرت انـه بـدون تـوفـر وظـيفة تـدقـيق فـي 
املــنظمة فهــذا يــعني عــدم جــودة عــملية التســيير، الن الــتدقــيق لــه دور فــي عــملية اكــتشاف األخــطاء واالنحــرافــات 

وأسبابها والتي لها تأثير على أداء املنظمة وأهدافها. 
۲. عـملية تـدقـيق احلـوكـمة تـتم مـن خـالل عـملية الـفحص والـتأكـد مـن أن الـعمليات محـددة وواضـحة ومـتناسـقة مـع 
أهــداف املــؤســسة والــوســائــل املــوضــوعــة مــتناســبة مــع األهــداف احملــددة ومجــلس اإلدارة يــعمل وفــقا ملــبادئ احلــوكــمة 

املتعارف عليها. 
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۳. الـتدقـيق عـملية مـنهجية ومـنظمة تـتم مـن خـالل إتـباع مجـموعـة مـن املـعايـير الـعاملـية احملـددة مـن طـرف الهـيئات 
الـعاملـية املـنظمة لـلمهنة، وهـذه املـعايـير تـعتبر أداة لـلحكم عـلى جـودة عـملية الـتدقـيق وفـي نـفس الـوقـت تـعتبر وسـيلة 

لتقييم عمل املدقق. 
٤. تـعتمد عـملية الـتدقـيق عـلى تـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية الـذي يـعتبر الهـيكل الـتنظيمي ونـظام اإلعـالم واالتـصال 

واإلجراءات والسياسات احد املكونات األساسية لها. 
٥. تـتم عـملية الـتدقـيق مـن خـالل جـمع مجـموعـة مـن املـعلومـات واألدلـة الـتي يـتم جـمعها مـن مـصادر داخـلية وخـارجـية 

للمنظمة فدقة هذه املعلومات وجودتها تنعكس على جودة عملية التدقيق وجودة التقرير. 
٦. الـتدقـيق هـو وظـيفة مسـتقلة عـن الـوظـائـف األخـرى ومـرتـبطة مـباشـرة بـأعـلى مسـتوى إداري، فـاملـدقـق لـه احلـريـة فـي 

التخطيط للمهمة وجمع األدلة وإبداء الرأي واإلفصاح على كل اخملالفات واألخطاء املوجودة. 
۷. تـختلف أنـواع الـتدقـيق بـاخـتالف نـوع املـهمة املـراد الـقيام بـها، حـيث اخـتلف املـفهوم احلـديـث لـلتدقـيق عـن املـفهوم 
الـقدمي الـذي كـان يـرتـبط بـاملـفهوم املـالـي واحملـاسـبي فـقط، أمـا املـفهوم احلـديـث فـقد ربـط بـكل أنـواع الـتدقـيق حسـب نـوع 

الوظيفة املراد تدقيقها. 
۸. اسـتعمال الـتدقـيق الـداخـلي فـي بـعض املـنظمات يـجب أن يـتم دعـمه بـالـتدقـيق اخلـارجـي مـن اجـل تـقييم نـتائـج 
وتـوصـيات املـدقـق الـداخـلي وبـالـتالـي متـسك املـدقـق الـداخـلي مبـعايـير الـتدقـيق واحـترامـه ألهـداف املـهام املـسندة إلـيه الن 
عـمله خـاضـع لـلتقييم، كـما أن اسـتقاللـية املـدقـق الـداخـلي ميـكن أن تـختفي بـصورة غـير مـباشـرة نـتيجة ظـهور عـالقـات 

مع أفراد. 
التوصيات:  

من خالل الدراسة السابقة مت التوصل إلى التوصيات التالية: 
۱) تـقريـر املـدقـق هـو مجـموعـة مـن الـنتائـج والـتوصـيات تـعكس واقـع حـوكـمة املـؤسـسة ومـناقشـته يـجب أن تـتم مـن 
خــالل جــلسة يــحضرهــا كــل مــن املــدقــق واإلدارة الــعليا وبــعض املــسؤولــني مــن أجــل الــتعرف عــلى نــتائــج الــدراســة 

والتوصيات املقترحة من طرف املدقق التي ال تعتبر واجبة التنفيذ من طرف اإلدارة وإمنا هي معروضة للمناقشة. 
۲) نـظام الـرقـابـة الـداخـلية وسـيلة ضـروريـة خلـلق االنـضباط والـنظام فـي املـؤسـسة يـجب أن يـتوفـر فـي كـل املـؤسـسات، 
وعـدم وجـوده يـعني أن تسـيير وأهـداف املـؤسـسة فـي خـطر، كـما أن وجـود هـذا الـنظام وفـعالـيته يسهـل عـملية الـتدقـيق 

ويحقق الكفاءة والفعالية. 
۳) خـلق وظـيفة الـتدقـيق داخـلي مـن اجـل حتـقيق جـودة عـملية التسـيير واحلـفاظ عـلى بـقاء املـؤسـسة واسـتغالل املـوارد 

املتوفرة لدى املنظمة بشكل أمثل. 
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املراجع باللغة العربية 
إيهاب نظمي إبراهيم، التدقيق القائم على مخاطر األعمال حداثة وتطور، مكتب اجملتمع العربي للنشر •

والتوزيع، األردن، ۲۰۰۹. 
أمني السيد احمد لطفي، املراجعة باستخدام العينات، الدار اجلامعية، مصر ۲۰۰۹. •
حسني عبيد شحاتة السيد، املراجعة املتقدمة في بيئة األعمال املعاصرة، الدار اجلامعية، مصر ۲۰۰۷. •
خلف عبد اهلل الوردات، التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق، مطبعة الرواة، األردن، ۲۰۰٦. •
هادي متيمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للنشر، االردن ۲۰۰٦. •
محمد السيد سرايا ,اصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل، املكتب اجلامعي احلديث، مصر ، ۲۰۰۷. •
محمد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ۲۰۰٥. •
محمود تهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق احلسابات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر •

 .۲۰۰٥
املراجع باللغة الفرنسية 

-	A.HAMINI,	audit	comptable	et	financier,	1ère	édi.ons	BERTI	2002	
-	 CHANTAL	 BUSSENAULT_MARTINE	 PRETET,	 économie	 et	 ges.on	 de	 l’entreprise	 ,4eme	 édi.ons	
VUIBERT	PARIS,	2006.	
-	Gerry	 Johnson.	Keva	SCHOLES.	Frederic	FERY,	 strategeque	edi.ons	Pearson	EDUCATION,	FRANCE,	
2004.	
	-	HENRI	MITONNEAU,	réussir	l’audit	des	processus,	2ème	édi.ons	AFNOR,	France,	2007.	
-	JOHN	R.	Schermerhorn,	RICHRD	N.	Osborn,	JAMES	G.Hunt,	CLAIRE	Billy,	comportement	humaine	et	
organisa.ons	,3eme	édi.ons	EERPI,	CANADA	,2006.		
-	JACQUES	RENARD,	l’audit	interne,	édi.ons	EYROLLES,	6éme	édi.ons,	paris,	2008.	
-	KHELASSI	REDA,	audit	opéra.onnel_	audit	interne,	édi.ons	HOUMA,	ALGER	2005.	
-	LIONEL	COLLINS,	audit	et	contrôle	interne,	4eme	édi.ons	DALLOZ,	paris,	1992.	
-	MOKHTER	BELAIBOUD,	pra.que	de	audit,	édi.ons	BERTI,	ALGER	2005.	
-	MOHAMED	HAMZAOUI,	audit,	édi.ons	village	mondiale,	France,	2005.		
-	Nicol	Aubert,	Jean	Pierre,	Jok	Jabès,	management,	édi.ons	GROUPE	LANDAIS,	France,	2005.	
-	Olivier	lamant,	la	conduite	d’une	mission	d’audit	Interne,	édi.on	DUNOD,	PARIS,	1995.	
-	PASCAL	CHARPENTIER,	management	et	ges.on	des	organisa.ons,	édi.ons	ARMANDE	COLIN,	PARIS	
2007.	
-	ROGER	AIM,	LA	GESTIOS	DES	PROJET,	édi.ons	GUALINO,	France	2007.	

مواقع االنترنت: 
• www.universales.fr/encyclopedie/organisa.on_des_etreprises	
• www.ifaci.com	
• www.audit.org/wik/audit_interne	
• www.ocde.org	
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واقع املسؤولية االجتماعية للمستشفيات من خالل آراء العاملني
دراسة ميدانية املؤسسات االستشفائية بشار

احللقة (۱) 

إنّ املـؤسّـسة -كـنظام - تـتعامـل مـع الـبيئة اخلـارجـية مـن خـالل عـالقـات الـتأثـير والـتبادل واالعـتماد؛ فهـي كـما تـتأثّـر 
بـالـقوى والـعوامـل الـبيئية تـؤثّـر فـيها أيـضا؛ ولـكي يـكتمل تـفاعـل املـنظمة مـع األطـراف والـنّظم (اخلـارجـية والـداخـلية) 
يـجب أن تـأخـذ فـي احلسـبان األثـر الـذي حتـدثـه قـراراتـها وسـلوكـيّاتـها جتـاه هـذه الـقوى؛ فـلكلّ طـرف لـه عـالقـة تـبادلـية مـع 
املـنظمة، وعـلى املـنظمة أن تـعظم هـذه الـعالقـة مبـا يـؤدّي إلـى (إرضـاء وحتـقيق) أهـداف مـختلف اجلـوانـب، وفـي  الـوقـت 

نفسه يجب أالّ يتعارض هذا مع األهداف التي تسعى املنظمة التي حتقيقها. 
1العالقات التبادلية والتأثيرات بني املؤسّسة والبيئة اخلارجية يطلق عليها (املسؤولية االجتماعية) للمنظمة. 

لـقد أصـبحت املـسؤولـية االجـتماعـية الـيوم حتـدّيـا كـبيرا ملـنظّمات األعـمال عـامّـة، واملـؤسّـسات الـصّحّيّة خـاصّـة؛ نـتيجة 
لـلتغيّر (االجـتماعـي واالقـتصادي والـثقافـي) الـكبير احلـاصـل فـي بـيئة عـمل هـذه املـنظّمات؛ فـأصـبح الـنظر إلـى حتـقيق 

حياة نوعية لإلفراد بشكل يوازي في سعيها لتقدمي خدمة صحية ناجحة إلى األطراف التي تتعامل معها.  
و مـن هـنا فـقد بـرز دور املـسؤولـية االجـتماعـية فـي املـؤسّـسات الـصحية اخملـتلفة؛ بـاعـتبارهـا ضـمن أخـالقـيّات املـهنة أوال، 
وفـي تـثمني صـالتـها بـاجملـتمع ثـانـيا، وبـالـتالـي أصـبح اهـتمام هـذه املـؤسّـسات الـصّحّيّة ال يـنحصر فـي عـدد مـن خـدمـاتـها 

الصّحّيّة املقدّمة؛ بل امتد ليشمل األطراف كافّة التي لها عالقة باملستشفى. 

أ. د. بوهنة علي 
جامعة تلمسان 

الجزائر

سعيدان رشيد 
 طالب دكتوراه 

جامعة تلمسان الجزائر

1 بـالنسـبة لـتعاریـف الـمسؤولـیة االجـتماعـیة الـمقدمـة مـن طـرف الـمنظمات والھـیئات الـدولـیة شـملت نـقطة أسـاسـیة ھـي الـتزام الـمؤسـسة مـن خـالل 
نـشاطـاتـھا بـتحقیق الـتنمیة المسـتدیـمة لـیشمل الـجانـب (االقـتصادي واالجـتماعـي والـبیئي), لـیس فـقط دمـج ھـذه الـجوانـب فـي نـشاطـات الـمؤّسـسة؛ وإنـما 
الـتوفـیق فـیما بـین ھـذه الـجوانـب. و بـالـرغـم مـن كـل (االخـتالفـات والـتبایـنات) فـي تـعریـف الـمسؤولـیة االجـتماعـیة؛ إالّ أّن ھـناك جـانـبین یـمكن الـتركـیز 
عـلیھما؛ األول قـانـونـي یـنطلق أسـاسـا مـن الـعالقـة الـقائـمة بـین الـمجتمع والـمؤّسـسة ویـتمثّل مـضمونـھا فـي أّن الـمؤّسـسة لـھا عـملیات تـنفذھـا وسـلوكـا تـمارسـھ 
وأھـدافـا تـحقّقھا؛ وبـالـتالـي ال بـّد أن یـكون لـذلـك آثـاره الـتي تـمتّد لـتغطّي كـّل الـمجتمع أیّـا كـانـت تـلك اآلثـار. أّمـا الـثانـي یـتمثّل فـي الـجانـب اإلنـسانـي ویـقوم 
عـلى الـّدور الـذي یـمكن أن تـقوم بـھ الـمؤّسـسة بـصفتھا وحـدة مسـتقلّة تـعمل فـي مـجتمع ومـدى مـساھـمتھا فـیھ؛ فـالـعالقـة الـتي تـتكّون فـي بـیئة الـمؤّسـسات 

ھي التي تشّكل المجتمع لذلك ھناك التزامات (اجتماعیة وإنسانیة) تقع تحت مسؤولیة المؤّسسة.
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املبحث األوّل: املسؤولية االجتماعية، املفاهيم واملسوّغات 
أوّال- أهمّ مسوغات التوجّه نحو املسؤولية االجتماعية للمستشفيات:  

إنّ الـتغيّر الـكبير فـي الـبيئة (االقـتصاديـة واالجـتماعـية والـثقافـية) لـلمنظّمات -بـشكل عـامّ- واملـؤسّـسات الـصّحّيّة -
بشكل خاصّ- فرضته عدّة متغيّرات؛ من أهمها: 

الـتغيّر فـي مـفهوم الـعقد االجـتماعـي لـلمنظّمات؛ وذلـك لـكون اجملـتمع يـتوّقـع الـيوم املـزيـد مـن الـعطاء لهـذه املـنظّمات ۱.
عـامّـة والـصّحّيّة خـاصّـة، كـما كـانـت عـليه فـي الـسابـق؛ فـالـعالقـة بـني الـطرفـني واملـتمثّلة بـالـعقد االجـتماعـي الـذي يـنظر 

إليه الفالسفة واملنظّرون االجتماعيّون على أنّه (اتفاق والتزام وأعراف) ما بني املؤسّسة الصحية واجملتمع. 
هـناك ضـغط كـبير عـلى مـنظّمات األعـمال ومـن أطـراف ومـجامـيع مـتعدّدة نـحو حتـميلها املـزيـد مـن املـسؤولـيات جتـاه ۲.

اجملـتمع. وهـذا يـنطبق بـشكل خـاصّ عـلى املـؤسّـسات الـصحية؛ نـظرا الزديـاد اخملـاطـر الـصّحّيّة الـتي تـنعكس عـلى 
حـياة الـفرد فـي ظـلّ األمـراض املسـتعصية واخملـاطـر الـبيئية اخملـتلفة تـتمثّل األطـراف الـضاغـطة بـشكل خـاصّ بـالـزبـائـن، و 

العاملني في املنظّمة واجملهّزين واملستثمرين، واحلكومة واجملتمع عامّة. 
طـاملـا كـان مـن أهـداف املـنظّمة هـو الـبقاء واالسـتمرار فـإنّ تـوافـق اخلـدمـات الـتي تـقدّمـها مـع حـاجـات ورغـبات اجملـتمع ۳.

يـساعـدهـا فـي حتـقيق ذلـك الهـدف املـنشود إلـى حـدّ كـبير، مـع وجـود فـرص مـواتـية إلـى زيـادة حتسـني مسـتوى األداء 
واالرتقاء بنوعية اخلدمة الصّحّيّة املقدّمة مبا يحقّق فائدة أفضل لعموم اجملتمع. 

األنـظمة والـقوانـني الـتي تـسنّها الـدولـة الـتي فـي ضـوئـها حتـدّد املـؤسّـسات الـصحية أهـدافـها وبـرامـجها الـتي تهـدف مـن ٤.
خاللها إلى خدمة اجملتمع، وإيجاد الشروط املناسبة لتنفيذ أعمالها ومبا يكفل حتقيقها للخطط املعدّة لذلك. 

إذن وفـق ذلـك أصـبحت املـسؤولـية االجـتماعـية واحـدة مـن أبـرز التحـدّيـات الـتي تـواجـهها املـنظّمات الـصحية؛ وخـصوصـا 
في ظلّ التغيّرات البيئيّة اخملتلفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

1ثانيا: املستشفى وأصحاب املصالح (األطراف املتعاملة مع املستشفى) 

ميــكن الــقول بــدايــة أنّ املــنظمّات الــصحية مبــختلف أنــواعــها؛ ســواء كــانــت (حــكومــية أو خــاصّــة) يــجب أن تــلتزم 
مبسؤوليّاتها االجتماعية جتاه األطراف سواء كانوا (العاملني فيها أو املتعاملني معها). 

1 یتكّون مصطلح أصحاب المصلحة '' Stakeholders'' من مقطعین''Stake'' ویعني أنھ مبلغ من المال المجازف بھ في عمل معیّن كحصة في 
 ''Holder'' نصیب (الربح والخسارة)، أو ھو تعویض مقّدم لإلیفاء بوعد في شأن دفع مبلغ من المال، وبھذا جاء االنطالق لتوضیح المقطع الثاني
بدمجھ مع المقطع األّول كمصطلح واحد ''Stakeholders''؛ لیكون ذلك الشخص الذي یمتلك عھدة أو أمانة بصفة (ضمان أو رھان)، حتى یأمل 
لیحقّق ربحا منھا. أم اصطالحا فیعّرف فریمان Freeman أصحاب المصلحة بأنھم:'' كل شخص أو مجموعة أشخاص الذین تتوفّر لدیھم القدرة 

على التأثیر على المنظّمة في تحقیق أھدافھا، وكذلك الذین تؤثّر فیھم المنظّمة في المجال نفسھ, ویعرف Preston وDonaldson  أصحاب 
المصلحة بأنھم: ''ھم الذین لھم مصلحة مشروعة في المؤسسة,
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املسؤولية االجتماعية جتاه العاملني باملستشفى: تشمل الهيئة الطبية والتمريضية والهيئة اإلدارية. 
مزايا التزام املؤسّسات الصحية مبسئوليّاتها االجتماعية جتاه العاملني: 

إنّ قـيام املـؤسّـسة -أيّـا كـانـت- بـااللـتزام مبـسؤولـيتها االجـتماعـية جتـاه الـعامـلني فـيه يـعتبر مـن قـبيل األعـمال املـربـحة عـلى 
املـدى الـطويـل؛ حـيث أنّ راحـة الـعامـلني بـاملسـتشفى يـؤدّي إلـى رفـع الـروح املـعنويـة بـالنسـبة لـهم فهـذا يـنعكس عـلى 

أدائهم بحيث يصبح متميّزا وبالتالي نزيد إنتاجهم. 
إنّ االلـتزام بـاملـسؤولـية االجـتماعـية يـؤدّي إلـى زيـادة قـدرة املـؤسّـسة عـلى االسـتمرار والـبقاء والـنمو فـي عـالـم األعـمال. 
فـإذا قـلنا أنّ املـؤسّـسة لـيس عـليها الـتزام (صـحي واجـتماعـي وتـرفيهـي) جتـاه الـعامـلني فـيها، وأنّ هـناك مـؤسّـسات أخـرى 
تـعطي هـذه املـيزة لـلعامـلني فـيها فـإنّ هـذا يـؤدّي إلـى انـتقال الـعمالـة اخلـاصّـة املـاهـرة مـنها إلـى املـنظّمات الـتي تـقدّم بـعض 
املـزايـا لـلعامـلني بـها؛ وبـالـتالـي يـزداد مـعدّل دوران الـعمل فـي املـؤسّـسات األولـى ويحـدث نـوع مـن عـدم االسـتقرار. يـترتّـب 
عليه عدم استقرار النّظم والسياسات، وتصبح املؤسّسة مهددة بالتوقّف واإلفالس واخلروج من السوق في أيّ وقت. 
يـزيـد الـتزام املـؤسّـسات الـصّحّيّة بـاملـسؤولـية االجـتماعـية جتـاه الـعامـلني فـيها إلـى زيـادة درجـة االنـتماء والـوالء الـتنظيمي 

لألفراد العاملني فيها؛ ممّا يؤدّي إلى زيادة القوة التنافسية لهذه املؤسّسة. 
يهـدف الـتزام املـؤسّـسات االسـتشفائـية مبـسؤولـيتها االجـتماعـية جتـاه الـعامـلني فـيها إلـى مـنع املـشاكـل قـبل وقـوعـها؛ حـيث 
أنّ املـنظّمات (الـعمّالـية والـنقابـية) ومـؤسّـسات الـتأمـني (الـصحي واالجـتماعـي) وغـيرهـا قـد تـعارض سـياسـات املـؤسّـسة 
إذا لـم تـوفّـر خـدمـة مـعيّنة مبسـتوى مـعنيّ لـلعامـلني، ويظهـر هـذا خـاصّـة فـي الـعيادات اخلـاصّـة واملسـتشفيات والـوحـدات 

ومراكز التحاليل واألشعة اخلاصّة. 
إنّ الــقوانــني والــنّظم احلــكومــية ال تســتطيع تــغطية (الــظروف واحلــاالت واملــواقــف) كــافّــة؛ فــالــتزام املــؤسّــسات الــطبية 
مبـسؤولـيتها االجـتماعـية يـساعـد احلـكومـة واجملـتمع ويـساهـم فـي حـلّ مـشكالت وطـنية مـنها عـلى سـبيل املـثال  احلـدّ مـن 
الــبطالــة، واحلــدّ مــن هجــرة الــعمالــة لــلخارج وارتــفاع مســتوى دخــل الــفرد...)؛ ولــذلــك ميــكن الــقول: إنّ الــتزام 

املؤسّسات االستشفائية مبسؤوليتها االجتماعية جتاه العاملني هو هدف قوميّ واستراتيجي في الوقت نفسه. 
مـجاالت املـسؤولـية االجـتماعـية جتـاه الـعامـلني بـاملسـتشفى: هـناك مـجاالت كـثيرة ميـكن للمسـتشفيات والـعيادات 

والوحدات الصحية املتنوّعة أن تستجيب فيه لزيادة الدعم (االجتماعي واالقتصادي) للعاملني. 
 وميكن إبراز أهمّ اجملاالت فيما يلي: 

* تـوفـير الـرعـايـة الـطبية والـصحية؛ سـواء كـانـت (عـالجـا أو وقـايـة) لـلعامـلني كـافّـة فـي الـوحـدة الـصحية. وقـد يـكون هـذا 
األمـر سهـال فـي مـثل هـذه املـنظّمات -نـظرا لـطبيعة نـشاطـها-؛ إالّ أنّـه قـد يـكون صـعبا عـندمـا يـكون مـكلفا، ويـحتاج 
املــريــض إلجــراء عــملية جــراحــية، أو يــحتاج (فــحوصــات وأشــعة وحتــالــيل أو نــقل دم) أو غــير ذلــك. وفــي مــثل هــذه 
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األحـوال يـجب أن تـكون اخلـدمـات الـصحية اجلـيّدة مـقصورة عـلى (األطـبّاء أو أهـليهم أو طـبقة اإلدارة الـعليا املـتميّزة 
فــي املســتشفى) فحســب؛ ولــكن يــجب أن متــتدّ إلــى الــعامــلني كــافّــة؛ بــل ميــكن الــقول: إنّ الــعامــلني ذوي الــدخــل 

املنخفض هم أولى بهذه الرعاية. 
* توفير أو املساهمة في توفير اإلسكان للعاملني بالوحدات واملؤسّسات االستشفائية. 

* تـوفـير اخلـدمـات (الـترفيهـية والـثقافـية والـريـاضـية) لـلعامـلني: إن املـؤسّـسات االسـتشفائـية مـطالـبة بـتوفـير هـذه اخلـدمـات 
لـلعامـلني ولـيس األمـر مـقصورا عـلى تـوفـير هـذه اخلـدمـات لـلمرضـى، فـكيف يـتسنّى لـلعامـل أن يخـدم مـريـضا يـتمتّع 
بهـذه اخلـدمـات والـعامـل محـرومـا مـنها. وتـشمل هـذه اخلـدمـات (الـرحـالت، وتـنظيم عـمليات احلـجّ والـعمرة، وزيـارة 
األمـاكـن املـقدّسـة، وإقـامـة الـندوات واالجـتماعـات، وإحـداث نـوع مـن الـتقارب) بـني اإلدارة والـعامـلني وبـني مـختلف 
الـفئات الـعامـلة فـي املسـتشفى. إنّ هـذا األمـر يـؤدّي إلـى تـوفـير اإلشـباع (النفسـيّ واملـعنويّ)، كـما أنّـه يـقلّل مـن الـصراع 
والـتعارض بـني مـختلف الـفئات الـعامـلة فـي املـؤسّـسات االسـتشفائـية. وهـذا بـاإلضـافـة إلـى خـدمـات أخـرى فـي هـذا اجملـال 
مـثل: تـنظيم املـسابـقات (الـريـاضـية والـثقافـية) لـلعامـلني وأبـنائـهم، وتـوفـير اإلشـباع (الـدّيـنيّ والـعقديّ)؛ مـن خـالل 
دعوة املتخصّصني في مثل هذه اجملاالت إلعطاء (محاضرات وندوات) ميكن من خاللها اإلجابة عن االستفسارات  

و األسئلة التي تدور في أذهان العاملني. 
* تـوفـير اخلـدمـات األسـاسـية لـلعامـلني فـي الـوحـدات الـصحية؛ مـثل (تـوفـير وسـائـل الـنقل واملـواصـالت، واملـساهـمة فـي 

توفير السّلع األساسية والسّلع النادرة أو التي يعاني السّوق من عدم وجودها..). 
* تـوفـير اخلـدمـات (الـتعليمية والـتدريـبية) لـلعامـلني فـي (املسـتشفيات واملـراكـز الـطبية)، وتـشمل هـذه اخلـدمـات مـا 

يلي: 
تسهيل مهمّة الباحثني اإلداريني واألطبّاء نحو استكمال بحوثهم العلمية. ۱.
تسهيل مهمّة البرامج التدريبية التي تنمّي الكفاءة وحتسّن األداء. ۲.
تنظيم برامج حملو األمّيّة الذين ال يعرفون القراءة والكتابة باالستعانة بوزارة التعليم. ۳.
توفير املدارس اخلاصّة بأوالد العاملني في املستشفيات...  ٤.
تـوفـير خـدمـات احلـضانـة ألبـناء الـعامـلني بـاملـؤسّـسات الـصّحّيّة لـتفادي الـعديـد مـن املـشاكـل مـنها (الـزّوجـية، ٥.

االجـتماعـية واالقـتصاديـة)، ولـتجنّب حـاالت (اإلجـازات واالسـتئذان والـتغيّب واخلـروج مـن غـير إذن، والـتأخّـر 
عـن احلـضور فـي املـوعـد املـناسـب واخلـروج مـبكرا)...كـلّ هـذه األمـور تـنعكس فـي الـنهايـة عـلى انـخفاض كـفاءة 
األداء الـتنظيميّ، وزيـادة تـكلفته؛ ولـذا يـجب أن تـساهـم املـؤسّـسات الـصحية فـي حـلّ مـشكالت الـعامـلني بـها 

في هذا اجملال. 
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الـتزام املـؤسّـسات الـصحية بـتوفـير مـختلف الـضّمانـات الـتي تـؤمّـن حـياة واسـتقرار الـعامـلني بـها األجـور واملـرتّـبات ٦.
املناسبة، املكافآت واحلوافز اجملزية، التأمني الصحيّ واالجتماعيّ. 

توفير حدّ أدنى من املرتّبات واألجور عند اإلحالة إلى سنّ التقاعد. ۷.

تـوفـير خـدمـات مـا بـعد سـنّ الـتقاعـد؛ مـثل املـتابـعة والـتأكّـد مـن صـرف املسـتحقّات املـالـية لـلعامـلني احملـالـني إلـى ۸.
التقاعد، واملساهمة في خدمتهم (اجتماعيا واقتصاديا) وهكذا. 

املسؤولية االجتماعية جتاه املتعاملني مع املستشفى 
األطراف اخلارجية للمؤسّسات الصحية وأهمية التعامل معها: 

تتعدّد الفئات التي تتعامل معها املؤسّسات واملنظّمات الصحية، وميكن إجمال هذه الفئات فيما يلي: 
املرضى واجلمهور املتردد على املنظّمات الصحية (العمالء). ۱.
املؤسّسات الصحية املنافسة التي تقدّم اخلدمات الصحية نفسها، وتتفاوت فيما بينها في جودتها ونوعيّتها. ۲.
املــؤسّــسات الــصحية املــكمّلة؛ مــثل (شــركــات ومــصانــع األدويــة، ومــصانــع وشــركــات إنــتاج األدوات واألجهــزة ۳.

والتجهيزات الطبية، ومخابر التحاليل واألشعة) وغيرها. 
املــؤسّــسات الــعامّــة الــتي تــساهــم فــي جنــاح املــؤسّــسات الــصحية؛ مــثل (الــشؤون االجــتماعــية، الــتعليم، اإلعــالم، ٤.

اإلذاعـة، الـتلفزيـون والـصحافـة، واملـالـية، والـقوى الـعامـلة، واجلـامـعات، ومـراكـز الـبحث الـعلمي، وكـلّيّات الـطّبّ) 
وغيرها. 

مـؤسّـسات اجملـتمع احملـلّيّ املـباشـر؛ مـثل (اجملـالـس الـشعبية احملـلية، و اجملـالـس الـتنفيذيـة، احملـافـظون وأعـضاء ومجـلس ٥.
الــشعب والــشخصيات واملــؤسّــسات الــعامّــة األخــرى) الــتي تــقدّم الــدعــم والــتأيــيد واملهــتمّة بــالــنشاط الــصّحّيّ 

كـ(املستثمرين) وغيرهم. 
املـؤسّـسات واملـنظّمات الـصحية الـعاملـية؛ مـثل (مـنظّمات الـصحة الـعاملـية ومـختلف مـكاتـبها ووكـاالت الـتنمية ٦.

الدولية ومراكز البحوث الطبية واجلامعات األجنبية والدولية) املعروفة في هذا اجملال. 
احلـكومـة مبـفهومـها الـعامّ" مـصلحة الـضرائـب، الشهـر الـعقاري، مـؤسّـسات االسـتيراد والـتصديـر واجلـمارك، الـقوانـني ۷.

والتشريعات..". 
املـورّدون" ملسـتلزمـات املـنظّمة كـافّـة": و تـشمل (املـؤسّـسات واألفـراد الـذيـن يـقومـون بـتزويـد املسـتشفى مبسـتلزمـات ۸.

الـقيام بـأعـمالـها مـن (مـواد وجتهـيزات) وغـير ذلـك.. لـلقيام بـإنـتاج اخلـدمـات وتـقدميـها. و عـلى املسـتشفى أن يـقوم 
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بـالـتعرّف عـلى عـدد املـورّديـن ومسـتويـاتـهم ونـوعـيّة املـواد واألجهـزة الـتي يـتعامـلون بـها؛ سـواء عـلى املسـتويـني 
(احملليّ أو الدوليّ)؛ وذلك ضمانا للمستشفى في استمرار تقدمي خدماته الصحية. 

يـتّضح ممّـا سـبق أنّ املـؤسّـسات الـصحية تـعتبر نـظامـا فـرعـيّا داخـل اجملـتمع (احملـلّيّ والـدولـيّ) أيـضا؛ لـذا فـإنـها تـتعامـل مـع 
جـميع الـنّظم احملـلية وأيـضا الـنّظم الـطبية الـدولـية؛ ولـذا يـتعنيّ عـليها أن تـأخـذ فـي حسـبانـها (احـتياجـات ومـتطلّبات 
واجتاهات) مختلف هذه األطراف، وتلك األجهزة واملنظّمات متثّل البيئة اخلارجية التي تعمل معها هذه املؤسّسات. 
يـالحـظ أنّ بـعض األطـراف الـسابـقة تـعتبر مـباشـرة فـي الـتعامـل مـع املـنظمات الـصحية مـثل الـعمالء واجملـتمع احملـلّيّ، 
وبـعضها يـعتبر غـير مـباشـر مـثل سـائـر الـنّظم؛ لـكن مـا نـؤكّـد عـليه أنّ مـؤسّـسات الـيوم مـؤسّـسات مـفتوحـة عـلى الـبيئة 
اخلـارجـية فهـي تـؤثّـر وتـتأثّـر بـكلّ مـكوّنـات الـبيئة اخلـارجـية عـلى أيّ مـؤسّـسة يـكون أشـد وأقـوى أثـرا مـن تـأثـير الـبيئة 
الـداخـلية لـلمؤسّـسة (الـعامـلني) ومـختلف الـنّظم الـداخـلية؛ وذلـك ألنّ املـؤسّـسة قـد تسـتطيع الـتحكّم فـي الـعوامـل 
الـداخـلية؛ لـكنّها ال تسـتطيع الـتحكّم فـي الـعوامـل اخلـارجـية، وبـالـرغـم مـن ذلـك فهـي مـضّطرة لـلتعامـل مـع هـذه الـعوامـل 
ومـا عـليها إالّ أن تـؤقـلم نـفسها وتـطوّر أنـظمتها لـلتعامـل مـع هـذه املـتغيّرات الـبيئية؛ وإالّ فـقدت أهـميتها ووجـودهـا، 

ويكون من احملتوم أن تخرج من نطاق السّوق واملنافسة. 

مجاالت املسؤولية االجتماعية للمؤسّسات االستشفائية جتاه املتعاملني: 
تــقدمي اخلــدمــات (الــصحية والــطبية واجلــيّدة واملــناســبة) جلــميع املــرضــى واملــتردّديــن عــلى املســتشفى أيــا كــانــت ▪

 : 1(ظروفهم املادّيّة أو جنسياتهم أو عقائدهم وعمرهم). و ميكن إجمالها باآلتي

احلقّ في العناية الالئقة التي تضمن له االحترام واملعاجلة حسب مستوى علميّ رفيع. −
حقّ احلصول على املعلومات اخلاصّة بحالته؛ وذلك بلغة يستطيع املريض فهمها. −
حقّ احلصول على املعلومات الكافية التي متكّنه من اتخاذ القرار واإلجراءات التي يوافق على اتخاذها. −
للمريضّ حقّ رفض العالج واملعاجلة ضمن احلدود التي يسمح بها القانون. −
للمريض حقّ االحتفاظ بسرّيّة حالته املرضية وبرنامج املعاجلة املتّبع. −
لـلمريـض احلـقّ فـي الـتحفّظ عـلى (املـعلومـات واملـراسـالت والـسّجالّت اخلـاصّـة بـحالـته املـرضـية ومبـعاجلـته بـشكل −

سرّيّ. 
للمريض احلقّ في معرفة أيّ إجراءات جتريبية تتّخذ بشأنه وتتعلّق مبعاجلته. −
للمريض احلقّ في تفحّص فاتورة حسابه، ويستوضح بشأنها بغضّ النظر عن اجلهة التي تقوم بسداد احلساب. −

1  تامر الیاسر البكري، إدارة المستشفیات، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عّمان، األردن، 2005، ص244.
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للمريض حقّ االطالع على قوانني املستشفى وأنظمته التي لها عالقة بكيفيّة وضعه كمريض في املستشفى. −
ال يـجوز إعـطاء مـعلومـات تـتعلّق بـاملـرضـى - بـاسـتثناء مـا يـتطلّبه الـقانـون - بـدون احلـصول عـلى مـوافـقة املـريـض أو عـائـلته 

أو الطبيب املعالج. 
 أن تــكون املــنافــسة بــني الــقطاعــني (الــعامّ واخلــاصّ) أو بــني (املســتشفيات والــعيادات اخلــاصّــة وبــعضها) مــنافــسة ▪

شريفة تقوم على تقدمي األجود من اخلدمات وبأسعار مناسبة لظروف اجملتمع (االقتصادية واالجتماعية). 
 أن تـلتزم املـؤسّـسات االسـتشفائـية بـالتشـريـعات والـقوانـني والـنّظم الـتي تـضعها الـدولـة مـثل (قـوانـني ونـظم اإلسـكان ▪

واملرافق األساسية والكهرباء واملياه واالستيراد والتوثيق في الشهر العقاريّ) وغيرها. 
أن تـلتزم املـؤسّـسات الـصحية بـدفـع مـا عـليه مـن (الـضرائـب ورسـوم) لـلدولـة؛ فـالـنظام الـضريـبيّ يـساهـم مـن خـالل ▪

إعادة توزيع حصيلته إلى حتقيق نوع من العدالة االجتماعية في اجملتمع. 
أن يـكون هـناك نـوع مـن التنسـيق املـوضـوعـي والـفعّال بـني املـؤسّـسات الـصحية واملـؤسـسات األخـرى املـكمّلة لـها أو ▪

املـؤسّـسات الـعامّـة؛ بهـدف حتسـني صـحّة األفـراد واجملـتمع احملـلّيّ فـي نـطاق اإلمـكانـات املـتاحـة وفـي نـطاق الـدعـم احملـلّيّ 
لهذه املؤسّسات. 

متـكني املـؤسّـسات الـصحية األجهـزة املـعنيّة مـن الـرقـابـة عـليها ومـتابـعة نـشاطـاتـها، وال يـتأتّـى ذلـك إالّ مـن خـالل نـظام ▪
معلومات يوفّر املستندات والسّجالّت املالئمة للمتابعة واتّخاذ القرار. 

يـنبغي عـلى املسـتشفيات (دعـم وتـشجيع) كـلّ طـريـقة فـعّالـة مـن شـأنـها تـخفيف الـعبء املـالـيّ املـترتّـب عـلى مـعاجلـة ▪
املـرضـى ويـشمل ذلـك:(الـعالج اجملـانـي أو امليسّـر لـلفقراء، تـقليل مـدّة إقـامـة املـرضـى مـا أمـكن، االمـتناع عـن إدخـال 

املرضى للمستشفى دون ضرورة طبية مسوّغة، إمكان الدفع لفاتورة املستشفى على أقساط...). 
عــلى املســتشفيات أن تــكون أمــينة وغــير مــتحيّزة فــي إدارة كــلّ الــعالقــات املــتعلّقة بــإجــراء صــفقات األعــمال مــع ▪

اآلخرين، وأن تكون األجور واألسعار عادلة للمستشفيات األخرى. 
أن تـشارك املـؤسّـسات الـصحية فـي املـؤمتـرات الـدولـية الـطبية لـلتعرّف عـلى اجلـديـد فـي الـعلوم الـطبية واجلـديـد فـي ▪

العلوم االجتماعية الطبية، وأيضا التعرّف على اجلديد في مجال تكنولوجيا الطّبّ والهندسة الطبية. 
وجـود خـطّة محـدّدة املـعالـم وواضـحة للتنسـيق املـباشـر والـفعّال مـع أجهـزة ومـؤسّـسات اجملـتمع احملـلّيّ؛ خـاصّـة فـي ▪

مجال (اإلعالم والتعليم والتوظيف واملتابعة)؛حتّى تنهض هذه املنظّمات مبسؤولياتها (الصحية والطبية). 
 االســتجابــة حلــاجــات اجملــتمع املســتجدّة، ومــشاركــة اجملــتمع مــشاكــله وهــمومــه الــصحية، وإيــجاد أفــضل الــطّرق ▪

حلـمايـته مـن الـتلوّث والـوقـايـة ضـدّ األمـراض، واملـساهـمة فـي عـالج وحـلّ املـشكالت املـترتّـبة عـلى الـكوارث الـطبية 
وغير الطبية، وكذا احملافظة على معايير األداء املهنيّ. 
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يــنبغي عــلى املســتشفى تــوفــير املــنشآت املــالئــمة لـ(تــوثــيق وحــفظ) ســجالّت طــبية كــامــلة ومــالئــمة، ويتحــمّل ▪
املستشفى وموظّفوه مسؤولية حماية هذه السّجالّت. 

املسؤولية األخالقية للمؤسّسات الصحية (االستشفائية) 
هـي عـبارة عـن تـلك (املـبادئ والـقيم) الـتي تـؤثّـر عـلى كـلّ مـن الـفرد واجلـماعـة عـند اتـخاذ أيّ قـرار.  1األخـالقـيات 

وتـلتزم إدارة املـؤسّـسة سـلوكـيات ومـبادئ إنـسانـية مـعيّنة عـن الـتعامـل مـع الـعامـلني فـي املـؤسّـسة أو املـتعامـلني مـعها. وهـذه 
السـلوكـيات يـجب أن تـنبع مـن (الـعادات والـقيم والـعقائـد) الـسائـدة فـي اجملـتمع؛ بـحيث ال تـأتـي املـؤسّـسة بـأيّ أفـعال 

 . 2أو تصرّفات تثير الرأي العامّ أو تخالف االجتاهات والعقائد الدّينية أو األيديولوجية في هذا اجملتمع

وإذا كــانــت املــؤسّــسات مــطالــبة بــالــتمسّك بـ(األخــالقــيّات والــقيم) عــند الــتعامــل مــع غــيرهــا أو مــع جــمهورهــا فــإن 
املـؤسّـسات الـصحية مـطالـبة أكـثر مـن غـيرهـا بهـذا اإلطـار؛ حـيث أنّ هـذه املـؤسّـسات تهـتمّ بـأغـلى وأثـمن شـيء؛ أال وهـو 
(صـحّة الـفرد أو صـحّة اجملـتمع)، والـصّحّة يـجب أالّ تـباع أو تشـترى فـي سـوق األعـمال؛ و إمنـا يـجب احلـفاظ عـليها 

باستمرار بصرف النظر عن عمليّات (الربح واخلسارة والتجارة) وغيرها. 
أخـالقـيّات املـهنة الـطبية: يـعتبر الـطّبّ (فـنّا ومـهنة) تـتعلّق بـحفظ الـصّحّة ومـقاومـة املـرض وإعـادة الـصّحّة لـلمريـض 
3(John) وملـا لهـذه املـهنة مـن دور مـهمّ ولـه حـساسـيته الـدقـيقة فـي اجملـتمع فـإنّ احلـديـث عـن (اآلداب واألخـالقـيّات 

املـرتـبطة بـها بـدأ مـنذ آالف الـسنني وال يـزال مـوضـوعـا يجـلب انـتباه فـئات اجملـتمع كـافّـة إلـى يـومـنا هـذا. فـارتـبطت أخـالق 
مـهنة الـطّبّ بـقيم الـدّيـانـات اخملـتلفة وعـلى رأسـها الـدّيـن اإلسـالمـي، بـ(اآلداب الـعامّـة لـلمجتمع، وبـأعـراف وتـقالـيد 
األمم)، كـما متّ الـتطرّق إلـى املـوضـوع فـي عـدّة عـلوم؛ مـثل (عـلم الـنفس، عـلم االجـتماع، والـقانـون)؛ حـيث ربـطت هـذه 
الـعلوم مـهنة الـطبّ بـعدّة أبـعاد؛ مـثل( الـنزاهـة واألمـانـة، الـتواضـع واحـترام اآلخـريـن، الـصبر، املـعامـلة احلـسنة لـلمريـض 
وحــفظ أســراره، الــعطف، الــعدل، إدراك مــسؤولــية املــهنة، املــعرفــة والــكفاءة الــضروريــة ملــمارســة املــهنة، نشــر الــوعــي 

الصحيّ في اجملتمع، جتنّب النقد السلبي لزمالء املهنة...). 
4ويـــرى (John ) أنّ أهـــمّ ثـــالث أبـــعاد ألخـــالقـــيّات مـــهنة الـــطب هـــي الـــشعور بـ(املـــريـــض، املـــهارات الـــعالـــية، 

واالسـتقاللـية) فـي أداء املـهنة. وفـي دراسـات متّ حتـديـد مجـموعـة أبـعاد ألخـالقـيّات مـهنة الـطب متّ اسـتنتاجـها مـن عـلوم 

1  أشـار الـطھ شـھاب محـمد محـمود فـي كـتابـھ الـمسؤولـیة االجـتماعـیة واألخـالقـیة لـلمنظمات اإلنـتاجـیة: أّن األخـالقـیّات ھـي السـلوك الـعاّم لـإلفـراد فـي 

الـمنظمة تـعمل عـلى دعـم الـمسؤولـیة االجـتماعـیة كـما تـمثّل األسـاس لـتطّور مـفاھـیم جـدیـدة ألخـالقـیات اإلدارة الـتي تـطّورت بـدورھـا فـیما بـعد؛ فـالـمسؤولـیة 
االجـتماعـیة، الـتي تـتمثّل بـبعد رسـمّي ضـمن الـقانـون مـن جـانـب یـكون لـھا بـعد آخـر أخـالقـّي مـن جـانـب آخـر یـتمثّل فـي االلـتزام بـالـمبادرات االجـتماعـیة 

الطوعیة التي تعبّر عن النزعات األخالقیة أكثر من االمتثال لقانون مفروض.
2 سید محمد جاد الرب، إدارة منظمة األعمال، منھج متكامل في إطار مدخل النظم، دار النھضة العربیة، 1995، ص224-218.

. John, W.R., (2009), Medical Ethics Manual, 2nd edition, World Health Communication Associates,.p 17.3

 Op cit,p22.4
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التســيير؛ حــيث متــسّ هــذه األبــعاد كــالّ مــن إدارة املــوارد البشــريــة وســلوكــيّات املــوظّــفني، وتــتمثل هــذه األبــعاد فــي: 
(الرقابة الذاتية، التطوير الذاتي للمهارات، دقّة ووضوح األدوار، الوالء الوظيفي). 

ويـرى (John, 2009) أنـه ميـكن ألخـالقـيّات املـهنة الـطبية أن تـتغيّر مـع الـوقـت تـبعا لـلتطوّر فـي كـلّ مـن (الـعلوم 
الــطبية، الــتكنولــوجــيا، وقــيم اجملــتمع). الــرقــابــة الــذاتــية: تــسمّيها األدبــيات الــقدميــة بــالــتعلّم الــذاتــيّ مــن املــوارد 
(Learned resourcefulness)، وتــتعلّق الــرقــابــة الــذاتــية بـ(الــقواعــد الــوجــدانــية والســلوك اإليــجابــي 
لـلفرد) جتـاه عـمله؛ مـن حـيث إجنـاز املـهامّ بـ(كـفاءة وفـعالـية، حتـمّل ضـغوط الـعمل، جتـنّب الـوقـوع فـي اخلـطأ، واملـساهـمة 
فـي حـلّ مـشاكـل الـعمل...)؛ بـحيث أنّ هـذا السـلوك يـحكمه قـدرتـه عـلى الـتحكّم والسـيطرة عـلى الـنواحـي السـلبية 
1فــي (إدراكــه، ســلوكــه، ومــواقــفه) (Lightsey et al) كــما تــصفّ الــرقــابــة الــذاتــية تــوجّــه الــفرد نــحو جتــنّب 

املـمارسـات الـتي لـها تـكالـيف طـويـلة املـدى تـفوق املـزايـا املـتحصل عـليها مـن عـوائـدهـا الـنقديـة. وعـادة مـا يـتّصف 
األشـخاص ذوو الـرقـابـة الـذاتـية املـنخفضة بـروح اخملـاطـرة، نـقص ثـقافـة االهـتمام والـتعاطـف، تـفضيل املـهامّ (البسـيطة 
 (Donnelly. Jr. and Ivancevich) 2والسهـــلة)، وجتـــنّب املـــهامّ املـــادّيّـــة. وضـــوح الـــدّور: عـــرف

وضـوح الـدّور عـلى أنـه درجـة املـعلومـات الـتي يـحتاجـها الـفرد إلدراك وفـهم عـمله. ولـدقّـة ووضـوح الـدّور دور أسـاس فـي 
تـقليص عـدم الـتأكّـد فـي تـوقّـع مـا هـو مـطلوب مـن املـوظّـفني؛ بـحيث ميـكن وضـوح الـدّور مـن فـهم قـيم وأهـداف كـلّ مـن 
3األفـراد واملـؤسّـسة. تـطويـر املـهارات: عـرّف (Toner) املـهارات عـلى أنـها األصـول املـنتجة مـن الـقوى الـعامـلة؛ 

والــتي متّ اكــتسابــها مــن خــالل الــنشاطــات الــتعليمية، كــما أنّ! مســتوى املــهارات تــترجــم فــي تــركــيب مــن (الــتعليم 
4والـتدريـب واخلـبرات). وأكّـد (Oyewole et al) أنّ املـهارات تكتسـب وتسـتخدم خـالل فـترة حـياة املـورد 

البشـريّ، كـما أنّ امـتالك املـهارات يـحتاج إلـى الـتعلّم فـي مـختلف اجملـاالت واملـياديـن؛ بـاعـتبارهـا عـوامـل ضـروريـة لـلمورد 
البشري. 

5كـما أكّـد (Haan) إلـى ضـرورة تـطويـر املـهارات بـشكل مسـتمرّ، ويـرى أن ذلـك يـتحقّق مـن خـالل الـتعلّم املسـتمرّ 

من اخلبرة.  

. Lightsey, O.R., Maxwell, D.A., Nash, T.M., Rarey, E.B., & McKinney, V.A., (2011), Self-Control and Self- 1

Efficacy for Affect Regulation as Moderators of the Negative Affect–Li fe Satisfaction Relationship, Journal of 
Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly Steptoe, Vol. 25, N. 2.
. Donnelly. Jr. J. H., and Ivancevich, J.M., (1975), Role Clarity and the Salesman, Journal of Marketing, pp. 2

71-77.
. Toner, P. (2011), “Workforce Skills and Innovation: An Overview of Major Themes in the Literature”, OECD  3

 Education Working Papers, No. 55, OECD Publishing.
. Oyewole.S.A., Farde.A.M., Haight.J.M.,and Okareh.O.T. (2011), “Evaluation of complex and dynamic safety 4

tasks in human learning using the ACT-R and SOAR skill acquisition theories”, Computers in Human 
Behavior, 27, PP, 984–995.
 Haan, G., (2010), The development of ESD-related competencies in supportive institutional frameworks, Int 5

Rev Educ, Vol. 56, PP. 315–328/
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1الـوالء الـوظـيفيّ: عـرّف (Gill) الـوالء الـوظـيفي عـلى أنـه الـتزام املـوظّـفني بـكل مـا يـجعلهم نـاجـحني فـي املـؤسّـسة 

واعــترافــهم بــأنّ وظــيفتهم أمــر مــفضّل بــالنســبة لــهم، وهــذا مــا يــترجــم فــي تــفاعــل املــوظّــفني مــع (الــثقافــة، الهــيكل، 
والقيادة) في املؤسسة.  

املراجع 
أبو بكر محمد زكريا الرازي، أخالقيات الطبيب: تقدمي وحتقيق عبد اللطيف محمد العبد، القاهرة، دار التراث، 1977. 1.
تامر الياسر البكري، إدارة املستشفيات، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 2005. 2.
سيد محمد جاد الرب، إدارة منظمة األعمال، منهج متكامل في إطار مدخل النظم، دار النهضة العربية، 1995. 3.
سيد محمد جاد الرب، إطار مقترح إلدارة الصراعات التنظيمية، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني شمس، العدد األول. 4.
سيد محمد جاد الرب، املنظمات الصحية والطبية، منهج متكامل في إطار املفاهيم اإلدارية احلديثة، دار النهضة العربية، اإلسماعلية.. 5.

اللغة االجنبية: 
.1John,  W.R.,  (2009),  Medical  Ethics  Manual,  2nd  edition,  World  Health 

Communication Associates, UK. 
.2Lightsey,  O.R.,  Maxwell,  D.A.,  Nash,  T.M.,  Rarey,  E.B.,  &  McKinney,  V.A.,  (2011), 

Self-Control and Self- Efficacy for Affect Regulation as Moderators of the Negative 
Affect–Li  fe  Satisfaction  Relationship,  Journal  of  Cognitive  Psychotherapy:  An 
International Quarterly Steptoe, Vol. 25, N. 2. 

.3Donnelly.  Jr.  J.  H.,  and  Ivancevich,  J.M.,  (1975),  Role  Clarity  and  the  Salesman, 
Journal of Marketing, pp.  

.4Toner, P. (2011), “Workforce Skills and Innovation: An Overview of Major Themes in 
the Literature”, OECD  

.5Education Working Papers, No. 55, OECD Publishing. 

.6Oyewole.S.A.,  Farde.A.M.,  Haight.J.M.,and  Okareh.O.T.  (2011),  “Evaluation  of 
complex  and  dynamic  safety  tasks  in  human  learning  using  the  ACT-R  and  SOAR 
skill acquisition theories”, Computers in Human Behavior, 27. 

.7Haan,  G.,  (2010),  The  development  of  ESD-related  competencies  in  supportive 
institutional frameworks, Int Rev Educ, Vol. 56. 

.8Gill,  R.,  (2011),  Using  Storytelling  to  Maintain  Employee  Loyalty  during  Change, 
International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 1. 

 Gill, R., (2011), Using Storytelling to Maintain Employee Loyalty during Change, International Journal of 1

Business and Social Science, Vol. 2 No. 1, Pp. 23-32
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الضوابط الشرعية املتعلقة بتقنني العقود املالية اإلسالمية

احلـمد هلل رب الـعاملـني الـذي أنـزل الشـريـعة اإلسـالمـية لـيعمل بـها اإلنـسان ويـحكم بـها اجملـتمع، فـقال تـعالـى مـخاطـبا 
الــنبيّ محــمدا صــلّى اهلل عــليه وســلّم وولــي أمــر املســلمني : " وأن احــكم بــينهم مبــآ أنــزل اهللّ وال تــتّبع أهــواءهــم 
واحـذرهـم أن يـفتنوك عـن بـعض مـا أنـزل اهللّ إلـيك فـإن تـولّـوا فـاعـلم أمنّـا يـريـد اهللّ أن يـصيبهم بـبعض ذنـوبـهم وإنّ 
، كـما حـذّر سـيّدنـا محـمّد صـلّى اهلل عـليه وسـلم والة األمـر مـن احلـكم بـغير مـا أنـزل اهلل،  1كـثيرا مّـن الـنّاس لـفاسـقون"

، وقــال عــليه الــصالة  2فــقال: "ومــا لــم حتــكم أئــمّتهم بــكتاب اهلل ويــتخيّروا ممّــا أنــزل اهلل إالّ جــعل اهلل بــأســهم بــينهم" 

والســالم –أيــضا- : "وال يــحكم أمــراؤهــم بــغير مــا أنــزل اهلل إالّ ســلّط اهلل عــليهم عــدوّهــم فــاســتنقذوا بــعض مــا فــي 
، ورضـي اهلل عـن الـصحابـة والـفقهاء الـراسـخني  3أيـديـهم، ومـا عـطّلوا كـتاب اهلل وسـنّة نـبيّه إالّ جـعل اهلل بـأسـهم بـينهم"

الذين استنبطوا األحكام الشرعية التي حتقّق مصالح اإلنسان. 
وبعد: 

تــعتبر الــضوابــط الشــرعــية مــن أســاســيّات املــعامــالت املــالــية اإلســالمــية وأنــها املــرتــكز األســاس لــوضــع الــلوائــح والــنّظم 
واإلجـراءات الـتنفيذيـة فـي الـواقـع الـعمليّ، وكـذلـك املـرجـع الـذي يـجب اعـتماده الخـتيار (السّـبل والـوسـائـل واألدوات) 
املـعاصـرة الـتي تسـتخدم فـي تـنفيذ املـعامـالت املـالـية، كـما تـصلح أن تـكون مـرجـعا أليّ بـرنـامـج اقـتصاديّ إسـالمـي وبـديـل 

للبرامج الوضعية غير اإلسالمية. 
ولـقد بـات واضـحا وجـليّا فـي زمـننا هـذا أنـه ال بـدّ مـن الـتعامـل ومـسايـرة الـعصر بـلغته وأسـلوبـه حـتى نسـتطيع أن نـقدّم 
لـلناس مـا يـنفعهم؛ ممّـا نـعتقد جـازمـني بـأنـه مـن مـصلحة الـواقـع مـن أحـكام الـفقه اإلسـالمـي، وشـريـعته الـغرّاء وديـننا 
احلـنيف الـذي متـيّز عـلى غـيره بـتقدمي تـنظيم شـامـل ومـتكامـل لـكلّ شـؤون احلـياة، وهـو مـا يـجب إخـراجـه لـلناس عـلى 

نحو يسهل عليهم، ويكون في تناولهم لتسيير حياتهم. 

فاطمة الفرحاني 
	دكتوراه	في	املعامالت	املالية	اإلسالمية

املغرب

1 - سورة المائدة اآلیة رقم ( 49 )
2 -ابـن مـاجـھ، سـنن ابـن مـاجـھ، تـحقیق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، ج 2 / ص 1333، الـحاكـم الـنیسابـوري، المسـتدرك، ج 4 / ص 540، الھـیثمي، مجـمع 

الزوائد ومنبع الفوائد، ج 5/ص 318، المتقي الھندي، كنز العّمال، ج 16/ص 80.
3 -الحاكم في المستدرك،ج5/ص749، رقم8667، البیھقي في الجامع لشعب اإلیمان ج6/ص486، رقم3042.
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 . 1يقول تعالى: "قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا"

وآيـة ذلـك صـناعـة فقهـية جـديـدة تـصوغ أحـكام الـفقه أحـكام الـفقه بـصفة عـامّـة فـي ثـوب جـديـد، وهـو تـقنني أحـكام 
الـفقه اإلسـالمـي بـصفة عـامّـة، وتـقنني أحـكام املـعامـالت املـالـية بـصفة خـاصّـة وحتـويـلها إلـى نـصوص قـانـونـية يسهـل 
الـرجـوع إلـيها، ال تـغييرا ألصـول شـريـعتنا الـسمحاء؛ بـل الـتقيّد بـها واالنـضباط لـقواعـدهـا؛ لهـذا ارتـأيـت أن أتـكلّم عـن 

الضوابط الشرعية لتقنني املعامالت املالية اإلسالمية وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: 
ماذا يعني مصطلح تقنني؟ 

أين تتجلّى ضرورة وأهمية التقنني في املعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة؟ 
ما ضوابط تقنني املعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة؟ 

 ولإلجابة عن هذه األسئلة قسمت هذا املوضوع إلى ثالثة محاور رئيسية كالتالي: 
احملور األوّل: مفهوم التقنني. 

احملور الثاني: ضرورة وأهمية التقنني في املعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة. 
احملور الثالث: ضوابط تقنني املعامالت املالية اإلسالمية. 

احملور األوّل: مفهوم التقنني 
تعريف التقنني: 

التقنني لغة: 
بـ: قننّ وضع القوانني.  2عرّف في "املعجم الوسيط"

القانون : مقياس كلّ شيء وطريقة. وهي كلمة روميّة، وقيل فارسيّة. 
أمّا اصطالحا: 

أمر كلّيّ ينطبق على جميع جزئيّاته التي تتعرّف أحكامها منه. 
.: الـقانـون (ج) قـوانـني : وهـو مجـموعـة الشـرائـع والـنّظم الـتي تـنظم عـالقـات اجملـتمع؛ سـواء كـان  3وجـاء فـي "املنجـد"

من (جهة األشخاص أو من جهة األموال). 
. : القانون كلّيّ منطبق على جميع جزئيّاته التي يتعّرف أحكامها منه.  4وعند "اجلرجاني"

ومن تعريفات املعاصرين للتقنني ما يلي: 

1 -األنعام اآلیة: 148.
2 المعجم الوسیط، حرف القاف مع النون،ج2 /ص793

3 المنجد، ص 656.
4 - الجرجاني، دار الكتب العلمیة – بیروت، ص171.
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أورد كثير من العلماء املعاصرين تعريفات عدّة للتقنني، يذكر الباحث منها ما يلي:  
يــقصد بــالــتقنني بــوجــه عــامّ جــمع األحــكام الشــرعــية والــقواعــد الشــرعــية املــتعلّقة مبــجاالت مــن مــجاالت الــعالقــات 
االجــتماعــية، وتــبويــبها وصــياغــتها بــعبارات أمــرة مــوجــزة واضــحة فــي بــنود تــسمّى "مــواد ذات أرقــام مســلسلة"، ثــم 

 . 1إصدارها في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة، ويلتزم القضاة بتطبيقه بني الناس

وهذا تعريف عامّ. 
ويـعرّف اإلمـام الـدكـتور "يـوسـف الـقرضـاوي" الـتقنني" بـ: أن تـصاغ األحـكام فـي صـورة مـواد قـانـونـية مـرتّـبة مـرقّـمة، عـلى 
غـرار الـقوانـني احلـديـثة مـن قـوانـني (مـدنـيّة وجـنائـية وإداريـة..)؛ وذلـك لـتكون مـرجـعا سهـال محـدّدا، ميـكّن بيسـر أن 

 . 2يتقيّد به القضاء، ويرجع إليه احملامون، ويتعامل على أساسه املواطنون

وهــذا الــتعريــف تــضمّن إشــارة إلــى أنّ تــعريــف الــتقنني هــنا يــشمل أبــواب الــفقه ومــوضــوعــاتــه كــافّــة مــن (مــعامــالت، 
ومناكحات، وعقوبات)، وسواها. 

وعـرّفـه األسـتاذ الـدكـتور "وهـبة الـزحـيلي" عـلى أنّـه: صـياغـة أحـكام املـعامـالت وغـيرهـا مـن (عـقود ونـظريـات) ممهّـدة لـها 
 . 3في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها 

بعد عرض هذه التعاريف يظهر للباحث أنّ التعريف األكثر دقّة واهلل تعالى أعلم هو: 
"صياغة فنّيّة لألحكام الفقهية في اجملاالت الفقهيةاخملتلفة في صور مواد قانونية يتقيّد بأحكامها". 

احملور الثاني: ضرورة وأهمية التقنني في املعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة 
يـعتبر الـتقنني مـن أهـمّ مـظاهـر سـياسـة الـبدائـل الشـرعـية لـلقوانـني الـوضـعية، فـهو يـؤكّـد صـالحـية الشـريـعة اإلسـالمـية 
لـلتطبيق فـي كـلّ (زمـان ومـكان) مـع تـغيّر األوضـاع والـظروف واألحـوال عـمّا كـانـت عـليه فـي الـعصور الـسالـفة، فـبتغيّر 
األوضـاع (االقـتصاديـة والسـياسـية واالجـتماعـية والـدولـية)، أصـبح الـتقنني ضـرورة مـلحّة تظهـر وتـثبت قـدرة الشـريـعة 

اإلسالمية على مواكبة تغيّرات احلياة، وتتجلّى أهمية وخصائص التقنني في املعامالت املالية فيما يلي: 
۱- أالّ يـلتزم الـتقنني مبـذهـب فقهـيّ واحـد؛ حـتّى يـتمّ االنـتفاع بـعلمها كـامـلة؛ حـيث جتـد أنّ هـناك مـن املـذاهـب مـا هـي 
مـوسّـعة فـي بـاب املـعامـالت، ومـنها مـا الـتزمـت الـتضييق، أو أنّـها أفـرزت لـها أبـوابـا خـاصّـة بـها، وأخـرى تـكلّمت عـنها 

بعجالة. 
۲- األخـذ بـاملـذاهـب الـعديـدة يـراعـي (مـصالـح الـناس، ودفـع احلـرج واملـشقة عـن الـنّاس)، وأوفـق ملـقاصـد الشـريـعة 

اإلسالمية. 

1 -المدخل العام للزرقا، ج1/ص313.
2 -القرضاوي، مدخل للفقھ اإلسالمي،ص261.

3.- وھبة الزحیلي، جھود تقنین الفقھ اإلسالمي،ص26.
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۳- يسهـل الـرجـوع إلـى أحـكام الـتقنني، ومـراجـعة هـذه األحـكام؛ ألن كـتب الـفقه يـكثر فـيها االخـتالف، وهـذا الـتقنني 
يسهل لغير املتخصّص االطالع على األحكام، وضبط األحكام الشرعية، وبيان الراجح منها. 

٤- توحيد األحكام اخلاصّة بكلّ معاملة مالية. 
٥- الـتقنني يـؤدّي إلـى اشـتغال (الـعلماء والـقضاة واحملـامـني والـطلبة) بـدراسـته؛ وفـي هـذا تيسـير لـدراسـة وتـدريـس الـفقه 
اإلسـالمـي واملـعامـالت املـالـية، كـما ييسّـر مـقارنـة أحـكامـه بـغيرهـا مـن املـذاهـب اخملـتلفة والـنّظم األخـرى، وبـالـتالـي يـحقّق 

النهوض به وازدهاره. 
٦- الـتقنني يسهّـل عـلى األفـراد الـتعرّف عـلى أحـكام الـفقه اإلسـالمـي فـال يتشـتّتون بـني اآلراء الـكثيرة املـوجـودة فـي 

كتب الفقه اإلسالمي على اختالف مذاهبها والتي ال يعرف راجحها من مرجوحها إالّ العلماء املتخصّصون فيها.  
۷- وال ميــكن أن يــقال: بــأنّ الــتقنني يــؤدّي إلــى اجلــمود؛ ألنّ مــن عــيوب الــتقنني جــمود احلــكم الــذي متّ تــقنينه؛ ألنّ 
الـتقنني ال ميـنع الـعلماء وال الـقضاة مـن االجـتهاد، فـإذا مـا متّ تـقنني أحـد اآلراء عـلى أنّـه الـرأي الـراجـح، فـإنّـه إن ثـمّ تـبنيّ 
رأي بـ(الـبحث والـدراسـة واالجـتهاد) بـأنّ هـذا الـرأي لـيس هـو الـراجـح؛ وإمنـا الـراجـح هـو رأي آخـر وفـقا لـقواعـد عـلم 

أصول الفقه، فإنّه يجب تعديل احلكم الذي قننّ باحلكم الذي تبنيّ أنه الراجح. 
۸- الـتقنني يـضع األحـكام الشـرعـية فـي املـعامـالت املـالـية مـوضـع الـتطبيق؛ لـقولـه تـعالـى: " الـيوم أكـملت لـكم ديـنكم 

 . 1وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا"

وهـذه اآليـة الـكرميـة تـبنيّ أنّ إكـمال اإلسـالم احلـنيف وارتـضائـه ديـنا لـألمّـة يـقتضي مـن هـذه األمّـة أن تـدرك قـيمة هـذا 
الــدّيــن واخــتياره ســبحانــه لــها، وهــذا االخــتيار يــحتمّ عــليها (احلــرص بــدل اجلهــد والــطاقــة إلعــمال أحــكامــه)، ومــن 

 . 2الوسائل املعاصرة لذلك التقنني رفعا للحرج واملشقّة؛ لقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدّين من حرج"

۹- والتقنني ال يعني جمود الشريعة اإلسالمية؛ بل مسايرتها جلميع العصور والتطوّرات. 
احملور الثالث: ضوابط تقنني املعامالت املالية اإلسالمية. 

وتتمثّل الضوابط الشرعية املتعلّقة بتقنني العقود املالية اإلسالمية بضوابط عامّة وضوابط خاصّة على النحو التالي: 
۱-الضوابط العامّة: 

تتمثّل الضوابط العامّة لتقنني املعامالت املالية في ما يلي: 

1 - المائدة، اآلیة:3.
2 - الحج، اآلیة:78.
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االلــتزام بــاملــصادر الشــرعــية (الــقرآن الــكرمي والــسّنّة الــنبويــة، اإلجــماع، الــقياس، االســتحسان، املــصالــح املــرســلة، •
الـعرف....)؛ ألنـها تـتبع املـصدر األسـاس للتشـريـع اإلسـالم؛ حـيث يـجب األخـذ بـاألحـكام املـتعلّقة بـاملـعامـالت 

املالية؛ وذلك بالتدرّج باتّباع ما جاء في القران الكرمي ومن ثمّ السّنّة املطهرة إلى غير ذلك من املصادر. 
مـع عـدم مـخالـفة أحـكام الشـريـعة اإلسـالمـية فـي تـقنني املـعامـالت املـالـية؛ حـيث يـجب اعـتمال قـواعـد املـعامـالت •

املالية ومراعاة املقاصد الشرعية منها. 
 وااللـتزام بـالـوضـوح فـيما يـتعلّق بـاملـعامـالت احملـرّمـة حـتّى ال يـشكل األمـر عـلى الـناس؛ سـواء مـنهم (املـتخصّص أو •

العامّي) في فهم أمور معامالته املالية. 
 والترجيح بني أقوال الفقهاء املتقدمّني ملا فيه مصلحة للناس ويوافق الشرع احلكيم. •
وعـدم إغـفال جـوانـب اإللـزام فـي الـعقود؛ حـيث أنّ الـعقود تـكون مـلزمـة لـلطرفـني ويـجب تـنفيذهـا وفـق مـا يـقتضيه •

الشرع احلنيف. 
 مراعاة األعراف اجلارية في العقود. •
 إظهار اجلانب األخالقي في التقنني. •
 االهتمام بنظرية احلقّ التي تكلّم عنها الكثيرون وأعطوها ما تستحقّ من الشرح والتفصيل. •

۲-الضوابط اخلاصّة: 
وتشمل الضوابط املوضوعيّة، والضوابط الشكليّة.  

أ-الضوابط املوضوعية: 
أوّال- يـجب أن يـتميّز هـذا الـتقنني بـالـتدقـيق، وأن يـتناول مـوضـوعـاتـه بـطريـقة (عـلمية سـليمة وشـامـلة؛ دون غـموض أو 
استطراد أو قصور)، وأن يكون تقنني املعامالت املالية (مالئما للواقع االجتماعي وال يخالف الشريعة اإلسالمية). 

ثـانـيا-عـدم تـناقـض أحـكام الـتقنني مـع أحـكام الشـريـعة اإلسـالمـية، وأن تـكون صـياغـة الـقوانـني صـياغـة جـيّدة مسـتنبطة 
من الفقه اإلسالمي. 

ثـالـثا-األخـذ مـن مـذاهـب الـفقه اإلسـالمـيّ املـعتمدة واملـعتبرة عـند الـعلماء الـراسـخني؛ حـتّى ال يـكون الـتقنني مـبنيّا عـلى 
مذهب واحد، فيكون تقنينا مذهبيا وفيه من التضييق وإيقاع األمّة في احلرج ما فيه. 

رابـعا- االسـتعانـة بـالتشـريـعات املـقارنـة اجلـديـدة؛ ألنّ االسـتفادة مـن الـتجارب التشـريـعية احلـديـثة الـسابـقة؛ ممّـا يـؤدّي إلـى 
إنتاج تقنني عصريّ متطوّر موافق لظروف تطوّر احلركة التقنينية بشرط االلتزام بالفقه اإلسالمي. 
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 ب-الضوابط الشكلية: 
ويــقصد بــالــضوابــط الــشكلية لــلتقنني مجــموع املــسائــل املــتعلقة بـ(املــصطلحات والــلغة وتقســيم وتــبويــب الــتقنني 

واملسائل كافّة) التي لها عالقة بالفنّ التشريعي والصياغة التشريعية. 
ومن أهمّ ضوابط تقنني املعامالت املالية: 

أوّال-أن تكون نصوص التقنني واضحة: 
يشـترط فـي تـقنني املـعامـالت املـالـية أن تـكون أحـكامـها (واضـحة وجـليّة) يسهـل (فـهمها وتـطبيقها واالسـتدالل مـنها 

على احلكم وبيان احلكم) في املعامالت املالية احلديثة. 
ثانيا-سالمة ترتيب وتبويب وترقيم التقنني: 

وذلـك أن يـكون تـبويـب الـقانـون مـتماسـكا ومـنطقيّا؛ حـتّى يـساعـد عـلى حـسم فـهم الـتقنني، ومـن ثـمّ تـطبيقه تـطبيقا 
صحيحا. 

ثـالـثا-مـن الـناحـية الـشكلية يـجب عـلى املـقننّ أن يـلتزم بـالـتعريـفات املـوحّـدة املـوجـودة فـي الـكتب الفقهـية، وأن يـلتزم 
باحلياد؛ حيث أنه يجب أن ال مييل إلى مذهب معنيّ. 

رابعا- أن تكون هناك مرونة في عبارات التقنني، يتغيّر تفسيرها بتغيّر الظروف دون املساس باألحكام الشرعية. 
خامسا- أن تكون اللغة املستعملة (واضحة ودقيقة)؛ ألنّ اللغة غير الدقيقة جتعل القانون مبهما. 

سادسا- أن يعتمد التقنني على الكتب الفقهية اإلسالمية واملذاهب بكليّتها. 
فوائد تقنني املعامالت املالية: 

أوّال :االرتياح القلبي واالطمئنان النفسي من أنّ املسلم يلتزم بشرع اهلل سبحانه وتعالى وجتنّب محارمه , وال يستشعر 
بـذلـك إالّ أصـحاب الـقلوب اخلـائـفة مـن اهلل عـزّ وجـلّ , والـراجـية رضـاه , والـطامـعة فـي جـنّته؛ ألنّ هـذا الـتقنني كـان مـن 

رعاية (علماء وفقهاء لهم علم ومعرفة ودراية بأمور دينهم وما يحلّ منها وما يحرم). 
ثـانـيا : حتـقيق (اخلـير والـبركـة والـزيـادة) فـي األمـوال وفـي األربـاح، وجتـنّب احملـق واحلـياة الـضنك، وهـذا فـي حـدّ ذاتـه 

يزيد من االطمئنان من أنّ اهلل هو الرازق، وأنّ بيده كلّ شيء. 
ثـالـثا : الـوقـايـة مـن ارتـكاب الـذنـوب واملـعاصـي والـرذائـل االقـتصاديـة الـتي تـقود إلـى فـساد االعـتقاد وسـوء األخـالق 
أحـيانـا؛ حـيث يـقول الـعلماء أنّ لـلفساد االقـتصادي أثـرا عـلى الـفساد األخـالقـي، كـما يـقود الـفساد األخـالقـي إلـى فـساد 

اقتصادي. 
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رابـعا :جتـنّب (الشّكّ والـرّيـبة واخلصام والشّجار) بـني املسلمني، واحملـافـظة عـلى رابطة األخوة الـصادقـة واحلبّ فـي اهلل عـزّ 
وجلّ؛ فااللتزام بالضوابط الشرعية والقوانني احملدّدة احلاكمة للمعامالت املالية. 

خـامـسا : سـالمـة واستقرار املعامالت بـني الناس اخلالية مـن (الغشّ والغرر واجلهالة والتدليس والرّبا) وغير ذلك مـن صور 
أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من موجبات وجود السّوق احلرّة الطاهرة. 

سـادسـا : تـقدمي اإلسـالم لـلناس عـلى أنّـه (ديـن شـامـل ومـنهج حـياة)، ولـيس ديـن عـبادات وشـعائـر وعـواطـف فحسـب؛ 
بل (ميزج بني الرّوحانيّات واملاديّات، وبني العبادات واملعامالت)، وصالح للتطبيق في كلّ زمان ومكان. 

سابعا : يفيد تقنني املعامالت في اإلجابة على االستفسارات املالية املعاصرة وبيان اجلائز واملنهيّ عنه شرعا. 
ثـامـنا : تـقدمي منـاذج عـملية مـن املـعامـالت املـالـية الـتي تـقوم عـلى مـرجـعيّة فقهـية مـرنـة وقـابـلة لـلتطبيق، وتسـتوعـب 

مستجدّات العصر، وفي هذا بيان لعظمة اإلسالم وعراقة احلضارة اإلسالمية. 
تـاسـعا : تـساعـد هـذه الـضوابـط األفـراد والشـركـات واملـؤسّـسات ورجـال األعـمال -ومـن فـي حـكمهم- عـلى أن يـضعوا 

اللوائح املالية في ضوء الضوابط الشرعية والقوانني املالية وليس وفقا ملا يخالف الشريعة اإلسالمية. 
عـاشـرا: تـساعـد هـذه الـتقنينات فـي إعـادة الـنظر فـي الـقوانـني (االقـتصاديـة واملـالـية واالسـتثماريـة) ومـا فـي حـكمها فـي 
الـبالد الـعربـية واإلسـالمـية؛ لـتتفق مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة اإلسـالمـية، وأن يـكون نـظامـها (االقـتصاديّ واملـالـي 

واألساليب والسبل التنفيذية) مطابقة للشريعة الغرّاء. 
اخلالصة. 

لـقد تـناولـت الـباحـثة فـي هـذا املـوضـوع الـضوابـط الشـرعـية لـتقنني املـعامـالت املـالـية اإلسـالمـية لـتوضـع فـي قـالـب مـوحّـد 
يـعتمد عـليه فـي مـعرفـة احلـالل واحلـرام مـن املـعامـالت املـالـية، ووضـعها فـي مـدوّنـة؛ كـي يسهـل الـرجـوع إلـيها؛ سـواء 
بـالنسـبة لـلمتخصّصني أو الـناس عـامّـة دون الـرجـوع إلـى الـكمّ الـكبير مـن الـكتب الفقهـية، والـغايـة مـن هـذا كـلّه هـو بـيان 
(املـعامـالت احلـالل لـاللـتزام بـها، واملنهـيّ عـنها شـرعـا لـنتجنّبها، ومـواطـن الشّـبهات فـنبتعد عـنها)، وعـندمـا تـتحقّق هـذه 

الغاية في معامالت الناس يكون قد حتقّق رضا اهلل سبحانه وتعالى، واستقرار املعامالت وتطبيق شرع اهلل عزّ وجلّ. 
و من موجبات تطبيق هذه الضوابط في الواقع العمليّ ما يلي : 

الـفهم الـصحيح لـإلسـالم (عـقيدة وشـريـعة)، وفـهم (قـواعـده وضـوابـطه) الشـرعـية، واإلميـان بـأنّ االلـتزام بـها (ضـرورة 
شرعية وحاجة اقتصادية) يثاب عليها املسلم. 

وبخصوص من يقوم بتقنني املعامالت املالية: 
يـجب أن يتحـمّل مـسؤولـيّتها مـن لـهم بـاع طـويـل فـي فـهم الـفقه اإلسـالمـي وورع فـي تـطبيقه؛ حـتّى ال يـكون •

هنا حتيّل على شرع اهلل تعالى. 
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أن يكون لهم الفهم الصحيح لفقه املعامالت املالية. •
أن يـكون الـقائـمون بهـذا الـشأن مـن يتحـلّون بـالـثّقة، وممّـن يـخشون اهلل، ومـن يـعمل بـقولـه تـعالـى: "واتّـقوا يـومـا •

 . 1ترجعون فيه إلى اهللّ ثمّ توفّى كلّ نفس مّا كسبت وهم ال يظلمون"

حتّى تكون هذه املدوّنة وافية بالغرض أال وهو تطبيق شرع اهلل. واحلمد هلل الذي بنعمته تتمّ الصاحلات. 

املصادر واملراجع: 
القرآن الكرمي برواية ورش 

- إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. 
- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، حتقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر. 

- اجلرجاني، اجلرجاني، دار الكتب العلمية – بيروت. 
- احلاكم النيسابوري، املستدرك، حتقيق الدكتور يوسف املرعشلي، دار املعرفة ـ بيروت سنة 1406ه.  

- الشعراني، العهود احملمدية، الناشر مصطفى البابي احللبي وأوالده، الطبعة الثانية، سنة 1393هـ. 
- القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة األولى 1414هـ/1993هـ. 

 - املتقى الهندي، كنز العمال، مؤسسة الرسالة ـ بيروت. 
- مصطفى أحمد الزرقا،املدخل العام، دار القلم دمشق، الطبعة األولى 1418هـ/1998م. 

- الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية ـ بيروت سنة 1408ه ـ سنة 1988م.  
- وهبة الزحيلي، جهود تقنني الفقه اإلسالمي، دار الفكر الطبعة األولى 2014م. 

1 -البقرة اآلیة: 281.
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شركة الخاليا املحمية

يـنصّ قـانـون الشـركـات الـتجاريـة فـي البحـريـن عـلى قـيام ثـمانـية أنـواع مـن الشـركـات الـتجاريـة وهـي املـصرّح بـتأسـيسها فـي 
البحـريـن. هـذه الشـركـات هـي (شـركـة الـتضامـن، شـركـة الـتوصـية البسـيطة، شـركـة احملـاصّـة، شـركـة الـتوصـية بـاألسـهم، 
شـركـة املـساهـمة، الشـركـة ذات املـسؤولـية احملـدودة، شـركـة الـشخص الـواحـد، والشـركـة الـقابـضة). ولـكلّ مـن هـذه 
األنـواع خـصوصـيّته وممـيّزاتـه الـتي يـتميّز بـها عـن األنـواع األخـرى؛ حـتّى يـتمّ فـتح اجملـال لـالخـتيار فـي مـا بـينهما وعـلى 

حسب احلاجة واحلالة.  
وإنّ هـذا الـتنوع يـفتح الـباب أمـام مـن يـرغـبون فـي تـأسـيس الشـركـات الخـتيار مـا يـناسـبهم وفـق رغـبتهم وطـاقـتهم املـالـية 
واإلداريـة. وتـقريـبا قـوانـني الشـركـات الـتجاريـة فـي دول اخلـليج الـعربـي كـافّـة تـنصّ عـلى جـواز تـأسـيس وقـيام هـذه األنـواع 
الـثمانـية مـن الشـركـات الـتجاريـة؛ وذلـك مـا عـدا شـركـة الـشخص الـواحـد، الـتي ال يـسمح بـتأسـيسها فـي بـعض بـلدان 

اخلليج حتى اآلن.  
ومـنذ أيّـام اتخـذت ممـلكة البحـريـن خـطوة إضـافـية كـبرى بـالـسّماح بـتأسـيس نـوع "تـاسـع" مـن أنـواع الشـركـات الـتجاريـة، 
ويـعتبر هـذا الـنوع جـديـدا فـي مـنطقة اخلـليج. وهـذا الـنوع الـتاسـع و "اجلـديـد" مـن أنـواع الشـركـات يـعرف بـ "شـركـات 

اخلاليا احملميّة" (بروتكتد سيلس كمبني).  
ومبـوجـب املـرسـوم بـقانـون الـصادر حـديـثا فـي البحـريـن فـي هـذا اخلـصوص، فـإنّ شـركـة اخلـاليـا احملـميّة تـعتبر شـركـة جتـاريـة 
تـنشأ وفـقا ألحـكام الـقانـون، وتـتألّـف مـن نـواة وخـليّة واحـدة أو أكـثر، ويـكون لـكلّ مـنها أصـول ومـسؤولـية مـنفصلة عـن 

األخرى علي النحو املنصوص عليه في القانون.  
واخلليّة هي التي تنشئها شركة اخلاليا احملمية ألغراض فصل وحماية األصول اخللوية وفقا ألحكام القانون.  

ويـنصّ املـرسـوم بـقانـون أنّ هـذا الـنوع مـن الشـركـات يـعتبر نـوعـا جـديـدا يـجوز تـأسـيسه فـي البحـريـن إضـافـة ألنـواع 
الشـركـات الـسابـقة. وتـنشأ شـركـة اخلـاليـا احملـمية مبـوجـب الـقانـون؛ وذلـك عـن طـريـق تـأسـيس شـركـة جـديـدة هـي شـركـة 
اخلـاليـا احملـميّة أو حتـول شـركـة قـائـمة مبـوجـب قـرار خـاصّ إلـى شـركـة اخلـاليـا احملـمية. ومـن أهـمّ املـميّزات اخلـاصّـة بشـركـات 
اخلـاليـا احملـمية أنـها تـتبع إلشـراف مـصرف البحـريـن املـركـزي. وعـادة  هـذا يـعود ألنّ طـبيعة مـا تـقوم بـه هـذه الشـركـات 

د. عبد القادر ورسمه غالب 
خبير قانوني
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يـقع ضـمن األعـمال املـصرفـية الـتي يـجب أن حتـصل عـلى مـوافـقة مـصرف البحـريـن املـركـزي وإشـرافـه ورقـابـته؛ وذلـك وفـق 
األسس والضوابط املصرفية املتعارف عليها. 

إّن أهـداف تـأسـيس شـركـات اخلـاليـا احملـميّة تـنحصر فـي ممـارسـة الـنشاطـات الـتالـية دون غـيرهـا، والـنشاطـات هـي إنـشاء 
صــناديــق االســتثمار اخلــاصّ ( بــرايــفت انفســتمنت انــدرتــيكينق)، إنــشاء صــناديــق االســتثمار اجلــماعــي (كــولــكتف 
انفســتمنت انــدرتــيكينق)، ممــارســة أعــمال الــتوريــق (ســكيوريــتازيــشن)، ممــارســة أعــمال شــركــات الــتأمــني الــتابــع 
(انـشورانـس كـابـتفز)، أو أيّ مـن الـنشاطـات املـالـية األخـرى الـتي يـصدر بـترخـيصها قـرار مـن مـصرف البحـريـن املـركـزي 
وفـقا ألحـكام الـقانـون (وهـذا يـفتح اجملـال إلدخـال نـشاطـات أخـرى إضـافـية عـلى حسـب تـوجّـهات مـصرف البحـريـن 

املركزي وهي غير منظورة في الوقت احلاضر) ... 
هـذا الـنوع اجلـديـد مـن الشـركـات بـالـطبع لـه شـخصية اعـتباريـة، ويـجب أن يـكون لهـذه الشـركـة اسـم خـاصّ بـها ويـتبعه 
أيـنما ورد عـبارة "شـركـة خـاليـا محـميّة" أو احلـروف ش. خ. م. وكـذلـك، يـجب أن يـكون لـكلّ "خـلية" اسـم أو رمـز 
يـخصّها ويـتبع بـعبارة "خـلية محـمية"، ويـتمّ حتـديـد هـذا االسـم عـند االتـفاق اخلـاصّ بـاالكـتتاب فـي أسـهم اخلـلية. ومـن 
الـنقاط املـهمّة الـتي يـجب اإلشـارة لـها بـوضـوح أنّ أعـضاء مجـلس إدارة شـركـة اخلـاليـا احملـمية يـسألـون عـن عـدم االشـارة 

إلى أنّ الشركة هي "شركة اخلاليا احملمية". 
يـجوز لشـركـة اخلـاليـا احملـمية بـعد املـوافـقة الـكتابـية مـن مـصرف البحـريـن املـركـزي إنـشاء خـلية أو أكـثر ؛بـغرض فـصل 
وحـمايـة األصـول اخلـلويـة "اخلـلية" واألصـول غـير اخلـلويـة وفـقا ألحـكام الـقانـون واحلـصول عـلى مـوافـقة مـصرف البحـريـن 

املركزي.  
ويحـدّد الـقانـون األصـول؛ سـواء كـانـت أصـول (خـلويـة أو غـير خـلويـة). وتـشمل "األصـول اخلـلويـة" للخـلية  األصـول 
املـتمثّلة فـي مـتحصّل رأسـمال أسـهم اخلـلية واالحـتياطـيات الـتي تـخصّ اخلـلية، إضـافـة لـألصـول األخـرى كـافّـة الـتي 
تـخصّ اخلـلية. أمّـا "األصـول غـير اخلـلويـة" الـتي تـخصّ نـواة شـركـة اخلـاليـا احملـمية تـشمل األصـول املـتمثلة فـي مـتحصّل 
رأسـمال أسـهم الـنواة واالحـتياطـيات الـتي تـخصّ الـنواة، إضـافـة لـألصـول األخـرى الـتي تـخصّ (الـنواة وأيّـة عـوائـد أو 

أصول أو أموال أخرى) تكون للشركة أو حتصل عليها وال ترجع أليّ من خالياها. 
ويـنصّ الـقانـون عـلى ضـرورة الـفصل بـني األصـول؛ إذ يـجب عـلى مجـلس إدارة شـركـة اخلـاليـا احملـمية وضـع اإلجـراءات 
اإلداريـة واحملـاسـبية الـتي يـتمّ الـعمل مبـوجـبها فـي هـذا اخلـصوص، وهـي تـشمل الـفصل واالسـتمرار فـي الـفصل عـلى نـحو 
مسـتقلّ وقـابـل لـلتمييز بـني األصـول اخلـلويـة واألصـول غـير اخلـلويـة، وكـذلـك الـفصل واالسـتمرار فـي الـفصل بـني األصـول 
اخلـلويـة لـكلّ خـلية عـلى نـحو مسـتقلّ وقـابـل لـتمييزهـا عـن األصـول اخلـلويـة الـتي تـخصّ أيّـة خـليّة أخـرى، وأالّ يـتمّ 

حتويل أيّة أصول أو التزامات بني اخلاليا إالّ إذا كان ذلك وفقا لقيمتها السّوقية الكاملة.  
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وبـنصّ الـقانـون يـكفل أعـضاء مجـلس إدارة الشـركـة أن يـتمّ قـيد كـامـل أصـول الـنواة وكـلّ خـليّة فـي حـساب أو أكـثر 
يحمل اسم أو رمز النواة  أو اخلليّة بحسب احلال. 

ولـألهـمية فـهناك الـتزامـات قـانـونـية محـدّدة ومسـتمرّة؛ اذ يـجب عـلى الشـركـة اإلفـصاح أليّ طـرف يـتعامـل مـعها أنّ 
املـعامـلة مـع شـركـة خـاليـا محـميّة، وحتـديـد نـوع اخلـليّة الـتي تـكون املـعامـلة بـشأنـها وإذا لـم تـكن املـعامـلة بـشأن أيّ مـن 

اخلاليا فيجب في هذه احلالة بيان أنّ املعاملة هي بشأن النواة...  
وال بـدّ مـن الـتنويـه إلـى أنّ هـناك مـسؤولـية شـخصية مـباشـرة تـقع عـلى كـاهـل مجـلس إدارة الشـركـة جتـاه أيّ طـرف ثـالـث 
يـتعامـل مـع الشـركـة ولـم يـتمّ االلـتزام بـاإلفـصاح الـتامّ لـه. مـع الـعلم أنّ هـذه املـسؤولـية تـشمل املـسؤولـية الـتقصيريـة 
لـلتعويـض املـدنـي واجلـزاء اإلداري، وهـذا بـاإلضـافـة لـلمسؤولـية اجلـنائـية ومـا يـتبعها مـن عـقوبـات جـزائـية. والـغرض مـن 

كل هذا توفير احلماية الكافية للطرف املستثمر في هذا النوع من مجاالت االستثمار.  
هـذه بـعض األحـكام الـعامّـة الـتي حتـكم عـمل شـركـات اخلـلية احملـميّة والـتي رأى الـباحـث الـتنويـه لـها ألهـميتها، وهـناك 

بعض التفاصيل الفنّيّة اإلضافية األخرى التي سيتناولها في مقاالت الحقة إن شاء اهلل تعالى،  
وتـوضّـح األحـكام الـعامّـة أهـمية هـذا الـنوع مـن الشـركـات لـتوفـير فـرص اسـتثماريـة أكـثر عـبر تـوسـيع مـواعـني االسـتثمار 
بــإيــجاد "خــاليــا" جــديــدة وخــاصّــة بــكلّ نــوع مــن أنــواع االســتثمار احملــمي ملــن يــرغــب فــي الــدخــول فــيه. وتــعدّد 
االسـتثمارات يسـتقطب الـكثير مـن املسـتثمريـن واجلـميع يجـد ضـالّـته الـتي يـبحث عـنها وفـق أفـقه االسـتثماري؛ ولـكن 
بـالـرغـم مـن مـيزة تـعدّد مـجاالت االسـتثمار إالّ أنّ اخملـاطـر كـذلـك تـزيـد وتـتوسـع وقـد تـنذر بـالهـالك للشـركـة، ومـن ثـمّ 
جملـاالت االسـتثمار املـالـي كـافّـة؛ لـذا يـجب احلـذر الـذي يـوجـب وضـع قـواعـد سـليمة مـع اإلرشـادات الـكافـية الـتي تـضمن 

العمل الصحيح والنظيف في امليدان.  
وهـذا الـنشاط االسـتثماري عـبر اخلـاليـا احملـمية مـوجـود فـي الـعديـد مـن الـدّول الـتي سـبقتنا فـي هـذا اجملـال؛ حـيث متّ 
تـطويـره عـبر تـوفـير املـزيـد مـن احلـمايـة، وعـلينا االسـتفادة مـن "الـكبوات" الـتي حـدثـت فـي أمـاكـن أخـرى؛ حـتى ال نـقع 
فـيها، وكـذلـك أيـضا عـلينا االسـتفادة مـن تـلك الـتجارب الـناجـحة مـن أجـل الـعمل عـلى تـطويـرهـا ومـزجـها مـع الـواقـع 
احملـليّ؛ لـتصبح جتـربـة مـثمرة مبـواصـفات محـليّة يسـتفيد مـنها االقـتصاد الـوطـني ومـؤسّـسات الـقطاع اخلـاصّ وغـيرهـم مـن 

املستثمرين املتطلّعني آلفاق استثمار جديدة تعود عليهم بالفائدة املادّيّة والتجارب املفيدة. 
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واقع استخدام وسائل الدفع االلكترونية وكيفية إدارة املخاطر الناتجة عنها
وفقا لنموذج لجنة بازل الدولية للرقابة املصرفية

احللقة (۲) 
احملور الثاني: استعمال وسائل الدفع االلكترونية في النظام املصرفي اجلزائري  

بـالـرغـم مـن الـتطورات الـتي عـرفـتها وسـائـل الـدفـع االلـكترونـي فـي الـعالـم وتـوسّـع نـطاق اسـتخدامـها لـيشمل مـختلف 
اجملــاالت؛ حــيث أصــبحت مــن أهــمّ وســائــل الــدفــع فــي الــوقــت الــراهــن؛ إالّ أنّ اجلــزائــر بــقيت فــي مــنأى عــن هــذه 

املستجدّات، رغم أنّ العديد من الدول العربية قد قطعت أشواطا واسعة كبيرة في هذا اجملال. 
1وما ميكن احلديث عنه هو بطاقات السحب وتفعيل بعض اآلليّات األخرى: 

أوّال: بطاقة السحب 
 متّ إنشاء بطاقة السحب اخلاصّة بكلّ بنك؛ فقد أنشأت شركة ما بني البنوك الثمانية وهي: 

( الــبنك الــوطــني اجلــزائــري، بــنك الــفالحــة والــتنمية الــريــفية، بــنك اجلــزائــر اخلــارجــي، الــصندوق الــوطــني لــلتوفــير 
واالحـتياط، الـقرض الـشعبي اجلـزائـري، بـنك الـتنمية احملـلية، الـصندوق الـوطـني لـلتعاون الـفالحـي، بـنك الـبركـة اجلـزائـريـة 
 Sociétè Algérienne d’Automatisation des :« SATIM » ســــنة 1995 شــــركــــة
Transactions Interbancaires et de Monétique)، وهــــي شــــركــــة ذات أســــهم رقــــم 

أعمالها ۲٦۷ مليون دينار جزائري وذلك بهدف: 
حتديث وسائل الدفع للنظام املصرفي اجلزائري؛ •
تطوير وتسيير التعامالت النقدية ما بني البنوك؛ •
حتسني اخلدمة املصرفية وزيادة حجم تداول النقود؛ •
وضع املوزّعات اآللية في البنوك التي تشرف عليها الشركة. •

خوبيزي مريم 
طالبة سنة رابعة دكتوراه ل م د ، أستاذة باحثة  

جامعة الجزائر ٣

1 آیت زیان كمال، حوریة آیت زیان، الصیرفة االلكترونیة في الجزائر، ص 5.
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تـقوم هـذه الشـركـة بـصنع الـبطاقـات املـصرفـية اخلـاصّـة بـالـسحب حسـب املـقياس املـعمول بـه دولـيا وطـبع اإلشـارة السّـرّيّـة، 
وتـنشأ هـذه اخلـدمـة عـن طـريـق عـقد يـبرم مـع شـركـة "SATIM " الـتي حتـدّد الـتزام الـطرفـني خـاصّـة فـيما يـتعلّق بـاآلجـال 
واإلجـراءات السـليمة، إضـافـة إلـى عـملية الـربـط بـني املـوزّعـات اآللـيّة ومـصالـح " SATIM " بـواسـطة شـبكة اتـصال 
تـسمح لـلقيام بـإجـراء عـمليّات الـسحب ؛ سـواء أكـانـت (داخـلية أو مـحوّلـة) بـاإلضـافـة إلـى سجـلّ مـتّصل بهـيئة املـقاصّـة 

لتصفية احلسابات بني البنوك.  
ثانيا: الشبكة النقديّة ما بني البنوك  

 فـي سـنة ۱۹۹٦ أعـدّت شـركـة "SATIM " مشـروعـا إليـجاد حـلّ لـلنقد بـني الـبنوك، وأوّل مـرحـلة لهـذا املشـروع 
الـذي بـدأ الـعمل فـي الـعمل سـنة ۱۹۹۷ متـثّلت فـي إعـداد شـبكة نـقديـة الـكترونـية بـني املـصارف فـي اجلـزائـر، هـذه 
الشـبكة ال تـغطّي إالّ اخلـدمـات املـتعلّقة بـإصـدار الـبطاقـات املـصرفـية اخلـاصّـة بـالـسحب مـن املـوزّع اآللـيّ محـليا؛ وبـالـتالـي 
متـكّن الـبنوك الـوطـنية واألجـنبية (اخلـاصّـة والـعامّـة) أن يـقدّمـوا إلـى زبـائـنهم خـدمـة سـحب األمـوال بـواسـطة املـوزّع اآللـيّ؛ 
حـيث تسهـر "SATIM " عـلى ضـمان حـسن سـير عـملية الـسحب وتـكامـل املـوزّعـات اآللـية مـع عـدد مـن املـصارف، 
هـذا إضـافـة إلـى تـأمـني قـبول الـبطاقـة فـي جـميع مـصارف املـشاركـني، إجـراء عـمليات املـقاصّـة مـا بـني الـبنوك، هـذا بـاإلضـافـة 
إلـى تـأمـني تـبادل الـنفقات املـالـية بـني املـشاركـني واملـؤسـسة املـسؤولـية عـن املـقاصّـة، كـذلـك تـعمل هـذه الشـركـة عـلى مـراقـبة 

1البطاقات املزوّرة وكشف كلّ التالعبات. 

ثالثا: مركز معاجلة النقدية ما بني البنوك 
 تشـرف "SATIM "عـلى مـركـز املـعاجلـة الـنقديـة بـني الـبنوك وتـعمل عـلى ربـط مـراكـز الـتوزيـع مبـختلف املـؤسّـسات 
املـشاركـة فـي وظـيفة الـسحب؛ حـيث يـتولّـى هـذا املـركـز ربـط املـوزّع اآللـيّ مبـقدّم اخلـدمـة بـواسـطة خـطوط عـبر الشـبكة 

الوطنية ومركز لالعتراض على البطاقات (الضائعة أو املزوّرة). 
فـعملية الـسحب تـتطلّب تـرخـيصا يـوجّـه إلـى مـركـز الـترخـيص بـالـوكـالـة الـذي (يـقبل أو يـرفـض) الـطلب، وفـي حـالـة 
الـقبول يـراقـب املـركـز الـسقف املـسموح بـه لـكل زبـون، كـما يـراقـب هـذا املـركـز اإلشـارة السّـرّيّـة، والـسحب الـذي يـتمّ 
بـالـبطاقـة ال ميـكن الـرجـوع فـيه، بـعد ذلـك عـلى الـساعـة صـفر يـقوم املـركـز مبـعاجلـة كـلّ الـصفقات الـتي أقـيمت فـي ذلـك 
الـيوم وتـنظمها حسـب كـلّ بـنك مـوجـود فـي الشـبكة بـني املـراكـز وجـميع الـبنوك املـشاركـة، وتسجّـل الـعمليات لـدى 

جميع البنوك، ويتمّ إجراء عملية املقاصّة في مركز الصكوك البريدية التي لها كلّ حسابات البنوك. 
ولهـذا ميـكن الـقول: أنّ عـملية الـسحب تـتمّ وفـق أسـلوب نـصف مـباشـر فـتوجـد شـبكة بـني الـبنوك وشـركـة سـاتـيم وهـذا 
مـا يحـدث نـوعـا مـن اخملـاطـر، إضـافـة إلـى إحـجام األفـراد عـلى الـتعامـل بهـذه الـوسـائـل؛ ممّـا يـجعل اإلقـبال عـليها ضـعيفا 

1 نادیة عبد الرحیم، تطور الخدمات المصرفیة ودورھا في تفعیل النشاط االقتصادي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم 
االقتصادیة، جامعة الجزائر 3، 2010 -2011، ص 148
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ألســباب عــديــدة مــنها: كــثرة األعــطاب واألخــطاء واملــيول للحــريــة واإلحــجام عــن إظــهار أيّ مــعلومــات، إضــافــة إلــى 
الـتوزيـع غـير اجلـيّد لـلموزّعـات اآللـية، ورغـم هـذا تـبقى الـنقود الـعاديّـة أكـثر اسـتعماال فـي املـعامـالت بـني اجلـزائـريـني ؛ 

 . 1النعدام الثقة في الوسائل األخرى

رابعا الصّيرفة على اخلطّ  
أحــد أهــمّ أوجــه الــصيرفــة االلــكترونــية هــي الــصيرفــة عــلى اخلــطّ، وفــي إطــار ســعي اجلــزائــر لــتبنّي مشــروع الــصيرفــة 
االلـكترونـية فـقد عـملت عـلى إيـجاد هـذا الـنوع مـن اخلـدمـة فـي الـسوق املـالـي اجلـزائـري؛ لـكنّ قـدرات الـبنوك اجلـزائـريـة لـم 
تـسمح بـذلـك، ومـن هـنا جـاءت فـكرة إنـشاء مـؤسـسة (تـقدّم أو تـساعـد) الـبنوك اجلـزائـريـة عـلى تـقدمي هـذا الـنوع مـن 
اخلـدمـات، فـكانـت "اجلـزائـر خلـدمـات الـصيرفـة االلـكترونـية هـذه الشـركـة نـتجت عـن اتـفاق شـراكـة بـني اجملـموعـة الـفرنسـية 
"DIAGRAM EDI " الـرائـدة فـي مـجال الـبرمـجيات املـتعلّقة بـالـصيرفـة االلـكترونـية وأمـن تـبادل الـبيانـات املـالـية، 
وثـالثـة مـؤسّـسات جـزائـريـة:Magact وMultiMedia وSoftanginerting ومـركـز الـبحث لـإلعـالم 
الـعلمي والـتقني" Cerist" لـتنشأ شـركـة مـختلطة سـمّيت اجلـزائـر خلـدمـات الـصيرفـة االلـكترونـية تـقدّم هـذه الشـركـة 
خـدمـاتـها املـتعلقة بـالـبنوك عـن بـعد وتسـيير وأمـن تـبادل الـبيانـات املـالـية جلـميع الـبنوك واملـؤسّـسات املـالـية بـاخـتالف 
أصـناف زبـائـنها، بـتقدمي تـشكيلة مـن اخلـدمـات بـدرجـة عـالـية مـن األمـن وسـالمـة فـي أداء الـعمليّات، أنـشأت هـذه 
الشـركـة فـي جـانـفي/ ۲۰۰٤، فـي الـبدايـة ركّـزت عـلى عـمليات تـطويـر وتـدعـيم مـوجّـهة جـهودهـا بـصفة رئيسـية نـحو 

عصرنة اخلدمات البنكية وأنظمة الدفع االلكترونية. 
خـدمـات AEBS: إنّ هـذه الشـركـة أنشـئت مـن أجـل هـدف أسـاس؛ أال وهـو تـلبية حـاجـات املـؤسّـسات املـالـية بـاقـتراح 
وبـرمـجيات تـقدّم خـدمـات عـن طـريـق بـرمـجيّات مـتعدّدة "Des Progiciels "؛ وذلـك مـن خـالل: اقـتراح حـلول 

البنوك عن بعد من جهة، تبسيط وتأمني املبادالت االلكترونية متعدّدة األقسام من جهة أخرى،  
هذا وإنّ اخلدمات املقدّمة توجد على قسمني على الدرجة نفسها من التطوّر التكنولوجي: 

 "Bnaking -Dia gram –E " أ. الصنف اخلاصّ بالبنك
 ." Dia gram" متعدّد الوجهات واألقسام" EDI" ب. صنف التبادل االلكتروني للبيانات

إنّ شـركـة " AEBS " تـعتبر أوّل خـطوة للجـزائـر فـي مـجال الـصيرفـة االلـكترونـية؛ مبـا حـقّقته مـن تـوفـير هـذه اخلـدمـات؛ 
ولـكن ال متـنع وجـود شـركـات أخـرى لـتقدمي خـدمـات الـصيرفـة االلـكترونـية، وهـذا لـتحقيق املـنافـسة مـن جـهة، وتـوسـيع 

1 آیت زیان كمال، حوریة آیت زیان، مرجع سبق ذكره، ص 6
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قـاعـدة هـذه اخلـدمـات مـن جـهة أخـرى تـطويـر الـنظام املـصرفـي واملـالـي ومـحاولـة الّـلحاق بـركـب الـدّول األخـرى الـتي 
 . 1قطعت أشواطا كبيرة في هذا اجملال

خامسا: نظام املقاصّة عن بعد  
 إنّ عـملية عـصرنـة نـظام الـدفـع عـرفـت مـرحـلة جـديـدة بـإنـشاء نـظام هـو " ATCI"، هـذا الـنظام يـختصّ بـاملـعاجلـة اآللـية 
لـوسـائـل الـدفـع الـعامّ، Les instruments de paiement de masse، صـكوك حتـويـل، اقـتطاع 
عـــمليات الـــسحب والـــدفـــع بـــالـــبطاقـــات الـــبنكية؛ وذلـــك بـــاســـتعمال وســـائـــل مـــتطوّرة مـــثل املـــاســـحات املـــتطوّرة " 
Scanners"، والــبرمــجيات اخملــتلفة، وميــثّل هــذا الــنظام الــقسم الــثانــي مــن أنــظمة الــدفــع املــتطوّرة ووفــق املــعايــير 

الدولية بهذا الهدف التحسني النهائي للخدمات البنكية املقدّمة للزبائن. 
دخـل هـذا الـنظام حـيّز الـتنفيذ فـي مـاي ۲۰۰٦ بـاشـتراك: بـنك اجلـزائـر، كـل الـبنوك، اتـصاالت اجلـزائـر، بـريـد اجلـزائـر، 
"SATIM "، جــمعية الــبنوك واملــؤسّــسات املــالــية "ABEF " مــع فــروعــها ومــكاتــبها كــافّــة عــبر الــتراب الــوطــني، 

ويعتمد هذا النظام على نظام التبادل املعلوماتي للبيانات الرقمية والصّور. 
عـالـج نـظام "ACTI " ۷۱۹۳۳ عـملية فـي شهـر مـاي مبـا قـيمته ٥۲.۱۲ مـليار ديـنار، ٤۸۹٤۳٦ عـملية فـي ديـسمبر 

من السّنة نفسها ۱۷۳۰۳ مليار دينار. 
يهـدف هـذا الـنظام -بـصفة عـامّـة- إلـى: تـقليص آجـال املـعاجلـة، تـأمـني أنـظمة الـدفـع الـعام، إعـادة الـثقة لـلزبـائـن فـي 

2وسائل الدفع خاصّة الصكوك ومواجهة عملية تبييض األموال في اجلزائر. 

 Le système de Paiement de" RTGS" ســادســا: نــظام الــدفــع الــفوريّ لــلمبالــغ الــكبيرة
 Gros Montants En Temps Réel

 يـعرف نـظام الـدفـع الـفوري لـلمبالـغ الـكبيرة بـأنـه نـظام يـخصّ أوامـر الـدفـع الـتي تـتمّ بـني الـبنوك بـاسـتخدام الـتحويـالت 
الـبنكية أو الـبريـديـة لـلمبالـغ الـكبيرة أو لـلدفـع الـفوريّ احملـقق مـن قـبل املـشاركـني فـي هـذا الـنظام، وهـو نـظام يـخصّ مـا 

 : 3يلي

األمــوال احملــولــة بــني الــبنوك أو مــع الــبنك املــركــزي؛ ممّــا يــسمح بتحســني طــريــقة تســيير الســيولــة واالحــتياط ۱.
اإلجباري بتقليل اخملاطر التنظيمية؛ 

املـعاجلـة السـريـعة لـلمدفـوعـات الـتجاريـة بـني املـؤسـسات والـذي لـه أهـمية كـبيرة؛ نـظرا ألنـه يـسمح فـي تـرقـية ۲.
التجارة وتطوير االقتصاد؛ 

1 بلعایش میادة، بن اسماعین حیاة، مشروع الصیرفة االلكترونیة في الجزائر، أبحاث اقتصادیة وإداریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
السادس عشر، دیسمبر، 2014، ص 83

2 بلعایش میادة، بن اسماعین حیاة، مرجع سبق ذكره، ص 84
3 وھیبة عبد الرحیم، وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر – الوضعیة واآلفاق-، مجلة الباحث، العدد 09، 2011، ص 44
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يـسمح هـذا الـنظام بـتنظيم أوامـر حتـويـل األمـوال الـتي تـعادل وتـفوق مـليون ديـنار ومـعاجلـتها بـالـوقـت احلـقيقي عـلى أنـها 
عـمليات اسـتعجالـيه وفـوريـة وبـصورة إجـمالـية (عـملية بـعملية) وذلـك دون تـأجـيل؛ أيّ: أنـه يـخصّ عـمليّات الـدفـع -

فقط- التي تتمّ بالتحويالت. 
احملـور الـثالـث: اخملـاطـر الـناجـمة عـن اسـتخدام وسـائـل الـدفـع االلـكترونـية وأسـالـيب إداراتـها وفـقا لـنموذج جلـنة بـازل 

للرّقابة املصرفية  
أوّال: مخاطر وحتدّيات العمليات املصرفية االلكترونية  

فـي إطـار تـنفيذ الـعمليات املـصرفـية االلـكترونـية ومـا يـرافـقها مـن تـغيّرات فـي بـيئة األعـمال نـشأت الـعديـد مـن اخملـاطـر 
مـقارنـة بـاخملـاطـر املـرتـبطة بـالـعمل املـصرفـي الـتقليدي، إنّ تـلك اخملـاطـر قـد (تـزداد أو تـقلّ) فـي ضـوء مـا يـتوفّـر مـن إمـكانـات 
حـول سـرعـة اكـتشافـها والسـيطرة عـليها، وتـعرض هـذه املـتغيّرات أمـام املـؤسّـسات املـالـية مـشكالت تـتمثّل فـي كـيفية 
1التعرّف على اخملاطر وإدارتها؛ لذلك فإنّ عرض اخملاطر يعدّ أمرا ضروريا لتحليلها والوقوف على أبعادها كما يلي:  

مـخاطـر خـرق أنـظمة األمـان واحلـمايـة: تـتميّز عـمليات الـدفـع االلـكترونـية بـإمـكان اخـتراقـها مـن قـبل الـقراصـنة •
HACKERS لشـبكة املـعلومـات؛ إالّ أن الـتطويـر يـقدّم كـلّ يـوم حـلوال للسـيطرة عـلى مـثل تـلك اخملـاطـر بـدءا 
مـن اسـتعمال كـلمة السّـرّ PASS WORD إلـى الـرقـم الـشخصيّ PIN NUMBER إلـى بـرامـج مـؤمّـنة 

 FIREWALL إلى حوائط ناريّة SECURE
اخملـاطـر الـتنظيمية واإلشـراف: عـلى اعـتبار أنّ شـبكة االنـترنـت تـسمح بـتقدمي اخلـدمـات مـن كـلّ مـكان فـي •

الـعالـم وفـي أيّ وقـت كـان؛ فـهناك مـخاطـر تـكمن فـي مـحاولـة الـبنوك التهـرّب مـن الـتنظيم واإلشـراف؛ بـحيث 
تنطوي العمليات املصرفية االلكترونية على عدد كبير من اخملاطر التنظيمية. 

 وفـي هـذا الـصّدد بـاسـتطاعـة جـهات الـرقـابـة واإلشـراف عـلى الـبنوك الـتي تـقدّم خـدمـاتـها مـن أمـاكـن بـعيدة عـن طـريـق 
شبكة االنترنت باحلصول على ترخيص لذلك.  

والـترخـيص وسـيلة مـناسـبة خـاصّـة عـندمـا يـكون اإلشـراف ضـعيفا، وفـي حـاالت عـدم الـتعاون بـشكل كـاف بـني الـبنك 
االفـتراضـيّ املـرخّـص لـه، ومـعطيات مـصلحة الـوطـن -ال سـيما إذا كـان نـشاطـه خـارج مـناطـق االخـتصاص والـبنك الـذي 
يـرغـب فـي تـقدمي اخلـدمـات املـصرفـية االلـكترونـية- وتـلقّي الـودائـع فـي تـلك الـبلدان ال بـدّ لـه مـن احلـصول عـلى فـرع 

 . 2مرخّص له أو ال

1 علي عبد هللا شاھین، نظم الدفع االلكترونیة ومخاطرھا ووسائل الرقابة علیھا –دراسة تطبیقیة على بنك فلسطین-، مجلة جامعة األزھر غزة، 
سلسلة العلوم االنسانیة، 2010، المجلد 12، العدد 1، ص 524

2 نوال بن عمارة، مرجع سبق ذكره، ص 4

www.giem.info � 119الصفحة | 

املصارف

http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

اخملـاطـر الـقانـونـية والتشـريـعية: تـنطوي املـعامـالت املـصرفـية االلـكترونـية عـلى درجـة عـالـية مـن اخملـاطـر الـقانـونـية •
بـالنسـبة لـلبنوك؛ حـيث ميـكن لـلبنوك أن تـوسّـع نـشاطـها جـغرافـيا عـن طـريـق املـعامـالت االلـكترونـية وبـدرجـة 
أسـرع ممّـا كـان عـليه فـي الـبنوك الـتقليديـة، ومـع ذلـك فـي بـعض احلـاالت قـد يـصعب عـلى هـذه الـبنوك الـقيام 
مبـهمّتها بسـبب عـدم املـعرفـة الـكامـلة لـلقوانـني والـلوائـح احملـلية املـطبّقة فـي بـلد مـا؛ سـواء كـان ذلـك بـترخـيص أو 

بدونه، ويزداد خطرا عندما ال يكون الترخيص مطلوبا. 
مـخاطـر الـتشغيل: تـنشأ هـذه اخملـاطـر نـتيجة عـدم تـوفّـر وسـائـل الـتأمـني الـكافـية لـلنّظم أو عـدم تـصميمها أو •

إجنـازهـا أو نـتيجة عـدم تـوفّـر وسـائـل الـتأمـني الـكافـية لـلنّظم، أو عـدم تـصميمها، أو إجنـازهـا، أو نـتيجة خـطأ 
 : 1معلومات، أو خطأ في تشغيل البرمجيات، وميكن أن تتمثّل فيما يلي

أ. عـدم الـتأمـني الـكافـي لـلنّظم: وهـي تـتعلّق بـعدم تـوفّـر وسـائـل األمـن الـكافـية لـنّظم حـسابـات الـبنك؛ ممّـا يـتيح إمـكان 
اخـتراقـها مـن قـبل أشـخاص غـير مـرخّـص لـهم بـذلـك UNAUTHORIZED ACCESS؛ حـيث يـتمّ الـتعرّف 

على املعلومات اخلاصّة بالعمالء واستغاللها؛ سواء أكان ذلك خارج البنك أو من العاملني فيه. 
ب. عـدم مـالءمـة تـصميم الـنّظم أو إجنـاز الـعمل أو أعـمال الـصيانـة: وهـي تـنشأ بسـبب عـدم كـفاءة الـنّظم أو إخـفاءهـا 
(بـطء األداء عـلى سـبيل املـثال) ملـواجـهة مـتطلّبات املسـتخدمـني وعـدم السـرعـة فـي حـلّ املـشكالت، وصـيانـة الـنظم 
خـاصّـة إذا مـا متّ االعـتماد عـلى مـصادر خـارج الـبنك لـتقدمي الـدعـم الـفني بـشأن الـبنية الـتحتية الـالزمـة، أو نـتيجة عـدم 

كفاية البرمجيات أو املوظفني القائمني على تلك األعمال. 
ج. إسـاءة االسـتخدام مـن قـبل الـعمالء: ويحـدث ذلـك بسـبب عـدم إحـاطـة الـعمالء بـإجـراءات الـتأمـني الـوقـائـية الـواجـب 
الــقيام بــها، أو الــسماح لــعناصــر غــير مــرخّــصة بــالــدخــول عــلى الشــبكة، أو الــقيام بــعمليات غســيل أمــوال بــاســتخدام 

معلومات العمالء الشخصية.  
مـخاطـر الـتعرّض: وهـي اخملـاطـر الـناجتـة بسـبب إخـفاق بـعض األنـظمة فـي حتـقيق الـرقـابـة عـلى املـراحـل كـافّـة الـتي •

متـر بـها الـعمليات املـصرفـية االلـكترونـية، وضـمان عـدم إجـراء تـعديـالت عـلى رسـائـل الـعمالء أثـناء انـتقالـها عـبر 
2القنوات االلكترونية، وضمان احملافظة على سرّيّة املعامالت. 

مـخاطـر تـتعلّق بـسمعة الـبنك: تـبدأ سـمعة الـبنك بـاالنحـطاط مـن اللحـظة الـتي يعجـز فـيها عـن إدارة أنـظمته •
املسـتخدمـة؛ ممّـا يـولّـد عـند الـزّبـون الـقناعـة الـكافـية أنّ هـذا الـبنك ال يسـتطيع أن يـوفّـر احلـدّ األدنـى مـن األمـان 
املـطلوب وقـت اسـتخدامـه ألنـظمة الـبنك لـتنفيذ عـمليّاتـه مـن خـاللـه، هـذا مـا يـدفـع الـزّبـون إلـى الـبحث عـن بـنك 

1 علي عبد هللا شاھین، مرجع سبق ذكره، ص 525-524
2 علي عبد هللا شاھین، مرجع سبق ذكره، ص 525
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آخـر يـوفّـر لـه حـدّا مـن األمـان، ويتسـبّب لـلبنك بـفقدانـه لـعمالئـه، ومـا يـجب عـليه مـن إيـجاد أفـضل أنـواع 
 . 1األنظمة التي متكّنه من حتقيق القدر الكافي من األمان الذي يبحث عنه الزبون

ثانيا: مبادئ إدارة اخملاطر وفقا لنموذج جلنة بازل الدولية للرقابة املصرفية 
بـاإلضـافـة إلـى املـسؤولـية املـلقاة عـلى عـاتـق السـلطات املـسؤولـة عـن مـراقـبة الـبنوك واإلشـراف عـليها، هـنالـك مـسؤولـية 
أخـرى تـقع عـليها وهـي تـفحص نـظام الـبنوك مـن الـناحـية اإلداريـة والـتأكـد مـن اسـتيراتـيجية الـبنك مـن حـيث الـوضـوح 
والتحـديـد، وهـل هـي كـافـية للسـيطرة عـلى اخملـاطـر، فـي هـذا الـصّدد قـامـت جلـنة بـازل بـإعـداد منـوذج حلـمايـة األمـوال 

االلكترونية. 
و بـناءا عـلى الـتقريـر الـذي أعـدّتـه الـلجنة فـإنـنا جنـد أنّ مـن أهـمّ األمـور األسـاسـية املـعدّة حلـمايـة األمـوال االلـكترونـية أن 
تــدقّــق احلــسابــات بــشكل مســتمر ودوريّ، وتــفعّل املــراقــبة الــداخــلية بــشكل دائــم، وتــوضــع فــواصــل بــني املــسؤولــيات 
واملـعلومـات الـتي يـتلقّاهـا مـوظّـفو الـبنك، والـعمل بـاسـتمرار عـلى تـقييم األجهـزة، وحتـديـد صـالحـياتـها بـالـفحص والـعمل 
عــلى تــطويــرهــا، وتــطويــر األنــظمة املســتخدمــة فــيها، وســحب املــعلومــات االلــكترونــية عــلى الــورق؛ لــتكون بــشكل 

معلومات ماديّة ، باإلضافة ملا هي عليه من معلومات ماديّة ومعلومات الكترونية. 
وبـقيت الـلجنة تـسعى بـاسـتمرار مـن أجـل تـوفـير احلـمايـة املـطلوبـة؛ فـقد أوردت الـلجنة عـام ۱۹۹۸ بـعض الـتعديـالت مـن 
أجــل تــطويــر أنــظمة احلــمايــة؛ بــغية الــوصــول إلــى مســتوى عــال مــن الــدّقّــة واجلــودة؛ لــتكون أكــثر ضــمانــا لــألمــوال 
االلـكترونـية، وإليـجاد أفـضل األنـظمة املسـتخدمـة؛ وذلـك مـن أجـل تـقليل اخملـاطـر عـلى األمـوال االلـكترونـية، ووضـع 

البرامج املناسبة إلدارة هذه اخملاطر. 
فاإلجراءات مقسّمة إلى ثالثة أقسام أساسية: األوّل منها:  

2إجراءات تتعلّق بتقدير اخلطر، وثانيها: السيطرة على إمكان التعرّض للخطر، أمّا الثالث: فهو إدارة اخملاطر. 

۱. تـقديـر اخلـطر: لـكي يـتمّ تـقديـر اخملـاطـر ال بـدّ مـن الـتعرّض لـإلجـراءات املـتتالـية إذ يـبدأ الـبنك بـتقديـر اخملـاطـر الـتي مـن 
املـمكن أن يـتعرّض لـها بـعد الـوقـوف عـلى أهـميتها املـالـية؛ لـيتسنّى لـه حتـديـد تـلك اخملـاطـر، وبـعد ذلـك يـقوم مجـلس 
إدارة الـبنك بتحـديـد اخلـسائـر املـالـية الـتي مـن املـمكن أن تـلحق الـبنك فـي حـالـة تـعرّضـه ملـثل هـذه اخملـاطـر، ومـن ثـمّ يـقوم 

بدراسة وافية، مضمونها: أنه هل من املمكن في حالة سماح البنك بحلول خطر أن يتضاعف ويتفاقم أم ال ؟  
۲. احلـدّ مـن الـتعرّض لـلمخاطـر: حـتى يسـتطيع الـبنك أن يحـدّ مـن اخملـاطـر ال بـدّ مـن اتـخاذ اإلجـراءات الـتالـية، وذلـك 

حسب ما متّ اقتراحه من قبل جلنة بازل. 
أ وضع سياسات وإجراءات للحماية: 

1 جالل عاید قشور، مرجع سبق ذكره، ص 91
2 جالل عاید الشورة، مرجع سبق ذكره، ص 114-110
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يـحتاج الـبنك للحـدّ مـن اخلـاطـر لـلقيام بـبعض األمـور املـهمّة، ومـنها: أن يسـتخدم نـظام حـمايـة عـلى درجـة عـالـية مـن 
الـتقنية لـلقيام مبـهامّـه بـشكل جـيّد، بـاإلضـافـة إلـى مـا يـلقى عـلى عـاتـق الـبنك مـن أعـمال الـرقـابـة عـلى هـذا الـنظام أثـناء 

استخدامه داخل البنك ملعرفة إن كان هذا النظام قد استخدم بطريقة سليمة أم ال، 
 وحـتى يسـتطيع هـذا الـنظام الـقيام بـعمله بـالـشكل املـطلوب مـنه وإمـكان مـحافـظته عـلى سـرّيّـة املـعلومـات املـزوّدة لـه؛ إالّ 
أنـه مـا تـتطلّبه سـياسـة احلـمايـة هـو تـفعيل الـعناصـر كـلّها املـكمّلة لـعملية احلـمايـة إليـجاد نـظام حـمايـة فـعّال؛ إالّ أنّ مـن 
أهـمّ اإلجـراءات الـواجـب تـوفّـرهـا هـو الـفرق بـني عـناصـر احلـمايـة وخـاصّـة بـني أجهـزة الـكمبيوتـر والـنّظم املـعلومـاتـية فـيها؛ 
لـيتسنّى لـه الـقدرة عـلى احملـافـظة، والـقيام بـاملـهامّ املـطلوبـة مـنه، وبهـذا الـصّدد جنـد أنّ جلـنة بـازل قـد أوجـدت اقـتراحـا 
يـتضمّن اسـتخدام عـدّة طـرق حلـمايـة الـنظام االلـكترونـي، مـنها عـلى سـبيل املـثال: اسـتخدام كـلمة املـرور والـتشفير، 
والـقيام مبـراقـبة الـفيروس، ومـنعه مـن الـدخـول، بـاإلضـافـة ملـنع أيّ عـمل غـير مشـروع مـن الـدخـول إلـى األنـظمة االلـكترونـية 

املستخدمة في البنك؛ سواء أكانت من (داخل أم خارج) البنك. 
ب االتصاالت الداخلية:  

مـن أهـمّ األمـور الـتي يـجب عـلى الـبنك مـراعـاتـها فـي إدارتـه لـلمخاطـر أن يـعمل عـلى تـنظيم عـملية االتـصال واالطـالع 
واحلـوار والتنسـيق بـني مـن يـقوم بـاإلدارة، واملـسؤولـني فـي الـبنك ومـن هـم فـي درجـات عـليا، وأصـحاب الـقرار فـي الـبنك، 
ووضع سياسة جماعية متناسقة لتالفي أيّ خطر ميكن وقوعه، وأن يلتزم اجلميع باخلطط والسياسة املرسومة لذلك. 

ولـكي يسـتطيع الـبنك الـتقليل مـن اخملـاطـر احملـتمل وقـوعـها فـي نـظامـه املسـتخدم الـتي قـد تسـبّب نـقصا فـي السـيولـة؛ ممّـا 
يـؤدّي إلـى السـياسـة االئـتمانـية، وبـالـتالـي إلـى زعـزعـة ثـقة الـزبـائـن بهـذا الـبنك فـتطال سـمعته؛ لـذلـك ال بـدّ مـن أن يـتبع 
سـياسـة املـناقـشة املسـتمرّة بـني اإلدارة ومـسؤولـي الـنظام املسـتخدم فـي الـصيرفـة االلـكترونـية فـي الـبنك وكـيفية عـمله 
ومـعرفـة مـا نـقاط ضـعف هـذا الـنظام واملـيّزات الـتي ميـنحها؛ ممّـا يـتطلّب مـن الـبنك الـبدء بـتأهـيل املـوظـفني بـشكل دائـم 

ومستمر؛ ليقلّل من إمكان وقوع اخلطأ الناجت عن ضعف قدرات موظّفي البنك. 
ج حتديث املتطلّبات االلكترونية وتطويرها: 

لـكي يسـتطيع الـبنك أن يحـدّث األجهـزة لـديـه ال بـدّ أن يـقوم بـشكل مسـتمر ودوري بـفحص األجهـزة ونـظامـها وطـريـقة 
عـملها ومـعرفـة عـيوبـها ومـعاجلـتها، ولـكي يـتمكّن الـبنك مـن الـقيام بهـذه اإلجـراءات الـوقـائـية عـليه اسـتعمال نـظام 
مـحوريّ وأسـاسـيّ يـتمّ مـن خـاللـه تـطويـر هـذه األجهـزة وأنـظمتها، ومـن األسـباب الـتي تـدعـو الـبنك التّـباع مـثل هـذه 

السياسة هو احلدّ من اخملاطر وتقليلها قدر املستطاع للمحافظة على سمعته؛ ممّا يساعد على تنشيط أعماله. 
د إرشـاد وتـثقيف الـزبـائـن: قـيام الـزبـائـن بـتثقيف ونشـر املـعلومـات املـتعلّقة بـاخلـدمـات الـبنكية الـتي يـقدّمـها وكـيفية 
اسـتخدامـها وكـل خـدمـة يـدخـلها إلـى نـظامـه بـأيّ طـريـقة؛ سـواء أكـانـت عـن طـريـق (الـندوات أو النشـرات) أو عـلى 
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مـوقـعه عـلى شـبكة االنـترنـت، فـذلـك يـساعـد عـلى الـتقليل مـن اخملـاطـر املـتعلّقة بـسمعة الـبنك الـتي يحـرص دائـما عـلى 
احملافظة عليها، وحماية حقوق الزبائن واحترام خاصّيّة املعلومات. 

ه خـطّة مـضادة لـألعـطال االلـكترونـية: يـتحتمّ عـلى الـبنك احلـرص بـاسـتمرار عـلى مـطالـبة مـزوّد أجهـزة الـكمبيوتـر 
ونـظم املـعلومـات ومـن يـقدّم خـدمـة االنـترنـت وشـركـة االتـصاالت بـتزويـده بـبرامـج تـكون مـضادة لـألعـطال االلـكترونـية 
عـلى أن يسـتطيع هـذا الـبرنـامـج اسـتعادة مـا فـقد مـن بـيانـات، وإصـالح املـعلومـات الـتي تـعرّضـت لـلمخاطـر؛ لـذا يـجب 

عليه أن يكون دائما على استعداد لتوفير اخلدمات املطلوبة منه للزبائن بشكل مستعجل. 
۳. إدارة اخملـاطـر: نـظرا لـلتطوّرات املـتسارعـة فـي حـقل الـصيرفـة واألمـوال االلـكترونـية ومـا يـتمّ مـن اسـتخدامـات كـثيرة 
لشـبكة االنـترنـت فـإنّ ذلـك يـولّـد الـعديـد مـن اخملـاطـر، وإلدراكـها ال بـدّ مـن مـراقـبة هـذه اخملـاطـر، ومـن هـنا تتجـلّى أهـمية 

اخملاطر حيث تتضمّن عنصرين أساسني هما: 
نـظام لـلفحص واملـراقـبة: لـلفحص املسـبق فـوائـد عـدّة تـعود عـلى الـنظام الـبنكي إن كـانـت هـذه الـفحوصـات ✓

بــشكل مســتمرّ ودوريّ؛ إذ يــتمكّن الــبنك مــن خــاللــه مــن تــالفــي الــوقــوع فــي اخلــطر، والــتقليل مــن إمــكان 
حـدوثـه؛ ممّـا يـجعل الـبنك عـلى عـلم ودرايـة بـاألجهـزة واألنـظمة املسـتخدمـة لـديـه، واخملـاطـر الـتي مـن املـمكن أن 

تلحق به. 
تـدقـيق احلـسابـات: يسـتطيع الـبنك أن يـوكـل مـهامّ الـتدقـيق عـلى احلـسابـات الـعائـدة لـه ملـوظّـفني، أو لشـركـات ✓

خـاصّـة مـختصّة بـأعـمال الـتدقـيق، وبـذلـك يسـتطيع الـبنك الـوقـوف عـلى األخـطاء الـتي كـانـت لـديـه لـيتمكّن فـي 
املستقبل من جتنّبها أو تقليلها.  

أمّـا إذا مـا متّ اخـتيار خـبراء الـتدقـيق مـن مـوظّـفي الـبنك فـمن املسـتحسن أن يـكونـوا مسـتقلنّي عـن إدارة خـدمـات الـصيرفـة 
االلكترونية؛ ليتمكّنوا من القيام بعملهم بشكل أفضل للوقوف على األخطاء ليتسنى للبنك معاجلتها. 

مبادئ إدارة مخاطر الصيرفة االلكترونية  
تـتميّز اخلـدمـات املـصرفـية اإللـكترونـية بـالـتغيّر السـريـع فـي االبـتكارات الـتّقنية؛ ممّـا يـوجـب عـلى الـبنوك إعـادة تـقييم 
إلجـراءات وسـياسـات إدارة اخملـاطـر بـشكل مسـتمرّ مـع الـتغيّرات الـتي تشهـدهـا مـكوّنـات اخملـاطـر املـصرفـية، مـع ضـرورة 
تــأكّــد السّــلطات اإلشــرافــية مــن امــتالك الــبنوك آللــيات وإجــراءات أنــظمة شــامــلة إلدارة ومــراقــبة مــخاطــر الــصيرفــة 
اإللـكترونـية، ولـتحقيق هـذا األمـر ال بـدّ مـن االسـترشـاد بـاملـبادئ الـعامّـة الـصادرة عـن جلـنة بـازل كـأسـس وأدوات أسـاسـية 
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للسـلطات اإلشـرافـية لـلتحقّق مـن وجـود املـمارسـات السـليمة مـن قـبل الـبنوك وتـندرج ضـمن ۳ جـوانـب ميـكن إيـجازهـا 
 : 1فيما يلي

املبادئ املتعلّقة مبسؤوليات اإلدارة العليا للمؤسّسات املصرفية •
يتعنيّ على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في املؤسّسات املصرفية أن تراعي: 

اتّــباع ســياســات مــراقــبة فــعّالــة لــإلدارة عــلى اخملــاطــر املــرتــبطة بــالــنشاطــات املــصرفــية االلــكترونــية مبــا فــيها وضــع ✴
سياسات وأدوات خاصّة إلدارة تلك اخملاطر وحتديد صريح للمسؤوليات؛ 

مراجعة واعتماد النواحي الرئيسية اخلاصّة بعمليّات التحكّم واملراقبة للنواحي األمنية؛ ✴
االهتمام بوضع منهج شامل ومستمرّ في (إدارة ومراقبة) عالقات البنك مع األطراف اخلارجية. ✴

املبادئ املتعلّقة بالتحكّم باألمن  •
يتعنيّ على املؤسّسات املصرفية أن تراعي: ✴
اتـخاذ اإلجـراءات الـالزمـة والسـليمة لـلتحقّق مـن صـحّة وهـويـة وتـعريـض الـعمالء ممّـن يـقومـون بـإجـراء عـمليات ✴

مع البنك عن طريق البنك؛ 
استخدام طرق التحقّق من صحّة التعامالت التي تعزّز عدم اإلنكار، وحتدّد التعامالت املصرفية االلكترونية ؛ ✴
الــتأكّــد مــن اســتخدام أدوات مــناســبة ملــراقــبة الــتفويــض فــيما يــخصّ األنــظمة املــصرفــية االلــكترونــية وقــواعــد ✴

املعلومات والتطبيقات؛ 
ضمان وجود حتقيق واضح للتعامالت املصرفية االلكترونية كافّة ؛ ✴
اتـخاذ اإلجـراءات الـالزمـة الـكفيلة بـاحلـفاظ عـلى سـرّيّـة املـعلومـات املـصرفـية االلـكترونـية املـهمّة مبـا يـتناسـب مـع ✴

حساسيّة املعلومات التي يتمّ نقلها وتخزينها في قواعد املعلومات.  
املبادئ املتعلّقة بإدارة اخملاطر القانونية واخملاطر املرتبطة بالسّمعة •

يجب على املؤسّسات املصرفية أن تراعي: 
الـتأكّـد مـن اإلفـصاح عـن املـعلومـات الـصحيحة عـلى مـوقـع االنـترنـت اخلـاصّ بـالـبنك؛ بـغية الـسّماح لـلعمالء احملـتملني 
الــتوصــل الســتنتاج واضــح حــول هــويــة الــبنك والــوضــع الــتنظيمي والــقانــونــي لــه قــبل الــتحوّل فــي تــعامــالت مــصرفــية 

الكترونية؛ 
اتـخاذ اإلجـراءات املـناسـبة الـكفيلة بـااللـتزام بـاملـتطلبات املـتعلّقة بـخصوصـيّة الـعمالء فـي إطـار االلـتزامـات التشـريـعية 

والقانونية السائدة في املنطقة؛ 

1 ریدو محمد، قاشي خالد، استیراتیجیة إدارة مخاطر الصیرفة االلكترونیة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الدولي الرابع حول: عصرنة نظام 
الدفع في البنوك الجزائریة واشكالیة اعتماد التجارة االلكترونیة في الجزائر –عرض تجارب دولیة -، ص ص 15 -17
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ضـرورة امـتالك الـبنك لـلقدرة الـفعّالـة عـلى االسـتمراريـة فـي تـقدمي اخلـدمـات املـصرفـية االلـكترونـية وامـتالكـه خلـطط 
وبدائل في حاالت الطوارئ، مبا يكفل توفّر األنظمة واخلدمات املصرفية االلكترونية في األوقات كلّها. 

اخلامتة: 
يـتبنيّ ممّـا سـبق: يـتّضح جـليا أنّ هـناك جـانـبا كـبيرا مـن املـعامـالت الـنقديـة فـي الـوقـت احلـاضـر يـعتمد عـلى مـا يـعرف 
بـالـنقود االلـكترونـية متـرّ عـبر الـنظام املـالـيّ اآللـي، كـما كـان السـتخدام نـظم ووسـائـل الـدفـع االلـكترونـية احلـديـثة مـن 
بطاقات ائتمانية ونقود الكترونية وغيرها العديد من اإليجابيّات إذ ساهمت في التقليل من التكاليف وربح الوقت. 
تـشجيع اسـتخدام وسـائـل الـدفـع االلـكترونـية فـي الـنظام املـصرفـي اجلـزائـري مـن شـأنـه أن يـساهـم فـي عـصرنـة الـنظام ومـنح 
عـدّة امـتيازات كـتخفيض الـنفقات الـتي تتحـمّلها الـبنوك فـي أداء اخلـدمـات، وإنـشاء فـروع جـديـدة فـي مـناطـق مـختلفة، 
إضـافـة إلـى اقـتصاد الـوقـت وتـوسـيع دائـرة املـنافـسة، ويتجـلّى ذلـك مـن خـالل انـطالق عـدّة مـشاريـع مـنذ سـنة ۲۰۰٦ 
هـادفـة إلـى عـصرنـة وحتـديـث وسـائـل الـدفـع ومـتطلّبات وجـود خـدمـات مـصرفـية الـكترونـية حـديـثة؛ مـن أجـل املـساهـمة فـي 

إجناح مشروع بناء احلكومة االلكترونية منذ سنة ۲۰۱۳. 
بـالـرغـم مـن األهـمية الـبالـغة لـوسـائـل الـدفـع املـصرفـية االلـكترونـية؛ غـير أنـها حتـمل فـي طـيّاتـها الـعديـد مـن اخملـاطـر الـتي 
تـوجـب تـبنّي بـرامـج ومـناهـج إدارة مـخاطـر شـامـلة مـن شـأنـها املـساهـمة فـي حتـديـد هـويّـة هـذه اخملـاطـر، واحلـدّ مـنها مـن 

خالل (املراجعة واملراقبة) ووضع السياسات العملية املناسبة. 
املراجع:  

أشرف حسن محمد حواد، أنظمة الدفع االلكتروني وطرق حمايتها، مجلة الدراسات املالية واملصرفية، العدد الثاني، 2014. 1.

آيت زيان كمال، حورية آيت زيان، الصيرفة االلكترونية في اجلزائر.  2.

بـلعايـش مـيادة، بـن اسـماعـني حـياة، مشـروع الـصيرفـة االلـكترونـية فـي اجلـزائـر، مجـلة أبـحاث اقـتصاديـة وإداريـة، جـامـعة محـمد خـيضر بـسكرة، الـعدد 3.
السادس عشر، ديسمبر، 2014. 

بـن عـمارة نـوال، وسـائـل الـدفـع االلـكترونـية (اآلفـاق والتحـديـات)، مـداخـلة مـقدمـة ضـمن املـلتقى الـدولـي لـلتجارة االلـكترونـية، جـامـعة ورقـلة، 15 – 4.
17 مارس 2004. 

عامر محمد خطاب، التجارة االلكترونية، الطبعة األولى، مكتبة اجملتمع العربي للنشر والتوزيع، 2011. 5.

عـرابـة رابـح، دور تـكنولـوجـيا اخلـدمـات املـصرفـية االلـكترونـية فـي عـصرنـة اجلـهاز املـصرفـي اجلـزائـري، مجـلة األكـادميـية لـلدراسـات االجـتماعـية واالنـسانـية، 6.
العدد 8، 2012. 

عـلي عـبد اهلل شـاهـني، نـظم الـدفـع االلـكترونـية ومـخاطـرهـا ووسـائـل الـرقـابـة عـليها –دراسـة تـطبيقية عـلى بـنك فلسـطني -، مجـلة جـامـعة األزهـر غـزة، 7.
سلسلة العلوم االنسانية، 2010، اجمللد 12، العدد 1. 

لـوصـيف عـمار، اسـتراتـيجيات نـظام املـدفـوعـات لـلقرن احلـادي والعشـريـن مـع اإلشـارة إلـى جتـربـة اجلـزائـر، مـذكـرة مـقدمـة ضـمن مـتطلبات نـيل شـهادة 8.
املاجستير في العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، 2008 -2009. 

محـمد تـقرورت، واقـع وآفـاق الـتجارة االلـكترونـية فـي الـوطـن الـعربـي، مـذكـرة مـقدمـة ضـمن مـتطلبات نـيل شـهادة املـاجسـتير، جـامـعة حسـيبة بـن بـوعـلي 9.
الشلف، 2004 -2005. 
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نـاديـة عـبد الـرحـيم، تـطور اخلـدمـات املـصرفـية ودورهـا فـي تـفعيل الـنشاط االقـتصادي، مـذكـرة مـقدمـة ضـمن مـتطلبات نـيل شـهادة املـاجسـتير فـي الـعلوم 10.
االقتصادية، جامعة اجلزائر 3، 2010 -2011. 

هو شيار معروف، حتليل االقتصاد التكنولوجي، الطبعة الثانية، دار جردر للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2006. 11.

وهيبة عبد الرحيم، وسائل الدفع التقليدية في اجلزائر – الوضعية واآلفاق-، مجلة الباحث، العدد 09، 2011. 12.

.13Dalft  Richards,  organization  theoriy  and  design,  west  publishing  company,USA,
1992. 

.14Fraude à la carte bancaire sur internet ,Direction des Etudes de l’UFC-Que choisir, 
Février 2012. 

.15Modernisation de l’infrastructure des systèmes de paiement, Rapport de la banque 
d’Algérie, 2006.  

.16Pierre  Dusangue  ,  Bernard  Ramanantsoa  ,  Technologie  et  stratégie  d’entreprise  , 
édition international, Paris , 1994. 
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أي مستقبل للبنوك التجارية الربوية ذات النوافذ اإلسالمية بتونس؟

احلدث في تونس 
انـتظمت يـوم ۱٦ مـن نـوفـمبر ۲۰۱٦ م بـالـدولـة الـتونسـية نـدوة عـلمية نـظّمتها "مـؤسّـسة رقـابـة" بـالـتعاون مـع اجلـمعية 
املـهنية الـتونسـية لـلبنوك واملـؤسـسات املـالـية وأكـادميـية الـبنوك واملـالـية بـتونـس، حتـت عـنوان "الـنوافـذ اإلسـالمـية فـي الـبنوك 
الـشمولـية"، وتـنعقد هـذه الـندوة بـغرض عـرض الـتجارب الـدولـية فـي مـجال الـنوافـذ اإلسـالمـية واسـتخالص الـنموذج 

املالئم لتونس في ضوء القانون عدد ٤۸ لسنة ۲۰۱٦ م. 
1تــداول عــلى الــكلمة خــالل هــذه الــندوة عــدّة شــخصيات فــاعــلة، وقــد قــدّم الــدكــتور عــبد الــباري مــشعل مــداخــلة 

بـعنوان: "الـنوافـذ اإلسـالمـية فـي الـبنوك الـتقليديـة - جتـارب مـقارنـة ومـقترح لـتونـس" عـرض فـيها منـوذجـا مـقترحـا لـلنوافـذ 
اإلسـالمـية فـي تـونـس، كـما عـرض –أيـضا- أهـمّ الـتجارب الـدولـية والـقوانـني والتشـريـعات واملـعايـير املـهنية ذات الـعالقـة 
2بـالـنوافـذ اإلسـالمـية. وعـقب هـذه اجلـلسة، أعـلن مـحافـظ الـبنك املـركـزي الـتونسـي الـشاذلـي الـعياري أنّ الـبنك يـقوم 

بـدراسـة مـطلب إلرسـاء بـنك إسـالمـي جـديـد مبـبادرة مـن مسـتثمر تـونسـي مـقيم بـاخلـارج وبـالشـراكـة مـع مسـتثمريـن 
أجـانـب. كـما أفـاد أنّ دمـج هـذا الـنوع مـن الـتمويـل صـلب الـبنوك الـتقليديـة الـتونسـية سـيمكّن مـن تـنويـع املـنتوج 

البنكي ومحفظة املستثمر عالوة على توفير خدمات جديدة للحرفيني تتماشى مع معتقداتهم. 
وأضـاف الـعياريّ أنـه "بـاإلمـكان اعـتبار الـصيرفـة اإلسـالمـية مـصدرا لـتمويـل املـشاريـع الـوطـنية والـعمومـية؛ وخـاصّـة 
مـشاريـع الـبنية الـتحتية؛ وذلـك مـن خـالل إصـدار "الـصكوك" مشـيرا إلـى تـطوّرهـا بـدرجـة كـبيرة صـلب اقـتصاديـات 
الـعالـم (بـريـطانـية الـعظمى ولـوكـسمبورغ... ) إلـى جـانـب الـبلدان اإلفـريـقية عـلى غـرار الـسنغال". وأكّـد الـعياريّ 
كـذلـك عـلى ضـرورة تـقدمي ظـروف الـعمل نـفسها املـتاحـة لـلبنوك اإلسـالمـية عـلى غـرار الـتقليديـة؛ لـضمان مـنافـسة 

عادلة. 
مـن جـانـبها، لـفتت مـديـرة الـرقـابـة املسـتمرة بـالـبنك املـركـزي الـتونسـي "رجـاء درغـوث" إلـى وجـود ۳ مـصارف إسـالمـية 
حـالـيّا فـي تـونـس وهـي الـبركـة (مـنذ السـبعينيات) والـزيـتونـة (۲۰۱۰م) وبـنك الـوفـاق الـدولـي (۲۰۱٥) مشـيرة إلـى 
أنـها تسـتحوذ عـلى نسـبة ۷ بـاملـائـة مـن الـسوق املـصرفـي الـتونسـي. وأوضـحت أنّ الـبنك املـركـزي يـعمل حـالـيّا عـلى إعـداد 

علي سعيد  
باحث ومؤلف

1 موقع مؤسسة رقابة
2 موقع بــاب نــات بتاریخ 17 نوفمبر 2016
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مــنشوريــن مــكمّلني لــلقانــون عــدد ٤۸ وقــالــت "ســيحدّد املــنشور األول عــمليات الــصيرفــة اإلســالمــية (املــرابــحة 
واالسـتصناع واملـشاركـة) وسـيتمّ نشـره قـبل مـوفـى ۲۰۱٦ م بـينما سـيتضمّن املـنشور الـثانـي شـروط ممـارسـة الـصيرفـة 

اإلسالمية؛ من خالل النوافذ لتنشر خالل النصف األوّل من ۲۰۱۷ م". 
أبرز اخلطوات العمليّة 

أشــارت الســيّدة رجــاء درغــوث إلــى جــملة مــن الشــروط والــضوابــط الــواجــب مــراعــاتــها ملــمارســة عــمليات الــصيرفــة 
 : 1اإلسالمية عبر فتح (نوافذ أو فروع) في البنوك واملؤسسات املالية التقليدية، وتتمثّل في

حتـقيق االنـفصال اإلداريّ؛ مـن خـالل تـأسـيس (فـرع أو نـافـذة) للخـدمـات املـصرفـية اإلسـالمـية مسـتقلّة عـن إدارة -
البنك األمّ. 

تـخصيص الـبنك ملـنحة أو رأس مـال لـفائـدة الـفرع أو الـنافـذة اإلسـالمـية؛ لـلقيام بـنشاطـها (ميـكن أن تـأخـذ شـكل -
قرض حسن أو وديعة استثمارية حتتمل الربح واخلسارة) 

االنـفصال املـالـي واحملـاسـبي مـع الـبنك األمّ؛ مـن حـيث األنـظمة احملـاسـبية واملـعلومـاتـية، وعـدم خـلط أمـوال (الـنافـذة أو -
الفرع) بأموال البنك األمّ. 

االنـفصال الـتنظيمي بـني الـفروع اإلسـالمـية وبـني الـبنك األمّ؛ وذلـك مـن خـالل وضـع هـياكـل وسـياسـات وأدلّـة إجـرائـية -
وعقود خاصّة ووجود شرعية ملتابعة النشاط. 

سحب األنظمة والتعليمات املتعلّقة باملصارف اإلسالمية على (الفرع أو النافذة) اإلسالمية. -
تقييم مدى مالئمة مخطّط األعمال لشروط ممارسة الصيرفة اإلسالمية. -
قدرة السلط الرقابية على التأكّد من االنفصال (املالي واحملاسبي واإلداري والتنظيمي). -

واسـتهدف الـدكـتور عـبد الـباري مـشعل - مـن خـالل مـداخـلته- الـبحث عـن منـوذج لـلنوافـذ اإلسـالمـية فـي تـونـس؛ 
وذلـك مـن خـالل الـدراسـة التحـليلية ألهـمّ الـتجارب الـدولـية والـقوانـني والتشـريـعات ذات الـعالقـة بـالـنوافـذ اإلسـالمـية 
(جتــربــة عــمان، والبحــريــن، والــيمن، ولــيبية، ونــيجيريــا، ومــالــيزيــا، وأنــدونيســيا، وبــاكســتان)، والــدراســة التحــليلية 
لــلمعايــير املــهنية ذات الــعالقــة، وتــقييم مــتطلّبات إنــشاء الــنوافــذ اإلســالمــية فــي الــبنوك الــتقليديــة فــي تــونــس وفــقا 

 : 2للتشريعات احلالية. وقد خلص البحث إلى اآلتي

ميـكن ممـارسـة عـمليّات الـصيرفـة اإلسـالمـية مـن قـبل الـبنوك الـتقليديـة عـن طـريـق أحـد الـبدائـل اآلتـية: "شـركـات ۱.
تابعة"، أو "فروع إسالمية"، أو "نوافذ إسالمية". 

1 موقع مؤسسة رقابة
2 موقع مؤسسة رقابة
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وفـقا لـلنموذج املـقترح، متـرّ عـملية الـسماح لـلبنوك الـتقليديـة مبـمارسـة عـمليات الـصيرفـة اإلسـالمـية بـاخلـطوات ۲.
اآلتية: 
o تـقدمي طـلب لـلبنك املـركـزي يـتضمّن خـطّة الـعمل، والـنّظم واإلجـراءات املـتعلّقة بـالـفصل (املـالـي واحملـاسـبي

واإلداري). 
o مــوافــقة الــبنك املــركــزيّ الــتونســي؛ حــيث ميــكن إنــشاء (الــفرع / الــنافــذة) ملــمارســة عــمليات الــصيرفــة

اإلسالمية مبا يتوافق مع القوانني احلالية للبنك املركزي حول توسيع الفروع. 
o .إنشاء قسم عمليات الصيرفة اإلسالمية؛ والذي يتولّى إدارة عمليات الصيرفة اإلسالمية
o حتـضير خـطّة الـعمل املـتعلّقة بـعمليات الـصيرفـة اإلسـالمـية؛ مـثل (تـطويـر املـنتجات، وتـطويـر السـياسـات

واإلجراءات، وتأهيل املوظّفني) لتنفيذ عمليات الصيرفة اإلسالمية. 
وقــد لــقي الــنموذج املــقترح الــصدى اإليــجابــي لــدى مــحافــظ الــبنك املــركــزي، ومــن املــتوقّــع أن يــكون أســاســا ملشــروع 

املنشور الذي سيصدر عن البنك املركزي التونسي في هذا الغرض. 
أيّ مستقبل لهذه النوافذ اإلسالمية 

عـرفـت الـبالد الـتونسـية اهـتمامـا مـتزايـدا بـاملـنتجات املـالـية اإلسـالمـية، ورغـم (األزمـة االقـتصاديـة اخلـانـقة وعـدم االسـتقرار 
السـياسـي عـبر الـتغيير املسـتمر لـلحكومـات) فـقد متـكّنت هـذه املـؤسّـسات املـالـية اإلسـالمـية مـن بـلوغ مـرحـلة االسـتقرار 
1ومـن ثـمّ االنـتشار فـي مـختلف الـواليـات تـقريـبا. هـذا وأشـار الـدكـتور عـز الـديـن خـوجـة مـديـر مـصرف الـزيـتونـة فـي حـوار 

صـحفي مـع جـريـدة الـصباح الـتونسـية إلـى أنّ الـبنك شهـد نسـبة منـوّ سـنويـة بـلغت ۳۰ بـاملـائـة، ووصـل حجـم الـودائـع 
اإلضـافـية سـنة ۲۰۱٥ م إلـى مـا قـيمته ۱٥۳۰ مـليون ديـنار، وإلـى أنّ عـدد الـفروع جتـاوز ۸۰ فـرعـا، وأنّ الـبنك يـحتلّ 

املرتبة الثانية من حيث حجم الودائع وهو ما فتح قابليّة البنوك التقليدية لدخول جتربة املالية اإلسالمية. 
يـتّضح مـن خـالل هـذا الـتصريـح لـلدكـتور عـز الـديـن خـوجـة ومـن خـالل هـذه الـنقلة الـكبيرة فـي وجـهات الـنظر لـدى 
املشـرع الـتونسـي ولـدى الهـيئات املـديـرة لـلبنوك الـربـويـة، أنّ السـبب احلـقيقيّ الـذي يـدفـع بـفتح هـذه الـنوافـذ هـو سـعي 
الـبنوك الـتجاريـة لـوضـع حـدّ لـنزيـف اخلـسائـر جـراء هجـرة احلـرفـاء مـن الـبنوك الـتجاريـة إلـى الـبنوك اإلسـالمـية وهـو مـا عـبّر 

عنه محافظ البنك املركزي بتوفير خدمات جديدة للحرفاء تتماشى مع معتقداتهم. 
هـذا الـتوجّـه اجلـديـد لـم يـأخـذ بـعني االعـتبار واقـع التجـربـة احلـالـيّة؛ وهـو مـا قـد يـؤثّـر عـلى جنـاحـها؛ خـاصّـة وأنّ التجـربـة 

عرفت: 
غيابا شبه كلّيّ أليّ تقارير ومعطيات عن طرق العمل املعتمدة وحجم املعامالت  -
غيابا شبه كلّيّ للتواصل مع الباحثني واالستماع ملقترحاتهم -

1 الموقع الرسمي لجریدة الصباح التونسیة
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الـتركـيز عـلى انـتداب املـوظّـفني مـن بـاقـي الـبنوك الـتجاريـة دون أن يـكون لـهم تـكويـن سـابـق فـي املـالـية اإلسـالمـية؛ -
السـتقطاب حـرفـائـهم وأصـدقـائـهم وهـو مـا خـلّف انـتداب الـعديـد مـن غـير املـؤمـنني بـرسـالـة املـالـية اإلسـالمـية، وبـالـتالـي 

ارتكاب العديد من التجاوزات في حقّ احلرفاء وفي حق الزمالء. 
الـتركـيز عـلى انـتداب فـئة مـعيّنة ممّـن لـم يـبلغ سـنّهم ۲۰ سـنة لـلضغط عـلى الـتكالـيف دون أن يـكون لـهم تـكويـن -

سابق في املالية اإلسالمية 
عـدّة حـمالت تـشكيك مـن قـبل الـكثير مـن الـباحـثني وطـلبة املـالـية اإلسـالمـية؛ نـظرا لـعزوف هـذه املـؤسّـسات عـن -

انـتدابـهم ؛ وهـو مـا أدّى إلـى عـزوفـهم عـن مـواكـبة الـدورات الـتدريـبية، وعـن مـواصـلة الـدراسـة والـبحث؛ لـشعورهـم 
باإلحباط. 

غـيابـا شـبه كـلّيّ أليّ مـحاولـة نـقديـة بـشكل (مـوضـوعـيّ وعـلميّ)؛ قـصد وضـع الـنقاط عـلى احلـروف، وإبـراز الـعديـد -
من اخلروقات والتي تتزايد يوما بعد يوم. 

غيابا هيكليّا يعنى بتأطير الباحثني، ويسهّل عملية التواصل بني الباحثني والهياكل التابعة لهذه املؤسّسات. -
تسـبّب هـذا الـتوجّـه فـي عـديـد مـن املـشاكـل الـداخـلية؛ والـتي دفـعت بـالـكثير مـن احلـرفـاء إلـى إغـالق حـسابـاتـهم املـصرفـية، 

أو إلى التعامل مع هذه املؤسّسات وانتظار التغيير، ومن أبرز التجاوزات احلاصلة: 
ومــضة إشــهاريــة بــقناة تــلفزيــونــية خــاصّــة فــي شــكل مــسابــقة قــدّمــها منشــط عــرف مبــحاربــته لــلقيم اإلســالمــية، -

واسـتهتاره بـاملـنتجات املـالـية اإلسـالمـية؛ وهـي الـتي أثـارت غـرابـة الـعامـلني فـي هـذا الـبنك وسخـطا كـبيرا لـدى فـئة مـن 
احلـرفـاء احملـافـظني، ورغـم أنّ الـبعض يـسوّغ األمـر بـأنـه مـحاولـة السـتقطاب حـرفـاء جـدد مـن خـالل الـبرنـامـج الـتلفزيـونـي 
األكـثر مـشاهـدة، فـإنّ هـذه اخلـطوة لـم حتـظ بـاسـتحسان الـعديـد مـن الـباحـثني واحلـرفـاء؛ نـظرا خلـصوصـيّة الـبرنـامـج 
واملنشـط والـكلفة الـتي تـبدو لـلكثيريـن مـرتـفعة؛ والـتي كـان بـاإلمـكان اسـتغاللـها فـي أمـور أخـرى فـي نـطاق الـدّور 

االجتماعي للبنك. 
قـيام الـعديـد مـن املـوظّـفني الـقادمـني مـن بـنوك جتـاريـة ربـويـة بـعمليات مـالـية وهـميّة عـبر املـصادقـة عـلى مـلفات متـويـل -

بـصيغة املـرابـحة، تـتمّ عـملية شـراء الـعني مـن الـبائـع ومتـكينه مـن صـكّ بـنكيّ بـاسـم مـؤسّسـته وبـدل أن يـتحوّل احلـرّيـف 
السـتالم الـعني محـلّ الـتعاقـد، يـتحصّل الـبائـع عـلى نسـبة مـعيّنة مـن قـيمة الـصك الـبنكي ويـحافـظ عـلى الـعني الـتي لـم 

تعد ملكه، ويتمّ حتويل بقيّة األموال إلى حساب احلريف. 
قـيام بـعض املـوظّـفني بـلعب الـقمار داخـل الـفروع عـبر الـرّهـانـات الـريـاضـية؛ والـتي تـوفّـر مـداخـيل مـهمّة مـن الـعملة -

الصعبة.  
اللباس غير محتشم واألخطاء الفادحة في التواصل مع احلرفاء. -
سخريّة املوظفني من أسئلة احلرفاء، وعدم تفهّم مدى تقيدهم بالقيم اإلسالمية. -
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الصراعات الداخلية بني املوظّفني وتبادل الشتائم.  -
حصول مدير فرع على الرشوة في أكثر من مرّة مقابل كلّ ملف متويل يصادق عليه. -
تـداول بـعض املـوظّـفني ملـقاطـع فـيديـو وصـور إبـاحـية عـبر شـبكات الـتواصـل االجـتماعـي؛ والـتي يسـتغلّها زمـالؤهـم مـن -

بقيّة البنوك دون علمهم لتشويه البنوك اإلسالمية عبر إبراز هذه األفعال ألشخاص آخرين.  
متـويـل بـعض املـشاريـع الـتي جتـمع بـني الـنشاطـات املـوافـقة للشـريـعة اإلسـالمـية والـنشاطـات الـتي بـها شـبهة، وفـي -

األغـلب مـا يـكون سـبب هـذه الـتجاوزات غـياب املـراقـبة الـكافـية مـن الهـيئة الشـرعـية لـلبنك، أو عـدم اسـتقاللـيتها، 
وأمـام اعـتماد مـديـر الـفرع عـلى حـيل قـانـونـية وثـغرات تـنظيمية تـكفل لـه حتـقيق الـسقف األدنـى مـن حجـم املـعامـالت 

املطالب بتحقيقها. 
سـلوك بـعض املـوظّـفني خـارج أوقـات الـعمل وعـدم احـترام صـورة املـؤسّـسة عـبر وجـودهـم بـاحلـانـات أو مبـحالّت بـيع -

اخلمور أو باملقاهي اخملتلطة والنزل، وكثيرا ما يتمّ تناقل اخلبر بني احلرفاء والزمالء.  
يـنصح الـكثير مـن املـوظّـفني الـقادمـني مـن بـنوك ربـويـة حـرفـائـهم الـسابـقني بـالـتعامـل مـع الـبنوك اإلسـالمـية؛ السـتغالل -

عـدم تسـليط هـذه الـبنوك لـغرامـات الـتأخـير أو لـضعف قـيمة الـغرامـة، وهـو مـا يـشجّع هـؤالء احلـرفـاء ويـثير اهـتمامـهم 
وبــدل الــعمل عــلى اســتقطاب حــرفــاء مــلتزمــني، وممّــن ســيستغلّون الــتمويــل فــي مــشاريــع تــتماشــى مــع املــعايــير 
اإلسـالمـية، يـتمّ اسـتقطاب فـئة قـد تـشكّل خـطرا يـومـا مـا وهـو مـا يـتضارب مـع مـبادئ املـالـية اإلسـالمـية والـتي حتـتّم 

على البنوك اإلسالمية أن تكون أمينة على أموال املودعني. 
قـام الـكثير مـن احلـرفـاء بـإيـهام املـوظّـف بـرغـبتهم فـي إيـجاد حـلّ لـتوفـير السـيولـة، ومبجـرّد أن يـقتنع املـوظّـف ويـنطلق فـي -

اإلجـراءات الـتي تـخوّل لـه ذلـك، يـتراجـع احلـريـف وينشـر اخلـبر وسـط أهـله وأصـدقـائـه وهـو مـا يـشوّه صـورة هـذه الـبنوك 
ويقلّص من مصداقيتها. 

هـذه الـتجاوزات -وغـيرهـا كـثير- دفـعت بـاحلـرفـاء املـنتمني إلـى الـطبقة احملـافـظة إلـى الـتقليص مـن حجـم مـعامـالتـهم مـع 
هـذه الـبنوك وإلـى الـعمل شـيئا فشـيئا عـلى جتـميد مـعامـالتـهم؛ وهـو مـا يـجعل مـن الـبنوك الـتجاريـة الـعازمـة عـلى فـتح 
نـوافـذ إسـالمـية إلـى دراسـة الـوقـائـع بـكلّ جـدّيّـة، وإلـى الـعمل عـلى تـنفيذ مـقترحـات مـؤسّـسة رقـابـة ومـقترحـات مـختلف 

املؤسّسات اخملتصّة. 
إنّ الـعمل عـلى فـتح نـوافـذ إسـالمـية يـقتضي لـزومـا الـعمل عـلى اسـتعادة ثـقة احلـرفـاء فـي املـنتجات اإلسـالمـية واملـراقـبة 
الـصارمـة لـلموظّـفني، وحـسن اخـتيارهـم وإلـزامـهم بـاحـترام اإلجـراءات الشـرعـية؛ لـضمان املـصداقـية، وحـثّ احلـرفـاء 
املـشكّكني فـي التجـربـة احلـالـية أو الـذيـن اعـترضـتهم مـواقـف حـرجـة عـلى الـتعامـل مـعهم، كـما ال بـدّ إلجنـاح التجـربـة إنـشاء 

مؤسّسة مستقلّة تعنى باألمور الشرعية، وتقوم مبراقبة سير العمل والتدخّل كلّما كانت هناك جتاوزات. 
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إنّ تـقييم مـدى قـدرة هـذه الـبنوك عـلى الـنجاح فـي هـذا الـتوجّـه يـتطلّب الـوقـوف عـلى بـعض اسـتبيانـات اآلراء ألخـذ 
فـكرة عـن تـطلّعات احلـرفـاء وانـطباعـات الـباحـثني، هـذه اإلحـصائـيات تـتغيّر بحسـب الـفئة املسـتهدفـة ؛ ولـكنها تيسّـر 
فـهم الـسوق، وفـيما يـلي مـقتطفات مـن دراسـة أعـمل عـليها وتـناولـت عـدّة أسـئلة عـالـقة وشـملت ۷۲٥ شـخصا مـن 

حرفاء املؤسّسات املالية اإلسالمية في الفترة ماي ۲۰۱٦ أكتوبر ۲۰۱٦. 
املؤسّسات املالية اإلسالمية التونسية في عيون احلرفاء  

أثـبتت التجـربـة احلـالـية وجـود الـعديـد مـن الـنقائـص وهـي الـتي بـدأ الـعمل عـلى تـالفـيها والـعمل عـلى مـزيـد الـتواصـل مـع 
احلرفاء ومعرفة حاجيّاتهم وتطلّعاتهم، والتواصل مع الباحثني إليجاد احللول، يتمّ جتاهلهم وجتاهلها.  

هل تثق مبؤسّسات التأمني التكافليّ بتونس؟ ا.

 ���
ما أبرز النقائص امللحوظة؟ ب.

 ���
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ما هو سبب اختيارك لهذه املؤسسات؟ ت.

 ���
يـتّضح ممّـا سـبق: أنّ الـكثير مـن حـرفـاء مـؤسّـسات الـتأمـني الـتكافـلي غـير مـقتنعني بهـذه املـؤسّـسات؛ نـظرا لـقلّة املـعلومـات 
مـن جـهة، ونـظرا إللـزامـهم بـالـتعامـل مـعها عـند عـمليات الـتمويـل مـن قـبل الـبنوك اإلسـالمـية، وهـو مـا يـتطلّب مـزيـدا مـن 
الـعمل عـلى اسـتقطاب احلـرفـاء وإقـناعـهم بـجودة اخلـدمـات وبـخصائـص الـتأمـني الـتكافـلي وممـيّزاتـه والـفوارق بـني الـتأمـني 
الـعادي والـتأمـني الـتكافـلي، وتـعتبر نـتيجة هـذا االسـتبيان أمـرا مـتوقّـعا؛ حـيث أنّ جـلّ مـن سـنحت لـهم الـفرصـة لـبعث 
مـكتب تـأمـني تـكافـليّ لـيس لـديـهم الـتكويـن الـكافـي فـي هـذا اجملـال ومـا تـوجّـههم نـحو هـذا املـنتوج سـوى لـتلبية رغـبات 
شـرائـح كـبرى مـن اجملـتمع، بـاإلضـافـة إلـى أنّ مـؤسّـسات الـتأمـني الـتكافـلي ال متـكّن املـتحصّل عـلى املـاجسـتير فـي املـالـية 
اإلســالمــية مــن فــرصــة الــعمل داخــل هــذه املــكاتــب أو إمــكان فــتح مــكاتــب خــاصّــة؛ إالّ إذا كــانــت لــديــه الــقدرة عــلى 

استقطاب العديد من احلرفاء من خالل الوسط العائليّ ومن بني رجال األعمال. 
هل تثق باملصارف اإلسالمية؟ ث.

 ���
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ما سبب اختيارك لهذه املؤسّسات؟ ج.

 ���
مبن تثق أكثر؟ ح.

 ���
ما أبرز املشاكل التي واجهتك وترغب في جتاوزها؟ خ.
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 ���
قـدّم بـعض املـشاركـني فـي االسـتبيان الـعديـد مـن املـلحوظـات؛ والـتي سـيتمّ تـداولـها بـشكل تـفصيليّ بـالـبحث األصـلي، 
ومـن بـني الـتوصـيات الـواجـب الـتأكـيد عـليها لـتعرف الـبنوك اإلسـالمـية مـزيـدا مـن الـنجاح ولـتعرف الـبنوك الـتجاريـة ذات 

النوافذ اإلسالمية النجاح أيضا: 
اسـتعمال الـزّيّ املـوحّـد: حـيث أنّ الـعديـد مـن املـوظّـفني واملـوظّـفات لـباسـهم مـحترم ومـحتشم -وإن كـنّ مـن غـير -

املـتحجّبات-؛ ولـكنّ هـذا ال يـتعارض مـع وجـوب اسـتعمال الـزيّ املـوحّـد لـلموظّـفني ووضـع مـعلّقة صـغيرة حتـمل اسـم 
املوظّف بالطّرق املعمول بها حتّى يتسنّى للحريف معرفة مع من يتعامل وال ينسى اسمه في املرّة القادمة.  

وأثـبتت الـتجارب املـقارنـة أنّ لـلزّيّ املـوحّـد تـأثـيرا كـبيرا عـلى راحـة الـبال لـدى احلـريـف وإبـرازا للحـرفـية، ولـلعمل عـلى 
احـترام مـكان الـعمل، وتـقدمي صـورة أفـضل داخـل الـفروع الـبنكية؛ السـتقطاب أكـثر وأكـثر مـن احلـرفـاء املـنتمني لـلطبقة 
احملـافـظة وهـي الـتي تـشكّل األغـلبية الـصامـتة فـي اجملـتمع، ووجـب مـزيـد دراسـة مـتطلّباتـها والـتواصـل مـعها حلـثّها عـلى 
مـزيـد مـن الـتعامـل مـع املـصارف اإلسـالمـية؛ فـفي األخـير هـم يـعملون ضـمن مـؤسّـسة شـعارهـا الـعمل مبـبادئ اإلسـالم. مـن 
جـهة أخـرى يـشكّل الـزيّ املـوحّـد حـال جـذريّـا يـقضي عـلى بـعض مـظاهـر التسـيّب احلـالـية بـالـبنوك الـربـويـة والـتي سـيصبح 

لها نوافذ إسالمية. 
الـتعامـل حسـب اجلـنس: يـظنّ الـبعض أنّ هـذا الـتوجّـه يـشكّل صـورة مـن صـور التخـلّف والـرجـعية؛ ولـكنّ الـشخص -

الـعاقـل يـقرّ بـوجـوب تـفهّم اآلخـريـن؛ حـيث قـابـلت عـدّة حـاالت مـن احلـرفـاء الـذكـور ممّـن ال يـريـدون الـتعامـل مـع 
مـوظّـفات خلـدمـتهنّ، وحـني يـرغـنب فـي الـتعامـل مـع أحـد املـوظّـفني يـطلب مـنهم الـتحوّل ملـكتب املـوظّـفة بـحجّة أنـها 
هـي اخملـتصّة فـي تـلك اخلـدمـات دون غـيرهـا، وهـنا لـعلّه ميـكن تـفهّم هـذه الشـريـحة مـن احلـرفـاء وتـلبية رغـباتـهم 
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وخـدمـاتـهم مـن قـبل املـوظّـف وإن كـان املـطلوب لـيس مـن اخـتصاصـه (والـعكس أيـضا فـهناك حـريـفات ال يـرغـنب فـي 
التواصل مع املوظّفني الذكور؛ سواء العتقاد شخصيّ أو استجابة ألوامر الزوج). 

غـلق الـفروع طـيلة وقـت صـالة اجلـمعة (حـوالـي سـاعـة مـن الـزمـن): يـعرف مـوضـوع الـعمل يـوم اجلـمعة وقـت الـصالة -
عـدّة قـراءات فقهـية بـني محـرّم لـبقاء احملـالّت واملـؤسّـسات مـفتوحـة وقـت الـصالة، وبـني مـتسامـح ومـعلّل ذلـك لـطبيعة 

التوقيت اإلداري للبلدان؛ 
 األمـر يـبقى للهـيئات الشـرعـية الـتابـعة لهـذه املـؤسّـسات لـبيان ذلـك للحـرفـاء خـاصّـة وأنّ الـعديـد مـن احلـرفـاء يـرون ضـرورة 
غـلق املـصارف اإلسـالمـية مـدّة سـاعـة مـن الـزمـن مـنذ وقـت األذان لـيسمح بـذلـك لـلموظّـفني بـإقـامـة صـالة اجلـمعة ملـن 

يصلّي، ويتماشى مع الرّؤى الفقهية التي حترّم كلّ املعامالت واخلدمات أثناء وقت صالة اجلمعة. 
حـسن اخـتيار املـوظّـفني: تـعجّ الـساحـة حـالـيّا بـاجملـازيـن فـي املـالـية اإلسـالمـية والـذيـن لـم تـسنح لـهم الـفرصـة لـلعمل فـي -

الـبنوك اإلسـالمـية ولـعلّه ميـكن مـراجـعة سـلّم األجـور وخـصّ هـؤالء اجملـازيـن بـنظام مـعنيّ يـسمح لـهم بـحسن متـثيل 
هـذه املـؤسّـسات والـتواصـل الـبنّاء مـع احلـرفـاء، كـما ال بـدّ مـن الـعمل عـلى إقـناع املـوظّـفني بـاحـترام صـورة الـبنك (أثـناء 

وبعد) أوقات العمل. 
الــتسويــق: تــتميّز املــؤسّــسات املــالــية اإلســالمــية بــصبغتها الــدّيــنية؛ والــتي ال بــدّ أن تــتّسم بــها مــختلف اخلــطوات -

واإلجـراءات، وال بـدّ مـن الـعمل عـلى احـترام قـرارات الهـيئة الشـرعـية، واحـترام احلـرفـاء، وعـدم اإلسـاءة إلـيهم بـصفة 
غير مباشرة.  

يـعتبر مـوضـوع الـنوافـذ اإلسـالمـية بـتونـس حتـدّيـا جـديـدا لـلمنتجات املـالـية اإلسـالمـية؛ والـتي أصـبح املـقننّ الـتونسـي يـدافـع 
عـنها، هـذا الـتحوّل فـي الـرّؤى قـد يفسّـر بـصعوبـة الـوضـع االقـتصادي؛ والـذي بـدأ يهـدّد اسـتقرار الـبالد نـتيجة مـا تسـبّب 
فـيه مـن كـساد كـبير مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى نـتيجة ارتـفاع املـديـونـية اخلـارجـية لـدى املـؤسّـسات املـالـية الـدولـية، 
ونـتيجة الـضغوطـات الـكبيرة مـن الـدول املـانـحة إلحـداث رجّـة اقـتصاديـة والتسـريـع فـي سـنّ الـقوانـني الـكفيلة بـإنـعاش 

االقتصاد التونسي. 
تـعتبر هـذه الـندوة خـطوة مـهمّة عـلى الـدرب الـصحيح ملـزيـد تـعزيـز انـتشار املـنتجات اإلسـالمـية فـي تـونـس؛ ولـكن مـا 
يـجب تـناولـه -بـالـتوازي مـع هـذه اخلـطوة- هـو واقـع التجـربـة احلـالـيّة، واألخـذ بـالـنقائـص احلـالـيّة لـتجاوزهـا، كـما ال بـدّ مـن 
الـعمل عـلى إرسـاء األرضـية املـالئـمة لهـذه التجـربـة اجلـديـدة لـضمان عـدم الـوقـوع فـي جتـاوزات وهـو مـا مـن شـأنـه أن 
يـشكّل صـدمـة جـديـدة للحـرفـاء املتعطّشـني لـلمالـية اإلسـالمـية، وبـالـتوازي مـع هـذه اخلـطوة لـعلّه حـان الـوقـت إلرسـاء 
هــيكل رقــابــيّ مســتقلّ وهــيئة شــرعــية مســتقلّة واالنــطالق فــي دراســة السّــبل الــكفيلة بــإحــياء بــيت الــزكــاة الــتونســي 

بالتعاون مع اجلمعيات العلمية التونسية واخلبراء الدوليني؛ لتجاوز النقاط العالقة. 
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نظم املجلس العام حلقة استراتيجية  
للبنوك اإلسالمية في نواكشوط، موريتانيا 

 
نـظم اجملـلس الـعام لـلبنوك واملـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية، املـظلة الـرسـمية لـلمؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية، فـي ۲٥ يـنايـر 

۲۰۱۷، حــلقة اســتراتــيجية لــألعــضاء والــبنوك اإلســالمــية فــي 
نـواكـشوط، مـوريـتانـيا.وقـد اسـتضاف بـنك الـوفـاء املـوريـتانـي 
اإلسـالمـي حـلقة اجملـلس الـعام االسـتراتـيجية واملـصممة خـصيصاً 
ألعــضاء مــوريــتانــيا وأصــحاب املــصلحة مــن املــؤســسات املــالــية 
اإلســالمــية فــي مــوريــتانــيا الــشقيقة. وافــتتحت احلــلقة بــكلمة 
تـرحـيبية مـن مـعالـي السـيد عـبدا لـعزيـز ولـد الـداهـي، مـحافـظ 
الـبنك املـركـزي املـوريـتانـي، يـليها عـرض نـشاط اجملـلس الـعام مـن 

قـبل األسـتاذ عـبداإللـه بـلعتيق، األمـني الـعام للمجـلس الـعام لـفتح آفـاق األسـئلة واملـناقـشات املـثمرة والـفعالـة بـني اجملـلس 
الـــعام واألعـــضاء وأصـــحاب املـــصلحة مـــن املـــؤســـسات املـــالـــية 
اإلسـالمـية فـي  مـوريـتانـيا والـدول اجملـاورة، واخـتتمت  فـعالـيات 
احلـــلقة بـــحفل عـــشاء بـــاســـتضافـــة بـــنك الـــوفـــاء املـــوريـــتانـــي 

اإلسالمي. 
 وخـالل الـنقاش حـول أهـمية مـنطقة شـمال أفـريـقيا فـي الـصيرفـة 
اإلسـالمـية، عـلق األمـني الـعام للمجـلس الـعام األسـتاذ عـبداإللـه 
بـلعتيق: أن " االسـتبيان الـعاملـي لـلمصرفـيني اإلسـالمـيني ۲۰۱٦ 
 سـلط الـضوء عـلى أن مـنطقة شـمال أفـريـقيا مـنطقة واعـدة  فـي 
مســتقبل الــصناعــة املــالــية اإلســالمــية، حــيث أن املــصارف فــي 
شـمال أفـريـقيا هـي األكـثر تـفاؤال بـني جـميع املـناطـق األخـرى، 
كـــما أن تـــوقـــعات صـــناعـــة الـــعمل املـــصرفـــي اإلســـالمـــي ومنـــو 
اإليـرادات فـي شـمال أفـريـقيا تـعتبر مـن بـني أعـلى الـتوقـعات عـلى 
مــدى ســنتني مــتتالــيتني، ويــعتبر هــذا مــؤشــر واضــح عــلى أن 
أســـواق شـــمال أفـــريـــقيا تـــتطلع إلـــى الـــتفوق عـــلى نـــظيراتـــها 
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اإلقـليمية األخـرى، مبـا فـي ذلـك دول مجـلس الـتعاون اخلـليجي 
ودول شرق آسيا". 

 واجلـديـر بـالـذكـر بـأن هـذه هـي احلـلقة االسـتراتـيجية الـثانـية فـي 
مــوريــتانــيا، حــيث عــقدت األولــى حــول اخلــطة االســتراتــيجية 
للمجـــلس الـــعام ۲۰۱٥ – ۲۰۱۸ خـــالل اجـــتماع الـــطاولـــة 
املســتديــرة فــي عــام ۲۰۱٥، ويســر اجملــلس الــعام الــعودة إلــى 
مــوريــتانــيا مــرة أخــرى لــتلبية احــتياجــات األعــضاء وأصــحاب 

املصلحة  والتواصل مع قادة الصناعة والهيئات التنظيمية. 
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  نظم املجلس العام ورشة عمل فنية
 للمؤسسات املالية اإلسالمية في موريتانيا

نـفذ اجملـلس الـعام لـلبنوك واملـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية، املـظلة الـرسـمية لـلمؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية، ورشـة عـمل فـنية 
حــول الــهندســة املــالــية وتــطويــر املــنتجات لــلمؤســسات املــالــية 
اإلســــالمــــية خــــالل ۲٤-۲٦ يــــنايــــر ۲۰۱۷ فــــي نــــواكــــشوط، 
مـوريـتانـيا بـاسـتضافـة الـبنك املـركـزي املـوريـتانـي وبـدعـم مـن معهـد 
الدراسات والبحوث اإلسالمية التابع للبنك اإلسالمي للتنمية. 
وتهـدف هـذه الـورشـة إلـى فـتح آفـاق املـناقـشة حـول كـيفية صـياغـة 
املـــنتجات املـــالـــية اإلســـالمـــية املـــعاصـــرة اســـتناداً عـــلى املـــبادئ 
اإلســالمــية، ودراســة الــقضايــا املــتعلقة بــتطويــر املــنتجات املــالــية 

اإلسالمية. 
ومت افـتتاح  بـرنـامـج الـورشـة مـن قـبل  مـعالـي السـيد عـبدالـعزيـز ولـد 
الــداهــي مــحافــظ الــبنك املــوريــتانــي املــركــزي، واألســتاذ عــبداإللــه 
بـلعتيق، األمـني الـعام للمجـلس الـعام لـلبنوك واملـؤسـسات املـالـية 
اإلســـالمـــية، حـــيث  مت تســـليط الـــضوء عـــلى  الـــصيرفـــة املـــالـــية 

اإلسالمية في املنطقة  في  ظل التطورات الراهنة. 
 وفـــي الـــبدايـــة، قـــدمـــت الـــورشـــة املـــفاهـــيم األســـاســـية املـــتعلقة 
بـالـهندسـة املـالـية واملـنتجات املـالـية فـي املـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية 
مـع شـرح حلـاضـر الـهندسـة املـالـية ومسـتقبلها. ثـانـيا، مت الـتطرق إلـى 
دور املــؤســسات املــالــية اإلســالمــية فــي تــطويــر املــنتجات. ثــالــثاً، 
مــنحت الــفرصــة لــلمشاركــني لــفهم صــناعــة الــهندســة املــالــية 
اإلســالمــية ومــنتجاتــها. ورابــعاً، مت الــتطرق إلــى أدوات الــتحوط 
املـتوافـقة مـع الشـريـعة ودور الـهندسـة املـالـية فـي إدارة اخملـاطـر وذلـك 
مــــن خــــالل دراســــة حــــاالت عــــملية واقــــعية واملــــشاركــــة فــــي 

التطبيقات العملية لتطوير املنتجات املالية.  
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هـذه املـبادرة هـي أحـد مخـرجـات الهـدف االسـتراتـيجي الـرابـع  اخلـاص بـدعـم املـوارد البشـريـة، والـذي مـن خـاللـه يـسعى 
اجملــلس الــعام لــتطويــر الــقدرات املــهنية فــي اخلــدمــات املــالــية اإلســالمــية، وبــصفة اجملــلس الــعام ممــثل لــلصناعــة املــالــية 
اإلسـالمـية، يهـدف إلـى تـوفـير مـنصات تـدريـبية تـدعـم منـو وتـطويـر املـوارد البشـريـة وجتـمع املـتخصصني فـي هـذه الـصناعـة 

 إلثراء احلوار وتعزيز تبادل املعرفة حول املسائل الهامة في الصناعة. 
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رابط زيارة املنتدى 
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ADVERTISE WITH US 

أسعار اإلعالن لعام  7 1 0 2     

اإلعالن في املجلة: 

سعر الصفحة اإلعالنية ضمن املجلة 200 دوالر أمريكي ملرة 
واحدة. 

إذا تم اإلعالن ألكثر من مرة تحتسب الصفحة اإلعالنية بسعر 
150 دوالر أمريكي لكل مرة تالية. 

اإلعالن في املواقع االلكترونية: 

صورة قياس 200 × 200 بـ  ٧٥    دوالر أمريكي شهرياً 
صورة قياس 250 × 600 بـ  ١٥٠  دوالر أمريكي شهرياً 

عدد الزيارات الشهرية ٥٠٠ ألف والسنوية ٦ مليون زيارة

http://www.giem.info

