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حتت رعاية �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد أ
الحمد ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي،
الدارية م�ؤمترها الدويل “ اجتاهات
مثّله ال�سيد م�صطفى ال�شمايل وزير املالية ،عقدت كلية العلوم إ
اقت�صادية عاملية  ”4حتت عنوان أ
ال�سالمي “ خالل
“الزمة املالية العاملية من منظور االقت�صاد إ
الفرتة  16 – 15دي�سمرب من عام  .2010ناق�ش امل�ؤمتر على مدى يومني ( )12ورقة علمية قدمها
باحثون توزعوا على ( )10دول عربية و أ�جنبية ،وا�ستقطب امل�ؤمتر ما يزيد على  250م�شارك ًا من
الكويت وخارجها مثلوا م�ؤ�س�سات مالية واقت�صادية ومعاهد علم خمتلفة من الكويت وخارجها.
بال�ضافة إ�ىل ع�رش أ�وراق قدمت يف اجلل�سات
نوق�شت يف امل�ؤمتر ورقتان رئي�سيتان إ
املقررة ح�سب حماور امل�ؤمتر وهي؛ دور أ
الخالقيات يف اال�ستقرار االقت�صادي ،والتمويل
ال�سالمي يف مقابل التمويل التقليدي ،ودور ال�سيا�سات االقت�صادية من منظور إ��سالمي وجتارب
إ
ؤ
أ
دولية وم��س�سية يف مواجهة الزمة من وجهة نظر إ��سالمية.

 .1كلمة االفتتاح
ا�ستهل امل�ؤمتر بكلمة ملمثل راعي امل�ؤمتر معايل ال�سيد م�صطفى ال�شمايل وزير املالية ،حيث
ذكر أ�ن العامل يواجه أ�زمة مالية جتذرت منذ عام  2007يف م�صدرها الواليات املتحدة أ
المريكية
لتنتقل إ�ىل الغالبية العظمى من دول العامل غنيها وفقريها ،املتقدمة منها والنامية ،وبت أ�ثري متفاوت
يف كل منها ح�سب طبيعة كل اقت�صاد ومدى حتمله للهزات أ
والزمات .كما ذكر أ�ن دول العامل
بد أ�ت مبعاجلة أ
الزمة باالنتظار والرتقب �آملة أ�ن يعالج ال�سوق نف�سه ح�سب �آليات االقت�صاد احلر،
ال أ�ن ما تبني الحق ًا من �ضخامة امل�شكلة وفداحة اخل�سائر و إ�فال�س العديد من امل�صارف على م�ستوى
إ� ّ
* باحث ومن�سق وحدة الن�شر العلمي  -املعهد العربي للتخطيط.
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العامل ويف الواليات املتحدة على وجه اخل�صو�ص فر�ض على الدول إ�جراء ًا إ��ستثنائي ًا وهو التدخل
احلكومي الذي تدرج ح�سب تطور أ
الزمة.
ويف هذا ال�سياق فقد قامت احلكومة الكويتية باتخاذ التدابري الالزمة ملواجهة �آثار أ
الزمة
املالية العاملية للحد من خطورتها على االقت�صاد الكويتي ب�إ�صدار قانون اال�ستقرار املايل لعام
 ،2009وكذلك من أ�جل م�ساندة البنوك الكويتية وتعزيز أ�و�ضاعها املالية وت�شجيعها على منح
القرو�ض اجلديدة لتحريك االقت�صاد ،كما قام بنك الكويت املركزي بتعزيز رقابته على امل�صارف
ب�إ�صدار ما يلزم من تعليمات ت�ستهدف املحافظة على �سالمة أ�و�ضاعها املالية وتفادي املمار�سات
والظروف التي أ�دت إ�ىل هذه أ
الزمة.
الزمة قد لفتت أ
وذكر ال�سيد ال�شمايل ب أ�ن هذه أ
ال�سالمي ومدى قدرته
النظار لالقت�صاد إ
على مواجهة أ
ال�سالمية وتعزيزها لت�شكل رافد ًا مهم ًا من
الزمات ،وبحث تطوير ال�صناعة املالية إ
روافد التنمية ملواكبة التطورات العاملية يف هذا املجال .ومتنى ممثل راعي امل�ؤمتر أ�ن متثل امل�ساهمات
من خالل املقرتحات والتو�صيات التي يتو�صل إ�ليها امل�ؤمتر �آليات للخروج من هذه أ
الزمة و أ�ية
ال�سالمي .
أ�زمات م�ستقبلية �سواء من خالل ال�صناعة امل�رصفية التقليدية أ�ومن منظور االقت�صاد إ

 .2الورقة الرئي�سية أ
الوىل
كانت الورقة أ
الوىل للدكتور حممد ال�صباح (الذي ف�ضل عدم ت�سميته ب�صفته الر�سمية ،بل
ب�صفته أ
الدارية اجلهة املنظمة للم�ؤمتر) .كانت الورقة
الكادميية ،باعتباره أ��ستاذ ًا يف كلية العلوم إ
الزمة املالية العاملية والقطاع امل�رصيف الكويتي” ،تناولت الدرو�س امل�ستفادة من أ
بعنوان “ أ
الزمة
املالية واالقت�صادية العاملية التي تفاقمت خالل الربع أ
الخري من عام  ،2008و أ�برز أ��سباب ن�شوئها
وهي :إ�ختالالت العمل امل�رصيف متمثلة يف �ضعف االن�ضباط االئتماين والرتاخي يف �رشوط منح
االئتمان ،وزيادة معدالت الرفع املايل و�ضعف يف إ�دارة املخاطر لدى امل�ؤ�س�سات املالية كال�ضعف
يف وظائف هذه أ
ال�سواق.
و أ��شارت ورقة الدكتور ال�صباح إ�ىل أ�ن أ
الزمة املالية واالقت�صادية قد أ�لقت بتداعياتها
على القطاعات امل�رصفية يف معظم دول العامل ومن �ضمنها القطاع امل�رصيف الكويتي .ويف �ضوء
بال�سواق ،فقد تركت هذه أ
ال�سالمية أ
الزمة �آثار ًا
حجم ارتباطات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية إ
ال�سالمية متثلت تداعياتها يف انخفا�ض أ��سعار أ
ال�صول املالية والعقارية،
�سلبية على البنوك إ
ال�سالمية،
ال�سالمية و أ�ي�ض ًا تباط�ؤ النمو يف إ��صدار ال�صكوك إ
وتباط�ؤ الطلب على أ�دوات التمويل إ
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وبالتايل فقد كانت تداعيات هذه أ
وال�سالمية ،وهو ما
الزمة م�ؤثرة على كل البنوك التقليدية منها إ
أ�وجد دعوات للنظر يف تطوير أ��ساليب ومناذج وممار�سات العمل امل�رصيف ،وخ�صو�ص ًا يف جمال
تطوير وحت�سني إ�دارات املخاطر جتنب ًا آلثار أ�ية أ�زمات مالية يف امل�ستقبل ،حتى تتمكن البنوك من
ممار�سة دور ريادي يف أ�داء اقت�صادات دولها.
ال�سالمية ب�إعادة تقييم مناذج العمل املوجودة
ويف هذا ال�سياق ،فقد طالبت الورقة البنوك إ
لديها وعلى وجه اخل�صو�ص من حيث تدعيم قواعدها الر أ��سمالية ،وحت�سني إ�دارة ال�سيولة ،مع تقييم
منتجاتها إلزالة املخاطر الكامنة يف ميزانيتها العمومية وحتقيق اال�ستقرار يف أ�و�ضاع التمويل لديها.
ومن جانب �آخر ،طالبت الورقة ال�سلطات الرقابية مبراجعة وحتديث الت�رشيعات املالية
ال�سالمية على توفري املنتجات أ
والدوات املنا�سبة
ال�سالمي ،مبا ي�ساعد البنوك إ
للعمل امل�رصيف إ
ال�رشايف والرقابي على أ�عمال هذه
لطبيعة عملها وا�ستقرار مواردها املالية ،ومبا يعزز الدور إ
ال�سالمية.
البنوك إ
أ
	��شارت الورقة إ�ىل ما تركته أ
الزمة املالية العاملية من ت أ�ثريات �سلبية على االقت�صاد
ال�صول نتيجة ملواجهة عدم الثقة يف أ
الكويتي ،متثلت بالرتاجع احلاد يف قيم أ
ال�سواق ،وتراجع
حجم الن�شاط االقت�صادي م�صحوب ًا ب�شح م�صادر التمويل وانقطاع بع�ضها ،و�ضعف قدرة ال�رشكات
الثار التي تركتها أ
بال�ضافة إ�ىل آ
الزمة على البنوك
على حتقيق العوائد وتزايد حجم مديونياتها إ
القرا�ضية وحمافظ التمويل وحمافظ
وال�سالمية ،والتي متثلت برتاجع قيمة حمافظها إ
التقليدية إ
إ��ستثماراتها املالية والعقارية.
وقد تناولت الورقة ما قامت به دولة الكويت بدعم مما تتمتع به من ت�صنيفات �سيادية
عالية من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية الرئي�سية بتوجيه ال�سيا�سة االقت�صادية لديها بجانبيها النقدي
واملايل ملواجهة �آثار أ
الزمة املالية العاملية على أ�و�ضاع القطاع امل�رصيف والو�ضع االقت�صادي يف
الكويت ب�صفة عامة .فعلى �صعيد ال�سيا�سة النقدية والرقابية إ�نتهج البنك املركزي �سيا�سة التخفيف
يف تطبيق هذه أ
الدوات ،وهي ال�سيا�سات التي ُبدىء بتطبيقها من قبل البنوك املركزية وال�سلطات
الرقابية يف معظم دول العامل .ويف هذا ال�سياق فقد قام البنك املركزي يف الربع أ
الخري من عام
الجراءات على �صعيد ال�سيا�سة الرقابية والنقدية متثلت ب�ضخ ال�سيولة
 2008باتخاذ حزمة من إ
يف اجلهاز امل�رصيف لفرتات ا�ستحقاق خمتلفة ،و إ�دخال تعديالت يف بع�ض الن�سب الرقابية بهدف
القرا�ض ،مبا ي�سمح بتو�سيع امل�ساحة االقرتا�ضية لديها ،وت�سهيل إ�ن�سياب تدفق
تخفيف �ضوابط إ
االئتمان امل�رصيف داخل قطاعات االقت�صاد الوطني للحد من حدوث انكما�ش يف االئتمان امل�رصيف.
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الجراءات التي اتخذها البنك املركزي يف هذا ال� أش�ن رفع احلد أ
الق�صى لن�سبة القرو�ض
ومن �ضمن إ
إ�ىل الودائع من  80%إ�ىل  ،85%وال�سماح للبنوك باعتبار العقارات من �ضمن ال�ضمانات املطلوبة
لتخفيف املخاطر االئتمانية ،وتخفيف ن�سبة متطلبات ال�سيولة من  20%إ�ىل  .18%أ�ما على �صعيد
ال�سيا�سة النقدية يف جمال �سعر الفائدة ،فقد قام البنك املركزي منذ بداية أ�كتوبر من عام 2008
ب�إجراء �ستة تخفي�ضات يف �سعر اخل�صم.

 .3الورقة الرئي�سية الثانية
البراهيم امل�ست�شار يف الديوان أ
المريي حتت عنوان
كانت هذه الورقة للدكتور يو�سف إ
ال�سيا�سات االقت�صادية والتمويل من مفهوم إ��سالمي .فذكر منذ البداية أ�ن هناك تداخل وتقاطع
كبري بني اجلانب النظري العلمي واجلانب الديني يف التحليل والقيا�س .ف أ�كد الباحث عن قناعته
بعدم وجود إ�قت�صاد ديني مبعناه الكامل ،فلي�س هناك من إ�قت�صاد م�سيحي واقت�صاد بوذي أ�و غريه،
فهناك اجتهادات ملعامالت مالية وجتارية إ��سالمية متفق على البع�ض منها وهناك اختالف حول
البع�ض آ
الخر منها ح�سب الظروف املحيطة.
ذكرت الورقة أ�ن أ
الزمة املالية قد أ�دت إ�ىل توقف النظام املايل العاملي ح�سب تعبري رئي�س
الوزراء الربيطاين ال�سابق جوردن براون ،أ�و كما و�صف الرئي�س أ
المريكي ال�سابق جورج
بو�ش أ��سواق املال ب أ�نها أ��صبحت م�سطولة ،ولكن احلقيقة هي أ�كرب من ذلك بكثري ،حيث تعترب هذه
الزمة من أ��سو أ� أ
أ
الزمات االقت�صادية يف التاريخ احلديث يف العامل من حيث حجمها ونطاق ت أ�ثريها
جغرافي ًا و�سكانياً ،حيث تراجع النمو االقت�صادي العاملي إ�ىل أ�دنى م�ستوياته بل أ��صبح بال�سالب
للمرة أ
الوىل منذ احلرب العاملية الثانية.
ذكر املحا�رض أ�ن هناك الكثري من امل�ؤ�رشات وال�سمات التي تبني عمق أ��سباب أ
الزمة ،وحدد
بالقرا�ض واالقرتا�ض وتخفيف تكلفة املخاطرة ،مما أ�دى
الفراط إ
الطار العام أل�سباب حدوثها يف إ
إ
ال�صول وال�سلع واملواد أ
باملح�صلة النهائية إ�ىل ت�ضخم يف أ��سعار وقيم أ
الولية .وقد �ساهم التطور
الكبري يف قطاع االت�صال والتكنولوجيا إ�ىل امتداد و�رسعة انت�شار هذه أ
الزمة ملعظم بقاع العامل،
كما �ساهمت التعديالت يف القوانني والت�رشيعات على م�ستوى العامل ،والتي �سميت بتحرير أ
ال�سواق
ومنها التعديالت التي أ�دخلت يف عام  1999على إ�ندماج البنوك التجارية والبنوك اال�ستثمارية
يف ت�شابك م�صالح امل�ؤ�س�سات امل�رصفية ،حيث مل تقت�رص امل�صارف على دورها التقليدي يف توفري
القرا�ض للم�شاريع وال�رشكات أ
والفراد ،بل تعدت ذلك الدور ال�ستحداث خدمات مالية جديدة من
إ
�صناديق و أ�دوات ا�ستثمارية وخلقت أ��سواق ًا لتلك أ
الدوات بالتمويل واالقرا�ض املقدم منها.
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تناولت الورقة أ
ال�صوات املنادية بالتغيري عند كل أ�زمة يتعر�ض لها االقت�صاد العاملي وهو
الزمة احلالية ،حيث تعالت أ
ما حدث يف أ
ال�صوات لتدخل احلكومة من خالل برامج إ�نفاق كبرية
أ�دت إ�ىل ارتفاع الدين العام يف العديد من الدول مما أ�دى إ�ىل حدوث أ�زمة يف أ�وروبا ،ناهيك
عن �رشاء أ��صول وتدخل يف إ�دارة م�ؤ�س�سات عمالقة �سواء كانت مالية أ�و �صناعية ،كما �سارع
ال�سيا�سيون ب�إ�صدار أ�كرب تعديالت على الت�رشيعات املنظمة أ
لل�سواق املالية تهدف إ�ىل خلق ا�ستقرار
مايل من خالل زيادة املحا�سبة وال�شفافية يف النظام املايل وحلماية دافعي ال�رضائب من خالل إ�نهاء
النقاذ املايل وحماية امل�ستهلك من التعامالت يف اخلدمات املالية اجلائرة.
عمليات إ
أ
	��شارت الورقة إ�ىل امتداد التيار املنادي بالتغيري إ�ىل معظم دول العامل يف �سبيل وقف
النهيار يف أ��سواق املال و أ��سواق العمل ،حيث ارتفعت معدالت البطالة ب�شكل كبري .كما خلقت
إ
النفاق أ�زمة جديدة متثلت يف أ�زمة الديون ال�سيادية التي ما زالت كثري من الدول تعاين
الزيادة يف إ
الحتاد أ
الوربي.
منها ،وهناك حاجة إلعادة بناء ج�سور الثقة ملعاجلتها يف دول إ
أ
القليمي واملحلي ،فقد أ��شارت الورقة إ�ىل ظهور بع�ض أ
ال�صوات التي تنتقد
	�ما على امل�ستوى إ
ال�سالمية إ�ىل أ�ن تعمقت أ
الزمة ،ليتبني
النظام املايل التقليدي وت�شيد بامل�ؤ�س�سات املالية واال�ستثمارية إ
أ�ن هذه أ
الدارة
ال�سالمي أ�و التقليدي .وقد كان الفارق فقط هو كفاءة إ
الزمة مل ت�ستثن أ�حد ًا �سواء إ
بالدارة التنفيذية.
الدارة إ
ونظم احلوكمة ال�سائدة يف ال�رشكة ،ودرجة تقييم املخاطر وعالقة جمل�س إ
هذا وقد ظهرت نتائج هذه أ
بالنخفا�ض
الزمة على االقت�صاد اخلليجي واملحلي ،حيث ت أ�ثر إ
الكبري يف أ��سعار النفط بحوايل  %70من أ�على قيمة له ،ليتح�سن بعد ذلك لي�صل يف أ�ح�سن أ
الحوال
إ�ىل أ�كرث من ن�صف ما كان عليه ( 147دوالر) .ونتيجة لذلك ،فقد حدث إ�نخفا�ض كبري و�سلبي يف

الجمايل احلقيقي يف الكويت بحوايل  %4.5بعد ارتفاعه بحوايل  %6يف عام ،2007
الناجت املحلي إ
كما تراجع م�ؤ�رش �سوق الكويت أ
ال
للوراق املالية بحوايل  .%38وبالرغم من هذه الت أ�ثريات ،إ� ّ
أ�نها تعترب �صغرية ن�سبي ًا إ�ذا ما قورنت مبا أ��صاب العديد من إ�قت�صادات العامل .

�شددت الورقة على أ�ن مواجهة �آثار أ
الزمة العاملية يجب أ�ن ال تهدف فقط إ�ىل رفع قيم
أ
ال�صول املالية والعقارية إ�ىل عهدها ال�سابق ،بل يجب أ�ن متثل فر�صة حقيقية ملواجهة االختالالت
الهيكلية املتزايدة التي تواجه االقت�صاد الكويتي منذ أ�كرث من  50عام ًا ،فالكويت دولة مالية عامة كما
اليجابية وال�سلبية رغم ًا عن إ�رادتها .أ
ي�سميها أ
فالزمة
ال�ستاذ جا�سم ال�سعدون ،حيث تتلقى ال�صدمات إ
احلقيقية لي�ست مالية ،بل تتمثل يف االختالالت الهيكلية التي تواجه الكويت ،وبالتايل ف�إن معاجلة
االختالالت �ست�ساهم يف ال�شفاء من �آثار أ
الزمة املالية العاملية وحت�صن االقت�صاد من أ�زمات مماثلة.
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ويف اخلتام أ�و�ضحت الورقة أ�ن هناك حاجة إ�ىل بو�صلة لبدء طريق التغيري والتطوير
ملعاجلة االختالالت ،و أ�ن الر ؤ�ية اال�سرتاتيجية للعام  ،2035التي بد أ�ت من توجيهات �صاحب
ال�سمو أ
المري بفكرة حتويل الكويت إ�ىل مركز مايل وجتاري إ�قليمي ،واالتفاق بني ال�سلطتني
الجنازات البارزة يف فرتة ما بعد
الت�رشيعية والتنفيذية على تلك الر ؤ�ية اال�سرتاتيجية ،هي أ�حد إ
أ
الزمة العاملية ،فواكب ذلك إ�قرار اخلطة التنموية للفرتة ( )2014 – 2009والتي تعترب اخلطوة
الهداف اال�سرتاتيجية يف الر ؤ�ية لواقع عمل يف أ
الوىل لرتجمة أ
أ
الجل املتو�سط.

الول :دور أ
 .4املحور أ
الخالقيات يف اال�ستقرار االقت�صادي
	��ستهدف هذا املحور تو�ضيح أ��سباب أ
الزمة االقت�صادية العاملية من وجهة نظر إ��سالمية
إ
وحتديد ال�ضوابط أ
ال�سالمي .نوق�شت ورقة
الخالقية يف الن�شاط االقت�صادي من منظور االقت�صاد إ
بحثية واحدة يف هذا املحور ،أ�فادت منذ بدايتها أ�ن هناك خلل يف أ��صل النظام الر أ��سمايل الذي يحكم
والزمات أ
الزمة أ
المر الذي يقف وراء هذه أ
العامل اليوم إ�قت�صادي ًا وا�ستثماري ًا ومتويلياً ،أ
الخرى
التي مر بها العامل على امتداد القرن املا�ضي وبدايات القرن احلايل .وللتدليل على ذلك فقد أ�فادت
الورقة أ�نه و�سط هذا اال�ضطراب املايل وترنح امل�صارف والبنوك العاملية و إ�عالن إ�فال�س العديد
من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية واالنتاجية ،كان هناك نوع �آخر من �صيغ اال�ستثمار وبرامج
ال�صريفة بقي معافى بعيد عن الت أ�ثريات ال�سلبية لهذه أ
ال�سالمية التي
الزمة ،أ�ال وهي ال�صريفة إ
ال من االقت�صاد النقدي ،حيث أ�ن اال�ستثمار ال�سلعي هو الذي يخلق
تقوم على االقت�صاد ال�سلعي بد ً
الن�سان ومتطلباته أ
ال�سا�سية وهو جوهر التنمية وقوامها ،بينما يعمل
فر�ص العمل ويوفر حاجات إ
الئتمانية بني امل�ستثمرين دون وجود
اال�ستثمار النقدي إ�ىل زيادة الت�ضخم النقدي وتداول العمليات إ
النتاجية ،وذلك مناف لعملية التنمية و أ�هدافها.
�سلع تقابلها ،و إ�ىل زيادة البطالة وتقليل العمليات إ
أ
	�ما يف ما يتعلق بال�ضوابط أ
ال�سالمية يف اال�ستثمار و�ضوابط املعامالت امل�رصفية
الخالقية إ
ال�سالمي أ
للزمة العاملية الراهنة لغريها
فيه ،فقد أ�كدت الورقة أ�ن املعاجلة التي يقدمها االقت�صاد إ
من أ
الزمات تتمثل يف ثالثة عنا�رص أ��سا�سية :معاجلة أ�خالقية ،ت�ضمن ال�سلوك املتزن يف عمليات
اال�ستثمار وعدم جتاوز القيم العقائدية التي ي�ؤمن بها امل�سلم ويلتزم ب أ�حكامها وقواعدها ،ومعاجلة
فنية م�رصفية حتدد أ�طر و�صيغ التمويل واال�ستثمار مبا ال يخرج عن دائرة مبد أ� احلالل واحلرام،
ومعاجلة رقابية ت�ضمن عدم انحراف أ
الن�شطة االقت�صادية واال�ستثمارية عن القواعد ال�رشعية ،مبا
يحقق رعاية الدولة ملجمل تلك أ
الن�شطة توجيه ًا وتخطيط ًا وتنظيمياً.
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ال�سالمي يف مقابل التمويل التقليدي
 .5املحور الثاين :التمويل إ
نوق�شت يف هذا املحور ورقتان بحثيتان إ��ستهدفتا تبيان أ�ثر كل من التمويل التقليدي
ال�سواق املالية أ
الوىل بعنوان “ :أ
الزمات املالية .كانت الورقة أ
وال�سالمي يف أ
والزمات املالية
إ
أ
ال�سالمي قادر على تقدمي إ�طار
واالقت�صادية من منظور إ��سالمي” ،هدفت إ�ىل بيان �ن النظام إ
ال�سواق املالية ،مبا ي�ضمن انتفاء أ��سباب أ
متكامل لعمل أ
الزمات املالية واالقت�صادية ،وبالتايل
يجنبها الوقوع يف براثن تلك أ
الزمات من جهة وتعظيم رفاه املجتمع من جهة أ�خرى.
تتمثل أ�هم نتائج هذه الورقة يف أ�ن كفاءة أ
ال�سواق املالية التقليدية هي كفاءة منقو�صة،
حيث ال حتقق العدالة بني أ�طراف التبادل ،وت�ؤدي إ�ىل اتخاذ البع�ض قرارات غري �سليمة نتيجة
قيام بع�ض املتعاملني بالتالعب يف أ��سعار املنتجات املالية وعدم امل�ساواة بني املتعاملني يف املعلومات
ال مدعم ًا لف�شل ال�سوق املالية ،كما بينت أ�ن
املتوفرة .بينت الورقة أ�ن التعامل يف الربا يعد عام ً
ال�سالمية كفيل بتجنيب أ
ال�سواق
ال�سالمي وتوافر مباديء الر�شادة والكفاءة إ
اكتمال ال�سوق املايل إ
املالية الف�شل والوقوع يف أ
الزمات املالية واالقت�صادية ،أ�و�صى كاتب الورقة ب�رضورة العمل
ال�سالمي ،من أ�جل توفري املناخ العام املنا�سب
اجلاد لتذليل التحديات أ�مام اكتمال ال�سوق املايل إ
لعمل أ
ال�سالمية.
ال�سواق املالية وفق ًا لل�رشيعة إ
أ
ال�سالمي املايل
	�ما الورقة الثانية حتت هذا املحور ،فقد كانت حتت عنوان “ :ال�سوق إ
�صمام أ�مان ألزمات امل�ستقبل” .عر�ضت الورقة مفهوم ال�سوق املايل باملفهوم التقليدي ،أ
والدوات
التي ي�ستخدمها ال�سوق املايل لتحقيق أ
الهداف املرجوة منه ،وتناولت أ�نواع و أ�همية ال�سوق املايل
ال�سالمي .وتو�صلت إ�ىل أ�ن هناك �ضوابط خا�صة أ
ال�سالمية تتمثل بااللتزام
لل�سواق املالية إ
إ
ال�سالمية .ثم عر�ضت ن� أش�ة وتنظيم العقود امل�ستقبلية و أ��سواقها و أ�نواع عقود
بال�ضوابط ال�رشعية إ
االختيار وهي و�سائل ال تتعامل بها أ
ال�سالمية ،لذلك كان هناك عدد من ال�سلبيات
ال�سواق املالية إ
املرتتبة على أ
ال�سالمي أ
لل�سواق
ال�سواق املالية التقليدية ،فعر�ضت الورقة باملقابل التكييف الفقهي إ
املالية ولعقود االختيار والبدائل ال�رشعية للخيارات ،والبدائل املقرتحة القابلة للتطبيق ،والتي
ال�سالمي.
ت�صلح ألداء املق�صود من وظيفة ال�سوق املايل إ
بينت الورقة كيف ل�سوق مايل إ��سالمي توفري �صمام أ�مان ألزمات امل�ستقبل
املالية وكيفية معاجلتها من خالل اال�ستثمار يف أ
ال�سالمية وامل�شتقات
الوراق املالية إ
ال�سالمية .وتناولت الورقة التطبيقات والتجارب العملية أ
ال�سالمية
لل�سواق املالية إ
إ
وكيفية االرتقاء أ
ال�سالمية يف إ�طار التوجيهات ال�رشعية.
بال�سواق املالية يف الدول إ
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ولكن الورقة مل تقم با�ستعرا�ض جتارب ناجحة تفيد بعدم ت أ�ثر امل�ؤ�س�سات
ال�سالمية أ
بالزمات املالية العاملية.
إ

ال�سالمي
 .6املحور الثالث  :معدل الفائدة وبدائله يف االقت�صاد إ
كانت الورقة البحثية أ
الوىل حتت هذا املحور بعنوان “ :بدائل معدل الفائدة يف االقت�صاد
ال�سالمي و أ�ثرها يف إ�دارة أ
الزمة االقت�صادية العاملية “ .بينت الورقة أ�ن الفارق اجلوهري بني
إ
ال�سالمية يتمثل بوجود ال�صيغ من حيث عددها و�صورها ،يف حني توجد
امل�صارف الربوية وتلك إ
�صيغة يتيمة واحدة يف امل�صارف الربوية ت�ستخدم من خاللها مواردها املالية يف عملية اال�ستثمار،
وذلك عرب القرو�ض التي تفر�ضها للمتعاملني معها مقابل الفائدة ،توجد باملقابل عدة �صيغ متاحة
للم�صارف اال�ستثمارية ت�ستخدم من خاللها مواردها املالية ،وهي مبجموعها �صيغ إ��ستثمارية متثل
النتاج.
عائد ًا لها ،والذي قد يكون ربح ًا أ�و (خ�سارة) أ�و أ�جرة أ�و ح�صة من إ
ويعتقد كاتب الورقة ب أ�ن هذا التنوع يف �صور و أ��شكال إ��ستخدام املوارد املالية يف امل�صارف
ال أ�ن الورقة مل تو�ضح أ
ال�سالمية يعطيها قدرة أ�كرب على إ�دارة أ
بالرقام
الزمات االقت�صادية .إ� ّ
إ
الزمة أ
الثار ال�سلبية الناجمة عن أ
ال�سالمية آ
الخرية.
كيف أ�مكن جتنيب بع�ض امل�صارف إ
أ
ال�سالمية
	�ما الورقة الثانية يف هذا املحور ،فقد كانت حتت عنوان “ :دور امل�صارف إ
يف التنمية االقت�صادية :ر ؤ�ية م�ستقبلية” .إ��ستهدفت هذه الورقة التنب�ؤ باملتغريات املحتملة يف هيكلية
و أ�داء ال�صناعة امل�رصفية خالل ال�سنوات القادمة وتوقع ال�سيا�سات املنظمة التي �ست�ؤثر يف هذه
ال�سالمية ،ولكنها أ�خفقت يف كيفية زيادة
ال�صناعة .تناولت الدرا�سة ال�صورة امل�ستقبلية لل�صريفة إ
قدرتها على امل�شاركة الفاعلة يف التنمية االقت�صادية.

 .7املحور الرابع  :جتارب دولية وم ؤ��س�سية يف مواجهة أ
الزمة من وجهة نظر �إ�سالمية
كانت الورقة أ
ال�سالمية يف احلد من
الوىل حتت هذا املحور حتت عنوان “ :دور امل�صارف إ
ال�سالمية أ
تداعيات أ
الردنية)” وهدفت الورقة إ�ىل إ�لقاء
الزمة املالية العاملية (دليل امل�صارف إ
الزمة املالية العاملية من حيث أ
ال�سالمي و أ�ثره على أ
ال�سباب الرئي�سية
ال�ضوء على أ�همية التمويل إ
أ
ال�سالمي يف احلد من تداعيات
للزمة وت أ�ثريها على إ�قت�صادات الدول العربية و أ�همية التمويل إ
هذه أ
الزمة.

أ
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ت�ؤكد الورقة على أ�ن التعامل بامل�شتقات املالية واملتمثلة ب أ��سواق العقود آ
الجلة و أ��سواق
العقود امل�ستقبلية و أ��سواق اخليارات املالية وعقود املبادالت كانت أ�هم أ
ال�سباب الرئي�سية لهذه
أ
الفراط بنظام البطاقات االئتمانية من جهة وانخفا�ض أ��سعار الفائدة من جهة
الزمة ،إ��ضافة إ�ىل إ
أ�خرى ،أ
المر الذي ترتب عليه زيادة القرو�ض املمنوحة للم�ستثمرين وخا�صة يف ما يتعلق بالقرو�ض
العقارية التي زادت من ظاهرة ما يعرف بالتوريق ،وهو ما أ�وجد حمفظة كبرية ومتنوعة من
أ��صول عالية املخاطرة لدى البنوك من الرهون العقارية.
ال�سالمي يعترب أ�حد البدائل أ
ال�سا�سية ملعاجلة
تو�صلت الورقة إ�ىل نتيجة مفادها أ�ن البديل إ
هذه أ
ال�سالمية تعمل �ضمن منظومة تت�سم بقواعد و�ضوابط معينة تعمل على
الزمة كون البنوك إ
منع التعامل بامل�شتقات املالية واحلد من الديون وتوجيهها وجهة إ��سالمية تت�سم بالقيم أ
والخالق
أ
والمان وال�صدقية.
وكانت الورقة الثانية يف هذا املحور حتت عنوان “ :أ
الزمة املالية العاملية ،أ��سبابها و�سبل
معاجلتها من منظور إ��سالمي”.بحثت هذه الورقة أ
ال�سباب احلقيقية أ
للزمة من منظور إ��سالمي
ال�سالمي للحد من هذه التداعيات وال�سبل الكفيلة
وتداعياتها االقت�صادية ،وحاولت طرح البديل إ
المن أ
ال�سالمية تعمل �ضمن قواعد أ
والمان واال�ستقرار وتقليل
ملعاجلتها ،كون امل�صارف إ
والخالق مثل أ
املخاطر ،ألنها تقوم على منظومة من القيم واملثل أ
المانة وامل�صداقية وال�شفافية
والتعاون والتكامل .ولكن الورقة مل تعر�ض مدى أ�همية هذه املعطيات يف احلد من �آثار أ
الزمة
ال�سالمية.
االقت�صادية العاملية على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات إ
ال�سالمي
الطار إ
كما نوق�شت ورقة ثالثة يف هذا املحور حتت عنوان “ :ال�سيا�سة النقدية يف إ
ال�سالمي خللق اال�ستقرار
الطار إ
(التجربة ال�سودانية)” .تلخ�ص الورقة أ�هداف ال�سيا�سة النقدية يف إ
املايل واالقت�صادي وحتقيق النمو والرفاهية والعمالة الكاملة وحت�سني عدالة توزيع الرثوة.
ت�شري الورقة إ�ىل آ
الليات والو�سائل املتاحة للبنك املركزي إلدارة ال�سيا�سة النقدية يف
ال�سالمي ،فهناك �آليات التدخل املبا�رش مثل ال�سقوف التمويلية (االئتمانية)
إ�طار النظام امل�رصيف إ
والتوجيهات املبا�رشة لتوزيع التمويل امل�رصيف بني القطاعات واحلث أ
الدبي ،إ��ضافة إ�ىل آ
الليات
الدارة يف
غري املبا�رشة ،وهي هوام�ش املرابحات ،ون�صيب العميل يف عقود امل�شاركة ،وهوام�ش إ
عقود امل�ضاربة ،ون�سبة االحتياطي النقدي القانوين ،وعمليات مبادلة النقد أ
الجنبي ،ونوافذ البنك
املركزي للتمويل ،وعمليات ال�سوق املفتوحة (بيع و�رشاء �شهادات م�شاركة البنك املركزي (�شمم)
الليات أ
و�شهادات م�شاركة احلكومة (�شهامة) .علم ًا ب أ�ن هذه آ
الخرية ،خال�صة ملجهودات بنك
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ال�سودان املركزي يف بحثه امل�ستمر عن �آليات غري مبا�رشة تتفق مع أ
ال�س�س ال�رشعية لتنفيذ ال�سيا�سة
والدارية للو�سائل املبا�رشة.
النقدية و إ�دارة ال�سيولة ،وتخفي�ض التكلفة االقت�صادية إ
ومن خالل التجربة ال�سودانية ،تبني الورقة جناح أ�غلب آ
الليات غري املبا�رشة لل�سيا�سة
ال آ
للليات التقليدية
ال معقو ً
النقدية و إ�دارة ال�سيولة التي ا�ستخدمت ،و أ�نها توفر للبنك املركزي بدي ً
القائمة على �سعر الفائدة للتدخل من خالل عمليات ال�سوق املفتوحة .إ��ضافة إ�ىل أ�ن باب تطوير هذه
آ
الليات ال زال مفتوح ًا ملواكبة امل�ستجدات يف إ�طار ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية.

.6خامتة
أ
	�دى النقا�ش املتبادل وامل�ستفي�ض إ�ىل تعميق املعرفة واال�ستفادة املتبادلة من اخلريات
الداء حول �آفاق طول أ
للباحثني واحل�ضور الذين اجتمعوا يف هذه املظاهرة العلمية لتبادل أ
الزمة
ال�سالمي .متخ�ضت
املالية العاملية الراهنة وفق املنظور التقليدي وكذلك من منظور النظام إ
النقا�شات واملداخالت عن عدد من التو�صيات تتعلق يف جمملها:

أ�و ًال :التو�صيات العامة
النفاق العام على م�شاريع التنمية احلقيقية
متخ�ضت املناق�شات عن �رضورة الرتكيز يف إ
وم�شاريع البنية التحتية التي ت�صاحب أ�هداف التنمية املتوازنة ،وكذلك �رضورة العمل للحد الن�سبي
النتاج احلقيقي للدول
من التبعية االقت�صادية للعامل الر أ��سمايل و إ�ن�شاء أ��سواق إ�قليمية متكاملة تعزز إ
النامية .كما طالب احل�ضور ب�ضبط قدرة امل�صارف مبختلف أ�نواعها لل�سعي نحو إ�يجاد �آليات
االئتمان وفق �ضوابط البنوك املركزية واتفاقيات بازل.
وكذلك فقد أ�كد احل�ضور على احلذر ال�شديد يف التعامل بامل�شتقات املالية ،واحلذر ال�شديد لدى
امل�صارف من تقدمي قرو�ض ذات خماطر عالية و�سجل إ�ئتماين �ضعيف للمقرت�ضني .كما أ�و�صى
ال�سواق عموم ًا أ
امل�ؤمتر ب�رضورة التدخل احلكومي يف تنظيم أ
وال�سواق املالية على وجه اخل�صو�ص،
ملا للتحرر غري املدرو�س من القوانني من خماطر ونتائج �سلبية على حركة أ
ال�سواق املالية ،و إ�عادة
النظر يف التعامل مع م�ؤ�س�سات ووكاالت الت�صنيف العاملية املتخ�ص�صة بالتعامالت املالية.

ال�سالمي
ثاني ًا :التو�صيات يف جمال النظام إ
ال�سالمي لل�صيغ اال�ستثمارية التي
بالجماع على �رضورة تنويع القطاع امل�رصيف إ
أ�و�صى امل�ؤمتر إ
يتعامل بها ،وعدم االقت�صار على املرابحة ،و�رضورة التحول لل�صيغ أ
الخرى مثل اال�ست�صناع واملزارعة

أ
ال�سالمي
الزمة االقت�صادية العاملية من منظور االقت�صاد إ
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ال�سالمي للتنمية بو�ضع م�ؤ�رش مثقل نوعي أ
للرباح يتوافق مع أ�حكام
وغريها ،وعلى �رضورة قيام البنك إ
ال�رشع ،ويكون امل�ؤ�رش حركي ًا تتم مراجعته ب�شكل دوري ،كلما اقت�ضت الظروف االقت�صادية العاملية
ال�سالمية م�ؤ�رش ًا ا�سرت�شادي ًا أ
للرباح بعيد ًا عن أ��سعار الفائدة ال�سائدة.
ذلك ،وهو ما يقدم للم�صارف إ
كما أ�و�صى امل�ؤمتر ب�إيجاد مرجعية تعمل على إ�يجاد حلول �شاملة للم�شاكل الناجمة عن تعدد
ال�سالمية ،وعلى �رضورة التزام امل�ؤ�س�سات
الفتاوي بني هيئات الفتاوي يف �صناعة ال�صريفة إ
الجتماعية واالقت�صادية ،من خالل ا�ستخدام أ�موال الزكاة و أ�موال
ال�سالمية بالتنمية إ
املالية إ
الوقف لتحقيق أ�هداف �رشعية ،وعدم اقت�صار أ�هدافها لتحقيق أ�كرب ربح ممكن .كذلك فقد أ�كد
ال�سالمية مع البنوك املركزية يف ر�سم ال�سيا�سة
امل�ؤمتر على �رضورة تعاون امل�ؤ�س�سات املالية إ
النقدية ،والتن�سيق بني مفاهيم عر�ض النقود من جهة ومفاهيم عر�ض ال�سلع واخلدمات احلقيقية من
جهة أ�خرى ،وذلك بهدف التحكم يف أ
ال�سعار ومنع الت�ضخم ،وبالرتكيز على إ�يجاد منتجات مالية
جديدة ،بهدف تو�سيع جماالت اال�ستثمار احلقيقي و إ�يجاد أ��سواق إ�قت�صادية مالية جديدة حقيقية
وغري تقليدية.

