اإلطاز املكاصدي يالستجُاز
املشؤوٍ اجتُاعيا وايوساطة املايية
ايكائُة عًى ايكيِ
َاييزيا أمنوذجا

األستاذ ايدنتوز يوْص صواحلي
نبري ايباحجني ،وزئيص شعبة املصسفية اإلسالَية
األنادميية ايعاملية يًبحوث ايشسعية يف املايية اإلسالَية إسساَ -اييزيا
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اإلؿمار اظمؼاصدي يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا
وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ
مايمقزيا أكؿقذصما
إؽمتاذ ايمدىمتقر يقكس صقاحلل
ىمبغم ايمباضمثكم ،ورئقس ؾمعبة اظمرصهمقة اإلؽمالمقة
إىماديؿقة ايمعاظمقة يمؾبحقث ايمممفمقة دم اظمايمقة اإلؽمالمقة (إرسا-مايمقزيا)

اظمؼدّ مة
يٕمدّ آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م ،واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘م َٞمؿ أسمرز
اًمتقضمٝم٤مت اجلديدة ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .وضم٤مءت هذه اًمتقضمٝم٤مت ُمتٜم٤مهمٛم٦م
ُمع طمرص اهلٞمئ٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م يم٤مُٕمؿ اعمتحدة قمغم ووع أهداف ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م،
وطمرص اعم١مؾمً٤مت قمغم آًمتزام سمام يٕمرف سمثالصمٞم٦م "اًمٌٞمئ٦م ،واعمجتٛمع ،واحلقيمٛم٦م"٪
سم٤مًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل.
وطمرص يمثػم ُمـ اًمدول قمغم آًمتزام سم٤مشمٗم٤مىمٞم٦م سم٤مريس  2015اخل٤مص٦م
ّ
هذه اًمتقضمٝم٤مت أصم٤مرت ىمرحي٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم اعمِمتٖمٚملم سم٤معم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،
ومٕمٛمدوا إمم شم٠مصٞمٚمٝم٤م وشم٘مّمٞمده٤م وحم٤موًم٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم جم٤مٓت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
وُم١مؾمً٤مهت٤م يم٤مًمٌٜمقك ،وذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم ،وإؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م .وذم هذا اًمًٞم٤مق،
اظمت٤مر هذا اًمٌح٨م دراؾم٦م اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م
اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ .وهيدف هذا اًمٌح٨م إمم حتديد وُمٜم٤مىمِم٦م أهؿ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م
اعمرقمٞم٦م ذم آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ ُمع اًمؽميمٞمز
قمغم اًمٜمٛمقذج اعم٤مًمٞمزي .يمام ؾمٞمًٕمك اًمٌح٨م إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمآراء آىمتّم٤مديلم
اًمّم َٚم٦م سم٤معمقوقع،
اإلؾمالُمٞملم واخلؼماء اعم٤مًمٞملم ذم حتديد اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذات ِّ
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وؾمٞمِمػم اًمٌح٨م –سم٤مىمتْم٤مب -إمم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمٝمجٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜم َٔمر اعم٘م٤مصدي ذم
اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وىمد اشمٌع اًمٌ٤مطم٨م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل واًمتحٚمٞمكم ذم ُمٜم٤مىمِم٦م
اعمقوقع.
وؾمٞمتٜم٤مول اًمٌ٤مطم٨م هذا اعمقوقع ذم صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م رئٞمًٞم٦م:
اظمبحث إول :آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ.
اظمبحث ايمثاين :ؾم١مال اعمٜمٝم٩م ذم إصمٌ٤مت اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة.
اظمبحث ايمثايمث :اعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م ًمالؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م
قمغم اًم٘مٞمؿ.
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اظمبحث إول :آؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا
وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ
سمرزت شمقضمٝم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ُمتٜمققم٦م شمٌٜمتٝم٤م هٞمئ٤مت قم٤معمٞم٦م يم٤مُٕمؿ اعمتحدة ،يمام شمٌٜمّتٝم٤م ّ
يمؾ
اًمدول قمغم ُمًتقى ُمِم٤مريٕمٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمقي٦م اعمًتداُم٦م ٪وهتدف هذه اعمِم٤مريع إمم
حت٘مٞمؼ مجٚم٦م ُمـ إهداف آىمتّم٤مدي٦م ،واًمٌٞمئٞم٦م ،وآضمتامقمٞم٦م ،يمام فمٝمرت ُمًٛم ّٞم٤مت
يمثػمة شمٕمؼم قمـ هذه اًمتقضمٝم٤مت ُمٜمٝم٤م آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م ،واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م
اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ .وؾمٜمٚم٘مل سمٕمض اًمْمقء قمغم هذيـ اعمٗمٝمقُملم ذم اًمٕمٜم٤مس أشمٞم٦م.
()1
أ .آؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا .

أي اؾمتثامر هيدف إمم اًمرسمح واقمتٌ٤مر اجلقاٟم٥م آضمتامقمٞم٦م واًمٌٞمئٞم٦م إلطمداث
هق ّ
يِمجع قمغم آؾمتثامرات اًمتل حت٤مومظ قمغم اًمٌٞمئ٦م ،وحتٛمل
شمٖمٞمػم إجي٤ميب ،وهذا اًم٘مٓم٤مع ّ
اعمًتٝمٚمؽ ،وحت٤مومظ قمغم طم٘مقق اإلٟمً٤من ،وسمٛمقضم٥م أهداف هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتثامر،
يٛمتٜمع يمثػم ُمـ أرسم٤مب إُمقال قمـ آؾمتثامر ذم اًمٙمحقل ،واًمتٌغ ،وإيمؾ اًمنيع،
واًم٘مامر ،وصٜم٤مقم٦م إومالم اإلسم٤مطمٞم٦م ،وإؾمٚمح٦م ،ووؾم٤مئؾ اإلضمٝم٤مض وهمػمه٤م .ويْمٌط
هذا آؾمتثامر سمٓمرق قمديدة ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ىمٞم٤مم احلٙمقُم٦م سمٛمٜمع سمٕمض اًمّمٜم٤مديؼ آضمتامقمٞم٦م
يمّمٜمدوق اعمٕم٤مؿم٤مت ُمـ آؾمتثامر ذم اعمج٤مٓت همػم اعمً١موًم٦م اضمتامقمٞم٤م.
وذم آؾمتثامرات احلديث٦م ،هٜم٤مك اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت قمديدة ًمتحٗمٞمز آؾمتثامرات
اعمً١موًم٦م اضمتامقمٞم٤م ،وم٘مد شمقضمٝم٧م سمٕمض اعم١مؾمً٤مت آضمتامقمٞم٦م إمم إىمٜم٤مع أرسم٤مب إُمقال
ًمتٛمقيؾ اًمٗمئ٤مت وٕمٞمٗم٦م اًمدظمؾ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ متقيالت اًمٌٜمقك اًمتج٤مري٦م سمًٌ٥م
()1

.https: //www.investopedia.com/terms/s/sri.asp
شمؿ اًمدظمقل قمغم اعمقىمع سمت٤مريخ.2020-07-14 :
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وٕمػ اجلدارة آئتامٟمٞم٦م هلذه اًمٗمئ٤مت ،وسمٗمْمؾ آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م متٙمٜم٧م
ومئ٤مت يمثػمة ُمـ شمٚمٌٞم٦م طم٤مضمٞم٤مهت٤م اًمّمحٞم٦م ،واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ،واًمٕم٘م٤مري٦م ،واًمتج٤مري٦م .وقمٚمٞمف
وم٤مٓؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م هيدف إمم إطمداث شم٠مصمػم اضمتامقمل واىمتّم٤مدي ذم ىمٓم٤مقم٤مت
طمٞمقي٦م ُمثؾ متٙملم اًمٗمئ٤مت اعمحروُم٦م ُمـ اًمتٛمقيؾ ،وشمقومػم اًمْمامٟم٤مت اعم٤مًمٞم٦م هل٤م ،وشمٓمقير
اًمٓم٤مىم٦م اخلياء اًمّمدي٘م٦م ًمٚمٌٞمئ٦م وهمػمه٤م.
سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت احلديث٦م ذم اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم اإلؾمالُمل يم٤مًمتجرسم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م ووٕم٧م
سمٞمئ ً٦م وإـم٤مر ًا شمِمٖمٞمٚم ّٞم ً٤م قم٤م ُّم ً٤م ًمالؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م .أُم٤م اًمٌٞمئ٦م ومتتٛمثؾ ذم سمٕمض
اًمٕمٜم٤مس إؾم٤مؾمٞم٦م ُمٜمٝم٤م شمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق أدوات آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م ،وشمقؾمٞمع
ىم٤مقمدة اعمًتثٛمريـ (اًمٌ٤مئٕمقن واعمِمؽمون) ،وهمرس ىمٞمؿ احلقيمٛم٦م ،وشمّمٛمٞمؿ هٜمدؾم٦م
ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ،أُم٤م اإلـم٤مر اًمتِمٖمٞمكم اًمٕم٤مم ومٞمتٛمثؾ ذم حتديد ـمٌٞمٕم٦م اعمِم٤مريع اعمٜم٤مؾمٌ٦م،
وُمراضمٕمتٝم٤م ،ورومع شم٘م٤مرير دوري٦م ًمٚمٛمًتثٛمريـ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتثامر( .)1ويٛمثؾ
اًمِمٙمؾ إول واًمث٤مين أشمٞملم سمٞمئ٦م وإـم٤مر آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م.
اًمِمٙمؾ  :1سمٞمئ٦م آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م ذم اًمٜمٛمقذج اعم٤مًمٞمزي

()2

يٕمتٛمد اًمٜمٛمقذج أقماله قمغم مخً٦م ُمٌ٤مدئ أؾم٤مؾمٞم٦م:
()1

Sustainable and Responsible Investment roadmap for the Malaysian capital market,
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=89dea0ab-f671-4fceb8e4-437a2606507c.

شمؿ اًمدظمقل قمغم اعمقىمع سمت٤مريخ.2020-8-5 :
()2

اًمِمٙمؾ إول واًمث٤مين ،اعمرضمع ٟمٗمًف.
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 .1شمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق أدوات آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م وذًمؽ سمٓمرح ُمٜمتج٤مت ُمثؾ
اًمّمٙمقك اخلياء حمتٗمٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م ،ومتقيؾ ُمِم٤مريع حتًلم اعمًتقى اًمدراد،
واقمتامد اًمرىمٛمٜم٦م ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اؾمتخدام اًمقرق ،وشمدوير اعم٤مدة اًمٌالؾمتٞم٦م اًمتل
شمًتخدم ذم صٜمع سمٓم٤مىم٤مت آئتامن ،وسمٓم٤مىم٤مت احلًؿ اًمٗمقري اإلؾمالُمٞم٦م.
 .2شمقؾمٞمع ىم٤مقمدة اعمًتثٛمريـ ُمـ ُمِمؽمي اعمٜمتج٤مت ؾمقاء أيم٤مٟمقا أومرادا أم ُم١مؾمً٤مت.
 .3سمٜم٤مء ىم٤مقمدة اعمًتثٛمريـ ُمـ اًمٌ٤مئٕملم ؾمقاء أيم٤مٟمقا ذيم٤مت ُمدرضم٦م أم همػم اعمدرضم٦م.
 .4همرس ىمٞمؿ احلقيمٛم٦م يم٤مإلومّم٤مح ،واًمِمٗم٤مومٞم٦م ،واًمٕمداًم٦م ،وآؾمت٘مالًمٞم٦م ،وووع
ُم١مذات يمٛمٞم٦م ًمالؾمتداُم٦م.
 .5هٜمدؾم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اخل٤مص٦م سم٘م٤مقمدة سمٞم٤مٟم٤مت اعمًتثٛمريـ.
وشمتٕمزز هذه اًمٌٞمئ٦م سم٢مـم٤مر شمِمٖمٞمكم ُمٙمتٛمؾ يتٛمثؾ ذم اًمِمٙمؾ أيت:
اًمِمٙمؾ  :2اإلـم٤مر اًمتِمٖمٞمكم ًمالؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م

حيدد اإلـم٤مر اًمتِمٖمٞمكم ًمالؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م أرسمٕم٦م جم٤مٓت أؾم٤مؾمٞم٦م:
 .1طمٍم طمّمٞمٚم٦م اًمتٛمقيؾ (يمحّمٞمٚم٦م اًمّمٙمقك ُمثال) ذم ُمِم٤مريع آؾمتثامر اعمً١مول
اضمتامقمٞم٤م.
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 .2حتديد اعمِم٤مريع اعمًٛمقح هب٤م يم٤مًمٓم٤مىم٦م اعمتجددة ،واًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م،
وشمٓمقير إوىم٤مف.
 .3اًم٘مٞم٤مم سم٤معمراضمٕم٦م اًمدوري٦م ُمـ ظمالل شمٕمٞملم ُمراضمع ظم٤مص ي٘مقم سم٤معمٝمٛم٦م.
 .4رومع شم٘م٤مرير ؾمٜمقي٦م ًمٚمٛمًتثٛمريـ ُمـ أضمؾ شم٘مقيؿ إداء وُمدى حت٘مؼ إهداف
اعمًٓمرة.
وسمٛمقضم٥م ذًمؽ ،شمؿ إصدار صٙمقك شمتقاومؼ ُمع آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م
 ،SRI Sukukواًمّمٙمقك اخلياء اخل٤مص٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م ،وسمٓم٤مىم٤مت احلًؿ
اًمٗمقري اعمٕم٤مد شمدويره٤م يمتٚمؽ اًمتل أصدره٤م سمٜمؽ  ،Islamic RHBوصٜم٤مديؼ اؾمتثامري٦م
ُمتقاوم٘م٦م ُمع صمالصمٞم٦م "اًمٌٞمئ٦م ،واعمجتٛمٕمل ،واحلقيمٛم٦م" ) ،(ESGواًمّمٙمقك اًمتل أصدره٤م
سمٜمؽ  HSBC Amanahواعمتقاوم٘م٦م ُمع أهداف إُمؿ اعمتحدة ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م
.SDGs
ويقوح اًمِمٙمؾ أيت ٟمٛمقذضم٤م ُمـ اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞم٦م اخلياء اًمّم٤مدرة ذم
ُم٤مًمٞمزي٤م قم٤مُمل ُ2017مق2018م.

اًمِمٙمؾ  :3اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞم٦م اخلياء اًمّم٤مدرة ذم ُم٤مًمٞمزي٤م ُمـ اًمٗمؽمة ُم٤م سملم  2017م و2018م
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يالطمظ قمغم ُمٕمٔمؿ هذه اًمّمٙمقك ّأن٤م هتدف إمم سمٜم٤مء حمٓم٤مت اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م
اًمّمدي٘م٦م ًمٚمٌٞمئ٦م ،يمام يالطمظ أٟمّف شمؿ إصداره٤م ذم ومؽمة وضمٞمزة ُم٤م يٕمٜمل وضمقد ـمٚم٥م
قمٚمٞمٝم٤م ،وٟمج٤مح قمٛمٚمٞم٤مت اًمتًقيؼ هل٤م ،وفمٝمقر ذحي٦م ضمديدة ُمـ اعمًتثٛمريـ يٜمِمدون
آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م وومؼ ُمٌ٤مدئ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
وفمٝمر اًمتٛمقيؾ اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ ذم ُمِم٤مريع
ٟمٚمخّمٝم٤م ذم اجلدول أيت:
ايمبـؽ
()1

Muamalat

اظممموع ( SRIأو )VBI
-اًمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م

إداة
-مجع واؾمتثامر اًمقىمػ

-إصدار سمٓم٤مىم٦م احلًؿ ومقري اعمًامة اًمٜم٘مدي.

()2

Bank Islam

"قم٤مئِم٦م"

-وىمػ.

متقيؾ ُمدارس وقم٘م٤مرات

وىمػ.

()3

HSBCAmanah

شمٜمٛمٞم٦م ُمًتداُم٦م

إصدار صٙمقك ُمتقاوم٘م٦م
ُمع أهداف إُمؿ اعمتحدة
ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م.

()1

اٟمٔمر ٟمٛمقذضم٤م ُمـ اعمِم٤مريع اًمقىمٗمٞم٦م ذم ىمٓم٤مقمل اًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم شم٘مرير سمٜمؽ ُمٕم٤مُمالت اعمٜمِمقر ذم 10أسمريؾ
 2017قمغم اًمراسمط اًمت٤مزم:
http:
//www.muamalat.com.my/wakafselangor/downloads/Laporan-WSM-SukuTahun-Pertama-Jan-Mac-2017.pdf

شم٤مريخ آـمالع 17 :ؾمٌتٛمؼم2017 ،م.

()2
()3

.BIMB Holdings Berhad Sustainability Report 2016
https://www.undp.org/content/undp/en/home/newscentre/news/2018/HSBC_Amanah
Malaysia_issues_worlds_first_United_Nations_Sustainable_Development_Goals_sukuk.htm
l, accessed on September 19th, 2019.
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إصدار سمٓم٤مىم٤مت طمًؿ
ُمٕم٤مدة اًمتّمٜمٞمع

(إقم٤مدة

شمدوير).
()2

 Maybankدقمؿ اًمقىمػ واًمزيم٤مة

سمٓم٤مىم٦م ائتامن ُمتقاوم٘م٦م ُمع
اًمنميٕم٦م (اًمتؼمع سمام يً٤موي

Islamic

ُ % 0.2مـ ىمٞمٛم٦م آؾمتٕمامل
ظم٤مرج اًمٌٚمد إمم اًمقىمػ
واًمزيم٤مة).
شمٕم٤مون ؾمت٦م سمٜمقك إؾمالُمٞم٦م
إلٟمِم٤مء صٜمدوق وىمٗمل دقمام
ًمٚمٛمجتٛمع اعمًٚمؿ وهل(:)3
Affin
Islamic
Bank.
.Bank
Islam
Malaysia .
.Bank Muamalat.
.Bank Kerjasama
Rakyat.
.Maybank Islamic .
.RHB Islamic.

()1

https://www.rhbgroup.com/files/others/highlights/PRESS_RELEASE__RHB_LAUNCHES
_ASIA_PACIFICS_FIRST_RECYCLED_CARD.pdf

()2

.Maybank Annual Report, 2018, p.15

()3

اٟمٔمر:

-http://aibim.com/ver2/index.php/component/k2/item/17-islamic-banking-institutions

شم٤مريخ آـمالع 20ؾمٌتٛمؼم2019 ،م.

collaborate-to-develop-waqf-fund.

جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020

اإلؿمار اظمؼاصدي يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ
()1

CIMB Islamic

سمرٟم٤مُم٩م ُمِمؽمك ُمع ضم٤مُمٕم٦م Taylor

|

315

اًمتٛمٙملم آضمتامقمل ًمتٓمقير
اعمٝم٤مرات اعم٘م٤موٓشمٞم٦م ًمٗمئ٦م
40B

ذات

اًمدظمؾ

اعمحدود.

أ ُّم٤م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٘مد ضم٤مءت سمٛمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم واعمٌ٤مدئ
واعم٘م٤مصد ًمتح٘مٞمؼ أهداف آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م يمام يٕمرف ويٓمٌؼ طمديث٤مّ ،
ودمغم
ذًمؽ ذم يمثػم ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ُّ
حت٨م قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م ،واًمتٕمٚمٞمؿ،
واًمتٛمقيؾ آضمتامقمل اًمرسمحل وهمػم اًمرسمحل .هذا إظمػم يٕمتٛمد قمغم اًمقىمػ ،واًمزيم٤مة،
واًمّمدىم٤مت ،وُمٌ٤مدئ احلقيمٛم٦م ،وطم٘مقق اإلٟمً٤من ،وهمػمه٤م .وىمد شمْمٛمٜم٧م وصمٞم٘م٦م
اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة أهداوم٤م ٓ ختتٚمػ ذم قمٛمقُمٝم٤م قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ُمع
اًمت٠ميمٞمد ّ
أن سمٕمْمٝم٤م خم٤مًمػ ٕطمٙم٤مم وُمٌ٤مدئ اًمنميٕم٦م ٪يم٤معمً٤مواة اعمٓمٚم٘م٦م سملم اجلٜمًلم.
إـم٤مرا قم٤م ُّم ً٤م يًت٠مٟمس هب٤م ذم طمدود ُم٤م اشمٗمؼ ُمع اًمنميٕم٦م
شمٚمؽ اًمقصمٞم٘م٦م إممٞم٦م شمٌ٘مك
ً
اإلؾمالُمٞم٦م.
ب .ايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼ َقؿ أو ايمدور آصمتامفمل وآومتصادي يمؾبـقك

اإلؽمالمقة.
اٟمٗمردت ُم٤مًمٞمزي٤م سمٛمٌ٤مدرة أـمٚم٘مٝم٤م اًمٌٜمؽ اعمريمزي قم٤مم  2016ؾمٛمٞم٧م سمـ"اًمقؾم٤مـم٦م
اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ" .هل رؤي٦م ُوصٗم٧م سم٤مًمتقضمف اجلديد ًمٚم٘مٓم٤مع اعمٍمذم ظمّمقص٤م
اإلؾمالُمل ُمٜمف ،وشمتخٚمص هذه اًمرؤي٦م ذم مم٤مرؾم٦م اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م سمام حي٘مؼ آصم٤مر اىمتّم٤مدي٦م
واضمتامقمٞم٦م ذم آن واطمد .ومٗمل شم٘مريره ًمالؾمت٘مرار اعم٤مزم ًمٕم٤مم 2016م ،ؿمجع اًمٌٜمؽ
اعمريمزي اعم٤مًمٞمزي اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م قمغم آهتامم سم٤مٕصمر آضمتامقمل وآىمتّم٤مدي
()1

.Implementation Guide for Value-based Intermediation (VBI) , BNM, 2018, p. 20
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ًمٚمامًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .وحتدث قمـ رؤي٦م ضمديدة ًمٚمامًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمتٛمثؾ ذم اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م
اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ  .Value Based Intermediationوهتدف هذه اًمرؤي٦م إمم حت٘مٞمؼ
ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم اًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمت٠مصمػم اعمًتدام واإلجي٤ميب قمغم
آىمتّم٤مد واعمجتٛمع واًمٌٞمئ٦م دون اعمً٤مس سمح٘مقق اعمً٤ممهلم .

يتٚمخص اإلـم٤مر اعم٘م٤مصدي اجلديد ذم شمٓمٌٞمؼ آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمً٧م اًمت٤مًمٞم٦م:
. 1شمٌٜمل "اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م" يمرؤي٦م ُمقطمدة ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م .ويتؿ ومٞمٝم٤م التحقق ُمـ اُمتث٤مل اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عم٘م٤مصد اًمٕمدل،
واًمرواج ،وطمٗمظ اعم٤مل يمٛم٘م٤مصد رئٞمً٦م.

. 2حتديد إهداف اعمِمؽميم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ،وشمتْمٛمـ شمٓمقير اًمٜمِم٤مط
اعم٘م٤موٓيت واًمتج٤مري ًمٚمٕمٛمالء ،وشم٘مديؿ طمٚمقل ُم٤مًمٞم٦م هلؿ ،وشمٕمزيز احلقيمٛم٦م اًمذاشمٞم٦م
ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ،وشمٕمزيز أطمًـ اعمامرؾم٤مت ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م خلدُم٦م خمتٚمػ
أصح٤مب اعمّم٤مًمح.
. 3شمِمجٞمع اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اعمٛمتثٚم٦م ًمإلـم٤مر اعم٘م٤مصدي
اعمٜمِمقد.

. 4اإلومّم٤مح قمـ ٟمٞم٦م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمٌٜمل اًمرؤي٦م اجلديدة ًمٚمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م
ً
اًمنميٕم٦مُ ،مع ضورة شمقوٞمح هذه اعمّم٤مرف خلٓم٦م شمٓمٌٞمؼ اًمرؤي٦م اجلديدة.
قمغم ُم٘م٤مصد
. 5ىمٞم٤مس اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م ُمدى اًمتزام اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م
قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م.

. 6شمٓمقير ؿمٌٙم٦م قمالىم٤مت أصح٤مب اعمّم٤مًمح شمتٕم٤مون ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م
اعمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م .وإمم ضم٤مٟم٥م دور اخلؼماء اعم٤مًمٞملم ذم حت٘مٞمؼ اًمرؤي٦م اعم٘م٤مصدي٦م
اعمٜمِمقدة ،شمؿ اىمؽماح ضمٝم٤مت أظمرى ُمثؾ ُم١مؾمً٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م واًمٌح٨م ذم
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اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،واعم١مؾمً٤مت اًمٗمٜمٞم٦م ،واًمقيم٤مٓت احلٙمقُمٞم٦م ،واًمنميم٤مء اإلقمالُمٞملم،
واًمنميم٤مت اخل٤مص٦م(.)1

وٓ شمٜمحٍم اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م سم٤مٕقمامل اًمرسمحٞم٦م ًمٚمٌٜمؽ اإلؾمالُمل سمؾ شمتٕمداه٤م إمم
إقمامل ذات اًمٌٕمد آضمتامقمل واًمتل يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اعم٤مًمٞمزيقن اعمًٚمٛمقن وهمػم اعمًٚمٛملم.
وأؿم٤مد اًمت٘مرير سم٤مًمنمايم٤مت اًمتل وىمٕمتٝم٤م اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م ُمع اعمج٤مًمس اًمديٜمٞم٦م
(سمقصٗمٝمؿ ُٟم ّٔم٤مر اًمقىمػ) ِّ
ًمٙمؾ وٓي٦م ُم٤م متخض قمٜمٝم٤م مجٚم٦م ُمـ اعمٜمتج٤مت ذات اًمٌٕمد
آضمتامقمل وآىمتّم٤مدي ،وريمز اًمت٘مرير قمغم اًمّمٙمقك ذات اًمت٠مصمػم آضمتامقمل،
واًمتٛمقيؾ اعمًتدام ،وآؾمتثامر ذي اًمت٠مصمػم آضمتامقمل ،وؿمٌ٤مك ظمدُم٦م وىمػ اًمٜم٘مقد،
وسمٓم٤مىم٦م احلًؿ اًمٗمقري سمخ٤مصٞم٦م اًمقىمػ ،واًمِمٌ٤مك اعمٍمذم اخلػمي ،واًمتؼمع
اإلًمٙمؽموين(.)2
ووومؼ هذه اًمرؤي٦م ،وم٢من ُم٘م٤مصد اًمٕمدل واًمرواج وطمٗمظ اعم٤مل شمِمٙمؾ اإلـم٤مر
اعم٘م٤مصدي ًمٚمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘م َٞمؿ اًمتل شمٕمٙمس اًمتقضمف اجلديد ًمٚمٛمٍمومٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُم٤مًمٞمزي٤م.

()1

.http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=57&pg=137&ac=612&bb=file

شم٤مريخ آـمالع  17ؾمٌتٛمؼم2017 ،م.
()2

.Central Bank of Malaysia. (2016). Financial Stability and Payment Systems Report. P.96
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اظمبحث ايمثاين :ؽممال اظمـفج دم إشمبات اظمؼاصد ايمممفمقة دم اظمايمقة اظمعارصة
أ .أمهقة ايم َّـ َظر اظمؼاصدي دم آصمتفاد.
ٓ شمٜمٙمر أمهٞم٦م اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل ،إذ هب٤م يتحدد ُمراد اًمِم٤مرع
ذم ووع إطمٙم٤مم ،وهب٤م يٜمْمٌط آضمتٝم٤مد ،و ُشمٗمٝمؿ اًمٕمٚمؾُ ،
ودمرى إىمٞمً٦م .ويتجغم
اًمٜمٔمر اعم٘م٤مصدي أيْم٤م ذم شمرشمٞم٥م اعم٘م٤مصد ،وسمٞم٤من درء شمٕم٤مروٝم٤م ،ويمٞمٗمٞم٦م اؾمتخداُمٝم٤م
ص
ًمٚمؽمضمٞمح سملم اًمٜمُّّمقص اعمتٕم٤مرو٦م ذم اًمٔم٤مهر .وشمُٕمٛمؾ اعم٘م٤مصد أيْم٤م ذم ومٝمؿ اًمٜم ّ
اًمٙمكم .واعم٘م٤مصد هل أؾم٤مس ؾمدّ ّ
اجلزئل قمغم وقء ُمٕمٜم٤مه ّ
اًمذرائع أو ومتحٝم٤م ،وهل
أؾم٤مس اقمتٌ٤مر ُمآٓت إومٕم٤مل ضمٚمٌ ً٤م عمّمٚمح٦م أو درء ًا عمٗمًدة ،وهل ُمٝمٛم٦م أيْم٤م ًمٌٞم٤من
أوضمف اشمٗم٤مىمٝم٤م أو اظمتالومٝم٤م ُمع اًمقؾم٤مئؾ ،واًمتٗمريؼ سملم ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع وُم٘م٤مصد
اعمٙمٚمػ ،وسملم اعم٘م٤مصد اًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٔمٜمٞم٦م .وشمٙمٛمـ أمهٞمتٝم٤م أيْم٤م ذم اٟمٕمت٤مق ىمرحي٦م اًمٗم٘مٞمف
ُمـ اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل ،وحترر ٟمٔمره اًمٗم٘مٝمل ُمـ آضمتٝم٤مد اًمٔم٤مهري اعمحض ،ويمٌح
اضمتٝم٤مده ذم حتٛمٞمؾ اًمٜمص اًمنمقمل ُمٕم٤من ٓ يتحٛمٚمٝم٤م سمحج٦م شمقظمل اعمّمٚمح٦م ،وهمٚمؼ
سم٤مب احلٞمؾ اعمذُمقُم٦م(.)1
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل –رحف اهلل -ذم سمٞم٤من أمه ّٞم٦م اعم٘م٤مصد ًمٚمٛمجتٝمد" :إ ّٟمام حتّمؾ
درضم٦م آضمتٝم٤مد عمـ اشمّمػ سمقصٗملم ،أطمدمه٤م :ومٝمؿ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمغم يمامهل٤م"(.)2
وي٘مقل أيْم٤م ذم سمٞم٤من قمالىم٦م اًمٕمٚمؾ سم٤معم٘م٤مصد " ّ
إن اعمجتٝمد إ ّٟمام يتًع جم٤مل اضمتٝم٤مده سم٢مضمراء
اًمٕمٚمؾ وآًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م ،وًمقٓ ذًمؽ مل يًت٘مؿ ًمف إضمراء إطمٙم٤مم قمغم وومؼ اعمّم٤مًمح إّٓ
()1

اٟمٔمر :اجلقيٜمل ،اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف( ،اًم٘م٤مهرة :دار إٟم٤مر1400 ،ه) م ،2ص ٪923اًمرازي ،اعمحّمقل
(سمدونُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،)1997 ،م ،5ص ٪160اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ،ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم
(سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.ت) ،م ،1ص ٪160-130اًم٘مراذم ،ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل( ،اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م
اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م1393 ،ه) ،ص .392

()2

اًمِم٤مـمٌل ،اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م( ،سمدون :دار اسمـ قمٗم٤من ،)1997 ،م ،5ص.41
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سمٜمص أو إمج٤مع"( .)1واقمتؼم اإلُم٤مم اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر ّ
أن إمه٤مل اعم٘م٤مصد ؾمٌ٥م ُمـ
ّ
أؾمٌ٤مب اجلٛمقد اًمٗم٘مٝمل طمٞم٨م ذيمر ذم يمت٤مسمف" :أًمٞمس اًمّمٌح سم٘مري٥م" هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف:
"يم٤من إمه٤مل اعم٘م٤مصد ؾمٌٌ ً٤م ذم مجقد يمٌػم ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ،وُمٕمقٓ ًمٜم٘مض أقمامل ٟم٤مومٕم٦م ،وأؿم٠مم ُم٤م
ٟمِم٠م قمٜمف ُمً٠مًم٦م احلٞمؾ اًمتل وًمع هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ُُمٙمثر و ُُم ِ٘م ٍّؾ"( .)2أ ُّم٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م،
وم٠ميمثر سم٤مب شمراقمك ومٞمف اعم٘م٤مصد هق اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٓمٌ٘م٦م ذم اعم١مؾمً٤مت
اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مًمٌٜمقك ،وذيم٤مت شم٠مُملم ،وإؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م ،وىمد متخض آضمتٝم٤مد
اعم٘م٤مصدي ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ ُمٌدأ اقمتٌ٤مر ُم٘م٤مصد اًمٕم٘مقد وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ،
ودمٜم٥م اسمتٜم٤مئٝم٤م قمغم حمض إًمٗم٤مظ واعمٌ٤مين .وقمٛمقُم ً٤م وم٘مد متخض اًمٜم َٔمر اعم٘م٤مصدي ذم
إرؾم٤مء ٟمٔمري٦م ؿم٤مُمٚم٦م ؾم٤مهؿ ذم ووٕمٝم٤م أصقًمٞمقن ووم٘مٝم٤مء قمؼم اًمٕمّمقر أُمث٤مل اجلقيٜمل،
واًمٖمزازم ،واًمرازي ،وأُمدي ،واًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم ،واًم٘مراذم ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،واسمـ
ىمٞمؿ ،واًمٓمقذم ،واًمِم٤مـمٌل وسمـ قم٤مؿمقر ،وحمٛمد اًمٖمزازم واًم٘مرو٤موي ،وهمػمهؿ.
أ ُّم٤م آضمتٝم٤مد اعم٘م٤مصدي ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ومقاوح ُمـ ظمالل
آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمقازل اًمتل حتؾ سم٤مًم٘مٓم٤مع اعمٍمذم اإلؾمالُمل ،وىمٓم٤مع اًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم،
وىمٓم٤مع إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م ،وطمتك اًم٘مٓم٤مع اخلػمي.
أ .إشمبات اظمؼاصد ايمؽؾقة
صمٛم٦م ؾم١مال ُمٜمٝمجل قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمت٘مّمٞمد وـمرىمف ،وهق يمثرة اعمٕم٤مين
ّ
واًمّمٗم٤مت ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس اًمتل يٕمدّ ه٤م أصح٤مهب٤م ُم٘م٤مصد ذقمٞم٦م ُمرقمٞم٦م ذم
سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف ،أو اًمتل جي٥م ُمراقم٤مهت٤م ذم احلٙمؿ قمغم اًمٜمقازل اعمٕم٤مسة .ومٝمؾ
يمٚمٝم٤م صم٤مسمت٦م سمٓمرق إصمٌ٤مت اعم٘م٤مصد اعمٕمرووم٦م ،وهؾ يتقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ومٕمؾ اًمٌمء ٟمٗمًف وٟمحـ
()1
()2

اعمرضمع ٟمٗمًف ،م ،1ص.319
اسمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهر ،أًمٞمس اًمّمٌح سم٘مري٥م (شمقٟمس :اًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٗمٜمقن اًمرؾمؿ ،)1988 ،ص
.200
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ٟمتحدث قمـ اإلـم٤مر اعم٘م٤مصدي ًمالؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م
قمغم اًم٘مٞمؿ؟
إصؾ ذم اعم٘م٤مصد ّأن٤م شمثٌ٧م سمٓمرىمٝم٤م اعمٕمرووم٦م ُمثؾ اًمٜمّص ،وآؾمت٘مراء ،وقمٚمؾ
إُمر واًمٜمٝمل ،وؾمٙمقت اًمِم٤مرع( .)1وىمد يم٤من هذا هق ُمٜمٝم٩م اًمٜمٔمر إصقزم قمؼم
ٍ
عمٕم٤من صٜمٗم٧م وٛمـ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م طمٞم٨م صمٌت٧م سمٜمّمقص
أصؾ
اًمٕمّمقر اًمذي ّ
حمدودة وأظمرى ُمًتٗمٞمْم٦م .وم٘مد أو٤مف اًم٘مراذم ُمثال ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٕمرض ،وأو٤مف
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُم٘مّمد اًمقٓي٦م ،وأو٤مف سمـ قم٤مؿمقر ذم اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٗمٓمرة،
واًمًامطم٦م ،وطمٗمظ ٟمٔم٤مم إُم٦م ،واعمً٤مواة ،واحلري٦م ،واًمتٞمًػم .وحتدث اًمديمتقر
اًم٘مرو٤موي قمـ ُم٘م٤مصد اًمٙمراُم٦م ،وطمٗمظ احل٘مقق ،وسمٜم٤مء إُم٦م اًم٘مقي٦م ،واًمتٕم٤مون
اًمٕم٤معمل .وحتدث مج٤مل اًمديـ قمٓمٞم٦م قمـ ُم٘مّمد طمٗمظ إُمـ ،وحتدث قمٌد اعمجٞمد
اًمٜمج٤مر قمـ ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٌٞمئ٦م.
وذم اعمٞمدان آىمتّم٤مدي ٟمٔمر آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل قمٛمر ؿمؼما عم٘مّمد اًمروم٤مهٞم٦م
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م واقمتؼم ؾم٤مُمل اًمًقيٚمؿ "ظمٗمض اًمد ْيـ" ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م .ومٝمؾ صمٌت٧م يمؾ هذه
اعم٘م٤مصد سمٓمرىمٝم٤م اعم٘مررة أصقًم ّٞم ً٤م يمتٚمؽ اًمتل ىمرره٤م اًمِم٤مـمٌل ُمًتٚمٝمام ُمٜمٝم٩م اجلقيٜمل
يمٛمجرد إُمر واًمٜمٝمل آسمتدائل ،وُمٕمروم٦م قمٚمؾ إُمر واًمٜمٝمل ،وآؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص
واًمت٤مم يمام ّىمرر ذًمؽ اًمِم٤مـمٌل ذم اعمقاوم٘م٤مت واسمـ قم٤مؿمقر ذم "ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م"؟
يٛمٙمـ اًم٘مقل ّ
إن شمٚمؽ اعم٘م٤مصد اًمتل حتدث قمٜمٝم٤م إصقًمٞمقن واًمٗم٘مٝم٤مء
اعمٕم٤مسون صمٌت٧م إ ُّم٤م سم٤مًمٜمّص أو اؾمت٘مراء ٟمّمقص وُمٕم٤من قمديدة شمْم٤مومرت ًمتِمٙمؾ يمٚم ّٞم ً٦م
يٛمٙمـ اقمتٌ٤مره٤م ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م ،وهذه اعم٘م٤مصد هل٤م ؿمقاهد ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وىمرائـ
طم٤مًمٞم٦م وىمقًمٞم٦م وُمٕم٤مين قم٤مُم٦م ُمٚمحقفم٦م ًمٚمِم٤مرع ذم مجٞمع شمٍموم٤مشمف أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ
()1

اٟمٔمر :اظمقاهمؼات ،سمعؾقؼ فمبد اَّلل دراز( ، ،زمغموت :دار ايمؽتب ايمعؾؿقة ،د .ط ،د .ت) ،مج  ،1ج  ،2ص.299
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آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص ،ويٙمٗمل أن يٙمقن اؾمت٘مراؤه٤م ٟم٤مىمّم٤م طمتك شمُثٌ٧م ُم٘م٤مصد ًا ذقمٞم ً٦م،
سمحج٦م ّ
أن آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص فمٜمل ،ومٛمٕمٔمؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم
وٓ هتٛمؾ
ّ
إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م .وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من اعم٘م٤مصد اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين شمِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م
أدًم٦م يمثػمة ،وؿمقاهد قمديدة ،وىمرائـ اىمتّم٤مدي٦م رهمؿ شمٗم٤موت آًمتزام هب٤م .واعمٕم٤مين اًمتل
ؾمٜمذيمره٤م ذم هذا اًمٌح٨م يم٢مـم٤مر ُم٘م٤مصدي ًمالؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م
اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ صمٌت٧م قمغم ٟمٗمس اعمٜمقال ،وشمدارؾمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء وآىمتّم٤مديقن
اإلؾمالُمٞمقن واقمتؼموه٤م ُم٘م٤مصد ذقمٞم٦م جي٥م ُمراقم٤مهت٤م ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة.
ومقاس حتؼؼ اظمؼاصد ايمؽؾقة.
صمٛم٦م اٟمِمٖم٤مل ذم اًمتٜمٔمػم اعم٘م٤مصدي اعمٕم٤مس يتٛمثؾ ذم ـمري٘م٦م ُمٕمروم٦م اُمتث٤مل
اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،واخلالف ذم درضم٦م آُمتث٤مل ًمٚمٛم٘م٤مصد شمٌع
ُمٝمؿ٪
يتٗمرع قمـ ذًمؽ أُمر ّ
ًمٚمخالف ذم ذقمٞم٦م اعمٜمت٩م ُمـ طمٞم٨م اًمٕم٘مد اًمذي يْمٌٓمف .و ّ

وهق أٟمّف طمتك ُمع ذقمٞم٦م اًمٕم٘مد إّٓ ّ
أن اعمٜمع ىمد ي٠ميت ُمـ ضمٝم٦م ُمآًمف وًمق يم٤من ُمٌ٤مطم٤م،
يم٤مإلهمراق ذم اعمراسمح٤مت اًمتل شم١مول إمم رومع اًمديـ اخل٤مص واًمٕم٤مم ُم٤م يٕمقد قمغم
آىمتّم٤مد سم٤مًمير .وُمـ هٜم٤م يم٤من ًمزاُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إصقًمٞم٦م شم٘مٞمٞمد اعمٌ٤مح وًمق يم٤من صم٤مسمت٤م
سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٍماح.
ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى ،ىمد ختتٚمػ أٟمٔم٤مر اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ ذم حتديد اعمّم٤مًمح
ودرضمتٝم٤م وُمدى وضمقده٤م ذم ُمٜمتج٤مت اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُملُ ،م٤م ضمٕمؾ سمٕمض اًمدراؾم٤مت
شم٘مؽمح ُم١مذات ري٤موٞم٦م هتدف إمم ىمٞم٤مس درضم٦م آُمتث٤مل اعم٘م٤مصدي ذم اعم٤مًمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م .وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اعم٘م٤مصد اًمتل ٟم٤مىمِمٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م ٟمجد ُمٕمٔمٛمٝم٤م ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مٞم٤مس
اًمٙمٛمل وُمـ صمٛم٦م يٛمٙمـ شمٓمقير ُم١مذ ًمٚمٛم٘م٤مصد اعمذيمقرة .وًمٞمس هذا جم٤مل سمحثٜم٤م ًمٙمـ
اًمٌ٤مطم٨م يدقمق إمم آؾمتٗم٤مدة ُمـ قمدد ٓ سم٠مس سمف ُمـ إسمح٤مث اًمتل طم٤موًم٧م شمٓمقير
يمٛمل عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
ُم١مذ ّ
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اظمبحث ايمثايمث :اظمؼاصد ايمؽؾقة يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا
وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ
شمٕمددت اضمتٝم٤مدات إصقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٍم ُم٘م٤مصد اعم٤مل ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ سمٜمك
قمغم اضمتٝم٤مد سمـ قم٤مؿمقر ذم ُم٘م٤مصد اعم٤مل اخلٛمً٦م (طمٗمظ اعم٤مل ،واًمرواج ،واًمثٌ٤مت،
()1
وؾمع جم٤مل اعم٘م٤مصد ًمتِمٛمؾ ُم٘م٤مصد آىمتّم٤مد
واًمقوقح واًمٕمدل)  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ّ

اإلؾمالُمل ،يم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ،واًمروم٤مهٞم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م(.)2
ٟم٘مّمد سم٤معم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م ذم هذا اًمٌح٨م اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل هتؿ آىمتّم٤مد ذم
اًم٘مٓمر اًمقاطمد ،وشمْمٓمٚمع سمٛمالطمٔم٤مهت٤م وووٕمٝم٤م ذم اخلٓم٦م آىمتّم٤مدي٦م اجلٝم٤مت
اإلذاومٞم٦م أو اًمًٚمٓم٤مت اًمٜم٘مدي٦م أو اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م ،وشمٜمٗمذه٤م اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمٜمتج٤مهت٤م .وٟمٜمٓمٚمؼ ذم شم٘مرير هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمـ ُمٌدأ أن حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد
اًمنميٕم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يتٓمٚم٥م رصده٤م وحتديد اجلٝم٦م اًمتل شمٓمٌ٘مٝم٤م .وسمام أن اعم٤مًمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م ُمـ ىمٌؾ اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م واًمرىم٤مسمٞم٦م ،وم٢من اسمتٜم٤مء اًمتنميٕم٤مت احلديث٦م
ًمٚمامًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م خيتٍم اًمٓمريؼ يمثػما قمغم اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمراقم٤مهت٤م ًمٚمٛم٘م٤مصد ذم أٟمِمٓمتٝم٤م اعمٍمومٞم٦م ،وقمغم ُمًتقى ٟمٔمٛمٝم٤م وًمقائحٝم٤م
أهؿ
اًمداظمٚمٞم٦م وشمٓمقير ُمٜمتج٤مهت٤م اعم٤مًمٞم٦م ،ويًٕمك هذا اجلزء ُمـ اًمٌح٨م إمم حتديد ّ
اعم٘م٤مصد ذات اًمٕمالىم٦م سم٤مٓؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م ،واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘م َٞمؿ
اًمنمقمٞم٦م ،وهل:
()1

سمـ قم٤مؿمقرُ ،م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،حت٘مٞمؼ ،حمٛمد احلٌٞم٥م اسمـ اخلقضم٦م (ىمٓمر :وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م،
 ،)2004م ،2ص.400

()2

قمٛمر شمِم٤مسمرا ،اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م (ضمدة :اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م،
 ،)2011ص .2011
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أ .اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م ًمالىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل.
ب .طمٗمظ ٟمٔم٤مم إُم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م.
ت .آؾمت٘مرار اعم٤مزم.
ث .آؾمت٘مرار اًمٜم٘مدي.
ج .آؾمت٘مالل اعم٤مزم.
ح .اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمديـ اًمٕم٤مم.
خ .اًمتٛمٙملم آىمتّم٤مدي.
د .اًمٌٞمئ٦م.
وؾمٜمذيمر سم٢مجي٤مز أمهٞم٦م هذه اعم٘م٤مصد وأصقهل٤م ذم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م
واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م.

مؼصد ايمتـؿقة اظمستدامة يمالومتصاد احلؼقؼل.
ُيٕمٜمك آىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل سمجذب اعمدظمرات وشمقفمٞمٗمٝم٤م إلٟمت٤مج ؾمٚمع وظمدُم٤مت
ُمٚمٛمقؾم٦م شمً٤مهؿ ذم رومع اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم ،واًمتقزيع اًمٕم٤مدل ًمٚمدظمؾ واًمثروة ،وحت٘مؼ
إُمـ اًمٖمذائل ،واًمًٚمؿ آضمتامقمل ،واًمروم٤مهٞم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م( .)1و ُيذيمر آىمتّم٤مد
احل٘مٞم٘مل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م آىمتّم٤مد اعم٤مزم اًمذي يٕمتٛمد قمغم أدوات ُم٤مًمٞم٦م يم٤مًمًٜمدات،
وإؾمٝمؿ ،واعمت٤مضمرة ذم احل٘مقق( .)2ويٜمدرج ّ
يمؾ ذًمؽ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤معم٤مل وشمدسمػمه ،وم٘مد ذيمر اإلُم٤مم اعم٤موردي أن قمامرة اًمٌٚمدان ُمـ أهؿ وفم٤مئػ احل٤ميمؿ
()1

اٟمٔمر :أحد ٟمّم٤مرُ ،مٌ٤مدئ آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل (قمامن :دار اًمٜمٗم٤مئس ،)2010 ،ص  ،91و شمِم٤مسمرا ،اًمرؤي٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ،ص .46

()2

قمٛمر ظمديرات ،إزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مسة وُمّمػم اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم ،وٛمـ يمت٤مب إزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م
اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمـ ُمٜمٔمقر إؾمالُمل( ،ومرضمٞمٜمٞم٤م :اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل.166 ،)2012 ،
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واًمتل شمتح٘مؼ سمٛمقضمٌٝم٤م ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس( .)1وذيمر اسمـ ظمٚمدون أن إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م يتٓمٚم٥م
ضمذب اعمقارد ،وُمراىمٌ٦م اًمدظمؾ ،وشمقصمٞمؼ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٕم٤مُم٦م ،وسمٜم٤مء اعمً٤ميمـ ،واعمّم٤مٟمع،
واعمدن اًمِم٤مؾمٕم٦م ،واجلٞمقش اًم٘مقي٦م اعمٝم٤مسم٦م( .)2واقمتؼم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ سم ّٞمف قمامرة
إرض ُم٘مّمد ًا ذقم ّٞم ً٤م ُمـ ُم٘م٤مصد اعم٤مل وإن يم٤من ًمٞمس ظم٤مص٤م سمف ،وم٘مد ذيمر ّ
أن "قمامرة
إرض شمٙمقن سمٓمرق ؿمتك ُمٜمٝم٤م اًمتٜم٤مؾمؾ ،وُمٜمٝم٤م إجي٤مد اًمقؾم٤مئؾ اًميوري٦م ًمٚمحٞم٤مة
سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع إرض وُم٤م ذرأ اًمٌ٤مري ضمؾ وقمال...وم٢مصم٤مرة إرض ،أؾم٤مس اًمٕمٛمران
(أصم٤مروا إرض)"(.)3
واًمٜم٤مفمر ذم شمنميٕم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م
واًمرىم٤مسمٞم٦م جيده٤م ُمتٓمقرة ذم سمٕمض إؾمقاق وسمًٞمٓم٦م ذم أؾمقاق أظمرى ،وشمٙم٤مد شمٙمقن
ُمٕمدوُم٦م ذم أؾمقاق أقمٚمٜم٧م شمٌٜمٞمٝم٤م ًمٚمامًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طمديث٤م .ومٛمـ أضمؾ شمٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مد
احل٘مٞم٘مل ،يتقضم٥م قمغم اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م ووع اًمتنميٕم٤مت عمراىمٌ٦م إدوات اعم٤مًمٞم٦م
اًمقمهٞم٦م يم٤معمِمت٘م٤مت اعم٤مًمٞم٦م وشمٜمٔمٞمؿ اؾمتٕمامهل٤م ذم اًمتحقط ًمٚمٛم١مؾمً٤مت اًمتل حتت٤مضمٝم٤م
ًمٚمح٤مضم٦م ،وذًمؽ سمٕمد هٞمٙمٚمتٝم٤م سمام يتقاومؼ ُمع إطمٙم٤مم واعمٌ٤مدئ اًمنمقمٞم٦م .يمام يتقضم٥م
قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤م ووع أًمٞم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمتًٝمٞمؾ متٚمؽ اًمًٚمع ،واٟمت٘م٤مهل٤م ،وُمراىمٌ٦م ؾم٘مقف
آئتامن ،واًمٙمٗم٤مءة اعم٤مًمٞم٦م ،وحتٗمٞمز اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م قمغم آؾمتثامر ذم ؾمٚمع طم٘مٞم٘مٞم٦م.
وىمد شمٕمٛمد اًمٌ٤مطم٨م ذم هذه اًمقرىم٦م ذيمر يمٚمٛم٦م "ُمًتداُم٦م" ًمإلؿم٤مرة إمم أُمريـ
خيّم٤من اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم ومه٤م :اؾمتٛمراري٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ،وإدُم٤مج حمدودي اًمدظمؾ ذم آؾمتٗم٤مدة
ُمـ ومرص اًمتٛمقيؾ.
()1

اٟمٔمر :اعم٤موردي ،أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ (سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.117-116 ،)1979 ،

()2

اٟمٔمر :اسمـ ظمٚمدون ،اعم٘مدُم٦م (دُمِمؼ :دار اًمٌٚمخل.139 ،)2004 ،

()3

قمٌد اهلل سمـ سم ّٞمفُ ،م٘م٤مصد اعمٕم٤مُمالت وُمراصد اًمقاىمٕم٤مت (ًمٜمدنُ :م١مؾمً٦م اًمٗمرىم٤من ًمٚمؽماث اإلؾمالُمل،)2010 ،
.70
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مؼصد ضمػظ كظام إمة دم اظمعامالت اظمايمقة وآومتصادية.
ُيٜمٔمر إمم اًمتٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م يمٜمٔم٤مم ُمتامؾمؽ إـمرافُ ،مؽماسمط اًمقفم٤مئػ ،وهق ُم٤م
يًٛمك اًمٞمقم سم٤مًمٌٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمامًمٞم٦م واًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي .ومٝمٜم٤مك ضمٝم٤مت شمنميٕمٞم٦م،
وهٞمئ٤مت ذقمٞم٦م ،وُم١مؾمً٤مت ُم٤مًمٞم٦م ،وضمٝم٤مت ىمْم٤مئٞم٦م ،وُمٙم٤مشم٥م وؾم٤مـم٦م ،وحتٙمٞمؿ،
وويمالء سمٞمع ،وؾمامهة ،وقمٛمالء ،وهمػمه٤م ُمـ اجلٝم٤مت .وًمـ حت٘مؼ اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
ُم٘م٤مصده٤م اعمثغم ذم فمؾ همٞم٤مب هذه اًمٌٞمئ٦م أو همٞم٤مب أهؿ ُمٙمقٟم٤مهت٤م .وُمـ هٜم٤م يم٤من يتٓمٚم٥م
طمٗمظ اعم٤مل إجي٤مد اًمتنميٕمٞم٤مت اًمتل حتٗمٔمف ُمـ ضمٝمتل اًمقضمقد واًمٕمدم .ي٘مقل اًمِمٞمخ
اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ أىمً٤مم اعم٘م٤مصدُ :م٤م يرضمع إمم ـمٌٞمٕم٦م احلٙمؿ
اإلؾمالُمل أو إمم صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت واعمٕم٤مين طمٞم٨م يرى ّ
أن "ُمـ أصقل ٟمٔم٤مم احلٙمقُم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م إىم٤مُم٦م اخلٚمٗم٤مء وإُمراء واًم٘مْم٤مة وأهؾ اًمِمقرى ذم اإلومت٤مء واًمنمـم٦م
واحلًٌ٦م و ّٟمقاب ُيم ٍّؾً ،مٞمتؿ شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م ،وإطمٙم٤مم
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محل٘مقق اخل٤مص٦م سملم أومراد إُم٦م"(.)1
ويٗمؽمض ذم اًمٌٞمئ٦م اعم٤مًمٞم٦م أن حت٘مؼ اًمتٙم٤مُمؾ سملم اإلـم٤مر اًم٘م٤مٟمقين ،واًمنمقمل،
واًمتنميٕمل ُمـ ـمرف اًمٌٜمؽ اعمريمزي ُمـ طمٞم٨م إن همٞم٤مب واطمد ُمـ هذه إـمر ؾمٞمٕمقد
قمغم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمير ًمٞمس أىمٚمف اًمتِمقيف ،أو ؾمقء اًمٗمٝمؿ ُمـ ـمرف
اًمٕمٛمالء أو اعمًتثٛمريـ ،أو إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتداظمؾ واًمت٘م٤مرب سملم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م
واإلؾمالُمٞم٦م .وسم٤مًمٜمٔمر إمم مجٚم٦م آٟمت٘م٤مدات اًمتل وضمٝمٝم٤م همػم واطمد إمم اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمجده٤م (أي آٟمت٘م٤مدات) شمتٚمخص ذم أن اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شم٘مؽمب إمم
سم٠من٤م
اعمٕم٤مُمالت اًمرسمقي٦م صقرة أطمٞم٤مٟم٤م وُمْمٛمقٟم٤م أطمٞم٤مٟم٤م أظمرى .يمام ّأن٤م قم٤مدة ُم٤م شمقصػ ّ
شمًتٜمًخ اعمٜمتج٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمرسمقي٦م سم٠مؾمامء إؾمالُمٞم٦م.
()1

اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقرُ ،م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمح٘مؼ :حمٛمد احلٌٞم٥م اسمـ اخلقضم٦م (ىمٓمر :وزارة إوىم٤مف
واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م.354\3 ،)2004 ،
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وُمـ هٜم٤م ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم قمـ ـمريؼ إجي٤مد
اًمتٙم٤مُمؾ سملم إـمر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،واًمنمقمٞم٦م ،واًمتنميٕمٞم٦م اًمتل متٙمـ اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًمٕمدل ،واًمرواج ،واًمثٌ٤مت واًمقوقح قمؼم ُمٜمتج٤مت
ُمٌتٙمرة دمٛمع سملم اعمِم٤مريم٤مت واعمدايٜم٤مت ،راقمٞم٦م عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمٙمٚمٞم٦م وُم٘م٤مصد
اعمٙمٚمٗملم.

مؼصد آؽمتؼالل ايمتمميعل واظمارم.
ّ
إن اًمٜمّ٤مفمر ذم ؾمقق اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م جيده٤م شم٤مسمٕم٦م ٓ ُمتٌققم٦م ،حمٙمقُم٦م ٓ طم٤ميمٛم٦م،
ُم٘مٚمدة ٓ ُمٌتٙمرة .واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ أن٤م ًمٞمً٧م ظمٞم٤مرا اىمتّم٤مدي٤م ُمٝمام ذم ُمٕمٔمؿ اًمٌالد
اإلؾمالُمٞم٦م ومْمال قمـ همػمه٤م ،وُمـ هٜم٤م ومٝمل ًمٞمً٧م ُمًت٘مٚم٦م .ويتّمقر اًمٌ٤مطم٨م هذا
آؾمت٘مالل ذم حمقريـ :آؾمت٘مالل اًمتنميٕمل وآؾمت٘مالل اعم٤مزم آىمتّم٤مدي.

أ .آؽمتؼالل ايمتمميعل.
أ ُّم٤م آؾمت٘مالل اًمتنميٕمل وم٘مد ٓطمظ سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم سمٕمد دراؾم٦م أضمري٧م قمغم
شمنميٕم٤مت اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمثالث قمنمة ( )13دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م وهمػم ُمًٚمٛم٦م ظمٚمص
أصح٤مهب٤م إمم أن شمنميٕم٤مت اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمد صٞمٖم٧م قمغم ٟمٛمط شمنميٕم٤مت اعم٤مًمٞم٦م
اًمت٘مٚمٞمدي٦م( .)1وشمٔمٝمر طم٤ميمٛمٞم٦م شمنميٕم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمغم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم صمالصم٦م
أؿمٞم٤مء :صٞم٤مهم٦م قم٘مقد اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ٟمٛمط اًمٕم٘مقد اًمت٘مٚمٞمدي٦م ٕهمراض اعمقاءُم٦م
وصالطمٞم٦م اؾمتخداُمٝم٤م ذم اعمح٤ميمؿ اعمدٟمٞم٦م ،صم٤مٟمٞم٤م ،اًمٌٞمئ٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل شمدومع
اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم اؾمتٖمالل اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ًمٚمٛم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م،
وهق ُم٤م ؿمجع قمغم ومتح اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمروع اإلؾمالُمٞم٦م سمدل شم٠مؾمٞمس سمٜمقك
()1

Muhamed Zulkhibri, Reza Ghazal, Development of Islamic Banking Regulation in Selected

IDB Member Countries: A Comparative Analysis. (Jeddah: IRTI, 2015), 1
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إؾمالُمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م ُمًت٘مٚم٦م .وُمـ آصم٤مر اًمتٌٕمٞم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمدم اؾمت٘مالًمٞم٦م سمٕمض
اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مإلضم٤مرة اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ قمـ ٟمٔمػمهت٤م اًمت٘مٚمٞمدي٦م يمام هق
احل٤مل ذم ُم٤مًمٞمزي٤م( ،)1إُمر اًمذي شمرك اٟمٓمٌ٤مقم٤م ًمدى اعمًتثٛمريـ واًمٕمٛمالء ّ
سم٠من ُمٜمتج٤مت
اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؿمٌٞمٝم٦م ضمدا سم٤معمٜمتج٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م(.)2
وُمـ هٜم٤م ّ
وم٢من ُم٤م يٕمرف سم٤مًمٜمّٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل اعمزدوج رهمؿ طمًٜم٤مشمف
وممٞمزاشمف ًمٙمٜمف ٓ حي٘مؼ آؾمت٘مالًمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م اعمثغم ظمّمقص٤م ذم ِ
فم ِّؾ سمٞمئ٦م شمِمجع قمغم
اعمدايٜم٤مت وٟم٘مؾ اعمخ٤مـمر ،وٓ شمِمجع قمغم اعمِم٤مريم٤مت اعمٌٜمل قمغم اًمٖمٜمؿ سم٤مًمٖمرم .وجي٥م
اًمت٠ميمٞمد أن اًمتنميٕم٤مت آطمؽمازي٦م اًمدوًمٞم٦م اعمٕمرووم٦م سمٌ٤مزل 1و 2و 3اخل٤مص٦م سمٙمٗم٤مي٦م
رأس اعم٤مل ،واعمٕم٤ميػم اعمح٤مؾمٌٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ،وطمقيمٛم٦م اعم١مؾمً٤مت ،واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ظمٓمر
شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤ميػم اًمتل شمٌٜمتٝم٤م يمثػم ُمـ اًمدول أوح٧م ضوري٦م إذ
قمالىم٦م هل٤م سم٤مٓؾمت٘مالًمٞم٦م ،ومال ُم٤مٟمع ذقم٤م ُمـ إظمذ هب٤م وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م وومؼ ظمّمقصٞم٤مت
اًمٌٚمد.
ب .آؽمتؼالل اظمارم وآومتصادي.

رهمؿ اؾمت٘مالل اًمدول ؾمٞم٤مؾمٞم٤م ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل اؾمت٘مالهل٤م اىمتّم٤مدي٤م .ومٗمل ّ
فمؾ
اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م ،شمتداظمؾ اًمتدوم٘م٤مت اًمٜم٘مدي٦م وشمتٖمػم ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب واًمٕمٙمس
طمً٥م آصم٤مر إزُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م .وُمع شمٗم٤مىمؿ اعمديقٟمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م ،شمٚمج٠م اًمدول اعمت٠مزُم٦م
اىمتّم٤مدي٤م إمم آىمؽماض ُمـ اًمٌٜمؽ اًمدوزم ،أو صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم ،أو دوًم٦م أظمرى
وومؼ ذوط ًمٞمس أىمٚمٝم٤م ختٗمٞمض اًمدقمؿ قمـ اًمًٚمع إؾم٤مؾمٞم٦م ،وشمنيح اًمٕمامل ،وهمٚمؼ
()1
()2

N. Irwani Abdullah, “Implementation of Mu’amalat Hire Purchase Bill in Malaysia:
Chasing the Mirage?”. The Law Journal, Vol.17, No.1 (2009), 2.
.Engku Rabia al-Adawiyah, “Constraints and Opportunities in Harmonization of Civil Law
and Sharīʿah in Islamic financial services industry”, in IIiBF Series in Islamic Banking and
Finance, ed. Younes Soualhi and Kameel Meera (Kuala Lumpur: Kaci Graphics, 2009),7.
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سمٕمض اعمٜمِمآت ،وُمـ هٜم٤م شمٗم٘مد اًمدوًم٦م اعم٘مؽمو٦م ؾمٞم٤مدهت٤م واؾمت٘مالهل٤م آىمتّم٤مدي .ومٗمل
فمؾ هذه اًمٔمروف شمت٠مصمر اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمرسمط ُمّمػم اًمٌٚمد هبذه اعم١مؾمً٤مت اإلىمراوٞم٦م
اًمٕم٤معمٞم٦م.
ذيمر اًمديمتقر رومٞمؼ اعمٍمي رأي اعم٤موردي ذم ُمٙم٤مٟم٦م اعم٤مل وشم٘مديره ذم ُمٝم٤مم
اًمدوًم٦م ،ومٗمل رأي اعم٤موردي -يمام ٟم٘مٚمف اعمٍمي قمٜمفّ " -
أن اًمدوًم٦م جي٥م أن شم٘مقم
ىمقاقمده٤م قمغم أُمريـ :شم٠مؾمٞمس وؾمٞم٤مؾم٦م .وي٘مقم اًمت٠مؾمٞمس قمغم صمالصم٦م أريم٤من :ديـ وىمقة،
وُم٤مل وشم٘مقم اًمًٞم٤مؾم٦م قمغم أرسمٕم٦م ىمقاقمد :قمامرة اًمٌٚمدان ،وطمراؾم٦م اًمرقمٞم٦م ،وشمدسمػم اجلٜمد،
وشم٘مدير إُمقال"( .)1وؾمٕمٞم٤م ُمٜمف ًمرسمط اؾمت٘مالًمٞم٦م اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي سمقفمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ،
طمدد اعم٤موردي جمٛمققم٦م ُمـ اًمقفم٤مئػ اًمتل جي٥م قمغم احل٤ميمؿ آوٓمالع هب٤م ُمٜمٝم٤م" ،أن
يٜم٘مؾ إًمٞمف ُمـ أقمامل أهؾ اًمٕمٚمقم واًمّمٜم٤مئع ُم٤م حيت٤مج أهٚمف إًمٞمف ،ضمتك يؽتػقا هبؿ،
ويستغـقا فمـ نمغمهؿ"( .)2وأيمد اًمِمٞمخ اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر هذا اعمٕمٜمك قمٜمد طمديثف قمـ
شمقومػم اعم٤مل ًمألُم٦م وآىمتّم٤مد ٕضمٚمف طمٞم٨م ىم٤مل" :أهؿ ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٜمٔمر ذم ٟمٔم٤مم أُمقال
إُم٦م أن يتقضمف اًمٜمٔمر ذم وؾم٤مئؾ شمقومػم اعم٤مل وطمٗمٔمف سم٤مٓىمتّم٤مد ،يمتؽقن إمة دم نمـك
فمـ ؿمؾب اإلؽمعاف مـ نمغمها قمٜمد طم٤مضمتٝم٤مٕ ،ن احل٤مضم٦م ضب ُمـ ايمعبقدية"(.)3
وقمٚمٞمف يتقضم٥م قمغم اعمنمع ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م صٞم٤مهم٦م اًمتنميٕم٤مت سمام حي٘مؼ آؾمت٘مالًمٞم٦م
اًمتنميٕمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ًمٙمقن آؾمت٘مالًمٞم٦م ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م ٓ شمتح٘مؼ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م
إظمرى سمدوٟمف.
شم١مرق سمٕمض ظمؼماء اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هق قمدم
وُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمِم٤مئٙم٦م اًمتل ّ
()1

رومٞمؼ اعمٍمي ،أصقل آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل (دُمِمؼ :دار اًم٘مٚمؿ.69 ،)1999 ،

()2

اعم٤موردي ،شمًٝمٞمؾ اًمٜمٔمر وشمٕمجٞمؾ اًمٔمٗمر ذم أظمالق اعمٚمؽ وؾمٞم٤مؾم٦م اعمٚمؽ (سمػموت :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،سمدون)،
.162

()3

حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ،أصقل اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل ذم اإلؾمالم (شمقٟمس :اًمنمـم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع ،سمدون)،
.197
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اؾمت٘مالًمٞم٦م قمٛمالت اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمـ اًمدوٓر إُمريٙمل مم٤م جيٕمؾ اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
رهٞمٜم٦م اًمدوٓر ،شمت٠مصمر سمت٘مٚمٌ٤مشمف ،وختْمع هلٞمٛمٜمتف يمام شمرؾمٛمٝم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مدي٦م
إُمريٙمٞم٦م .هذا اًمقاىمع هق ُم٤م ضمٕمؾ اًمٌٕمض يٗمٙمر ذم اًمذه٥م يمٛمخزن ًمٚم٘مٞمٛم٦م ،ووؾمٞمٚم٦م
ًمٚمتٌ٤مدل ،ووطمدة ًمٚم٘مٞم٤مس ،وؾم٤مل ذم ذًمؽ طمؼم يمثػم دون وم٤مئدة .وقمٚمٞمف وم٢من اؾمت٘مالًمٞم٦م
اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمٛم٘مّمد ذقمل ُمقوققم٦م ذم اعمحؽ.
مؼصد آؽمتؼرار اظمارم وايمـؼدي:
هيدف اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم اإلؾمالُمل إمم آؾمت٘مرار اعم٤مزم واًمٜم٘مدي .أما آؽمتؼرار اظمارم
ومٞمٕمٜمل حت٘مٞمؼ اًمتقازن ذم ضمذب اعمقارد واًمتخّمٞمص إُمثؾ هل٤م( .)1سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٌٜمقك
اعمريمزي٦م ،وم٢من آؾمت٘مرار اعم٤مزم يٕمٜمل اًمٜمِم٤مط اًمًٚمس ًمٚمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م ُمّمحقسم٤م سمث٘م٦م ذم
اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م وإؾمقاق ذم اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي"( .)2ومٗمل اًمٜمِّٔم٤مم اعم٤مزم اًمت٘مٚمٞمدي،
وشمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م ،شمًٕمك اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م قمٛمقُم٤م إمم احلد ُمـ اًمتْمخؿ ،وحت٘مٞمؼ
ٟمٛمق قم٤مل وُمًت٘مر ،ووامن أؾمقاق ُم٤مًمٞم٦م ُمًت٘مرة ،وٟمً٥م ومقائد ُمًت٘مرة ،وأؾمٕم٤مر
سف ُمًت٘مرة( .)3وٟمز ُقمؿ ّ
أن اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم اإلؾمالُمل هيدف ًمتح٘مٞمؼ ٟمٗمس إهداف ذم
إـم٤مر أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وُمٌ٤مدئٝم٤مً .مٙمـ أيمؼم قم٘مٌ٦م شمقاضمف اًمالؾمت٘مرار اعم٤مزم اإلؾمالُمل هق
اًمتداظمؾ سمٜمٞمف وسملم آؾمت٘مرار اعم٤مزم اًمت٘مٚمٞمدي ذم فمِ ِّؾ اًمٕمقعم٦م اعم٤مًمٞم٦م .وهذا ُم٤م يٌٞمٜمف واىمع
احل٤مل إذ مل شمٜم٩م اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٞم٦م ُمـ آصم٤مر إزُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمتٕم٤مىمٌ٦م ،وم٢مذا اٟمخٗمض
ؾمقق اًمٕم٘م٤مرّ ،
وم٢من اًمّمٜم٤مديؼ آؾمتثامري٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اعمتقاوم٘م٦م ُمع اًمنميٕم٦م شمت٠مصمر قم٤مئداهت٤م،
()1

( )1ص٤مًمح ص٤محلل ،اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم٘مدي٦م واعم٤مًمٞم٦م ذم إـم٤مر ٟمٔم٤مم اعمِم٤مريم٦م ذم آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل (اًم٘م٤مهرة :دار
اًمقوم٤مء.39 ،)2010 ،

()2
()3

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs&pg=fs_ovr_what&ac=112

accessed on August 15th, 2018.
Cecchetti, Stephen G, Money, Banking and Financial Markets..
)New York: McGraw-Hill, 2010), 356.
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وإذا هت٤موت اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م ،وم٢من ُمٜمتج٤مت آقمتامدات اعمًتٜمدي٦م ذم اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م
يت٠مصمر أصح٤مهب٤م ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمًتقرديـ أم ُمّمدريـ .وإذا ضمرت ُمْم٤مرسم٤مت قمغم اًمٕمٛمٚم٦م
اعمحٚمٞم٦م ،وم٢من ذًمؽ خيٗمض ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمقدائع وأصقل اًمٌٜمقك ؾمقاء أيم٤مٟم٧م إؾمالُمٞم٦م أم
شم٘مٚمٞمدي٦م .وإذا شم٠مصمرت اًمٌقرص٤مت وم٢من ذًمؽ ي٘مٚمؾ ُمـ صم٘م٦م اعمًتثٛمريـ وي٘مؾ اًمتداول قمغم
إوراق اعم٤مًمٞم٦م سمام ذم ذًمؽ ؾمقق إؾمٝمؿ واًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞملم رهمؿ اًمتّمٜمٞمػ
آئتامين اجلٞمد اًمذي حتّمٚم٧م قمٚمٞمف ىمٌؾ اإلدراج.
وأُم٤م آؽمتؼرار ايمـؼدي ،ومٝمق هدف "يْمٓمٚمع سمف اًمٌٜمؽ اعمريمزي ًمْمامن اًمًػم
اًمًٚمس ًمٚمٜمٔم٤مم اعم٤مزم ُمـ ظمالل وٌط اعمٕمروض اًمٜم٘مدي وُمٕمدٓت آئتامن طمٞم٨م
يً٤مهؿ ذًمؽ ذم حت٘مٞمؼ إهداف آىمتّم٤مدي٦م"( .)1إن أًمٞم٤مت اًمتل شمْمٕمٝم٤م اًمٌٜمقك
اعمريمزي٦م ًمتح٘مٞمؼ آؾمت٘مرار اًمٜم٘مدي يمتحديد ُمٕمدل يمٗم٤مي٦م رأس اعم٤مل ،وحتديد ُمٕمدل
إقم٤مدة اخلّمؿ ،واعمً٤ممه٦م ذم اًمًقق اعمٗمتقح ُمـ ظمالل سمٞمع وذاء إوراق اعم٤مًمٞم٦م شمٕمدّ
ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمٗمْمٞم٦م إمم أطمًـ اعم٘م٤مصد وومؼ اًمٕمالىم٦م سملم اًمقؾم٤مئؾ واعم٘م٤مصد .وقمٚمٞمف
ومٛمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٜم٤مضمح٦م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م هق ٟمّمح اًمٌٜمؽ اعمريمزي
اعمًتثٛمريـ سمٕمدم سف اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م سم٤مًمدوٓر ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم زي٤مدة ىمٞمٛم٦م
اًمدوٓر واٟمخٗم٤مض ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م( .)2يمذًمؽ ُمـ اإلضمراءات اًمتل حتٛمل ىمٞمٛم٦م
اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م هق شمٜمٔمٞمؿ ؾمقق آىمؽماض سمحٞم٨م ٓ يًٛمح سم٤مٓىمؽماض ُمـ ُم١مؾمً٤مت
ظم٤مرضمٞم٦م سم٤مًمدوٓر عمدد ىمّمػمة ُمـ أضمؾ متقيؾ ُمِم٤مريع سمٕمٞمدة اعمدى إذ إن ذًمؽ خيٚمؼ
شمٌ٤ميٜم٤م ذم ضمٝمتل إصقل واعمٓمٚمقسم٤مت ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمنميم٦م اعم٘مؽمو٦م ذم طم٤مًم٦م ارشمٗم٤مع ؾمٕمر
اًمٗم٤مئدة ،وهذا ُم٤م طمدث ًمٚمػمة اًمؽميمٞم٦م ذم إطمدى شم٘مٚمٌ٤مهت٤م احلديث٦م طمً٥م اًمديمتقر ؾم٤مُمل
()1

.Peter S. Rose; Sylvia C. Hudgins, Bank Management and Financial Services.
(New York: McGraw-Hill, 2010), 52.

()2

ص٤محلل ،اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم٘مدي٦م.39 ،
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020

اإلؿمار اظمؼاصدي يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ

|

331

اًمًقيٚمؿ(.)1
مؼصد ايمتؼؾقؾ مـ ايمدَّ يـ.
ًمٚمديـ ُمزاي٤م وآصم٤مرا ؾمٚمٌٞم٦م ذم أي ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي ،وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م هق ُمٌ٤مح
ُم٘مٞمد سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اخلٛمً٦م .ويتٓمٚم٥م اًمٜمٔمر اعم٘م٤مصدي إمم ُمٜم٤مىمِم٦م آصم٤مر اًمديـ قمغم
ٟمٔم٤مم واؾمت٘مرار إُم٦م .ومٕمغم وقء ُم٘مّمد آؾمت٘مالل اعم٤مزم اًمذي ذيمرٟم٤مه آٟمٗم٤م ،وم٢من ُمـ
ُمتٓمٚمٌ٤مت آؾمت٘مالل اًمتخٚمص ُمـ اًمديـ ٕٟمّف قمٌقدي٦م وآًمٞم٦م ُمـ آًمٞم٤مت رهـ إُمؿ
سمِمٕمقهب٤م وُمقارده٤م ًمدول أظمرى أو ُم١مؾمً٤مت ٟم٘مدي٦م دوًمٞم٦م .سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمّم٤مًمح
اًمديـ.
ذيمر آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل اًمديمتقر ؾم٤مُمل اًمًقيٚمؿ ُمٗم٤مؾمد اًمديـ ،وشمتٛمثؾ ذم
رأيف ذم وٕمػ اعمً١موًمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ،واًمتقؾمع همػم اعمؼمر ذم اإلٟمٗم٤مق ،واعمٞمؾ إمم اعمٖم٤مُمرة،
وقمدم آؾمت٘مرار ،وشمٗم٤مىمؿ اًمت٘مٚمٌ٤مت آىمتّم٤مدي٦م ،وؾمقء شمقزيع اًمثروة ،وشمرايمؿ اًمديـ
وشمْم٤مقمٗمف .وًمذًمؽ اقمتؼم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمديـ ُم٘مّمدا ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم اعم٤مل(.)2
وواوم٘مف آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل اًمديمتقر أٟمس اًمزرىم٤م ذم سمٞم٤من ُمٗم٤مؾمد اًمديـ وزاد قمٚمٞمٝم٤م
ظمٓمر اإلومالس ،وشم٘مٚمٌ٤مت اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م ،وظمٓمر ارشمٗم٤مع ُمٕمدٓت اًمتٕمثر ذم ؾمداد
اًمديقن ،واًمتْمخؿ ،وازدي٤مد اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٕم٤مُم٦م( .)3ويرضمع آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل
()1

.Sami al-Suweilem, al-Khaṭīʾah al-Aṣliyyah wa al-Līrah al-Turkiyyah,
https://al-omah.com/%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/,
accessed on August 29th, 2018.

()2

ؾم٤مُمل اًمًقيٚمؿ ،ىمْم٤مي٤م ذم آىمتّم٤مد واًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل (اًمري٤مض :دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٦م.30-13 ،)2009 ،

()3

أٟمس اًمزرىم٤م" ،إزُم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمديقٟمٞم٦م اعمٗمرـم٦م ؾمٌٌ٤م واًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل سمديال" ،وٛمـ يمت٤مب إزُم٦م
آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمـ ُمٜمٔمر إؾمالُمل.211 ،
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اإليراين قمٌ٤مس ُمػماظمقر أن ؾمٌ٥م شمٗم٤مىمؿ اًمديقن وآسمتٕم٤مد قمـ آىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل إمم
ؾمٌٌلم رئٞمًلم ومه٤م ٟمٔم٤مم ظمٚمؼ اًمٜم٘مقد ذم اًمٌٜمقك (ؾمقاء أيم٤مٟم٧م شم٘مٚمٞمدي٦م أم إؾمالُمٞم٦م)

( )1

واعمْم٤مرسم٦م ذم اعمِمت٘م٤مت اعم٤مًمٞم٦م(.)2
مؼصد ايمتؿؽكم آومتصادي.
ي٘مّمد سم٤مًمتٛمٙملم آىمتّم٤مدي دقمؿ ومئ٤مت اضمتامقمٞم٦م حمروُم٦م ُمـ اًمتٛمقيؾ إُم٤م
ًمٗم٘مره٤م أو ًمٕمدم أهٚمٞمتٝم٤م ًمٚمحّمقل قمغم متقيؾ سمًٌ٥م وٕمػ ضمدارهت٤م آئتامٟمٞم٦م .ومال
يٙمٗمل إجي٤مد ـمرق ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتٛمقيؾ يم٤مًمتٛمقيؾ إصٖمر ،سمؾ جي٥م ُمت٤مسمٕم٦م اعمِم٤مريع
اًمتل شم٘مقم هب٤م هذه اًمٗمئ٦م ُمـ أضمؾ اًمت٠ميمّد ُمـ ّ
أن فمروومٝم٤م اعمٕمٞمِمٞم٦م حتًٜم٧م ،وحتقًم٧م ُمـ
ومئ٤مت اًمٕمجز إمم ومئ٤مت اًمٗم٤مئض ،وُمـ اًمٗم٘مر إمم اًمٖمٜمك ،وُمـ ُمتٚم٘مل اًمزيم٤مة إمم ُمٕمٓمٞمٝم٤م.
اًمتًقل ،واحل٨م قمغم
وذم اًمنميٕم٦م ُم٤م يٙمٗمل ُمـ أدًم٦م قمغم أمهٞم٦م اًمٕمٛمؾ وإشم٘م٤مٟمف ،وٟمٌذ
ّ
اًمتج٤مرة اًمّم٤مدىم٦م ،واًمتحٗمٞمز قمغم ايمتً٤مب اعمرء اًمّم٤مًمح ًمٚمامل اًمّم٤مًمح ،ويمٚمٝم٤م ؿمقاهد
شم١مصؾ ًمٚمتٛمٙملم ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م .وحت٘مٞم٘م٤م عم٘مّمد اًمتٛمٙملم ،يٛمٙمـ ًمٚمجٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م
ُمٜمح حتٗمٞمزات ضيٌٞم٦م ًمٚمٛمًتثٛمريـ اًمذيـ يً٤مقمدون همػمهؿ قمغم حتًلم ووٕمٝمؿ
آضمتامقمل قمؼم ُمِم٤مريع صٖمػمة وُمتقؾمٓم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتقؾمع واًمٜمٛمق.
مؼصد اظمحاهمظة فمعم ايمبقئة.
يتٓمٚم٥م آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م ُمـ اًمتٚمقث واًمدُم٤مر.
ويٕمٜمل ذًمؽ ذم ؾمٞم٤مق اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمٓمقير ُمٜمتج٤مت متقيٚمٞم٦م ،واؾمتثامري٦م ،وظمدُم٤مشمٞم٦م
شمراقمل اًمٌٞمئ٦م واعمٜم٤مخ قمؼم ُمٜمتج٤مت ظمياء شم٘مٚمؾ ُمـ آٟمٌٕم٤مث احلراري ،وزي٤مدة طمرارة
اعمٞم٤مه ،واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اجلٗم٤مف ،واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ،وٟمًٌ٦م اًمٙمرسمقن ،واًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل .وىمد
()1

ُم٤م سملم ىمقؾملم ُمـ اًمٌ٤مطم٨م.

()2

.Othman, A; Mat Sari,N; Alhadshi, S.O; Mirakhor, A, Macroeconomic Policy and Islamic
Finance in Malaysia. (New York: Palgrave Macmillan, 2017),31 .
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ـمق َرت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمتج٤مت واقمتٛمدت قمغم مم٤مرؾم٤مت حت٤مومظ قمغم اًمٌٞمئ٦م
يم٤مًمّمٙمقك اخلياء اخل٤مص٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م ،واًمّمػموم٦م اخلياء ذم متقيؾ ُمِم٤مريع
صدي٘م٦م ًمٚمٌٞمئ٦م ،وإؾمٝمؿ اخلياء ًمنميم٤مت ٓ شم١مصمر ُمٜمتج٤مهت٤م قمغم اًمٌٞمئ٦م ،واعم١مذات
اخلياء ،واًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم إظمي ،واًمرىمٛمٜم٦م اًمتل شم٘مٚمؾ ُمـ اؾمتخدام اًمقرقُ ،م٤م
ي٘مٚمؾ ُمـ ىمٓمع إؿمج٤مر ًمّمٜمٕمٝم٤م.
حت٨م قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م ِّ
وىمد ؿمٝمدت آي٤مت وأطم٤مدي٨م قمديدة ّ
سمٙمؾ صمرواهت٤م
اعم٤مدي٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م ُم٤م جيٕمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م .طمٞم٨م شمْم٤مومرت آي٤مت اًمٜمٝمل
قمـ اًمٗمً٤مد ذم إرض ،وأطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م قمديدة قمغم ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٌٞمئ٦م يم٠مطم٤مدي٨م
ّ
احل٨م قمغم احلرث واًمٖمرس ،وأطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ ىمٓمع إؿمج٤مر طمتك ذم طم٤مًم٦م
احلرب ،وطمدي٨م همرس اًمٗمًٞمٚم٦م ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م سمام يزيد ُمـ ٟمًٌ٦م إيمًجلم،
اًمتٌقل ذم اعم٤مء اًمرايمد .وسمٛمقضم٥م
وطمدي٨م إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ ،واًمٜمٝمل قمـ ّ
وفمٞمٗم٦م آؾمتخالف ،يتٕملم قمغم اإلٟمً٤من اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمحٞمط اًمذي يٛمٙمّٜمف ُمـ أداء
هذه اًمقفمٞمٗم٦م .ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مؿمقر ُمتحدصم٤م قمـ ُمٗمٝمقم اًمٗمً٤مد ذم إرض يمام ورد
ذم ؾمقرة إقمراف ،أي٦م  ،56وهمػمه٤م" :أٟمٌ٠مٟم٤م (اهلل شمٕم٤ممم) سم٠من اًمٗمً٤مد اعمحذر ُمٜمف
هٜم٤مًمؽ هق إومً٤مد ُمقضمقدات هذا اًمٕم٤مملّ ،
وأن اًمذي أوضمد ومٞمف ىم٤مٟمقن سم٘م٤مئف ٓ ئمـ ومٕمٚمف
ذًمؽ قمٌث٤م"(.)1

()1

اسمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهر .مؼاصد ايممميعة اإلؽمالمقة ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٓم٤مهر اعمٞمً٤موي .ط ( 1قمامن :دار
اًمٜمٗم٤مئس /يمقآعمٌقر :دار اًمٗمجر 1999 ،م ،ص .201
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اخلامتة
ٟم٤مىمش اًمٌح٨م ُمٕم٤ممل آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م
قمرج قمغم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمٝمجٞم٦م ذم اًمتٜمٔمػم
صمؿ ّ
سم٤مًمؽميمٞمز قمغم اًمتجرسم٦م اعم٤مًمٞمزي٦مّ .
اعم٘م٤مصدي ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمْمٛمٜم٧م إصمٌ٤مت اعم٘م٤مصد اًمٙم ِّٚم ّٞم٦م و َعم َح ً٦م قمـ ىمٞم٤مس
صمؿ ّادمف اًمٌح٨م
اعم٘م٤مصد يمٜمٝم٩م ذم وٌط إصمر اعم٘م٤مصدي ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسةّ ،
إمم ُمٜم٤مىمِم٦م جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕم٤مين شمؿ اقمتٌ٤مره٤م ُم٘م٤مصد ذقمٞم٦م جي٥م ُمراقم٤مهت٤م ذم ُمِم٤مريع
اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م .وٓ ّ
ؿمؽ أن هذه اعم٘م٤مصد ُمرقم ّٞم٦م ذم آطم٤مد إدًم٦م
اًمنمقمٞم٦م ويًٝمؾ اؾمت٘مراؤه٤م اؾمت٘مراء ُمٗمٞمدا ًمٚم٘مٓمع اًمتنميٕمل اعمٌٜمل قمغم اًمٖم٤مًم٥م
إيمثري واًمتقاشمر اعمٕمٜمقي ،ؾمقاء يم٤من آؾمت٘مراء ىمٓمٕم ّٞم ً٤م أم فمٜمٞم٤م .وقمٚمٞمف وم٢مٟمّف يتقضم٥م
قمغم اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م واخل٤مص٦م
سم٤معم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدهي٤م أو جم٤مًمًٝم٤م اإلومت٤مئٞم٦م اًمت٠ميمد ُمـ أن اًمتنميٕم٤مت
آطمؽمازي٦م ،واحلقيمٛمٞم٦م ،واًمنمقمٞم٦م اعم٘مٜمٜم٦م شمراقمل اعم٘م٤مصد اًمتل ٟم٤مىمِمتٝم٤م هذه اًمقرىم٦م،
ظمّمقص٤م ذم آؾمتثامرات اعمً١موًم٦م اضمتامقمٞم٤م أو اًمقؾم٤مـم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ .ويدقمق
اًمٌح٨م إمم إجي٤مد آًمٞم٤مت ًمتٓمٌٞمؼ اعم٘م٤مصد ذم اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ،وىمٞم٤مس ُمدى آًمتزام
ص إمم ّ
أن أهداف آؾمتثامر اعمً١مول اضمتامقمٞم ً٤م ٓ خيتٚمػ ذم ضمقهره قمـ
هب٤م .يمام ظم ُٚم َ
اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ،وأن اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘م َٞمؿ ٓ خترج ذم قمٛمقُمٝم٤م قمـ
وم٢من٤م شمتٜم٤مهمؿ ُمع اعم٘م٤مصد
اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ،أ ُّم٤م اًمتجرسم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م ذم اًمقؾم٤مـم٦م اًمقىمٗمٞم٦م ّ
أصٚمٜم٤م هل٤م ذم هذا اًمٌح٨م.
اًمتل ّ
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اظمصادر واظمراصمع
اجلقيٜمل ،اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف( ،اًم٘م٤مهرة :دار أصم٤مر 1400 ،هـ) م،2 اًمرازي ،اعمحّمقل (سمدونُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،)1997 ،م،5اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ،ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم (سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.ت)،م،1
اًم٘مراذم ،ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل( ،اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م 1393 ،هـ)اًمِم٤مـمٌل ،اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م( ،سمدون :دار اسمـ قمٗم٤من ،)1997 ،م5اًمِم٤مـمٌل ،اعمقاوم٘م٤مت ،شمٕمٚمٞمؼ قمٌد اهلل دراز( ،،سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د .ط ،د .ت).سمـ قم٤مؿمقر ،أًمٞمس اًمّمٌح سم٘مري٥م (شمقٟمس :اًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٗمٜمقن اًمرؾمؿ)1988 ،سمـ قم٤مؿمقر ،أصقل اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل ذم اإلؾمالم (شمقٟمس :اًمنمـم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع ،سمدون)سمـ قم٤مؿمقرُ ،م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،حت٘مٞمؼ ،حمٛمد احلٌٞم٥م اسمـ اخلقضم٦م (ىمٓمر :وزارة إوىم٤مفواًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ،)2004 ،م2
 سمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهرُ .م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٓم٤مهر اعمٞمً٤موي .ط 1(قمامن :دار اًمٜمٗم٤مئس /يمقآعمٌقر :دار اًمٗمجر1999 ،
 قمٛمر شمِم٤مسمرا ،اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م (ضمدة :اعمٕمٝمد اإلؾمالُملًمٚمٌحقث واًمتدري٥م)2011 ،
أحد ٟمّم٤مرُ ،مٌ٤مدئ آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل (قمامن :دار اًمٜمٗم٤مئس.)2010 ،قمٛمر ظمديرات ،إزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مسة وُمّمػم اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم ،وٛمـ يمت٤مبإزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمـ ُمٜمٔمقر إؾمالُمل( ،ومرضمٞمٜمٞم٤م :اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل،
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