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 السيدات والسادة األفاضل

 األخوات واألخوة 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

أجدد ترحيبي مرة أخرى بكم جميعا من خالل مؤتمرنا الهام هذا، كما أرحب بكافة 

المحاضرين والمشاركين والذين سيسهمون في إغناء محاور ومناقشات هذا المؤتمر 

القضايا التي نعلق عليها آمال كبيرة في تحقيق رفاهية البشرية الذي يتناول واحدة من 

وتخليصها من أضرار التقدم التكنولوجي واألطماع البشرية واألمراض واألوبئة 

والفقر من خالل العمل معا نحو بناء اقتصاديات مستدامة وخضراء تحقق العدل 

 والمساواة بين البشر.

 

ناول فيها الصيرفة الخضراء وتطبيقاتها في وفيما يخص عنوان ورقتنا هذه التي نت

الصيرفة اإلسالمية، فمما ال شك إن الصيرفة اإلسالمية بما تنطوي عليها من مبادئ 

وقيم مستمدة من الشريعة اإلسالمية هي النموذج األقرب للصيرفة الخضراء، بل أن 

دعت إليه الشريعة الغراء من فهوم  فيماالصيرفة الخضراء تضرب بجذورها 

 االستخالف في األرض والعناية بالبيئة واإلنسان وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع.

تريليون دوالر أداة  3يعتبر التمويل اإلسالمي الذي تناهز أصوله حول العالم نحو 

تمويل أخالقية وشاملة ومسؤولة اجتماعيًا، ألنه يربط القطاع المالي باالقتصاد 

المخاطر، والتمويل على غرار الشراكة والمسؤولية الحقيقي، ويرسخ مبدأ تقاسم 

االجتماعية، وقد برز كأداة فعالة لتمويل مشاريع التنمية في جميع أنحاء العالم. وهذا 

يفسر أهميته المتزايدة كآلية بديلة في تمويل المشاريع الخضراء. ففي النظام المالي 

يعزز من استقرار القطاع  اإلسالمي، يتعين أن ترتبط المعامالت باألصول، وهو ما

المالي، ويؤسسه على مجموعة من العقود القانونية اإلسالمية التي ترسخ مبدأ تقاسم 



 

3 
 

األرباح والخسائر. باإلضافة إلى ذلك، هناك دعم لمبادئ العدالة االجتماعية والتضامن 

 والتبادل، في حين يُحظر االستثمار في القطاعات التي تعتبر غير أخالقية.

 

نب آخر، يتمتع التمويل اإلسالمي بإمكانات من شأنها أن تسد الفجوة المالية من جا

المطلوبة لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التحّول إلى االقتصاد 

األخضر. وهذا يبرر وصفه من قبل المشاركين في "المؤتمر الدولي الثالث لتمويل 

، كبديل واعد لمصادر التمويل 2015ليو التنمية" الذي عقد في أديس أبابا في يو

 التقليدية، والتوصية باالستفادة منه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

ويظهر مسح للقطاع المصرفي اإلسالمي أجري أن البنوك اإلسالمية تتجه تدريجيا 

نحو التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية من الطاقة المتجددة إلى تمويل 

وعات متناهية الصغر مما يساعد على إطالق مصادر تمويل جديدة للمشروعات المشر

الصديقة للبيئة، حيث أبرز ثلث البنوك اإلسالمية المشمولة بالمسح انكشافا جيدا على 

 بالمئة من محافظها التمويلية. 15.5قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء بما نسبته 

 

ني، ارتفعت إصدارات الصكوك الخضراء وبحسب وكالة موديز للتصنيف االئتما

مليار دوالر خالل الربع األول من عام  47.2في المئة لتصل إلى  40عالمياً بنسبة 

، وذلك عقب إصدارات مؤسسية قوية. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن ما 2019

لتمويل مليار دوالر من اإلصدارات العالمية لهذه األدوات المالية الهادفة  15.9قيمته 

مبادرات نوعية متصلة بالتعامل مع التغير المناخي وحماية البيئة أتت على شكل 

 17صكوك مؤسسية، وبنسبة الثلث تقريباً، فيما مثلت اإلصدارات غير المالية نسبة 

 دوالر.مليار  8.1بالمئة من إجمالي الصكوك الخضراء بقيمة وصلت إلى 

 

الخضراء إلى الخطط الصديقة للبيئة التي في المقابل، تشير الممارسات المصرفية 

اتخذتها وتتخذها البنوك بهدف الحد من مضار الكربون والحد من انبعاثاته الخارجية. 



 

4 
 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل ترشيد سياسات واستراتيجيات وأنشطة البنوك فيما يتعلق 

ة النظيفة والبيئة بأعمالها وخدماتها وأنشطتها التشغيلية الداخلية لكي تتوائم مع الطاق

 الخضراء. 

 

ومن خالل تقديم المزيد من المنتجات الخضراء، يمكن للبنوك التوسع في أعمالها 

وخلق فرص أعمال جديدة ومتنوعة. كما سوف يؤدي ذلك أيًضا إلى تنويع محافظ 

البنوك التمويلية واالستثمارية، ويجعل منها أكثر جاذبية بين جيل الشباب والجيل 

 الشركات واألعمال. الجديد من

 

وكجزء من المسئولية االجتماعية الذي يجب أن يلعبه قطاع القطاع الخاص، يجب أن 

تتبنى البنوك والمؤسسات المالية األعمال المصرفية الخضراء، أي اعتماد العمليات 

واالستراتيجيات التي تعزز الممارسات الصديقة للبيئة للمساعدة في الحد من انبعاثات 

، حيث تساعد الخدمات المصرفية الخضراء في الحد من انبعاثات الكربون الكربون

 الداخلية وكذلك انبعاثات الكربون الخارجية.

 

وتستخدم البنوك اإلضاءة، وتكييف الهواء، والمعدات اإللكترونية، وتكنولوجيا 

ون المعلومات، واألوراق بشكل كبير. لذلك، يمكن تقليل اآلثار الضارة الداخلية للكرب

 أخرى،عن طريق استخدام الطاقة المتجددة واألتمتة وغيرها من التدابير. من ناحية 

يمكن للبنوك تقليل انبعاثات الكربون الخارجية من خالل تمويل المشاريع والشركات 

التي تعمل على الحد من التلوث وتبني التقنيات الخضراء، حيث أن توفير القروض 

 ف يضمن االستخدام السليم للموارد الطبيعية.للشركات التي تهتم بالبيئة سو

 

كما تتجنب األعمال المصرفية الخضراء األعمال الضارة بالبيئة وتساهم في خفض 

قطع األشجار واألراضي الخضراء. إنها تجعل عالم الشركات على وعي تام 
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 بالمسؤولية البيئية واالجتماعية وبالتالي تساهم في المحافظة على البيئة السليمة

 لألجيال القادمة. 

 

كما أن الصيرفة الخضراء سوف تحقق الكثير من المنافع للبنوك ذاتها، خاصة على 

، وبنفس 2030صعيد المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 

 الوقت تخلق فرص أعمال واسعة ومتنوعة للبنوك.

 

ويمكننا أن نضرب العديد من األمثلة على ممارسات وسياسات الصيرفة الخضراء 

 في مجموعة البركة المصرفية:  

 

نستخدم في مبنى المجموعة أنظمة ذكية إلدارة المبنى والمعروف باسم نظام أتمتة  •

، وهو نظام تحكم قائم على الكمبيوتر مثبت في المباني التي تتحكم (BASالمبنى )

ات الميكانيكية والكهربائية للمبنى وتراقبها مثل التهوية واإلضاءة وأنظمة في المعد

 الطاقة وأنظمة الحريق وأنظمة األمن لتوفير الكهرباء خارج ساعات العمل.

 .نستخدم الماء البارد لتبريد المبنى وتوفير الطاقة •

 .نستخدم اإلضاءة التلقائية ونظام المياه لتوفير الطاقة •

 .لخفض درجة الحرارة وتوفير الطاقة نستخدم زجاج خاص •

 

وعلى صعيد استراتيجيات الصيرفة الخضراء التي تتبعها المجموعة، وقعنا في العام 

(، حيث سوف UNEPمذكرة تفاهم عالمية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ) 2019

نعمل معا مع البرنامج على توجيه االستثمارات الخاصة نحو المشاريع البيئية داخل 

البلدان السبعة عشر التي تعمل فيها وحداتنا المصرفية. كما تعهدنا بتقديم تمويالت 

مليون دوالر أمريكي لمشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة في هذه  197إضافية بقيمة 

أن تساعد جهودنا المشتركة هذه في الحد من انبعاثات الكربون في  البلدان. ونأمل

 البلدان التي نعمل فيها. 
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وبذلك، سوف يرتفع إجمالي تعهداتنا بموجب برنامج البركة لالستدامة والمسئولية 

مليون دوالر أمريكي، والذي ربطنا أهدافه  822إلى  2020-2016االجتماعية 

بتقديم التمويل والدعم مم المتحدة، حيث سبق لنا أن تعهدنا بأهداف التنمية المستدامة لأل

مليون دوالر  434مليون دوالر أمريكي للمشاريع التعليمية و 191بمبلغ يزيد عن 

عمل في  ألف فرصة 51 توفيرفي أمريكي للمشاريع الصحية، عالوة على المساهمة 

 .الحاليينالدول التي نعمل فيها نتيجة لتمويل أعمال العمالء الجدد و

 

وبذلك، فأننا مؤمنون تماما أن هناك آفاق رحبة لتطبيقات الصيرفة الخضراء في 

الصيرفة االسالمية، آملين أن يسهم مؤتمركم الكريم هذا بالخروج بالمزيد من األفكار 

والتوصيات حول هذه التطبيقات واالبتكارات لنسهم معا في تخضير مجتمعاتنا 

 نا القادمة.واقتصاداتنا ومستقبل اجيال

 

 شكرا الستماعكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

 



ة املستدامةاملؤسسات املالية واملصارف ودورها في حماية البيئة وتحقيق التنمي

فهد بن علي العليان. د
نائب أول للرئيس التنفيذي

رئيس مجموعة المسؤولية االجتماعية

املسؤولية االجتماعية



  ارتقعا  اسا
ب
 عمايعا

ب
 وتًبيقعا

ب
عوحا سعاو ححعو ضةضعة التنمية البشرية ذات بعد حضاري تتناسب مع  ويعي اساسعاوت وتع داد ًو

إهمععععاخ فتركيععععت الت فيععععر فععععي املصععععا   ال  صععععيةت معععع . مجتمعععععبت و عععععدو ععععع  تمحععععورو حععععوخ مصععععا  ب ال اتيععععب ال  صععععية
عععب ويتعععن   مععع  هوا عععبت ال يتناسعععب و  البععععد املصعععا   العامعععة وععععد  االهتمعععا   تًعععوير املجتمععع  الععع ي يحيعععا ال عععرد عيعععس  ًر

. ا  ضاري لدى كل م  يحب دينب ووطنب

.املسؤولية االجتماعية : إو مجاالت العمل التنموي كثيرة ومتنوعة ت وم   همها 

تمهيد

يةاملسؤولية االجتماع



:تعري ات املسؤولية االجتماعية 

ات م  امل اهيم ا  ديثة التي الزالت تتًور وتتشكل م  خالخ املمارس( CSR)يعد م هو  املسؤولية االجتماعية لاشركات 
:العاملية والدراسات األكاديمية ويمف  ذكر  هم التعاريف التي تبنتةا املنظمات الدولية 

:تعريف البنك الدولي 
االلتععععععععععععععععععععععتا   املسععععععععععععععععععععععاهمة فععععععععععععععععععععععي التنميععععععععععععععععععععععة 
خ االقتصادية املستدامةت وذلك م  خعال
مععع  التعععاوو مععع  الععععامايو و سعععرهم واملجت
توى املحيعععي واملجتمععع  ككعععل لتحسعععيو مسعععع

معيشععععععععععععتةم عيععععععععععععس ححععععععععععععو م يععععععععععععد ل شععععععععععععا  
.الشركات ولاتنمية االقتصادية

:تعريف االتحاد األورو ي
م هععععععععععععععععععععععو  تقععععععععععععععععععععععو  الشععععععععععععععععععععععركات 
 مقتضععععععععععععععععععععاو  تضععععععععععععععععععععميو قععععععععععععععععععععيم 
ا اجتماعيععععععة وفي يععععععة فععععععي  عمالهعععععع
وفعععععععععععععي ت اعاهعععععععععععععا مععععععععععععع    ععععععععععععع ا  

.املصل ة عيس ححو تًويي

ية تعريف مجا  األعماخ الدولي لاتنم
:املستدامة

عيعععس التعععتا  الشعععركات املسعععتمر  التصعععرف
ححعععععععععععو  خال عععععععععععي واملسعععععععععععاهمة فعععععععععععي التنميعععععععععععة 
االقتصععععععععاديةت وتحسعععععععععيو حوعيعععععععععة ا  يعععععععععاة
لاعععععععععععععامايو و سعععععععععععععرهم واملجتمععععععععععععع  املحيعععععععععععععي

واملجتم  ككل

املسؤولية االجتماعية؛ تًور امل هو  وتًبيقاتب

يةاملسؤولية االجتماع



ث تؤكعد ورغم عد  وجود تعريف عاملي موّحد إال إو  غاب املنظمات الدولية تت ق في عدة حقا  مشتركةت  حيع
:في تعري اتةا عيس 

املسؤولية االجتماعية؛ تًور امل هو  وتًبيقاتب

املشاركة في التنمية 
م املستدامة ورفاهية املجت

املنح والعًا  ا  يريت »
«إ خ... التبرع  ا  دمات 

لاقًاعااللتتا  األخال ي 
ا  اص

س ا   اظ عياملساهمة في 
البيئة

وتختلفكات،الشر فياالجتماعيةالمسؤوليةجوهرهو-التنميةومشاريعألنشطةدعًما-المجتمعيالعطاءيعد  
..العطاءهذاتجسيدفيالتنظيميةوالهياكلالنماذج

يةاملسؤولية االجتماع



جاععب؛ ولفنعععب دو 
 
ر الععدور املًاععو  مععع  الشععركات خعععارعي ععع  حًععاو سععععهةا لاععرفحت  و عععع  الهععدف ا  ععاص الععع ي  قيمععت مععع   
د في التشري  اسسالميت وهو في تأكيدو له ا الدور ينًاق م  مبد  موازحتب  يو املصا   الع ِّ

ّ
ةت التي واس  متأك امة وا  اصَّ

ك ال  وعحي وححو 
ل
ا كت وحعق التصعرُّف فعي الععم 

ُّ
هعات مع   ضةعا مف ولعة تؤدي إلس استقرار املجتم ؛ فا  رية ال ردية وحق التما

ععععععععرو فواععععععععحة؛ فاامجتمعععععععع  حسععععععععا بت ول هععععععععداف العايععععععععا واملقاصععععععععد العظيمععععععععة قيمتةععععععععا ومك
ل
ت
 
.احتةععععععععافععععععععي اسسععععععععال ت لفضةععععععععا لععععععععم ت

.وله ا التناغم  يو املصا   حجد التشري  االسالمي يؤكد عيس معاٍو مهمة في املسؤولية االجتماعية 

جتم  التكافل والتعاًد  يو  فراد امل
مثعععل املعععؤمنيو فعععي»واجعععب ومًاعععو  ت 

تعععععععععوادهم وتعععععععععراحمهم كمثعععععععععل ا  سعععععععععد 
الواحععد إذا اكعععتك  منعععب عضعععو تعععدايس

«لب سا ر ا  سد  السهر وا  م 

كععععععل فععععععرد مًاععععععو  منععععععب  و يرايععععععي 
. امصععا   املجتمعع  كأحععب حععار  لهعع

: -صععععيس ي عايععععب وسععععام-يقععععوخ 
كافععععععم راع وكافععععععم مسععععععؤوخ ععععععع  »

«رعيتب

إحسعععععاو العمعععععل وإتقاحعععععبت عبعععععادة  ؛
عععود ألو ثمععرة العمععل ت يععد املجتمعع  وت

إو ي يعععععأمر  الععععععدخ {.  عاعععععهةم  عععععالن  
واسحسععععععاو وإيتععععععا  ذي القر عععععع  وين ععععععة

فععم ععع  ال حشععا  واملنفععر والب ععي يعظ
}لعافم ت كروو

عمق ال هم اسسالمي لامسؤولية االجتماعية 

 ملصل ة املجتمع 
ب
عرِّّ و  }: -تععالس -قعاخ . التعاوو والتكاتف  يو  فراد املجتم  ومنظماتب مًاو ت إذا كاو مؤديا بِّ
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تعري ات وم اهيم مرتبًة  املسؤولية االجتماعية

التنمية املستدامة

ة كمعععععععا تتًاعععععععب التنميعععععععة املسعععععععتدامة تحسعععععععيو  عععععععروف املعيشععععععع
معععا   ميععع  األفعععراد دوو زيعععادة اسعععتادا  املعععوارد الًبيعيعععة إلعععس

جععععععرى التنميعععععع. يتجععععععاوز قععععععدرة كوكععععععب األر  عيععععععس التحمععععععل
 
ة وت

اديت النمععععو االقتصعععع: املسععععتدامة فععععي ثالثععععة مجععععاالت ر يسععععة  ععععي
.ةوح ظ املوارد الًبيعية والبيئةت والتنمية االجتماعي

التععي تععم تعري هععا عيععس  ضةععا التنميععة
ابععي احتياجععات ا  اًععر معع  د

 
ععععم ت

ة قععععععدرة األجيععععععاخ القادمععععععة فععععععي تابيعععععع
احتياجاتةم ا  اصة 
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لامسؤولية االجتماعية26000معيار األي و 

ععععععععععا وفالتععععععععععع عععععععععععا تًوعيب ا توجهةيب الي ال ويعععععععععععّد معيععععععععععارب
تي يمفع  يحتوي عيس متًابات كتاك املعايير ال

.استادامها لل صوخ عيس كهادة مًا قة

(  يع و )هو معيار دولي  طاقتب املنظمة الدولية لامعايير 26000 ي و 
اصعععة بةعععدف تمفعععيو الشعععركات مععع  ا  مععع   عععيو املمارسعععات املثيعععس ا  

ةت  إحجعععععاز األعمعععععاخ والتععععععاطي مععععع  العمعععععال  والبيئعععععة  ًريقعععععة  خالقيععععع

افة إلس  فضل املمارسات املتعاقة  املوارد الًبيع .ية واملناخ اًس

عدالة ممارسات 
التشغيل

املمارسات 
العمالية

حوكمة 
املنظمات عيار املوًوعات الر يسية التي يجب عيس كل مستاد  مل

املشاركة والتنمية: و يتأكد م  استي ا ها 26000 ي و 
املجتمعية

البيئة
قضايا 
يواملستةاف

تعري ات وم اهيم مرتبًة  املسؤولية االجتماعية

يةاملسؤولية االجتماع



.القًاع ا  فومي ت القًاع ا  اص ت القًاع الثالث : مثاث التنمية في الدولة يضم 

لعع  يتوقععأ  ي يمععوق الماععا  ال ا
تقعععععععععععععععديم وا تكعععععععععععععععار بععععععععععععععع و    ععععععععععععععع  

يعععة ا  اععوخ واملبعععادرات املجتمع
ي وتغايعععععععة القاعععععععو  الما معععععععة بععععععع 

. الماا  الحكومي والخاص

يتوقأ  ي يما س الماعا  الخعاص
واملصعععععععععععععد     عععععععععععععك   ععععععععععععععاص  و   

يئععععة بمسععععؤولية  اععععا  املاتمععععأ وال 
، وي عععععععععععععععا د  ععععععععععععععع   وجيععععععععععععععع  معععععععععععععععوا   

.املاتمأ والحقاظ عليها 

ات يتوقععععأ  ي   ععععا   الحكومعععع
ة سدارة العمايعععععععععة التنمويععععععععع
ج عبععر   ععخ الخاععر والبععرام
ق ضعععمط ر ععععا  و يععع  لت ميعععع

.األه اف التنموية

مسؤولية تحقيق التنمية 

(ا  فومي ت ا  اص ت الثالث ) و دوار القًاعات 

يةاملسؤولية االجتماع



المستدامةالتنميةخطة193الـالمتحدةاألممفياألعضاءالدولاعتمدت
في"م2030لعامالمستدامةالتنميةخطة:عالمناتحويل"بعنوانرسمًياالجديدة

،غاية169وهدفًا17منوتتألف،م2015عامالمستدامةالتنميةقمةمؤتمر
.السالمايالقضباإلضافة،بيئية،،اجتماعيةاقتصادية:أساسيةأبعادبثالث

  2030 هداف األمم املتحدة لاتنمية املستدامة 

يةاملسؤولية االجتماع



المملكةلتوجهاتاألساسيةالمالمح«2030السعوديةرؤية»رسمت
فيميةوالتناالقتصادمستوىرفعإلىوالراميةالقادمة،الفترةخالل

:أساسيةمحاورثالثةفيهدفًا24منتألفتوقدالمملكة،
حيويمجتمع-
مزدهراقتصاد-
طموحوطن-

يةاملسؤولية االجتماع



(  خير ا   يرة ألهل ا   يرة )حموذع 
 2030ة مص وفة البرامج وعالقتةا  أهداف التنمية املستدامة و هداف رؤية املماف

يةاملسؤولية االجتماع



االلتتا  األخال ي

يةاملسؤولية االجتماع

:يحافظ  نك ا   يرة عيس التتامب األخال ي تجاو املجتم  عبر عدة ممارسات معتمدةت مضةا 

ا  واحب السياسة العامة لامسؤولية االجتماعية تولي املجتم  و فرادو  همية قصوى سوا ب في
ت وصالتب االجتماعية  و البي ية  و األخالقيةت عيس مستوى  اشًة البنك ومنتجاتب املصرفية

.  وي العالقة م  مو  يو وعمال  وموردي  وخالفب 

 شاري  ال ي يؤدي الدور املجتمعي لابنك عبر منظومة م  امل" خير ا   يرة ألهل ا   يرة" رحامج
.واألاشًة التنموية في ماتاف مناطق املمافة 

 جها ت االلتتا   إصدار تقرير سنوي لإلفصاح  أاشًة و عماخ املسؤولية االجتماعية وحتا
.وتضميو ذلك في تقارير مجا  اسدارة



التركيت عيس م هو  االستدامة

يةاملسؤولية االجتماع

ا عيس املبادئ واملمارسات التي تع ز دورو املسؤوخ ت وم 
ب
:ذلك يسعس البنك إلس  دا   عمالب و اشًتب محافظ

فعاخبشكلاالقتصاديةوالتنميةلامجتم العامةاملصا  مراعاة.
تابيالتيةاسسالميالشريعة حكا م املتوافقةاملتنوعةاملصرفيةاملنتجاتماتافتقديم 

.املعقولةوفالتكاليفكرا حهمت ماتافالعمال حاجة
 تمامباه ولوياتفياملجتم  فرادًو خالخم مسؤوخححو عيسالر يسّية عمالبتن ي.
 قوحة قدر م  االستدامة والقيمة املشتركة م   جل ا  هات املعنية وذات الصاةتحقيق  

.ًم  املنظومة التي يمار  البنك  عمالب في إطارها 



انالق بدنامج

"  ر الجزيد  أله  الجزيد "
ماعية ل عخ  العات ال نك    ماال  نقيذ البرامج واألن اة االجت
جلة الت  تسهخ    تعزيز حضو  ال نك ك ديك   يس     فأ ع

التنمية املست امة للماتمأ

100,000,000

مئة مليوي  يال

املسؤولية االجتماعية
يةاملسؤولية االجتماع



مستقيً ا

200620082010201220142019

الذكو  
%52.2

اإلناث
%47.8

66,147

يةاملسؤولية االجتماع
ةعدد املست يدي  م   رامج املسؤولية االجتماعي



حقا ق و رقا  عامة

ا66,147: رجمال   ع ا  املستقي يط  %.47.8واإلناث % 52.2، يم   الذكو  نس ة مست يدب

.معمل وقاعة تعايمية110: ع   الماعات والتاه زات التعليمية املم مة للماا  غ ر الدبح  

معمل وغرفة عالع 24: ع   املعام  والتاه زات الا ية املم مة لذوي االحتياجات الخاصة 
.طبيعي وإداركي

.سيارة وحافاة14: ع   الحافالت والسيا ات املاهز  واملم مة للماا  غ ر الدبح  

يةاملسؤولية االجتماع

. نقيذ ع   مط امل ا يأ املتعلمة بالحقاظ على ال يئة وزيا   الغااء األ ضد 



 رامج خير ا   يرة ألهل ا   يرة

التدريب والتأهيل

«تمفيو»

ال عاليات واملشاركات 

الوطنية واسسالمية

 نا  قدرات القًاع غير 

الرفحي

خير ا   يرة ملو  ي ا   يرة 
«إخا »

تأهيل األش اص ذوي 

االعاقة

القرو  ا  سنة ل سر 

املنتجة

 رحامج  نك ا   يرة لدعم

«مبتفروو»اال تكار 

اسفراع ع  

«ت ريج»الس نا  

املسؤولية االجتماعية



تميتت  رامج خير ا   يرة ألهل ا   يرة
 ثالث م ايا  ساسية 

التنمية التنو  ال قافية

ذات الترك ز على مااالت منح معينة 
ي م  صقة اال تمدا ية  ا أ  نموي 

واال ت امة

   جنس التنو  الحدص على 
، واالنت ا  «ذكو ،رناث"املستقي يط 

الجغدا      منا ق اململكة 
، وب ي  مااالت التنمية «منامة13"

املمنوحة

ال قافية الحدص على التزاق معاي ر 
مط حي  وضوح مدجعية الجهات 
واملنظمات املمنوحة قانونًيا ومالًيا ،

باإلضافة رلى شقافية األعمال مط حي 
التنقيذ واإلنااز

املسؤولية االجتماعية



معمل إعادة التدوير 

يةاملسؤولية االجتماع

روع معمل ًم   رامج البنك لل  اظ عيس البيئة ؛ وفالتعاوو م  جمعية البر ا  يرية  حوطة  ني تميم  طاق مش
ًافة  التدوير م  خالخ توفير الب ية التحتية الداعمة لامشروع م  آالت ومعدات خاصة  تقنيات التدويرت  اس 

.ل يدي العاماة في املشروع 

:األثر املجتمعي 
  ط  م  الورو والفرتوو ت في الشهر الواحد 32ط  م  البالستيك و 12يتم جم.
افة لإليرادات املالية التي تتحقق لل معية م  خالخ إعادة  ي  منتجات التدوير لاشركات امل .تاصصة  اًس

 را ط ال يام التوثيقي لامشروع :https://www.youtube.com/watch?v=c_QmbFpq-pk

ا عيس حم جة املشروع لتًبيقب في عدة مدو في مناطق املمافة  التعاوو م  الباد .يات يتم العمل حاليب

https://www.youtube.com/watch?v=c_QmbFpq-pk


النتا ج املخدجات امل  الت

 ي   مط 7,500 موي      األ د املستقي  زيادة
م قظة اقداضية29 الل 

+
 1,200   يب و أهي  
 ي  

جه  ال دكاء

*األثر االجتمايي

اآلثا 

الًو  التعايمي تحّس 
والصحي

 ا  ة التأث ر مل قظة المدوض الحسنة

 عخ   ر الجزيد 

املر ة م  املساهمة تمفيو
االقتصادية واالجتماعية

مستوى ثمافة العم  رف 
واالنتاج

االعتما  على ال عخ تقايل
الدعوي 

احتشار املشاري  زيادة
متناهية الصغر م  املنازخ 

 خ االكتقاء بتا يق  ا  ة التأث ر على بدناما ي مط   ر الجزيد *
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النتا ج املخدجات امل  الت

مستوى تعام  األهال  رف 
مأ ذويهخ

شاب وشابة 9,834   يب 
مط األشخاص ذوي )

(خاإلعاقة واملتعامل ي معه
+

غدفة عالج 25 اه ز 
  يع  ور ا كي

جه  ال دكاء

*األثر االجتمايي

اآلثا 

الع لة االجتماعيةتا يض

 ا  ة التأث ر لبرنامج  أهي  األشخاص ذوي اإلعاقة

 عخ   ر الجزيد 

النظرة السابية تا يف
ل وي االحتياجات ا  اصة

مستوى الدضا ل ى رف 
املعاق

املستوى الصح  تحّس 
للمستقي يط

اآلثار االجتماعية تا يف
عيس األهالي

 خ االكتقاء بتا يق  ا  ة التأث ر على بدناما ي مط   ر الجزيد *
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لاتواصل

ص  ديق  دي–الدياض –ماموعة املسؤولية االجتماعية 

+966 11 2157391

CSP@paj.com.sa

لالطالع عيس تقارير املسؤولية االجتماعية لبنك ا   يرة

https://www.baj.com.sa/ar-sa/About-Us/Community-
Service/Annual-CSR-Activity-Report

https://www.baj.com.sa/ar-sa/About-Us/Community-Service/Annual-CSR-Activity-Report


شكًرا لكم 





مستلزمات اإلبتكار في تصميم منتجات وخدمات 
داممالية ومصرفية تعزز من اإلقتصاد البيئي المست

تقديم

يوسف عبدالغفاربرفيسورال

المدير العام للمركز العالمي للتنمية المستدامة



تقديم
سسات المالية يعتبر اإلبداع و االبتكار في المنتجات المصرفية محددا استراتيجيا لبقاء المؤ •

و إذ أن قدرة المؤسسات المصرفية على اإلبداع. والمصارف اإلسالمية وإستمرار أعمالهم
من وضعها اإلبتكار في منتجاتهم المصرفية ، وتحسينها باستمرار من شأنها أن تزيد و تعزز

. التنافسي في السوق

صرف إذ تعد عملية اإلبداع واالبتكار في المنتجات المصرفية ضرورة حيوية يمارسها الم•
ن الحاليين و كما يسعى من خاللها إلى المحافظة على الزبائ. للمحافظة على مكانته في السوق

.جذب زبائن محتملين و زيادة قدرته على المنافسة في تلك السوق

ت أمرا سهال إن استدامة الميزة التنافسية في المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية ليس•
ديد األمر الذي خاصة في ظل بيئة األعمال الحالية التي تتميز بالتغير السريع و التنافس الش
اإلبتكارفي يجعل المنافسين قادرين على تقليد الميزة التنافسية، لذلك ال بد من اإلبداع و

.المنتجات المصرفية اإلسالمية



اإلبتكار طريق لتحقيق تنافسية مستدامة

صارف من االبتكار في مجال الخدمات المصرفية له باب مفتوح وواسع وُيمكِّن الم•
، ومن تطوير خدماتها ويعمل على زيادة رضاء العمالء وإكساب ميزات تنافسية

خالل ورقة العمل التي أقدمها ،سوف نستعرض مفهوم وأهمية االبتكار من
ناحية عامة ووسط المصارف اإلسالمية بصورة خاصة، مع التركيز على 
.ادر االبتكاراإلستراتيجيات األنسب لالبتكار في الخدمات المصرفية، وطرق ومص



مفهوم االبتكار في الخدمات المصرفية
االبتكار »في مقال علمي تم نشره من قبل إتحاد المصارف العربية ، وفي موقهم اإللكتروني الرسمي ، بعنوان•

منها ومن ض–مفهوم االبتكار في الخدمات عموماً : قال فيه « كمدخل لتحقيق الجودة في الخدمات المصرفية
تكار في الخدمات يختلف عن مفهوم االبتكار في السلع الملموسة، وقد يعتقد البعض أن االب–الخدمات المصرفية 

ال –الخدمية أي الـصناعة–أسهل وأيسر من االبتكار في السلع كونها ال تحتاج للكـثير من التكنـولوجـيا وأنـها 
في عـصرنا تتطلب استثماراً رأسمالياً ُمكلفاً، وهذا االعــتقاد قد يـكـون صحـيحاً قبـل مائة عـام من اآلن، أمـا الخـدمات

التالية والتي الـحديث فتخـتلف كثيراً وُيخطئ من يعتقد االعتقاد السابق، ويمكن توضيح ذلك من خالل األوجه
كثر وضوحاً، وسوف نركز فيها على مفهوم الخدمات :المصرفيةسوف ُتقرِّب مفهوم االبتكار في الخدمات ليكون أ

الت عد النقود، الخدمات المصرفية في العصر الحديث تستعين بالتكنولوجيا المتقدمة مثل أجهزة الحاسوب، آ. 1•
التكنولوجيا آالت الصرف اآللي، آالت كشف تزييف النقود، النقود االئتمانية، وغيرها من أوجه التكنولوجيا، وهذه

.أصبحت جزءاً ال يتجزأ من الخدمات المصرفية، وهي قابلة لالبتكار

السلع والذي هو أبطأ بكثير في–والذي تمثله دورة حياة الخدمة المصرفية –االبتكار في الخدمات المصرفية . 2•
، كما في السلع، تمثله دورة حياة السلعة، ويعود ذلك لطبيعة الخدمات والتي ال يصل فيها العميل إلى حد اإلشباع

ية دليالً ويعود ذلك أيضاً إلى عدم تقادم الخدمة بمرور الوقت، بل يكون مرور الوقت على تقديم الخدمة المصرف
لعمالء، إال أن على ازدياد خبرة المصرف وعراقته والتي يحاول أن يعكسها في شكل رسالة تسويقية ُيخاطب بها ا
المصرفية وذلك االتجاه الجديد نحو االبتكار في الخدمات المصرفية يدفع المصارف إلى تقليص دورة حـياة الخـدمة

.عبر طـرح الخدمات الـجديدة البديلة، أو اإلضـافة إلى التـنوع في الـخدمـات الحـالية



مفهوم االبتكار في الخدمات المصرفية
عب من االبتكار في الخدمات عموماً وفي الخدمات المصرفية على وجه الخصوص أص. 3•

سلع عبر االبتكار في السلع المادية، ويرجع ذلك إلمكانية اختبار فاعلية وجاهزية ال
نطبق في اختبارها في المختبرات لالطمئنان على جاهزيتها ألن ُتطرح للعمالء، وهذا ال ي

التي الخدمات، فالخدمة ال ُتختبر إال عبر تقديمها للعمالء مباشرة، وهذا من األسباب
كار في تتحفظ في عمليات االبت–ومن ضمنها المصارف –تجعل المنظمات الخدمية 

.خدماتها

ر بين العاملين االبتكار في الخدمة المصرفية ينبع من خالل التفاعل والتعامل المباش. 4•
امل في المصرف وبين العمالء، فالعمالء هم مرآة الخدمة المصرفية، ومن خالل التع
ه المباشر معهم يستطيع العاملون في الخطوط األمامية في المصرف معرفة أوج

.القصور في الخدمة ليتم تحسينها، وكذلك معرفة أوجه القوة ليتم تدعيمها
.مظلة االبتكارومما سبق نرى أن تطبيق كل ما من شأنه تحسين الخدمة الُمقدمة للعميل المصرفي ولم يكن موجوداً قبلها يدخل تحت•



لماذا االبتكار؟ 
:ية ما يليمن أهم العوامل الُمبررة ألهمية االبتكار في عالم اليوم وخاصة في الصناعة المصرف

:اشتداد المنافسة-

فسة أصبح وُيعتبر هذا السبب من أهم األسباب التي ُتبرر ألهمية االبتكار، واشتداد المنا•
ال من السمات المميزة القتصاديات وأسواق الخدمات المصرفية في عالم اليوم، ومن
مة الفاعلة، يستطيع مواجهة هذه الُمنافسة ال يستطيع االستمرار ويجد نفسه خارج المنظو

م بها المصارف وضعها التنافسي .ويعتبر االبتكار من الوسائل التي ُتدعِّ

ر السوق- :تغيُّ

سرعة التغير في معطيات أسواق السلع والخدمات أصبحت سمة من سمات علم •
جم التسويق، ويرجع ذلك لعوامل عديدة منها تكوُّن جماعات الضغط واقتصاديات الح

س بجالء في والتكتالت االقتصادية، وما سبق ظهر بوضوح في الصناعة المصرفية وانعك
.سياسات البنوك المركزية



لماذا االبتكار؟ 

:تطلع العمالء-

ما ُيرضـي ُعمالء األمـس قد ال ُيرضي عـُمالء اليوم، هذه الحقيقة من األهـمية •
لع بمكان أن يسـتوعبها القائـمون على أمر المصارف، فعميل اليوم عميل ُمط  
ومتطلع، له دراية واسعة عن البدائل والسمات التي تتصف بها الخدمات

يف التي المصرفية، ويتفحص ويتمحص ويتروى ويوازن بين المنافع والتكال
ل اليوم يجدها من كل بديل قبل أن يختار المصرف الذي سيتعامل معه، فالعمي

.هو من يختار المصرف الذي يتعامل معه بعناية



طرق ومصادر االبتكار
في الخدمات المصرفية المؤدية إلى التحسين المستدام

ين هنالك عدد من الطرق والمصادر التي تصلح للحصول منها على أفكار ابتكارية للتحس•
:المستدام ، نختار منها خمسة مصادر يمكن ترتيبها حسب أهميتها على النحو التالي

:العمالء. 1•

كونهم ُيعتبر العمالء هم المصدر األهم في استقاء وسائل االبتكار والتحسين، وذلك ينبع من
بواسطة المعنيون بهذا التحسين، ويحق لهم أن ُيعلنوا عن رغباتهم وحاجاتهم المبتغاة، ويتم ذلك

تم فيها اللقاء المصرف عبر استخدام وسائل قياس األثر مثل االستبيانات، وجماعات التركيز التي ي
.بالعمالء واالستماع لهم، وغيرها من وسائل رجع األثر

:الموظفون والعاملون. 2•

عرون وخصوصاً موظفو الواجهة، أو أولئك الذين لهم تعامل مباشر مع العمالء، فهم الذين يستش
.ويستمعون ويحتكون بعمالء المصرف، وهم األقدر على تحديد احتياجات ورغبات العمالء



طرق ومصادر االبتكار
في الخدمات المصرفية المؤدية إلى التحسين المستدام

:المنافسون. 3-

ـتركة مع يمكن استقاء األفكار االبتـكارية التحسينية من خالل عالقات التـعاون المش
قد يتم األمـر المـصارف المحلية أو الخـارجية، عبر البرامج التدريبية والخبرات المتبـادلة، و
مشاهدات بصـورة غير منسقـة بين الطرفين عبر آليات المالحظة والمحاكاة واالستماع ل

.متقدمةالغير، وهي آلية فعالة الستقاء األفكار الجديدة خاصة من المصارف في الدول ال



اإلبتكار الداعم للعمل المصرفي المستدام
:المؤتمرات والمعارض والندوات. 4•

ل للقائمين ع لى المصارف والتي تعتبر ملتقى آلخر التقنيات المصرفية، وُتسهِّ
.الوقوف على تجارب الغير ومميزات الخدمات التي يقدمونها

:المجالت والدوريات والصحف ذات الصلة. 5•

ناعة وهي من األهمية بمكان إذ يتم من خاللها التعرف على آخر ما وصلت إليه الص
دوريات من المصرفية، وكذلك التعرُّف على موقع المنافسين، وُتعتبر المجالت وال

.أقل مصادر استقاء األفكار من حيث التكلفة



اإلبتكار المصرفي وأهداف التنمية المستدامة
م ،  أصبح مطلبا ، وعليه يجب أن يتماشى مع أهداف منظمة األم"المصرف المسؤول"مصطلح •

.2015المتحدة في مجال التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ الموقعة في 

تشرين 27و26المبادئ التوجيهية في باريس في ( يو إن إي بي)وقدم برنامج األمم المتحدة للبيئة •
اط ، والتي حددت  إطارا شامال للمساءلة عن اإلستدامة في جميع مجاالت النش(2018نوفمبر)الثاني 

.المصرفي

ة مصرفا فى جميع أنحاء العالم، وقد حظيت المؤسسات المالي30وتم تطوير هذه المبادئ من قبل •
.بدعم مبادرة األمم المتحدة للتمويل البيئي

يلة األجل نحن ملتزمون بتنمية أنشطتنا طو "ورفعت هذه المؤسسات المصرفية شعارا قالت فيه •
سهم في ونحن نريد أن ن. والمساهمة في تحقيق أهداف األمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة
".االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ



اإلبتكار المصرفي وأهداف التنمية المستدامة
ُتلزم وتستند مبادئ األمم المتحدة ذات الصلة بالعمل المصرفي  إلى ستة مجاالت رئيسة•

رسيخها المصارف وهي؛ إدماج المبادئ األممية للتنمية المستدامة في جميع أنشطة المصرف وت
للحد من تأثيره في جميع قطاعاته، وتحسين األثر اإليجابي ألنشطة المصرف اليومية على المجتمع

تمعيا السلبي في المناخ، وتقديم المصرف مجموعة واسعة من فرص االستثمار المسؤولة مج
التنمية من شأنها أن تعزز الرخاء المشترك لألجيال المقبلة، والتشاور المفتوح والشفاف في
من خالل المستدامة مع جميع الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة وحمايتها، وتنفيذ المبادئ

.الحوكمة واألهداف والثقافة المصرفية المسؤولة

عمل وأهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم األهداف العالمية، هي دعوة عالمية لل•
.زدهارمن أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب األرض وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واال



اإلبتكار المصرفي وأهداف التنمية المستدامة
ق وتستند هذه األهداف السبعة عشر إلى ما تم إحرازه من نجاحات في تحقي•

، كما تشمل كذلك مجاالت جديدة مثل (2015-2000)األهداف اإلنمائية لأللفية 
المستدام، تغير المناخ، وعدم المساواة االقتصادية، وتعزيز االبتكار، واالستهالك

.والسالم، والعدالة، ضمن أولويات أخرى

كرا وأدوات وبالتالي ، يتطلب تحقيق هذه المبادئ في مؤسساتنا المصرفية ف•
راعي ابتكارية ، ألنها تنقل المؤسسات المالية والمصرفية إلى مؤسسات ت

ن متطلبات المجتمع الداخلي لها ، وكذلك المجتمع المحيط بها والمتأثر م
.أعمالها وأنشطتها ، إضافة إلى باقي أصحاب المصلحة



مقترحات تعزز الممارسات المبتكرة المستدامة في المؤسسات المصرفية
تطويرللعمل على البد للمؤسسات المصرفية أن يكون ضمن وحداتها التنظيمية وحدة متخصصة بالبحث وال: البحث والتطوير -•

.تحسين منتجاتها وخدماتها لتتوافق مع اإلستدامة

سة المصرفية فريق عمل لإلبتكار واإلبداع ضرورة تستلزم استدامة أعمال المؤس/ أصبح وجود وحدة تنظيمية : اإلبتكار الشامل •
.والحفاظ على منافستها 

.  أطر مهنية اإلعالن عن أداء المؤسسات المصرفية لجوانب ذات الصلة بأدائها اإلجتماعي والبيئي واإلقتصادي عبر: اإلفصاح •
، وعندها سيساهم GRIوأقترح أن يكون ذلك عبر تقارير مهنية معتبرة كالتقارير التي اعتمدتها المبادرة العالمية للتقارير   

.أصحاب المصلحة في تطوير أداء المؤسسة المصرفية حول التزامها بالتنمية المستدامة

.ربط منتجات ومبادرات المؤسسات المصرفية بأهداف التنمية المستدامة: أهداف التنمية المستدامة •

تجات ومبادرات تعمل المؤسسات المصرفية على إصدار تقارير لقياس التقدم واألثر الذي حققه تبني من: تقارير قياس األثر •
.مبتكرة ومتوافقة مع ضوابط اإلستدامة

مصلحة ووفق إن اإلبتكار في المنتجات والخدمات في المؤسسة المصرفية يستلزم إشراك أصحاب ال: إشراك أصحاب المصلحة •
.أطر مهنية واضحة
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The international community in his way to take actions, needs 
a significant transformation in all economies including 
countries commitments. The plan was to have the united 
Nations climate change conference COP26 in UK in this year 
2020, but the COVID 19 crisis unfortunately, forced the UN to 
postpone the meeting to next year.

I am sure by now that The UN theme and discussions of such a 
conference will be much affected by pandemic crisis resulted 
in more than 7 millions affected cases by the virus and about 
half million deaths around the world. I believe the 
international community will be keen more to take harsh 
recommendations for countries to follow. Let us wait and see.





What I am going to tell you first about this very complicated 
international problem, today?

I will start by showing you how large resources are needed to 
aligning private sector financial flows with clean, 
environmentally sustainable and resilient growth, especially in 
developing , underdeveloped countries, and even developed 
industrial countries around the world. Then I will take you 
around the green rating IIRA is offering to the market as the only 
licensed Islamic rating agency world-wide. Bahrain hosted the 
agency about 15 years ago. 



 An estimated $400-600 billion per annum is needed to finance conservation of land,

forests and water –

 More than $350 billion of incremental capital - to fund projects in renewable energy

and energy efficiency

 Green Finance is a strategic approach adopted by governments to incorporate the

financial sector including capital markets (Green Bonds/ Sukuk) in the transformation

process towards low-carbon and resource-efficient economies, and in the context of

adaptation to climate change.

 Green Banking incorporates the role of banking sector in adopting environmentally

friendly practices and using ‘green’ standards in investment decisions.



 Participating Finance, the Islamic banks instruments is superior to Debt

financing and is the most significant provider of capital generated for green

investment this is because banks will share governments and private sectors

the risks involved and prevent corruptions in the financial sectors. Islamic

banks are required to move and compete with debt financing instruments

which load the risks on the borrower shoulders.

 Given the scale of banking as a component of financial sector in the OIC vis-à-

vis the relatively weaker presence of capital markets, particularly sukuk

market, the ‘go green’ initiative in banking can play a powerful role to propel

environment conscious investment.



Country Green Regulation
UAE UAE Power Plan 2050

Guidelines on ESG reporting
Malaysia SRI Sukuk Framework. A National ‘Go Green’ initiative of 

Bank Negara 
Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework
Pakistan Green Banking Guidelines (GBG)
Morocco Green bonds guidelines and New guidelines on Green and 

social bonds
Guidelines on Corporate Social Responsibility and ESG 
reporting

The Regulatory Environment



Source: INCEIF, SC, Malaysia

A Clear Growth Trajectory





 Green Bonds/ Sukuk may be rated under a specific criteria for evaluating green

impact. Both aspects need to be evaluated:

 credit risk as impacted by violations of criteria set for claiming ‘green status’ or

any local or international regulations applicable to the issuer or issue

 The degree of ‘green-ness’ itself or ‘green ratings’

These ratings are already being assigned both by better known global credit rating

agencies as well as specialized rating agencies like CICERO, issuing second opinions

in the domain of green evaluations

 Green ratings provide a detailed analysis of environmental impact and climate

change attributes of bond/ suku



 The Environmental Accountability assessment of an entity constitutes an

analysis of the bank’s Environmental Accountability initiatives vis-à-vis domestic

norms and international best practices

 Assessment Factors:
Environmental Risk

Management
Green Business Facilitation Own Impact Reduction 

Organizational Structure Mechanism for Fit Green 
Investments

Capacity to Grow Green Banking

Management Systems Reporting Framework Environmental Checklist for 
Loan Disbursement

Policy Framework Green Business Products Portfolio Impact Analysis

The Green Ratings – Environmental Factors



 Strong connection with Shari’a, given the emphasis of Shari’a on

Charitability and Conservation/Protection of Creation

 The strong parallel of ESG (Environment, Social and Governance)

assessments with IIRA’s existing Fiduciary concept in ratings is obvious

 IIRA’s ratings acknowledge the fundamental connection between financial

risk and the risk of lapses in Governance and Shari’a, and obligations

towards environment and Society.

 IIRA has articulated a clearly visible focus to the expanded and continually

expanding principles of ESG in its methodologies

IIRA’s Fiduciary Ratings Concept  supports ESG Assessments



 Our Fiduciary Rating Methodology, which evaluates Governance and Mudarib Quality of a bank is

applied to banking institutions and covers:

 Own Institution level compliance with principles of ESG

 Reflection of ESG principles in Credit policies through

 Inclusion of environment, society and governance related aspects as financing criteria

 Acknowledgement of risk enhancement on account of lack of ESG consciousness triggering a

credit event

 Allocation of an increasing amount of capital to environmentally friendly and socially

responsible projects or other forms of incentives leading to softer credit terms and thereby

eased access to financing. On the reverse side, applying higher costs or rates to,

environmentally or socially irresponsible behavior of borrowers

Fiduciary Ratings Concept  adopting  ESG since 2019



 Our participation in the product IsESG-S focuses on the Quintuple (5 way) bottom-
line of institutions

 Allows investors to balance their preference for returns and safety of investment,
with Responsible Investment.

 The methodology used has 5 pillars

 Investment strength – an area of specialization for IIRA

 Environment consciousness

 Social Responsibility

 Governance Standards

 Shari’a Governance

IIRA’s IsESG-S Gradings, where it partners with other regional rating 
agencies from China and Europe



 An independent rating analysis gives a third-party comprehensive review

of the green sukuk/ bond or a bank which adopts and actively engages in

‘green’ and ‘socially responsible’ financing

 Banks can be pivotal in promoting national green agendas, through their

function as suppliers of credit

 While outstanding green evaluations are targeted at capital market

instruments; IIRA’s approach to ‘green’ and ‘socially responsible’ is

applicable at institution level and banks





Questions and Answers



Thank you





ة الصكوك الذكية الخضراء وأهميتها في التنمي
المستدامة باستخدام تقنية بلوك تشين
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المحتويات 
المقدمة◦

الصكوك الذكية وأهم هياكلها ◦

الصكوك الخضراء وأهميتها ◦

هيكلة الصكوك الذكية الخضراء ◦

التحديات والحلول ◦

التنمية المستدامة للصكوك الذكية الخضراء ◦

التوصيات ◦

الخاتمة ◦



المقدمة
كبير في يساهم بشكل( التكنولوجيا المالية)، فإن استخدام التكنولوجيا في تطوير المنتجات المالية ( 4.0الصناعة )باعتبارها فرًعا للثورة الصناعية الرابعة ◦

والعقود الذكية في تقنية  (AIعمليات المؤسسات المالية التقليدية كما يتجلى في المنتجات والخدمات المبتكرة التي تدعمها تقنيات مثل الذكاء االصطناعي 

(block chain )وغير ذالك.

.والعقود الذكية تقنيات مالية ذات تأثير كبير في هذا الصدد( block chain)تعد تقنية ◦

غيير أي عبارة عن دفتر ال مركزي وموزع رقمي يتم استخدامه لتسجيل المعامالت عبر العديد من أجهزة الكمبيوتر بحيث ال يمكن تblockchainتقنية إن◦

.سجل في الدفتر دون تغيير في جميع الكتل الالحقة

كما أن . قواعد العقد المطروحة blockchainيقوم العقد الذكي بترميز قواعد العقد المتفق عليه من قبل األطراف المتعاقدة في المعاملة األساسية ويفرض◦

الصكوك والعقود الذكية هو نتائج الثورة التكنولوجيا الحديثة في صناعة الخدمات المالية، ومن هذا القبيل جاءت فكرة إنشاءblockchainاستخدام تقنية   

.  اإلسالمية باستخدام تكنولوجيا بلوك تشين



 وهي شهادة تؤكد معاملة تنص على ملكية حقوق وشروط األطراف المتعاقدة " صك"الصكوك مشتقة من الكلمة العربية الفريدة ،( ISRA2017) تعريفها يتم

التي أقرها ة يأيًضا على أنها شهادات ذات قيمة متساوية تثبت الملكية غير المقسمة أو االستثمار في األصول باستخدام مبادئ ومفاهيم الشريعة اإلسالم

.المستشارون الشرعيون

الصكوك مة تعد الصكوك أداة إسالمية رئيسية لتمويل المشاريع المهمة من قبل الحكومات ومنظمات متعددة األطراف وكثير من الشركات الخاصة، تبلغ قي

ونما سوق الصكوك  .،(GIFR2019)مليار دوالر أمريكي 466، ( المؤسسي والسيادي)المتميزة على مستوى العالم ، والتي تضم كالً من المحلي والدولي 

(  .(IFSB،2019)2018مليار دوالر أمريكي في 123.15إلى 2017مليار دوالر أمريكي في 116.7٪ ، من 5+ بنسبة 2018العالمية في 

 نظًرا لالبتكارات المتجددة التي تساهم بشكل فعال في العمليات المؤسسات المالية التقليدية، يُتوخى استخدامblock chain إلنشاء هياكل خاصة إلصدار

.صكوكا موافقة بالشريعة اإلسالمية واالهتمامات التنظيمية

نظرة عامة على الصكوك الكالسيكية



مخاطر الصكوك الكالسيكية

عالوة.سدادالعنالتخلفومخاطرالقانونيةوالمخاطربالشريعةاالمتثالومخاطرالسوقمخاطرالمثالسبيلعلىالمخاطرمنلعددالصكوكتتعرض

.أيًضاالخاصةمخاطرهالهاالتيالشريعةعقودمنمختلفةأنواًعاالصكوكهياكلمنكلتستخدم،ذلكعلى

األصولفيوالتوالتحاألرباحفيللتغيراتنتيجةالصرف،أسعارفيالمتوقعةغيرالتحركات-األجنبيةالعمالتصرفمخاطرالسوقمخاطرتشمل

.ذالكوغيرالفائدةأسعاربمعاييرمقارنتهاتتمالتيالصكوكتتأثرالسلع،أسعارفيوالتغيراتالمستخدمة

الشريعةطلباتمتمعيتوافقالالصكوكهياكلمنهيكليكونقديعنيمثال،اإلسالميةبالشريعةاالمتثالعدمإمكانيةهيبالشريعةاالمتثالمخاطر

.القانونيةبالمخاطروثيقًاارتباًطاالشريعةمخاطروترتبط

مثالللتنفيذقابلةغيرالمعاملةلألطرافالقانونيةالحقوقبأنالمخاطرةتعنيالقانونيةالمخاطرة.

الدينأصلأوالقسطاستحقاقعندالسدادفيالمدينفشلمخاطروهيالسدادعنالتخلفمخاطر.



:تتضمن الصكوك الكالسيكية األطراف والوسطاء وهيكلها التالي لتشغيلها



Blockchainنظرة عامة على الصكوك في

Blockchainعلىحتويتموزعةكمبيوترشبكةبهاتحتفظالتي"الكتل"منيتكوننظيرإلىنظيرمنأوموزععامدفترعنعبارة
.خارجيةجهةمنوسيطأومركزيةسلطةبدونمنهاالتحققيتممتعددةمعامالتسجل

إنblockchainمعاملةلكلنهمالتحققويمكنمعينسجلعلىويحتويبهالمتعلقةالمعلوماتمحوالمستحيلمنألنهللتغييرقابلغير
,Nakamoto)الزمانمنعقدمنأكثرمنذظهرجديدًامفهوًماBlockchainتقنيةتزالال،(Allen2017)اإلطالقعلىتمت n.d.).

يتكونBlockchainفإن،وبالتالي.المعاملةوتخزينللتحققونظامالمعامالتسجل،المعاملة:أساسيةعناصرثالثةمنblockchain
بينتقاسمهاوتنفيذهايتمالتيالمعامالتلجميعالتاريخيالعامدفتربأنهاوصفهايمكنالتيللسجالتموزعةبياناتقاعدةعنعبارة

.النظامفيالمشاركينأغلبيةآراءبتوافقالعامدفترفيمعاملةكلمنالتحققيتمحيثالمشاركين



تقنيةتجمعBlockchainعلىناءً بيعملالذيالموزعالحساباتدفتروتصميمالذكيةوالعقودالتشفير:مفاهيمثالثةبين
مثلالرقميةالعمالتإنشاءفيblockchainتقنيةاستخداميتمالمعامالت،منمختلفةألنواعاآلليلتفعيلمحددةخوارزمية
.األخرىالرقميةواألصولالموزعالدفعبروتوكول

تعززأنيمكنBlockchainلعرضاذلكفيبماتوفرهاالتيالمعلوماتوفرةخاللمنالمستثمرينلدىالقرارصنععملية
أوجهبعضوتزيلفالتكاليتقللالتيالتسوياتمنالعديدإلىالحاجةدونالمعامالتلبياناتوالموحدالحقيقيالوقتفيالشفاف
.(الماليالنظامتعوقالتيالقصور



Blockchainالتعريف بالصكوك الذكية 

يذلتنفالذكيةالعقودباستخداماإلسالميةالصكوكوإصدارلتنظيمblockchainتقنيةفيهاتستخدمماليةأداةبأنهاالتعريفممكن
.ممكنةتكلفةبأقلوموثوقةشفافةبطريقةالتصكيكعمليات

.الكالسيكيةوالصكوكblockchainعلىالقائمةالصكوكهيكلةفيالمستخدمةاألساسيةالشريعةعقودبينفرقيوجدالفإنهلذلك

عملةفيمباشرةكالصكوقواعدالذكيالعقديشفرحيثالذكيةالصكوكتنفيذفيالتكنولوجيااستخدامفياالختالفمالحظةيكمن
.الملكيةونقلبالمدفوعاتيتعلقفيماالعقدقواعدتفرضنفسهابلوكتشين-األساسية،الدفع



نماذج للصكوك الذكية
إندونيسيا ، Blossom Financeبدأت تطبيقات فكرة الصكوك الذكية على بلوك تشين من قبل ماثيو جوزيف مارتن ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ◦

(Blossom finance ، )2019))، والتي أطلق عليها اسمSmart Sukuk ™ ،حيث يتم استخدام عقودEthereum الذكية لتنفيذ عملية الصكوك(IFN 

Fintech2019). . )

الذكية ، ويجمع األموال من المستثمرين مقابل رموز الصكوك الذكية Blossomيمكن للجهة التى تتطلع إلصدار هذا النوع من الصكوك استخدام منصة خاصة ◦

ة الكتل وفقًا لقواعد العقد عندما تقوم الجهة بالدفع ، يتم توزيع األموال تلقائيًا إلى حاملي توكين الصكوك الذكية عبر سلسل. التي تمثل جزًءا من ملكية الصكوك

يسمح المعيار بتداول العمالت الرقمية  .ERC20الصكوك الذكية بروتوكول معايير الصناعة يسمى توكينزدون الحاجة إلى البنوك أو الوسطاء وتدعم -الذكي 

.عالمياً في مجموعة متنوعة من بورصات العمالت الرقمية العامة

Blossomتعملكيف-الذكيةBlockchainصكوك Mudarabah smartsukuk

PBMTاالستثماريالمالرأسشركة،المحليشريكهاخاللمناالستثمار Ventura،صكأولSmart Sukuk Theلشركة™ Blossomهوللتمويل

مناألصغرللتمويلمؤسسة80إلىالصكوكعائداتتوجيهيتم.بإندونيسياجاوةوسطفياألصغرللتمويلمؤسسة80منمدعومالمضاربةعلىقائممرفق

الصندوقلىإالممولةاألنشطةأرباحإعادةسيتم.المنطقةفيالفقرمنالحدبهدفاالجتماعيةالمؤسساتأوالصغيرةاألعمالبتمويللهايسمحمماPBMTشبكة

طةواألنشالمضاربةاتفاقيةعلىتطلشرعيةمراجعةهيئةولديهاإندونيسيافيالماليةالخدماتهيئةقبلمنPMBTتنظيميتم.المستثمرينبينوتوزيعها

.األساسيةللمنظماتالتمويلية



Blossomفي SmartSukukالمضاربة:  blockchainتوضيح الصكوك على 

Source: Blossom Finance.







:blockchainاألخيرة لتطوير الصكوك باستخدام امن النماذج 

منصةطويرتعلىعمالوالتطويروالبحثللتكنولوجياكوريوسيتاسوشركةدبيومقرهاتكنولوجيتشاينأرابيانبينمشتركمشروع-2018يوليو
دوالرمليونمنكالصكوإلصداراالستثماريةوالبنوكالماليةالمؤسساتالستهدافالقانونيةواألتمتةالذكيةالعقودباستخداماإلسالميةالمالرأسألسواق

.(Whitehead،2019)النطاقدوالرماليين10إلى

استخدامتم-2018نوفمبرblockchainفيالهالللبنكالمستحقةدوالرمليون500بقيمةالهاللبنكصكوكمعأبوظبيفيثانويةسوقصفقةإلجراء
.(2019،البوابة)صكوكصفقةلتنفيذالعالمأنحاءجميعفيBlockchainاستخدامفيهايتمالتياألولىالمرةهيهذه،2023سبتمبرفيتنضجالتي

قميةالراألنشطةجميعأنضمانعلىللمساعدةالشريعةمراجعةمكتبمعاتفاقيةبتوقيعقامتآلية،صكوكمنصةوهيوثاقشركة–2019يناير
عملتأنبعدوثاقفريققبلمنآليةصكوكمنصةتطويرتم.(2009،الشرعيةالمراجعةمكتب)الشريعةمعتتوافقالمستهدفةاإلجارةصكوكلعروض

والرقميعةالموزدفترتقنيةباستخدامالمؤسساتمنللمستثمرينالصكوكأسواقعلىجديدةتقنياتتطبيقإلىيهدفالذي(PoC)المفهومإثباتعلى
.(Wethaq)،2019."الذكيةالبنود"

صكوكمنالمستثمرينلحمايةمناسبتنظيميإلطارمبادرةblockchain.الماليةاألوراقلجنةبقيادة(SC)لسوقالخاصةمخططهاخاللمنماليزيا
المالرأسسوقتنظيمإعادةفيالعملوتسريعتوجيهإلىيهدفوالذيCastorمشروعيسمىتجريبيمشروعإطارفي،المركزيعالمفيالمالرأس

blockchainتقنيةمنتجاتمعللتعاملالماليزي



blockchainمخاطر خاصة  لصكوك 

صكوكلتبادلكوسيلةالرقميةالعمالتاستخدامblockchainالتنفيذقيدالتطورات.االختصاصحسبوقانونيا،شرعاقبولهاوقضية

اليوانبعضدالواستبالبنكقبلمنمراقبتهاليتمبالبلدالخاصةالرقميةالعملةإصدارمنالصينيالمركزيالبنكيقترب.ذلكومع

اشاركوآخرونأنإال،الرقميةالعملةمشروعيةيقرونالالفقهاءمعظمأنحينفي،الشريعةفي.(2019،نيوزبلومبرج)المتداول

فيذالكوتكييفالدخلالمستقرةغيرالمضاربةبطبيعةمحيطالجدل.(2018،والسعيديوأوغونبادوبكرأبو)مخالفةنظربوجهة

.المشفرةبالعمالتالتعامل

◦ كما أن مخاطر اإلنترنت فريدة بالتأكيد بالنسبة لصكوكblockchain. مخاطر القرصنة والتهديدات السيبرانية األخرى متأصلة  .

ل التي قد وجدير بالذكر أن تقنية بلوك تشين مصانة تماما من القرصنة من جميع نواحيها، إال من ناحية المحفظة الخاصة للعمي◦

ائح بشأن تتعرض لخطر قرصة معلومات األرقام السرية الخاصة بها، ففي هذا الصدد، أصدرت لجنة األوراق المالية الماليزية لو

تنطبق على جميع كيانات سوق رأس المال -2016المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر السيبرانية في عام -المخاطر السيبرانية 

.  الماليزي



التحديات الشرعية والقانونية

راحلهامجميعفيالصكوكوتوثيقتنظيمإلىشرعيالمدققذالكويحتاج):اإلسالميةالشريعةمعالمتوافقةالكتلسلسلةصكوكتنظيمضرورة ً لقواعدوفقا

.اإلسالميةالشريعة

إنفاذهاسيتمأوكوكالصإصداريتمحيث،المعنيةالقضائيةالواليةحسبوإنفاذهاالتعاقديةوااللتزاماتبالثقةلالعترافالقانونيةبالناهيةاالهتماممنبدال:

فيقانونيةمصلحةالقانونيةةالملكييمتلكالذيالشخصيتمكنحتى،المستفيدةوالملكيةالقانونيةالملكيةوهماالملكية،حقوقمنحقينبتقسيمالثقةمفهوميسمح

.الحقيقيالمالكباعتبارهبهرفويُعتالعقارعلىحقوقهيفرضأنالمستفيدللمالكيمكنالمستفيد،المالكلصالحبهتحتفظولكنهابالعقارتحتفظأنويمكنالعقار

.التسجيلومتطلباتالضرائبمدفوعاتحيثمنالعقباتيخففهذا

الصكوكأنالمفترضمنblockchainبسلسلةاالعترافتمإذاالقانونيةالقضايامنكثيراتتجنبblockchainاألصولفيالقانونيةللملكيةمستقلكسجل

نصةمتعملأنيمكن،األصولنقلأجلمن،ذلكعلىعالوة.(وقانونيةالنفعية)الملكيةوازدواجيةاألصولنقللمسألةحالً يكونأنيمكناألساسية

blockchainوالنفعيةالقانونيةللملكيةفوريكسجل.

استخدامحالةخاللمنالتقليديةالسنداتحالةفيبنجاحذلكإثباتتموقدNivaura،شركةساعدتعندماالرقميالمالرأسسوقحلولموفروهي

LexDecoالتنظيميةةالحمايقواعدالماليةالمتحدةالمملكةظلفي،تجريبيةوسنداتمراقبةوسندات،مختلفةبلوكشينسنداتإصدارعلى،شركةوهي

.(FCA)السلوكلسلطة



التحديات التنظيمية: وطريق المستقبل BLOCKCHAINتحديات صكوك 

بطريقةالسوقطةأنشوتنظيمالمستثمرينحمايةلضمانالمالرأسسوقعلىلإلشرافالتنظيميةالسلطةإلىحاجةهناك:الكتلسلسلةعلىلإلشرافالتنظيميةالسلطةغياب

.وأخالقيةمقبولة

صكوكخصائصإحدىتتمثلblockchain.إصداريعد،المثالسبيلعلى.الحاجةعنزائدةالتنظيميةالسلطةيجعلمما،مركزيةالبرمتهاإصدارهاعمليةأنفيBlossom

Smartsukukالتنظيميةالسلطةمناإلصدارعلىالموافقةعلىللحصولللسعيذكرهناكيكنلمحيثالقضايالهذهمؤشًرا.

التخلفحالةيفوالتيالمالرأسأسواقفيالمستخدمةالحاليةالمستهلكحمايةمعاييرلخرقاحتمالهناكثم،اإلصدارعلىلإلشرافمركزيةتنظيميةسلطةوجودعدمحالةفي

.قريبًاالسدادعنالتخلفخطريوجدحيث،أيًضاتفشلأنيمكنblockchainصكوكأنهيفهمهايجبالتيالنقطة.تعقيداتإلىسيؤديالسدادعن

صكوكفي،الصكوكعلمشاريالناجحللتنفيذضروريةألنها،االمتثاللعدمعقابيةإجراءاتوفرضالتنظيميةالسلطاتتفرضهاالتيالمستمراإلفصاحمتطلباتهناكتكونلن

blockchain.

اعتمادخاللمنوظيفةالهذهترقيةإلىالمنظمونيحتاج،األخرىالتقاريرإعدادومتطلباتاالمتثالعنلإلبالغالموجودةالكالسيكيةالتنظيميةالمناهجاستخداممنبدالً أنهيقترح

regtech التقاريرإعدادلمتطلباتاالمتثاليمكن،الصكوكblockchainفيالمشفرةregtechحلولمع.تلقائيًااالمتثالتضمنأنيمكنblockchainعلىالذكيةالعقود-

.تلقائيًا

حليتطلبRegtechالرقميةالحلولتطويرعلىيعملونالذين،والمنظمينالقانونيينواألخصائيينالكمبيوترمبرمجيمنمشتركةجهودًا.



فهم ماهية 

الصكوك 

الخضراء

الصكوك 

الخضراء من 

أجل عالم أفضل

أثر الصكوك 

الخضراء 

على المجتمع

استثمارات صديقة 
للبيئة

صكوك

موافقة للشريعة

االسالمية

النهوض

باالستدامة المالية 



تطور سوق الصكوك الخضراء
2014

تقديم الهيئة المالية الماليزية 

إطار عمل للصكوك المستدامة 

(SRI Sukuk) 2016

2018

أصدرت شركة كوانتوم •

كا صوالر بارك ماليزيا صكو

ت خضراء بقيمة مليار رينج

ماليزي لمشاريع الطاقة 

الشمسية

2015

2017

أطلقت ماليزيا أول صكوك •

صكوك . خضراء في العالم

مستدامة لمشروع تاداو 

للطاقة الخضراء بقيمة 

مليون رينجت  250

تطرح صكوكا  PNBشركة •

مليار رينجت 2–خضراء 

–لمشاريع برج مكاتبها 

Merdeka Asean SRI 

Green Sukuk

أصدرت إندونيسيا أول •

–صكوك خضراء في العالم 

1.25صكوك وكالة بقيمة 

مليار دوالر



لماذا الصكوك الخضراء

بديل جيد للمستثمرين التأثير على المجتمع



:نماذج الصكوك الخضراء



شركة تاداو للطاقة 

Tadau Energy Sdn. Bhd.

نوع الصكوكبرنامج الصكوك للطاقة الشمسية

قيمة الصكوكمليون رينجت250

العقود االسالميةاالستصناع و االجارة 

المنطقةكودات صباح

تاريخ االصدار2017يوليوز 



ICM 24

(صكوك خضراء)نموذج للصكوك المستدامة ذات المسؤولية االجتماعية 
شركة تاداو انيرجي

SPVامين الصكوك 

الجهة المصدرة 
للصكوك 

تاداو انيرجي

Trust Deed .2إعالن الثقة .1

تاداو انيرجي كمتعاهد
تاداو انيرجي 

كمستأجر
كوكيلانيرجيتاداو

سعر . 4
االستصناع

االيجار دفع. 6
مؤجال

عقد ايجار. 5

اجلة 
Forward 

lease

اتفاقية. 8
عقد 

الوكالة  

1. اصدار الصكوك

تنفيذ الصكوك .2

أثناء انشاء المشروع( أ

المستثمرون

اتفاقية. 3
االستصناع

لبناء وتسيلم . 3
االصول

ماليتدفق

تدفقعملية

وثائق

عملية/ خطوات 



الجدول الزمني الماليزي

2017 2018

250أول صك أخضر 

مليون رينجت ماليزي

Tadau Energy Sdn. 

Bhd

بليون رينجت 1

Quantum Solar 

Park Sdn. Bhd. 

بليون رينجت 250

Sinar Kamiri Sdn. 

Bhd.

بليون رينجت 2

PNB Merdeka 

Ventures Sdn. Bhd.

بليون رينجت 240

Uitm Solar Power 

Sdn. Bhd.

بليون رينجت 240

Pasukhas Green 

Assets Sdn. Bhd.

2019

الجدول الزمني الماليزي



مركز البحوث المناخية 

(CICERO)الدولية 

معايير السندات الخضراء 

للبلدان االسوية

ك االطار القانوني لعمل صكو

SRI الماليزية

إطار التمويل المستدام من 

البنك االسالمي للتنمية

1 2 

3 4

5

االطار القانوني و المعايير الداعمة

ضراءإرشادات تنفيذ عملية السندات الخ



خصائص البلوكشين

امكانية التحمل و الصمود

ضد أي مخاطر القرصنة

شبكة من العقد
الالمركزية

قاعدة بيانات موزعة

1 2 

3 4

رالشفافاية و عدم القابلية للتزوي

5



الخضراء كيف تعملالذكية الصكوك 1  .
المرحلة االولى 

انشاء منصة خاصة للصكوك الذكية الخضراء -

.  تقوم جهة إصدار الصكوك بالتسجيل و بتعبئة المعلومات في المنصة-

المرحلة الثانية 

.إنشاء عمالت الكترونية قابلة للتداول و التي تعادل قيمة الصكوك ثم إصدارها للبيع-

الموعد , شروعإجمالي الصكوك الذكية التي يحتاجها الم, عنوان العملة االلكترونية: تعيين الخاصيات االتية من طرف الفريق التقني على المنصة-
(أتمتت إبطال اصدار الصكوك الذكية بعد الموعد المحدد) النهائي لالستثمار

:المرحلة الثالثة

تسجيل المستثمرين و تقديم الوثائق المطلوبة عبر المنصة-

اصدار شواهد الصكوك الذكية الخضراء لكل مستثمر حيث أن جميع المعلومات التي تضمن حقوقه تكون مسجلة على-
.  البلوكشين

تمكين تداول الصكوك في االسواق المالية الثانوية عبر منصة البلوكشين  -



Issuer 

المصدر للصكوكالجهة 

المنصة للصكوك الذكية 

الخضراء

SUKUK

PLATFORM

مضارب

Profit 

األرباح

حملة الصكوك 
SUKUK HOLDERS 

األفراد/المؤسسات
Individuals | Institutional Investors

Legal Fees

الرسوم القانونية

Platform Fee

لمنصةارسوم 

ISSUER

جهة اإلصدار 

BLOCKCHAIN /Tokenization

تقوم الجهة المصدرة بعملية  .1

إصدار الصكوك الذكية 

الخضراء في المنصة

تعيين المضارب  .2

وقد تكون الجهة الصادرة

هي المضاربة 

3. The Sukuk Holder 

pays the proceeds + 

Automated KYC 

يدفع حملة الصكوك العائد 

وما يترتب عليه 

4.1 Deduction of 

Fees 

ا

تقسيم األرباح بين  4.2

المستثمرين والمضارب 

Profit Sharing with 

Beneficiaries + E-

wallet Top UP

المحفظة اإللكترونية + 

الصكوك الذكية 

الخضراء

الرسوم

وإصرار توكانسإيجاد  .4

الصكوك    للمستثمرين 

Tokens and Smart 

Sukuk Certificates 

are issued 

إيجاد عقد مضاربة في 

منصة بلوك تشين 

الذكية

Smart Sukuk Parameters:

:معايير الصكوك الذكية

• Token Address (ERC20)

عنوان الرموز المعية 

• Tokens Supply on the

Blockchain

توريد الرموز على بلوك تشين

• The investment Deadline

• الموعد النهائي االستثمار

• Green Sukuk Project’s Title

• Green Sukuk Symbol Token

معايير الصكوك الذكية 

:الخضراء

• (ERC20)

عنوان الرموز المعية 

توريد الرموز على بلوك تشين

• الموعد النهائي االستثمار



الخاتمة  والتوصيات

تقنيةتعدBlockchainخاصةبصفةاإلسالميوالمالالعالميالمالرأسسوقحولالماليةالوساطةتغيرقدالتيالحديثةاالبتكاراتمن.

األسواقفيدامهاواستختنفيذهاقبلاإلسالميةالشريعةللتعاليموموافقةومستدامةوأخالقاشرعاسليمةأنهامنالتحققمنالبدالجديدةاالبتكاراتهذهلكن

.اإلسالميوالتمويلالمصارفعمليةفيالخبرةذوووالمختصينالشرعيينالمدققينقبلمنالمتبعةالخطواتجميعفحصيتمانمنبدفالاإلسالمية،المالية

يةاإلسالمالمراكزمثلاإلسالميالمالرأسأسواقفيمعروفةتكنلملجهاتوالتمويلالسيولةتوفيروهيخاصةمزاياالصكوكمنالنوعلهذاإن

اصدارخاللمنورخيصةميسرةبطريقةوأوقافهاأصولهااستثماراوالمستدامةالخيريةلعملياتهاللسيولةتحتاجقدالتيالخيريةوالمؤسساتوالجامعات

.فيهايشنعالتيللبيئةمحافظاالوقتنفسوفيأجمعوالعالماإلسالميةاألمةارجاءفيكبيرازدهارإلىيؤديقدلذياألمرالخضراء،الذكيةالصكوك

صكوكفياالنغماسقبلآخرإسالميماليمنتجأيفيالحالهووكماblockchainوالمخاطرالشريعةمخاطرمنللحمايةالحذرتوخييجبالمبتكرة

.blockchainلصكوكالفريدةاألخرىوالمخاطرالتنظيميةوالمخاطرالقانونية

المنظمينإلىناألكاديميي/الشريعةعلماءمنالمصلحةأصحابجميعبينالغرضلهذاتعاونيةمنصةإنشاءيجباإلسالمي،التمويلتطويراستمراروألهمية

منهواالستفادةارهواستثمالمالحفظمنهاالتياإلسالميةالشريعةالمقاصدتحقيقفيجميعاللعملللوصولوغيرهموالخاصةالحكوميةوالمؤسساتوالصناعة

.منكماألغنياءبيندولةيكونالكي



تقبلوا خالص الشكر والتقدير 
والسالم عليكم ورحمة هللا



 

 

 

 

 

 

الخامساإلسالميةواملصارفاملاليةاملؤسساتوجائزةملؤتمرمقدمةورقة

م٢٠٢٠لعاماملجتمعيةواملسئوليةللشراكة

ومواجهةالبيئةحمايةفيودورهاواملصارفاملاليةاملؤسسات

شرعيةرؤيةالتنميةوتحقيقاملناخيالتغيرتداعيات

 

 

 

 

بحرأسامةالشيخالورقةأعد

 األول الطاقةمصرفالشرعيةالرقابةهيئةعضو



 

النبويةوالسنةالقرآنفيالبيئةمفهوم

فييدخلاألرضكلمةولكناملطهرة،السنةفيوالالكريمالقرآنفيالبيئةكلمةتردلمالحقيقةفي

فياألرضعنتتحدثالكريمالقرآننصوصمنكثيروردتوقد،محيطهافييدور وماالبيئةمفهومها

فيومامكوناتمنعليهابمااألرضهيالقرآنياملدلول فيالبيئةأنيؤيدمماعمارتهاعلىالتأكيدمعرض

منهاأذكرالنصوصتلكومنمسخرات،منجوفها

اتعالىقوله
َ
ُهم  ِقيَل ِإذ

َ
 ل

َ
 ال

 
ِسُدوا ف 

ُ
 األرضِفيت

 
وا

ُ
ال
َ
ُن إنماق ح 

َ
ِلُحوَن ن ُمص 

مُهَو تعالىقوله
ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
َن أ ِ

م  األرضم 
ُ
َمَرك َتع  ِفيَهاَواس 

وعلىخيراتهاعلىباملحافظةإالاألرضتعمرأنيمكنوالاألرضعمارةمنكمطلبأيفيهاواستعمركم

وأسبابهومصادرهتنوعهبمختلفالتلوثومنواإلفسادالفسادمنومناخهاوهوائهاوبحرهابرها

واتعالىقولهبيانفيوالتنويرالتحريرفيعاشور ابنذكرهماالخصوصهذافيقرأتماجميلومن
ُ
ل
ُ
ك

َرُبوا
 
قِمن  َواش

 ِرز 
َ

 ّللا
َ

اَوال و 
َ
ث ع 

َ
ر ضِفيت

َ  
ِسِديَن األ تعثواالبلفظالفسادعننهىتعالىهللاإنيقول ،ُمف 

الفسادعنفالنهيوعليه،تتمادواوالتفعلوا،والترضوا،والمنهاعَدةمعان  تحتملالكلمةوهذه

البيئة،علىالحفاظتماممنوهذا،فيهالتماديعنونهيبهالرضاعنونهيالفعلعننهياألرضفي

دوقد
َ
 تعالىفقالعَدةمواضعفياملعنىهذاعلىالقرآنأك

َ
ِسُدواَوال ف 

ُ
ِض ِفيت ر 

َ  
َد األ ِحَهاَبع 

َ
َل ُعوهُ ِإص  َواد 

ا
ً
ف و 

َ
َمًعاخ

َ
َمَت ِإَن َوط ِ َرح 

َ
ِريب  ّللا

َ
ِسِنيَن ِمَن ق ح 

ُ  
امل

وسلمعليههللاصلىهللاالرسول توجيهاتتتضمنأحديثعدةوردتفقدالنبويةالسنةيخصوفيما

املاءمنذكرماأَن الحديثأفادفقد،حراموثمنهوالنار،والكألاملاءفيثَلثفيشركاءاملسلمون 

دون لنفسهبهيستأثرأنألحد  يجوز الللجميع،فهوالعامامللكفيكانمماالناربهيوقدوماواألعشاب

سواء،منهاالنتفاعفيكانوافكماالجميع،مسؤوليةعليهااملحافظةفإَن وعليه،غيرهعنيحجزهأوغيره

سواءعليهالحفاظفيفهم

 يغرسمسلممنماوسلمعليههللاصلىويقول 
ً
،يزرعأوغرسا

ً
بهيمةأوإنسانأوطيرمنهفيأكلزرعا

تشجيعخَللمنوذلكالزراعية،واملواردالنباتيالغطاءحمايةالىدعوة،وفيهصدقةبهلهكانإال

فيالترغيبخَللمنوذلكوزراعتهااألشجارغرسفياملتمثلةالتشجير،بعمليةالنهوضعلىاملسلمين

األخروياألجر

اَمت  ِإن  صيقول الدنيالحظاتآخرحتىالبيئةعلىللمحافظةدعوةالنبوي الحديثفيوردكما
َ
ق

 
ُ
م  َوِبَيِد الَساَعة

ُ
َحِدك

َ
 أ

 
ة
َ
ِسيل

َ
ِإن  ف

َ
اعَ ف

َ
َتط ن  اس 

َ
 أ

َ
ِرَسَهاَحَتىَيُقومَ ال

 
َعل  َيغ َيف 

 
ل
َ
الزراعةعلىدعوةفهذه،ف

صاألشجارألَن بالبيئة؛اإلسَلممناالهتمامبالغهذاوفيعندماوتشجيرهااألرضوتعمير ِ
 
خل

ُ
منالبيئةت



 

منكبيرةكميةإنتاجفيكبيردور لهاكمابالصحة،املضرالكاربون أوكسيدثانيغازمنكبيرةكميات  

 األشجارتقومكماوالحيوان،اإلنسانلحياةالَلزماألوكسجين
ً
التيواملدنالصناعيةاملناطقفيأيضا

كمصفاةتعملحيثالهواءفياملوجودةامللوثةواملاداألتربةكميةبتقليلالصحارى أوالجبالبهاتحيط

 أَن نجدهناومنللهواء،منقية
ً
بالحزامُيسمىماإنشاءإلىلجأتقداليومعاملنافياملدنمنكثيرا

 لألشجارأَن كمااملدن،حول األخضر
ً
 دورا

ً
منعالىتؤديوبالتاليزحفها،ومنعالرمال،تثبيتفيكبيرا

دُ التيالتصحرظاهرة ِ
 تهد 

ً
الدول منكثيرا

َهَر تعالىقولهتفسير
َ
َساد  ظ

َ
ف
ْ
ِ ِفيال َبر 

ْ
َبْحرِ ال

ْ
 ِبَماَوال

ْ
َسَبت

َ
ْيِديك

َ
اِس أ

َّ
مالن ه 

َ
ِذيق ِذيَبْعَض ِلي 

َّ
واال

 
َعِمل

ْم  ه 
َّ
َعل
َ
 ل

َ
ون َيْرِجع 

وعدماملعاص يبسببوالزروعالثمارفيالنقصبانوالبحرالبرفسادأنالىقديماالتأويلأهلذهب

أنمنأهلهاإلىأحباألرضفييقاملحدداودأبورواهالذيالحديثفيجاءولهذاالحدودتطبيق

وفقااآليةهذهفسرتاللحينذلكفيالزمانمعطياتعليوبناءالنحوهذاوعلىصباحاأربعينيمطروا

البحروفسادالبرفسادمناملراديكون بأناآليةهذهتفسيرتطور يمكنالحياةتطور معولكنلذلك،

فيتكمنذلكأسبابوالناسأيديكسبتماخَللمنالطبيعةعلىاإلنسانواعتداءالبيئةتلوثهو

املخلفاتورميالغاباتوحرائقاملصانعحرائقخَللومنالضوضائيالتلوثخَللومنواملاءالهواءتلوث

الطاقة،محطاتومداخنالكيمائية،واملوادالنفاياتومحارق النوويةاألسلحةكمخلفاتالبحرفي

البحريةالكائناتحياةعلىالقضاءعليوأثرهالبحرفيالنفطوتسرباتاملصانونفايات

املناخيوالتغييرالبيئةحمايةفياالسالميةاملصارفدور 

إغفالهيمكنالاملجتمعفيودورهاوالدوليالعاملياالقتصادأضلعمنضلعباعتبارهااإلسَلميةاملصارف

ارتباطلهمماذلكونحوالطاقةومشاريعوالعقاريةالصناعيةاملشاريعملختلفالرئيس ياملمول فباعتبارها

وتشجيعالخضراءالصيرفةتبنيأهميةإلىاملصارفهذهإداراتتنبهتلذلك،ومكوناتهابالبيئة

األنشطةمزاولةعنالناتجةالضارةالبيئيةاآلثارتخفيضفيتسهموالتيللبيئةالصديقةاملمارسات

املصرفية

استخداممنالتقليلالىالبنوكهذهعمدتفقداإلسَلميةالبنوكمعوتعامَلتهماألفرادمستوى وعلى

املصرفيةالحساباتوكشفالبياناتإلرسالللعمَلءاإللكترونيالبريداعتمادتمحيثكبيرةبنسبةالورق

مساهمةوذلكالعادية،األوراقعلىالحسابكشفطباعةعملياتمنبدالوالشركات،باألفرادالخاصة

مخاطرظلفيواستدامتهاالبيئةعلىاملحافظةفيالدولةفيالعاملةاإلسَلميةواملصارفالبنوكمن

العالميشهدهاالتياملناخيةالتغيرات
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 رقة حولو

 خارطة طريقة لتطبيقات الصيرفة الخضراء في المصارف العربية

 إعداد الدكتور حسن العالي

 مجموعة البركة المصرفية –مستشار 

 أوال: مقدمة

الحديث في هذه الوقة عن دور المصارف العربية في تعزيز تطبيقات الصيرفة الخضراء يقصد 

مصارف التنمية العربية على مختلف أشكالها. به بالدرجة األساس المصارف الخاصة وليس 

ارك اتحاد والهدف من الورقة هو عرض جهود المصارف العربية في هذا المجال، حيث ش

المصارف العربية بصفته عضوا في المبادرة المالية للبرنامج البيئي لألمم المتحدة في إعداد 

الدراسة لقمة مجموعة هذه قد قدمت دراسة مفصلة حول أهمية "الصيرفة الخضراء". و

 المصارف اتحاد عقد كما  العشرين لتبني توصياتها والعمل بموجبها خالل المرحلة المقبلة.

سوف قبل عامين مؤتمر حول الصيرفة الخضراء، وخرج المؤتمر بعدة توصيات هامة  العربية

  نستعرضها في ختام هذه الورقة.

 2030 عام حتى عام كل أمريكي دوالر يونتريل 7-5 إلى حاجة هناك أن إلى التقديرات تشير

 أو ، النقص ، وحدها النامية البلدان في. العالم أنحاء جميع في المستدامة التنمية أهدافب للوفاء

 العربية الدول إنكما يقدر . السنة في أمريكي دوالر تريليون 2.5 بنحو تقدر  االستثمارفجوة 

 .المستدامة التنمية أهداف تحقيق لدعم سنويًا أمريكي دوالر مليار 230 أدنى بحد ستحتاج

 100 أمريكي دوالر من بأكثر عجز من تعاني التي العربية الدول في التمويل فجوة وقدرت

 حتى أمريكي دوالر تريليون 1.5 عن يزيد تراكمي إجمالي على تشتمل ، سنويًا دوالر مليار

 الحروب بسبب االقتصادي النشاط خسائرتبرز أمامنا  ، ذلك جانب إلى . 2030 عام

 أمريكي دوالر 900 من بأكثر 2011 عام منذوالصراعات التي شهدتها بعض البلدان العربية 

وطبعا هذه األرقام قبل تفشي وباء كورونا وتداعيات العميقة على تحقيق أهداف التنمية . مليار

 المستدامة في الدول العربية خالل األعوام القادمة.

مالية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب العمل على أكثر من صعيد، لكننا إن حشد الموارد ال

 التزاما بأهداف هذه الورقة سوف نركز على دور المصارف العربية فقط.
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 : والصيرفة الخضراء ثانيا: المصارف العربية

 المصرفي للقطاع المجمعة الموجودات أن إلى العربية المصارف اتحاد بيانات قاعدة شيرت

 عن%  7.1 حوالي بزيادة ،2019 العام نهاية في دوالر ترليون 3.71 حوالي بلغت العربي

 اإلجمالي المحلي الناتج حجم من%  137 حوالي تشكل بالتالي وأصبحت ،2018 العام نهاية

 محققة دوالر، ترليون 2.34 حوالي العربي المصرفي للقطاع المجمعة الودائع وبلغت. العربي

 نمواً  مسجلة دوالر مليار 432 حوالي المال رأس حسابات وبلغت ،% 5.6 حوالي نمو نسبة

 ضخه الذي ئتمانالا حجم أن إلى التقديرات تشير كما. 2018 العام نهاية عن%  7.5 بحوالي

 دوالر، ترليون 2 حوالي بلغ قد 2019 عام نهاية حتى العربيالقتصاد ا في المصرفي القطاع

ً  العربي، اإلجمالي المحلي الناتج حجم من%  75 نحو يشكل ما وهو  7 حوالي نمو نسبة محققا

 .2018 العام نهاية عن% 

عبر  التنمية العربيةبرامج ونظرا لحجم وأهمية البنوك العربية، فلقد لعبت دورا اساسيا في 

أشكال مختلفة بما في ذلك المساهمة في توفير االستقرار المالي والنقدي لبرامج التنمية وتوفير 

التمويالت للمشاريع الضخمة وللشركات واألفراد وتوفير أوعية االدخار واالستثمار وتمويل 

 التجارة الخارجية واالستثمارات البينية وغيرها.

عربية دورا كبيرا في برامج المسئولية االجتماعية عالوة على ذلك، لقد كان للمصارف ال

واألنشطة المتعلقة باالقتصاد األخضر. ولكننا ال يمكن الحديث عن وجود برامج مصرفية لتنمية 

االقتصاد األخضر وذلك بسبب كون هذا المفهوم هو حديث باألساس ولم يمضي عليه أكثر من 

 في بداياتها نحو االهتمام بهذا المفهوم. عشرين عاما، وبالتالي، ال تزال الدول العربية

ونحن ندرك إن تشجيع الصيرفة الخضراء بحاجة إلى برامج على مستوى الدول لتنمية 

االقتصاد األخضر، كذلك وجود تشريعات اقتصادية ومصرفية تسهل التمويالت الخضراء 

 وتحمي المخاطر المرتبطة بها.

ثير من المبادرات المصرفية العربية التي تجسد لقد برزت خالل السنوات العشر الماضية الك

أشكال مختلفة من الصيرفة الخضراء، خاصة من خالل العمليات الداخلية في البنوك المتصلة 

بتقليل استخدام العامالت الورقية وترشيد الطاقة والصيرفة الرقمية، وتمويل المشاريع البيئية، 

لمبادرات، ومن الصعب توثيق جميع هذه لكن لألسف ال توجد دراسات ترصد وتوثق هذه ا

 المبادرات الفردية.
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 يمكن جداً  صغيرة نسبة فإن التنمية، مشاريع تمويل من جزءاً  المصرفي القطاع يغطي حين وفي

 في الوضوح عدم أن األوروبي المصرفي االتحاد ويرى". أخضر تمويل" أنها على تصنيفها

 يشكل ،"الخضراء األصول"و" الخضراء القروض" مثل ،"األخضر التمويل" عناصر تحديد

 ً  حاجة، هناك. األخضر للتمويل إضافية فرص تطوير وبالتالي العناصر، هذه تصنيف أمام عائقا

نات عن لالفصاح القواعد من أدنى حد   وضع إلى إذاً،  الموارد يوف ِّر بما األخضر، التمويل مكو 

 جديدة مالية منتجات وتطوير والمخاطر، السوق أوضاع تحليل مع الخضراء، للمشاريع المالية

 التخفيف المصارف على يتعين وفيما. أخرى منتجات مع للمقارنة قابلة أسس على تقديمها يمكن

 مساهمة فإن بها، تقوم التي واالستثمارات النشاطات من الناتج البيئة على المباشر األثر من

 للمشاريع التمويلية الحلول توفير في تكمن المستدامة التنمية دعم في الرئيسية المصارف

 .للبيئة الصديقة والشركات

 كانت ، العالمي الصعيد علىفالتمويالت عبر  إصدارات السندات الخضراء، أما فيما يخص 

 في أمريكي دوالر مليار 11 من ، السنوية الخضراء السندات إصدار في مرة 14 زيادة هناك

. لكن على صعيد الدول العربية فهذه 2019مليار دوالر عام  200 من أكثر إلى 2013 عام

 تم خضراء سندات األفريقي التنمية بنك أصدر ، 2013 عام في. السندات ال تزال في مهدها

 أبوظبي بنككان  ،2017 عام في. ومصر تونس في مشروعين لتمويل جزئيا العائدات استخدام

 عام في مستحقة أمريكي دوالر مليون 587أول بنك يصدر سندات خضراء بقيمة  الوطني

2022 . 

 البنية لتمويل كبيرة إمكانات على الصكوك خالل من اإلسالمي التمويلكما تنطوي أدوات 

ً  الخضراء الصكوك إصدار سوق ، حيث نمت والمتجددة النظيفة والطاقة التحتية  بنسبة عالميا

 .2019 العام من األول الربع في دوالر مليار 47 إلى 40%

يتعين على البنوك تبني هذا المفهوم، حيث إلى بصورة أكبر وقد دفعت األزمة المالية العالمية 

ولة اجتماعياً تخصيص رأس مال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال ئبصفتها كيانات مس

الخاص بالمتطلبات اإلشرافية. وتشمل النواحي المرتبطة بالصيرفة الخضراء والمؤثرة على 

تنمية المستدامة كل من االقتصاديات الخضراء، واألمن الغذائي، والمسؤولية االجتماعية ال

للشركات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البرامج والمشاريع التي تخفف من 

التغير المناخي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، واالستدامة على المستويين العالمي والخليجي 

 فة إلى الموارد البشرية. باإلضا
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في مصر  2018يوليو  29 – 26مؤتمرا خالل الفترة من  العربية المصارف اتحاد وقد عقد 

التنمية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تحت عنوان "الصيرفة الخضراء طريق إلى 

المستدامة" حيث تركزت المناقشات على تطوير البيئة التشريعية والرقابية المحفزة للصيرفة 

 الخضراء وخرج بالتوصيات التالية: 

 العاملة للبنوك الرقابية التعليمات إعداد في البدء أهمية على المركزية البنوك أوال: حث

 والصيرفة المستدامة التنمية أهداف ةبمراعا البنوك إللزام العربية المصرفية بالقطاعات

 لمراحل محدد زمنى جدول وضع مع المختلفة، المصرفية األنشطة ممارسة خالل الخضراء

ً  التطبيق،  .الدولية والمعايير الممارسات ألفضل طبقا

 والتنمية الخضراء الصيرفة عن المسئولين من أعضاؤها يكون عمل مجموعة تشكيلثانيا: 

 وجمعيات واتحادات العربية المصارف اتحاد أعضاء من وذلك بمؤسساتهم، المستدامة

 والتعرف اإلطار، هذا يف إنجازه تم ما لمناقشة دورية، بصفة لالجتماع المحلية، المصارف

 .المستقبلية واألهداف االستراتيجيات وإعداد الخبرات وتبادل التحديات على

 أهدافها ضمن الخضراء الصيرفة نحو التحول هدف العربية المصارف تبنى أهمية ا: لثثا

 .بنك بكل المستدامة للتنمية مستقلة إدارة وإنشاء االستراتيجية،

 الصيرفة عن العاملين لدى الوعى لنشر تدريبية خطة وضع على العربية المصارف حثرابعا: 

 .الممارسات تلك تطبيق على تشجيعهم بهدف للبيئة، الصديقة السليمة والممارسات الخضراء

 مع الحالية، البنك منتجات حزمة ضمن الخضراء المنتجات وطرح لتطوير آلية تبنىخامسا: 

 الفئات ضمن واعتبارها الخضراء والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم على التركيز أهمية

 .للبنك المستهدفة

 والتكنولوجيا المتجد دة الطاقة مشروعات دعم أهمية على المصارف تشجيع : أهميةسادسا

 اإلضاءة ألنظمة ومنشآتها فروعها جميع في اإلضاءة نظم تغيير واستكمال للبيئة، الصديقة

 خالل من واألفراد المؤسسات وتشجيع الشمسية الخاليا أنظمة انتشار ودعم للطاقة الموفرة

 .الالزم التمويل توفير
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 القطاعات قِّبل من المالي الشمول مجال في المستمرة الجهود مواصلة على البنوك حثسابعا: 

 .الخضراء والصيرفة االستدامة تحقيق في حيوي دور من له لما العربية، بالدول المصرفية

 العالقة ذات والجهات المصارف بين والسياسات األهداف تكامل على العمل عن فضالً ثامنا: 

 .2030 المستدامة التنمية أهداف تحقيق يف يسهم بما

 في الممارسات أفضل العتماد المصارف مع العمل والرقابية التنظيمية الهيئات علىكما يجب 

 بيئي طابع ذات لمشاريع األجل طويل تمويل تأمين يزال فما. بالبيئة المرتبطة المسائل إدارة

 ضمانات تقديم فرض أو طويلة، لفترة المخاطر لتقييم مضاعفة وتحد يات معق دة، بشروط مقي داً 

 معالجة ويمكن. والمالية االقتصادية الناحية من جدوى أقل المشاريع يجعل مما أعلى، مالية

هة وسياسات تنظيمية تدابير خالل من العوائق هذه بعض  وحوافز تسهيالت إعطاء نحو موج 

 تدابير نكما أ .المستدامة التنمية تصنيف عليها ينطبق التي للمشاريع األجل الطويل للتمويل

 البنك لقروض كضمان الخضراء األصول بعض قبول مثل ، أيًضا ضرورية النقدية السياسة

 .المركزي

 ضرورية عوامل العامة المالية والسياسات والرقابي التنظيمي اإلطار واستقرار وضوح إن

 يخص ما في القرار لصنع مستقرة وقواعد المدى بعيدة خطط اعتماد على المصارف لتشجيع

 تحمل في والدولية، المحلية العامة، المؤسسات تشارك أن يستدعي وهذا. األخضر التمويل

 . الخاص القطاع من التمويل ومصادر التجارية المصارف مع التمويل أنواع بعض أخطار

 ثالثا: الصيرفة الخضراء في البحرين ..البركة نموذجا

 إلى تعود جذورها أن إال عاما، عشر السبعة يقارب المصرفية البركة مجموعة عمر أن رغم

 البنك وهو العالم، في اإلسالمية المصارف أقدم من واحد تأسس عندما مضت عاما 40 من أكثر

  .1978 عام في األردني اإلسالمي

 رائد يعتبر والذي ،رحمه هللا كامل هللا عبد صالح الشيخ معالي لقيام نتيجة المجموعة نشأت لقد

 بنوك 10 في مصالحه مختلف بتوحيد واإلسالمي، العربي الوطن في اإلسالمية الصيرفة

 واليوم. عالمية إسالمية مصرفية مجموعة إنشاء في لرؤيته قوي دفع إلعطاء وذلك إسالمية،

 17 في تمثيل ومكاتب تابعة مصرفي ة وحدات خالل من واسع جغرافي انتشار المجموعة تمتلك

  .فرع 700 من أكثر عبر خدماتها تقد م دولة،
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 عادل مالي نظام إلى يحتاج المجتمع بأن االيمان على تقوم المصرفية البركة مجموعةة رؤي إن

  .المجتمع تنمية في ويساهم المبذول الجهد على يكافئ نظام: ومنصف

" . الشريك مصرفك" شعارهذه الرؤية صاغت المجموعة هويتها الموحدة تحت  لتجسيدو

 فهي" الشريك مصرفك" أما. المدى والطويلة والشخصية الحميمة العالقة على يدل فالشريك

 هذه عن الناشئة وااللتزامات والمنافع الحقوق في متساويين طرفين بين عالقة وجود تعني

 .الشراكة

 المجموعة ودوائر أنشطة كافة في وقيمنا ورسالتنا رؤيتنا جسدنا المرتكزات هذه من وانطالقا

 .لها التابعة والبنوك

 وبنوكها، المجموعة لنشاط الرئيسي المجال وهي واالستثمارات، التمويالت تقديم مجال ففي

 تتاجر أو تنتج التي األخالقية المعايير مع تتوافق التي والصناعات للقطاعات فقط تُعطى فأنها

 من فيها ما بكل قيمنا نتبع وألننا. والحكومات والشركات األفراد من للمجتمع المفيدة السلع في

م القيم هذه فإن معنى،  المثال، سبيل وعلى أخالقياً، فيها المشكوك األنشطة في االستثمار تُحر 

 .األقليات أو النساء أو األطفال معاملة إساءة أو التبغ أو الكحولية المشروبات إنتاج

(. الربا) المحرمة الفائدة دفع دائما البركة مجموعة تتجنب العمالء، ودائع استقطاب مجال وفي

 نتائج في المودعون يشارك حيث المضاربة، أساس على الودائع بقبول نقوم ذلك عن وعوضا

 المشاركة أو التأجير أو بالتقسيط البيع أساس على التمويل نقدم أننا كما. البنك مع استثماراتهم

 .والعوائد المخاطر من كل في نشارك فنحن اإلسالمي، التمويل وبخصوص. المال رأس في

 وإدارة واالستثمارات التمويالت على االئتمانية الموافقات سياسات من كجزءت ووضع

 أو البيئة أو للمجتمع الضارة الصناعات نحو األنشطة هذه تذهب ال أن  بها المرتبطة المخاطر

 قبل من أعلى ائتماني بتصنيف واالستثمارات التمويالت هذه تحظى الوقت، وبنفس اإلنسان،

 بتمويل ترتبط أو المجتمع في الوظائف لخلق موجهة تكون عندما المختصين موظفينا

 أو األعمال وريادة والمتوسطة الصغيرة والصناعات األصغر والتمويل الناشئة المؤسسات

   .األخضر واالقتصاد النظيفة الطاقة نحو موجهة تكون

 الخدمات إيصال يعني الذي المالي، الشمول مفهوم تحقيق  على كثيراكما تركز المجموعة 

 افتتاح في التوسع خالل من فيها نعمل التي البلدان في المجتمع شرائح أوسع إلى المصرفية
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 فرع 700 من أكثر المجموعة بنوك تمتلك حيث النائية، المناطق وفي المدن خارج الفروع

 تطبيقات تطوير خالل من المفهوم هذا لتحقيق سعىت كما. موظف ألف 12 من أكثر فيها يعمل

ت أسس المثال سبيل فعلى. المصرفية هاخدمات تقديم في المالية والتكنولوجيا الرقمي التحول

 األتراك للمواطنين خدماته يقدم ألمانيا في رقمي مصرف تركيا فيها مصرف خالل نالمجموعة 

 .أوروبا دول كافة مستقبال خدماته تشمل أن وعلى هناك، األخرى اإلسالمية والمجتمعات

 برنامج هو األخالقية المصرفية في وبنوكها المجموعة أبدعتها التي الصور أحد فأن وأخيرا،

 األثر وتقييم قياس على البرنامج هذا ويرتكز. االجتماعية والمسئولية لالستدامة البركة

 .للبركة والتمويلية االستثمارية األنشطة لكافة االجتماعي

 مرحلة إلى ستدامةالوا جتماعيةالا المسؤولية برنامج نقل 2016 عام في المجموعة قررت

 وضعت لذلك. 2030من خالل ربط أهدافه بأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  جديدة

 وبحلول فقد قررت أنه  وعليه،. القادمة الخمس للسنوات محددة وأهداف أولويات المجموعة

 :الل خ من فيها نعمل التي المجتمعات على التأثير، تهدف المجموعة إلى 2020 العام

 الجدد ءالالعم أعمال لتمويل نتيجة فيها نعمل التي الدول في عمل فرصة ألف  51 توفير •

 .والحاليين

 .التعليمية للمشاريع أمريكي رالدو مليون 191 عن يزيد بمبلغ والدعم التمويل تقديم •

 .الصحية للمشاريع أمريكي رالدو مليون 434 عن يزيد بمبلغ والدعم التمويل تقديم •

 .المستدامة الطاقة لمشاريع رالدو مليون 197 بمبلغ ودعم تمويل •

. المتحدة ألممل المستدامة للتنمية العالمية هدافاألب مباشرة بصورة البركة أهداف ربط ويتم

 الفقر على القضاء( 1: التالية العالمية هدافاأل على المجموعة  أهداف تركز خاصة، وبصورة

 نظيفة طاقة( 6، الجنسين بين المساواة( 4،  الجيد التعليم( 3، والرفاه الجيدة لصحة( ا2

 التحتية والبنية الصناعي بتكار( اال8، قتصادالا نموو ئقالال العمل( 7، معقولة وبأسعار

 واألساسية والهياكل
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 مدى على أمريكي رالدو مليون 822 بمبلغ بالمساهمة المجموعة تعهدت إجمالية، وبصورة

 عن ذلك لتنفيذ ط تخط   وهي 2020 – 2016 البركة أهداف لتحقيق القادمة الخمس السنوات

 والتمويل الوظائف، خلق طريق

 مسار يرسم والذي المتحدة، مملأل العالمي الميثاق على مجموعةال وقعت 2016وفي العام 

 قعتذلك،  إلى ضافةإلبا.  2020 - 2016 وامعألل المجموعة أهداف مع يتماشى بما المستقبل

 إلى المذكرتان هاتان تهدف. للبيئة المتحدة ممألا برنامج مع تفاهم مذكرة أيضا المجموعة

 . 2016-2020 البركة بأهداف يتعلق فيما لمتحدةاألمم ا تالوكا مع التعاون

 وهي المسؤولة، المصرفية الخدمات مبادئ أيًضا البركة مجموعة اعتمدت ،2019 عام فيو

 للمجموعةوفي ميثاق حوكمة الشركات  2020 – 2016 البركة أهداف في  أصال الموجودة

 .خرىألا التجارية ممارساتها من وغيرها

 وبركاته،، هللا ورحمة عليكم والسالم الستماعكم، جزيال شكرا



برنامج صكوك الوقف النقدي
مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية الخامس 

م2020للشراكة والمسؤولية المجتمعية لعام 

الدكتور أزهري قاسم أجمد

البحرين

2020يونيو 11

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية



a. مفهوم صكوك الوقف النقدية

2

 أغراضهحقيق مبتكرة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من شأنها تسهيل تعبئة الموارد للصندوق لتأداة حشد أموال صكوك الوقف النقدية

 لتخفيف من العائدات إلى برامج اوتحويل استثمار األموال المحققة من الصكوك الصكوك، ويتم إلى تعبئة الموارد من خالل إصدار تهدف

.حدة الفقر

 المساهمين/ للمستثمرينالسمة الفريدة لصكوك الوقف النقدية هي أن الربح موجه لبرامج التخفيف من حدة الفقر وليس  .

 سنوات قبل رد المبلغ األصلي لحاملي الصكوك10تحديد مدة أو فترة االحتفاظ بـالصكوك بـ يتم.

 الصكوك، اق عند استحق. البحث عن واقفين مهتمين يقدمون الوقف في صورة نقديةو هدفها ، "صكوك اجتماعية"صكوك الوقف النقدية

.سيتلقى الواقفون مساهماتهم النقدية األصلية



خلفية

3

2017وافقت اللجنة الشريعة للبنك اإلسالمي للتنمية على المفهوم والهيكل األولي لنظام صكوك الوقف النقدية في ديسمبر.

 2018وافق مجلس إدارة الصندوق على مفهوم صكوك الوقف النقدية وكذلك الهيكل األولي إلصدار الصكوك في فبراير.

دار صكوك الوقف أبرم الصندوق اتفاقية خدمات استشارية مع أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل اإلسالمي، كمستشار لهيكل وإص

.النقدية

.2019في يناير للبنكصكوك الوقف النقدية من قبل الهيئة الشرعيةتمت الموافقة على هيكل•



المسّوق الشرعي

4

سيتم االحتفاظ بمشاريع الصكوك بشكل دائم كأصول وقفية على صناديق االئتمان بعد سداد الصكوك-الوقف •

.العقود المتوافقة مع الشريعة لتمويل المشاريع، باستخدام عقود مثل المضاربة ، المشاركة ، إلخ•

على صندوق الوقف كضمان لاللتزام الماليالمشاريع /سيتم تحميل المشروع -الرهن •

الكفاالت لضمان االلتزامات المالية المستحقة لمشتركي الصكوك المؤقتة-الكفالة •

تغطية تأمينية لصندوق الوقف للمخاطر العادية المرتبطة بعمليات المشروع-التكافل •



تخفيف المخاطر للمشتركين

5

٪ من الدخل السنوي في حساب الحفاظ على رأس المال 20بنسبة االحتفاظ •

٪ على االستثمارات حيثما أمكن 90ضمان تكافلي يصل إلى •

٪ على األقل من عائدات الصكوك في األدوات السائلة20يجب استثمار •

٪ من حاملي الصكوك من الوقف المؤقت إلى الوقف النقدي الدائم15-10من المتوقع أن يتحول •

السنوي يعتزم صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية إنشاء صندوق ضمان يتم تمويله من دخله •



الشركاء

6

زء من مواردهم فهو مفتوح لجميع الشركاء المهتمين بتخصيص جفقط، ال يقتصر االشتراك في صكوك الوقف النقدية على المسلمين •

.والمستثمرين المهتمين بالمسؤولية المجتمعيةالفقر، والمحسنين، ألغراض التخفيف من حدة 

مليون دوالر 200مع إصدار مبدئي متوقع بقيمة أمريكي، مليون دوالر 500وافق مجلس إدارة الصندوق على إصدار ما يصل إلى •

اد الجمهور الذين وتكمن خصوصية صكوك الوقف النقدية في أنها تستهدف كال  من األفراد أصحاب الثروات الكبيرة، وأفر. فورا  أمريكي 

.دوالر أمريكي100يمكنهم االشتراك بمبلغ ال يتجاوز 



استخدام صكوك الوقف النقدية لدعم تسجيل واستبقاء 

األطفال خارج المدارس في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي

7

استخدام صكوك الوقف النقدية لدعم تسجيل واستبقاء •

األطفال خارج المدارس في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي•

٪، مثل نيجريا وجيبوتي والسودان وباكستان 40و 20يبلغ معدل األطفال خارج المدرسة في بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي ما بين •

.والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد والسنغال وغامبيا وغينيا

مليون طفل خارج المدرسة في البلدان األعضاء في 28، وقع الصندوق على إعالن تحالف التعليم العالمي لتسجيل وإبقاء 2019في عام •

.2030منظمة التعاون اإلسالمي في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة بحلول عام 



8

استخدام صكوك الوقف النقدية لدعم إعادة واستبقاء : مثال

األطفال خارج المدارس في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي

10التكلفة الكلية خالل 

سنوات

بماليين الدوالرات 

مساهمة صندوق التضامن 

اإلسالمي للتنمية السنوية 

بماليين الدوالرات

مساهمة صندوق التضامن 

اإلسالمي للتنمية

بماليين الدوالرات

مساهمة منظمة غير 

حكومية

بماليين الدوالرات المشروع

100 8 2 8 1منظمة 

100 8 2 8 2منظمة 

100 8 2 8 3منظمة 

100 8 2 8 4منظمة 

100 8 2 8 5منظمة 

500 التكلفة الكلية 

بماليين الدوالرات 



مشروعات أخرى للتمويل ضمن برنامج

صكوك الوقف النقدية

9

مشروع تربية أغنام األلبان •

للطاقة االستخدام المحتمل(. لبن ، جبن ، زبادي ، سماد ، صوف ، لحم)سيتم استخدام جميع أجزاء األغنام إلنتاج منتجات مدرة للدخل •
أو توربينات الرياح/ الجديدة من غاز الميثان و 

مشروع الخاليا الشمسية الكهروضوئية •

الكهرباءميجاوات من 500سيتم طرح برنامج للطاقة الشمسية على نطاق واسع إلنتاج •

محفظة صندوق األوقاف لالستثمار العقاري•

مليون دوالر أمريكي من محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص50-25تجري المفاوضات للحصول على حد أدنى بقيمة •

تمويل مشروع األوقاف •

مشروع مقاوالت أداء الطاقة •



10https://isfd.isdb.org

شكرا  لكم





:  ميةالصيرفة الخضراء والمصرفية اإلسال
التجربة الماليزية

البروفيسور يونس صوالحي 

كبير الباحثين 

ISRAاألكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية 



المقدمة •

تعريف الصيرفة الخضراء أو التمويل األخضر •

الخلفية العامة للتمويل األخضر•

(  السياسة االقتصادية واألسواق الحاضنة) التمويل األخضر في ماليزيا •

( الهيكلة واإلصدار) الصكوك الخضراء في ماليزيا •

"VBIقيم الوساطة المالية القائمة على ال"الصيرفة اإلسالمية الخضراء في ماليزيا من خالل •

تحديات الصيرفة الخضراء في البنوك اإلسالمية في ماليزيا•

الخاتمة والتوصيات •



تعريف الصيرفة الخضراء أو التمويل األخضر

من ( مثار من الصيرفة، واالئتمان المصغر، والتأمين، واالست) زيادة مستوى التدفقات النقدية 
يتضمن ذلك و. القطاع العام، والخاص، والقطاعات غير الربحية لتحقيق أوليات التنمية المستدامة

للنشاط إدارة الجيدة للمخاطر البيئية واالجتماعية، واستغالل الفرص لتحقيق عوائد مرضية
.  التجاري والفوائد البيئية، وتحقيق مسؤولية أكبر

(    األمم المتحدة:المصدر)



كل أنواع التلوث، يغطي التمويل األخضر االستثمارات التي تحقق فوائد بيئية بما فيها تخفيض
التدابير وانبعاث غازات االحتباس الحراري، وتعزيز فعالية الطاقة كطاقة الرياح، وكذلك أخذ

. الالزمة لتقليل التغيّرالمناخي
(البنك الدولي وهيئة األوراق المالية الماليزية: المصدر)



ه، والجفاف، مشاريع التنمية تأخذ بعين االعتبار التغير المناخي كارتفاع درجة حرارة الميا•
.  والفياضانات

يركز على دور المالية ، ظهر توجه عالمي جاد(2015)بعد اتفاء باريس للتغير المناخي •
. في التنمية المستدامة، ومواجهة آثار التغيّر المناخي

.  المشاريع الخضراء تتطلب تكنولوجبات مستدامة، وأدوات مالية مبتكرة•

عيد لم يعد الربح الهدف األساسي بل أصبح الهدف هو االستدامة والتأثير االجتماعي ب•
.المدى

يمكنها تلتقي أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها مع كثير من أهداف التنمية المستدامة و•
. المساهمة في تقديم حلول فعالة



رار المالي يؤثر التغير المناخي على االستقرار االجتماعي، والتطور االقتصادي، واالستق•
. لألجيال الحاضرة والمستقبلية

.  تزايد في حجم االستثمار المسؤول اجتماعيا•

. الخاصتحقيق أهداف األمم المتحدة التمنية المستدامة يتطلب تمويال من القطاعين العام و•

ع دولة تبنت اتفاق باريس للتغير المناخي إدى إلى إطالق المشرو195، 2015عام •
.   األخضر

ترلويون دوالر، وسوق السندات الخضراء 2.2بلغت حجم االستثمار في الطاقة المتجددة •
(.  2017)مليار دوالر 333.5، والطلقة النظيفة (2017)مليار دوالر 155.5

لدراسة تحديات التمويل األخضر  (G20)تشريعات أوربية ومجموعات أعمال •



مجاالت ومنتجات المالية اإلسالمية األخضر 
الصكوك الخضراء •

التمويل المصرفي األخضر •

البنوك الخضراء •

التأمين التكافلي األخضر •

إصدارات األسهم والمؤشرات الخضراء•

االئتمان األخضر •



(  السندات أمنوذجا) زايدة حجم االستثمار يف املالية اخلضراء عامليا 



(  سندات وصكوك خضراء)التمويل األخضرعالميا 



البيئة العامة للتمويل اإلسالمي األخضر 

التمويل اإلسالمي األخضر 

الوساطة المالية القائمة 
على القيم 

البيئة، والمجتمع، 
والحوكمة

االستثمار المسؤول 
اجتماعيا  التنمية المستدامة 

أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية 



د األخضر السياسة االقتصادية الماليزية المتعلقة باالقتصا

عات بدأ توجه الدولة نحو االقتصاد األخضر من خالل سّن تشري•
1970تخص صناعة زيت النخيل 

اف مراجعة الخطة الحكومية الحادية عشر أفضت إلى تعزيز األهد•
2018بالتركيز على البيئة2020-2018االقتصادية واالجتماعية لـ

التغيّر "و،"التكنولوجيا الخضراء"إصدار وثائق سياسات تتعلق بـ•
حاليا"المناخي



أسواق التمويل اإلسالمي األخضر في ماليزيا 

األسواق 

الصيرفة 
اإلسالمية  

البنك المركزي 

سوق رأس 
المال اإلسالمي 

هييئة األوراق 
المالية 



تطور بيئة 
التمويل 

اإلسالمي 
األخضر في 

ماليزيا  

2016 اطة البنك المركزي الماليزي يطلق مشروع الوس
. VBIالمالية القائمة على القيم

2014 ة هيئة األوراق المالية تضع خطة استراتيجي
.  SRIيا الستكمال بيئة االستثمار المسؤول اجتماع

2011 ضمن" االستدامة" هيئة األوراق المالية تضع 
. 2020-2011الخطة العشرية 



قع التمويل اإلسالمي األخضر في سوق رأس المال الماليزي ي•
.  تحت السلطة اإلشرافية لهيئة األوراق المالية



ي بيئة االستثمار املسؤول اجتماعيا يف سوق رأس املال املاليز 

ة تصميم هندسة معلوماتي
SRIفي بيئىة 

تصميم قاعدة بيانات•
المستثمرين 

غرس قيم الحوكمة 

تطوير مؤشرات كمية  •
لالستدامة

بناء قاعدة قوية 
(البائعون) للمستثمرين 

شركات مدرجة •

شركات غير مدرجة •

توسيع قاعدة المستثمرين 
(  المشترون )

مؤسسات •

أفراد•

SRIتوسيع نطاق أدوات 

طرح منتجات جديدة•

هيئة األوراق المالية : المصدر



SRIاإلطار التشغيلي لالسثمار املسؤول اجتماعيا 

تعيين مراجع•
SRIلمشروع 

وية رفع تقارير سن•
للمستثمرين 

حصريا على •
SRIمشاريع 

الموارد الطبيعية•

الطاقة المتجددة•

الفعالية الطاقوية•

التطوير االقتصادي واالجتماعي  •

تطوير األوقاف • طبيعة 
المشاريع 

المسموح بها

استعمال 
حصيلة 
التمويل 

المراجعة 
رفع 

التقارير 

هيئة األوراق المالية : المصدر



الصكوك اإلسالمية الماليزية الخضراء 





زيا التحفيزات الضريبية لالقتصاد األخضر في مالي



الصيرفة اإلسالمية الخضراء في ماليزيا 
"VBIالوساطة المالية القائمة على القيم "من خالل 

يزي مشروع أطلقه البنك المركزي المال" الوساطة القائمة على القيم"•
دية إسالمية وتقلي)م، ويهدف إلى حّث المؤسسات المالية 2016عام 

.ماعيعلى تقديم منتجات مالية ذات أثر اقتصادي واجت( على حد سواء

حوي يندرج هذا التوجه ضمن مقاربة البلد للتنمية المستدامة التي ت•
.  الصيرفة الخضراء



نماذج من الصيرفة اإلسالمية الخضراء في ماليزيا 
المالحظة   المشروع األخضر  البنك 

يدير الصندوق أسهما وصكوكا من أسواق 
محلية ودولية 

Bank ISLAMبنك إسالم - ESGصندوق استثماري متوافق مع 
مليون 200يخطط البنك استثمار حوالي -

دوالر في التمويل األخضر

منتج استثماري مهيكل صديق للبيئة   اإلسالمي HSBC Amanahبنك 

اء، يتوافق هذا اإلصدار مع أهداف البيئة، والم

والطاقة النظيفة، وغيرها من أهداف األمم 
SDGsالمتحدة 

إصدار صكوك متوافقة مع أهداف األمم 
2018المتحدة للتمنية المستدامة عام 

اإلسالمي HSBC Amanahبنك  

.المحافظة على البيئة، وخصوصا البحار إصدار بطاقات حسم معادة التصنيع 
recycled 

 RHB Islamicبنك 



عوامل قوة التمويل اإلسالمي األخضر في ماليزيا

بنية تحتية تشريعية مناسبة من طرف هيئة األورق المالية والبنك المركزي•

...(سوق رأس المال، بنوك، سركات تكافل، إلخ)بنية مؤسساتية متكاملة •

ئة، مؤسسات اسثمارية تعمل ضمن االستثمار المتوافق مع البي6مشاركة قوية من طرف •
EPFمثل مؤسسة خزانة، صندوق التقاعد، صندوق الموظفين ) ESGوالمجتمع، والحوكمة 

.  قوى عاملة كبيرة متدربة في المالية اإلسالمية والتقليدية قادرة علة االبتكار•

زيادة الوعي بالتمويل األخضر •

SRIتحفيزات ضريبية ومنح خاصة بإصدارات الصكوك المسؤولة اجتماعيا •



تحديات التمويل اإلسالمي األخضر 

الركود االقتصادي العالمي جراء تداعيات جائحة كورونا حيث انخفضت إصدارات •
(.S&P) 2020هذا العام % 40الصكوك عالميا والخضراء خصوصا إلى حوالي 

قود زيادة الخطر االئتماني ومن ثم زيادة خطر تعثر الصكوك الخضراء المهيكلة على ع•
. المداينات

المي الذي عدم وضوح الرؤية االستشرافية لمستقبل المالية عموما إثر ركود االقتصاد الع•
(Fitch Ratings)2021يتوقع به أن ال يتعافى إال في النصف الثاني من عام 

يث إن ح( ومنها البيئة) عجز موازنة مشروع تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة •
سوى ،  ولم يجمع له OICترليون دوالر سنويا من طرف 1المشروع بحاجة إلى 

(  البنك اإلسالمي للتنمية)مليار دوالر 175



الخاتمة 

. ر فيهاالصيرفة اإلسالمية الخضراء في ماليزيا سوق واعدة لمتانة البيئة التي تتطو•

ستمرت قد تتغير الرؤى االستشرافية للصيرفة اإلسالمية الخضراء في ماليزيا إذا اما•
.  التداعيات االقتصاددية السلبية لجائحة كورونا

تكونولوجيا ستتكيف سوق التمويل األخضر مع الوضع القائم،  وقد نشهد استغالال جيدا لل•
. مي األخضرالمالية للتقليل من كلف التمويل، ووزيادة فعالية وجودة منتجات التمويل اإلسال



الصريفة اخلضراء 
 واملصارف اإلسالمية

د. أشرف حممد دوابه 
أستاذ التمويل واالقتصاد جبامعة إسطنبول صباح 

الدين زعيم ورئيس األكادميية األوربية للتمويل 
واالقتصاد اإلسالمي

١



مقدمة

التحول للصيرفة اخلضراء لم يعد خيارا، بل ضرورة حلماية حياة البشر. 

اهــتــمــت األم املــتــحــدة وغــيــرهــا مــن املــؤســســات الــدولــيــة ومــؤســســات اجملــتــمــع 
املــدنــي بــاالقــتــصــاد األخــضــر، وتــوجــيــه املــصــارف ف أنــشــطــتــهــا نــحــو الــصــيــرفــة 

اخلضراء التي تعزز الطاقة النظيفة منخفضة الكربون. 

٢



مفهوم الصريفة اخلضراء

الـــصـــيـــرفـــة اخلـــضـــراء تـــعـــنـــي: قـــيـــام املـــصـــارف بـــتـــقـــدي اخلـــدمـــات املـــصـــرفـــيـــة 
والتمويلية بصورة تراعي العوامل البيئية واالجتماعية.

٣



من هذا التعريف جند أن : 

الـصيرفـة اخلـضراء ال تـختلف فـي ممـارسـتها عـن الـصيرفـة الـعاديـة لـكنه تـتسم مبـراعـاة الـبيئة 

احمليطة واملسؤولية االجتماعية.  

 الـصيرفـة اخلـضراء تـعزز املـمارسـات الـصديـقة لـلبيئة وتـخفض الـبصمة الـكربـونـية الـتي تـتمثل 

في إجمالي كمية ثاتي أكسيد الكربون الناجتة عن األنشطة اخملتلفة. 

الـصيرفـة اخلـضراء مـن مـتطلبات عـمل املـصارف اإلسـالمـية بـاعـتبار أن إفـساد الـبيئة نـقيضا 

ملـقاصـد الـعبادة واالسـتخالف والـعمران، وإضـاعـة لـلضروريـات اخلـمس مـن حـفظ الـديـن والـنفس 

والعقل والنسل واملال، ومتثل تعارضا واضحا مع القاعدة الكلية (الضرر وال ضرار).

٤



الصريفة اخلضراء..نبذة تارخيية
جــاءت الــصــيــرفــة اخلــضــراء انــطــالقــا مــن االقــتــصــاد األخــضــر الــذي اهــتــمــت بــه 

األم املتحدة ف السنوات األخيرة ومنها: 

اتــــفــــاقــــيــــة بــــاريــــس COP21 ف 4 نــــوفــــمــــبــــر 2016م والــــتــــي هــــدفــــت إلــــى تــــعــــزيــــز 
االستجابة العاملية لتهديد تغير املناخ. 

خـطـة 2030م اخلـاصـة بـأهـداف الـتـنـمـيـة املـسـتـدامـة، والـتـي اعـتـمـدت ف سـبـتـمـبـر 
2015م، ووضعت 17 هدفا للتنمية املستدامة منها 11 هدفا متصال باملناخ.

٥



أهمية الصريفة اخلضراء
جتـمـع بـي الـعـمـل املـصـرف والـبـيـئـة والـنـمـو االقـتـصـادي بـصـورة قـوامـهـا الـصـالـح الـعـام مـن خـالل 

املساهمة ف حتقيق التنمية املستدامة. 

 حـمـايـة الـبـيـئـة لـصـالـح األجـيـال احلـالـيـة واملـسـتـقـبـلـيـة ومـن ثـم مـراعـاة مـقـصـدا شـرعـيـا حـاكـمـا لـلـعـمـل 
املصرف اإلسالمي ممثال ف التنمية املستدامة. 

إدمـاج الـقـطـاع املـصـرف ف عـمـلـيـة الـتـحـول نـحـو اقـتـصـادات مـنـخـفـضـة الـكـربـون، وكـفـاءة اسـتـخـدام 
املوارد، والتكيف مع تغير املناخ.  

 تعزيز التكنولوجيا املالية.

٦



منتجات الصريفة اخلضراء للمصارف اإلسالمية

متويلخدمات مصرفية

مـنتجات الـصيرفـة الـخضراء اإلسـالمـية ارتـبطت بـالـتكنولـوجـيا الـمالـية وهـذا يـحتاج إلـى اسـتراتـيجية شـامـلة 
العـتماد أنشـطة الـصيرفـة الـخضراء فـي الـعمليات الـمصرفـية الـيومـية، واعـتماد الـطرق الـمناسـبة السـتخدام 
الـطاقـة المتجـددة وتـقليل الـبصمة الـكربـونـية، ويـمكن تـعزيـز تـطبيق ذلـك مـن خـالل آلـيات أكـثر تحـديـدا 

لتفعيل الصيرفة الخضراء بهذه المصارف في جناحي عملها المصرفي: الخدمات  المصرفية، والتمويل.
٧
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أوال: آليات الخدمات املصرفية اإلسالمية الخضراء

وذلـك بـتـعـزيـز اخلـدمـات املـصـرفـيـة اإلسـالمـيـة اإللـكـتـرونـيـة، بـالـتـحـول الـرقـمـي مـن خـالل 
شبكة اإلنترنت والهاتف احملمول، وتقدي احملفزات لذلك. 

 كـل ذلـك لـتـقـلـيـل االعـتـمـاد عـلـى املـعـامـالت الـورقـيـة حـيـث إن االعـتـمـاد عـلـى الـورق يـضـر 
بــالــبــيــئــة مــن خــالل قــطــع األشــجــار، فــضــال عــن تــقــلــيــل اســتــخــدام املــســاحــات املــكــتــبــيــة، 

واستخدام الكهرباء واملياه، واحليلولة دون التكدس، وتوفير اجلهد والوقت.  

هذا يتطلب إيالء أولوية لآلليات اآلتية:

٨



فــتــح احلــســابــات اجلــاريــة واالســتــثــمــاريــة إلــكــتــرونــيــا، وتــخــفــيــض الــبــنــك 
املركزي نسبة االحتياطي اإللزامي لهذه النوعية من احلسابات. 

اإليداع والسحب اإللكتروني. 

مبادلة العمالت إلكترونيا. 

الــــتــــحــــويــــالت املــــصــــرفــــيــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة مــــع اإلعــــفــــاء مــــن الــــعــــمــــوالت 
للتحويالت احمللية وتخفيضها للتحويالت اخلارجية. 

حتصيل الشيكات إلكترونيا مع اإلعفاء من العموالت أو تخفيضها. 

٩



اخلــدمــات اإللــكــتــرونــيــة لــألوراق املــالــيــة (بــيــع - شــراء- تــكــويــن وإدارة 
احملافظ) مع تخفيض العموالت. 

أمتـتـة االعـتـمـادات املـسـتـنـديـة وإيـالء حـوافـز لـالعـتـمـادات الـتـي تـخـص 
بضاعة مستورد أو مصدرة تراعي املتطلبات البيئية. 

أمتـتـة خـطـابـات الـضـمـان وإيـالء حـوافـز خلـطـابـات الـضـمـان اخلـاصـة 
بعمليات توريدات أو مقاوالت تراعي املتطلبات البيئية. 

دفع فواتير اخلدمات العامة من كهرباء ومياه وغاز…الخ مجانا. 

١٠



تـفـعـيـل الـدفـع اإللـكـتـرونـي واملـعـامـالت املـصـرفـيـة اإللـكـتـرونـيـة مـن خـالل أجـهـزة 
الـصـرف اآللـي وبـطـاقـات االئـتـمـان والـنـقـود اإللـكـتـرونـيـة، وإلـغـاء الـعـمـوالت بـي 

البنوك فيما يتعلق بسحب العمالء من أجهزة الصرف اآللي. 

 مــنــح مــزايــا أو حــوافــز  لــلــبــطــاقــات اإلئــتــمــانــيــة الــتــي تــســتــخــدم ف شــراء ســلــع 
وخـــدمـــات صـــديـــقـــة لـــلـــبـــيـــئـــة، مـــثـــل: زيـــادة حـــدهـــا االئـــتـــمـــانـــي، ومـــدة الـــســـداد، 
وأولــويــة احلــصــول عــلــى اخلــدمــات، والــتــخــفــيــض ف أســعــار الــشــراء، ومــنــح 

النقاط.  

إرسال كشوف حسابات إلكترونية للعمالء بديال عن الكشوف الورقية.

١١



ثانيا: آليات التمويل اإلسالمي األخضر

وذلــــك بــــتــــعــــزيــــز الــــتــــمــــويــــل اإلســــالمــــي اإللــــكــــتــــرونــــي، وإقــــرار شــــروط ائــــتــــمــــانــــيــــة أيــــســــر 
لـلـمـشـروعـات املـمـولـة الـصـديـقـة لـلـبـيـئـة، سـواء ف مـبـلـغ الـتـمـويـل أو الـعـائـد أو مـدة الـتـمـويـل 

أو الضمان ونحوها. 

من خالل إيالء أولوية لآلليات اآلتية: 

الـتمويـل الـعقاري لـلمبانـي اخلـضراء الـتي تـراعـي املـتطلبات الـبيئية فـي الـبناء والـتشغيل 

والصيانة والترميم والهدم، وكذلك التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة واملياه.

١٢



متويل مشروعات تدوير اخمللفات الورقية والبالستيكية واملعدنية. 

متويل مشروعات األمن الغذائي السيما ف ظل وما بعد أزمة كورونا. 

متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ف اجملاالت صديقة البيئة. 

متــويــل املــشــروعــات الــتــقــنــيــة والــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة واخلــدمــيــة الــصــديــقــة 
للبيئة. 

إصـدار صـكـوك خـضـراء لـتـمـويـل املـشـروعـات صـديـقـة الـبـيـئـة وف مـقـدمـتـهـا 
مشروعات الطاقة املتجددة.

١٣



كلمة أخرية .. الصريفة اخلضراء بني املزايا والعيوب
يـرى الـبـعـض أن الـصـيـرفـة اخلـضـراء رفـاهـيـة ال يـقـدر عـلـى حتـمـلـهـا سـوى الـدول الـغـنـيـة، 
بــل مــا هــو أســوأ مــن ذلــك أنــهــا عــبء ثــقــيــل تــفــرضــه الــدول املــتــقــدمــة لــتــقــيــيــد الــتــقــدم 

وإدامة الفقر ف الدول النامية. 

لـألسـف هـنـاك مـقـولـة تـتـردد أن "الـسـوق أفـضـل مـن يـعـرف" وهـذه الـسـيـاسـة لـم حتـسـن 
مـن تـخـصـيـص املـوارد بـل أدت عـمـلـيـا إلسـاءة اسـتـخـدامـهـا، مـن خـالل سـمـاحـهـا لـألعـمـال 

باالسترباح على حساب البيئة والظروف االجتماعية دون مراجعة أو حساب. 

١٤



احلـقـيـقـة أن اعـتـمـاد الـصـيـرفـة اخلـضـراء متـثـل مـحـركـا جـديـدا لـلـنـمـو ولـكـنـه منـو يـتـسـم بـالـفـعـالـيـة 
والـنـظـافـة مـن اآلثـار الـبـيـئـيـة الـسـلـبـيـة، وهـو مـا يـتـفـق ومـقـاصـد الـشـريـعـة اإلسـالمـيـة،  فـاملـصـارف 
اإلسـالمـيـة وفـق ذلـك سـوف تـأخـذ ف اعـتـبـارهـا اخملـاطـر الـبـيـئـيـة واالجـتـمـاعـيـة وتـلـك املـتـعـلـقـة 
بـاحلـوكـمـة عـنـد رسـم سـيـاسـات الـتـمـويـل وعـنـد تـصـمـيـم املـنـتـجـات املـالـيـة اخلـضـراء، ممـا يـحـفـز 

لديها االبتكار والهندسة املالية اإلسالمية.  

اعـتـمـاد الـصـيـرفـة اخلـضـراء متـنـح املـصـارف اإلسـالمـيـة الـقـدرة عـلـى إثـبـات اجلـدوى االقـتـصـاديـة 
لتوجيه التمويل نحو القطاعات ذات األولوية من ضروريات وحاجيات وحتسينات. 

اعـتـمـاد الـصـيـرفـة اخلـضـراء يـقـلـل مـن تـكـالـيـف املـصـارف اإلسـالمـيـة، لـقـدرتـهـا عـلـى الـتـقـلـيـل مـن 
حـاجـتـهـا لـفـتـح فـروع بـاهـظـة الـتـكـالـيـف، فـضـال عـن زيـادتـهـا لـسـرعـة اخلـدمـة املـقـدمـة، وتـوسـيـع 

نطاقها ف السوق، وحتسي اخلدمة للعمالء بصفة عامة. 

١٥



اعــــتــــمــــاد  الــــصــــيــــرفــــة اخلــــضــــراء يــــوفــــر اجلــــهــــد والــــوقــــت واملــــال لــــعــــمــــالء املــــصــــارف 
اإلسالمية، حيث ميارس العميل معامالته املصرفية دون حاجة للذهاب للمصرف.  

اعـــتـــمـــاد الـــصـــيـــرفـــة اخلـــضـــراء يـــقـــلـــل مـــن الـــفـــقـــر املـــســـتـــدي ف نـــطـــاق عـــريـــض مـــن 
القطاعات الهامة كالزراعة واملياه العــــــــــــــــــــــــــــــــــذبة والطاقة، حيث تساعد طرق الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـصـديـقـة لـلـبـيـئـة عـلـى احلـفـاظ عـلـى خـصـوبـة الـتـربـة واملـوارد املـائـيـة، كـمـا أن الـتـركـيـز 

على صغار املالك يقلل من الفقر.   

وأخـيـرا.. اعـتـمـاد الـصـيـرفـة اخلـضـراء سـيـعـود نـفـعـه عـلـى كـل أفـراد اجملـتـمـع حـيـث إن 
تـرويـج املـصـارف اإلسـالمـيـة لـلـصـيـرفـة اخلـضـراء يـوسـع دائـرة الـوعـي بـاحلـفـاظ عـلـى 
الـبـيـئـة، ويـعـزز الـتـوجـه نـحـو تـوفـيـر الـطـاقـة والـوقـود والـورق واملـاء، ويـحـسـن مـن جـودة 

حياة اإلنسان. 

١٦



مع خالص حتيايت

د. أشرف دوابه 
info@eaife.com

١٧



























:  ماهو االبتكار االجتماعي  •











































GREEN BANKING 

AND ISLAMIC FINANCE

Assoc Prof Dr Salina Kassim
IIUM Institute of Islamic Banking and Finance

International Islamic University Malaysia



* Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 has led to 
“Green Movements”

* This requires financial sector to play  substantial role in 
supporting move towards a sustainable and greener 
economy

*Many countries have incorporated sustainable banking 
policy and guidelines to accelerate green firms’ 
operations

INTRODUCTION



Concept of 
Sustainable 

Development



Triple 
Bottom Line 

Concept



ROLES OF 
FINANCIAL 
SECTOR IN 

GREEN 
GROWTH

*Financial sector plays crucial role in implementing sustainability 
concept 

*It promotes green growth strategies that influenced the necessary 
transformation procedure towards low-carbon and resource efficient 
investments 

*Green finance allows financial sector to create major impact in the 
transformation procedure towards Green Economics (GIZ, 2011)

*Banks and financial institutions hold a unique position in an economic 
system - can affect production, business and other economic activities 
through their financing activities to achieve sustainable growth



GREEN 
BANKING: 
DEFINITION 
AND 
CONCEPT 

Green financing activities include:
*carrying-out environmental risk assessment of projects
*financing only those that meet environmental safeguards/ 
sustainability guidelines
*providing green loans/financings to promote solar energy, biogas 
plants, and energy saving output practices
*developing green banking and investment products for clients
*promoting growth of low carbon mobile banking and online banking
*providing environmental sustainability 
*supporting initiatives in corporate social responsibility (CSR) programs, 
inter alia including financial support to climate risk fund

 Environmental banking, ethical banking, & sustainable 
banking



*Increase renewable energy use

*Reduce burden on fossil fuel

*Ensure maximum use of sunlight

*Avoid misuse by reuse and recycle

*Enhance efficiency

*Ensure a livable place to future generation 

*Reduce greenhouse gas emission

*Produce eco-friendly product

*Enhance awareness among consumers

*Conservation

*Restoration of nature

Commitments 
of Green Firms



*State funding

*International donors

*Capital Market – Green sukuk and 
Green bond

*Bank financing – Green financing

Sources of 
Funding for 
Green 
Activities



Islamic Banks 
and Green 
Financing

*IBs in advantageous position in green performance since there is no 

contradiction of shariah with green banking and green banking policy (Julia, 

Rahman & Kassim, 2016). 
-Their role extends beyond being a component of a financial system

-A part of a total value-based social system that is driven by the principle of public 

interest or maslahah – a system that seeks to enhance the general welfare of 

society.

-Environmental protection and sustainability should be part of the Islamic finance 

agenda to ensure the fulfilment and establishments of the spirit of Islamic tenets

*Islamic financing facility for green technology is another growth area as global 

economy is transitioning towards a low-carbon and more sustainable model

*Islamic banks can contribute much more in greening the economy by fulfilling 

Maqasid Shariah



Verses of Holy 
Quran 

Supporting 
Green Business

Protecting environment by resource conservation, 
land restoration and environmental cleanliness

*(Quran 2: 60)-"...And do not commit abuse on the earth, spreading corruption." 

*(Quran 28:77)- “...And do not desire corruption in the land. Indeed, God does not 
like corruptors” 

*(Quran 33: 72)- “Indeed, We (God) offered the Trust to the heavens and the 
earth and the mountains, and they declined to bear it and feared it; but man 
[undertook to] bear it. Indeed, he was unjust and ignorant”

*(Quran 6: 165)-"And it is He (God) who has made you successors (khala'ifa) upon 
the earth and has raised some of you above others in degrees [of rank] that He 
may try you through what He has given you. Indeed, your Lord is swift in penalty; 
but indeed, He is Forgiving and Merciful." 







Successful 
Green Sukuk



*In 2019, BIMB’s exposure of green financing portfolio 
reached RM1.8 billion
*Expected to expand by another RM800 million in 2020
*Increase revenue contribution of green financing to 20% 
by 2021 (2019: 14%)
*Aims to be at forefront of green financing - earmarked 
since 2016
*Promoting sustainable practices in the country has 
always been a part of BIMB’s focus as its business model, 
underpinned by responsible financing and ethical 
practices

Bank Islam 
Malaysia 

Green 
Financing 
Initiatives



*Main partners in providing green financing: 
-Malaysia Debt Ventures Bhd
-Sustainable Energy Development Authority
-Credit Guarantee Corp Malaysia Bhd

-Malaysian Green Technology Corp.

*Industries benefitted from BIMB’s green financing 
portfolio:
-renewable energy (solar and hydro) – 60-65%
-green buildings – 25%
-sustainable waste management – 10%

Bank Islam 
Malaysia 
Green 
Financing 
Initiatives



Moving forward, BIMB is looking into financing other 
industries that incorporates green technologies:
**Working with subsidiary of Tenaga Nasional Bhd (TNB) to provide 
personal financing to install solar panels for house owners 

**Tie-ups with Petroliam Nasional Bhd, BIMB’s Vendor Financing 
Programme, which aimed to promote and further catalyse the 
growth of the country’s oil and gas industry, had approved a total of 
RM420 million in Sarawak as at Jan 31, 2020. 

**Collaborations with TNB and Sarawak Energy Bhd, BIMB’s Vendor 
Financing Programme is also involved in the energy sector. 

Bank Islam 
Malaysia 
Green 
Financing 
Initiatives



Among challenges faced in green financing: 
**risk assessments, which have excluded climate change as a factor

**lack of ecosystem to support the growth of a viable and 
sustainable green economy as green initiatives are largely linked to 
the energy sector

**awareness issues, especially with regard to business practices that 
affect environmental issues - need to be strict in due diligence before 
providing the fund

Bank Islam 
Malaysia 
Green 
Financing 
Initiatives



Thank You

For further inquiries:
Assoc. Prof. Dr Salina Kassim

Dean
IIUM Institute of Islamic Banking and Finance

International Islamic University Malaysia
Email: ksalina@iium.edu.my
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 امللخص
، وقد ظهرت أفكار هذا النموذج األخضرمن املفاهيم والنماذج االقتصادية احلديثة منوذج االقتصاد 

اليت طرأت  من اآلاثر السلبيةبيئية الكاستجابة إجيابية إليقاف تداعيات استنزاف املوارد الطبيعية، ومحاية 
 .املوارد واألرض  على

 .  واملؤسسات املالية  ل األخضر من خالل املصارفالتمويمن اآلليات العملية يف االقتصاد األخضر  و 
االقتصاد ملفاهيم    ةاإلسالمي  يةاالقتصاد  حيز يف النظريةهل هناك    :اإلجابة عن إشكالية  البحث حماواًل   وجاء

من خالل دراسة فكرية لالقتصاد اإلسالمي وذلك يف املفاهيم الرئيسية أو اآلليات التنفيذية؟  األخضر
 للخلفية  توضح اجلانب التطبيقيية، تناولت األسس والقواعد مع ذكر صور آليات عملية  وتطبيقاته التارخي

قاعدة معرفية وفكرية من مفردات االقتصاد اإلسالمي   األخضربني يدي املهتمني ابالقتصاد    فوضع  ؛نظريةال
 .ومن أدواته الصريفة اخلضراء األخضرميكن من خالهلا تطوير أو ترشيد مسارات التوجه حنو االقتصاد  

لذا يف هذا البحث مت الرتكيز على املنطلقات الفكرية اليت ينطلق منها االقتصاد اإلسالمي يف محايته للبيئة و 
تعظيم و تعظيم قيمة املوارد االقتصادية،  ك  ، وأتطريها يف إطار منهجي علميق التنمية املستدامةوابلتايل حتقي

 ،االستفادة من تعدد املنافع للمورد الواحد ، و لتشغيل األمثل للمواردوالدعوة ل، لسلع واملنتجاتامنافع 
وارد والسلع واملنتجات، واحلفاظ ومنع اإلسراف يف استخدام امل  ،تقرير مبادئ استدامة املوارد، ومحاية البيئةو 

التقليل من النفاايت مث التحفيز على إعادة  أمهيةوالتنبيه على  ،على نظافة البيئة واألرض بشكل عام
حتقيق التوازن و ، تدوير النفاايت، وإعادة استخدامها فيما ُتصلح له استخدام املنتجات والسلع وإعادة

 .مراعاة الرتتيب واألولوايت عند استخدام املوارد، وعلى  التوسطالقائم على    واالستهالكالشامل يف اإلنتاج  
من خالل زايدة قيمة املنفعة احلدية  (تعظيم املنافع ) وكلها حتقق توسيع دائرة االنتفاع ابلعوائد واخلدمات

 .دون ملكية األصلللمنتجات واملوارد  تقاسم املنفعة واخلدمة  ، و لألصل
اهتمامه يهتم ابلبيئة من خالل  هلذا البحث، وهي أن االقتصاد اإلسالمي اقتصاد     النتيجة النهائيةوصواًل إىل

ابملوارد واملنتجات والسلع، ومنع الفساد واإلفساد للبيئة بكل تفاصيلها وأجزائها، وحرصه على عدم 
 من النفاايت، وإعادة استخدامها والتقليلاإلسراف، وترشيد االستخدام للموارد والسلع واملنتجات، 

، وهذا تقليل من ملكية األصولوتدويرها، وأخريا وجود حيز تشريعي وتطبيقي لفكرة تقسام اخلدمات، وال
كله يًعد دافع حمفز للصريفة اإلسالمية يف انتهاج منهج الصريفة اخلضراء؛ كون الصريفة اإلسالمية تقوم 

 .على ركائز فكرية وشرعية مستمدة من الفكر االقتصادي اإلسالمي  
يف بياهنا منهج البحث وصول إىل النتائج منطلًقا من اإلشكاالت السابقة، مستخدًما اعتمد الباحث للو 

 الوصفي )املكتيب(، مع استخدام املنهج االستقرائي واالستنباطي للتعامل مع البياانت وحتليلها.
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 املقدمة
َنا ُروِر أَنْحُفسِْ تَْغحِفرُُ  َونَُْعوُذ اِبّلِلَِّ من شُْ َتِعيُنُه َوَنسْح َد ّلِلَِّ َنسْح َمح يَِّئاِت َأعحَمالَِنا  ،ِإنَّ احلح ِللح   .َوسَْ لَّ له َوَمنح ُيضْح ِدِ  هللا فال ُمضِْ َفَمنح يَْهح

ولُُه.  َ   .فال َهاِدَي له ُْْ َهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعبحُدُ  َوَرسْْْْْ ْْح َهُد َأنح اَل ِإَلَه إال هللا َوَأشْْْْْ ْْح  أَيَُّْها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّْقوا اّلِلََّ َحقَّ تَُْقاتِِه َوال ايَوَأشْْْْْ
ِلُموَن   تَُ  َها [،  102آل عمران:]وُتنَّ ِإالَّ َوأَنْحُتمح ُمسْْْْْْْْْح  اَي أَيَُّْها النَّاُس اتَُّْقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمح ِمنح نَْفحٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْح

ُهَما رَِجااًل َكِثرياً َوِنَساًء َواتَُّْقوا اّلِلََّ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه وَ  َرحَحاَم ِإنَّ اّلِلََّ َكاَن َعَليحُكمح َرِقيبًا َزوحَجَها َوَبثَّ ِمنْح  اَي [،  1النساء:]  األح
ِلحح َلُكمح َأعحَماَلُكمح َويَْغحِفرح َلُكمح ُذنُ  ِديداً ص ُيصْْْْح وَلُه فََْقدح فَاَز أَيَُّْها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّْقوا اّلِلََّ َوُقولُوا قَْوحاًل سَْْْْ وَبُكمح َوَمنح يُِطِع اّلِلََّ َوَرسُْْْْ

 [72-71األحزاب]زاً َعِظيمًا  فَْوح 
ــــ أمـا بعـ   د،،،ـ

من  ات البشْرية يف القرون املاضْية عددً بر جقد فالنشْا  االقتصْادي من أهم األنشْطة احلياتية اإلنسْانية، و 
ْْادية الوْضْْْْْْ  ْْاد اإلقطاعي مث احلريف، وهناية  ، ةعيالنظرايت االقتصْْْْْ ْْاد البدائي إىل نظام االقتصْْْْْ فمن االقتصْْْْْ

احلر، مع ما يف داخل   واالشْْْرتاكية، وأخريًا رأمسالية السْْْو   الصْْْناعية لطبيعية والرأمساليةأبنظمة االقتصْْْاد ا
 .كل نظرية أو نظام من تطبيقات وفهوم خمتلفة ومتباينة

ْْادية  ل نظرية  انت ككو  ْْتمر  اقتصْْْ ْْتطيع حلها فتظهر نظرية   فرتة مث يف التطبيق  تسْْْ تظهر هلا مشْْْْْاكل ال تسْْْ
كل ظهر  ا هلذ  املشْ  ةمسْتمر  ولإجياد حل االسْتمرار يف البحث عنومع أخرى تنسْ  مداميك من  قبَلها،  

   .(1)احلديث عن طريق اثلث
التنمية  ، فهو وحد  الذي يربط  يف احلياة االقتصْْْْاديةومتكامأًل  ك ءً   اأمنوذجيقدم  ياإلسْْْْالماالقتصْْْْاد  و 

االقتصْْْْاد ، ويعمل وفق مسْْْْارات التنمية املسْْْْتدامة واالقتصْْْْاد األخضْْْْر، و (2)ابلتوزيع والعدالة االجتماعية
 حقو  األفراد واجلماعات. حيمياالجتماعي الذي 

ارتضْْْْْْى  فقد تعددت تعريفات علماء االقتصْْْْْْاد لالقتصْْْْْْاد اإلسْْْْْْالمي،  الفكر اإلســــامع املعا ــــرويف 
د.عبداحلميد البعلي تعريفه أبنه هو: " العلم الذي ينظم عالقة األشْخا  ابملال يف كسْبه ويف إنفاقه وفق  

ْْريعة وأحكامها "، وعرَّفه عدانن الرتكماين أبنه: "العلم الذي يبحث يف القواعد واألحكام  (3)مقاصْْْْْْْد الشْْْْْ
 

مصطلح طريق اثلث استخدمه االقتصادي التشيكوسلوفاكي العاملي أواتشيك يف منتص  القرن العشرين يف كتابه: ) حنو طريق اثلث  - 1
رض  يف االقتصاد(، وقام فيه بنقد النظريتني الرأمسالية والشيوعية مًعا، بسبب عدم قدرهتما على حل مشاكل االقتصاد، وتوصل إىل أنَّ التعا 

يزعم أصحاب النظريتني " ليس تعارض حقيقي، بل أن الرأمسالية والشيوعية مًعا تسعيان إىل احتكار منظم للدولة، واقتسام نفوذ بينهما كما 
بريوت، الطبعة  –املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، أواتشيك، ترمجة: د.خليل أمحد خليلحنو طريق اثلث يف االقتصاد، يف العامل" انظر: 

 .6م،  :1986-ه1406ْاألوىل، 
 Two Pathways to Development: Capitalist Vs. Islamic Approach, Shujaatانظر:    -  2

A. Khan, Hamdart. Islamicus, Vol. 21, No. 2, June 1998, pp. 7-15. وكذلك مداخلة د. رفعت ،
أقامتها جملة البيان، يف ظل العوملة..نكون أوال نكون، شعار مىت نرفعه اقتًصادًًي، العوضي يف ندوة حول املستقبل االقتصادي بعنوان: 

 .74م،  :2000يوليو -هْ 1421، ربيع اآلخر 152، العدد 15لندن، السنة  -الصادرة عن املنتدى اإلسالمي
 .28أصول االقتصاد اإلسالمي للبعلي، مرجع سابق،    -3
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"، كما ُعرَّفَته املوسْْْوعة  (4) اليت حتدد سْْْلوك اإلنسْْْان يف كسْْْبه وإنفاقه  ا حيقق له السْْْعادة و تمعه أيضْْْا
د وا تمع  العلمية والعملية للبنوك اإلسْْْْْْالمية أبنه: "علُم وسْْْْْْائِل اسْْْْْْتخدام اإلنسْْْْْْان لسْْْْْْد حاجات الفر 

وعرفه علي مجعة أبنه: " السْْْْْلوك اإلسْْْْْالمي حنو اسْْْْْتخدام املوارد  ". (5)الدنيوية طبًقا ملنهٍج شْْْْْرعٍي حمدد
 ".(6)املادية يف إشباع احلاجات اإلنسانية

ْْالمي إ ْْاد اإلسْ ْْد ىل حتقيق ويهدف االقتصْ ْْالم هو إعمار األرض وفق   مقصْ ْْادي يف اإلسْ النشْْْا  االقتصْ
ْْلمحتقي، و ُمراد هللا عز وجْْل كني الْْدولْْة من القيْْام بواجبهْْا يف حتقيق ، وتق الكفْْايْْة ألفراد ا تمع املسْْْْْْْْْْْْ

 .العامل يفالتمكني احلضاري و التوازن االقتصادي واالجتماعي يف ا تمع املسلم،  
، وهو بشكل عام اقتصاد يركز على األخضرومن املفاهيم والنماذج االقتصادية احلديثة منوذج االقتصاد 

 ا حيقق احلفاظ على البيئة، ، التعامل األمثل مع املوارد االقتصادية، وحتقيق كفاءة يف اإلنتاج واالستهالك
 وحتقيق التنمية املستدامة بشكلها العام.

حماية كتداعيات استنزاف املوارد الطبيعية، و يقاف إلإجيابية كاستجابة   موذجنوقد ظهرت أفكار هذا ال
 واألرض.  واملوارد  بيئية للمشاكل اليت طرأت على البيئة

ومن آليات االقتصاد األخضر ما يسمى التمويل األخضر من خالل استخدام وسائل التمويل املصرفية 
لبيئة واالهتمام ابلطاقة املتجددة، وأييت فقي مقدمة هذ  تويل املشروعات اخلضراء، ومحاية اواملالية يف 

 املؤسسات املالية املصارف والبنوك، واليت تنفذ برامج الصريفة اخلضراء.
 

كان هذا ومسامهة يف بناء املداميك الفكرية للمؤسسات املالية اإلسالمية يف ما يتعلق ابلصريفة اخلضراء،  
 منطلق ات الصيرفة الخضراء في االقتصاد اإلسالمي   :حتت عنوان البحث 

واالقتصاد  الصريفة اخلضراء  اعتمادسريع حفيز وتاملنطلقات الفكرية الالزمة لتحتدث عن  هذا البحثف
ر ، تناولت األسس والقواعد مع ذكوتطبيقاته التارخيية  من خالل دراسة فكرية لالقتصاد اإلسالمي  األخضر

 اجلانب.يف هذا   صور آليات عملية
من مفردات   قاعدة معرفية وفكرية  األخضرإىل أن يضع بني يدي املهتمني ابالقتصاد    يهدف البحث  ولذا

 األخضرلتوجه حنو االقتصاد تطوير أو ترشيد مسارات احتفيز و ميكن من خالهلا  االقتصاد اإلسالمي
 .والصريفة اخلضراء

 
 .19م،   1990جدة، الطبعة األوىل،  -عدانن خالد الرتكماين، مكتبة السوادياملذهب االقتصادي يف اإلسام،  -4
دويل للبنوك اإلسالمية ، األصول الشرعية واألعمال املصرفية يف اإلسالم، االحتاد الاملوسوعة العلمية والعملية يف البنوك اإلسامية -5

 .82م، اجلزء اخلامس، اجلزء الشرعي، ا لد األول،  1982القاهرة،  -واملعهد الدويل للبنوك واالقتصاد اإلسالمي
 .72  م، 2001-ه1421ْ، علي اجلمعة، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، اإلسامية معجم املصطلحات االقتصادية -6
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االقتصاد   منطلقات يفهل هناك  اإلجابة عليها يف هذا البحث:  حاول الباحث  اليت    واإلشكاالت البحثية
وما هي خصائص االقتصاد يف املفاهيم الرئيسية أو اآلليات التنفيذية؟  األخضرالقتصاد هتتم اباإلسالمي 

 .اإلسالمي يف جانب البيئة املستدامة واحلفاظ على املوارد
يف بياهنا منهج مستخدًما ، منطلًقا من اإلشكاالت السابقةنتائج الالوصول إىل  ذا البحث  منهجية هو 

 .البياانت وحتليلهاللتعامل مع  البحث الوصفي )املكتيب(، مع استخدام املنهج االستقرائي واالستنباطي  
 :فرعنيبتقسيم البحث إىل    د قام الباحثوق

 للبيئة واملوارد الطبيعيةالفرع األول: خصائص تصور االقتصاد اإلسالمي 

 اخلصيصة األوىل: البعد القيمي والرسايل للموارد والثروات يف االقتصاد اإلسالمي

 الطبيعيةملوارد  لبيئة وااخلصيصة الثانية: اهتمام التشريع اإلسالمي اب

 دين اخلصيصة الثالثة: مشولية النظر للموارد واملستفي
 يف التعامل مع البيئة ومواردها: أسس االقتصاد اإلسالمي  ينالفرع الثا

 للموارداألساس األول: تعظيم قيمة املوارد االقتصادية، والتشغيل األمثل  

 استدامة املوارد، ومحاية البيئة  األساس الثاين: تقرير مبادئ

 واالستهالكزن الشامل يف اإلنتاج  األساس الثالث: حتقيق التوا
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 الطبيعية  ملواردلبيئة وااإلسامع لاالقتصاد تصور : خصائص ولاأل فرع ال
النظرة تتميز عن غريها من االقتصادايت الوضعية كون  لالقتصاد اإلسالمي عدًدا من اخلصائص وامليزات،  

يف املذاهب االقتصادية الوضعية، ولعل أهم اخلصائص اليت يتميز هبا االقتصاد   األساسلموارد هي  لاملادية  
 اإلسالمي التالية: 

 .سامعيف االقتصاد اإل  الرسايل للموارد والثرواتالقيمع و اخلصيصة األوىل: البعد  
القتصاد نظرة انظرة االقتصاد اإلسالمي للموارد منطلقة من نظرته للحياة ورسالة اإلنسان فيها، بينما 

عن الوضعي الوضعي للموارد نظرة قاصرة، وقصورها ينبع من قصور ثقافة العصر، وقصور علم االقتصاد 
تبيني طبيعة صلة اإلنسان ابلثروة، وقصور حضارة اليوم بسبب النقصان احلاصل عندها يف ثقافة الروح اليت 

هذا أوضاٌع خطريٌة، إذ أنَّ اإلعراض   تؤهل الفرد ملعرفة حكمة وجود ، وحكمة وجود الكائنات. مما نتج عن
   عنها يدع إرادة املرء يف فراغ ال هيمنة عليها فيه إال للشهوة واهلوى.

ويف مقابل ذلك فهناك منهاج الُرشحد يف اإلسالم الذي يبني أن معقد الصالح يف أن يكون لإلنسان رسالة 
اإلنسان إقامة حضارة ُمثلى يف األرض على مستوى مواهبه وحكمة وجود الكائنات، ويقرر أنَّ مهمة 

  ،(7)قوامها سلطان احلق واخلري والعدل

أمٍر وتوجيٍه آخر متفرع من األمر العام ابلعبادة، وهو التوجيه إبعمار األرض الذي يؤخذ من قوله تعاىل: 
تَْعحَمرَُكمح ِفيَها َرحِض َواسح أمركم بعمارهتا من بناء املساكن وحفر األهنار :  أي  [،61]هود/ُهَو أَنحَشَأُكمح ِمَن األح

والطلب املطلق من هللا على  ،االستعمار طلب العمارة"علماء القال بعض و  .(8)وغرس األشجار وغريها 
   "(9)الوجوب

َوَرُسولِِه َوأَنحِفُقوا ممَّا َآِمُنوا اِبّلِلَِّ كما قال تعاىل:  قائم على قاعدة االستخالف  هذا التوجيه إبعمار األرض  و 
َلِفنَي ِفيهِ  َتخح [، "يعين أنَّ األموال اليت يف أيديكم إمنا هي أموال هللا خبلقه وإنشائه 7]احلديد: َجَعَلُكمح ُمسح

هلا، وإمنا مولكم إايها، وخولكم االستمتاع هبا، وجعلكم خلفاء يف التصرف فيها، ليست هي أبموالكم يف 
م فيها إال  نزلة الوكالء والنواب، فأنفقوا منها يف حقو  هللا، وليهن عليكم اإلنفا  منها احلقيقة، وما أنت

 ". (10)كما يهون على الرجل النفقة من مال غري ، إذا أَذن له فيه

 
 .7 مرجع سابق،  انظر: الثروة للخويل،  - 7
الرايض،   -، حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي، مكتبة العبيكان  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلانظر:    -  8

 . 212/  3م، حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد عوض، ج 1998 -ه1418ْالطبعة األوىل، 
م، حتقيق: 1988-هْ 1408لبنان، الطبعة األوىل،  -، أبو بكر حممد بن عبد هللا ابن العريب، دار الكتب العلميةأحكام القرآن: انظر - 9

 . 18/ 3جحممد عبد القادر عطا، 
 .43/  6تفسري الكشاف للزخمشري، ج - 10
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، ومنها استخالفه (11)فَيُد اإلنسان مبسوطة على العامل، وما فيه  ا جعل هللا له من االستخالف يف األرض
ل، الذي ُيَصوُر على أنَّه من ابب األمانة والوديعة مع إجازة هللا تعاىل له ابلتصرف فيها، أو من على املا

ابب العارية، وقد ُيَصوُر على معىن الوكالة والوصاية، فيكون املراد ابخلليفة هنا املعىن ا ازي، وهو الذي 
مديرًا يعمل ما يريد  يف األرض،  يتوىل ما يريد  املستخل  مثل الوكيل والوصي، أي جاعٌل يف األرض

 ". (12)فاخلليفة هنا هو الذي خَيحُلُ  صاحب الشيء يف التصرف يف مملوكاته

وهذا االستخالف هو الذي منح لإلنسان احلق يف التصرف يف مال هللا، ولكن هذا احلق ال يعين مشاركة 
فامللكية مقيدة  ا وضعه الشارع احلكيم؛  ، ومؤبدٌ  اإلنسان هلل عز وجل يف ملكه، أو أنِّ هذا احلق ُمطلقٌ 

 .(14)، ووكالته مقيدة ضمن حدود الشريعة(13)ألنه وكيل ممن استخلفه

فاإلسالم يقرن اعرتافه ابحلاجات إبمناء الطاقات الالزمة بعمارة األرض، كما يُرتِِّبها حسب درجة إحلاحها 
رطني: األول: هو أنح تكون احلاجات من هذ  الناحية، واالعرتاف ابحلاجة يف اإلسالم يقوم على ش

انعكاًسا صادقًا لظروف ا تمع، والثاين: أنح يكون تعبرُي األفراد عن حاجتهم مؤداٍي إىل إمناء ا تمع. وهذا 
 يؤدي إىل إبعاد أي إسراف يف استخدام موارد اإلنتاج. 

، والقيام ابلواجبات بدافٍع داخلي هي اليت تدعو املسلم إلعمار األرض، وأداء احلقو   للموارد  وهذ  الرسالة
 .قبل أنح يكون هناك رقابة خارجية من ا تمع أو الدولة

نالحظ أنَّ ممارسة النشا  االقتصادي يف اإلسالم هلا أبعاد أخرى وبسبب البعد الرسايل والقيمي للموارد 
صادي، كما يتضح من ابإلضافة إىل البعد املادي فقد "اهتم اإلسالم ابلبعد االجتماعي للنشا  االقت

قواعد  وأحكامه اليت تنهى عن الغش واالحتكار، وحترمي الراب وأكل أموال الناس ابلباطل، وتدعو إىل توخي 
القسط والعدل والرمحة واملروءة واإلحسان. واهتم اإلسالم ابلبعد الذايت كما يتضح من دعوته إىل االعتدال 

ك اخلبائث، وإىل مراعاة ترتيب األولوايت يف حتقيق املصاحل والقوام يف اإلنفا ، وإىل توخي الطيبات وتر 
واملنافع. ومل يتجاهل اإلسالم البعد املادي أو البيئي للنشا  االقتصادي، وهو ما تؤكد  النصو  اليت تنهى 

 
 .380،   1984بريوت، الطبعة اخلامسة،  -، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي، دار القلم مقدمة ابن خلدون - 11
 .399-398/   1جم، 1984تونس،  –حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر ، التحرير والتنوير - 12
ئب إىل صحة إطال  لفظ الوكيل "ابعتبار أنه مأمور حبفظ ما وكله فيه ورعايته والقيام به" ال ابعتبار أنه ان رمحه هللا ذهب ابن القيم - 13

، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، ابن القيم اجلوزي، دار الكتاب  مدارج السالكني بني منازل إًيك نعبد وإًيك نستعنيعن هللا تعاىل. )انظر:  
 (.127/ 2م، حتقيق: حممد حامد الفقي، ج1973 –هْ 1393بريوت، الطبعة الثانية،  –العريب 

. 33،  م1998-ه1418ْدمشق، الطبعة األوىل، - ، حممد عمر احلاجي، دار املكتيبةالفقراء واألغنياء يف ميزان الشريعانظر: -14
 .18 م، 1986 -ه1406ْبريوت، الطبعة األوىل،  –، حممد فارو  النبهان، مؤسسة الرسالة أحباث يف االقتصاد اإلسامع 
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عن الفساد واإلفساد يف األرض، وإىل عدم إهالك احلرث، وتدعو إىل استعمار األرض، والقواعد العديدة 
 ".(15)  تهدف محاية البيئة من التلوث، واحملافظة على مواردهااليت تس

ونالحظ أنِّ هذ  امليزة ليست يف االقتصاد اإلسالمي فقط، وإمنا يف كل أمر من أمور الشريعة يتم تناوله 
إبظهار كل أبعاد ، فيحصل عندان ترابط لكل أوجه احلياة املختلفة. ومن اآلايت اليت فيها ذِكُر أبعاد خمتلفة 

رِِ  َوالحَمغحِرِب َوَلِكنَّ من حياة اإلنسان املسلم ما جاء يف قوله تعاىل:   لَيحَس الحِبَّ َأنح تَُْولُّوا ُوُجوَهُكمح ِقَبَل الحَمشح
َِخِر َوالحَماَلِئَكِة َوالحِكَتاِب َوالنَِّبيِِّنَي َوَآَتى الحَماَل َعَلى حُ  بِِِّه َذِوي الحُقرحََب َوالحيََْتاَمى الحِبَّ َمنح َآَمَن اِبّلِلَِّ َوالحيَْوحِم اآلح

ِدِهمح ِإَذا َعاَهُدوا َوالحَمَساِكنَي َوابحَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف الرِِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوَآَتى الزََّكاَة َوالحُموُفوَن بِعَ  هح
[، ففيها 177]البقرة/لَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم الحُمتَُّْقونَ َوالصَّاِبرِيَن يف الحَبأحَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي الحَبأحِس أُو 

الُبعد اإلمياين ممثال ابإلميان ابهلل واليوم اآلخر...، وفيها الُبعد االقتصادي املتمثل يف التكافل املايل، مث الُبعد 
األخالقي الذي يتمثل يف الوفاء ابلعهد والصِب العبادي املتمثل إبقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وأخريًا البعد 

والصد ، وختتم ابلبعد اإلمياين، وهذا كله يف ترابط عجيب وحمكم من أجل حتقيق الِب الذي هو االستجابة 
 ملراد هللا عز وجل يف احلياة وعلى األرض.

االقتصاد اإلسالمي عند  ويتضح بيان كيفية حتقيق املنفعة الكاملة )تعظيم املنفعة( للموارد االقتصادية يف
 :(16)استغالل املوارد من خالل

 االستخدام األمثل للموارد والبيئة الطبيعية اليت وهبها هللا لإلنسان. -أ
االلتزام أبولوايت تنمية اإلنتاج واليت تقوم على توفري االحتياجات الضرورية جلميع أفراد ا تمع دون  -ب

 إلنتاج سلع غريها.إسراف أو تقتري قبل توجيه املوارد  
أن تنمية ثروة ا تمع وسيلة لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمسلمني وعدالة التوزيع بني أفراد  كحق  -ت

  أساسي للمجتمع على أفراد .

ومما سبق نلخص رسالة املوارد االقتصادية يف أن تستغل يف إقامة الدين، وأن تعمر األرض هبا ابخلري واحلق 
 وما فيه منفعة الناس.

  

 
 .12م،  1991-ه1411ْاملنصورة، الطبعة األوىل،  –، حسني غامن، دار الوفاءاالقتصاد اإلسامع واملشكلة االقتصادية - 15
 . 47-41،    19 اإلسالمي، العدد جملة االقتصاد اإلسامع، بنك ديبحممد شوقي الفنجري،  - 16



9 

 الطبيعيةاملوارد  لبيئة و اب  التشريع اإلسامعاهتمام    اخلصيصة الثانية:
لذلك ميكن القول أبنَّ الفكر االقتصْادي    ؛كل ما يتعلق ابالقتصْاد اإلسْالمي ينبع من الشْريعة اإلسْالمية

يف اإلسْْالم قدمٌي ِقدم اإلسْْالم نفسْْه، فنصْْو  القرآن الكرمي والسْْنة املطهرة غنيًة ابألحكام والتوجيهات  
 . (17)  الالزمة لتنظيم النشا  االقتصادي ليناسب كل الظروف الزمانية واملكانية

ية ومشول اإلسْْْْالم لضْْْْروب احلياة املختلفة، وجوانبها  واالقتصْْْْاد يف اإلسْْْْالم ال ينفصْْْْل وال يتجزأ عن كل
 .  (18)العديدة بشريعته وعقيدته على السواء

شعبية،   اتومل يكن ذلك نتيجة مطالب  ،حفظا ورعاية وتنمية ابملوارد االقتصادية  -ابتداءً   –اهتم  اإلسالم  و 
والفار  بني وإمنا استجابة ألمر هللا عز وجل،  ،، وال حساابت مصلحية براغماتيةأو اختيار حاكم معني

يف الشريعة اإلسالمية اثبتة بثبوت الشريعة، وليست خاضعة  ئةياالهتمام ابملوارد والباألمرين أنَّ مسألة 
 . حبسب ما يرونه من مصلحة ألهواء البشر فيعتِبونه مرة ويرفضوهنا مرات

أنح دور السلطان  هذا يعينضبو   ا هو حالل أو حرام، و ابتداؤها وانتهاؤها م التعامل مع املواردمسألة و 
فاحلالل واحلرام معنا  رقابة املرء   ؛أييت متأخرًا بعد مراقبة هللا عز وجل وخشيتهأو النظم والقوانني  أو احلاكم  

 .لنفسه قبل أي رقابة أخرى

 التشريع، وأنَّ ضوابطها مشروعة ومن داللة دوران الفعل يف قاعدة احلالل واحلرام أنَّ املسألة هلا مكانتها يف
 لتَُْيسِّر للناس استعماهلا دون طغيان أو جتاوز للحد فيها.

من قبل األفراد  االهتمام ابلبيئة وهذ  املراعاة تتجلى أوال يف أحكام الشريعة اليت تدلنا على اعتبار أولوية 
ة اييف مح هإيرادات وُتصرف كون أن ي ، وهو عبادة شرعيةولذا جاز يف الوق ومن قبل الدولة اإلسالمية، 

شباع احلاجات بداية نشأته إل؛ فبعد تركزها يف  الوق  ريع  مصارف  توسعتوقد    البيئة واحلفاظ على املوارد،
 املدنية احلضارية األوقاف  شملولكنها تطورت لتاألساسية لإلنسان واحليوان بشكل أساسي، 

 ريعِ  مصارفُ  العلم.. وغريها، بل مشلت التعليم وطلبة ومعاهد  الرتمجة ودور كاملستشفيات واملكتبات
 وحنو األواين وإصالح البهائم رعاية على أوقاف منها كان  حىت احلياة جوانب خمتل  فيما بعد  األوقافِ 

  .(19)األمور اليت ينتفع هبا عامة الناس من ذلك

 
 .47مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم، سعيد مرطان، مرجع سابق،   17-

 .21أصول االقتصاد اإلسالمي للبعلي، مرجع سابق،    18-
، أسامة بن صاد  طيب، وعصام بن حسن كوثر، مقدمة  العزيز يف إنشاء الوقف العلمع" "جتربة جامعة امللك عبدرقة انظر: و  - 19

ملنتدى الشراكة ا تمعية يف جمال البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض،  
 بتصرف. ،35-34هْ،   2/6/1430
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رج من احلكم الشرعي خح ورد مث الْمُ ه القيمي للمَ جِ بني الُْموَ   وتكتمل الرؤية لطبيعة األنشطة االقتصادية ابلربط
ارتبا  ممارسة النشا   اصيةخوميكن أنح نضرب مثال من القرآن الكرمي يوضح لنا ملمارسة هذا النشا ، 

َناِت َوأَنْحزَلحَنا َلَقدح أَرحَسلحَنا ُرُسَلَنا اِبلحبَْيِِّ بقوله تعاىل:  بني رسالة املوارد وبني حكم ممارسة النشا  االقتصادي
ِديَد ِفيِه أَبحٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِ  ِط َوأَنْحزَلحَنا احلَح لنَّاِس َولِيَْعحَلَم اّلِلَُّ َمنح َمَعُهُم الحِكَتاَب َوالحِميزَاَن لِيَُْقوَم النَّاُس اِبلحِقسح

فاحلديد مورٌد اقتصادٌي مهم كما هو معروف،  [؛25]احلديد/يَْنحُصرُُ  َوُرُسَلُه اِبلحَغيحِب ِإنَّ اّلِلََّ َقِويٌّ َعزِيزٌ 
وقد بينت اآلية بعض استخداماته العامة، وكذا رسالة هذا املعدن فقد "بني هللا جل وعال يف هذ  اآلية 
الكرمية واليت قبلها أنَّ إقامة دين اإلسالم تنبين على أمرين: أحدمها هو ما ذكر  بقوله )َوأَنْحزَلحَنا َمَعُهُم الحِكَتاَب 
َوالحِميزَاَن( ألن يف ذلك إقامة الِباهني على احلق، وبيان احلجة، وإيضاح األمر، والنهي والثواب والعقاب، 
فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان واإليضاح فإن هللا تبارك وتعاىل أنزل احلديد 

"، (20)و قتلهم إايهم ابلسيوف والرماح والسهامأي: خلقه لبين آدم لريدع به املؤمنون الكافرين املعاندين، وه
كما أنَّ هللا عز وجل ذكر له رسالة أيًضا بعد رسالته يف خدمة الدين، وهي أنَّ األصل يف استخداماته 

أنَّ يكون ملنفعة الناس، وهذا شيٌء  -(21)تكاد حضارة البشر القائمة اآلن تقوم على احلديد  -املتعددة
نفعه يف أنواع الصناعات واحلَِرف واألواين وآالت احلرث، حىت إنَّه َقلَّ أنح يوجد معلوم يف "ما يشاهد من 

ويدلنا على معىن أبعد: وهو أنَّ رسالَة كلِّ املوارد االقتصادية مها  "،(22)شيء إال وهو حيتاج إىل احلديد 
ينصرف استخدامها إىل  هذان األمران: إقامة الدين ابستغالل هذ  املوارد يف ما وضعه خالقها هلا، مث أنح 

ما ينفع الناس، وبذا خيرج أي استخدام للموارد فيه ضرر على الناس عن الرسالة اليت وضعها هللا عز وجل 
هلا، وامتزاج ذلك كله من األرض والعمل ابإلميان والتوحيد اإلهلي ال بد أن يصل اإلنسان إىل مبتغا ، 

 . (23)  وسعادته يف أمنه إنح يف الدنيا أو يف اآلخرة

 التايل:  ومحاية البيئة  واردمسألة االهتمام ابمليف    الواردة  األحكام الشرعية  مثلةومن أ

 .يف شكل محى عام )احملميات(  واردحلماية املتدخل الدولة  جواز   .1
 املهمة ملكية عامة )ميا ، ومراعي، ووسائل الطاقة(. االقتصادية جعل ملكية املوارد   .2
 وحترمي عن اإلسراف.النهي عن التبذير،   .3

 
م، 1995  -هْ  1415بريوت،   -، حممد األمني بن حممد بن املختار الشنقيطي، دار الفكر  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن  -  20

 .549/ 7حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، ج 
 .3501/  6م، ج1985 -ه1405ْالقاهرة، الطبعة احلادية عشر،  -، سيد قطب، دار الشرو ، بريوتيف ظال القرآن - 21
م، حتقيق: 2000  -ه1421ْبريوت،    –، عبد الرمحن بن انصر السعدي، مؤسسة الرسالة  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كام املنان  -  22

 .842حممد ابن عثيمني،  
 .107-106  مرجع سابق،انظر: منهج االقتصاد يف القرآن،  - 23
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النهي عن تلويث املوارد، ومنها املاء  نع البول أو االغتسال يف املاء الراكد، وقضاء احلاجة يف  .4
 .ظل الناس وطرقهم

 واألفنية.  والنظافة للدور والطر   ىاألمر إبماطة األذ .5
 النهي عن اإلفساد يف األرض، ومنها إفساد البيئة. .6
 . والسمكية  احليوانية  واردعة والغرس، وتنمية املالتشجيع على عمارة األرض ابلزرا .7
 ال حاجة حقيقة لقتله أو ضرر من وجود .احليوان الذي النهي عن قتل   .8

إذا كان االقتصاد الرأمسايل هدفه هو أن حيقق كل فرد أكِب قدر من الربح والكسب املاديني، وغاية و 
قدر من الرفاهية والرخاء املادي، فاملادة يف النشا  االقتصادي االشرتاكي هو أن حيقق كل جمتمع أكِب 

، وهذا ما خيتل  (24)املذاهب والنظم االقتصادية كلها مطلوبة لذاهتا كأنَّ حقيقة العامل تنحصر يف ماديتها
"ال يفصل بني القاعدة األخالقية والقاعدة  هوفبه االقتصاد اإلسالمي كجزء من التشريع اإلسالمي 

"؛ فما يعانيه العامل اليوم من قلٍق، إمنا (25) ة األخالقية مدعمة للقاعدة التشريعيةالتشريعية، وجيعل القاعد 
 .(26)سببه العجز عن تبيني الوضع الصحيح للثروة من رسالة اإلنسان يف احلياة

 
  

 
 .71-70القاهرة،   -اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، حممد شوقي الفنجري، تطور الدراسات االقتصادية اإلسامية - 24
 .21م،  1986 -ه1406ْبريوت، الطبعة األوىل،  –، حممد فارو  النبهان، مؤسسة الرسالة أحباث يف االقتصاد اإلسامع - 25
 .41  مرجع سابق،الثروة يف اإلسالم للخويل،  - 26
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  مشولية النظر للموارد واملستفيدين  ة:لثاخلصيصة الثا
فهذ  أهم اخلصائص اليت ميتاز هبا يعة املوارد، ومشولية املستفيدين، الشمولية املقصودة هي مشولية فهم طب

اإلسالم ونظامه االقتصادي عن بقية األنظمة يف جمال نظرته للموارد االقتصادية، وهذ  النظرة هي الكفيلة 
ا سنرا  إبعادة التوازن للبشرية، ومعاجلة األزمات اليت تعيشها البشرية كل يوم، بل كل ساعة ودقيقة. وهذا م

 موضحا إبذن هللا عز وجل يف بقية فصول هذ  الرسالة.

أمهية هذ  اخلصيصة تنبع من أنَّ هلا الدور الكبري يف حماربة اليأس والقنو ، وجتعل اإلنسان على حالة و 
 نشا  يف كل األوقات فال يفرت وال يعجز. 

؛ ألن مشكلة الندرة تعين: أساس املشكلة االقتصادية  ينع اعتبار الندرة هالنظرة الشمولية املتعلقة ابملوارد ت
" أنَّ املوارد االقتصادية غري كافية إلشباع احلاجات االقتصادية الواقعة عليها. واألمر على هذا النحو 

وهذا املبدأ مرفوض؛ لتعارضه مع العقيدة اإلسالمية اليت ُتؤمن بتكفل  "،(27)يصطدم ابلعقيدة اإلسالمية
ِ  ال تَْوحَدَعَها َكرمي بعباد  قال تعاىل:  اخَلالَّ تََْقرََّها َوُمسح َرحِض ِإالَّ َعَلى اّلِلَِّ رِزحقَُْها َويَْعحَلُم ُمسح َوَما ِمنح َدابٍَّة يف األح

ُكمح [، وقال: 6]هود/ُكلٌّ يف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ   َوُهَو السَِّميُع وََكأَيِّنح ِمنح َدابٍَّة اَل حَتحِمُل رِزحقََْها اّلِلَُّ يَْرحزُقَُْها َوِإايَّ
َر ِفيَها أَقْحَواهَتَا يف [، وقال تعاىل: 60]العنكبوت/ الحَعِليمُ  ِقَها َواَبَرَك ِفيَها َوَقدَّ َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمنح فَْوح

ٍم َسَواًء لِلسَّائِِلنيَ  َويف السََّماِء رِزحُقُكمح َوَما [، وقال عز وجل: 10]فصلت/ أَرحبََْعِة َأايَّ
يف و ، (28)[58]الذارايت/ إنَّ اّلِلََّ ُهَو الرَّزَّاُ  ُذو الحُقوَِّة الحَمِتنيُ [، وقال تعاىل: 22]الذارايت/وَعُدونَ تُ 

َنا   هي قوله تعاىل:  (29)القرآن الكرمي آايت تبطل قضية الندرة   َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْحبَْتْح َرحَض َمَددحاَنَها َوأَلحَقيْح َواألح
ٍء َموحُزوٍن   ِفيَها ِمنح  ُتمح َلُه ِبرَازِِقنَي  ُكلِّ َشيح ٍء ِإالَّ ِعنحَداَن  َوَجَعلحَنا َلُكمح ِفيَها َمَعاِيَش َوَمنح َلسح َوِإنح ِمنح َشيح

[، وعلى هذا فيكون األصل هو الوفرة، وال يصح 21-19]احلجر/ َخزَائُِنُه َوَما نُْنَْزِِّلُُه ِإالَّ بَِقَدٍر َمعحُلومٍ 
استشهاد البعض آبايت البسط والقبض، أو التقدير يف الرز  مع أهنا واردة يف شأن بعض اخللق وحِلَكٍم 

ما أن التسخري ملا يف السموات واألرض يعارض حصول الندرة بشكلها الشامل، قال تعاىل: ك،  (30)فرديةٍ 
   ًَبَغ َعَليحُكمح نَِعَمُه ظَاِهرَة َرحِض َوَأسح َر َلُكمح َما يف السََّماَواِت َوَما يف األح  َواَبِطَنًة َوِمَن النَّاِس أملَح تََْروحا َأنَّ اّلِلََّ َسخَّ

 [20]لقمان :    (20اّلِلَِّ ِبَغريحِ ِعلحٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب ُمِنرٍي )َمنح جُيَاِدُل يف  

 
عبدالستار أبوغدة، من ندوة التطبيقات اإلسالمية املعاصرة، إصدار البنك اإلسالمي للتنمية،  ،  تطبيق القواعد الشرعية يف االقتصاد  -  27

 .51/  1م، ج2000 -هْ 1420جدة، الطبعة األوىل،  -املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
قطر، الطبعة األوىل،  -المية ، رفعت سيد العوضي، سلسة كتاب األمة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسعامل إسامع با فقرانظر:  - 28

 . 10-8 مرجع سابق، . واالقتصاد اإلسالمي واملشكلة االقتصادية، 48   ،79م، العدد 2000-ه1421ْ
 . 127انظر: عامل إسالمي بال فقر،    - 29
 . 51/  1ج انظر: تطبيق القواعد الشرعية يف االقتصاد، لعبدالستار أبوغدة، - 30
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ال إنتاٍج، وإمنا شكَ وعلى هذا يكون السبب يف املشكلة االقتصادية هو اإلنسان نفسه ال قلة موارٍد وال أَ 
كما عِبت عنه   استغالهلا إساءة أو قصور هذا اإلنسان أو فساد سلوكه ابلنسبة للموارد الطبيعية؛ بعدم

رََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِزحقًا لَ اآلية الكرمية:  َرحَض َوأَنْحَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأخح ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألح ُكمح اّلِلَّ
َاَر ) َهنح ِر أِبَمحرِِ  َوَسخََّر َلُكُم األح رَِي يف الحَبحح ِ 32َوَسخََّر َلُكُم الحُفلحَك لَِتجح َس َوالحَقَمَر َدائَِبنيح ( َوَسخََّر َلُكُم الشَّمح

نحَساَن َوَآاَتُكمح ِمنح ُكلِّ َما َسأَلحُتُموُ  َوِإنح تَُْعدُّوا نِعحَمَة اّلِلَِّ اَل حُتحُصوَها  (33َوَسخََّر َلُكُم اللَّيحَل َوالنََّْهاَر ) ِإنَّ اإلحِ
[، أبنَّه )كفار(، أو ابلنسبة ألخيه اإلنسان بسوء التوزيع مما عِبت عنه اآلية 34]إبراهيم/َلظَُلوٌم َكفَّارٌ 

َعاجل ، كما أنَّ "املشكلة(31)الكرمية أبنه )ظلوم(
ُ
رشَّد، والفقِر غري امل

ُ
، (32)احلقيقية تكمن يف الِغين غري امل

فاحلل بيد اإلنسان نفسه سواء كان غنًيا أو فقريًا. وتكُمن أيًضا يف "القصور يف الوسائل املتاحة لإلنسان 
ثري "، ولغياب أو ضع  أت(33)عن تسخري الكون للوصول إىل املوارد املمكن استخدامها إلشباع اإلنسان  

 .(34)  البعد اإلمياين واألخالقي دور  يف ظهور املشكلة االقتصادية ممثال يف السفه وسوء االستهالك

شمول رز  هللا لكل املخلوقات. فاهلل اإلميان بهذا الشمول له أوجه متعددة أبرزها  فوابلنسبة للمستفيدين  
وََكأَيِّنح ِمنح َدابٍَّة اَل . قال تعاىل: عز وجل خلق اخللق، وتكفل برزقهم كلهم من إنسيهم وجنيهم وحيواهنم

ُكمح َوُهَو السَِّميُع الحَعِليمُ  ُ يَْرحزُقَُْها َوِإايَّ [، "أي: الباري تبارك وتعاىل قد تكفل 60]العنكبوت/حَتحِمُل رِزحقََْها اّلِلَّ
حتمل  أبرزا  اخلالئق كلهم قويهم وعاجزهم، فكم من دابة يف األرض ضعيفة القوى ضعيفة العقل، ال

رزقها وال تدخر ، بل مل تزلح ال شيء معها من الرز ، وال يزال هللا يسخر هلا الرز  يف كل وقت بوقته، هللا 
يرزقها وإايكم، فكلكم عيال هللا القائم برزقكم كما قام خبلقكم وتدبريكم، وهو السميع العليم، فال ختفى 

"، فاهلل هو الرَّزا  يَرزُ  ِمنح السماء (35)فية عليهعليه خافية، وال هتلك دابة من عدم الرز  بسبب أهنا خا
نحَس ِإالَّ لِيَْعحُبُدوِن )وِمنح األرض، وما يريد الرز  ِمنح أحد. قال تعاىل:  نَّ َواإلحِ ( َما أُرِيُد 56َوَما َخَلقحُت اجلِح

[، 58-56]الذارايت/ ( ِإنَّ اّلِلََّ ُهَو الرَّزَّاُ  ُذو الحُقوَِّة الحَمِتنُي 57ِمنْحُهمح ِمنح رِزحٍ  َوَما أُرِيُد َأنح يُطحِعُموِن )
اُس اذحُكُروا نِعحَمَة اّلِلَِّ َعَليحُكمح َهلح ِمنح َخاِلٍق َغريحُ اّلِلَِّ يَْرحزُُقُكمح ِمَن اَي أَيَُّْها النَّ وال راز  إال هو سبحانه وتعاىل:  

َرحِض اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو فََأَّنَّ تُْؤحَفُكونَ   [. 3]فاطر/السََّماِء َواألح

، طلب الرز ة يف  ابإلضافة لألسباب املادي  واثين صور هذا الشمول أن هللا عز وجل جعل لنا أسبااًب معنويةً 
استغالل املوارد ابلعمل أسبااًب معنوية هلا دورها يف تنمية املوارد احلسية، ونذكر كفتشمل أسباب الرز  املادية  

 
، حممد ابقر الصدر، اقتصادان. و9  مرجع سابق، ، اإلسالم والثروة، 59 مرجع سابق، االقتصادية، انظر: اإلسالم واملشكلة  - 31

 .330م،  1987-ه1408ْبريوت، الطبعة العشرون،  -دار التعارف للمطبوعات
 . 43 مرجع سابق، أصول االقتصاد اإلسالمي للبعلي،  - 32
 .52/   1جمرجع سابق، انظر: تطبيق القواعد الشرعية يف االقتصاد،  - 33
 .27انظر: اإلسالم واملشكلة االقتصادية،   - 34
 . 635  مرجع سابق،تفسري السعدي،  - 35
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منها على سبيل املثال وليس احلصر التوبة واالستغفار، والتقوى، والتوكل على هللا، وصلة األرحام، وغريها 
تَْغحِفُروا َربَُّكمح ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا )جاء يف االستغفار:  من العبادات القلبية والعملية. فمثال ( 10فَُْقلحُت اسح

رَارًا ) َاًرا11يُْرحِسِل السََّماَء َعَليحُكمح ِمدح َواٍل َوبَِننَي َوجَيحَعلح َلُكمح َجنَّاٍت َوجَيحَعلح َلُكمح َأهنح -10]نوح/  ( َومُيحِددحُكمح أِبَمح
 واستغفرتو  وأطعتمو  َكثََّْر الرِزحَ  عليكم وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت إذا تبتم إىل هللا :[، "أي12

لكم من بركات األرض، وأنبت لكم الزرع، وأدرَّ لكم الضرع، وأمدكم أبموال وبنني، أي: أعطاكم األموال 
ل الرز  أيًضا يف "، وجع(36)واألوالد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها ابألهنار اجلارية بينها 

عبادة هلا بُعد اجتماعي، ولكنها تُْعحتُِب أيًضا مورًدا اقتصاداًي ملن قام هبا أال وهي صلة األرحام فقد جاء عن 
["، وبسط  (37)أنَّه قال: ]من َسرَُّ  َأنح يُْبحَسَط له يف رِزحِقِه أو يُْنحَسَأ له يف أَثَرِِ  فَْلحَيِصلح َرمِحَهُ  َرُسوَل اّلِلَِّ 

 ".(38)الرز  توسيعه وكثرته، وقيل الِبكة فيه

 أال وهو تضاع   خارج اإلطار املادي  النظرة للموارد االقتصاديةوهناك وجه آخر يدلل على مفهوم مشولية  
َوَجَعَل وقد ذكر هللا عز وجل الِبكة يف قوله تعاىل:  ،(39) الِبكةك  غري مادي بسبباحلسي نفسه ورد امل

ٍم َسَواًء لِلسَّائِِلنيَ ِفيَها َرَواِسَي ِمنح  َر ِفيَها أَقْحَواهَتَا يف أَرحبََْعِة َأايَّ ِقَها َواَبَرَك ِفيَها َوَقدَّ [، "ابرك 10]فصلت/ فَْوح
فيها ابألشجار والثمار واحلبوب واألهنار وقيل الِبكة فيها أن ينمي فيها الزرع فتخرج احلبة حبات والنواة 

ارد االقتصادية، مث الِبكة  ضاعفة مثرة املورد االقتصادية أو مثرة العمل ، فتكون الِبكة بوجود املو (40)خنلة
الواقع على نفس املوارد، وهذا مما يعلمه عامة الناس من أنَّه قد يكون هناك اثنان يعمالن نفس العمل، 

ولكن ولكن نتيجة ومثرة عمل األول تزيد عن الثاين أو العكس، ويف الفكر الوضعي ال جيد هلا تفسريًا، 
 عند املسلمني هلا تفسري أال وهي الِبكة من هللا عز وجل.

إنَّ مشولية الرز  للموارد احلسية واملعنوية، هلو دليل على مشولية اإلسالم لكل جوانب احلياة البشرية، وحىت 
ختفي  وصل أتثري مشولية الرز  يف اإلسالم للروح أيًضا، فقد جعل هلا نصيًبا من الرز ، وهو أجنع وسيلة يف  

مادية املوارد االقتصادية الين قام عليها علم االقتصاد احلديث، وإيصال اإلنسان إىل درجة التوازن االقتصادي 
 حسًيا ومعنواًي.

أبرض اخلراج عندما فتح هللا على املسلمني أرض العرا  والشام،  من فعل عمر ويظهر هذا الشمول 
بتقسيم األموال والسالح بني العسكر، وترك األراضي واألهنار بيد عماهلا  فأمر عمر بن اخلطاب 

 
 .426/ 4، ج1401بريوت،  –، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر تفسري القرآن العظيم  - 36
 .2557، رقم1982/ 4(. وصحيح مسلم، )ج1961، رقم728/ 2البخاري، )جصحيح  - 37
بريوت، الطبعة  –، حيىي بن شرف بن مري النووي، أبو زكراي، دار إحياء الرتاث العريب املنهاج شرح  حيح مسلم بن احلجاج  - 38

 .114/ 16، ج1392الثانية، 
 .36   مرجع سابق،انظر: الثروة للخويل،  - 39
 .244/ 7هْ،ج1404بريوت، الطبعة الثالثة،  -، عبد الرمحن بن علي اجلوزي، املكتب اإلسالمييف علم التفسري زاد املسري - 40
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وهو رأي أشار به عليه علي بن أيب طالب ومعاذ بن جبل رضوان هللا ، وضرب عليهم فيها خراجاً 
 .(41)عليهما

واضحة أنَّ من مشولية نظرة اإلسالم للموارد االقتصادية أنَّ االستفادة من املوارد ليس حكرًا وفيه إشارة 
عندما علل عمر إبقاء األرض على املسلم القادر على الكسب؛ ففيها حق للفقري أيًضا غري املكتسب، 

ا البلد وبغريها من يف يد أصحاهبا، وأخذ مقدار مايل معني منهم بقوله: "وما يكون للذرية واألرامل هبذ 
 أرض الشام والعرا "، فأيد  الصحابة إىل ما ذهب إليه تبًعا ملا ذََكَر. 

. وتشري أيًضا إىل حق األجيال القادمة يف املوارد ومنافعها، فيجب أن يراعوا عند استخدام املوارد املتاحة
 إىل ما ال حيقق اخلري لكل األجيال.  فال ُيسَرُف اجليل احلاضر يف استخدام املوارد االقتصادية، أو تَُْوجيهها

أن تَُْقسَّم بينهم " فقال له معاذ بن   فعندما طلب املسلمون الذين فتحوا العرا  والشام من عمر   
: إذن وهللا ليكونن ما تكر . إنَّك إنح قسمتها اليوم صار الريع العظيم يف أيدي القوم مث يبيدون جبل

رأة، مث أييت من بعدهم قوم َيُسدُّون يف اإلسالم َمسًدا، وهم ال جيدون فيصري ذلك إىل الرجل الواحد أو امل
ِلِمنَي ما وقال  "،(42)شيئا. فانظر أمرًا َيسُع أوهلم وآخرهم فصار عمر إىل قول معاذ : َلوحاَل آِخُر الحُمسح

ِلَها كما َقَسَم النيب   تَُْها بني َأهح ُت قَْرحيًَة إال َقَسمح  .(43)َخيحَِبَ   فََْتحح

وكان حجة عمر يف عدم تقسيم األراضي بني الغامنني أنَّ ملنح سيأيت من املسلمني نصيًبا من الفيء، والذي 
ِل الحُقَرى فَِللَِّه ذكر هللا تعاىل ملن الفيء يف قوله تعاىل:  َما أَفَاَء اّلِلَُّ َعَلى َرُسولِِه ِمنح َأهح

مني نصيًبا مع املهاجرين واألنصار؛ ألنَّ هللا تعاىل [ فجعل ملن سيأيت من املسل7]احلشر/َولِلرَُّسوِل...
[، وقَاَل عمر للصحابة الفاحتني: "قد 10]احلشر/ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمنح بَْعحِدِهمح...ذكرهم بعدهم بقوله: 

أشرك هللا الذين أيتون من بعدكم يف هذا الفيء، فلو قسمته مل يبق ملن بعدكم شيء، ولئن بقيُت ليبلغن 
 عَي بصنعاء نصيُبه من هذا الفيء ودمه يف وجهه".الرا

، وملا هناك من ضرورِة توفرِي موارٍد ملصاحل الدولة العامة اجات الدولةتييف أتمني اح واردولشمولية وظيفة امل
عندما قال:  من جتهيز اجليوش وعطاءات اجلنود أشار إىل حق الدولة املمثلة للمجتمع من هذا اخلراج

كالشام واجلزيرة والكوفة والبصرة   -ثغور، البد هلا من رجال يلزموهنا، أرأيتم هذ  املدن العظام  "أرأيتم هذ  ال

 
 .206م، حتقيق: حممد الزبيدي،  1981العرا ، الطبعة األوىل،  -، قدامة بن جعفر، دار الرشيد اخلراج و ناعة الكتابةانظر:  -41
وختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول . 16، البن رجب احلنبلي، مرجع سابق،  االستخراج ألحكام اخلراج  - 42

، حتقيق: إحسان 1405بريوت، الطبعة األوىل،  –، علي بن حممود بن سعود اخلزاعي أبو احلسن، دار الغرب اإلسالمي هللا من احلرف
 .75  م، حتقيق: خليل هراس،1988 -ه1408ْبريوت،  –الفكر  ، أبو عبيد القاسم بن سالم، داراألموالكتاب . و  531عباس،  

 (.143، رقم 71(. واألموال، ) 2209، رقم 822/ 2صحيح البخاري، )ج - 43
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البد هلا من أنح ُتشحن ابجليوش، وإدرار العطاء عليهم. فمن أين يعطى هؤالء ِإَذا قسمت  -ومصر 
 ". (44) األرضون والعلوج؟

إىل أن تصل إىل منحى  االستفادة من املوارديف ية وتصل درجة مشولية دائرة املستفيدين من اآللية اإلسالم
يف بقية املخلوقات حق تعدت دائرة اإلنسانية إىل دائرة أوسع، وهي دائرة فقد مل ُيسمع به يف التاريخ؛ 

. أيضاً إشباع حاجات اجلن توجيه بعض املوارد إىل  حىت وصل أثرها إىل  ، االستفادة من املوارد كاحليواانت
تَْنحُجوا  ففي حق اجلن ما جاء من النهي عن االستنجاء ابلعظم والروث كما قال رسول اّلِلَِّ  : ]اَل َتسح

نِِّ  َواِنُكمح من اجلِح ، وأمَّا احليوان فقد َرتََّب على إشباع حاجته غفران  [(45)اِبلرَّوحِث وال اِبلحِعظَاِم فإنه زَاُد ِإخح
َتدَّ عليه الحَعَطُش،  ُسوَل اّلِلَِّ الذنوب، ودخول اجلنة كما جاء َأنَّ رَ  َنَما َرُجٌل مَيحِشي ِبَطرِيٍق اشح قال: ]بَْيْح

د بََْلَغ فََْوَجَد بِئْحرًا فَْنََْزَل فيها َفَشِرَب مُثَّ َخرََج، فإذا َكلحٌب يَْلحَهُث أَيحُكُل الثََّْرى من الحَعَطِش، فقال الرَُّجُل: لق
َر َفَمأَلَ ُخفَُّه َماًء مُثَّ أَمحَسَكُه ِبِفيِه حىت رقى هذا الحَكلحَب من الحَعَطِش ِمثحُل الذي   ، فَْنََْزَل الحِبئْح كان بََْلَغ ِمينِّ

رًا، فقال:   يف كل َكِبٍد َفَسَقى الحَكلحَب َفَشَكَر هللا له فََْغَفَر له. قالوا: اي َرُسوَل اّلِلَِّ َوِإنَّ لنا يف هذ  الحبََْهائِِم أَلَجح
ٌر[َرطحَبٍة  َنَّةَ ، ويف رواية ]َفَشَكَر اّلِلَُّ لَُه (46) َأجح ، ويف املقابل رتبَّ استحقا  النار ملن منع (47) [فََأدحَخَلُه اجلح

َها  احليوان من إشباع حاجته من الطعام والشراب فعن النيب  َرأٌَة النَّاَر يف ِهرٍَّة َرَبطَتْح أنه قال: ]َدَخَلتح امح
َها ومل      [.(48)َتَدعحَها أَتحُكُل من َخَشاِش األرضفلم ُتطحِعمح

، وهو منع املنافع العامة من أنح تكون من النظرة الشمولية للموارد  غري مسبو  -أيًضا  - ويبقى بُعٌد آخر
ْْيٌع لقْاعْدة توزيع الثروة، ورفٌع للحرج عن النْاس، وتطبيٌق  ملكْاً لشْْْْْْْْْْْْْْخص واحْد  ، ويف هْذ  النظرة توسْْْْْْْْْْْْ
ِلُموَن  رب بني الناس يف مسْتوى املعيشْة، كما يدل عليه حديث النيب لفلسْفة اإلسْالم يف التقا : ]الحُمسْح

ارِ  اِء َوالنَّْْ اُء يف َثاَلٍث. يف الكأل َوالحمَْْ رَكَْْ ُْْ َد إىل النيب  (50)[، وحْْديْْث أَبْحَيَض بن محََّْْالٍ (49)شْْْْْْْْْْْْ َُّْْه َوفَْْ  ]أَن
 

 .25 -24انظر: اخلراج أليب يوس ،   -44
 (.450، رقم332/  1(. وقريب من لفظه يف صحيح مسلم، )ج18، رقم29/ 1سنن الرتمذي، )ج - 45
 (.2244، رقم1761/ 4(. وصحيح مسلم، )ج2334، رقم870/ 2جصحيح البخاري، ) - 46
/  2(. وقال األلباين: حسن صحيح، صحيح الرتغيب والرتهيب، )ج543، رقم301/ 2الزايدة يف صحيح ابن حبان، )ج - 47

 (.2276، رقم 558
 (.2242، رقم2110/  4(. صحيح مسلم، )ج3140، رقم1205/ 3صحيح البخاري، )ج - 48
(. سنن ابن ماجه، 3477، رقم 278/ ، 3(. سنن أيب داود، )ج23232، رقم364/  5مسند أمحد بن حنبل، )ج - 49
 (. 3001، رقم179/  2، )ج مشكاة املصابيح (. وصححه األلباين يف 2472، رقم826/ 2)ج
بن مرثد بن ذي حلُيان بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك املأريب السبائي، ويقال أنه من األزد، وقال البخاري  أبيض بن محال - 50

أهل اليمن. وروى الطِباين أنه وفد على أيب بكر ملا انتقض عليه عمال اليمن، فأقر  أبو بكر على  وابن السكن: له صحبة وأحاديث يعد يف
بريوت،  -، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، دار اجليل اجلديداإل ابة يف متييز الصحابةمن الصدقة. ) انظر:  ما صاحل عليه النيب 

، يوس  بن عبد هللا بن االستيعاب يف معرفة األ حاب . و23/ 1جبجاوي، ، حتقيق: علي حممد ال1992-1412الطبعة األوىل، 
 (.138/ 1ج ، حتقيق: علي حممد البجاوي، 1412بريوت، الطبعة األوىل،  –حممد بن عبد الِب، دار اجليل
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ُ . فقال له َرُجٌل: اي رَ  ِطُعُه الحِملحَح، فاقطعه ِإايَّ تَْقح ْْح رِي ما أَقحطَعحَتُه؟َ الحَماَء الحِعدَّ، فََأرحَجَعُه منه.  َيسْْْْ وَل اّلِلَِّ َتدح ُْْ سْْْْ
َفاُف اإِلِبلِ  ُلغحُه َأخح [، قال األصمعي: املاء العدَّ الدائم الذي  (51)َوَسأَلحُتُه: ما حُيحَمى ِمَن اأَلرَاِك؟ قال: ما مل تَْبْح

 . (52)  ال انقطاع له وهو مثل ماء العني وماء البئر

ْْياء اليت حيتاجها عامة الناس حيقق توزيًعا عاداًل للثروة من حيث منع تلكها  فمنع  إقطاع مثل هذ  األشْْْْْْْْْْْْ
ألفراد مع بقْْاء منفعتهْْا عْْامْْة لكْْلِّ النْْاس. واملراد من احلمى هنْْا اإلحيْْاء؛ إذ احلمى املتعْْارف )احلمى  

ز بقرب العمارة؛ الحتياج أهل اخلا ( ال جيوز ألحٍد أنح خيصْْْْْْْْْْْْْْه ...، وفيه دليل على أنَّ اإلحياء ال جيو 
 .(53) البلد إليه لرعي مواشيهم، وإليه أشار بقوله: ما مل تنله خفاف اإلبل

 
، 664/ 3، )جسنن الرتمذي(. 3064، رقم174/  3، )جوسنن أيب داود(. 809، رقم 278/ 1، )جاملعجم الكبري  - 51
 (.3064، رقم265/ 2، )ج حيح أيب داود(. وحسنه األلباين يف 1380رقم
 .149/ 6، جسنن البيهقع الكربى - 52
هْ 1410الطبعة األوىل، بريوت،  –، حممد عبد الرمحن املباركفوري، دار الكتب العلمية حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذيانظر:  - 53
 .527/ 4جم، 1990-
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 هامواردالبيئة و يف التعامل مع اإلسامع االقتصاد  أسس : ينالثا فرع ال
هلا ارتبا  واليت  ،يف تصور  للموارد االقتصادية نَّ لالقتصاد اإلسالمي عدًدا من اخلصائص وامليزاتأكما 

اليت يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي يف  والنماذج ، وسنذكر هنا أهم األسساألخضر فاهيم االقتصاد 
 االستهالك للمنتجاتأو إعادة  تدوير  و ،  و الفسادملوارد، ومحاية البيئة من االستنزاف أهه حنو استدامة اتوج
 :   يفيما يل،  واردوامل

 .، والتشغيل األمثل للمواردطبيعيةملوارد اللبيئة واتعظيم قيمة ااألول:    ساساأل
التوجه حنو تعظيم قيمة املوارد من خالل تعزيز مفاهيم العالقة بني اإلنسان واملوارد االقتصاد اإلسالمي  ينهج  

اإلنسان واملوارد هي خملوقات من ، أييت يف مقدمتها العبودية هلل، فالكل من  القائمة على عدد من الروابط
ِدِ  َوَلِكنح اَل   خلق هللا ٍء ِإالَّ ُيَسبُِِّح حِبَمح َرحُض َوَمنح ِفيِهنَّ َوِإنح ِمنح َشيح َقُهوَن ُتَسبُِِّح لَُه السََّماَواُت السَّبحُع َواألح  تَْفح

ِبيَحُهمح ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفوًرا  لإلنسان  رض وما فيهما مسخراتٌ ، فالسموات واأل[44]اإلسراء :  َتسح
َرحِض  قال تعاىل: للتسخري،  وفق أمر هللا الكوين أملَح تََْروحا َأنَّ اّلِلََّ َسخََّر َلُكمح َما يف السََّماَواِت َوَما يف األح

َبَغ َعَليحُكمح نَِعَمُه ظَاِهرًَة َواَبِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمنح جُيَاِدُل يف اّلِلَِّ بِ   (20َغريحِ ِعلحٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب ُمِنرٍي )َوَأسح
   : [20]لقمان 

يب ألمر هللا الشرعي يف االستفادة من هذا التسخري وفق أمر هللا له إبعمار جواملطلوب من اإلنسان أن يست
تَْعحَمرَُكمح ِفيَها،    األرض ابخلري واحلق َرحِض َواسح  .[61]هود/ُهَو أَنحَشَأُكمح ِمَن األح

هللا عز ومما يقوي هذ  العالقة أهنا تعمل ضمن إطار االستخالف، الذي يعين أن يعمل اإلنسان وفق مراد  
فاإلنسان ليس مالكا على احلقيقة وطوعها هلذا التسخري، ، نه من االنتفاع من هذ  املواردكَّ مَ  الذيوجل 

 ا ينفع الناس مث  نتفع هبذ  املوارد فيما ينفعه من املباح،  ن من هللا تعاىل، يعمل ويكَّ هلذ  املوارد، وإمنا هو ممَُ 
َآِمُنوا اِبّلِلَِّ َوَرُسولِِه َوأَنحِفُقوا ممَّا ، قال تعاىل: لألجيال القادمةمث وحيقق إعمار األرض له ولغري ،  ،كلهم

َلِفنَي ِفيهِ  َتخح  [. 7]احلديد: َجَعَلُكمح ُمسح
 اشرتاك يف هي عالقة حمبة ملا بينهما منمن موارد يف السموات واألرض العالقة بني اإلنسان املسلم وما و 

ولذا تنسحب  .[(54)َهَذا َجَبٌل حيُِبَُّْنا َوحنُِبُّهُ فََْقاَل ]: قالجبل أحد  النيب  دما رأىعن ؛رابط العبودية هلل
ذ  العبودية هلل إىل عدم احلزن على فقد من مل يلتزم أبساس هوالبشر هذ  العالقة بني السموات واألرض 

َرحُض َوَما َكانُوا ُمنحَظرِينَ تعاىل فقال تعاىل عن فرعون وقومه بعد إهالكهم:   َفَما َبَكتح َعَليحِهُم السََّماُء َواألح

 
 .1364، رقم: 993/ 2صحيح مسلم ج، 3187، رقم: 1232/ 3بخاري جصحيح ال - 54
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  : هم حىت السماءُ فِ لَ استبشر هبالكهم وتَْ   لٌّ بل كُ   ؛س على فراقهممل حيزن عليهم ومل أي  أي. "[29]الدخان 
 ."(55)  ويوجب عليهم اللعنة واملقت من العاملني  ،ألهنم ما خلفوا من آاثرهم إال ما يسود وجوههم  ؛واألرضُ 

هبذ   تعاىل لنعمة االنتفاعهللا نبه ، وقد بةرابطة احملالشعور بنعمة االنتفاع من هذ  املوارد تقوي كما أَن 
رُِجوا ِمنحُه ِحلحَيًة تَْلحَبُسوهَنَا َوتََْرىفقال:  واردامل َتخح َر لَِتأحُكُلوا ِمنحُه حلَحًما َطرايا َوَتسح َر الحَبحح الحُفلحَك  َوُهَو الَِّذي َسخَّ

ِلهِ َمَواِخَر ِفيِه   تَُْغوا ِمنح َفضح ُكُروَن    َولِتَْبْح  .[14]النحل :   َولََعلَُّكمح َتشح
َنْحَعاِم َما تَْرحَكُبوَن )َوالَِّذي َخَلَق األحَ  وقال تعاىل:  تَُْووا َعَلى 12زحَواَج ُكلََّها َوَجَعَل َلُكمح ِمَن الحُفلحِك َواألح ( لَِتسح

تََْويْحُتمح َعَليحِه َوتَُْقوُلوا ُسبحَحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا لَُه ُمقحرِنِ   مُثَّ َتذحُكُروا نِعحَمَة َربُِّكمح ظُُهورِِ    ( 13نَي )ِإَذا اسح
َقِلُبوَن )  .[14 -  12]الزخرف :    (14َوِإانَّ ِإىَل َربَِِّنا َلُمنْح

 ،واستثمارها  واردإىل تنمية امل  دعا  فقد  ،  اهتمام اإلسالم ابملوارد  الدالة علىة الكثري من األمثلة  نَّ ويف السُ 
ِلٌم َغرحًسا وال يَْزحرَُع َزرحًعا فََْيأحُكَل منه ِإنحَساٌن  ] ومن ذلك تشجيعه للزراعة والغرس فيها، فقال: اَل يَْغحِرُس ُمسح

ٌء إال كانت له َصَدَقةٌ    [.(56)وال َدابٌَّة وال َشيح
دعا النيب  فقد واإلقطاع،  إحياء املوات تنمية املوارد يف األرض واستثمار  االستثمار األفضلع يشجمن تو 
  ُالنيب فقال  وامللكيةالعوائد استحقا  ور، وجعله من أسباب امللكية و إىل إعمار األرض الب من[ :

أحياء املوات وجعل    ،(57)  يف ِخاَلفَِتهِ    بن اخلطابأَعحَمَر أَرحًضا لَيحَستح أِلََحٍد فَُْهَو َأَحقُّ[، وَقَضى ِبِه ُعَمُر  
َمنح ] فقال  طالب رز ، خملو ٍ أي   همنيستوجب األجر، وخاصة إذا أكل  خريٍ  فعلَ  والغرسابلزراعة 

َها فَُْهَو َلُه َصَدَقةٌ  ٌر َوَما َأَكَلتح الحَعاِفَيُة ِمنْح َتًة فََْلُه ِفيَها َأجح َيا أَرحًضا َميْح (58) َأحح
هي كل طالب رز  " العافيةو ، [ 

(59)  من إنسان أو هبيمة أو طائر
 ." 

من اإلمام مينح األرض من  وإذنٌ  اإلحياء واإلقطاع كالمها سبب من أسباب امللك، وأنَّ اإلقطاع مبادرةٌ و 
وأما اإلحياء عند اإلطال  فإنَّه ، بيت املال، أو األرض املوات ليقوم إبحيائها وإصالحها واالستفادة منها

 
 .773   ، مرجع سابق،تفسري السعدي - 55
 .1552، رقم: 1188 /3صحيح مسلم ج - 56
 (.24927، رقم120/ 6(. ومسند أمحد بن حنبل، )ج 2210، برقم823/ 2صحيح البخاري، )ج -57
 . 568( رقم: 111/  2) -، وقال األلباين صحيح يف السلسلة الصحيحة 14401( رقم  313/  3أخرجه اإلمام أمحد )  - 58
 -هْ 1422 -لبنان/ بريوت  -، علي بن سلطان حممد القاري، دار الكتب العلمية مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحانظر:  - 59

 . 356/ 4ج. مجال عيتاينم، الطبعة: األوىل، حتقيق: 2001
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، (60)صالح األرض وتلكها واالستفادة منهاينصرف إىل املبادرة الذاتية اليت يقوم هبا شخٌص إبذن اإلمام إب
 .(61)إذا مل يقم احلائز هلا إبحيائها فإهنا تنزع من يد ، وتُعطى ملن يستغلها يف خدمة ا تمعو 

أنَّ هللا سخر األرض لإلنسان لينتفع هبا، والناس حباجة  واإلقطاع ومن ِحكِم مشروعية اإلحياء للموات
لتعمري األرض، والتوسع يف البناء، والبحث عن موارد جديدة للزراعة والِغراس، ليتحقق النفع العام، وتزيد 
الثروة، ويتوفر الرفا  والسعة على الناس، كما يكون اإلحياء تسببًا للخصب والزايدة يف أقوات الناس، 

 .(62)ملعاش هلم، وحيرك بغريزة امللكية إعمار األرض، والتنمية االقتصادية  وأتمني ا

فإهنما يؤداين إىل رفع إنتاجية املوارد الطبيعية وزايدة منافعها؛ ألنَّ   وعن دور اإلحياء واإلقطاع يف االقتصاد
تغالهلا بصور بقاء األرض بدون تلك أو استغالل جيعل إنتاجيتها منخفضة بسبب عدم استغالهلا، أو اس

 بدائية كالصيد والرعي واالحتطاب واالستقاء. 
من التشــجيع على إعمار األراب ابلزراعة اســتثمار املوارد ، وحتقيق التنمية املســتدامة ليراضــع ومن 

 ن غري  من زراعتها يفكَّ مَ يُ فإذا كان صْاحبها غري قادر أو ال يرغب هو يف زراعتها وغرسْها   غري  ـاحبها
 ثالث صور مشروعة: املزارعة واملساقاة وكراء األرض.

هي اشْْْْْْْرتاك مالك األرض مع من يزرعها يف الناتج، أو إعطاء األرض ملن يزرعها على أنح يكون  فاملزارعة
 .(63)له نصيب مما خيرج منها

هي أنح يدفع شخٌص آلخر شجرَ  املثمر، على أنح يَعمر  ويسقيه، ويقوم  صلحته فما خرج منه  واملساقاة
 .(64)فللعامل جزٌء معلوم من الثمر، والباقي ملالك الشجر

َل َخيحَِبَ ِبَشطحِر ما خَيحرُُج منها مومها جائزاتن، ومن أدلة اجلواز َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ   [. (65)ن مَثٍَر أو َزرحعٍ : ]َعاَمَل أَهح
يُع الحُمَهاِجرِيَن  ة رمحه هللاوقد انعقد اإلمجاع على مشروعية املزارعة واملساقاة. قال ابن تيمي : " فَِإَذا َكاَن مجَِ

َُلَفاُء الرَّاِشُدوَن َوَأَكاِبُر الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي ِمنح َغريحِ َأنح يُْنحِكَر َذِلَك مُ  َاٌع َكانُوا يُْزَارُِعوَن َواخلح نحِكٌر، ملَح َيُكنح إمجح

 
 .87  مرجع سابق، انظر: إحياء األرض املوات، حممد الزحيلي،  - 60

جامعة  –، إمساعيل إبراهيم البدوي، جملس النشر العلمي التوزيع والنقود يف االقتصاد اإلسامع واالقتصاد الوضععوانظر:  - 61
، رفعت العوضي، اهليئة نظرية التوزيع  . و66االقتصادي،   . ومدخل للفكر108   م،2004 -هْ 1424الكويت، الطبعة األوىل، 

 .177 م، 1974-ه1394ْالعامة لشئون املطابع األمريية، القاهرة، 
 م،  1990 -ه1410ْ، 1 جدة،  -، حممد الزحيلي، مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبدالعزيزإحياء األراب املوات انظر: - 62
 .151  م، 1990-ه1410ْ، 2 املنصورة،  –، يوس  كمال، دار الوفاء اإلسام واملذاهب االقتصادية املعا رة. و17
 .55. ومدخل للفكر االقتصادي،  98انظر: التوزيع للبدوي،    - 63
 .29التوزيع للبدوي،   انظر:  - 64
 (. واللفظ ملسلم.1551، رقم1186/  3(. صحيح مسلم، )ج4002، رقم1551/ 4صحيح البخاري، )ج - 65
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َاعٌ  نْحَيا إمجح يُعُهمح زَاَرُعوا َعَلى  أَعحَظُم ِمنح َهَذا، َبلح إنح َكاَن يف الدُّ َواِن مجَِ َعِة الرَّضح ُل بَْيْح فَُْهَو َهَذا، اَل ِسيََّما َوَأهح
ِد َرُسوِل اّلِلَِّ   َلى ُعَمُر الحيَُْهوَد إىَل تَْيحَماَء    َعهح  ". (66)َوبَْعحَدُ  إىَل َأنح َأجح

ذهب إىل جواز  أبجر مقطوع من نقود أو عروض سوى املطعوم. وقد كراء األرضوالصورة الثالثة وهي  
(  68)حلديث أنِّ رَاِفَع بن َخِديجٍ  (67)ذلك اجلمهور

   ،َرحَض رِي األح َنحَصاِر َحقحاًل، َفُكنَّا نُكح ثََْر األح قال: ]كنا َأكح
َرَجتح هذ ، ومل خُتحرِجح ِذِ ، فَُْنِهيَنا عن ذلك، ومل نُْنحَه عن الحَورِِ  )الفضة( َا َأخح [، وكذلك جاز الكراء (69) فَُْر َّ

عاية ملصلحة الناس؛ وألنَّه اقتضت حكمة الشرع جواز حتقيق املنفعة من األرض، والشارع ال ينهى عن ر 
 . (70)املنافع، وإمنا ينهى عن املضار واملفاسد 

، وفتح صور مشروعة لذلك، وفيها والغرس  هذ  الصور إشارة واضحة إىل أمهية إعمار األرض ابلزراعةويف  
ا تمع لروح التعاون والتكامل يف    اتعميق  التشغيل األمثل للموارد االقتصادية؛ كما أن فيهاالتوجيه حنو  ضا  أي

اإلسالم، فقد تتوفر اخلِبة واملهارة الزراعية لدى شخص معني دون توفر األرض، وقد تتوفر األرض 
، فتأيت املزارعة (71) له القدرة على زراعة األرض أو سقي الثمارواألشجار املثمرة دون توفر شخص معني

 فتجمع بني عنصري األرض أو الثمر ابلعامل املاهر أو املتخصص، ويكون اخلري لكليهما.   واإلجارة  واملساقاة
 وأما األرض البيضاء )اليت ليست للزراعة( فال خالف بني الفقهاء يف صحة إجارهتا لالستثمار العقاري أو

ا من جنس األموال العقارية اليت يصح استغالل منافعها ابلطر  املشروعة  .(72)التجاري أو الصناعي؛ ألهنَّ
ا ميتة أو ال فائدة دون تركها أرضً ، وتشغيلها التشغيل األمثل  كمورد  هذ  صورة أخرى لالنتفاع من األرضو 

 .من عائد أو أي منفعة  منها

 
، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، جممع امللك فهد لطباعة املصح   كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية -66

 . 97/ 29، جم، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي، 2003 -ه1424ْاملدينة املنورة،  -الشري 

 5، ج1405بريوت. الطبعة األوىل،    –ار الفكر  ، عبد هللا بن قدامة املقدسي، داملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباينانظر:    -  67
/  596. 

يوم  بن رافع بن عدي بن زيد األنصاري النجاري اخلزرجي. ُيكىن أاب عبد هللا، وقيل أاب خديج، رد  رسول هللا  رافع بن خديج - 68
ضت جراحته، فمات قبل ابن عمر بيسري بدر ألنه استصغر ، وأجاز  يوم أحد فشهد أحًدا واخلند  وأكثر املشاهد وأصيب يوم أحد، وانتق 

 وما بعدها(.  479/ 2وما بعدها. واالستيعاب ج 436/ 2سنة. )انظر: اإلصابة ج 86هْ، وهو ابن 74سنة 

 (.1547، رقم 1183/ 3(. وصحيح مسلم، )ج2573، رقم970/ 2صحيح البخاري، )ج - 69
الكويت،  -إصدار ا لس الوطين للثقافة والفنون واألداب -مل املعرفة، عبداهلادي علي النجار، سلسلة عااإلسام واالقتصادانظر:  - 70

 . 52. والتوزيع للبدوي،  50، 1983، مارس 63العدد 
 .98انظر: مدخل للفكر االقتصادي، ملرطان،   -71

نظرية ، و12-11م،  1974-ه1394ْ، رفعت العوضي، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، القاهرة، نظرية التوزيعانظر:  - 72
(، 1) العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، جملة جامعة امللك سعود: دراسة اقتصادية فقهية، إبراهيم بن عبد الرمحن آل عروان، التوزيع
 .567   ،16م، جملد 2003-ه1424ْ
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 .استدامة املوارد، ومحاية البيئةتقرير مبادئ :  ثاينال  ساساأل
هذا األساس من خالل جمموعة من استدامة املوارد يعين االهتمام هبا وعدم استنزافها أو إهالكها، ويتضح  

 ميكن أن منحورهم يف احملاور التالية:و   ،األمثلة من الكتاب والسنة

 د.ي  ورة من  ور اإلفساأب  األراب  مواردإفساد  منع وحترمي  احملور األول:  
حرم هللا تعاىل الفساد واإلفساد يف األرض من أبرز ما حنمي به البيئة املنع من إفسادها وإهالكها، وقد 

اَلِحَها : بكل معانيه، فقال تعاىل َرحِض بَْعحَد ِإصح ِسُدوا يف األح هللا  هناهم". فقد [56]األعراف :  َواَل تُْفح
، وختريب منازهلم، قليالً كان أو كثرياً ، ومنه قتل الناسسبحانه عن الفساد يف األرض بوجه من الوجو  ، 

  ."(73). ومن الفساد يف األرض : الكفر ابهلل ، والوقوع يف معاصيهوقطع أشجارهم ، وتغوير أهنارهم

قاءهم، وخاصة جوانب معاملتهم  فساد على الناس معايشهم، وأسباب حياهتم وباإلالفساد  عظمومن أ
َيَن َأَخاُهمح كان نداء شعيب يف حماربة الفساد يف األرض كما قال تعاىل: االقتصادية املعيشية، ف َوِإىَل َمدح

ُُ  َقدح َجاَءتحُكمح بَْيَِِّنٌة ِمنح َربُِّكمح فَ  ًبا قَاَل اَي قَْوحِم اعحُبُدوا اّلِلََّ َما َلُكمح ِمنح إَِلٍه َغريح ُفوا الحَكيحَل َوالحِميزَاَن َواَل ُشَعيْح َأوح
ُتمح ُمؤحِمِننيَ تَْبحَخُسوا ال اَلِحَها َذِلُكمح َخريحٌ َلُكمح ِإنح ُكنْح َرحِض بَْعحَد ِإصح ِسُدوا يف األح َياَءُهمح َواَل تُْفح   نَّاَس َأشح

 .[85]األعراف :  
َوِإَذا تََْوىلَّ َسَعى يف هللا  أمثلة للمجرمني الذين يفسدون على الناس مواردهم، فقال تعاىل: وضح وقد 

ُ اَل حيُِبُّ الحَفَساَد   َل َواّلِلَّ َرحَث َوالنَّسح ِلَك احلح ِسَد ِفيَها َويُْهح َرحِض لِيُْفح  .[205]البقرة :    األح
وإهالك وهو: حَمل مناء الزروع والثمار والنسل،    يس له مهة إال الفساد يف األرض، وإهالك احلرث،فهذا "ل
(74)  وهو: نتاج احليواانت الذين ال قَوام للناس إال هبماالنسل  

  ." 
للفرد للفساد بكل صور  وأنواعه، ولعل من أعظم اإلفساد ما كان متعداي  هتعاىل بتقرير بغض هللا وختمها

 الواحد إىل ا تمع بكله، وأعظم منه وأبشع ما كان متعداي لألجيال القادمة أيضا.

الشرعية العملية يف منع إفساد البيئة النهي عن إفساد املوارد واملنتجات، ومنها إفساد موارد  ومن اآلليات
اَلِعَن الثالثَ ] :جتمع الناس وجلوسهم ابألوساخ والقاذورات والنفاايت، فقال  الناس وأماكن

َ
: اتَُّْقوا امل

وارِد ، وقَارَِعِة الطريق ، والظِّل
َ
 .وجراينه  ، واملوارد موارد املاء  [(75) الَِبَاَز يف امل

 
 –، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، دار ابن كثري ودار الكلم الطيب فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  -73

 .213/ 2ج م،1994-ه1414ْبريوت، الطبعة األوىل،  -دمشق
 . 247/ 1تفسري ابن كثري ج -74

  ( ، وقال : صحيح اإلسناد594، رقم    1/273( ، ، واحلاكم )328، رقم    1/119( ، وابن ماجه )26، رقم    1/7أخرجه أبو داود )  -75
 . . ووافقه الذهىب 
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يف مكان االستحمام البول  أو    ابلبول يف املاء الراكد،النهي عن إفساد املاء عن اإلنتفاع به،    منع الفساد  ومن

ائِِم الَِّذي الَ جَيحرِي مُثَّ يَْغحَتِسُل ِفيهِ ]:    قَالَ  الَ يَُْبوَلنَّ َأَحدُُكمح : ]وقال  ،  [(76)الَ يَُْبوَلنَّ َأَحدُُكمح يف الحَماِء الدَّ
هِ  َتَحمِِّ (77) يف ُمسح

 ].  

تَْيْحَقَظ ]   :النوم حىت يغسلها ثالاث قال رسول هللا  قام من  ومنها النهي عن إدخال اليد يف اآلنية ملن   إذا اسح
رِى أَيحَن ابَ  ِخلح َيَدُ  ىف اإِلاَنِء َحىتَّ يَْغحِسَلَها ثالاث فَِإنَّ َأَحدَُكمح الَ َيدح ِمِه َفالَ يُدح  . [(78)َتتح َيُد ُ َأَحدُُكمح ِمنح نَْوح

اَنِء َأوح يُْنْحَفَخ ِفيهِ ] ى َرُسوُل اّلِلَِّ هنََ ومنه  وجاء يف " :(80)ابن حجر قال احلافظ [، (79) َأنح يُْتَْنَْفََّس يف اإلحِ
ألنه ر ا حصل له تغري من  ؛وكذا النهي عن التنفس يف اإلانء ،النهي عن النفخ يف اإلانء عدة أحاديث

النفس  إما لكون املتنفس كان متغري الفم  أكول مثال أو لبعد عهد  ابلسواك واملضمضة أو ألنَّ  ،النفس
(81)  .يصعد ببخار املعدة والنفخ يف هذ  األحوال كلها أشد من التنفس

 ". 

اَنَء َوأَوحُكوا السَِّقاَء َغطُّوا ] :أَنَُّه قال رسول اّلِلَِّ  عنف، ومنه األمر بتغطية اآلنية والطعام عند املبيت اإلحِ
َتُح اَبابً  ،فإن الشَّيحطَاَن اَل حَيُلُّ ِسَقاءً  ؛َوأَغحِلُقوا الحَباَب وأطفؤا السِّرَاجَ  ِشُ  ِإاَنءً  ،وال يَْفح دح  ،وال َيكح فَِإنح مل جيَِ

َعلح  ،أحدكم إال َأنح يَْعحُرَض على ِإاَنئِِه ُعوًدا َم اّلِلَِّ فَْلحيَْفح (82)  َوَيذحُكَر اسح
 ].  

اَنءَ   :]  َرُسوَل اّلِلَِّ    وقال َلًة يَْنحزُِل فيها َواَبٌء اَل مَيُرُّ إبِِاَنٍء ليس عليه   ،َوأَوحُكوا السَِّقاءَ   ،َغطُّوا اإلحِ فإن يف السََّنِة لَيْح
 .[(83)َواَبءِ ِغطَاٌء أو ِسَقاٍء ليس عليه وَِكاٌء إال نََْزَل فيه من ذلك الح 

 
، رقم  1/49) ( ، والنسائى69، رقم  1/18( ، وأبو داود )282، رقم  1/235( ، ومسلم )236، رقم  1/94أخرجه البخارى ) -76
 .(1257، رقم  4/61( ، وابن حبان )94، رقم  1/50( ، وابن خزمية )58
( وقال : غريب . والنسائى  21، رقم  1/33والرتمذى ) ( ،27، رقم  1/7( ، وأبو داود )20582، رقم  5/56أخرجه أمحد ) -77

، وصححه  ( وقال : صحيح على شر  الشيخني 595، رقم    1/273( ، واحلاكم )304، رقم    1/111( . وابن ماجه )36، رقم   1/34)
 يف صحيح اجلامع. 7597رقم :  األلباين، 

 .(278، رقم  1/233( ، ومسلم )160، رقم  1/72أخرجه البخارى ) -78
قال الشيخ ، و ( 357و  309و  220/  1( وأمحد )  3429( وابن ماجه )  345/  1( والرتمذي )  3728أخرجه أبو داود )  -79

 (.1278/  1) -اجلامع الصغري وزايدته . يف صحيح اجلامع 6820حديث رقم : انظر: األلباين : ) صحيح ( 
مام احلافظ أبو الفضل، شافعي املذهب، أصله من عسقالن )بفلسطني( أمحد بن علي بن حجر العسقالين املصري، اإل:  ابن حجر -80

هْ.  852هْ، وتويف سنة  773ومولد  ووفاته ابلقاهرة.، من مؤلفاته: فتح الباري، وبلوغ املرام من أدلة األحكام، وتلخيص احلبري، ولد سنة 
بريوت، الطبعة األوىل، -عبد الرمحن السخاوي، دار ابن حزم )انظر: اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر، حممد بن

 (. 178/ 1، وما بعدها. واألعالم ج101/ 1م، حتقيق: إبراهيم ابجس، ج1999-هْ  1419
الرايض، الطبعة األوىل،   -، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار السالم فتح الباري شرح  حيح البخاري -81

 .92/   10ج  م، تعليق: عبدالعزيز بن ابز وعلي الشبل،2000 -ه1421ْ
 .(2258، رقم  4/178أبو يعلى )، و (3410، رقم  2/1129( ، وابن ماجه )2012، رقم  3/1594أخرجه مسلم ) -82
 (.6059، رقم5/127والبيهقى ىف شعب اإلميان ) ،(2014، رقم3/1596(، ومسلم )14871، رقم3/355أخرجه أمحد ) -83
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 ،الفائداتن اللتان وردات ىف هذ  األحاديث :وذكر العلماء لألمر ابلتغطية فوائد منهاقال اإلمام النووي: "
وصيانته من الوابء الذي ينزل ىف  .فإن الشيطان اليكش  غطاء والحيل سقاء ؛ومها صيانته من الشيطان 

فر ا   ،صيانته من احلشرات واهلوام  :والرابعة  .صيانته من النجاسة واملقذرات  :والفائدة الثالثة  ،ليلة من السنة
 "(84)وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو ىف الليل فيتضرر به

بما ذكران فامليا  أما إفساد ومن منع اإلفساد النهي عن إتالف املوارد سواء امليا  أو الزراعية أو احليوانية ، 
 ]أنَّ النيب ابإلسراف يف استخدامه كما جاء يف حديث تنجيسه، وكذلك إتالف املاء النهي عن من 

ُف اي َسعحُد. قال: أيف الحُوُضوِء َسَرٌف. قال: نعم وهو يَْتََْوضَُّأ فقال: ما هذا السَّرَ َمرَّ ِبَسعحد بن أيب وقا  
 .[(85)  وان ُكنحَت على هَنٍَر َجارٍ 

لغري حاجة معتِبة  قتل احليوان  أوالنهي عن قطع األشجار غري الضارة أو املؤذية من منع إفساد املوارد و 
َرَ  خَنحالً أَوح َقَطَع َشَجرًَة ُمثحِمرًَة َأوح َذَبَح َشاًة َمنح قََْتَل َصِغرياً أَوح  ]  :َرُسوَل اّلِلَِّ    قالشرعا وعقال   َكِبرياً أَوح َأحح

 مل يرجع كفافا فال يرجع صاحبه خبري من ذلك. ،[(86)إِلَهاهِبَا ملَح يَْرحِجعح َكَفافاً 

 فحىت ذبح الشاة من أجل اجللد فقط اعتِب  النيب صلى هللا عليه وسلم إفساد بغري حق.
ُ رَأحَسُه ىِف النَّاِر ]:  فقال  وجاء احلديث ابلوعيد الشديد ملن قطع شجر السدرة   رًَة َصوََّب اّلِلَّ َمنح َقَطَع ِسدح

َتِظلُّ هِبَا ابحُن السَِّبيِل  ":  أَبُو َداُودَ   قال[،   رًَة ىِف َفالٍَة َيسح ِديُث خُمحَتَصٌر يَْعحىِن َمنح َقَطَع ِسدح َوالحبََْهائُِم َعبَْثًا َهَذا احلَح
ُ رَأحَسُه ىِف النَّارِ   ".(87)َوظُلحًما ِبَغريحِ َحقِّ َيُكوُن َلُه ِفيَها َصوََّب اّلِلَّ

، وأما إتالف املوارد بدون فائدة أو مصلحةُجرم  ويف توجيه أبو دواد ملعىن احلديث دليل واضح على عظمة  
 إذا كان ملصلحة واضحة فإنه يدخل ضمن املباح.

ُفوًرا َفَما فَْوحقََْها ِبَغريحِ َحقَِِّها َسأََلُه ]:  رسول هللاقَاَل    أيًضا النهي عن قتل احليوان لغري فائدةومنه   َمنح قََْتَل ُعصح
حَبََها فََْتأحُكَلَها َواَل تَْقحطَ  ُ َعنح قَْتحِلِه. ِقيَل : اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َوَما َحقَُّها؟ قَاَل : َأنح َتذح قَاَل  [،ِمى هِبَاَع رَأحَسَها َفرَتح اّلِلَّ

ُ : َوهَنَى َرُسوُل اّلِلَِّ  ُبورَةِ   الشَّاِفِعىُّ َرمِحَُه اّلِلَّ   .وتميرمى حىت  يالذي  احملبوس  احليوان    وهي  .(88) َعِن الحَمصح

 
 .183/ 13ج، 1392، بريوت، الطبعة الثانية -حيىي بن شرف النووي، دار إحياء الرتاث العريب  ،صحيح مسلمرح النووي لش -84
وضعفه شعيب األرانؤو  يف تعليقه على مسند   .(425، رقم147/ 1وابن ماجة )ج .(7065، رقم221/ 2مسند أمحد، )ج -85

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة (. وقال صاحب مرقاة املفاتيح: سند  حسن. انظر:  140، رقم171/ 1أمحد. وكذلك األلباين يف اإلرواء )ج
 . 122/ 2ال عيتاين، جم، حتقيق: مج2001  -هْ  1422بريوت، الطبعة األوىل،    -، علي بن سلطان القاري، دار الكتب العلمية  املصابيح 

 ( .22422، رقم  5/276أخرجه أمحد ) -86
 ، وعبارة أيب دواد يف نفس مكان احلديث.(5239، رقم  4/361أبو داود )و ( ، 11538، رقم  6/139أخرجه البيهقى ) -87
 .(17907ح  86/ 9ج)  سنن البيهقي الكِبى، ويف  (  18912، رقم    9/279( ، والبيهقى )6861، رقم  2/197أخرجه أمحد )  - 88
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فالان َمنح قتل عصحفورا عبثا عجَّ إىل هللا عز وجل يوم القيامة ، يقول اي رب : إنَّ : ] اّلِلَِّ  َرُسولُ وقال 
 [.(89)  قتلين عبثا ، ومل يقتلين ملنفعة

ال : "، وما فيها من توجيه بعدم إتالف املواردللغزاةاجلامعة  ومن وصية أيب بكر الصديق رضي هللا عنه
تَُْلنَّ امرأَة، وال صِبيا ، وال كبريا َهرما ، وال تَْقحَطعح َشَجرا ُمثحِمرا ، وال خُتَرَِِّبنَّ عاِمرا ، وال تَْعحِقَرنَّ شا ة وال تَْقح

 ".(90)بعريا إالِّ ِلَمأحَكَلٍة ، وال تُغرِِّقنَّ خَنحال وال حُتَرِقَْنَّه ، وال تَُْغلُّوا ، وال جَتحبُُْنوا  

 ". (91)خنال وال تغرقنه  رقن، وال حت  فعٍ إال لنَ ، وال تعقرن هبيمة    فعٍ إال لنَ وال تقطعوا شجرة    : "ويف رواية أنه قال

  

 
( ، والطِباَّن 5894رقم  13/214( ، وابن حبان )4446، رقم  7/239( ، والنسائى )19488رقم  4/389أخرجه أمحد ) -89

 .(7245، رقم  7/317)
( ، والبيهقى 33121، رقم    6/483( ، وابن أَب شيبة )9375، رقم    5/199( ، وعبد الرزا  )965، رقم    2/447أخرجه مالك )  -90

 ( .17927، رقم  9/89)
 .11409رقم  (474/  4) -كنز العمال   -91
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 ، ومعاجلة النفاًيتاحلفاظ على نظافة البيئةاحملور الثاين:  
األمر من آاثرها السلبية من خالل منها قدر اإلمكان، مث التقليل يبدأ التعامل مع النفاايت ابلتقليل 

من املساكن والطرقات، وقد  البيئةالنظافة اجلسدية ونظافة الثياب ونظافة  على يشتمل ، والذيابلنظافة
بنظافة  الناس وراحتهم ومواردهم، وابملقابل أمر النيب  اجتماعاتالنهي عن تلويث أماكن  سابقاان ذكر 

(92)اليهود ال تطهر أفنيتها  طهروا أفنيتكم فإنَّ ]:    فقال  املساكن وما حواليها
 ].  

َجَواٌد حيب  .كرمي حيب الكرم  .َنِظيٌ  حيب النظافة .إن هللا طَيٌِِّب حيب الطَّيِِّبَ ]:  حديث وقريب منه
 .[(93)دوُ هُ وال َتَشبَُّْهوا ابليَْ   ،فنظفوا أَفحِنيََْتُكمح   .اجلُود

معابر الناس أحاديث الندب إلماطة األذى من ممرات و الطر  و ومن أقوى األساليب يف احلث على نظافة  
ُعوَن ُشعحَبًة فَأَفحَضُلَها قَْوحُل اَل إِلََه إال هللا: ]  رسول اّلِلَِّ  ولق الطريق، ومنها: ٌع َوَسبْح ميَاُن ِبضح َوأَدحاَنَها  ،اإلحِ

ََذى عن الطَّرِيقِ  ميَانِ   .ِإَماَطُة األح ََياُء ُشعحَبٌة من اإلحِ  .[(94)َواحلح
  رسولَ ايَ   قلتُ   :عن أَب برزة األسلمى قالف  ثاألحاديوأخرج البخاري يف كتاب األدب املفرد جمموعة من  

 رجلٌ  رَّ مَ ]:  قال رسول اّلِلَِّ ، و [ الناس أَِمِط اأَلَذى َعِن طَّرِيقِ ال: ]، قَ ةلىن اجلنَّ خِ دح يُ  لٍ لى عمَ ىن عَ لَ دُ  هللاِ 
ُعِرَضتح ]:  قال رسول اّلِلَِّ  ، و [  هلَ   فرَ غُ فَْ   ؛المً سح ال مُ جُ رَ   رَّ ضُ ال يَ   وكَ ذا الشَ هَ   نَّ يطَ مَ ألُ   الَ فقَ   ريقِ يف الطَ   بشوكٍ 

ُت يف حَمَاِسِن َأعحَماهِلَا ،َعَليَّ َأعحَماُل أُمَّيِت َحَسنَُْها َوَسيِِّئَُْها ََذى مُيَاُ  عن الطَّرِيقِ  أنَّ  فََْوَجدح ُت يف  ،األح َوَوَجدح
َفنُ  ِجِد اَل ُتدح  .(95)  [َمَساِوي أَعحَماهِلَا النَُّخاَعَة َتُكوُن يف الحَمسح

ُجِعَلتح ]الِب واليابس منها فقال:  طهور، وهي    جعل األرض  ومن اللفتات اجلميلة يف هذا الباب أن النيب  
ِجًدا َرحُض َمسح إضافية وهي قدرته الطهور أن العنصر يف ذاته طاهر، ولكن له ميزة  معىن  و ،  [(96)َطُهورًاو   يل األح

 طاهرة يف نفسها، ومطهرة لغريها من النجاسات. اليابس  تطهري غري ، فاألرض بِبهاعلى  
هو : ]فقال رسول هللا  ، هي أيًضا طهور لغريها من النجاسات وبقية األرض من البحار واحمليطات

لُّ  تَُْتهُ  الطَُّهوُر َماُؤُ  احلِح واملاء الذي يتحرك ويتصاعد كبخار من البحار واحمليطات واألهنر الطاهرة  [.(97)َميْح

 
 .418/  1األلباين يف "السلسلة الصحيحة" ، وصححه  (4057، رقم  4/231أخرجه الطِباَّن ىف األوسط ) - 92

 (.790، رقم  2/121( وقال : غريب، وأبو يعلى )2799، رقم 5/111أخرجه الرتمذى ) - 93

،  8/110( ، والنسائى )4676، رقم  4/219( ، وأبو داود )35، رقم  1/63( ، ومسلم )9350، رقم  2/414أخرجه أمحد ) - 94
 .(57، رقم  1/22( ، وابن ماجه )5005رقم 

 .(103) - ه1421ْصحيح األدب املفرد . دار الصدِّيق. الطبعة األوىل. يف أخرجها البخاري يف األدب املفرد، وصححها األلباين  -95

 .(432، رقم  1/209( ، والنسائى )521، رقم  1/370( ، ومسلم )328رقم  ، 1/128أخرجه والبخارى ) - 96

سنن الرتمذي . و 83، 21/ 1سنن أيب داود ج. و 8720، 361/ 2ج ، وأمحد يف مسند 22/ 1ج، وطأأخرجه مالك يف امل - 97
 (.387، 136/ 1سنن ابن ماجه ج، و 332، 176/ 1سنن النسائي ج. و 69، 100/ 1ج
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َوأَنْحزَلحَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا ، قال تعاىل:  الطهورة مث ينزل على األرض الطاهرة الطهورة هو أيضا طهور
   : [48]الفرقان. 

فمن يريد أن يغري خلق هللا فيها إبزالة هذ   (طهور) طاهرة مطهرة لغريها فإذا كانت األرض بِبها وحبرها
 اإلفساد يف األرض.أعظم  فهو من    ، وجعل النفاايت هي املسيطرةامليزة
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 .يف اإلنتاج واالستهاك الشامل  ناز حتقيق التو :  ثالثال  ساساأل
َلَقدح أَرحَسلحَنا ُرُسَلَنا اِبلحبَْيَِِّناِت بقوله تعاىل:  حتقيق التوزان الشامل هو صور من صور إقامة ميزان هللا يف األرض  

ِط     [؛25]احلديد/َوأَنْحزَلحَنا َمَعُهُم الحِكَتاَب َوالحِميزَاَن لِيَُْقوَم النَّاُس اِبلحِقسح
الََّذيحِن تقوم عليهما الشريعة اإلسالمية، الوسطية  و إىل مبدئي العدل  يستند    التوزان يف التعامل مع املواردحتقيق  

َأالَّ   (7)َوالسََّماَء َرفََْعَها َوَوَضَع الحِميزَاَن  فأمَّا العدل فهو ميزان هللا الذي وضعه يف األرض كما قال تعاىل:  
ِط َواَل خُتح   (8)َتطحَغوحا يف الحِميزَاِن    .[9-7]الرمحن/ ِسُروا الحِميزَانَ َوأَِقيُموا الحَوزحَن اِبلحِقسح

ووفق إطار التوازن بني إشْْباع احلاجات الفطرية للبشْْر والقيام حبق هللا عز وجل يف هذ  املوارد، ويف احلياة  
ِخرََة َوال تَْنحَس  قال تعاىل: فبشكل عام بني هللا عز وجل كيفية التعامل معها  اَر اآلح ُ الدَّ َوابْحَتِغ ِفيَما آاَتَك اّلِلَّ

 ِْْ سْْْْْْْْْْْْ نْحيَْا َوَأحح يبََْك ِمَن الْدُّ ِْْ بُّ  َنصْْْْْْْْْْْْ َرحِض ِإنَّ اّلِلََّ ال حيُِْْ اَد يف األح َْْ َن اّلِلَُّ إِلَيْحَك َوال تَْبحِغ الحَفسْْْْْْْْْْْْْ َْْ سْْْْْْْْْْْْ ا َأحح نح َكمَْ
ِسِدينَ   .  [77]القصص:الحُمفح

وهناك عدد من الصور العملية اليت تثبت توجه االقتصاد اإلسالمي حنو حتقيق التوازن يف استخدام املوارد،  
 منها:

من أهم خصائص اإلسالم وهو أنه دين  صورة وسط يف التعامل مع املواردالتالصورة األوىل: التوازن و 
وََكَذِلَك َجَعلحَناُكمح سواء يف اإلنتاج أو االستهالك أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى  الوسطية، قال تعاىل: 

 عز وجل على هذا املعىن أيضا يف حياتنا [، ويدلنا هللا143]البقرة/النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَليحُكمح َشِهيًدا
َ َذِلَك قََْواًما:  قوله تعاىلاالقتصادية   رُتُوا وََكاَن َبنيح رُِفوا َوملَح يَْقح [، وهذ  67]الفرقان/َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْحَفُقوا ملَح ُيسح

مسة اإلسالم اليت حيققها يف حياة األفراد واجلماعات، ويتجه إليها يف الرتبية والتشريع، يقيم بناء  كله على 
 التوازن واالعتدال. 

وقد دعا ربنا عز ،  عىن االعتدال والتوسط يف التعامل مع الثروة املادية ابتداءً قدمنا أنه موضوع االقتصاد و 
كاإلسراف أو التبذير   التعامل معها ستفادة من املوارد مع القيام ابلواجب فيها، وترك احملرم يفوجل إىل اال

رِِفنيَ يف استخدامها، فقال تعاىل :  رُِفوا ِإنَُّه اَل حيُِبُّ الحُمسح َربُوا َواَل ُتسح [، وقال 31]األعراف:  وَُكُلوا َواشح
َل َوالزَّرحَع خُمحَتِلًفا أُُكُلُه َوالزَّيْحُتوَن َوالرُّمَّاَن َوُهَو الَِّذي أَنحَشَأ َجنَّاٍت َمعح تعاىل:  ُروَشاٍت َوَغريحَ َمعحُروَشاٍت َوالنَّخح

رُِفوا ِإنَّ  ََر َوآتُوا َحقَُّه يَْوحَم َحَصاِدِ  َواَل ُتسح رِفِ ُمَتَشاهِبًا َوَغريحَ ُمَتَشابٍِه ُكُلوا ِمنح مَثَرِِ  ِإَذا أمثح نَي ]األنعام ُه اَل حيُِبُّ الحُمسح
  :141 ] 
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رُِفوا يعم النهي عن اإلسراف يف األكل، وهو جماوزة احلد والعادة، وأن أيكل صاحب الزرع "وقوله:   َوال ُتسح
أكال يضر ابلزكاة، واإلسراف يف إخراج حق الزرع حبيث خيرج فو  الواجب عليه، ويضر نفسه أو عائلته 

 ."  (98) عنه، الذي ال حيبه هللا بل يبغضه وميقت عليهغرماء ، فكل هذا من اإلسراف الذي هنى هللا  أو
رح تَْبحِذيراً )ومنها قوله تعاىل:  ِكنَي َوابحَن السَِّبيِل َوال تَُْبذِِّ رِيَن َكانُوا  26َوآِت َذا الحُقرحََب َحقَُّه َوالحِمسح ( ِإنَّ الحُمَبذِِّ

َواَن الشََّياِطنِي وََكاَن الشَّيحطَاُن  َوال جَتحَعلح َيَدَك قال تعاىل: [. و 27 -26]اإلسراء/  (27لَِربِِِّه َكُفورًا )ِإخح
ُعَد َمُلوماً حَمحُسوراً  ِط فَْتَْقح  [.29]اإلسراء/َمغحُلولًَة ِإىَل ُعُنِقَك َوال تَْبحُسطحَها ُكلَّ الحَبسح

رُِفوا َوملَح يَْقحرُتُوا وََكاَن   َوالَِّذيَن ِإَذاتعاىل:    ومدح تعاىل أصحاب التوزان والتوسط يف إنفاقهم قال أَنْحَفُقوا ملَح ُيسح
َ َذِلَك قََْواماً    [،67]الفرقان/  َبنيح

ومن السنة ما جاء من أحاديث تدل على أمهية مفهوم االعتدال والتوسط يف التعامل مع الثروة  عناها 
َربُوا َوالحَبُسوا  ومن ذلك قول النيب  ،الواسع سواء العامة أو اخلاصة، واملادية أو الطبيعية : ]ُكُلوا َواشح

طَأَتحكَ  رَاٍف وال خمَِيَلٍة[، وقال ابن َعبَّاٍس: ُكلح ما ِشئحَت َوالحَبسح واشرب ما ِشئحَت ما َأخح ُقوا يف َغريحِ ِإسح  َوَتَصدَّ
امل مع الثروة املادية اخلاصة، وأما . ويف هذا احلديث دعوة إىل االقتصاد يف التع(99)اثْحنََْتاِن َسَرٌف أو خمَِيَلةٌ 

وهو يَْتََْوضَُّأ فقال: ما هذا السََّرُف اي  -بن أيب وقا  – َمرَّ ِبَسعحد  الثروة العامة فقد جاء ]أنَّ النيب 
[، ويف هذا احلديث دعوة إىل (100) َسعحُد. قال: أيف الحُوُضوِء َسَرٌف. قال: نعم وان ُكنحَت على هَنٍَر َجارٍ 

 . والبحار  التوسط يف التعامل مع كل الثروات، ولو كانت ثروة مشاعة )عامة( كميا  األهناراالعتدال و 
يف التعامل فليس املسلم ممنوع من اإلسراف فقط، بل أيًضا ممنوع من النقيض    ولكن وحبسب ميزان الوسطية

 التقتري والشح والبخل.مع املوارد، وهو  
 ليس حراً يف إنفا  أمواله كما يشاء كما يف النظام الرأمسايل،  -ابمللكية اخلاصةمع اعرتاف اإلسالم    -سلماملف

 فهو مقيد ابلتوسط بني األمرين اإلسراف والتقتري. 
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فاإلسراف مفسدة للنفس واملال وا تمع والتقتري مثله حبٌس للمال عن انتفاع صاحبه به، وانتفاع اجلماعة 
تحقيق خدمات اجتماعية، واإلسراف والتقتري حيداثن اختالالً يف احمليط من حوله به، فاملال أداة اجتماعية ل

 . (101)االجتماعي وا ال االقتصادي، وحبس األموال حيدث أزمات ومثله إطالقها بغري حساب
َها األعحَلى  فتتضح لنا معامل هذ  الوسطية يف جمال إشباع احلاجات من خالل " أنَّ احلاجاِت اإلنسانية َحدُّ

 اإلسراف والتبذير والرتف، فكلها أمور منهي عنها تدخل الفساد على السلوك اإلنساين، وتؤدي إىل َحظحرُ 
"، وهناك َحدٌّ أدَّن أيًضا منهي عنه هو التقتري وهو: (102) إضاعة املال اليت هي خري ونعمة وعصب احلياة

رورايت واحلاجيات، ولكن هذا ، وتفسري  بلغة االقتصاد قلة اإلنفا  على الض(103)التقصري عما ال بد منه
عند وجود املقدرة على اإلنفا ، وأمَّا عند عدم القدرة فال يكل  هللا نفسا إال ما آاتها. وقد قال عمر بن 

احلسنة بني سيئتني." ويعين أن االقتصاد هو احلسنة بني  : حني ُسئل عن نفقته، فقالرمحه هللا  عبد العزيز
 ". (104)اف والتبذيرسيئة البخل واإلقتار وسيئة اإلسر 

وهذ  الوسطية يف اإلنفا  جتعل حياة اإلنسان بعيدة عن التغريات العاصفة يف حياته، وتعطيه التوازن 
النفسي واالجتماعي، وليس لواحٍد من احلدين املنهي عنهما اإلسراف والتقتري وجه للمدح، بل مها مظنة 

والتبذير، وبني البخل واالقتصاد. فاجلود غري التبذير، اللوم واحلسرة، "فيجب على املنفق أن يفر  بني اجلود  
َواَل جَتحَعلح َيَدَك بقوله:  واالقتصاد غري البخل. فاملنع يف حمل اإلعطاء مذموم وقد هنى هللا عنه نبيه 

ِط واإلعطاء يف حمل املنع مذموم أيضا، وقد هنى هللا عنه بقوله:    َمغحُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقكَ  َواَل تَْبحُسطحَها ُكلَّ الحَبسح
 [، 29]اإلسراء/فَْتَْقحُعَد َمُلوًما حَمحُسورًا

  االحتياج  حبسبواألولوًيت عند استخدام املوارد  مراعاة الرتتيب  الصورة الثانية: 

 هلذا الضابط أكثر منهالك املوارد االقتصادية عند التزاحم و االقتصادي وحيمي است مما حيق التوازن هذا و 
وجه، فمنه مراعاة ترتيب أصحاب االحتياج كما فعل عمر عندما محى الَرَبذة إلبل الصدقة، وبنيَّ من جيوز 

حني استعمله على محى  (105)له إدخال أنْحَعاِمه فيها،  عيار ترتيبهم على حسب حاجتهم. فقال هلين
َتَجا ِلِمنَي، َواتَِّق َدعحَوَة الحَمظحُلوِم، فإن َدعحَوَة الحَمظحُلوِم ُمسح بٌَة، َوأَدحِخلح الربذة: " اي ُهيَنُّ اضحُممح َجَناَحَك عن الحُمسح

َي َونََْعَم بن َعوحٍف َونََْعَم بن َعفَّانَ  َِة َوَربَّ الحغُنَْيحَمِة، َوِإايَّ َُما إن هَتحِلكح َماِشيَْتُُْهَما يَْرحِجَعا إىل َربَّ الصَُّرميح ، فَِإهنَّ
َِة َوَربَّ الحغُنَْيحَمِة إن هَتحِلكح َماِشيَْتُُْهَما أَيحِتيِن بَِبِنيِه فيقول اي أَ  ِمِننَي، أَفََْتارُِكُهمح خَنحٍل َوَزرحٍع، َوِإنَّ َربَّ الصَُّرميح ِمرَي الحُمؤح
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َا أان اَل َأاَب لك، فَالحَماُء َوالحَكأَلُ  تُُْهمح. ِإهنَّ ُمح َلرَيَوحَن َأينِِّ قد ظََلمح َهِب َوالحَورِِ . وأمي اّلِلَِّ ِإهنَّ  أَيحَسُر َعَليَّ من الذَّ
اَلِم َوالَِّذي نَْفحِسي بيد  َلوحاَل الحَمالُ  َلُموا عليها يف اإلحِسح َاِهِليَِّة َوَأسح ُل  لَِباَلُدُهمح فََْقاتَُْلوا عليها يف اجلح الذي َأمحِح

ًا عل  ". (106)يه يف َسِبيِل اّلِلَِّ ما مَحَيحُت عليهم من ِباَلِدِهمح ِشِبح

ومراعاة ترتيب االحتياجات يكون يف البداية على مستوى الفرد، فعلى الفقري أنح يرتب حاجاته حسب 
و أولوايهتا )درجة إحلاحها(، وأنح يوزع موارد  على هذ  احلاجات املرتبة، فقد يليب حاجة ويهمل أخرى، أ

ِمل أخرى، ويتصرف يف املوارد، فُيعطي وجها ومينع آخر، أو يزيد املبلغ هلذا الوجه وينقص  يَُْعجِّل حاجة ويُْهح
ِإنَّ َلَك َأالَّ جَتُوَع ِفيَها َواَل ، ومراعاة الرتتيب بني احلاجات الضرورية نستخرجها من قوله تعاىل:  (107)آلخر

 ظمأ والضحوة،"فاجلوع والعري، يتقابالن مع ال  [119،  118]طه/اَل َتضحَحىتَْعحَرىصَوأَنََّك اَل َتظحَمأُ ِفيَها وَ 
"،  (108)وهي يف جمموعها تثل متاعب اإلنسان األوىل يف احلصول على الطعام والكساء، والشراب والظالل

فهي أول ما جيب على اإلنسان إشباعه من حاجاته، ويتأكد ذلك يف حقه إذا كان هناك من يعوهلم، 
 ا. ُم اإلنفا  على هذ  احلاجات األساسية على كلِّ نفقات أخرى دوهنفُيقدَّ 

من خالل تنويع  يؤدي إىل االستفادة العالية من املواردالصورة الثالثة: تعظيم منافع للسلع واملنتجات، 
 يل.وَ بعد التل  أو االستخدام األَ   وإعادة استخدامها  ،الستفادة منهاصور ا

َمُة َأَحدُِكمح فَْلحُيِمطح  ]: إلعادة استخدام النفاية فقال عمليا مثاال  د ضرب رسول هللافق   إذا َسَقَطتح لُقح
ََذى ُلَت الحَقصحَعةَ  .وال َيَدعحَها لِلشَّيحطَانِ  ،َولحَيأحُكلحَها ،عنها األح ُروَن يف َأيِّ  :قال .َوأََمَراَن َأنح َنسح فَِإنَُّكمح اَل َتدح

 ،أصل الِبكة الزايدة وثبوت اخلري واالمتاع بهوأما الِبكة املذكورة ف"وقال النووي : ، [(109)طََعاِمُكمح الحَِبََكةُ 
يف ، ... و وتسلم عاقبتة من أذى ويقوى على طاعة هللا تعاىل  ،ما حيصل به التغذية  -أعلم  وهللا-واملراد هنا  

ففي احلديث داللة واضحة ؛  "  (110)  ونتتبع ما بقى فيها من الطعام  ،ومعنا  منسحهاالقصعة:    معىن نسلت
، وفيه أيضا إشارة إىل الوصول على تعظيم منافع السلع واملنتجات، واالستفادة منها االستفادة الكاملة

 طعام.الحبيث ال تكون هناك نفاية إبتداء يف جزء مهم من املوارد وهي  
وهو أن العمل هبذا السلوك يؤدي إىل استخدام أسلوب التحفيز،  وهناك حملة مجيلة يف هذا التوجيه النبوي،  

 الصحة والعافية، واحلفاظ على البيئة واملوارد.، وأنه يكون به اخلري، ومن اخلري  ارداملو   يف والزايدة  السعة
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للمؤمن واملسلم   النيب    تشبيهما جاء يف    ،االستفادة من تعدد املنافع للمورد الواحد أمهية    ومن اإلشارة إىل
ُقُط ]:  قال؛ ف، واستخدامات أجزاءهابشجرة النخل، يف تعدد منافعها ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجرًَة اَل َيسح

ثُوين، َما ِهَي فََْوَقَع النَّاُس يف َشَجِر الحبََْواِدي مُثَّ قَاُلوا: َحدِِّ  ِلِم َفَحدِِّ َا َمَثُل الحُمسح ثْحَنا، َما ِهَي اَي َرُسوَل َوَرقَُْها َوِإهنَّ
َلةُ  َلةِ ]:  . وقال  [(111)هللِا قَاَل: ِهَي النَّخح ٍء نََْفَعكَ   ،َمَثُل الحُمؤحِمِن َمَثُل النَّخح َت منها من َشيح ،  [(112)ما َأَخذح

نه من إف  ؛ووجود  على الدوام  ،وشبه النخلة ابملسلم ىف كثرة خريها ودوام ظلها وطيب مثرهاوقال النووي: "
ومن خشبها وورقها  ،وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثرية ،حني يطلع مثرها اليزال يؤكل منه حىت ييبس

مث آخر شيء منها  ،وحطبا وعصيا وخماصر وحصرا وحباال وأواَّن وغري ذلك وأغصاهنا فيستعمل جذوعا
 كما أنَّ   .وخري ومجال ،فهي منافع كلها .بل مث مجال نباهتا وحسن هيئة مثرهاوينتفع به علفا لأل ،نواها

 ".(113)املؤمن خري كله من كثرة طاعاته ومكارم أخالقه

سلم االستفادة من املنتجات أو السلع أو املوارد االقتصادية يف على امل  ويف هذا التشبيه إشارة أيًضا إىل أنَّ 
كافة ما ميكن االستفادة منها، وتطبيق هذا سيؤدي إىل التخلص من النفاايت من خالل االستخدام 

 األمثل للعناصر املادية، وإجياد أوجه خمتلفة الستخدامها يف كافة أحواهلا وأشكاهلا.

إىل االستفادة من النفاايت،  النيب  أرشد ما  إعادة االستهالكتدوير النفاايت و ومن اإلشارة إىل أمهية 
تَْعحُتمح إبَِِهاهِبَا] :فقال .ِبَشاٍة َميَِِّتةٍ   َمرَّ  َرُسوَل اّلِلَِّ أنَّ  ما جاء َتمح َا َميَِِّتةٌ  :قالوا .َهالَّ اسح ا َحُرَم إمنََّ  :قال .ِإهنَّ
ُلَها لحِدَها َحضاا ِمنحُه : "(115)الباجيوقال . [(114)َأكح ُتُموَها فَانْحتََْفعحُتمح ِِبِ َواِل  أََفاَل َسَلخح َمح َعَلى ااِلنحِتَفاِع اِبألح

ِييِز هَلَا َها ،َوَمنحِعَها ِمنح إفحَساِدَها قَِليِلَها َوَيِسريَِها ،َوالتَّمح تََْفٌع ِمنْح َها ،َوَما ِفيِه ُمنْح ُف َوَصرح  ،َوااِلنحِتَفاُع ِبُكلِّ نَْوحٍع ِمنْح
َمحَوالِ  تَْغحىَن َعنحُه ِإىَل َسِبيِل اّلِلَِّ  ،َما َفَضَل ِمنح األح َاَجةِ  ،َواسح ِل احلح  ،فَِإنَّ إفحَساَد الحَماِل اَل فَاِئَدَة ِفيهِ  ؛َوُمَواَساِة َأهح

تََْفُع بِِه ِإالَّ جُمَرَُّد الحَعَبِث َوالحِكِبحِ  َفَعَة يف إطحرَاِح َما يُْنْح  ."  (116)َواَل َمنْح

 منفي هذا احلديث إشارة مهمة إىل أمهية تدوير النفاايت، وإعادة استخدامها فيما ُتصلح له، وهذ  ف
 .األخضراالقتصاد  املهمة يف  ليات  اآل
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 .154/ 17شرح النووي على صحيح مسلم ج - 113
 .(363، رقم  1/276( ، ومسلم )1421، رقم  2/543أخرجه البخارى ) - 114
سليمان بن خل  بن سعد التجييب القرطيب، فقيه مالكي كبري، من رجال احلديث. أصله ،  هْ( 474  -  403)،  بو الوليد الباجعأ  - 115

ندلس، فويل القضاء يف بعض . وعاد إىل األدمشق وحلبو ملوصل او بغداد و  ابالندلس. رحل إىل احلجازومولد  يف ابجة ، من بطليوس 
و)اختالف املوطآت( و)احلدود( و )االشارة( رسالة يف أصول الفقه،   ل(صو )إحكام الفصول، يف أحكام االمن كتبه  .أحنائها. وتويف ابملرية

 (.125/  3) -عالم للزركلي األانظر: ) .و )شرح املدونة(  (و )فر  الفقهاء( و )املنتقى يف شرح موطأ مالك
 (.138/  3) -شرح املوطأ  -املنتقى  - 116
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 اخلامتة

اقتصاد ذو رؤية شاملة القتصاد صناعي ال ، وهو  األخضرمن النماذج االقتصادية احلديثة منوذج االقتصاد  
إبعادة استخدام املنتجات وينتج أي نفاايت أو يسبب التلوث، بطريقتني: إعادة تدوير أي إعادة التصنيع،  

حتت اسم اقتصاد اخلدمات،  راألخضبرز مفهوم جديد لالقتصاد و ، تقنية أو توزيعها أو إعادة بيعهاال
 .هناك توجه للتحول من امللكية الفردية إىل فكرة رخصة االستخدام وتقاسم اخلدماتف

كاستجابة إجيابية إليقاف تداعيات يف هناية القرن العشرين   األخضراالقتصاد منوذج  ظهرت أفكاروقد 
 البيئة واملوارد واألرض.  استنزاف املوارد الطبيعية، وكحماية بيئية للمشاكل اليت طرأت على

 .قد بدأت دول العامل يف تطبيقه، و األخضراالقتصاد  منوذج    هناك توجه عاملي العتمادو 
من اخلصائص وامليزات، تتميز عن غريها  عددملوارد لبيئة وايف جانب التعامل مع اقتصاد اإلسالمي ولال

البعد القيمي والرسايل   ولعل أهم اخلصائص اليت يتميز هبا االقتصاد اإلسالمي،  من االقتصادايت الوضعية  
األرض يف إعمار  لخص رسالة املوارد االقتصادية يف أن تستغل  ، وتتللموارد والثروات يف االقتصاد اإلسالمي

،  طبيعيةملوارد اللبية وااب اخلصيصة الثانية: اهتمام التشريع اإلسالميو  عة الناس.ابخلري واحلق وما فيه منف
  .اخلصيصة الثالثة: مشولية النظر للموارد واملستفيدينو 

األسس والنماذج اليت يقوم عليها يف توجهه حنو استدامة املوارد،  منأنَّ لالقتصاد اإلسالمي عدًدا كا 
، كتعظيم قيمة املوارد  واردومحاية البيئة من االستنزاف أو الفساد، وتدوير أو إعادة االستهالك للمنتجات وامل

د املنافع االقتصادية، وتعظيم منافع السلع واملنتجات، والدعوة للتشغيل األمثل للموارد، واالستفادة من تعد 
، ومنع اإلسراف يف استخدام املوارد والسلع استدامة املوارد، ومحاية البيئة للمورد الواحد، وتقرير مبادئ

، والتنبيه على أمهية التقليل من النفاايت مث ة البيئة واألرض بشكل عامواحلفاظ على نظافواملنتجات، 
، ير النفاايت، وإعادة استخدامها فيما ُتصلح لهالتحفيز على إعادة استخدام املنتجات والسلع وإعادة تدو 

وحتقيق التوازن الشامل يف اإلنتاج واالستهالك القائم على التوسط، وعلى مراعاة الرتتيب واألولوايت عند 
 استخدام املوارد.

من  األخضريهتم  فاهيم االقتصاد هلذا البحث، وهي أن االقتصاد اإلسالمي  وصواًل إىل النتيجة النهائية
املوارد واملنتجات والسلع، ومنع الفساد واإلفساد للبيئة بكل تفاصيلها وأجزائها، لبيئة و انحية اهتمامه اب

وحرصه على عدم اإلسراف، وترشيد االستخدام للموارد والسلع واملنتجات، والدعوة للتقليل من النفاايت، 
ميكن من حتقيق هذ  القواعد واألسس تطبيقي وتدويرها، وأخريا وجود حيز تشريعي و  وإعادة استخدامها

 .إىل آليات تنفيذية، ومنها ما يتعلق ابلصريفة اخلضراء يف خدمات املصارف والبنوك اإلسالمية
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ملحة من القارة السمراء... الصيرفة الخضراء 

عبدالسالم الخطيب. م

مستشار استدامة وتطوير أعمال

 TSICشركة استشارات االستثمار االجتماعي



....  محطتين 



...  أتشرف بصحبتكم 

سفير أممي للمسؤولية االجتماعية•

من املستشارين العرب الرواد في مجال قياس األثر االجتماعي •

وشارك في عدة كتب باللغتين 2018جائزة الكفاءة  العلمية  •

(  أعمق) مؤسس املجلس العربي لقياس األثر االجتماعي  •

( و شيري بلير ماوكليمثل ) مرشد أعمال مع عدد من املنظمات الدولية  •

(2019)شخصية عربية في مجال املسؤولية املجتمعية 100تم اخياره من أبرز •



Social Investment 
Impact Investment 
Social Impact Investment 

ESG Investment 
Socially Responsible  Investment 
PRI Investment 
Ethical Banking 
Islamic Banking 
Sharia-compliant Banking  

Sustainable Banking 
Green Banking 
Good Banking 
Evidence-based Impact Investment
Results-based Investment 
Social Finance 
Green Finance 
…

Profit with purpose 
Mission-driven Investment 



كوكتيل من املصطلحات 



:الصيرفة الخضراء 
بين الفوائد املتوهمة والعوائد املتحققة ؟











...الصيرفة الخضراء 

اءملحة من القارة السمر 



• Africa's largest economy

• Will get the highest average GDP growth in the 
world between the years 2010 and 2050 ( Citigroup)

• Listed among Top 20 "Improvers in Doing Business 
2019" in the world  ( TICAD5-7)



Assessment based on progress up to and as of June 2017



Assessment based on progress up to and as of June 2017



•The Nigerian Sustainable Banking Principles (NSBP)

صيرفةبالاالهتمامعلىالقطاعلتحفيز املركزي البنكأطلقها:2012•

.الخضراء

.ماليةمؤسسةو بنك34التسعة،املبادئبتطبيقوألتزمعليهاوقع•

يفالخضراءالصيرفةممارساتدمجاملوقعين،مناملبادئتتطلب•

تعلقةاملالقراراتتراعيبحيث.التشغيليةوخططهماستراتيجياتهم،

.ماعيةواالجتالبيئـيةاالبعاد،والبنكيةاملاليةوالخدماتباملنتجات

املبادرة النيجيرية ملبادئ االستدامة في القطاع املصرفي



املبادرة النيجيرية ملبادئ االستدامة في القطاع املصرفي



ماذا حدث بعد خمس سنوات للبنوك املوقعة على املبادرة ؟



وجود استراتيجية استدامة
(  منفصلة أو مدمجة) 

وجود اطار معتمد لبناء 
مةالقدرات املتعلقة باالستدا

ن املوظفيوجود سياسات واضحة لحقوق 
واالنسان

وجود سياسات واضحة لتمكين
النساء اقتصاديا



عدد املبادرات واملشاريع خالل السنوات الثالث املاضية 
(  املتعلقة بالبيئة واملجتمع )

عدد البنوك التي رفضت تمويال ملشروع ذا أثر سلبي 
(  بيئيا أو مجتمعيا) 



دوافع البنوك النيجيرية لالنخراط في ممارسات االستدامة
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مجمل –االستدامة منافع البنوك النيجيرية من 

منافع غير مالية 
(تجارية) 

منافع مالية
وغير مالية



مفصل  –االستدامة منافع البنوك النيجيرية من 

تحسن السمعة 
(فاليوبراند )

اطالق خدمات 
ومنتجات مبتكرة

يف تخفيض التكال الوصول الى فئة 
جديدة من العمالء

الوصول الى 
أسواق جديدة

مستثمرين جدد رأس املال 
البشري 



ةمحدودية امليزاني محدودية 
املهارة/املعرفة

تضارب األولويات تدني اهتمام ياالتزام اإلدارة العل
املوظفين

نقص البيانات  ضعف التنسيق

التحديات التي تواجه البنوك النيجيرية في مجال االستدامة



كان هناك نمو في 
اإليرادات، يعزى 

للممارسات املستدامة

(التي تعزى ملمارسات االستدامة) نمو اإليرادات لدى البنوك النيجيرية 

لم يكن هناك أي نمو 
ملحوظ



كان هناك نمو في 
اإليرادات، يعزى 

للممارسات املستدامة

لم يكن هناك أي نمو 
ملحوظ

5.6%
ال

72%
نعم

غير متأكد من العزو 

22%

ال

تواجد البيانات املؤكدة للرابط بين نمو 

اإليرادات واملمارسات الخضراء

(التي تعزى ملمارسات االستدامة) نمو اإليرادات لدى البنوك النيجيرية 



ممارسات االستدامةفي اإليرادات بفعل الخدمات التي شهدت نموا 

خدمات االفراد خدمات الشركات  القروضخدمات االستثمار خدمات اخرى إدارة الثروات



القطاعات التي شهدت نموا بفعل ممارسات االستدامة

العمالء االفراد قطاع الشركات (HNIs) األثرياء  SMEآخرون



راضون للغاية راضون  غير راضون  ربما 
(غير متأكدون ) 

نوعا ما 
(مقبول )

ةمستوى رض ى البنوك النيجيرية عن عوائد االستثمار ملمارسات االستدام



اقتناع البنوك النيجيرية بأهمية االستدامة

ى لو نعم سأستمر في هذه املمارسات حت
لم تكن مطلوبة من البنك املركزي 

ن ال ـ سبب التزامي هو انها  مطلوبة م
البنك املركزي 



عالية جدا  عالية متدنية متوسطمتدنية جدا

 SDGsاهتمام البنوك النيجيرية بأهداف التنمية املستدامة 

 SDGsالى أي درجة تأثرت استراتيجية االستدامة في البنك بأهداف التنمية املستدامة 



حققتالبنوكمن
ملحوظ في تحسن

سمعتها

البنوكمن
طريقعناستفادت

ة تخفيض التكلف

حققت البنوكمن
نمو في اإليرادات 

حققت البنوكمن
SMEنمو في خدمات 

املشاريعأكثر
فيكانتواملبادرات
الطاقةمجاالت

املتجددة، إدارة 
ملرأة النفايات، تمكين ا

، حقوق االنسان

من البنوك راضية أو 
راضية جدا عم مستوى 

ت العوائد على االستثمارا
في مبادرات االستدامة 

من البنوك ستسمر في
ى ممارسات االستدامة حت

لو لم تكن  مطلوبة 

من البنوك أطلقت 
مبادرات مرتبطة 

بالشمول املالي

من البنوك تخطط
ي لزيادة انخراطها ف

املمارسات 
املستدامة

من البنوك استطاعت
دمج استراتيجية 

االستدامة في 
ةاالستراتيجية العام

ماذا حدث بعد خمس سنوات للبنوك املوقعة على املبادرة ؟



....  محطتين 



فقاعة أو سحابة ؟... هل الصيرفة الخضراء 



املخيم التدريبي بلمحة
تدريب مكثف على مهارات ريادة األعمال االجتماعية : الهدف•

•and offline delivery 

Othman BENJELLOUN, Chairman and CEO, BMCE Bank 

of Africa

“BMCE Bank of Africa supports the impact-based 

transformation in the financial services industry and we 

joined Responsible Banking Principles community to 

better define, mainstream, and track objectives aligned 

with SDGs and sustainable growth in Africa.”

130 Banks Holding $ 47 trillion in Assets Commit To 

Climate Action And Sustainability

The Principles for Responsible Banking





... لالستزادة 

130 BANKS HOLDING USD 47 TRILLION IN ASSETS 

COMMIT TO CLIMATE ACTION AND SUSTAINABILITY



...للتواصل 

Head Office:

Unit 4, Benwell Studios,

11-13 Benwell Road,

London, N7 7BL

عبدالسالم الخطيب . م
املدير اإلقليمي 

6115 5811 230+: جوال 
6429 004 208 44+: مكتب 

+962781808688: واتساب
salam@tsiconsultancy.com

tel:+442080046429
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@TSIConsultancywww.tsiconsultancy.com TSIClondon





: ورقة بحثية بعنوان

البيئيةالخضراء فى دعم التحول الرقمي وإدارة المخاطر أثرالصيرفة 

مقدمة من االستاذ المساعد المحاسب القانوني الدكتور عمار عصام السامرائي

PHD , CPA, CSAA



مفهوم الصيرفة الخضراء والمصرف االخضر والتمويل االخضر

نمكبيرباهتمامحظيتالتيالمهمةالمصرفيةالموضوعاتمنالخضراءالصيرفةتعد

نحووجهتالسنواتتلكخاللنضجفقداالخيرة،السنواتفيالعالميالصعيدعلىالمصارف

اللخمنايجابيةبطريقةالمستدامةالتنميةفيالمؤثراتاهممنبعدهاالخضراءالصيرفة

والتمويلةاالئتمانيواالتحاداتالمشتركةاالئتمانصناديقمثلالمصرفيةوالخدماتالمنتجات

اوالبداعيةاالصيرفةاوالخضراءبالصيرفةمايسمىاوالمستدامالمصرفيالعملانالمستدام،

وهذاتمويلهاتميالتللمشاريعبيئيتقييممعالمدىطويلعائدمعدلتستهدفالبيئيةالصيرفة

.واالستدامةالصيرفةبينااليجابيالترابطيمثل



ة وتخفيض البصمالممارسات الصديقة للبيئة تعزيز الخضراء الصيرفة وتعني 

لصالح األجيال الكربونية في األنشطة المصرفية، والهدف منها هو حماية البيئة 

.الحالية والمستقبلية

إلى جانب جعل عادات إلى تحسين العمليات والتقنيات الصيرفة الخضراء وتهدف 

.العمالء صديقة للبيئة فيما يتعلق باألنشطة المصرفية

مراعاة ولكن مع حيث ان الصيرفة الخضراء تشبه العمل المصرفي العادي 

إجراء األعمال تتمثل في فهي . العوامل االجتماعية والبيئية لحماية البيئة

.والبيئية ألنشطتهاالمصرفية مع النظر الي اآلثار االجتماعية 



جهةمنوالبيئةجهةمناالقتصادبينالترابطتعزيزالىالخضراءالصيرفةوتهدف

.البيئةعلىللحفاظفاعلةماليةاقتصاديةسياساتباعتمادوذلكاخرى

بانهالمتحدةاالممعرفتهالذياالخضراالقتصادمفهومضمنبالبيئةاالهتمامويندرج

يقللحينفياالجتماعيةوالمساواةاالنسانرفاهيةفيتحسينعنهينتجالذياالقتصاد)

ننظرانويمكنااليكولوجية،المواردوندرةالبيئيةالمخاطرمنملحوضةبصورة

كفاءةيهفوتزدادالكربونانبعاثفيهيقلكاقتصادصورةابسطفياالخضرلالقتصاد

.االجتماعيةالفئاتجميعيستوعبكماالموارداستخدام

رفالمصيقدمهاالتيوالمنتجاتالخدمات)بكونهاالمستدامةالصيرفةتعريفويمكن

.(اعمالهمفيواالجتماعيالبيئياالثريراعونالذينلعمالئه



عللمجتمقيمةذيودائمايجابيتغييرالحداثالمالاستخدامانهاايضاوتعرف

تضيفيالتوالمشاريعوالمؤسساتالشركاتتمويلخاللمنارباحوتحقيقوالبيئة

المساعدةيقدمونالذينوالمستثمرينالمدخرينمنبدعموالبيئةالناسوتنفعقيمة

.افضلمكاناالعالملجعل

ينبالجمع)بانهويعرفاالخضرالتمويلبمصطلحالمستدامةللصيرفةويشار

بمارفيالمصالعملفيالعميلعاداتوتغييروالتكنولوجياالتشغيليةالتحسينات

.(للبيئةصديقةممارساتوتبنيللجانبينمنافعيحقق

لقروضاومنحباالستثماروتقزماالجتماعيةاواالخالقيةالصيرفةعليهايطلقكما

.اعيااجتمالمسؤولاالستثمارتسمىولهذاوالبيئةالمجتمعتخدمالتيللمشاريع



واملالعيراعيلكنهالعاديللمصرفبعملهمشابهمصرففهواالخضرالمصرفاما

.الكربونانبعاثمنتحدالتيالممارساتويشجعوالبيئيةاالجتماعية

منماعيةواالجتاالقتصاديةالقيمةخلقممارسةبانهاالخضرالتمويليعرفحينفي

.الزمنمرعلىمستدامةتكونالتيالماليةاالسواقومنتجاتخدماتخالل

الرفاهزتعزالتيالماليةوالخدماتالمنتجاتتوفير)بانهاالخضرالتمويليعرفكما

.(والمجتمعالبيئةوالتضراالقتصادي

تعمليالتوالسياساتالنظممعيتعاملالذيالتمويل)بانهاالخضرالتمويلعرفكما

.(ماعيةواالجتالبيئيةمهمتهتنفيذالىتصبوالتيالماليةالقراراتكلاتخاذعلى



لهادفةاالمشاريعتمولالتيوالقروضاالستثماراتانهالىاالخضرالتمويلويشير

مويلالتمؤسسةعرفتهحسبماالطبيعيةالمواردعلىوالمحافظةالبيئةحمايةالى

.خضراالالتمويلعلىالتركيزيشتدالمتزايدة،البيئيةالمخاوفاطاروفيالدولية

:األخضرالتمويلخصائص•
.ئيًابيالمسؤولةللمشاريعالماليةالمساعداتتقدمالتيالبنوكإلىاالخضرالتمويليشير-

وث،التلمنالحدومشاريعالخضراءللتكنولوجياالماليةالمساعدةتوفيرهوذلكمنوالغرض-

.الخارجيةالكربونانبعاثاتلتقليلوذلك

.منخفضةكربونيةانبعاثاتمنهاوتنبعثالموارداستخدامفيالكفاءةذاتالصناعاتالبنكيدعم-

مثلللطاقةالموفرةوالصناعاتللبيئةالصديقةالتجاريةاألنشطةلتمويلتكوناألولويةانحيث

.المتجددةالطاقةمشاريع



:االخضرالتمويلاهمية
مكية،السالعذبة،الثروةالمياهالزراعة،مجالفيلالستثمارالالزمالتمويلاالخضرالتمويليوفر-1

.والمحمياتالغاباتصناعة

.والبلدياتوالصناعةالزراعةقطاعاتفيالكفاءةمستوىرفع-2

.الطبيعيةللموارداالمثلاالستغاللطريقعنالفقرنمومعدالتتفليل-3

.والطاقةالزراعةقطاعاتفيوالسيماالجديدةالوظائففيوزيادةتوفيرعلىيعمل-4

.االقتصاديالنمووبينالبيئيةوالتاثيراتالموارداستخدامبينالفصل-5

اعاتالقطحصةزيادةطريقعنوالمؤسساتيةالتحتيةوالبنيةالتجاريةاالعمالمالمحرسماعادة-6

.االقتصادمنالخضراء

وانبعاثاتاتالنفايتقليلالىمايؤديالنظيف،غيراالنتاجعملياتفيوالموادالطاقةكمياتتخفيض-7

.الحراريلالحتباسالمسببةالغازات



:االخضرالتمويلأنواع

:االتيبايجازهاويمكنالدوليةالتمويلمؤسسةذكرتهاكماصورعدةاالخضرالتمويليتخذ

.(االجلطويلاالجل،متوسطاالجل،قصير).المدةحيثمنالتمويل-1

اشرمب-الخارجياالخضرالتمويل،الداخلياالخضرالتمويل)المصدرحيثمنالتمويل-2

.(مباشروغير

.(الدولياالخضرالتمويلالمحلي،االخضرالتمويل)التمويلمستويات-3



:الخضراءالمصارف
مويلبتالمصارفالمدنيالمجتمعمؤسساتمنالعديدأدانتبعدماالخضراءالصيرفةاهميةبرزت

يرغمؤسساتوكذلكالمدنيالمجتمعدفعماوالمجتمع،البيئةعلىالبالغالضررذاتالمشروعات

اراتاالعتبادماجأجلمنالمصارفعلىالضغوطممارسةالىالعالمأنحاءمختلففيللربحالهادفة
.اليوميةوأنشطتهماالقراضبرامجفيالبيئية

الطاقةمويلتفيمنهلالستفادةالعامالتمويلتستخدمالتيالماليةالمؤسساتهي:الخضراءالصيرفة

جلاالوطويلالتكلفةمنخفضماليادعماتوفرعامةشبهاوعامةتمويلمؤسساتفهيالنظيفة،

واقاالسوتوجيهالعامةاالموالاستخدامكفاءةوزيادةالكربونمنخفضالنظيفةالطاقةلمشروعات

تحقيقعلىالخضراءالمصارفتعملاذالنظيفة،الطاقةفياالستثمارنحوالناضجةالخاصةالمالية

.البيئةسالمةعلىالمستطاعقدرالحفاظمعككلواالقتصادالمصرفيالقطاعمنلكلالنمو



:الخضراءالصيرفةمبادئ
:التيباتتمثلوالتيالخضراءللصيرفةاالساسيةالمبادىالمصرقيةللخدماتالعالمياالتحادوضع

.االبعادثالثيعملأنموذجتعتمدالمستدامةالصيرفة:االولالمبدأ

لةمقابمنالجديدةاالعمالنماذجوتمكينالحقيقياالقتصادلخدمةالمجتمعاتتحفيز:الثانيالمبدأ

.احتياجاتهما

.مخاطرمنوماتتضمنهاالقتصاديةلنشاطاتهممباشروفهمالزبائنمعاالمدطويلةعالقات:الثالثالمبدأ

.ةالخارجياالضطراباتمعالتكيفعلىالقدرةخاللمناالجلطويلةاالستدامةتتحقق:الرابعالمبدأ

.الشاملةوالحوكمةالشفافية:الخامسالمبدأ

.المصرفثقافةمناليتجزأجزءاتكونانفاالمذكورةالمبادئجميع:السادسالمبدأ



:الخضراءالصيرفةانشطة

المستدامةيةاالقتصادالتنميةتحقيقنحوالخضراءالمصارففيهاتساهمالتياالنشطةتوضيحيمكن

:وكاالتياالولويةذاتالمشاريعوتبني

.البديلةوالطاقةبالطاقةالمتعلقةالمشاريع-1

.(البيئةمعالصداقةايجاد)البيئةبحمايةالمتعلقةالمشاريع-2

.الغذائياالمنوتحقيقبالغذاءالمرتبطةالمشاريع-3

.والبطالةالفقرمكافحةبرامج-4

.العاليوالتعليمالعامالتعليمبرامج-5

.االعمالحاضناتمشاريع-6

.واالعماراالسكانمشاريع-7



:الخضراءالصيرفةانشطة

.المعاصرةوالتكنولوجياالمعرفةتعميممشاريع-8

.والتدريباالبحاثومراكزبرامجتمويل-9

.الصحيةبالخدماتاالرتقاءبرامج-10

.المراةوتمكينمساعدةبرامج-11



:الخضراءالصيرفةومبرراتاسباب

:هياالحداثهذهأبرازومنالخضراء،المصارفانشاءالىدعتالتياالحداثمنجملةهناك

.2008الماليةاالزمة-1

.الكربونأكسيدثانيانبعاثاتبسببالمناختغير-2

الغذاءازمة-3
المستمرةالمياهازمة-4

الصناعيةالثورةظهور-5



:منتجات وخدمات الصيرفة الخضراء
:الودائع الخضراء

إذا كان العمالء يقومون بأنشطتهم تقدم البنوك نسبة فائدة أعلى للحسابات الجارية وحسابات االدخار،

.المصرفية عبر اإلنترنت

:الخضراءالعقارية الرهون 

.الكفاءة في استخدام الطاقةذات للمنازلالبنوك الرهن العقاري األخضر بأسعار أو شروط أفضل تقدم 

:  الخضراءالقروض 

.البنوك القروض بتسهيالت إلى المشروعات المستدامة بيئيًاتقدم 

:الخضراءبطاقات االئتمان 

ذات المبالغ في عمليات الشراءبطاقتهم الخضراء هذه البطاقات حافًزا ممتاًزا للعمالء الستخدام تقدم 

.البنوك بأموال لمنظمات غير ربحية صديقة للبيئةوباستخدامها، تتبرع المرتفعة، 



:الجاري االخضرالحساب 

به، إذا كان يتبع بعض اإلجراءات الجاري الخاص يمكن للعميل الحصول على نسبة فائدة على الحساب 

استخدام أوتلقي كشف الحساب إلكترونياً أو دفع الفواتير عبر اإلنترنت قد تشمل الصديقة للبيئة، التي 

.بطاقات السحب اآللي

:حساب التوفير األخضر

ء، التي يقوم بها العمالأساس المدخرات بالنسبة لحسابات التوفير الخضراء، تقدم البنوك تبرعات على 

.البيئةللحفاظ على ، تزيد المساهمات والتبرعات من البنوك الموجهة فكلما ادخرواوتحفزهم على االدخار 

:المصرفية عبر اإلنترنتالمحمول والخدمات الخدمات المصرفية عبر الهاتف 

الورقية والتوجه الي الفروع، وعدم انخفاض المعامالت وتشمل هذه العمليات المصرفية الجديدة الرقمية 

.، وكل هذا له تأثير إيجابي على البيئةالوقت والمجهودإهدار 



:اهداف الصيرفة الخضراء

:هناك العديد من اهداف الصيرفة الخضراء منها

.تقليل التعامالت الورقية الى ادنى المستويات، والتركيز على المعامالت االلكترونية-1

.حماية البيئة عن طريق اعادة استخدام الموارد واعادة تدوير النفايات فضال عن كفاءة استخدام الطاقة-2

قوم بحفظ تقليل االثار البيئية باستمرار برصد االداء البيئي وتنفيذ وتقييم برنامج االدارة البيئية التي ي-3

الطاقة والمياه، وادارة النفايات، اعادة تدوير المواد وخفض الرحالت التجارية، وتشجيع الشراء االخضر 

.وتوفير مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية االلكترونية

.استحداث العديد من الوظائف الخضراء التي يكون لها االثر في تقليل معدالت البطالة-4

.تسعى الى التخفيف من حدة الفقر عن طريق دعم الوظائف الخضراء-5



:العوامل المؤثرة في نجاح الصيرفة الخضراء

:هناك عدة عوامل تؤثر في نجاح الصيرفة الخضراء منها

ان هناك قبوال واسع النطاق بأن النظام القديم لم يعد صالحا وبالتالي هناك استعداد لسماع حلول جديدة، -1

.وبالتالي اعادة توجيه الموارد المالية الالزمة لدعم نمؤذج االستدامة الجديد

االزمات المتعددة ستؤدي الى تفاقم الفقر واشتداد المخاطر والتكاليف االجتماعية ويجب اقتناص -2

.العائدات االستثنائية لالستثمار في البلدان النامية الناتجة عن تامين المياه العذبة

. االقتصاد العالمي في حاجة الى الحوافز التي توفرها المصارف الخضراء-3



:التحديات التي تواجه الصيرفة الخضراء واالليات المتبعة للحد من هذه التحديات

انخفاض التدفق النقدي الموجه لالستثمار في المشاريع الخضراء كون فترة االسترداد فيها طويلة -1

.االجل، فضال عن تعرض هذه المشاريع لمخاطر عديدة

.عدم وجود المصادر المؤثوقة لتقييم االستثمارات الخضراء-2

.انخفاض جودة الخدمات المصرفية المخصصة للمشاريع الخضراء اثر سلبا على اعداد الزبائن-3

.انخفاض االباح المتحصلة من المشاريع الخضراء-4

.ارتفاع تكاليف التشغيل في المشاريع الخضراء-5

.تتعرض لعدة مخاطر بسبب عدم التقييم الجيد للمشاريع الخضراء: المخاطر المصرفية-6

عدم وجود مبادئ وتشريعات واضحة المعالم لتبني الصيرفة الخضراء-7

هي توفر الدعم المالي وتحديد االولوية لالستثمارواستخدام السياسة االليات للحد من التحديات اما 

.  الضريبية كاداة لتشجيع االستثمار وتعزيز الحوكمة الدولية



:التاليةالفوائدالخضراءالصيرفةخدماتتقدم
المصرفيةتالخدمامثلعبراإلنترنتالمعامالتمنوتستفيدالورقيالعملتتجنبالخضراءالصيرفة-1

.اآلليرافالصأجهزةعبرالمصرفيةوالخدماتالقصيرةعبرالرسائلالمصرفيةالخدماتاإلنترنت،عبر

.األشجارقطعانخفضكلماالورقيةالمعامالتانخفضتكلماانحيث

.المستقبليةاألجياليفيدممالإلقراضالبيئيةالمعاييرالخضراءالبنوكتعتمد-2

علىالفائدةناحيث،البيئيةالمكاسبمثلللبيئةالصديقةللعواملأكبرأهميةالخضراءالبنوكتعطي-3

.نسبياأقلتكونالقروض

ً اإللكترونيةالفواتيردفعخدمات-4 .مجانا

التجاريةاتبالممارسالقياممنلتمكينهمواالجتماعيةالبيئيةالمسؤوليةحولاألعماللرجالالوعيرفع-5

.للبيئةالصديقة



:أستراتيجية الصيرفة الخضراء
ء وتطبيقه الصيرفة الخضراإدخال مفهوم : عمليات الصيرفة الخضراء علي منهجين رئيسيين وهمتقوم 

ً باإلضافة الي في العمليات الداخلية للبنك،  .التمويل المسؤول بيئيا

:أنشطة الصيرفة الخضراء من خالل العمليات الداخلية• 

.اعتماد أنشطة الصيرفة الخضراء في العمليات المصرفية اليومية-

.البصمة الكربونيةاعتماد الطرق المناسبة الستخدام الطاقة المتجددة وتقليل -

ستخدام الورق خالل االكربون من العمليات المصرفية اليومية، تقوم البنوك عادة بتوليد انبعاثات في -

فة وكمثال لتطبيق خدمات الصير. والمعدات اإللكترونيةوالكهرباء واإلضاءة وتكييف الهواء 

وكذلك يئة التقنيات غير الورقية في عملياتها الداخلية لمساعدة البالبنوك دمج الخضراء، يجب على 

.خدمات فعالة لعمالئهاتوفير 



:فوائد البنوك الخضراء للعمالء

.  بالنسبة للعمالءوالوقت بسيطة وفعالة من حيث التكلفةالخضراءالمصرفية الممارسات 

؛ وبالتالي يمكنه المصرفيةالمعامالتإلجراء للمصرف الذهابيحتاج العميل إلى ال بحيث

.وكذلك المالتوفيرالوقت 

:للمصرفيينفوائد البنوك الخضراء 

من . الثمن للبنوكباهظةللخدمات المصرفية الخضراء أن تقلل من الحاجة إلى فروع يمكن

، ويوسع نطاقه في منظور البنك، يمكن أن يقلل من التكاليف، ويزيد من سرعة الخدمة

.عامالسوق، ويحسن خدمة العمالء بشكل 



:البنوك الخضراء للبيئةفوائد 

.اعتماد الممارسات المصرفية الخضراء سيفيد البيئة بطرق عديدةإن 

الخضراء، فسوفللخدمات المصرفية ويمكن للبنوك أن تفعل المزيد لمساعدة البيئة من خالل الترويج 
.وكذلك الماءوالوقود والورق الطاقة إلى توفير الخضراء الممارسات المصرفية يؤدي استخدام 



 التمويل المصرفي البيئي وآليات  تقييم االثر البيئي 
 تطبيقات على بعض البلدان االوربية 

 أحمد صديق   محمد.د 

 تركيا / جامعة سليمان الدولية 



 أهمية التمويل المصرفي البيئي

 البنوك الخضراء”ظهور البنوك الصديقة للبيئة أو ما يسمى ب“ 

 ارتفاع وضخامة تكاليف المشاريع البيئية. 

 إدخال البعد البيئي في مجال االقتصاد قد أدى إلى تغيير مفهوم

 .التنمية االقتصادية إلى مفهوم  التنمية المستدامة

 لخضراءااالستثمار في التكنولوجيات                  .   

دارسة تقييم مدى مراعاة البعد البيئي لمشروعات التنمية. 

  المسئولية االجتماعية والبيئية واالفصاح عنها في التقارير المالية

. 

 



األثر البيئي وآليات تقييمه     

 تعريف تقييم األثر البيئي : أوال:  
  هو الدراسة التي يتم أجرائها لتحديد اآلثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع واإلجراءات

والوسائل المناسبة لمنع اآلثار السلبية أو الحد منها ، وتحقيق أو زيادة المردودات االيجابية 

 للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها 

   مفهوم التكاليف البيئية: ثانيا  
 تكاليف تدهور نوعية البيئة -1

  تكاليف اختالل توازن البيئة-2

  اختالل المعادلة بين البصمة البيئية  والسعة البيولوجية المتاحة 

 العجز البيئي = السعة البيولوجية  -البصمة البيئية  . 

 عدد األفراد = البصمة البيئية : كما أن . الطاقة اإلنتاجية البيولوجية × المساحة = السعة البيولوجية : حيث أن

 .  به االستهالك لكل فرد به كثافة الموارد والنفايات 



  آليات التقييم البيني المتطلبة للتمويل المصرفي
 

أساليب تقييم اآلثار البيئية: أوال   
 الطرق الوصفية االرشادية 

الطرق الرياضية 

الطريقة المحاسبية  
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 شكرا لحسن اصغائكم 



 ع تنوع احتياجاتهم ..تجارب ونماذج عملية.م لى تجربة العمالءأثر تطبيق الصيرفة الخضراء ع

ع التي تتبنى تمويل المشاري بانها المصارف التيالتي تعرف مفهوم الصيرفة الخضراء في إطار 

هذا يعد   ،تضر البيئة والمجتمع الو االقتصادييعزز الرفاه  تحافظ على البيئة بشكل أساسي

 يجب التركيز عليها، إذ يحظى باهتمام المجتمع والمهمة التيموضوعات الحديثة المن موضوع ال

ي سريعة النمو الت االقتصاديةالدولي ومنظمات حماية البيئة فهو نموذج جديد من نماذج التنمية 

ن العالقة المتبادلة بيالخضراء التي تهدف إلى معالجة  االستثمارات تعتمد بشكل مباشر على

 تصادياالقيخدم المجتمع ويحقق الرفاه  هذه الموارد بما استغاللالموارد الطبيعية للبيئة وبين 

 ،الحراري واالحتباسعلى التغير المناخي،  اإلنسانيةالعكسية للنشاطات  اآلثاروالحد من 

 .ف المواردازواستن

ً مهمجانباً يعد  إن موضوع الصيرفة الخضراء موما ع واالقتصاديرفي في القطاع المالي والمص ا

ستخدام المجحف في ا االسرافسارع في القطاعات الصناعية ونتيجة للتطور المت والقطاع البيئي

 دخالمالوخيمة على البيئة لذا فإن المشاريع البيئية تشكل  للعواقب حسابالموارد الطبيعية دون 

، لذا االقتصاديةضمان استدامة التنمية  نها تؤدي دورا مهماكو االقتصاديمهما من مداخل النمو 

 الستثماراتحسين مناخ  السائد اليوم بين دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية هو االتجاهأصبح 

 ألطراالخضراء والعمل على إيجاد جميع  االستثمارية، والدفع في اتجاه تشجيع المشاريع األخضر

 .ت لنجاحها وتمويلهاوالمتطلبا

 وتوجيهه لدعم المشاريع الخضراء عن األخضرتبني فكره التمويل  ويجب تسليط الضوء على

ركز على أحد ت اعن انه فضالً طريق المصارف الخضراء المتخصصة في هذا المجال، 

ثة السلبية التي تخلفها المشاريع الملو اآلثارللحفاظ على البيئة من  الموضوعات المهمة والحديثة

 للبيئة

سهم الصديقة للبيئة وتإن الوقت حان من أجل تشجيع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات 

في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة األنشطة المصرفية، مشيرا إلى أنه يتعين على 

  .البنوك بصفتها كيانات مسؤولة اجتماعياً تخصيص رأس مال للصيرفة الخضراء

 في الحفاظ علي البيئة فانه يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة واضحالصيرفة الخضراء  يعد أثرو

 ته بالرخاء االقتصادي ، وذلكالتي تودي الي تمكين العدالة االجتماعية مع العناية في الوقت ذا

من خالل تبني مشروعات تعني باالستدامة مثل االنتاج النظيف والطاقة المتجددة واالستهالك 

لكربون( ) ا الضارةالرشيد والزراعة العضوية وتدوير المخلفات مع التقليل من انبعاثات الغازات 

معدالت النمو االقتصادي وزياده واستبدال الوقود االحفوري ، ايضا ارتفاع معدالت العمالة و

  .والعمل علي تقليل الفجوة بين االغنياء والفقراءمن خالل خلق فرص العمل الفقيرة  لألسرالدخل 

 سمىيحيث رفعت شعار  في استخدام الطاقة المتجددة اجحةوتعد التجربة األلمانية من التجارب الن

حيث قررت الحكومة األلمانية القيام بثورة في مجال الطاقة عبر التحول  (ةثورة الطاق) بالعربية

الوقود األحفوري كمصدر للطاقة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة النظيفة من االعتماد على 

بشكل رئيسي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين. وذلك من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة 

 غازات االحتباس الحراري“مستدامة عبر خفض نسبة 

 

 



 :تجربة سنغافورة

يرزح سكَّانه في فقر مدقع، مع مستويات عالية من فقيراُ ت سنغافورة بلًدا عاًما، كان قبل خمسين

من شعبها في مناطق مزدحمة ضيقة، وبأوضاع غاية في السوء،  %07البطالة؛ إذ كان يعيش 

وكان ثلث شعبها يفترشون األرض، في أحياء فقيرة، على أطراف المدينة. بلغ معدل البطالة 

دوالر أمريكي، وكان نصف  027الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد أقل من ، وكان 41%

 .األميينالسكان من 

اليوم هي واحدة من أسرع االقتصادات نمًوا في العالم، وقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

عدل ألف دوالر أمريكي، مما يجعلها سادس أكبر م 07الواحد بنسبة ال تصدق؛ إذ وصل إلى 

للناتج المحلي للفرد في العالم، وفقًا لبيانات وكالة االستخبارات المركزية، مع معدل للبطالة بلغ 

فقط. وتمتلك سوقًا حًرا على درجة عالية من التطور والنجاح، وهي واحدة من المراكز  2%

 .التجارية الرائدة في العالم، ومقصد رئيسي لالستثمارات األجنبية

على الخارج، وتطبيق  منفتحة وسياساتسياسات استخدام الطاقة المتجددة  هذا من خالل تبني

، والتعليم، وسياسات واقعية صارمة، استطاعت سنغافورة التغلب على «رأسمالية السوق الحرة»

ولمعرفة ما  2كم 047عيوبها وتصبح رائدة في التجارة العالمية، مع صغر حجمها الذي يبلغ 

فالبد من معرفة موقع ومناخ سنغافورة  المتجددة الطاقةسات استخدام قامت به سنغافورة من سيا

 .وحلولها باستخدام طاقات نظيفة المشكالت البيئية التي تواجهها ثم معرفة

 ،الضخمة أحد المشاريعمصدر  ظبيفي أبو  مدينة مصدرأما تجارب بعض الدول النامية فتعد 

وع خالي روفي الموارد الخالية من الكربون لتكون أول مش التكنولوجيا،وهي المدينة المتفوقة في 

حوالي  باستثمار، مدينة مصدر هي تجسيد للحلم االقتصادي من الكربون في العالم

خالية من الكربون متحدية البصمة البيئية العالمية ولتكون ها ، ولكوندوالر40077707770777

ً لتجذب أكثر من  ب تقريبا وأكبر عدد من الركا شخص الف07ثالث أكبر وأكثر المدن جذبا

  والموظفين من الشركات العالمية الكبيرة والحديثة الناشئة الفائقة في التكنولوجيا

 إمداداتهاكل تش إذ تعد الطاقة من العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة تجربة المغرب : ثانيا

 النمو مما يوفر فرص العمل و يساهم فيو االستقرارو تحقيق  اإلنتاجعامال اساسيا في دفع عجلة 

كانيات توظيف الطاقات المتجددة نحو أم، والبحث ات المعيشة و الحد من الفقرمستويتحسين 

ريجي لألشكال التقليدية للطاقة ومحاولة أيجاد التكنولوجيات والتقنيات التي تسهل التقليص التدو

فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الجيوجغرافية  هذا البديل استخدامتبسط و

ول دالمفاضلة بينهما تتوقف علي العوامل الطبيعية للو تمثل بدائل ممكنةالكهرومائية كلها أنواع و

 .التكنولوجيا من جهة اإلمكانياتالمغاربية من جهة التكاليف و

تجارب بعض فة الخضراء والتمويل المستدام، وأفضل ممارسات الصير في هذا اإلطار نجدو

الصيرفة  فيالنماذج والممارسات العملية  فيمصر  – CIB الدولي التجاريالبنوك مثل البنك 

 في يالدول اإلفريقي العربي، وتجربة البنك المناخيالخضراء لحماية البيئة ومواجهة التغير 

 .ضافة إلى تجارب بعض الدول العالميةإ لمستدام،التمويل ا

ودور الجهات الحكومية نحو التنمية المستدامة  تجاهيجب إبراز رؤية المملكة في هذا الصدد و

 منها بعادعدد من المحاور واأل تتضمنالطموحة  2707أن رؤية المملكة  ومما ال شك فيهذلك، 

وذلك باإلضافة إلى تحسين جودة الحياة، والحفاظ على ، والبيئي واالجتماعي االقتصاديالبعد 



ئة نظيفة بي فيالموارد الطبيعية ودعم استخدامها واالستثمار بكفاءة وضمان حقوق األجيال القادمة 

وآمنة وصحية تؤدى إلى تنوع مصادر اإلنتاج واألنشطة االقتصادية بما يضمن حياة أفضل 

 والمجتمع بشكل عام. للمواطنين

ومعه الصيرفة الخضراء، أصبحا ضرورة ملحة للعالم، وبالتأكيد  أن تطوير االقتصاد األخضر

جزءا كبيرا منها، حيث أنها تخفف من اآلثار الكارثية لتغيّر المناخ،  الصحاريتغطى  التيللمناطق 

 يفيتحتم على الحكومات العربية وضع سياسات جدية وفعالة تستقطب االستثمار  وبالتالي

 .الصديقة للبيئة االستثماراتتمويل و المشاريع الخضراء،
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شهادة أن ال إله إال بُني اإلسالم على خمس،"

وإقام الصالة وإيتاء وأن محمداً رسول هللا،هللا،

وحج البيت لمن استطاع وصوم رمضان،الزكاة،

"إليه سبيالً 

فة المؤل-العاملون عليها -المساكين -الفقراء 

هللا في سبيل-الغارمون -في الرقاب -قلوبهم 

ابن السبيل-

الـّزكـــــــاة
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الزكاة العمود 
اد الفقري لالقتص

االسالمي

منشط اقتصادي
إعادة توزيع )

(الثروات

–1979عبد الرؤوف –2017قحف –1979القرضاوي 
.2016خليل –2011عطية –2009كوتشويت–2007أسيوتي

تكافل اجتماعي
( رد الهدية)
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التنمية 

المستدامة

ةاـــزكـال

ُرُهْم َوتُزَ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَة  ) (ِكِّيِهْم بَِهاتَُطِهِّ

ة التنمية المستدامة هي عملية تطوير األرض و المدن و المجتمعات و كذلك األعمال التجاري: قال( 2016:22)الجبالي 

دهور بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال على تلبية حاجاتها و يواجه العالم خطورة الت

.ماعيالبيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية و كذلك المساواة و العدل االجت
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تمويل 

أخضر 

مختلط

:الصيرفة الخضراء هي

ماعي في الخدمات و المنتجات التي يقدمها البنك لعمالئه الذين يراعون األثر البيئي و االجت"

(.2017سلمان " )أعمالهم

تماعية عبارة عن تشغيل االنشطة المصرفية مع إعطاء اهتمام خاص للعوامل البيئية و االج"

.(2013أحسن " ) بهدف الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية
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الزكاة
الصيرفة

الخضراء



رةالمجتمعات الفقي
اء الصيرفة الخضر

الزكاة

يئةمشاريع صديقة للب

ةطاقة شمسي
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ئة هي-وكالة الرأي الفلسطينية 

لطاقة الزكاة تنير حياة الفقراء با

الشمسية في قطاع غزة
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:االقتراحات والتوصيات

.التمويل األخضر المختلط-اإلبداع •

.توعية مانحي الزكاة والمؤسسات العاملة•

.اإلنفاق على األبحاث والدراسات•

.الحشد والمناصرة•

.التوثيق والذاكرة المؤسساتية•
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شكراً لكم على حسن استماعكم وسعيدةٌ باستقبال أسئلتكم 
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