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الجضلُت الخىُٓجُت:
بلى ؤي مضي ًج٨جها جٟؿحر ابخ٩اع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت؟
ص .غﺒض النغٍﻢ أخمض قنضوػ

(*)

حامػت امللو ﻓُصل
_______________________________________________________________________________________________________

امللخص
وظضث الٗضًض مً الىٓغٍاث واإلا٣اعباث التي خاولذ جٟؿحر ْهىع واهدكاع الابخ٩اعاث ف الُ٣إ اإلاال ٦ ،ىٓغة الُ٣ىص
الخازت ،وهٓغٍت ال ٪ٟوالترُ٦ب وهٓغٍت ٦جا ٫الؿى ١وٚحرَا ،وحٗخبر الجضلُت الخىُٓجُت بخضي اإلا٣اعباث التي
اؾخسضمذ لخٟؿحر وظىص الابخ٩اع اإلاال وجُىٍغ اإلاىخجاث اإلاالُت ف الهىاٖت الخ٣لُضًت ،و٨ٞغتها ألاؾاؾُت ؤن ؾبب
ّ
َّ
ىٓم (الجهاث ؤلاقغاُٞت والغ٢ابُت مشال) واإلاىٓم له (اإلااؾؿاث اإلاالُت مشال) ،خُض
ْهىع الابخ٩اعاث َى نغإ بحن اإلا ِ
٧لجا اػصاصث الُ٣ىص التي ًٟغيها اإلاىٓم ،ص ٘ٞطل ٪اإلااؾؿاث اإلاالُت بلى ابخ٩اع مىاٞظ للخض مً جل ٪الُ٣ىص جٓهغ ف
ق٩ل ابخ٩اعاث مالُت .وف صعاؾدىا َظٍ خاولىا الخٗغٖ ٝلى اإلاضي الظي ًج ً٨ؤن حؿهم ُٞه َظٍ اإلا٣اعبت ف جٟؿحر
جُىع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،وجبحن لىا بلى ؤن للىٓغٍت اٖخباعا ف الا٢خهاص ؤلاؾالمي وؤنها جىجر خض مٗخبر ف جبرًغ
جُىع بٌٗ اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،وال ق ٪ؤن لظل ٪ؤَجُت ٦بحرة لل٣اثجحن ٖلى الهىاٖت والٟاٖلحن ٞحها بط بياٞت
للجهاث الغ٢ابُت وؤلاقغاُٞت بط ًج٨جهم الخٗغٖ ٝلى اإلاىظت الخالُت مً الابخ٩اعاث اإلاالُت والخٗامل مٗها بالُغٍ٣ت
ألاوؿب بجا ًًجً اؾخٟاصة ٧ل ألاَغا.ٝ
الهلماث الضالت :هٓغٍاث الابخ٩اع اإلاال  ،الجضلُت الخىُٓجُت ،الابخ٩اع اإلاال  ،الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،اإلاىخجاث
اإلاالُت.

(*)

ؤؾخاط اإلاالُت اإلاؿاٖض (٧لُت بصاعة ألاٖجا - )٫ظامٗت اإلالُٞ ٪هل-اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
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The Regulatory Dialectic:
to what extent it can explain the Islamic Financial Innovations
Dr. Abdelkrim A. Guendouz )*(
King Faisal University

Abstract:
Many theories and approaches have been developed to explain the emergence and diffusion of financial
innovations, such as the constraints induced hypothesis, the Bundling and Unbundling process theory, the
completeness of Market approach, the zero-supply theory, the regulatory dialectic. The Regulatory dialectic
theory of Edward Kane strives to explain the ongoing struggle between the regulators and regulates; it is widely
used to explain the existence and diffusion of financial innovations. In this research, we used the regulatory
dialectic theory to follow the development and diffusion of some Islamic Financial Products. This study is
expected to contribute to a more in-depth understanding of the causes of Islamic financial innovations diffusion
through the dialectic regulatory approach and filling a gap in the literature of Islamic finance.

Keywords: Financial Innovation Theory, The Regulatory Dialectic, Islamic Finance, Financial Products.

(*)

Abdelkrim A. Guendouz is a Senior Economist at the Arab Monetary Fund, with previous experience as an Assistant Professor of
Finance at King Faisal University. He received his Ph.D. in Economics from Chlef University (Algeria) in 2012. His own research
covers a broad range of issues in the fields of Islamic Finance, Hedging, and Risk Management.
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغ اوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒض النغٍﻢ أخمض قنضوػ  ،الجضلُت الخنظُمُت :إلى أي مضى ًمننها جفؿحراﺑخهاعاملنخجاث املالُت
إلاؾلمُت؟

مضزل نظغي ملﻮطﻮع الﺒدث:
مﻘضمت:
حٗخبر م٣اعبت الجضلُت الخىُٓجُت لهاخبها بصواعص ٦حن ( )E. Kaneواخضة مً ؤبغٕ الىٓغٍاث طاث الخُبُ٣اث
ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت واإلاالُت والاظخجاُٖتٞ ،دؿب ٦حن (ٞ ،)Kaneةن جىُٓم اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً
الخضازالث الضوعٍت بحن ال٣ىي الؿُاؾُت والا٢خهاصًت اإلاخًاصة والتي ًيخج ٖجها صوعاث مً مداوالث ججاوػ الخىُٓجاث.
و٢ض ؤزبذ جُبُ ٤الىٓغٍت مضي بغاٖتها ف جٟؿحر ْهىع الٗضًض مً الخىُٓجاث وٖ٨ـ الخىُٓجاث ،ومً طل ٪مخُلباث
لجىت باػ ٫اإلاهغُٞت ،والتي جخجلى ٞحها الجضلُت الخىُٓجُت ب٩ل ويىح ،ما ظٗلها جيخ٣ل مً باػ 0 ٫بلى باػٖ 1 ٫لى
صوعاث مىخٓجت ج٣غٍبا .وجداو ٫وع٢خىا البدشُت جُبَُ ٤ظٍ اإلا٣اعبت ٖلى الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،خُض الخٓىا ؤن
بٌٗ اإلاىخجاث اإلاالُت ٢ض صزلذ ف صوعة ؤقبه ما ج٩ىن بالجضلُت الخىُٓجُت ،خُض ٌؿاٖض الخٗغٖ ٝلى وظىص الضوعة
الجضلُت ف الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت ٖلى جى ٘٢ال٣اثجحن ٖلى الهىاٖت والجهاث الغ٢ابُت وؤلاقغاُٞت للسُىاث الخالُت
الىاظب اجباٖها إلاىاظهت عصاث ٗٞل الُ٣اٖاث الخجاعٍت ججاٍ ال٣ىاهحن والدكغَٗاث .واؾخسضام هٓغٍت الجضلُت
الخىُٓجُت قاج٘ لخبرًغ ْهىع الابخ٩اعاث اإلاالُت٦ ،جا ؤنها بخضي اإلا٣اعباث يجً هٓغٍت الابخ٩اع اإلاال التي جداو ٫وي٘
بَاع هٓغي ظام٘ ًٟؿغ وكإة وجُىع الابخ٩اعاث اإلاالُت (ؾىاء ٧اهذ ٖجلُاث ؤو مىخجاث) ،وحكجل اإلا٣اعباث ألازغي:
هٓغٍت الُ٣ىص الخازت ،هٓغٍت ال ٪ٟوالترُ٦ب ،هٓغٍت الٗغى اإلاٗضوم ،هٓغٍت ٦جا ٫الؿى ،١وٚحرَا .وإطا اهخ٣لىا
بالخدلُل بلى ٖلم اإلاالُت ؤلاؾالمُتٞ ،ةن الى٣و ف ألاصبُاث الٗلجُت واضر ظل ُٞجا ًسو الابخ٩اع اإلاال ؾىاء ٧اهذ
صعاؾاث جُبُُ٣ت ؤو جىٓحرًت ،ولٗل ؤخؿً ما وظض مً صعاؾاث بلى آلان َى مسر لالبخ٩اعاث اإلاالُت وجُُ٣م لها مً
الجىاهب الكغُٖت والٟىُت.
وحؿتهض ٝصعاؾدىا َظٍ الخٗغٖ ٝلى قىاَض الجضلُت الخىُٓجُت وجُبُ٣اتها ف الهىاٖت ؤلاؾالمُت ٖلى اٖخباعَا
واخضة مً ؤَم وؤهجر هٓغٍاث الابخ٩اع ،خُض الخٓىا ؤن صوعاث ظضلُت (٢ )Regulatory Circlesض خضزذ ٗٞال زال٫
مؿحرة جُىٍغ الٗضًض مً اإلاىخجاث اإلاالُت ،للسغوط بيخاثج وجىنُاث جسو هٓغٍت الابخ٩اع اإلاال ف الخجىٍل ؤلاؾالمي.
أهمُت الﺒدث:
خؿب بى ٪الدؿىٍاث الضول (ٞ ،)BIS 1986ةن هٓغٍت الابخ٩اع اإلاال ًجب ؤن جٟؿغ وحكغح  ٠ُ٦جاصي الخٛحراث
ف الٓغو ٝالا٢خهاصًت الٗامت بلى بًجاص ٞغم عبذ جاصي بلى ْهىع ؤصواث مالُت ظضًضة٦ ،جا ًجب ؤن جٟؿغ ٧ل
الابخ٩اعاث اإلاالُت وَغٍ٣ت ْهىعَا .ف الىاٞ ،٘٢ةن ٧ل الىٓغٍاث التي وظضث بلى آلان لم جد٧ ٤٣ل اإلاخُلباث ف الخٗغٍ٠
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الؿاب ٤لبى ٪الدؿىٍاث الضول  ،ولٗل مً ؤَم الىٓغٍاث التي خ٣٣ذ ؤ٦بر جىا ٤ٞمج ً٨بحن ؤَل الخسهو ه
مؿاَجاث ؾُلبر ( )Silber 1975, 1983ومؿاَجاث ٦حن ( .)Kane 1977, 1978, 1984وعٚم ؤن هٓغٍت ظضلُت
الخىُٓجاث إلصواعص ٦حن ( )E. Kaneلم جىظض ف ألانل لخبرًغ الابخ٩اعاث اإلاالُت ،ل٨جها م٘ طل ٪ق٩لذ ؤؾاؾا مخِىا ًجً٨
الاٖخجاص ٖلُه لخبرًغ ال٨شحر مً الابخ٩اعاث اإلاالُت ،وألهىا الخٓىا ؤن هٓغٍت الجضلُت الخىُٓجُت لها ؤؾـ واٖخباع ف
الا٢خهاص ؤلاؾالميٞ ،ةهىا ؾىداو ٫مً زال ٫صعاؾدىا َظٍ جُبَُ ٤ظٍ الىٓغٍت (ظضلُت الخىُٓجاث) ٖلى الهىاٖت
اإلاالُت ؤلاؾالمُت ملخاولت مٗغٞت اإلاضي الظي جىجر ُٞه لخبرًغ جُىع الابخ٩اع ف الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،خُض ٌٗخبر
ٞهم ؤؾباب الابخ٩اع اإلاال ف الهىاٖت ؤلاؾالمُت ؤمغا ف ٚاًت ألاَجُت ٖلى اإلاؿخىٍحن الىٓغي والخُبُ٣ي .ؤما ٖلى
اإلاؿخىي الىٓغي ٞةن طلٌ ٪ؿاَم ف بزغاء اإلاىٓىمت اإلاٗغُٞت لال٢خهاص واإلاالُت ؤلاؾالمُت ،وٞخذ باب بدثي ظضًض
وٗخ٣ض ؤهه لم ًدٔ بىاٞغ الاَخجام مً الباخشحن وألا٧اصًجُحن ،وَى :هٓغٍت الابخ٩اع اإلاال ؤلاؾالمي .ؤما ٖلى اإلاؿخىي
الخُبُ٣يٞ ،ال ق ٪ؤن مٗغٞت ؤؾباب ْهىع الابخ٩اع اإلاال ٌؿاٖض الجهاث الغ٢ابُت وؤلاقغاُٞت ٖلى جى ٘٢اإلاىظت الخالُت
مً الابخ٩اعاث ومً زم بنضاع الخىُٓجاث الالػمت للخض مً آزاعَا ٚحر اإلاغٚىبت٦ ،جا ؤن ٞهم جإزحر جل ٪الخىُٓجاث مهم
للجاؾؿاث اإلاالُت اإلابخ٨غة ،خُض ؤن طلٌٗ ٪خبر ؤخض ٖىامل هجاح ٖجلُت الابخ٩اع اإلاال .
أهضاف الﺒدث:
ٌٗخبر الابخ٩اع والخُىٍغ ٖهب الا٢خهاصٞ ،جً صوهه ال ًج ً٨بقبإ الخاظاث الا٢خهاصًت اإلاتزاًضة للٟاٖلحن
الا٢خهاصًحن مً خ٩ىماث وؤٞغاص (ؤؾغ) وماؾؿاث ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها ،وَى ف الُ٣إ اإلاال ؤَم العجباٍ الخاظت
اإلاالُت بدُاة الىاؽ الُىمُتَ .ظا وَٗخبر ٞهم ْهىع الابخ٩اعاث اإلاالُت ومً زم اهدكاعَا ؤمغا ٚاًت ف ألاَجُت ألن طل٪
ٌؿاٖض ٖلى حؿغَ٘ وجحرة الابخ٩اع ف الُ٣إ اإلاال والخٗغٖ ٝلى آلازاع اإلاترجبت ًٖ طلٖ ٪لى اإلااؾؿاث وٖلى الا٢خهاص
٩٦ل .ولخدَ ٤ُ٣ظا الٛغى وظضث الٗضًض مً الىٓغٍاث واإلا٣اعباث التي حؿعى لخبرًغ وظىص الابخ٩اعاث اإلاالُت ،ومً
طل :٪هٓغٍت الٗغى اإلاٗضوم ،الجضلُت الخىُٓجُت ،هٓغٍت ال ٪ٟوالترُ٦ب ،هٓغٍت الُ٣ىص الخازت ٖلى الابخ٩اع ،هٓغٍت
ٖضم ٦جا ٫الؿى ١وٚحرَا .وَؿتهضَ ٝظا البدض مٗغٞت مضي هجاح هٓغٍت (الجضلُت الخىُٓجُت) لهاخبها بصواعص ٦حن
( )Edward Kaneف جٟؿحر وظىص واهدكاع الابخ٩اعاث ف الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت وبالخال وي٘ اللبىت ألاولى لئلَاع
الىٓغي لالبخ٩اع اإلاال ف اإلاالُت ؤلاؾالمُت ؤو ما ًج ً٨ؤن ههُلر ٖلى حؿجُخه :هٓغٍت الابخ٩اع اإلاال ؤلاؾالمُت.
ما هي الجضلُت الخنظُمُت؟
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الجضى والجضلُت :لغت واصؼلخا
الجض ٫لٛت َى جغصص ال٨الم بحن ازىحن ْ
٢ه ُض ٧ل واخض مجهجا جصخُذ ٢ىله وإبُا٢ ٫ى ٫ناخبه )1(.وَٗغ٦ ٝظل٪
ٖلى ؤهه اللضص ف السهىمت وال٣ضعة ٖلحها ،وظاصله ؤي :زانجه ،مجاصلت وظضالا .والجض :٫م٣ابلت الدجت بالدجت؛
()2
ُ
الجضا :٫السهىمت؛ ؾمي بظل ٪لكضجه.
واملجاصلت :اإلاىاْغة واملسانجت ،و
والجضا ٫انُالخا َى اإلاٟاويت ٖلى ؾبُل اإلاىاػٖت واإلاٛالبت( ،)3وخؿب الجىٍجي ٞةن الجضَ ٫ى بْهاع
اإلاخىاػٖحن م٣خطخى هٓغتهجا ٖلى الخضا ٘ٞوالخىاف بالٗباعة ،ؤو ما ً٣ىم م٣امها مً ؤلاقاعة والضاللت( .)4وجغجبِ الجضلُت
بالخُٛحر الخانل مً زال ٫ؾحروعة (آلُت) مً ألاٗٞا ٫وعصوص ألاٗٞا ٫مً ٢ىي مخٗا٦ؿت (مخىاٞغة).
بن اإلاٗاوي اللٛىٍت والانُالخُت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ جُٟض ٦شحرا ف جٟؿحر مٗجى (هٓغٍت الجضلُت الخىُٓجُت) ٦جا ؾُإحي
جٟهُله الخ٣اٞ ،الجض ٫ؤو الجضا( ٫ومىه الجضلُت) ٢اثجت ٖلى ؤمىع:
 ؤهه ٢اثم ٖلى الخضا ٘ٞبحن السهجحن ألن ؤخض مٗاهُه اللٛىٍت الهغٕ مً اإلاهاعٖت.
ً ضزل ف الجض ٫اإلاىاْغاث الكٟىٍت وال٨خابُت ؤو ما ً٣ىم م٣امها مً الضاللت وؤلاقاعة ،وَى الخانل ٗٞال ف
الجضلُت الخىُٓجُت.
 الجض ٫ال ً٩ىن بال بحن ازىحن مخىاػٖحن ٞإ٦ثر.

الجضلُت أو الضًالنخُو:
بياٞت للجٗاوي اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا إلاهُلر (ظضلُت)ٞ ،ةن لها مٗجى زانا ،وعٚم ٧ىهه ًضوع ف ٞل ٪الخٗغٍٟاث
الؿاب٣ت ،بال ؤهه ؤزظ ؤبٗاصا ظٗلذ مىه مجاال ؤو اججاَا ٖلجُا ومىهجا ف البدض اإلاىُ٣ي ،و٢ض ٌؿجُه ختى بٌٗ
ٖلجاء الٗغب بالضًال٨خُ ،٪ولٗل ؤًٞل مً ؾاَم ف بُٖاء َظا اإلاٗجى للجضلُت ؤو الضًال٨خَُ ٪ى ظىعط َُجل(،)5
()0

()0
()1
()2
()3

الدجاط” ،جدٖ :٤ُ٣بض املجُض جغ٧ي ،الُبٗت الشالشت ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي،
ؤبى الىلُض ؾلُجان بً زل ٠البا (ثَ252 :ـ)“ ،اإلاجهاط ف جغجِب ِ
بحروث .0110 ،وللجض ٫مٗان ؤزغ ٦شحرة ،مجها :الجضَ ٫غٍ٣ت ف اإلاىا٢كت والاؾخضال ٫نىعَا الٟالؾٟت بهىع مسخلٟت ،وَى ٖىض مىاَ٣ت
َ
ٌ َ َّ
َ
َّ
ُ٢اؽ مال ٠مً مكهىعاث ؤو مؿلجاث ،ؤو  ًّ ٞالخىاع ف ؾبُل الىنى ٫بلى الخ٣ُ٣ت.
اإلاؿلجحن:
لؿان الٗغب البً مىٓىع ( ،)00/013مججل اللٛت البً ٞاعؽ ()0/056
اإلاٟغصاث ف ٚغٍب ال٣غآن ،م .067
الجىٍجي
ظىعط َُجل (0610-0551( )George Hegelم) ٖالم ؤإلااوي اٖخبر ؤقهغ الٟالؾٟت ألاإلاان ،وَى مً ماؾسخي اإلاشالُت ألاإلااهُت ف الٟلؿٟت ؤواثل
ال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُالصي.
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خُض ا٦دؿبذ مٗجى ٞلؿُٟا ٚحر مؿبى ،١وماػا ٫ؾاثضا بلى ًىمىا َظا ،بل ناعث ٢اهىها ًدضص مؿحرة ال٨ٟغ والىا٘٢
ٖبر الىٟي اإلاخخال لؤلَغوخت ( )Thesisوالىًُ٣ت ( ،)Antithesisوخل بق٩الُاث اإلاخىاً٢اث ال٣اثجت مً زال ٫الاعج٣اء
بلى الخهُلت ( ،)Synthesisزم ًج ً٨البضء مً ظضًض بخجاوػ الخهُلت مً هٟـ اإلاىُل ،٤وَ٨ظا )1(...بجٗجى آزغ ٞةن
الجضلُت ناعث مىهجا ف البدض اإلاىُ٣ي ٌٗخجض ٖلى َغح الؿاا ٫وؤلاظابت ٖىهَ ،ضٞه ٞهم وجٟؿحر الٗجلُاث
الُبُُٗت والخاعٍسُت ،خُض ًسً٘ ٧ل شخيء –باليؿبت ألصخاب َظا ال٨ٟغ-لٗجلُت ظضلُت جبضؤ بالًُ٣ت ؤو الُغٍدت
زم هًُ٣ها وؤزحرا الخهُلت٦ ،جا ؤن ٧ل شخيء ًدجل هًُ٣ه ف طاجه وجخجسٌ ًٖ الهغإ بُجهجا الخهُلت٣ً .ى٫
َُجل“ :بهىا ف البضاًت هدىاو٨ٞ ٫غة ها٢هتٞ ،خاصي مخىاً٢اتها بلى ؤن ًدل مدلها هًُ٣هاٚ ،حر ؤن َظا الى ٌُ٣جٓهغ
ُٞه الُٗىب هٟؿهاٞ ،ال ًب٣ى َغٍ ٤للسالم ؾىي ؤن هضمج بحن مداؾً الخهىعًٍ ف جهىع زالض ،وم٘ ؤن َظا الٗالط
مً قإهه ؤن ًدل اإلاك٨الث الؿاب٣ت وٍخ٣ضم بىا زُىة هدى “الخ٣ُ٣ت” ،بال ؤهه بضوعٍ ًخ٨ك ًٖ ٠مخىاً٢اثُٞ ،يكإ
()2

مً ظضًض مىيىٕ وهًُ٣ه ،زم ًغجَ ٟ٘ظا الخىا ٌ٢بُجهجا ف جأل ٠ظضًض ،وَ٨ظا صوالُ ،٪ختى ههل بلى م٣ىلت”.

آلُت الجضلُت ومغاخلها:
ج٣ىم آلُت الجضلُت ٖلى زالر مغاخل :ؤولها :ألاَغوخت ؤو الضٖىي ( )Thesisوه مججىٖت البراَحن ؤو ال٣ىاٖض
ألاولُت ،زم الىًُ٣ت ( )Antithesisوالتي ججشل مججىٖت ألاظىبت اإلاىاً٢ت ،وؤزحرا الخهُلت ( )Synthesisوه الخٛحر
الخانل مً جٟاٖل ال٣ىي اإلاخًاصة.

الجضلُت الخنظُمُت:
بطا جىضر ل ٪مٗجى الجضلُت لٛت وانُالخا ،وجبِىذ ل ٪آلُت الجضلُت ومغاخلها ،ؤم٨ىىا الاهخ٣ا ٫بلى اإلاٗجى الخال ،
ّ
()3
ىٓم واإلاىٓم له (اإلااؾؿاث
وَى الجضلُت الخىُٓجُت ( .)Regulatory Dialecticالجضلُت الخىُٓجُت ه نغإ بحن اإلا ِ
الا٢خهاصًت) ٢اثم ٖلى الخضا ٘ٞوالخىاف ف الٟٗل واعجبُذ بالخىُٓم ٖلى ؤؾاؽ ؤنها ؾلؿلت مً الدكغَٗاث الخىُٓجُت
ومداولت ببُا ٫ؤزغ جل ٪الخىُٓجاث ؤو ججاوػَا .خؿب ٦حن (ٞ ،)Kaneةن جىُٓم اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖباعة ًٖ ؾلؿلت
()0
()0
()1

اؾدىض ٧اع ٫ماع٦ـ ٖلى ال٨ٟغة َظٍ لُبلىع ٨ٞغة الجضلُت اإلااع٦ؿُت وه مً ؤؾـ الىٓغٍت اإلااع٦ؿُتٞ ،هى ًغي ؤن الغؤؾجالُت (ألاَغوخت) ؤهخجذ
هًُ٣ها وه الاقتراُ٦ت (الىًُ٣ت) ٞبرػ املجخج٘ الاقترا٧ي (الخهُلت).
اإلاىؾىٖت الٟلؿُٟت املسخهغة ،جغظجتٞ :ااص ٧امل وظال ٫الٗكغي وٖبض الغقُض ناص ،١صاع ال٣لم ،بحروث (بضون جاعٍش) ،م .002
مهُلر (جىُٓم) مً (هٓام) مشل ٧لجت (ج٣ىحن) اإلاإزىطة مً (٢اهىن) ،وٍ٣هض به مً الىاخُت الدكغَُٗت مهُلر (اللىاثذ الخىُٓجُت) ،التي حٗغٝ
مً الىاخُت ال٣اهىهُت بإهه ً٣هض بها (جىُٓم اإلاغا ٤ٞالٗامت وجغجُبها ،وجيؿُ ٤ؾحر الٗجل ف اإلاهالر وؤلاصاعاث الخ٩ىمُت) .ؤهٓغٖ :بض اإلاىٗم
البضعاوي“ ،اإلاضزل للٗلىم ال٣اهىهُت :الىٓغٍت اإلاٗانغة لل٣اهىن والىٓغٍت الٗامت للخ ،”٤صاع الجهًت الٗغبُت ،بحروث0744 ،م ،م .071
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مً الخضازالث الضوعٍت بحن ال٣ىي الؿُاؾُت والا٢خهاصًت اإلاخًاصة.

نظغٍت (حضلُت الخنظُماث) (:)Regulatory Dialectic Approach
عبجا ج٩ىن الخىُٓجاث ه الٗىهغ ألا٦ثر اقترا٧ا بحن ٧ل مضازل الابخ٩اع اإلاال والظي ظغي اٖخباعٍ ٧إخض ال٣ىي
الضاٗٞت لالبخ٩اع ،وبغٚم ؤن هٓغٍت ظضلُت الخىُٓجاث لم جىظض ف ألانل لخبرًغ الابخ٩اعاث اإلاالُت ،ل٨جها م٘ طل ٪ق٩لذ
ؤؾاؾا مخِىا ًج ً٨الاٖخجاص ٖلُه لخبرًغ ْهىع واهدكاع ال٨شحر مً الابخ٩اعاث اإلاالُت ًٞال ًٖ جٟؿحر الخٛحر ف
الخىُٓجاث ( ،)Kane 1981وج٣ىم ال٨ٟغة ألاؾاؾُت للجضلُت الخىُٓجُت ٖلى ؤن َىا ٥نغاٖا بحن الؿُاسخي (اإلا ّ
كغٕ)
والا٢خهاصي (اإلا ّ
كغٕ له) ،وٍجشل جىُٓم اإلااؾؿاث ؾلؿلت مً الخضازالث الضوعٍت بحن ال٣ىي الؿُاؾُت والا٢خهاصًت
اإلاخهاعٖت (.)Kane 1977, 1981
ٖاصة ما تهض ٝالخىُٓجاث لًجان صخت وؾالمت الىٓام اإلاال (بك٩ل زام آلُاث الض )٘ٞوخجاًت اإلاؿتهل٨حن
ومى٘ الخداًل والخٛغٍغ ،وػٍاصة ٗٞالُت ألاؾىا ١واإلااؾؿاث ،وجد ٤ُ٣بِئت جىاٞؿُت ٖاصلت لججُ٘ م٣ضمي السضماث
اإلاالُت واملخآٞت ٖلى ٢ضع مٗخبر مً الؿُاؾاث الاظخجاُٖت ،ل٨جها عٚم ٧ل طل ٪حٗخبر مً وظهت هٓغ اإلايكإة ٖاث٣ا
ؤمام َضٞها الغثِـ وَى حُٗٓم الثروةً .ىُل٦ ٤حن ف جدلُله مً الخاظت للخىُٓم ،وبتر٦حزٍ ٖلى الخىػَ٘ الازخُاعي
لالثخجان ،خُض ؾغٖان ما جخم جلبُت جل ٪الخاظت للدكغَٗاث (الخىُٓجاث) بٛغى جدؿحن الاؾخ٣غاع اإلاال وج٣لُل
الخ٩الُ ٠اإلاخىٗ٢ت لئلٞالؽ ٖلى صاٞع الًغاثب .جلبي الخ٩ىمت َظا الُلب مً زال ٫الخىُٓجاث والتي جُ٣ض ٢ضعة
البىى( ٥و٦ظا بُ٣ت اإلايكأث) ٖلى زل ٤الُ٣جت لخجلت ألاؾهم ولئلصاعة ٖلى خض ؾىاءٗٞ .لى ؾبُل اإلاشا ،٫مخُلباث عؤؽ
اإلاا ٫للبىى ٥ججبر البىىٖ ٥لى اؾدبضا ٫الضًىن باألؾهم (خ٣ى ١اإلالُ٨ت) مجا ًاصي بلى اهسٟاى ف ٧ل الٗىاثض
اإلاخىٗ٢ت (الغاٗٞت مشال) واإلاؼاًا الًغٍبُت (خُض ؤن الخىػَٗاث لِؿذ مٟٗاة مً الًغٍبت ٦جا َى خاٞ ٫ىاثض الضًىن).
َظٍ الُ٣ىص جسلٞ ٤غم عبدُت للبىى ٥التي ججض َغ٢ا لخجىب جل ٪الخىُٓجاث ولى بُغٍ ٤الخداًل مً زال ٫الالتزام
بالخىُٓجاث ق٨ال ال خ٣ُ٣ت .ف خالت مخُلباث عؤؽ اإلاا ٫بالبىىًٓ ،٥هغ طل ٪مً زال ٫اهسٟاى ج٩لٟت الخجىٍل ،مجا
ٌؿجذ للبىى ٥التي ج٣لل مً مخُلباث عؤؽ اإلااٖ ٫لى ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر جىاٞؿُت وجد ٤ُ٣مٗضالث ٖىاثض ؤٖلى .وهٓغا لهظا
الضا ٘ٞال٣ىيٞ ،ةن اإلاىْٟحن واإلاضًغًٍ ًهبذ لضيهم خاٞؼ الؾخسضام مىاعصَم ال٨بحرة وؿبُا لاللخٟا ٝخى ٫جل٪
اإلاخُلباث ،والىدُجت ه ؤن اللىاثذ (الخىُٓجاث) ج٣ل ٗٞالُتها بالخىاػي م٘ بًجاص وجُىٍغ َغ ١وؤؾالُب لخجاوػَا.
ٌكحر ٦حن بلى ؤن اإلاُالبحن بدىُٓجاث ٗٞالت ًالخٓىن ف ألازحر ؤن جل ٪الخىُٓجاث جهبذ ؤ٢ل ٗٞالُت وبالخال
ًُالبىن بخُٛحراث لؿض الشٛغاث اإلاىظىصة ،لُإحي الضوع بٗض طلٖ ٪لى جىُٓجاث ؤ٦ثر نغامت وحكضصا مضٖىمت مً
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الؿُاؾُحن .بٗض جل ٪الخُٛحراث ،ج٩ىن الضوعة ألاولى للٗجلُت ٢ض ججذ .ؾخٓل الخىُٓجاث الجضًضة حٗجل ٖلى جُُ٣ض
البىى( ٥واإلااؾؿاث) مً الٗجل ف الُغٍ ٤ألا٦ثر ٞاثضة للجؿاَجحن ،وبالخال ؾُٓهغ خاٞؼ لضي مىْٟي البى٪
واإلاضًغًٍ إلًجاص َغ ١ظضًضة لالمخشا ٫للخىُٓجاث الجضًضة ف الك٩ل ول٨ىه ً٣لل مً ٗٞالُت جل ٪الخىُٓجاث مً
خُض الجىَغ ،وم٘ جدى ٫جل ٪الجهىص لخجىب الخىُٓم بلى ؤق٩ا ٫ؤ٦ثر ٗٞالُتٞ ،ةن الُلب ٖلى ظىلت ظضًضة مً
بٖاصة الخىُٓجاث ًيكإ مغة ؤزغي ،لخبضؤ صوعة ؤزغي .وزالنت هٓغٍت الجضلُت الخىُٓجُت ؤهه خُض زجت جىُٓجاث ،زجت
ابخ٩اع ،بخٗبحر ؤص :١بصزا ٫ال٣ىة الؿُاؾُت ف ألامىع الا٢خهاصًت ًاصي بلى بضاًت ٖجلُت ظضلُت للخٗضًالث وٖ٨ـ
الخٗضًالث (.)Kane 1977
املسح لاصبي للضعاؾاث الؿاﺑﻘت املخػلﻘت ﺑاالﺑخهاعﺑالصناغت املالُت إلاؾلمُت:
لم ؤظض ُٞجا ونلذ بلُه مً صعاؾاث ؾاب٣ت مً اؾخسضم هٓغٍت الجضلُت الخىُٓجُت ف الهىاٖت اإلاالُت
ؤلاؾالمُت ،لظا ؾى٣ىم باؾخٗغاى ؤَم الضعاؾاث التي اَخجذ باالبخ٩اع اإلاال ف الهىاٖت ؤلاؾالمُت وجىيُذ الٟجىة
الٗلجُت اإلاىظىصة والتي جدخاط مٗالجتها ،واإلاخجشلت ف بؾ٣اٍ بٌٗ م٣اعباث الابخ٩اع اإلاال ٖلى الا٢خهاص ؤلاؾالمي.
ومً ظاهب آزغ ،ؾِخم اؾخٗغاى ؤَم الضعاؾاث التي جىاولذ الجضلُت الخىُٓجُت وجُبُ٣اتها املسخلٟت.

صعاؾاث الاﺑخهاعاملالي في الصناغت املالُت إلاؾلمُت:
جٓهغ الضعاؾاث التي جىاولذ الابخ٩اع اإلاال ف الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت جىىٖا م٣بىالٚ ،حر ؤن الى٣و بهجا َى ف
هٓغٍت الابخ٩اع اإلاال وبك٩ل زام ف مبرعاث وظىص الابخ٩اعاث اإلاالُت ف الا٢خهاص واإلاالُت ؤلاؾالمُت ،وُٞجا ًل ؤَم
الضعاؾاث التي ونلىا بلحها:
جىاولذ صعاؾت (٢ىضوػ ( )0105الهىضؾت اإلاالُت ؤلاؾالمُت :م٣اعبت ال ٪ٟوالترُ٦ب) ؤَم هٓغٍاث الابخ٩اع اإلاال ٢بل
ؤن جداو ٫بؾ٣اٍ هٓغٍت (ٖجلُت ال ٪ٟوالترُ٦ب) ٖلى الابخ٩اع ف الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،وخاولذ الضعاؾت
اؾخ٨كا ٝاإلاضي الظي ًج ً٨ؤن جد٣٣ه َظٍ اإلا٣اعبت ف جٟؿحر الابخ٩اعاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى
ؤن َىاٖ ٥ضصا ال بإؽ به مً اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت التي ججشل ٗٞال ٖجلُت  ٪ٞوجغُ٦ب ،وبالخال جىجر الىٓغٍت ف
جبرًغ الٗضًض مجها ،ولم ج٧ ً٨ل هخاثج ٖجلُاث ال ٪ٟوالترُ٦ب ف الهىاٖت ؤلاؾالمُت مد٣٣ت للهض ٝألاؾمى للهىضؾت
اإلاالُت وَى الٟ٨اءة الا٢خهاصًت واإلاهضاُ٢ت الكغُٖت.

اؾتهضٞذ صعاؾت (( )Al-Salem 2009ابخ٩اع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت) ( Islamic financial product
 )innovationصعاؾت مضي ابخ٩اعٍت اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،باؾخسضام مىهجُت ُُٟ٦ت (جدلُلُت) اؾدىضث ٖلى
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ظج٘ وجدلُل وظهاث هٓغ الخُبُُ٣حن والباخشحن ف مجا ٫اإلاالُت ؤلاؾالمُت .وٖلى الغٚم مً ؤن ابخ٩اع وجُىٍغ اإلاىخجاث
اإلاالُت َى ؤخض ٖىامل ب٣اء وهجى اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت٣ٞ ،ض جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ه٣و الىيىح لضي
الٗاملحن خُا ٫مٗجى الابخ٩اع اإلاال  ،واهسٟاى ابخ٩اعٍت (صعظت الابخ٩اع) اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،بال ؤهه ٢ض ًهٗب
حٗجُم جل ٪الىخاثج وؿبت بلى نٛغ حجم ُٖىت البدض.
اؾخٗغى ( )Karen 2013ف ٦خابه (اإلاالُت ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة :الابخ٩اعاث ،الخُبُ٣اث وؤًٞل اإلاجاعؾاث)
( )Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practicesؤؾـ ٖلم الا٢خهاص
ؤلاؾالمي واإلاالُت ؤلاؾالمُت ،والى٣ض اإلاىظه للىٓغٍت الا٢خهاصًت الىُى٦الؾُُ٨ت٢ ،بل ؤن ًدىاو ٫بٌٗ اإلاىخجاث اإلاالُت
اإلابخ٨غة مشل ؤصواث بصاعة الؿُىلت (مغابدت الؿل٘ ،ؤؾهم الؿلم ،ن٩ى ٥ؤلاظاعة ٢هحرة ألاظل ،قهاصاث اإلاكاع٦ت،
ال٣غوى اإلاخباصلت ،اجٟاُ٢اث بٖاصة الكغاء )...والابخ٩اعاث ف مجا ٫ألاٖجا ٫اإلاهغُٞت والٗ٣اعاث وألاؾهم وإصاعة ألانى٫
والٗضًض مً املجاالث ألازغي ،م٘ قغح البىاء ال٣اهىوي لخل ٪الابخ٩اعاث.

خاولذ صعاؾت ( ( )Seng et al. 2014اإلاىخجاث اإلاكخ٣ت والابخ٩اع ف اإلاالُت ؤلاؾالمُت) ( Derivative products and
 )innovation in Islamic finance: A hybrid tool for risk-sharing optionsحؿلُِ الًىء ٖلى بم٩اهُت َُ٩لت
زُاعاث مالُت بؾالمُت جىُىي ٖلى بم٩اهُت مكاع٦ت السُغ بضال مً ه٣ل السُغ ٦جا َى ف السُاعاث الخ٣لُضًت.
اؾدىضث ال٨ٟغة ٖلى الخى ٤ُٞبحن الىٖض واإلاغابدت وازخباع ما بطا ٧اهذ َظٍ الهُ٩لت ًج ً٨ؤن جإزظ ق٩ل زُاع بؾالمي
إلاكاع٦ت السُغ .وجبحن ؤن َظٍ ألاصاة جغجبِ باججاٍ الؿى( ١وي٘ عبذ ،وي٘ زؿاعة ،وي٘ حٗاص .)٫وٖلى الغٚم مً ؤن
هخاثج الضعاؾت ال ًج ً٨الخٗىٍل ٖلحها بك٩ل ٦بحر ،بال ؤنها جا٦ض ؤَجُت البدض ًٖ ؤصواث مكاع٦ت ألازُاع بضال مً
التر٦حز ٖلى ؤصواث ه٣ل السُغ ٖىض جُىٍغ ؤصواث بصاعة السُغ.

اهُل٣ذ صعاؾت (( )Agus 2016ابخ٩اع اإلاىخجاث باإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت) ( Product Innovation of Islamic
 )Financial Institutionsمً خ٣ُ٣ت ؤن وظىص اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت (بجا ٞحها البىى ٥ؤلاؾالمُت) ال ًجٞ ً٨هله
ًٖ وظىص اإلااؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت٦ .جا ؤن وظىص البىى ٥ؤلاؾالمُت ف زًم الخُىعاث التي حٗغٞها اإلاهغُٞت
الخ٣لُضًت ٌُٗي الاهُبإ ؤن مىخجاث البىى ٥ؤلاؾالمُت لِؿذ بال ج٣لُضا للجىخجاث الخ٣لُضًتٚ ،حر ؤن الخدلُل
الخاعٍخ ًٓهغ ؤن الىُْٟت الٟىُت للٗجلُاث اإلاهغُٞت ٢ض وظضث مىظ ألاًام ألاولى لئلؾالم بجا ف طل ٪اإلاٗامالث اإلاالُت
ال٣اثجت ٖلى ج٣اؾم ألاعباح والسؿاثغ٦ ،جا جغاظ٘ الىع٢ت صوع (مجلـ الكغَٗت الىَجي لٗلجاء بهضوهِؿُا) ف بٖاصة
جٟؿحر مٟهىم الٗجل اإلاهغف ؤلاؾالمي ،بجا ف طل ٪ابخ٩اع مىخجاث مالُت ظضًضة.
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الضعاؾاث الؿاﺑﻘت في مجاى الجضلُت الخنظُمُت:
ومً ظهت ؤزغيٞ ،ةن لىٓغٍت الجضلُت الخىُٓجُت جُبُ٣اث ف مجا ٫هٓغٍت الابخ٩اع اإلاال  ،وَى املجا ٫الشاوي الظي
وٗىُه .وُٞجا ًل جٟهُل َظًً املجالحن وؤَم ما جىنلىا بلُه ٖىض اإلاسر ألاصبي للضعاؾاث الؿاب٣ت:
جىاولذ صعاؾت (( )Finnerty 1972مغاجخت الؿىضاث الهٟغٍت :اؾخٗغاى للجضلُت الخىُٓجُت) ( Zero Coupon
 )Bond Arbitrage: An Illustration of the Regulatory Dialectic at Workبخضي مٗامالث اإلاغاجخت ()Arbitrage
والتي جج ً٨الكغ٦ت مً الاؾخٟاصة مً الٟغو ١الًغٍبُت والُ٣ىص الضولُت ٖلى جض٣ٞاث عؤؽ اإلاا .٫وحٗخبر مشل َظٍ
اإلاٗامالث طاث ؤَجُت ألنها جىضر بك٩ل ظل  ٠ُ٦جاصي (الجضلُت الخىُٓجُت) بحن الجهاث اإلاىٓجت والجهاث اإلاىٓم
لها بلى ْهىع الاخخ٩ا٧اث ( )Frictionsف ؤؾىا ١عؤؽ اإلاا ٫الٗاإلاُت وإلى الجهىص التي ًبظلها اإلاكاع٧ىن ف الؿى١
لالؾخٟاصة مً َظٍ الاخخ٩ا٧اث مً ؤظل الغبذ.

ًغي (٢( )Dos Santos 1996اهىن ٚالؽ-ؾدُٛا ٫والجضلُت الخىُٓجُت) ( Glass-Steagall and the regulatory
 )dialecticؤن البىى ٥حٗخبر ؤ٦ثر اإلااؾؿاث جىُٓجا م٣اعهت بالكغ٧اث ف الُ٣إ ٚحر اإلاال  ،وبالخال لضيها خاٞؼ بياف
لالبخ٩اع .وجاصي الابخ٩اعاث بضوعَا بلى اجساط مؼٍض مً ؤلاظغاءاث مً ظاهب الهُئاث الخىُٓجُت .و٢ض ون ٠بصواعص ٦حن
(َ )E. Kaneظا الخٟاٖل الظي ٌكبه الهغإ بحن ال ِ٣والٟإع “الجضلُت الخىُٓجُت” .ؤي ؤن مى٘ البىى ٥مً جبجي مؿاع
مدضص لخد ٤ُ٣ؤخض ؤَضاٞها ًسل ٤خاٞؼا لضي جل ٪البىى ٥إلًجاص َغٍ ٤بضًل لخد ٤ُ٣الهض ٝهٟؿه .وبخُبُ ٤جل٪
(الجضلُت الخىُٓجُت) ٖلى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت٣ٞ ،ض وظض الباخض ؤن اإلاهاع ٝججاوػث ٢اهىن ٚالؽ-ؾدُٛا٫
( )Glass-Steagallلؿىت 0711م مً زال ٫جُىٍغ مىخجاث مالُت ظضًضة ،مشل (خؿاباث الىصاج٘ اإلاغجبُت بالؿى.)١
وَٗخبر جدلُل (الخ٩الُ-٠الٗىاثض) ألي مىخج مال ٚحر م٨خجل ما لم ًإزظ بٗحن الاٖخباع ج٩الُ( ٠الجضلُت الخىُٓجُت)
التي ؾُدؿبب ٞحها.

وخؿب (( )Kane 2007عبِ قب٩اث ألامً الىَجي :ظضلُت باػConnecting National Safety Nets: The ( )0 ٫
 )Dialectics of the Basel II Contracting Processجخإل ٠مخُلباث لجىت باػ 0 ٫مً مباصت جىظحهُت بقغاُٞت جم
الخٟاوى ٖلحها مً ٢بل مجشل البىى ٥اإلاغ٦ؼٍت واللجان الخىُٓجُت الىَىُت التي ٧اهذ ؤًٖاء ف لجىت باػ ٫للغ٢ابت
اإلاهغُٞت .وحٗخبر َظٍ اللجىت ف خض طاتها اؾخجابت جىُٓجُت للٗىإلات ،التي جغبِ قب٩اث ألامان الىَىُت بُغ ١مضٞىٖت
بالؿى .١وقب٨ت ألامان اإلاال للبلض ه ٖ٣ض اظخجاع ؤوكإٍ و٦الء لهالر الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت َىٍلت ألاظل .وجٟؿغ
الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى ؾلُت ؤًٖاء املجلـ اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت اإلاالُت ٖلى الخٗا٢ض م٘ مضًغيها مً زال ٫الؿُاؾت
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املخلُت؛ إلااطا حؿجذ مخُلباث باػ 0 ٫ل٩ل بلض بدىُٟظ الاجٟا ١بُغ ١مسخلٟت بك٩ل ملخىّ ،وَى ما ؤصي بدىُٟظ
الىالًاث اإلاخدضة الجٟاُ٢ت باػ 0 ٫بلى ال٨شحر مً الك ،٪والجض ،٫والخإزحر؛ ٦جا ؤصث مىا٢كت الخىُٟظ بلى وي٘ البىى٥
الهٛحرة وال٨بحرة ومجلـ الاخخُاَي الاجداصي والهُئاث الخىُٓجُت الاجداصًت ألازغي جخهاعٕ يض بًٗها البٌٗ.

وحٗخبر صعاؾت (( )Kane 1988الخٟاٖل بحن الابخ٩اع والخىُٓم اإلاال ) ( Interaction of Financial And
 )Regulatory Innovationؤنال ف مجا ٫الخىٓحر إلاهُلر (الجضلُت الخىُٓجُت) ،خُض ًغي ( )Kaneؤن الخىُٓجاث
جداو ٫وي٘ ٢ىاٖض وُ٢ىص ٚحر مغخب بها ٖلى ؾلىُ٦اث َغ ٝآزغَ .ظٍ ال٣ىاٖض جبدض ؤًًا ًٖ اإلاى٘ ؤو ؤلاظباع ٖلى
ؤهىإ مدضصة مً الؿلىُ٦اث اإلاخٗل٣ت بالجهاث اإلاؿتهضٞت بالخىُٓم (الدكغَ٘) ،وف م٣ابل طلٞ ،٪ةن الجهت اإلاؿتهضٞت
بالخىُٓم ( )Regulateesجخٗلم ؾلؿلت مً ؾلىُ٦اث الخجىب ؤو الخداًل .الخىُٓجاث وججىب الخىُٓجاث ؤمغان
ًهٗب ظضا ٞهلهجاٞ ،ال٣ىاٖض والشٛغاث مترابُت ومىظىصة ف ؤي هو ٢اهىوي وف ٧ل هٓام حكغَع  ،وَظا الخجاوـ
الُبُع بحن الخىُٓجاث والخجىب ًخجلى ف بَاع مهجم لضٖ ٘ٞجلُت الابخ٩اع اإلاال والابخ٩اع الخىُٓمي ،وَظا الترابِ
َى ما ًج ً٨الانُالح ٖلى حؿجُخه بالجضلُت الخىُٓجُت.

خؿب صعاؾت (( )Furlong and Kwan 1999الخدضًض اإلاال والخىُٓم) ( Financial Modernization and
ً )Regulationج ً٨ؤن جيكإ ٢ىي الخدضًض اإلاال مً البِئت الساعظُت (ؤزغ جدغٍطخي) ،مشل الخ٣ضم ف ج٨ىىلىظُا
اإلاٗلىماث ،ؤو مً الىٓام الضازل  ،هدُجت للجضلُت الخىُٓجُت .وبهغ ٝالىٓغ ًٖ اإلاهضعٞ ،ةن الخدضًض اإلاال ًاصي
بلى مىٓجاث مالُت ؤ٦بر وؤ٦ثر حُٗ٣ضا ججٗل الهُا٧ل الخىُٓجُت وؤلاقغاُٞت ال٣اثجت ٚحر ٧اُٞت .وَٗغى الخدضًض اإلاال
جدضًاث ؤمام ناوع الؿُاؾاث ٖىض الغٚبت ف جد ٤ُ٣الخىاػن بحن مججىٖت مً ؤَضا ٝالؿُاؾت الٗامت ٧ىي٘
ؤؾاؽ ؾلُم ومصج٘ اإلاهاع ٝووي٘ ألاهٓجت اإلاالُت إلصاعة املساَغ الىٓامُت ف الؿى .١وف خحن ًجب ٖلى ناوع
الؿُاؾاث جدضًض ؤصواتهم للخٗامل م٘ الخٛحراث الضاثجتٞ ،ةن الُلب الطسم ٖلى اإلاىاعص الخىُٓجُت والابخ٩اعاث
الؿىُ٢ت اإلاؿخجغة مً اإلاغجر ؤن ًدض مً الاؾخجاباث الخىُٓجُت للبِئت اإلاخٛحرة بؿغٖت .وإصعا٧ا لظلً ،٪خُل٘ ناوٗى
الؿُاؾاث بالٟٗل بلى ؾض الٟجىة ًٖ َغٍ ٤حسسحر ٢ىي الؿى ١لخ٨جلت الغ٢ابت اإلاالُت والخىُٓم٦ ،جا ؤنها جدبجى ههجا
بقغاُٞا ًغ٦ؼ ٖلى ؾُاؾاث اإلااؾؿاث الٟغصًت بكإن ؤلاظغاءاث والًىابِ ،وف خحن ال ًؼا ٫ؤلاقغا ٝاإلاال ًغ٦ؼ ٖلى
اإلااؾؿاث الٟغصًت٣ٞ ،ض اجسظث زُىاث للخض مً يٗ ٠الىٓم.
وٍٓهغ اإلاسر ألاصبي الؿاب ،٤ؤن الضعاؾاث التي جىاولذ مىيىٕ الابخ٩اع اإلاال ف الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت جضوع
خى ٫خهغ الابخ٩اعاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ومىاٗٞها ؤو جُُ٣جها مً الىىاح الٟىُت والكغُٖت ،وبًٗها صعاؾاث ا٢ترخذ
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مىخجاث مالُت ظضًضة ،بِىجا لم جدىاو ٫جل ٪الضعاؾاث مىيىٕ :هٓغٍت الابخ٩اع اإلاال ؤلاؾالمي واإلا٣اعباث الىٓغٍت التي
ًج٨جها جٟؿحر وظىص الابخ٩اعاث اإلاالُت ف الهىاٖت ؤلاؾالمُت .وَٗخبر مىيىٕ الابخ٩اع اإلاال ف الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت
مً ؤ٢ل اإلاىيىٖاث التي خُٓذ بٗىاًت الباخشحن ف الا٢خهاص ؤلاؾالمي ،وبك٩ل زام هٓغٍاث الابخ٩اع اإلاال  ،وحٗخبر
َظٍ الضعاؾت ألاولى مً هىٖها ُٞجا اَلٗذ ٖلُه مً صعاؾاث ف مجا ٫اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،وبك٩ل زام اؾخسضام
بخضي م٣اعباث الابخ٩اع اإلاال (م٣اعبت الجضلُت الخىُٓجُت) وإؾ٣اَها ٖلى الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت.
بلى ماطا تهض ٝالخىُٓجاث ف الُ٣إ اإلاال ؟ وما َى الهض ٝمً جىُٓم اإلااؾؿاث اإلاالُت:
ف ْل ؾى ١خغٞ ،ةن الخىُٓجاث اإلاالُت تهضٖ ٝجىما بلى جدؿحن ،الخٟاّ ؤو ٖلى ألا٢ل الخىا ٤ٞم٘ ألاَضاٝ
الغثِؿت الخالُت ( :)Akhtar 1983بِئت جىاٞؿُت لخ٣ضًم السضماث اإلاالُت ،صخت وؾالمت آلُاث الض ٘ٞوبك٩ل ؤٖم
صخت وؾالمت الىٓام اإلاال  ،الخجاًت واإلاٗالجت الٗاصلت لٗجالء (َالبي) السضماث اإلاالُت ،الخاظت للٟٗالُت والخىاػن ف
بصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت .وٍضزل يجً ألاَضا ٝالغثِؿت الؿاب٣ت ؤَضا ٝؤزغي ،هظ٦غ مجها :الخٟاّ ٖلى ألامً
والؿالمت ،خجاًت اإلاؿتهل٨حن ،ججىب الخداًل والٛغع ،جُىٍغ ٟ٦اءة اإلااؾؿاث وألاؾىا ،١جدؿحن ؾُىلت ؤهٓجت
الض ،٘ٞصٖم الؿُاؾاث الاظخجاُٖت ،ويجان اإلاىاٞؿت الٗاصلت.
و٢ض بُيذ ججاعب ٖضًضة ؤن ماؾؿاث ؤلاًضإ والبىىٖ ٥اهذ لٗ٣ىص مً اإلااؾؿاث التي ال جًبُها ألاهٓجت
الخا٦جت للىٓام اإلاال  ،ف خحن ًج٨جها ج٣ضًم ال٨شحر مً السضماث اإلاالُت ومىاٞؿت البىى .٥وٖلى ؤًت خاٞ ،٫ةن
الخىُٓجاث والدكغَٗاث اإلاالُت ًجب ؤن جخىاءم وجخجاشخى م٘ الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي.
وعٚم ؤن ال٣ىاهحن والدكغَٗاث ،جبضو هٓغٍا مُٟضة وعاجٗت ،بال ؤهه ف الخُبُٞ ،٤ةن ال٨شحر مً َظٍ ألاَضاٝ
جخهاصم ُٞجا بُجها ،وم٘ طل ٪حؿعى الخىُٓجاث للجىاػهت بحن جل ٪الخهاصماث بجا ًخجاشخى واإلاهلخت الٗامت .ل٣ض ٧ان
جإزحر الخٛحراث اإلاالُت (الابخ٩اع اإلاال ) قضًضا ٖلى الىٓام اإلاال وبالخال ٖلى ٢ضعة الخىُٓجاث لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها ،خُض
ًاصي الابخ٩اع اإلاال بلى ػٍاصة خضة الخهاصماث بحن ألاَضاٖ .ٝلى ؾبُل اإلاشا ،٫اػصاص الخىاٞـ ٖلى ج٣ضًم السضماث
اإلاالُت بك٩ل ظىَغي زال ٫الؿىىاث ألازحرة ،لٖ ً٨ىامل ٦شحرة مغجبُت باالبخ٩اع اإلاال (مشل املساَغ اإلاتزاًضة ف ٖجلُت
الىؾاَت اإلاٗخجضة ٖلى ؤؾىا ١اإلاا ٫واهسٟاى َىامل الغبذ بؿبب ج٣لو الٟغ ١بحن ج٩لٟت الخهىٖ ٫لى الخجىٍل
وؤؾٗاع ٞاثضة ؤلا٢غاى) ؤصث بلى يٗ ٠اؾخ٣غاع وؾالمت الىٓام اإلاال ٦ .ظل ٪ؤصث الابخ٩اعاث اإلاالُت بلى نٗىباث
ومكا٧ل ٦بحرة ف بصاعة صٞت الؿُاؾت الى٣ضًت مً َغ ٝالؿلُاث الى٣ضًت .مً ؤَم ألامشلت التي جىضر  ٠ُ٦جاصي
الابخ٩اعاث اإلاالُت مشال بلى نٗىبت بصاعة الؿُاؾت الى٣ضًتَ ،ى اؾخسضام اإلااؾؿاث اإلاالُت ألصواث مالُت حؿخضع
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒض النغٍﻢ أخمض قنضوػ  ،الجضلُت الخنظُمُت :إلى أي مضى ًمننها جفؿحراﺑخهاعاملنخجاث املالُت
إلاؾلمُت؟

الاخخٟاّ باخخُاَاث مىسًٟت وؤخُاها ال حؿخضع ؤًت اخخُاَاث هٓامُت ،ؤصي طل ٪بلى ج٣لُل جإزحر ؾُاؾت وؿبت
الاخخُاَي.
قﻮاهض الجضلُت الخنظُمُت في الاقخصاص إلاؾلمي
ًىظض ف الا٢خهاص ؤلاؾالمي قىاَض جضٖ ٫لى وظىص الجضلُت الخىُٓجُت ،بط هجض ؤن حكغَٗاث ظضًضة جهضع جالُت
ملخاوالث ألاٞغاص ججاوػ الدكغَٗاث الخالُت ،وؾىظ٦غ ُٞجا ًل بٌٗ جل ٪الكىاَض:

من الﻘغآن النغٍﻢ:
٢ا ٫هللا حٗالى :ﭽ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿
﯀ ﯁ ﯂            ﭼ [اليؿاء ،]040-041 :ؤي ؤن هللا
حٗالى خغم ٖلى الحهىص َُباث ٧اهذ ؤخلذ لهم وإلاً ٢بلهم بؿبب ْلجهم ونضَم ًٖ ؾبُل هللا وؤ٧لهم الغبا وؤ٧ل ؤمىا٫
الىاؽ بالباَل ،والخدغٍم َىا ٖ٣ىبت لهم وجغبُت لهم لٗلهم ًغظٗىن ًٖ ْلجهم.

من الؿنت النﺒﻮٍت:
ًٖ ؾٗض بً ؤبي و٢ام (هنع هللا يضر)٢ :ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم” :بن ؤٖٓم اإلاؿلجحن ف اإلاؿلجحن ظغما مً ؾإ٫
ًٖ شخيء لم ًدغم ٖلى اإلاؿلجحن ٞدغم ٖلحهم مً ؤظل مؿإلخه”(٢ .)1ا ٫ؤلامام الىىوي ف قغح مؿلم :والهىاب الظي
٢اله السُابي وناخب الخدغٍغ وظجاَحر الٗلجاء ف قغح َظا الخضًض ؤن اإلاغاص بالجغم َىا ؤلازم والظهب ،بلى ؤن ٢ا:٫
٢ا ٫السُابي وٚحرٍَ :ظا الخضًض ُٞجً ؾإ ٫ج٩لٟا ؤو حٗىخا ُٞجا ال خاظت به بلُهٞ ،إما مً ؾإ ٫لًغوعة بإن وٗ٢ذ له
َ ْ َُ َ ْ َ ّ ْ
الظِ ٦غ٢ .ا ٫ناخب الخدغٍغ وٚحرٍُٞ :ه صلُل ٖلى
مؿإلت ٞؿإٖ ٫جها ٞال بزم ٖلُه وال ٖخب ل٣ىله حٗالىٞ :اؾإلىا ؤَل ِ
ؤن مً ٖجل ما ُٞه بيغاع بٛحرٍ ٧ان آزجا .اهخهى .وَظا ٌٗجي ٧ىن الصخيء ٢ض ًدغم مً ؤظل ؾاا ٫الؿاثل ف ػمً
الدكغَ٘ ،ؤما بٗض مىجه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞال.

من أخضر طنﺒا ،أخضزنا لﻪ غﻘﻮبت:
عوي ًٖ ػٍاص بً ؤبُه ف زُبخه الكهحرة بالبتراء٢ ،ىله( :و٢ض ؤخضزخم ؤخضازا لم ج ً٨و٢ض ؤخضزىا ل٩ل طهب

()0

الغاوي :ؾٗض بً ؤبي و٢ام ،املخضر :مؿلم ،اإلاهضع :صخُذ مؿلم ،الجؼء (والهٟدت) ،0136 :خ٨م املخضر :صخُذ.
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ْ َ
َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
ّللا ل٨م م ًْ ُؾلُا ِه ِه ُٖ ُ٣ى َبت .وٍٓهغ مجا ؾب ٤ؤن َىا ٥ؾىت
٧ :٠لجا ؤخضزخم طهبا ؤخضر
ٖ٣ىبت)٦ ،جا ٢ا ٫بٌٗ الؿل ِ
٧ىهُت ٢غٍبت مً مٟهىم الجضلُت الخىُٓجُت التي ؾب ٤ونٟهاً ،يخج ٖجها مججىٖت مً عصوص ألاٗٞا ٫اإلاخهاعٖت بحن
اإلاىٓم والسايٗحن للخىُٓجاث .بل بهه ال ج٩اص جسلى الخُاة الُىمُت لؤلٞغاص مً وظىص َظا الهغإٞ ،جشال ٢ض هجض ؤن
ألاٞغاص ًٟغَىن ف الؿغٖت ٖىض ُ٢اصة الؿُاعة ،لُإحي ٢غاع بىي٘ الٞخت جىضر الؿغٖاث اإلاؿجىح بهاٚ ،حر ؤن ألاٞغاص
ً٩ىهىن ٚالبا ؤ٢ل التزاما ،لخإحي بظغاءاث ؤ٦ثر حكضصا ٧ىي٘ مُب ؤو وي٘ ٧امحرا لغنض الؿغٖت ،ومغة ؤزغي ،ؾىجض
ؤٞغاصا ً٩ىن لضيهم صا ٘ٞلخجاوػ الاظغاء ،لخ٩ىن ال٣ىاهحن الخالُت ؤ٦ثر حكضصا وعصٖا.

الجضلُت الخنظُمُت وجؼﺒُﻘاتها في الصناغت املالُت الخﻘلُضًت:
ًىظض ف الىٓام الا٢خهاصي قىاَض ٦شحرة جضٖ ٫لى الجضلُت الخىُٓجُت ،وف مجاالث ٖضًضة ،و٢ض ؾب ٤ؤلاقاعة
بلى جُىع مخُلباث لجىت باػ ،٫و ٠ُ٦اهخ٣لذ مً باػ 0 ٫بلى باػ ،1 ٫و٦ظل ٪الخا ٫ختى ف الٟتراث ال٣هحرة٦ ،جا َى
الخانل مشال ف ٢اهىن ٞىل٨غ ،والظي اهخ٣ل مً  1نٟداث ٖىض بنضاعٍ ابخضاء (ؾىت ٢ ،)0116بل ؤن ًيخ٣ل بلى خىال
 0111نٟدت نهاًت 0101م٦ .ظلٌٗ ٪خبر جُىع الدكغَٗاث اإلاهغُٞت بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت والخُٛحراث التي
مؿذ الُ٣إ اإلاهغف مشاال عاجٗا ًٖ آلُت ؾحروعة الجضلُت الخىُٓجُت ،وُٞجا ًل جٟهُل طل:٪

لاػغوخت :مغخلت الشلزِناث ﺑالﻮالًاث املخدضة لامغٍنُت وقانﻮن غلؽ-ؾُغاى
بٗض ؤػمت ال٨ؿاص ال٨بحر لؿىت 0707م ،وظهذ ؾهام الاتهام للُ٣إ اإلاال وبك٩ل ٦بحر ؤوكُت اإلاًاعباث الٗالُت
ف الُ٣إ اإلاال والخضازل الىُْٟي الخانل آهظا ٥بحن البىى ٥الخجاعٍت والبىى ٥الاؾدشجاعٍتٞ ،هضع ٢اهىن البىى٥
( )The Banking Act of 1933ؤو ٢اهىن (ٚالؽ-ؾدُجل) ( )The Glass-Steagall Legislationوالظي ً٣ىم ٖلى ؤعبٗت
ع٧اثؼ ه  :الاوعا ١اإلاالُت ،واإلاهاع ٝالخجاعٍت ،والكغ٧اث الخجاعٍت وؤوعا ١الاؾدشجاع اإلاالُت٦ ،جا اهُىي ال٣اهىن ٖلى
مججىٖت مً الًىابِ الهاعمت ججاٍ البىى ،٥مجها مى٘ مضٞىٖاث الٟىاثض ٖلى الىصاج٘ الخجاعٍت جدذ الُلب ،الؿجاح
للبىى ٥بالٗجل  ِ٣ٞف السضماث اإلاهغُٞت ،حٗؼٍؼ الًىابِ الجٛغاُٞت ل٣اهىن ماٞ ٥اصن ( Mc Faden Act of
 ،)1927وإوكاء الكغ٦ت الاجداصًت للخإمحن ٖلى الىصاج٘ ( .)FDICؤما ماؾؿاث الاصزاع وؤلا٢غاى ( Savings and
٣ٞ )Loansض جل٣ذ حٗلُجاث خى ٫ؤؾٗاع الٟاثضة والخإمحن ٖلى الىصاج٘ ٦ىدُجت ل٣اهىن ٢غى الؿ ً٨الٟضعال
( )Federal Home Loan Act of 1932و٢اهىن ؤلاؾ٩ان الىَجي ( )National Housing Act of 1934و٢اهىن حٗضًل
ؾٗغ الٟاثضة ( .)Interest Rate Adjustment Act of 1966باليؿبت الجداصاث الاثخجان٣ٞ ،ض جم جىُٓجها مً زال٫
٢اهىن الاثخجان الىَجي ( )National Credit Union Act of 1924ومججىٖت مً الدكغَٗاث ( )Amendmentsؾىت

41

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒض النغٍﻢ أخمض قنضوػ  ،الجضلُت الخنظُمُت :إلى أي مضى ًمننها جفؿحراﺑخهاعاملنخجاث املالُت
إلاؾلمُت؟

0751م ،وؤزحرا نضعث جباٖا مججىٖت مً الخٗلُجاث الٟضعالُت اإلاخٗل٣ت باإلاخضاولحن وبىى ٥الاؾدشجاع مً زال٢ ٫اهىن
ألاوعا ١اإلاالُت ( )Securities Act of 1933و٢اهىن جضاو ٫ألاوعا ١اإلاالُت (.)Securities Exchange Act of 1934

النﻘُظت :النشحرمن الانتهاماث وقانﻮن الػصغنت املالُت
ٖاصة ما حك٩ل ال٣ىاٖض الدكُٛلُت والخىُٓجاث التي حؿتهض خجاًت ٞئت مُٗىت صاٗٞا ٢ىٍا للجاؾؿاث ألازغي
إلًجاص سٛغاث ،لظا حؿعى َظٍ اإلااؾؿاث والتي ٧اهذ ٖغيت للخىُٓجاث لخ٣لُل ج٩الُ ٠الخىُٓجاث مً زال ٫الاظتهاص
ف بًجاص مبخ٨غاث مالُت ف ق٩ل مىخجاث وٖجلُاث ظضًضة جؼٍض الٟ٨اءة الا٢خهاصًت للجٗامالث اإلاالُت ،وَظا ٗٞال ما
خهل بٗض بنضاع ٢اهىن ٚالؽ-ؾُٛا٣ٞ ،٫ض ٖغٞذ الٟترة التي جلذ نضوعٍ زىعة ٚحر مؿبى٢ت مً الابخ٩اعاث اإلاالُت،
و٢ض ؾاع الىٓام اإلاال ألامغٍ٩ي و٢ ٤ٞاهىن (ٚالؽ-ؾدُجل) بلى ٚاًت الشجاهِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍٚ ،حر ؤهه وبخدٟحز
مً ألاصاء ال٣ىي للُ٣إ اإلاال والا٢خهاصي الخ٣اّ ،
ًٚذ واقىًُ الُغ ًٖ ٝاهتها٧اث وججاوػاث جىُٟظ َظا ال٣اهىن
مً ظاهب اإلاهاع ٝواإلااؾؿاث اإلاالُت٢ ،بل ؤن ًُيخج ي ِٛالبىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت ٖلى الجهاث ؤلاقغاُٞت بلٛاء
ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن ،وٍهضع بضال مىه ٢اهىن الٗهغهت اإلاالُت ( )The Financial Modernization Act 1999ؤو ما ٖغٝ
ؤًًا ( ،)The Gramm-Leach-Bliley Actوالظي مىذ ال٨شحر مً اإلاغوهت والخغٍت للبىى ٥الاؾدشجاعٍت ف اؾدشجاع الىصاج٘
التي لضيها ،والتي ُ
اٖخبرث الخ٣ا ؤخض ؤَم ؤؾباب ألاػمت اإلاالُت لؿىت 0115م ،وؾغٖذ بةنهاء الٗجل به.

الحصُلت :قانﻮن ﻓﻮلنغ
٢ضم ال٣اثجىن ٖلى الىٓام اإلاال ألامغٍ٩ي ٢اهىن ٞىل٨غ (ٖ )The Volcker Actلى ؤهه ال٣اهىن اإلاٗاص ٫الخضًض
ل٣اهىن ٚالؽ  -ؾدُجل لٗام 0711م .وَى الخانل ٗٞال٨ٞ ،جا ٧ان نضوع ٢اهىن (ٚالؽ-ؾدُجل) ٖام 0711م بٗض
ؤػمت ال٨ؿاص ال٨بحر ٖام 0707م والظي ٧ان بخضي ؤَم مؿبباجه (ؤي ال٨ؿاص) ؤوكُت اإلاًاعباث الٗالُت ف الُ٣إ
اإلاال ٞ ،ةن ْهىع ٢اهىن ٞىل٨غ ٧ان بٗض ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ( ،)0101-0115بل بن نضوعٍ ٧ان زال ٫ألاػمت هٟؿها
ؾىت  ،0116وإن ٧ان جُبُ٣ه الٟٗل ابخضاء مً ؾىت 0102م ،وُٞه باجذ اإلاهاع ٝالامحرُ٦ت ف مىاظهت جضابحر مدكضصة
جخٗل ٤باإلاًاعباث التي ُ
اٖخبرث ؤنها ؤصث صوعا عثِؿُا ف جٟجحر ؤػمت اإلاا ٫الٗاإلاُت (.)0101-0115
و٢اهىن بىٞ ٫ىل٨غ (وَى ظؼء مً ٢اهىن صوص ٞغاهThe Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer ( )٪
٢ )Protection Actاهىن ناعم خٓغ ٖلى اإلاهاع٢ ٝبى ٫وصاج٘ واؾخسضامها للجًاعبت لخؿابها السام ،وججى٘
اإلاهاع ٝمً الخٗامل باألوعا ١اإلاالُت٦“ ،ظل ٪لِـ ف وؾ٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت ٢بى ٫الىصاج٘ ،وجدٓغ ٖلى اإلاهاعٝ
واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤن ج٩ىن لها مجالـ بصاعة مخضازلت ،وٚحرَا مً الًىابِ .وٍىضر الك٩ل ( ،)0آلُت ؾحر الجضلُت
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الخىُٓجُت ف الُ٣إ اإلاهغف ألامغٍ٩ي مىظ ؤػمت ال٨ؿاص ال٨بحر  0707بلى آلان.

قهل ( :)1الجضلُت الخنظُمُت للﻘؼاع املصغفي لامغٍهي

هل ًمنن الخنﺒؤ ﺑالخالي؟
ٖلى الغٚم مً ؤن ٧ل البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت ؾاعٖذ ف اجساط بظغاءاث ؾغَٗت للخإ٢لم م٘ ألاخ٩ام الجضًضة
(٢اهىن ٞىل٨غ ( ))The Volcker Actختى ال ج٩ىن ٖغيت للجؿاءلت ال٣اهىهُت مً الجهاث ؤلاقغاُٞت ،بال الٗضًض مجها
ؤبضي جدٟٓا قضًضا ججاٍ ال٣ىاهحن الجضًضة ،واٖخبروَا ٦ؿغا إلابضؤ مخجظع ف الىٓام الغؤؾجال وَى الخغٍت
الا٢خهاصًت ،ولظا ٞةن الٛالب َى ؤن حؿعى البىى ٥آلان للخسلو مً يىابِ ال٣اهىن مً زال ٫البدض ًٖ ابخ٩اعاث
مالُت جج ً٨مً ججاوػ جل ٪الخىُٓجاث ،وٖلى طلُٞ ٪ج ً٨جى ٘٢ؤهه ف م٣ابل الؿع للبدض ًٖ مىخجاث لخجاوػ
الخىُٓجاث الخالُتٞ ،ةن صوع اإلاىٓم آث ال مدالت ب٣ىاهحن وجىُٓجاث ؤ٦ثر حكضصا ،لخبضؤ صوعة ظضلُت ؤزغي.
جؼﺒُق الجضلُت الخنظُمُت غلى الصناغت إلاؾلمُت

الضوعة الجضلُت للخﻮعق في الصناغت املالُت إلاؾلمُت:
الخىعَ ١ى قغاء ؾلٗت لُبُٗها بلى آزغ ٚحر باجٗها ألاو ٫للخهىٖ ٫لى الى٣ض .مشا ٫طل ٪ؤن ٌكتري ؾلٗت بشجً
ً
ماظل زم ًبُٗها آلزغ ه٣ضا لُدهل ٖلى زججها الخا ٫لغٚبخه ف الخهىٖ ٫لى الى٣ضٞ .ةن باٖها بلى هٟـ باجٗها ألاو٫
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ٞهي الُٗىت اإلاجىىٖت ،ؤما بن باٖها بلى َغ ٝزالض ٞهي الخىع )1(.١ؤما الخىع ١اإلاىٓم ٞهى مٗاملت اؾخسضمتها بٌٗ
اإلاهاع ٝؤلاؾالمُت ٖلى الىدى الخال ٣ً :ىم اإلاهغ ٝبٗجل هجُي ًخم ُٞه جغجِب بُ٘ ؾلٗت (لِؿذ مً الظَب ؤو
الًٟت) مً ؤؾىا ١الؿل٘ الٗاإلاُت ؤو ٚحرَاٖ ،لى اإلاؿخىع( ١اإلاخجى )٫بشجً آظلٖ ،لى ؤن ًلتزم اإلاهغ ٝـ بما بكغٍ ف
()2

الٗ٣ض ؤو بد٨م الٗغ ٝوالٗاصة ـ بإن ًىىب ٖىه ف بُٗها ٖلى مكتر آزغ بشجً خايغ ،وحؿلُم زججها للجؿخىع.١

ل٣ض مغ جُبُ٣ٖ ٤ض الخىع ١ف الهىاٖت ؤلاؾالمُت خ٣ُ٣ت بجا ٌؿمى هٓغٍت الجضلُت الخىُٓجُت ،وجىضر اإلاغاخل
الخالُت الضوعة الجضلُت للخىع:١
لاػغوخت :قغاعمجمؼ الفﻘﻪ إلاؾلمي ﺑئحاػة الخﻮعق الفﻘهي
جًاٞغث الٟخاوي اإلاٗانغة ٖلى ظىاػ بُ٘ الخىع ،١ومً طل ٪هجض ٢غاع مجج٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الخاب٘ لغابُت الٗالم
ؤلاؾالمي ف صوعة ماججغٍ السامؿت ٖكغة (اإلاىٗ٣ض ف م٨ت ٖام َ0207ـ) ،و٦ظا َُئت ٦باع الٗلجاء ف اإلاجل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت واللجىت الضاثجت ٞحها٦ ،جا ؤٞتى بجىاػٍ اإلاٟتي الٗام للججل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الؿاب ٤الكُش ٖبض الٗؼٍؼ
ابً باػ-عخجه هللا ،وٚحرٍ ٦شحر مً ؤَل الٗلم.

ً
(  (0طَب ظجهىع ال٣ٟهاء بلى ظىاػ قغاء الغظل ؾلٗت باألظل وبُٗها بلى ٚحر باجٗها ه٣ضا وٚغيه الخهىٖ ٫لى الى٣ىص ،و٧لجت الخىع ١مً ٖباعاث
الخىابلت .ؤما اإلاظاَب ألازغي ُٗٞغى ٣ٞهائَا بلى الخىعٖ ١ىض الخضًض ًٖ الُٗىت ُٟٞغ٢ىن بُجها وه مجىىٖت وبحن الخىع ١وَى ظاثؼ ٖىض
ظجهىعَم .واؾخضلىا ٖلى ال٣ى ٫بالجىاػ بال٨خاب والؿىت والُ٣اؽ .ؤما ال٨خاب ٣ٞىله حٗالى“ :وؤخل هللا البُ٘” بط ًض ٫طلٖ ٪لى بباخت ٧ل بُ٘ بال ما
ص ٫صلُل مٗخبر ٖلى خغمخه وال صلُل َىا ٖلى خغمت الخىع ١و٢ض ازبذ قُش ؤلاؾالم ابً جُجُت عخجه هللا ؤن ألانل ف الٗ٣ىص والكغوٍ ؤلاباخت بال ما
ص ٫الضلُل ٖلى خغمخه .ومً الؿىت ٖلى ألاخاصًض ف البُ٘ وه ف هٟـ اإلاٗجى .ؤما الُ٣اؽ ٞؤلن البُ٘ جىاٞغث ُٞه ؤع٧اهه وقغوَه وزال مً
اإلاٟؿضاث ٧الٛغع والجهالت والغبا وهدى طل .٪و٢ض طَب قُش ؤلاؾالم ابً جُجُت و٦ظا جلجُظٍ ابً الُ٣م بلى ٖضم ظىاػ الخىع ١م٘ ؤن اإلاكهىع ٖىض
الخىابلت الجىاػ .و٢ض ط٦غ ابً جُجُت عخجه هللا ل٣ىله َظا مؿدىضًً ألاو ٫اهه مً بُ٘ اإلاًُغ و٢ض وعص الىهي ًٖ بُ٘ اإلاًُغ ،والشاوي اهه خُلت ٖلى
الغبا .و٢ض جًاٞغث الٟخاوي اإلاٗانغة ٖلى ظىاػ َظا البُ٘ ،مجها ٢غاع مجج٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الخاب٘ لغابُت الٗالم ؤلاؾالمي ف صوعة ماججغٍ السامؿت
ٖكغة (عظب َ0207ـ) خُض ٢غع ظىاػ الخىع ،١و٦ظا َُئت ٦باع الٗلجاء ف اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت واللجىت الضاثجت ٞحها٦ ،جا ؤٞتى بجىاػٍ اإلاٟتى
الٗام للججل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الؿاب ٤الكُش ٖبض الٗؼٍؼ ابً باػ عخجه هللا (مججىٕ ٞخاوي وم٣االث مخىىٖت ط 07م )71واإلاٟتي الٗام ألاؾب٤
ؾجاخت الكُش دمحم بً ببغاَُم آ ٫الكُش (ٞخىي ع٢م  0347اإلايكىعة ف املجلض الؿاب٘ مً ٞخاوي وعؾاثل).
ووكحر َىا بلى َظا خ٨م الخىع ١اإلاٗغو ،ٝؤما ف مشالىا ٞةهه ًخٗل ٤بالخىع ١اإلاىٓم وَى مٗاملت مالُت هجغيها بٌٗ اإلاهاع ٝؤلاؾالمُت ،خُض ً٣ىم
اإلاهغ ٝبٗجل هجُي ًخم ُٞه جغجِب بُ٘ ؾلٗت (لِؿذ مً الظَب ؤو الًٟت) مً ؤؾىا ١الؿل٘ الٗاإلاُت ؤو ٚحرَاٖ ،لى اإلاؿخىع ١بشجً آظلٖ ،لى
ؤن ًلتزم اإلاهغ ٝـ بما بكغٍ ف الٗ٣ض ؤو بد٨م الٗغ ٝوالٗاصة ـ بإن ًىىب ٖىه ف بُٗها ٖلى مكتر آزغ بشجً خايغ ،وحؿلُم زججها للجؿخىع.١
( )0ؤهٓغٖ :بض الىَاب ببغاَُم ؤبى ؾلُجان٣ٞ“ ،ه اإلاٗامالث الخضًشت” ،قغ٦ت الغاظخ اإلاهغُٞت (املججىٖت الكغُٖت) ،صاع ابً الجىػي ،م٨ت
اإلا٨غمت ،اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،الُبٗت ألاولىَ0204 ،ـ ،م  ،401و٦ظا ال٣غاع الشاوي ملجلـ املجج٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي (عابُت الٗالم
ؤلاؾالمي) ،الضوعة  ،05م٨ت اإلا٨غمتَ0202/01/01-07 ،ـ خى ٫مىيىٕ “الخىع٦ ١جا ججغٍه بٌٗ اإلاهاع ٝف الى٢ذ الخايغ”.
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النﻘُظت :اندكاعصﻮعلشحرة من الخﻮعق غحرالؿلُﻢ قغغا
ما الظي خضر بٗض طل٪؟ الخانل بٗض طلَ ٪ى ْهىع ال٨شحر مً اإلاٗامالث الغبىٍت جدذ اؾم الخىع ،١ف خحن
٧اهذ ٢غاعاث املجام٘ ال٣ٟهُت والٗلجاء مخٗل٣ت ؤؾاؾا بالخىع ١ال٣ٟهي الظي ظاء ف ٦خب ال٣ٟه (وَى اإلا٣هىص ف
ألاَغوخت) .مً بحن الخُبُ٣اث التي قاٖذ واهدكغث ،هظ٦غ نىعجحن ًٓهغ ف ٧لحهجا ؤن جُبُ ٤الخىعً ١خم بك٩ل
مكىٍ ؤزغظه ًٖ خ٣ُ٣خه وظٗله بما مٗاملت نىعٍت ؤو جداًال .الهىعة ألاولى :ؤن حكتري ؾلٗت بإ٢ؿاٍ ،وجبُٗها ٖلى
مً اقترًتها مىه هٟؿه ،وَى ما ٌؿمى (بُ٘ الُٗىت) ،وؾجُذ بالُٗىت ألن ٖحن الؿلٗت التي باٖها عظٗذ بلُه بُٗجها،
وَى مدغم ،ألهه خُلت اجسظث للخىنل بها بلى ال٣غى بؼٍاصة عبىٍتٞ ،هاعث بظل ٪مدغمت ٖىض ظجهىع الٗلجاء،
الهىعة الشاهُت :جىع ١البىى ٥ؤو الخىع ١اإلاىٓم ،ونىعجه ؤن حكتري مً البى ٪بًاٖت باأل٢ؿاٍ -وف الٛالب ج٩ىن
ّ
مغابدت ،زم جى ِ٧ل البى ٪ف بُٗها ه٣ضا.
الحصُلت :املغخلت الشالشت-جدغٍﻢ الػُنت والخﻮعق املنظﻢ
بٗض اهدكاع ٖ٣ىص الخىع ١التي ؾب ٤ونٟها ،حٗالذ ؤنىاث ٦شحرة خى ٫مكغوُٖت جل ٪الٗ٣ىص ،زانت بٗض
اهدكاعَا بك٩ل عَُب بحن البىى ٥ؤلاؾالمُت ،وناع الخجُحز بحن َظٍ الٗ٣ىص وال٣غوى بٟاثضة نٗبا ألَل الخسهو
ًٞال ًٖ الٗامت مً الىاؽ ،لُهضع ٢غ ٌاع مً املجج٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي (0111مَ0202-ـ) ُٞه جدغٍم الخىع ١اإلاىٓم،
جدظًغ و ٌ
ٌ
ٚحر وظهها الكغع  .و٧ان مً هو ٢غاع املجج٘“ :بٗض
هاع ٝمً
جىبُه للج
وُٞه
ِ
ِ
اؾخٛال ٫مٗاملت الخىعٖ ١لى ِ
الاؾخجإ بلى ألابدار اإلا٣ضمت خى ٫اإلاىيىٕ ،واإلاىا٢كاث التي صاعث خىلهَّ ،
جبحن للججلـ ؤن الخىع ١الظي ججغٍه
بٌٗ اإلاهاع ٝف الى٢ذ الخايغ َىُ٢ :ام اإلاهغ ٝبٗجل هجُي ًخم ُٞه جغجِب بُ٘ ؾلٗت (لِؿذ مً الظَب ؤو
الًٟت) مً ؤؾىا ١الؿل٘ الٗاإلاُت ؤو ٚحرَاٖ ،لى اإلاؿخىع ١بشجً آظلٖ ،لى ؤن ًلتزم اإلاهغ- ٝبما بكغٍ ف الٗ٣ض ؤو
بد٨م الٗغ ٝوالٗاصة -بإن ًىىب ٖىه ف بُٗها ٖلى مكتر آزغ بشجً خايغ ،وحؿلُم زججها للجؿخىع .١وبٗض الىٓغ
والضعاؾت٢ ،غع مجلـ املجج٘ [ٖ ]...ضم ظىاػ الخىع ١الظي ؾب ٤جىنُٟه ف الخجهُض” .وٍىضر الك٩ل ( )0الخال الضوعة
بك٩ل بُاوي:
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ق٩ل ( :)0صوعة الجضلُت الخىُٓجُت إلاىخج الخىع١

اإلاهضع :الباخض

الضوعة الجضلُت للصنﻮك في الصناغت املالُت إلاؾلمُت:
مً اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت التي هغي ؤنها ٢ض صزل ف صوعة ظضلُت جىُٓجُت :اله٩ى ،٥وُٞجا ًل قغح جُبُ٣ي
للضوعة الجضلُت لهظا اإلاىخج:
لاػغوخت :املغخلت لاولى-قغاعاث مجمؼ الفﻘﻪ إلاؾلمي ﺑسصﻮص الصنﻮك
بن اإلاخدب٘ ل٣غاعاث مجج٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي خى ٫اله٩ىً ،٥جض ؤنها ٧اهذ مُغصة ابخضاء مً نهاًت زجاهِىاث ال٣غن
الٗكغًٍ ،خُض ؤنضع ؤو٢ ٫غاع مججع ف اله٩ى ٥مً مجج٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي ٖام 0766م (الضوعة ً )2خًجً
الًىابِ الكغُٖت لؿىضاث اإلا٣اعيت ،ووعص ف ال٣غاع ا٢تراح حؿجُت َظٍ ألاصاة الاؾدشجاعٍت به٩ى ٥اإلا٣اعيت٦ ،جا
جًجً ألاخ٩ام ألاؾاؾُت إلنضاع اله ،٪وجضاوله ،وؾبل الخدىٍ للجساَغ ،وإَٟاءٍ٢ ،بل ؤن جهضع ألاعصن ؤو٫
ن٩ى ٥بؾالمُت بٛغى ججىٍل مكغوٖاث ألاو٢ا ٝو ٤ٞآلُت اإلا٣اعيت ؤو قغ٦ت اإلاًاعبت ،وبًجان الخ٩ىمت للُ٣جت
ً ً
زالشا ،خُض ٧اهذ الجهت الىُٟ٢ت م ً
ًاعبا ،وخجلت ؾىضاث (ن٩ى )٥اإلا٣اعيت ؤعباب ما ،٫وف
الاؾجُت بهٟتها َغٞا
ً
ً
ً
ٖام 0111م ،ؤنضع املجلـ الكغع ف َُئت املخاؾبت واإلاغاظٗت للجاؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت مُٗاعا قغُٖا مٟهال
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ًٖ اله٩ى ،٥زم ف صوعة مجج٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي السامؿت ٖكغ بجؿٖ ِ٣ام  0112م ،نضع ٢غاع ًخًجً يىابِ
ن٩ى ٥ؤلاظاعة.
النﻘُظت :املغخلت الشانُت-اندكاعصﻮعلشحرة من الصنﻮك غحرالؿلُمت قغغا
ق٩ل ابخ٩اع اله٩ى ٥ؤلاؾالمُت ٧إصواث مالُت جٟي بالٗضًض مً مخُلباث الخجىٍل م٘ صعظاث مخٟاوجت مً الؿُىلت
والسُغ والغبدُت ٞخدا ف الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُتٞ ،اهدكغ الخٗامل باله٩ى ٥ف الضو ٫ؤلاؾالمُت (وؤخُاها
زاعظها) ،و٢ض ججحزث بٌٗ َظٍ الضو ٫بالخىؾ٘ والخىىٕ ف مجا ٫بنضاع اله٩ى٦ ٥جالحزًا والبدغًٍ وؤلاماعاث
واإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتٚ ،حر ؤن َظا الاهدكاع ق٩ل ف هٟـ الى٢ذ للجاؾؿاث اإلاالُت التي ٌٗخبر الغبذ َضٞها
ألاؾمى ٞغنت ال جٟىث لخدَ ٤ُ٣ظا الهضٞ ،ٝؿاعٖذ لالؾخٟاصة مً ٞغنت ٢بى ٫الىاؽ واإلااؾؿاث لهظا الىىٕ مً
ألاصواث اإلاالُت ،صوهجا ٦شحر جدغ ؤو خغم ٖلى اإلاهضاُ٢ت الكغُٖت لخل ٪ألاصواث ،لخ٩ىن الىدُجت بغوػ الٗضًض مً
اله٩ى ٥التي ٧اهذ مدل ق ،٪بل ونل ألامغ ؤن ٧ل اله٩ى ٥اإلاهضعة ٧اهذ مدل ق ٪مً الىاخُت الكغُٖت٣ً .ى٫
الكُش دمحم ج٣ي الضًً الٗشجاوي( :ظجُ٘ اله٩ى ٥اإلاهضعة الُىم جًجً عص عؤؽ اإلاا ٫بلى خجلت اله٩ىٖ ٥ىض بَٟاءَا،
مشل الؿىضاث الغبىٍت ؾىاء بؿىاء ،وطل ٪بىٖض ملؼم بما مً مهضع اله٩ى ٥ؤو مً مضًغَا ؤهه ؾِكتري ألانى ٫التي
ججشلها اله٩ى ٥بُ٣جتها الاؾجُت التي اقتراَا بها خجلت اله٩ى ٥ف بضاًت الٗجلُت ،ب ُ٘٣الىٓغ ًٖ ُ٢جتها الخُ٣ُ٣ت
ؤو الؿىُ٢ت ف طل ٪الُىم .وبهظٍ آلالُت اإلاغ٦بت اؾخُاٖذ اله٩ى ٥ؤن جدجل زهاثو الؿىضاث الغبىٍت مً خُض
بنها ال حُٗى خجلت اله٩ى ٥بال وؿبت مُٗىت مً عؤؽ اإلاا ٫مبيُت ٖلى ؾٗغ الٟاثضة ،وف الى٢ذ هٟؿه بنها جًجً
لخجلت اله٩ى ٥اؾترصاص عؤؽ مالهم ف نهاًت الٗجلُت” .وٍا٦ض ما ؾب ٤ؤ٢ىا٦ ٫شحر مً السبراء وؤَل الٗلم ،ومجهم ؾامي
الؿىٍلم والكُش ٖبض هللا بً مىُ٘ وٚحرَجا( .)1ل٣ض ٧ان قغزا ٦بحرا ف َُ٩ل الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُتً ،دخاط
جصخُدا ٗٞلُا وٖجُ٣ا ،إلاا ًترجب ٖىه مً آزاع ٦بحرة لِـ ٖلى اله٩ىٞ ٥دؿب ،بل ًجخض للهىاٖت ٩٦ل.
الحصُلت :املغخلت الشالشت-املؼٍض من الظﻮ اﺑؽ خُاى الصنﻮك
ف َظٍ اإلاغخلت ْهغث يىابِ ؤ٦ثر حكضصا ،وناعث ٢غاعاث املجام٘ ال٣ٟهُت واإلااؾؿاث الضاٖجت ؤ٦ثر نغامت
وقجىال ،وؾى٨خٟي بظ٦غ ما نضع ًٖ ؤَم َُئخحن للهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت وَجا مجج٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي وَُئت

()0

ؤهٓغ مشال :صخُٟت ما ٫الا٢خهاصًت( :الكُش اإلاىُ٘ الخُبُ ٤الؿحئ لله٩ى٢ ٥ض ً٣ىى اإلاهغُٞت ؤلاؾالمُت ٞجٗٓجها “ؾىضاث” مًللت)0 ،
ؤ٦خىبغ 0103م ،https://www.maaal.com/archives/78759 .جاعٍش الاَالٕ 4 :ؤ٦خىبغ 0106م.
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املخاؾبت واإلاغاظٗت للجاؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت.
نضع ٢غاع املجلـ الكغع لهُئت املخاؾبت واإلاغاظٗت للجاؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ( )AAOIFIالسام بًىابِ
اله٩ى ،٥والظي ٧ان هُ٣ت ٞانلت ف جاعٍش اله٩ى ،٥و٧ان ههه ٖلى الىدى الخال “ :بن املجلـ الكغع بهُئت
املخاؾبت واإلاغاظٗت للجاؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت هٓغا الحؿإ جُبُ ٤اله٩ىٖ ٥اإلاُا وؤلا٢با ٫الٗام ٖلحها وما ًشاع
خىلها مً مالخٓاث وحؿائالث ،بدض مىيىٕ بنضاع اله٩ى ٥ف زالزت اظخجاٖاث [اإلاضًىت اإلاىىعة  ،0115وم٨ت
اإلا٨غمت  ،0115والبدغًٍ  ،]0116وبٗض الىٓغ ُٞجا صاع ف َظٍ الاظخجاٖاث ،وألاوعا ١والبدىر التي ٢ضمذ ٞحهاٞ ،ةن
املجلـ الكغع _ بط ًا٦ض ٖلى ما وعص بكإن اله٩ى ٥ف اإلاٗاًحر الكغُٖت ً -ىصخي اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت وَُئاث
الغ٢ابت الكغُٖت ؤن جلتزم ٖىض بنضاع اله٩ى ٥بجا ًإحيً )0( :جب ؤن ججشل اله٩ى ٥ال٣ابلت للخضاو ٫ملُ٨ت خجلت
ً
ً
اله٩ى ٥بججُ٘ خ٣ى٢ها والتزاماتها ،ف مىظىصاث خُ٣ُ٣ت مً قإنها ؤن جخجل ٪وجبإ قغٖا و٢اهىها ،ؾىاء ؤ٧اهذ ؤُٖاها
ؤم مىا ٘ٞؤم زضماث [ ]...وٍجب ٖلى مضًغ اله٩ى ٥بزباث ه٣ل ملُ٨ت اإلاىظىصاث ف سجالجه وؤال ًب٣حها ف مىظىصاجه.
( )0ال ًجىػ ؤن ججشل اله٩ى ٥ال٣ابلت للخضاو ٫ؤلاًغاصاث ؤو الضًىن ،بال بطا باٖذ ظهت ججاعٍت ؤو مالُت ظجُ٘
مىظىصاتها ،ؤو مدٟٓت لها طمت مالُت ٢اثجت لضيها وصزلذ الضًىن جابٗت لؤلُٖان واإلاىاٚ ٘ٞحر م٣هىصة ف ألانل و٤ٞ
ً
الًىابِ اإلاظ٧ىعة ف اإلاُٗاع الكغع ع٢م ( )00بكإن ألاوعا ١اإلاالُت )1( .ال ًجىػ إلاضًغ اله٩ى ،٥ؾىاء ؤ٧ان مًاعبا ؤم
ً
ً
ً
قغٍ٩ا ؤم وُ٦ال باالؾدشجاع ؤن ًلتزم بإن ً٣ضم بلى خجلت اله٩ى٢ ٥غيا ٖىض ه٣و الغبذ الٟٗل ًٖ الغبذ اإلاخى)2( .٘٢
ال ًجىػ للجًاعب ؤو الكغٍ ٪ؤو وُ٦ل الاؾدشجاع ؤن ًخٗهض بكغاء ألانى ٫مً خجلت اله٩ى ٥ؤو مجً ًجشلهم بُ٣جتها
الاؾجُت ٖىض بَٟاء اله٩ى ٥ف نهاًت مضتها وٍجىػ ؤن ً٩ىن الخٗهض بالكغاء ٖلى ؤؾاؽ ناف ُ٢جت ألانى ٫ؤو الُ٣جت
الؿىُ٢ت ؤو الُ٣جت الٗاصلت ؤو بشجً ًخٖ ٤ٟلُه ٖىض الكغاء .ؤما بطا ٧اهذ مىظىصاث ن٩ى ٥اإلاكاع٦ت ؤو اإلاًاعبت ؤو
الى٧الت باالؾدشجاع ج٣خهغ ٖلى ؤنى ٫ماظغة بظاعة مىتهُت بالخجلُُٞ ،٪جىػ إلاضًغ اله٩ى ٥الخٗهض بكغاء جل ٪ألانى٫
_ٖىض بَٟاء اله٩ى _٥بباق ؤ٢ؿاٍ ألاظغة لججُ٘ ألانى ،٫باٖخباعَا ججشل ناف ُ٢جتهاً )3( .جىػ للجؿخإظغ ف
ً
ً
الخٗهض ف ن٩ى ٥ؤلاظاعة قغاء ألانى ٫اإلااظغة ٖىض بَٟاء اله٩ى ٥بُ٣جتها الاؾجُت ٖلى ؤال ً٩ىن قغٍ٩ا ؤو مًاعبا ؤو
ً
وُ٦ال باالؾدشجاعً )4( .خٗحن ٖلى الهُئاث الكغُٖت ؤال ج٨خٟي بةنضاع ٞخىي لجىاػ َُ٩لت اله٩ى ،٥بل ًجب ؤن جض٤٢
الٗ٣ىص والىزاث ٤طاث الهلت وجغا٢ب َغٍ٣ت جُبُ٣ها ،وجخإ٦ض مً ؤن الٗجلُت جلتزم ف ظجُ٘ مغاخلها باإلاخُلباث
ً
والًىابِ الكغُٖت و٣ٞا للجٗاًحر الكغُٖت.
وباليؿبت ملجج٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضول ٣ٞ ،ض ؤنضع ف صوعجه الٗكغًٍ بجضًىت وَغان (الجؼاثغ) (0100م) ٢غاعٍ
(ع٢م  )01/1( 066خى ٫اله٩ى ٥ؤلاؾالمُت  ،خُض ٧ان ال٣غاع ؤ٦ثر نغامت وجإُ٦ضا ٖلى الالتزام الكغع  ،بط ؤ٦ض ٖلى
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ً
ً
وظىب ؤن جد ٤٣الٗ٣ىص السانت باله٩ى ٥م٣خًاَا مً خُض زبىث اإلالُ٨ت قغٖا و٢اهىها ،وما ًترجب ٖلحها مً ال٣ضعة
ٖلى الخهغ ٝوجدجل الًجان٦ ،جا ًجب زلى الٗ٣ىص مً الخُل والهىعٍت ،والخإ٦ض مً ؾالمت ما جاو ٫بلُه مً
الىاخُت الكغُٖتًٞ ،ال ًٖ جًجً وزاث ٤اله٩ى ٥آلالُاث الالػمت لًبِ الخُبُ ٤والخإ٦ض مً زلىٍ مً الخُل
والهىعٍت ومٗالجت السلل املخخجل٦ .جا ًجب الُ٣ام باإلاغاظٗت الضوعٍت للخإ٦ض مً ؾالمت اؾخسضام خهُلت اله٩ى٥
ف الٛغى املخضص إلنضاعَا ،ومً جُبُ ٤ظجُ٘ م٣خًُاث الٗ٣ىص ٖلى الىظه اإلا٣هىص قغٖا ،وؤن حؿخىف اله٩ى٥
ؤلاؾالمُت الٟغو ١الجىَغٍت بُجها وبحن الؿىضاث الغبىٍت مً خُض الهُ٩لت والخهجُم والترُ٦ب ،وؤن ًىٗ٨ـ طلٖ ٪لى
آلُاث حؿىٍ ٤اله٩ى ٥وحؿٗحرَا.
وٍخطر مً ال٣غاعًٍ الؿاب٣حن مضي الاهًباٍ الظي ناعث ٖلُه ٢غاعاث الجهاث ؤلاقغاُٞت واملجام٘ ال٣ٟهُت،
خُض ناعث ؤ٦ثر جٟهُال وؤ٦ثر ص٢ت وحكضصا .وٖلى هدى ما جم جىيُده ف الضوعة الجضلُت إلاىخج الخىعً ،١ىضر الك٩ل
( )1الضوعة الجضلُت لله٩ى٥
قهل ( :)3صوعة الجضلُت الخنظُمُت ملنخج الصنﻮك

اإلاهضع :الباخض
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الخاجمت:
لُاإلاا عاوصث ال٣اثجحن ٖلى الهىاٖت اإلاالُت الغٚبت ف ٞهم ْهىع الابخ٩اعاث اإلاالُت وؤؾباب اهدكاعَا ٖلى الىدى
الظي ٌٗغٞه الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي٧ .ان َظا صاٗٞا للبدض ًٖ هٓغٍت قاملت لالبخ٩اع اإلاال جٟؿغ وجبرع ؤؾباب ْهىع
الابخ٩اعاث واهدكاعَا ،وم٘ ٧ىن َظا الهض ٝلم ًخد ٤٣بك٩ل ٦ل  ،بال ؤهه ٢ض ْهغث الٗضًض مً املخاوالث واإلا٣اعباث
لىي٘ ؤَغ هٓغٍت لخٟؿحر الابخ٩اع اإلاال  ،ولٗل واخضة مً ؤبغٕ َظٍ اإلا٣اعباث (هٓغٍت الجضلُت الخىُٓجُت) والتي ٧ان
ؾب ٤الًٟل ف ؤلاقاعة بلحها إلصواعص ٦حن ،وه جغي ؤن الابخ٩اعاث اإلاالُت جٓهغ يجً ما ٌٗغ ٝبضوعة الجضلُت الخىُٓجُت
ّ
ىٓم (الجهاث ؤلاقغاُٞت والغ٢ابُت) واإلاىٓم له
والتي ه ٖباعة ًٖ مججىٖت مً ألاٗٞا ٫وعصوص ألاٗٞا ٫اإلاخباصلت بحن اإلا ِ
(اإلااؾؿاث) .ول٩ىن َظٍ الىٓغٍت لها جُبُ٣اث قاجٗت٣ٞ ،ض خاولىا بؾ٣اٍ َظٍ الىٓغٍت ٖلى الهىاٖت اإلاالُت
ؤلاؾالمُت والخٗغٖ ٝلى اإلاضي الظي ًج ً٨ؤن جىجر ُٞه َظٍ اإلا٣اعبت ف جٟؿحر جُىع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،و٢ض
جبحن لىا ؤن للىٓغٍت ماٍضاث ٦شحرة ججٗل ؤ٢غب ما ج٩ىن بلى الؿجن ال٩ىهُت ،وبالخُبُٖ ٤لى مىخج الخىع ١واله٩ى٥
وظضها ؤنها جىجر بلى خض مٗ٣ى ٫ف جٟؿحر ما خهل مً جُىع ف َظًً اإلاىخجحن َُلت ٖ٣ىص مً الؼمً.
بن ما جىنلذ بلُه الضعاؾت ًج ً٨ؤن ٌك٩ل لبىت ظضًضة ف ؾض الٟجىة الٗلجُت ف واخضة مً ؤَم مجاالث البدض
الٗلمي ف اإلاالُت ؤلاؾالمُت وَى الابخ٩اع اإلاال  .ؤما ٖلى املؿخﻮى الػملي الخؼﺒُﻘيٞ ،ةن ٞهم آلالُت التي جخُىع بها
اإلاىخجاثٌ ،ؿاٖض ٖلى وي٘ الًىابِ التي جد٨م اإلاىخجاث اإلاالُت م٘ ٞهم إلاأالث جل ٪الًىابِ ،وججىِب الهىاٖت
الاهدغاٞاث الؿلبُت التي ًج ً٨ؤن جترجب ًٖ ٖضم بصعا ٥جل ٪اإلاأالث٦ ،جا حؿاٖض ٖلى الخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلاازغة ٖلى
جُىٍغ ووكغ الابخ٩اعاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت بجا ًُٟض اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت وَؿاٖض الجهاث الغ٢ابُت وؤلاقغاُٞت
ٖلى جى ٘٢اإلاىظت الخالُت مً الابخ٩اعاث اإلاالُت وجإزحراتها ٖلى الىٓام اإلاال وٖلى الا٢خهاص ،وٞهم الخضازل ف الٗال٢ت بحن
الجهاث الغ٢ابُت (ؤلاقغاُٞت) واإلااؾؿاث اإلاالُت وآزاعَا ٖلى وي٘ حكغَٗاث ظضًضة للخىُٓم.
بن هٓغٍت الجضلُت الخىُٓجُت لِؿذ الىخُضة مً بحن هٓغٍاث الابخ٩اع اإلاال  ،وٖلى طلٞ ٪ةن الخاظت ما جؼا٢ ٫اثجت
لخُبُ ٤الىٓغٍاث ألازغي ٖلى الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت ،ولٗل مً مجاالث البدض اإلاؿخ٣بلُت هظ٦غ ما ًل :
 جُبُ ٤هٓغٍت ٦جا ٫الؿى ١وإلى ؤي مضي ًج٨جها جٟؿحر جُىع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت -جُبُ ٤هٓغٍت الٗغى اإلاٗضوم وَل جىجر ف جبرًغ ْهىع واهدكاع الابخ٩اعاث اإلاالُت ف الهىاٖت ؤلاؾالمُت
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غن الﺒاخث:
غﺒض النغٍﻢ أخمض قـنضوػ ؤؾخاط اإلاالُت واإلاالُت ؤلاؾالمُت ب٣ؿم اإلاالُت (٧لُت بصاعة ألاٖجا ،)٫ظامٗت اإلالُٞ ٪هل
(اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت) .خهل غﺒض النغٍﻢ ٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ ف الٗلىم الا٢خهاصًت مً ظامٗت الكل٠
(الجؼاثغ) ؾىت 0100م .حُٛي اَخجاماجه البدشُت مىيىٖاث مخىىٖت حكجل :اإلاالُت واإلاالُت ؤلاؾالمُت ،الخدىٍ وإصاعة
السُغ ،اإلاكخ٣اث اإلاالُت٦...جا ؤن له الٗضًض مً اإلايكىعاث الٗلجُت ف طاث املجاالث بججالث ٖلجُت مسخلٟت (صعاؾاث
ا٢خهاصًت بؾالمُت ،مجلت مٗهض الا٢خهاص ؤلاؾالمي ،مجلت بؾغا.)...
له بٌٗ ال٨خب ف مجاالث اإلاالُت( :الابخ٩اع اإلاال ومضزل بلى الهىضؾت اإلاالُت( ،)0106 :الخدىٍ وإصاعة السُغ:
مضزل مال ( ،)0105 ،بصاعة املساَغ( ،)0101 :اإلاكخ٣اث اإلاالُت.)0102 :
قاع ٥ف الٗضًض مً اإلااججغاث واإلالخُ٣اث الٗلجُت ف مجاالث الا٢خهاص واإلاالُت ب٩ل مً اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
والؿىصان وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة والجؼاثغ وٚحرَا.
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