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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية
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بوادر تاأ�سي�س املنظمة الإ�سالمية للتجارة
الآمال والطموحات
متيز الإ�سالم ب�سبقه احل�ساري لتنظيم الأعمال لأجل حتقيق م�سالح العباد والبالد وفق
ت�جيهات �سرعه احلنيف ،لذلك كان من ال�سروري تربية اأفراده تربية �سحيحة ،ل�سمان �سل�كهم
وت�سرفاتهم دون اأذية البيئة املحيطة التي يعي�س�ن بها ،ومبا يحقق العدل بني جميع اأطراف
ال�س�ق ،وهذا يعني ت�افر رجال �سادقني يف تاأدية واجباتهم بق�ة واأمانة.
ولعل تاأ�سي�س واإن�ساء منظمة ترعى البيئة التجارية بني امل�سلمني اأنف�سهم وبينهم وبني غريهم مبا
يحقق الغاية التي تن�سدها عقيدتهم اأمر مفيد اإذا عملت هذه املنظمة على التناغم مع غريها من
املنظمات العاملية كمنظمة التجارة العاملية لإقامة اأعمال م�سرتكة ترعى وجتمع م�سالح الدول
واجلماعات والأفراد الذين يعمل�ن بالتجارة وخدماتها .ويُ�سند اإليها مهمة املحت�سب ل�سمان
ان�سياب التجارة باأكرب قدر من ال�سال�سة والي�سر واحلرية بني الدول الإ�سالمية وبينها وبني
غريها من الدول العاملية �سمن معايري املعامالت الإ�سالمية التي حتقق ال�سفافية والإف�ساح والتي
�ست�سهم يف اإر�ساء امل�س�ؤولية الجتماعية.
ولعل الر�سالة الأن�سب لتلك املنظمة حتقيق حديث ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :ت�سعة اأع�سار
الرزق يف التجارة ،وهذا يذكرين بدورة ح�سرتها يف روما عام  2003ح�ل تن�سيط خدمات التجارة
اخلارجية خل�ست اإىل اأن ت�سكل الزراعة  ٪7من الناجت الق�مي وال�سناعة  ٪7اأي�سا ،وبذلك يذهب
 ٪86من هيكل القت�ساد اإىل التجارة وخدماتها ،فقلت لهم حينها لقد قاربتم الن�سب الهيكلية
التي حددها ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من اأكرث من  1400عام بحيث متثل التجارة ٪90
والباقي يحقق باقي القطاعات الهيكلية.
اأما الروؤية الأن�سب لتلك املنظمة فتحقيق حديث ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :دع�ا النا�س
يرزق اهلل بع�سهم بع�سا ،فهذه روؤية �سبقت جميع الروؤى التي و�سلت اإليها النظم احلالية والتي
تتجه نح� حترير الأ�س�اق �سمن �س�ابط معينة اأو بدون �س�ابط طبقا مل�سلحتها ،لذلك يجب اأن
ت�سعى منظمة التجارة الإ�سالمية اإىل حتقيق حرية الأ�س�اق �سمن �س�ابط املعامالت الإ�سالمية.
لكن ما هي احلاجات الداعية لإن�ساء وتاأ�سي�س املنظمة الإ�سالمية للتجارة؟
يبدو اأن فكرة اإن�ساء املنظمة جاءت بعد اأن:
� tسهد العامل اأزمات مالية متكررة وانحدار جميع م�ؤ�سرات اأداء اأ�س�اقه.
 tبروز القت�ساد الإ�سالمي كنم�ذج اقت�سادي رائد مما يفتح ا ً
أفقا جديدة ي�ستفيد
منها املجتمع العاملي خا�سة بعد اأن دخل العامل املتقدم مرحلة م�ستدامة من الرك�د
القت�سادي ،فالأ�س�اق يت�جب عليها تلبية الأمناط اجلديدة يف �س�ق ال�ستهالك
والأعمال .وقد اأثبت القت�ساد الإ�سالمي جناعته وقدرته على التنمية والتط�ير
وثبات ق�اعده اأمام الهزات العاملية.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

ويدعم ذلك:
اأو ًل :ق�ى ال�س�ق:
� .1سخامة ال�س�ق الإ�سالمية.
 .2ازدياد دور القيم الأخالقية الإ�سالمية يف ت�سكيل منط احلياة واملمار�سات التجارية ب�سكل
ملم��س ،مقابل زيادة الرتكيز العاملي على اأخالقيات الأعمال وامل�س�ؤولية الجتماعية التي
ي�فرها القت�ساد الإ�سالمي.
 .3زيادة التجارة بني دول منظمة التعاون الإ�سالمي ،حيث و�سعت هذه املنظمة يف العام 2005
هدفا بزيادة التجارة البينية بينها لت�سل اإىل ما ن�سبته  ٪20من اإجمايل جتارتها اخلارجية
يف العام .2015
 .4م�ساركة م�ؤ�س�سات و�سركات عاملية متعدّدة اجلن�سيات يف القت�ساد الإ�سالمي.
ً
ثانيا :انت�سار مفه�م املنتجات احلالل
 .1الأغذية احلالل :و�سل حجمها ح�ل العامل اإىل اأكرث من مليار دولر .وي�اجه هذا القطاع
حتدّيات عديدة تت�سمن :حجم القطاع ،وعدم كفاءته ،وعدم وج�د هيئة ّ
تنظمه ،و�سرورة
و�سع معايري دولية م�حدة ،اإ�سافة لتحديات ت� ّفر امل�اد اخلام ،و�سال�سل الإمداد ،ونق�س
راأ�س املال الب�سري ،وانخفا�س ثقة امل�ستهلكني ،وكذلك حتديات ال�عي العاملي كعدم وج�د
منتج غذائي عاملي يحظى بالهتمام الكايف .مما يتطلب وج�د هيئة عاملية ترعى تلك
التحديات وتذللها.
 .2ال�سيافة احلالل :و�سل حجمها اإىل  126مليار دولر و�سملت ال�سياحة وال�سفر احلالل،
واحلج والعمرة ،والرعاية ال�سحية والجتماعات واملعار�س وامل�ؤمترات والفعاليات.
 .3املالب�س والأزياء الإ�سالمية :و�سل حجمها اإىل  224مليار دولر.
 .4الإعالم والرتفيه الإ�سالمي.
اأما عن الأهداف ال�اجب ر�سمها للمنظمة:
يجب اأن ت�سعى منظمة التجارة الإ�سالمية اإىل:
 tتنمية التجارة البينية بني دول العامل الإ�سالمي وبينها وبني دول العامل� ،سعيا لإقامة عامل
اقت�سادي ي�س�ده الرخاء وال�سالم وهذا ين�سجم وهدف منظمة التجارة العاملية لكن مع
مراعاة الثقافة الإ�سالمية.
 tاطمئنان امل�سلمني دول و�سركات واأفراد اإىل اأن ال�سلع واخلدمات التي يتم تبادلها حتقق
معايري �سريعتهم الإ�سالمية فامل�ستهلك يرغب بال��س�ل اإىل حد اإ�سباع حاجاته واملنتج يرغب
بت�س�يق منتجاته وخدماته �سمن �س�ابط �سرعية.
� tسمان كل من املنتجني وامل�سدرين اأن الأ�س�اق اخلارجية �ستظل مفت�حة دائما لهم.
 tحل اخلالفات التجارية عن طريق اآلية ف�س املنازعات اخلا�سة منظمة الإ�سالمية للتجارة
عرب املركز الإ�سالمي الدويل للم�ساحلة والتحكيم بدبي.
 tالرتكيز على تف�سري التفاقيات والتعهدات وكيفية �سمان التزام ال�سيا�سات التجارية للدول
بهما.
 tخف�س احل�اجز التجارية بني الأفراد والدول على الت�ازي مع ما تفعله منظمة التجارة
العاملية.
 tت�فري احلماية املنا�سبة لل�س�ق الإ�سالمي ليالئم خمتلف م�ست�يات املعي�سة والتنمية.
 tاإيجاد و�سع تناف�سي دويل للتجارة يعتمد على الكفاءة القت�سادية يف تخ�س�س امل�ارد.
 tحتقيق الت�ظيف الكامل مل�ارد العامل.

 tعمل الدورات وور�س العمل واللقائات املتبادلة لرجال العمال.
 tحماربة الغ�س التجاري بكل اأ�سكاله.
ويجب اأن تن�سرف اأن�سطة املنظمة ومهامها اإىل حتقيق هدف اأ�سا�سي ه� امل�ساعدة يف �سريان وتدفق التجارة
ب�سال�سة وب�س�رة مت�قعة وبحرية ،وتق�م املنظمة بذلك عن طريق:
اإدارة التفاقيات اخلا�سة بالتجارة.
 tاإدارة التفاقيات اخلا�سة بالتجارة.
 tاحل�س�ر كمنتدى داعم للمفاو�سات املتعلقة بالتجارة.
 tف�س النزاعات بني الدول الإ�سالمية املتعلقة بالتجارة.
 tم�ساعدة الدول الإ�سالمية النامية تقنيا وبربامج تدريب داعمة.
 tالتعاون مع املنظمات الدولية الأخرى:
  tالعمل على الندماج مع جملة القت�ساد الإ�سالمي العاملية.
  tدعم وت�سجيع التعاون مع ال�سريفة والبن�ك ال�سالمية ومنظماتها الدولية.
  tدعم املعار�س الدولية لت�سجيع جتارة املنتجات واخلدمات احلالل.
  tالتعاون والتن�سيق مع مركز اجل�دة الإ�سالمية بالك�يت.
  tالتعاون والتن�سيق مع هيئة املعايري ال�سرعية يف هيئة معايري املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (الأي�يف) بالبحرين.
  tالعمل على اإيجاد منظمة للتجارة الإ�سالمية اللكرتونية ،تك�ن مبثابة ب�ابة اإلكرتونية جلميع
الدول الإ�سالمية فيها:
 tروابط وزارات التجارة بالدول ال�سالمية.
 tامل�ساعدة على ت�سجيل براءات الخرتاع والعالمات التجارية الإ�سالمية ودعمها.
 tت�فري جميع املعل�مات التجارية واجلمركية والإجراءات اخلا�سة بالدول الإ�سالمية.
 tاإيجاد خدمة ت�سنيف لل�سركات الإ�سالمية وملنتجاتها لعر�س ( )1قائمة بال�سلع
واخلدمات احلالل .و( )2قائمة بامل�ؤ�س�سات وال�سركات احلالل مبختلف اأن�اعها.
و( )3قائمة بامل�ارد الب�سرية املتخ�س�سة.
 tو�سع خريطة جغرافية اقت�سادية للفر�س ال�ستثمارية املتاحة يف العامل الإ�سالمي.
 tو�سع درا�سات جدوى مبدئية لتلك الفر�س تبني حجةم راأ�س املال امل�ستثمر الالزم والعائد على
ال�ستثمار وفرتة ال�سرتداد.
 tتقدمي ج�ائز �سن�ية لأف�سل :م�سروع حالل ..منج حالل ..خدمة حالل ..تك�ن م�جهة للم�ساريع
ال�سغري وللم�ساريع املت��سطة احلجم وكذلك الكبرية بحيث يك�ن لكل منها جائزته.
 tتنمية العالقات مع غرف التجارة وال�سناعة والزراعة يف دول العامل الإ�سالمية برعاية غرفة
التجارة الإ�سالمية.
 tجت�سري العالقات مع منظمة التجارة العاملية .WTO
 tاإيجاد تعاون ق�ي مع عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي.
 tالتكامل مع املركز الإ�سالمي الدويل للم�ساحلة والتحكيم بدبي.
واأخريا لبد من الإ�سارة اإىل اأننا نريد منظمات وهيئات فاعلة ،حتقق الغايات التي و�سعت لأجلها ،تك�ن عربة
قاطرة ملن خلفها من امل�ؤ�س�سات وال�سركات ،وبيئة حا�سنة لغريها ب�سكل فعلي بعيدا عن التنظري غري املجدي.
فقد انت�سر الإ�سالم بح�سن اأخالق جتاره ،ثم اأيقظت امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية م�ؤخر ًا العامل ببيان اأهمية
هذه ال�سريعة ودور �س�ابطها ،ولبد من اإكمال امل�سري ،فرب َ�سامع اأوعى من مُبلغ .وعليه ندع� اهلل تعاىل
اأن ي�فق من ي�سعى و�سي�سعى لإن�ساء املنظمة الإ�سالمية للتجارة فهذه لبنة ت�ست�جب من احلك�مات والأفراد
وال�سركات دعمها.
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