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 :المستخلص

 األخضرلون فظهرت لنا مسميات عديدة اقترنت بال االخضرارهدف واحداً هو قد تتعدد االدوات وتختلف الطرائق ولكن يبقى ال

وكان الهدف من الثورة الخضراء ان تمارس اعمالك بعيداً عن الحاق الضرر بالبيئة المحيطة بك وان  ،األخضرمنها االقتصاد 

ادوار مختلفة منها حكومية ومنها شعبية  هناك األخضراد لتحقيق االقتص البشرية،من الرفاهية  اً مجمل تلك االعمال تحقق مزيد

 ويتأثرومنها تقع على الشركات العاملة ضمن ذلك االقتصاد والذي يضبط حقوق مختلف المساهمين والعاملين وجميع من يؤثر 

 بعمل تلك الشركات هي الحوكمة )الحكم الرشيد(.

فهو ليس نظام خاص  ،و نظام قائم على حفظ الحقوقان تطبيق الحكم الرشيد في الوقت الحاضر هو رسالة اطمئنان للجميع فه

 باألداء.فهو يضبط مختلف العالقات لالرتقاء والتميز  ،ويدار من هيئة عليا جميع الشركاتبل عام تخضع له 

ة انها من المفترض تخضع للمظلة الشرعية فالذي يعمل في تلك الدول يجب ان يكون تحت تلك المظلة اإلسالميما يميز الدول 

الى التوازن  باإلضافةفالمظلة تحقق  المسميات،والحكم الرشيد وغيرها من  األخضرذا الحال ينطبق كذلك على االقتصاد وه

من االهداف التي يسعى العالم الى تحقيقها المرتبطة بالفقر والبطالة والمساواة والمحافظة على الطبيعة  اً بين العالقات كثير

 المظلة.( عن البلد التي تعمل تحت ) وهو رضا هللا األسمىقق الهدف وغيرها من االهداف فضالً انها تح

الملتزمة فالهدف واحد حتى  في الكيانات وارسائهان ممارسة الحكم الرشيد في ظل اقتصاد اسالمي اخضر يعني تقوية دعائمه 

 واالدوات.عددت الطرائق وان ت
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ليكون التطبيق  6102انونية المدرجة في السوق الرئيسية في عام في دولة قطر تم اقرار نظام حوكمة الشركات والكيانات الق

وجميعها تنصب في تحقيق رؤية تحقق التنمية  6112عام  6101وقبلها تم اقرار رؤية قطر الوطنية  6102ساري في عام 

 الدولة.المستدامة لتلك 

حقيق اقتصاد اسالمي اخضر وهناك اقتراحات وموافقة لت مواءمةفي قانون الحوكمة القطري هناك نقاط يمكن ان نعدها نقاط 

 الرؤية.تعزز من تبني اقتصاد اسالمي اخضر يحقق هدف 

 .رؤية قطر الوطنية الرشيد،الحكم  ،األخضر اإلسالمياالقتصاد  المفتاحية:الكلمات 

 

Adopting the Green Islamic Economy Is an Important Step in Laying the Foundations for 

Good Governance (Compatibility Case Study and Proposals on Corporate Governance 

System and Legal Entities Listed In the Main Market in Qatar) 

Dr. Hesham Omar Hammoodi Abed               Dr. Mohammed Salih H.Younus 

 

Abstract: 

There may be many tools and methods differ, but the goal remains one, which is greenness, so 

many names have appeared to us associated with the green color, including the green economy. 

There are different roles, some of them governmental, some popular, and some of them fall on 

the companies operating within that economy, which controls the rights of the various 

shareholders and workers and all those who influence and are affected by the work of these 

companies is governance (good governance.) 

The application of good governance at the present time is a message of reassurance to all. It is a 

system based on the preservation of rights. It is not a private system, but rather a general system 

to which all companies are subject and is managed by a higher authority. 

What distinguishes Islamic countries is that they are supposed to be subject to the legal 

umbrella. Those who work in those countries must be under that umbrella, and this case also 

applies to the green economy, good governance and other names.  
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The umbrella achieves, in addition to the balance between relations, many goals that the world 

seeks to achieve related to Poverty, unemployment, equality, nature conservation and other 

goals, in addition to achieving the supreme goal, which is God’s satisfaction with the country 

that operates under the umbrella. 

Practicing good governance in the light of a green Islamic economy means strengthening its 

pillars and anchoring it in committed entities. The goal is one, even if there are many methods 

and tools. 

In the State of Qatar, the corporate governance system for companies and legal entities listed in 

the main market was approved in 2016 to be applicable in 2017, and before that, the Qatar 

National Vision 2030 was approved in 2008, all of which focus on achieving a vision that 

achieves sustainable development for that country. 

In the Qatari Governance Law, there are points that we can consider as points of convenience 

and agreement to achieve a green Islamic economy, and there are proposals that promote the 

adoption of a green Islamic economy that achieves the goal of the vision 

Keywords: Green Islamic Economy, Good Governance, Qatar National Vision  

 

 

   المقدمة: .2

فاالقتصاد هو القبة التي يمارس تحتها االنشطة بمختلف  اإلسالمي،ان امر حفظ الحقوق المختلفة هي من صلب نظامنا 

في كل شيء تحقيقاً للتنمية المستدامة ومنها ظهور ما يسمى باالقتصاد  األخضراالخيرة كثر الكالم عن  اآلونةوفي  ،انواعها

صاد اسالمي اخضر قد يعترض عليه من الكثير على اعتبار ان االسالم لم يدع شيئاً يحقق والقول بان هناك اقت األخضر

التسمية فاالنتباه حول المشاكل  ال تضراال ونهى عن فعله ولكن  باالخضراراال وحث عليه ولم يدع شيئاً يضر  االخضرار

وااللتفات الى ما يحفظ حقوق االجيال القادمة ويحقق  المحيطة بنا وكل ما يخرق التنمية المستدامة قد يدعو الى زيادة التركيز

 اهداف االجيال الحالية .

الحكم الرشيد معني بتحقيق حقوق االجيال الحالية والحكم الرشيد الناجح هو الذي يعمل في ظل بيئة اقتصادية اسالمية خضراء 

  باألداء.تحفظ الحقوق وترتقي 
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  البحث:مشكلة  .2.2

اني من مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية والبعض منها في سبيل نمو اقتصاده ينتهك البيئة بصورة قد ة قاطبةً تعاإلسالميالدول 

 بلده.سكان  الدول االخرى فضالً عن تؤثر على

والمشكلة االخرى انها قد تقطعت لديها مختلف العالقات فالشركات العاملة احياناً تعمل بعبثية وبانتهاك لحقوق المساهمين لديها 

 فيها.صاً حقوق االقلية والعاملين خصو

تعالج تلك المشكالت باستيراد البرامج واستنساخ النظم االقتصادية العالمية ووضعت الرؤى لما سيكون  بعض الدول بدأت

 التطبيق.عليها اقتصادها بعد سنوات عديدة مما سهل التبني او 

هب ابعد من ذلك من خالل تنقيح تلك البرامج المستوردة في شكالت فحسب بل يذال يعالج تلك الم األخضر اإلسالمياالقتصاد 

 شرعي.ظل قالب اسالمي 

  البحث:اهمية . 1.2

الذي قد يبصر النور في دولة قطر وقد تكون  األخضر اإلسالميتكمن اهمية البحث بالموضوع قيد الدراسة وهو االقتصاد 

 اإلسالمية.النواة االساسية لهذا االقتصاد ولباقي الدول 

  البحث:هدف . 3.2

ن خالل تبني اقتصاد اسالمي اخضر مع تسليط الضوء على يهدف البحث في تدعيم الحكم الرشيد المطبق في دولة قطر م 

  االقتصاد.خطوات االنتقال من اقتصاد قائم الى هكذا نوع من 

 البحث:فرضية . 1.2

 وهي:يقوم البحث على عدة فرضيات  

( والمصادر المعتبرة ) وسنة المصطفى () د قوته من االحكام الثابتة من كتاب هللايستم األخضر اإلسالمياالقتصاد  .0

من مصادر عالمية تحث على االلتزام السلوكي واالخالقي وتخضع للتنقيح  تأتياالخرى وكذلك من االحكام المرنة التي قد 

 والتحقيق.

 .األخضر اإلسالميصاد الحكم الرشيد ال يقبل بصورته الحالية للشركات التي تخضع لالقت .6

من خالل صندوق  األخضر اإلسالميتحقيق فريضة الزكاة من خالل ربط الشركات ضمن الحكم الرشيد وتحت قبة االقتصاد  .0

 المطبقة.الزكاة للدولة 
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  البحث:منهج . 5.2

ح والرسائل الجامعية طاريلبحث وذلك من خالل االستعانة باألالنظري ل اإلطارتم االعتماد على المنهج الوصفي في تحديد 

نظام العربية والدوريات وشبكات االنترنت وتم كذلك االعتماد على منهج دراسة الحالة من خالل تسليط الضوء على قانون 

مع تناول رؤية قطر الوطنية  6102حوكمة الشركات )الحكم الرشيد( والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية لعام 

6101.   

 السابقة: الدراسات .1

نشرت مجلة  6102وال توجد دراسة بحثية حول هذا المفهوم ففي عام  األخضر اإلسالميحول االقتصاد  مقالة واشارةهناك 

عادل عبد الرشيد غالم تناول فيها  لألستاذ( األخضر اإلسالميعنوان )االقتصاد بمقاالً ( 190ذي العدد ) اإلسالميالوعي 

ومن ثم ال ضير ان يكون هناك اقتصاد اسالمي اخضر ينطلق من  األخضرلعالم نحو االقتصاد الباحث في ثالث صفحات اتجاه ا

 البحث.ثم فيما بعد نشر ذات الباحث كتاباً يحمل نفس العنوان ولكنه غير متاح عند كتابة هذا  ثوابت دينية

ودوره  األخضر اإلسالمين )التمويل ( بحثاً بعنوا6نشرت في مجلة دفاتر اقتصادية ذي العدد) 6102وفي دراسة بحثية عام 

اتجاه العالم  " الباحثين من خالل المقدمة فقط الى اشار وشحوم رحيمةللباحثين عبد القادر حفاي  المستدامة(في خدمة التنمية 

من خالل مدخل واحد من مداخله وهو  األخضر اإلسالمينحو االقتصاد  التوجهمما يجعل امكانية  األخضرنحو االقتصاد 

 ". األخضر اإلسالميلتمويل ا

وتبقى انها جداً  بسيطوالمكتوب في هذا المجال  اليها،مما يميز هذه الدراسة انه ال يوجد ارضية لهذا المصطلح يمكن الرجوع 

من بعدنا من يحكم  يأتيثر من سار قبلنا بان نضع االرضية ثم أولكن نقتفي فكرة بحثية قد تالقي قبوالً او قد تالقي معارضة 

  الموفق. (بانها ارضية صلبة ام هشة وهللا )

  البحث:هيكل  .3

مستخلص البحث ومنهجية البحث ومن ثم مناقشة مواضيع  عنوان البحث ثم الدراسة العام من هيكل يتضمن داخله إطارتتكون 

 ائمة المراجع.ق واخيراً  والتوصيات الخاصة ببيئة قطر الدراسة من خالل ثالث مباحث رئيسة ومن ثم اهم االستنتاجات

 

 األخضر اإلسالمياالقتصاد  االول:المبحث 

االسود واالبيض واالحمر واالزرق والبني والبنفسجي )السبعة  باأللوانفكان االقتصاد  باأللوانط االقتصاد عالمياً ارتب

راقي وال يلحق  إلسالمفا األخضراللون هو  اإلسالميللنمط  والشمول من حيث الغاية والمفهوم االلوان أقربولعل  واألخضر(

القيام ثم  (الغزارة مصادرهم) من جهة األخضرمن جهة واالقتصاد  اإلسالمياالقتصاد  تناول نا كذلك.به اال ما كان راقياً 

وقد يفقد غايته ولكن  سيكون البحث مطوالً  األخضر اإلسالميمصطلح االقتصاد  تأسيسبالربط بين المصطلحين وصوال الى 
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 مع عدم تناول المصطلحات بالمفاهيم اللغوية او التعمق بكل مصطلح لسببينمباشراً  المركب للمصطلح سيستأسيكون هناك 

   الكريم.يمل القارئ  لكي ال عدم االطالة او االسهاب والثاني للوصول الى الهدف مباشرةً  االول

  المبحث:ومن هنا تم مناقشة االمور التالية في هذا 

 األخضر إلسالميااوال: مفهوم االقتصاد 

  ولسببين:ترى هناك منظرين لهذه التسمية  قد ال األخضر كمصطلح اإلسالمياالقتصاد 

وهذا ينسحب على جميع التسميات فهم يعترضون على مصطلح  قديماً وحديثاً  من يرى عدم ربط االسالم باي مصطلح االول:

خدعة البعض اكذوبة او  عدها ة ....الخ وقداإلسالميلمحاسبة ة وااإلسالمية والحوكمة اإلسالميوالمصارف  اإلسالمياالقتصاد 

الى علم االقتصاد انما يقتصر على دراسة مطالب الحياة المادية فال محل فيه لكل ما يتصل  1وهكذا حتى اشار احد الباحثين

 سالمي مثالً .فضالً ان يكون هناك اقتصاد ا يوجد )اقتصاد مسيحي او اقتصاد بوذي( الدين وفي عرفهم ال بأحكام

بما نصه " هناك خرافة تقول ان االقتصاد  2ة وقد اشار برنامج االمم المتحدةاإلسالمينسبة للدول حداثة الموضوع بال :الثاني

رفاهية ال يقدر على تحمل ثمنها سوى الدول المتقدمة لتقييد التقدم وادامة الفقر في الدول النامية "فضالً ان يطوع  األخضر

     الشرعية.ضمن المظلة  خضراألاالقتصاد 

اختصاره بكلمتي  كمفهوم يمكن االقتصادف ثالثة مصطلحاتلتفكيك التركيب القائم على  تناول المفهوم بصورة مبسطة يدفعناان 

ولكن  هو كل ما يوجد في البيئة ويعنيلون  األخضروينظم المال والعمل ضمن ما يسمى بالمعامالت المالية  فهوالمال والعمل 

 ةاإلسالميبالصبغة يعني الربط بين المعامالت المالية والبيئة وان يصبغ ذلك  األخضرفاالقتصاد  3رط ان يكون صديق لهابش

    الشرعية.يكون تحت المظلة بين المعامالت المالية والبيئة  يعني ان الربط

اد الذي يحكم جميع المعامالت المالية ك االقتصذلبانه " األخضر اإلسالميلالقتصاد ومن هذا المنطلق يمكن اعطاء مفهوم 

 ". اإلسالميالبيئة ضمن القالب  من خالل ضمان عدم انتهاكالحاضرة والالحقة  لألجيالويحقق الرفاهية البشرية 

 ؟األخضر اإلسالمياالقتصاد لماذا ثانياً: 

عن هذا  لإلجابةطبعا  اليه،ة بحاجة مياإلسالوهل الدول  األخضر اإلسالمياالقتصاد  إلرساءقد يثار تساؤل مهم لماذا نسعى 

 بيئةللانفاً ان هناك معامالت مالية يجب ان تتم بدون انتهاك  ناالتساؤل يجب تصور ابعاد العالقة ضمن هذا المفهوم فكما ذكر

 وهي وفق المفهوم عالقات متحققةعدة ومن هذا المنطلق فان هناك  اإلسالميوضمن القالب  االجيال مختلف وتضمن حقوق

    كاالتي:

                                                           
 .00المعاصر، االسالمي واالقتصاد  العربي، االقتصادمحمد عبد هللا  1

  01 اخضر،نحو اقتصاد  للبيئة،برنامج االمم المتحدة  2

   002 المستدامة،دمة التنمية التمويل االسالمي االخضر ودوره في خ رحيمة،شخوم  حفاي،عبد القادر  3
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من خالل ( ) بين االنسان وخالقه يات التطبيق تحقيق العالقة المثلىمن اولو: الولى : عالقة االنسان بخالقه لعالقة اا

يعني بعبارة اكثر بالشخصية الحقيقية ام المعنوية ما يمثله  باإلنساننا نقصد وه()االمتثال والخضوع واالذعان لمراد الخالق

 وفال يمكن ان نتبنى هذا المفهوم في ظل مجتمع تفشى فيه الربا وبصيغ متعددة ا()مالت المالية برضا هللا وضوح ان تتم المعا

 يأخذ األخضر اإلسالميواالقتصاد  ،يحكمه الغش والغبن والتدليس والفساد واي صورة من صور المنهيات في التعامل المالي

 . قت هذه العالقة تحققت معها عالقة االنسان التكافلية بالمجتمع المحيط بهواذا تحق التطبيق بأولوياتنصب عينيه هذه العالقة 

  ثالث محاور وتأخذاالنسان  بأخيهعالقة االنسان  الثانية:العالقة 

منه الدروس والعبر فسلفنا الصالح ومن سلك  ويأخذالمسلم يستحضر الماضي دائماً  : عالقة االنسان بالماضيالمحور االول : 

بعدهم يستحقون منا ان ندعو لهم ونستغفر لهم ونترحم عليهم لما لهم من الفضل الكبير على كل من اتى بعدهم فهم  طريقهم من

 ()وقد ندب رب العزة  األخضر اإلسالميالمفاهيم العديدة ومنها االقتصاد  يتبنوانقلة الدين ومن نقلهم استطاع المسلمين ان 

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغفِْر لَنَا َوإِلْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا  كريمة التالية "ال لآليةكل من جاء بعدهم بان يمتثلوا 

 . 01" الحشر  بِاإِليَماِن َوال تَْجَعْل فِي قُلُوبِنَا ِغال لِلَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

ت فال تحقيق للمصلحة الفردية ما يحكم هذه العالقة هي االخالقيات والسلوكيا أكثر بالحاضر:االنسان عالقة  الثاني:المحور 

" ابن ماجه رقم الحديث َواَل ِضَراَر  اَل َضَررَ  ذلك بكلمتين وهما " ()رسول هللا  أوجزعلى ضرر بالمصلحة العامة فقد 

6020. 

ة بشكل خاص مما يستوجب وجود ما ينظم هذه العالقات اإلسالميلدول هناك نمو سكاني كبير في العالم بشكل عام وفي ا

يمكن استنباطها من من خالل محاور عديدة  وأخيه االنسانما ينظم العالقة بين االنسان  أكثر األخضر اإلسالميواالقتصاد 

  1 االتي:

 بينهم.يعمل على استقرار التوازن االقتصادي والتعاون و والتأخيانه يقيم العالقات االقتصادية بين الناس على اساس التكافل  .0

تتوافق مع الفطرة  ألنهايضع في اعتباره مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في وقت واحد فهو يحترم الملكية الفردية ويقرها  .6

 العام.يقرها مطلقة من كل قيودها فجعلها مقيدة بقيود تكفل عدم االضرار بحقوق االخرين وبالصالح  االنسانية وال

 بالباطل.حرم استغالل النفوذ والسلطان للحصول على المال كما حرم ايضاً جميع المعامالت التي تقوم على اكل اموال الناس  .0

 الرزق.حرم الغش ونهى عنه لكونه دليالً على نقص االيمان وحرمان  .2

وب وتوعد مرتكبيه بالحرب وحرم والشع لألممالفقر والدمار واقوى عوامل الذل والهوان اسباب  أكبرحرم الربا وجعلها من  .1

 عنها.ما ينجم 

                                                           
    091 االقتصادية،النظم  أصلحاالسالم  المسيري،محمد  1
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وفيها دعوة لتنظيم السوق والمنافسة العادلة وتحديد الثمن الذي ال يجحف حرم احتكار ضرورات الناس للتحكم في اسعارها  .2

 بالمشتري.بالبائع وال 

     .1عناصر االنتاج  ألنها قسم الربح بين العمل والمال .2

وانصاف االجيال المقبلة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية عالقة االنسان بالمستقبل ن بالمستقبل المحور الثالث: عالقة االنسا

وهي  األخضر، اإلسالميوهو احد اهم العالقات المتحققة في ظل تبني االقتصاد هو محور مهم يشغل بال المهتمين عالمياً 

ني الكبير فان هناك نمو اكبر يتزايد وهو استنزاف الموارد تكملة للعالقة بين االنسان واخيه االنسان ففي ظل النمو السكا

القادمة االستفادة من تلك الموارد فال يكون االنسان انانياً بل  لألجيالاذ ان محدودية االنتفاع بالموارد تعطي الحق  ،الطبيعية

بار كل جيل يمتلك حق االنتفاع وال على اعتبان هناك نوع من التكافل بين االجيال حض عليه االسالم من الباحثين يرى كثير 

" يجب تقييم عادات الجيل الحاضر فالعادات التي تؤدي الى استهالك  بانه 2ويرى احد المختصينيمتلك حق التمليك المطلق 

ه فحسب بل فيما سيكون بوسع االجيال القادمة فعل ال تؤثر ألنهافي االجيال القادمة  تأثيرفي البيئة سيكون لها  التأثيرالموارد او 

ة التي اإلسالميفي احتمال وجودهم اصال ومع تعريف الشريعة للعدالة االقتصادية وعليه فانه يوفر وسيلة لحماية ثروات االمة 

 . هي حق على والة امور االمة"

مفاهيم  تأخذد قد تتداخل مفاهيم عديدة ضمن محاور العالقات االنسانية الثالث وق: عالقة االنسان بالطبيعة  ةالثالثالعالقة 

والذي يربط عالقة االنسان عالمية عديدة من ابرزها مفهوم التنمية المستدامة الذي يركز عليه جل الباحثين في الوقت الحاضر 

فهذه العالقة تكملة للعالقات السابقة والن االنسان حاضراً ومستقبالً من جهة وعالقة االنسان بالطبيعة من جهة اخرى  بأخيه

دة منها ظاهرة االحتباس الحراري حتى جعل البعض ينادي بان متطرفاً بالتعامل مع الطبيعة ظهرت مشاكل عدياالنسان كان 

 . 6101االنسان اذا استمر بهذا التطرف فانا بحاجة الى كوكب ثاني من الموارد الطبيعية بحلول عام 

تحتاج من يعتني بها وال يتلف خيراتها لتحافظ  ألنها نلإلنسالتلبية حاجياته ورغباته والطبيعة بحاجة  3االنسان بحاجة للطبيعة

يعتمد  األخضر اإلسالمياالقتصاد و ،فالمحافظة على البيئة جزء من البناء الثقافي االنساني في المجتمع المسلم ،على توازنها

التسميات المتعلقة  وظهرتالى حد كبير على التطور الزراعي الذي يحقق اهدافه ويسمو بالعالقات دون المساس بالطبيعة 

 األخضروالتسويق  بالزراعة منها على سبيل الذكر ال الحصر الزراعة الخضراء والتكنلوجيا المستخدمة فيها كذلك خضراء

   وهكذا.

دون تسميته وكيف كان تعاملهم مع الحجر والشجر  األخضر اإلسالميونرى ان السلف الصالح تحقق لهم معنى االقتصاد 

 البشر.تعاملهم مع والدواب فضال عن 

 
                                                           

  يفترض علماء االقتصاد االسالمي ان راس المال يشمل االرض والطبيعة والعمل يشمل االجور والتنظيم 1

     02االجيال القادمة من منظور شرعي،  تجاهالواجبات  فيرببر،موسى  2

    221 االسالمي،التنمية المستدامة من منظور االقتصاد  راجي،الدالسعيد  3
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  األخضر اإلسالميارساء االقتصاد  ثالثاً: مصادر

 نأخذيدعونا لمعرفة مصادر التغذية ومن اين  األخضر اإلسالميفيه ان ارساء قواعد وتثبيت تطبيق االقتصاد  ال شكمما 

فضالً عن مصادر ثانوية اخرى  نهتدي بهما اللذان هما المصباحان (وسنه نبيه ) (خارطة الطريق وال جدال ان كتاب هللا )

   نوعين:التي تحملها الى  باألحكامتلك المصادر  1المختصين أحدوقد قسم  ،تعد معتبرة لحداثة الموضوع

قطعي مما ورد في الكتاب او السنة كحرمة  أصلوهي ما كانت احكامه من ادلة قطعية او راجعة الى  الثابتة:االحكام  االول:

 بالتالي:ذا النوع الربا وغيرها ويمتاز ه

مما رفع معه الحرج وحقق العدالة بينهم كما انها تتناول جميع نافذة على الجميع دون استثناء  فأحكامهاالعموم والمرونة  .0

 مستجدات الحياة لما في احكامها من العموم والمرونة

بداً وما كان حراماً فهو حرام ابداً عدم التغيير والتبديل مهما مرت االعوام وطالت االزمان فما كان حالالً فهو حالل ا .6

واالحكام مع مستجدات الحياة انما هو الثبات لحماية احكام وهكذا وعدم التغيير والتبديل ال يعني توقف وتجميد النصوص 

 االقتصاد.

 االتباع.ال محكوم عليه وهذه الميزة جعلت هذا النوع واجب  العلم حاكماً  .0

 ،قطعي بل الى ظني سواء في سندها او في داللتها أصللم تكن ادلته قطعية وال راجعة الى وهو ما  المتغيرة:االحكام  الثاني:

وهذا النوع ال يعد العمل به ملزماً على وجه الدوام واالستمرار فيجوز لولي االمر المجتهد او من ينوبه ان يختار االحكام بما 

 الحياة.يراه مناسباً في ضوء مستجدات 

اولى  فاإلسالمفما كان حسن  ،الحفاظ على البيئة بشأن العالمية اله ينفعنا لالمتثال الى مقررات المنظماتاع الثاني ان التقسيم

فتعاملنا  أصبحناوكيف كانوا وكيف عدم امتثالنا لسيرة سلفنا الصالح انتهاكنا للبيئة و بتطبيقه ومستجدات الحياة تجعلنا نقف امام

 مستمرة. بأنانيةمع الموارد 

ظ للبيئة واستخدام الموارد بشكل عقالني وهناك توجه عالمي ااستنساخ ما توصلت اليه دول متقدمة من حف حاولت بعض الدول

وال ترى فيه دول اسالمية تحزن  2األخضروعندما تسمع بان هناك اربع دول قائدة للنمو واالنتعاش  األخضرنحو االقتصاد 

للمضي نحو االقتصاد  مبادرة 3عندما اطلقت االمم المتحدة  6112عام  منذ األخضروخصوصاً ان االقتصاد بدء يصبغ باللون 

  .ة واالزمة الغذائية وازمة المناخلتقليل حجم الفقر من جراء انعكاسات االزمة المالي األخضر

                                                           
     61-09 واهداف،الطريقي، االقتصاد االسالمي اسس ومبادئ  عبد المحسنبن  عبد هللا 1

وخلق فرص قحام وهيبة، شرقرق سمير، االقتصاد االخضر لمواجهة التحديات البيئية  :انظر الجنوبية(امريكا، فرنسا، كوريا  )الصين،وهي  2

     222عمل، 

   09طريق العودة من االقتصاد االفتراضي الى االقتصاد الحقيقي في الدول العربية،  االخضر: عقيلة اقنيني، االقتصادخليل محمد بلكبير،  3
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ي باالقتباس من دول سبقت فرى خالصة ذلك انه ما يخص التشريع يذهب الى مصادر التشريع وما يخص البيئة فال ضير نو

الحسن  يأخذ األخضر اإلسالمينغلو في ديننا فاالقتصاد  وعلى ان ال ،ال يصطدم بنص ثابت وهللا اعلم على ان هذا المجال

  وهكذا.ما ينفع الجماعة وال يضرب مصلحة الفرد  ويأخذما ينفع البشرية ويترك الضار  ويأخذويترك القبيح 

  األخضر اإلسالمياالقتصاد  رابعاً: اهداف

تحقق لنا في حالة التبني وما هي المكتسبات للبيئة يها البعض فوائد والبعض االخر يراها مزايا ولكنها بالمجمل ما قد يرا

فان اي نمو اقتصادي  التي كانت سائدة وكما هو معروف في النظرة التقليدية ،ارضاً وشعباً  الحاضنة لهذا النوع من االقتصاد

باالعتماد  الباحثانوبحسب رؤية  ة تغيرات فان النمو االقتصادي يصاحبه محافظة للبيئةيصاحبه انتهاك للبيئة والنظرة الحديث

 التالية:سيحقق االهداف  ةاإلسالميفي الدول  على عدد من المصادر فان التطبيق

 .1ةاإلسالميتحقيق الرفاهية البشرية من خالل تحقيق مقاصد الشرعية  .0

 .ار الفائدة وتوريق الديون وغيرهانها اسعالقضاء على المشاكل المؤدية الى االزمات م .6

والمحافظة على مستوى منخفض  بين الطبقات االجتماعيةوتقليل الفوارق  الفقرو ةوتخفيض حجم البطال توفير فرص العمل .0

   2. التلوث والتخطيط الحضري المستداممن 

    3 الطبيعي.والحفاظ على راس المال وجيا الحديثة تشجيع االبتكار وانشاء اسواق جديدة وتوسيع االسواق القائمة وتوطين التكنل .2

 .والحوكمةالتنمية المستدامة  ومن اهمهاالتطبيق حديثة واالفكار  دعم البرامج .1

  األخضر اإلسالميالتي تواجه االقتصاد  خامساً: التحديات

يكون التطبيق سلساً فقد تعاني كثير من او النقاط التي يجب اعادة النظر فيها لكي او المعوقات هي بالحقيقة جملة من العقبات 

قطر الوضع مختلف بعض  مثل دولة دولة في نرى ان ولكن األخضر اإلسالمية من صعوبة تطبيق االقتصاد اإلسالميالدول 

  وسلساً.التطبيق سهالً  ألصبحولكن مع بقاء بعض التحديات التي لو عولجت  االخضرارقد قطعت شوطاً في  ألنهاالشيء 

يعمل بها  البيئة التيالن  عليه ةاإلسالميوقد ترى تحرجاً في اضفاء الصبغة  األخضرول يمكنها تطبيق االقتصاد بعض الد

هو توجيه  األخضرفالعمل في ظل االقتصاد  ،بين بيئة منتهكة ام ال تميز بين حالل وحرام وانما تميز ال بيئة األخضراالقتصاد 

 بأمرين:الشركات العاملة 

 .وتحفظ حقوق االجيال الحاضرة والالحقةتنتهك البيئة  التي ال نشاط في نطاق الوجوه ممارسة االول:

                                                           
   0المالية، محمود الوادي، ابراهيم خريس، حسين سمحان، دور االقتصاد االسالمي في الحد من االزمات  1

   022 كاظم، االقتصاد االخضر مسار الى تقويم االقتصاد االخضر في دول مختارة، عبد الرحيمد الجبار الموسوي، ايمان صفاء عب 2

    010النامية، كمال كاظم جواد، سياسات التحول نحو االقتصاد االخضر في ظل تفاوت مستويات التنمية االقتصادية في البلدان  3
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 االلتزام بدفع الضريبة الثاني:

 :باآلتييكون االمر مختلفاً بعض الشيء فالعمل في ظله يكون بتوجيه الشركات  األخضر اإلسالميفي االقتصاد  ونرى ان

يعني  ال؟بعبارة اخرى هل نمط عمل الشركة موافق للشريعة ام ة لالستثمار المشروع ممارسة نشاط في نطاق الوجوه االول:

 وديمومتها.بذلك عمل الشركة ومصدر تمويلها 

 تنتهك البيئة وتحفظ حقوق االجيال الحاضرة والالحقة  التي ال هممارسة نشاط في نطاق الوجو الثاني:

  االلتزام بدفع الزكاة الثالث:

مع رؤية  عموماً بحسب بعض المصادر ةاإلسالميفي الدول  األخضر اإلسالميم تطبيق االقتصاد ويمكن اجمال التحديات اما

 :باآلتي الباحثان

 1. المشاريع وسوء تنظيم لحدوديةضعف االدارة الحكومية وازدياد النزاعات الداخلية وا -0

وارتفاع كلف التدهور  اإلسالميلم عدم التخطيط المحكم في مجال السياسات التنموية مع تفشي البطالة والفقر في العا -6

 2 البيئي.

 3 مشكلة بعض الدول انها احادية الموارد وقد تفشى الفساد فيها مما يعرقل التبني. -0

والمواصالت والصرف  واالتصاالت مثل شبكات الماء والكهرباء لكثير من الدول عدم كفاية البنى التحتية الالزمة -1

 4 الصحي.

 5 اصالحها.م االسواق داخل تلك الدول مما يتطلب وجود سلطات احتكارية في معظ -1

 6 الخاص.عدم وجود تعاون بين القطاع العام والقطاع  -2

 

 
                                                           

1 Negin Vaghefi،arChamhuri Siw ،Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz Green Economy: Issues ،Approach 

and Challenges in Muslim Countries، 29 

    121الجزائر، االقتصاد االخضر ورهان التنمية المستدامة في  مختار،عبد الهادي  2

    226العراق، تحديات االقتصاد االخضر في  الخطيب،عبد الوهاب  3

    001االقتصاد االخضر على النمو والتنمية المستدامة ، أثرمحمد توفيق مزيان،  ،امينة بديار 4

  010النامية، كمال كاظم جواد، سياسات التحول نحو االقتصاد االخضر في ظل تفاوت مستويات التنمية االقتصادية في البلدان  5

    .09النمو االخضر عملياً على ارض الواقع،  التنفيذي،الملخص  6
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  األخضر اإلسالمياالنتقال الى االقتصاد  سادساً: خطوات

وقد تختلف  ،ان عملية االنتقال من اقتصاد سائد بمختلف المسميات الى اقتصاد اسالمي اخضر يتطلب مجموعة من الخطوات

ولكن تبقى جدية التطبيق  إدارتهالداخلية وثقافة مجتمعها وحزم ة بين قربها وبعدها عن التطبيق بحسب بيئتها ااإلسالميلدول ا

حتى يكون التطبيق ناجحاً ومثمراً فالمجتمع وشعباً ومقيمين( ةً )حكومبين المعنيين هي الفيصل والحكم مع تكامل االدوار 

او ان يستثمر امواله مع  ظهرانهموال ضير بان يسكن غير المسلم بين  خراحدهما األ كالبنيان المرصوص يكمل اإلسالمي

مكن وضع ومن هذا المنطلق يمنهجنا اقتصادنا وان ال يفرض علينا شروط تتعارض مع  شريطة االحتكام الى اموال المسلمين

 :خطوات االنتقال بالتالي

صود بتحويل شركة للسجاد الى مؤسسة خطوة بغير قصدها فليس المق: قد تفهم هذه ال اسلمة المؤسسات الخطوة االولى :

 والنشاط ه فأسلمة شرعية المعامالتو سلمة النشاطأ جانبين يكمل احدهما االخر وهما يقصد بها لجباية الزكاة مثالً ولكن

سة اي نشاط مخالف للمنهج يعني ان االسالم ال يبيح ممار فاألول الجانب التطبيقي يمثلالجانب النظري وشرعية المعامالت 

شرعية الغاية والثاني ان يكون هدف النشاط مشروع والوسائل المستخدمة في اتمام اهداف النشاط مشروعة ايضاً فالمطلوب 

  1 المؤسسات وهي : بأسلمةوهناك اربعة معايير تتعلق  وشرعية الوسيلة

 ،ء االنسان وشرابه كالخنزير والخمر وأي أنشطة متعلقة بهميتعلق بغذا تحريم بعض السلع واالنشطة المتعلقة بها: فمنها ما -0

وكذلك في حالة عدم توفر الشروط الشرعية تحرم المادة الغذائية كان يتم خنق الحيوانات أو صعقها كما في بعض حقول 

  للمعامالت المالية.  تكون محالً  أالوعليه يجب  ،الدواجن

أكل أموال الناس بالباطل ولديه صور عديدة منها أكل الربا أو الخداع أو  ا: أيبهبتر خبائث السلوكيات واالنشطة المتعلقة  -6

 العادل.االستغالل او الغرر في التجارة أو االحتيال أو التبادل غير 

كما أن المنهج حذر من السلع الخبيثة فإنه حث على الطيبات من الرزق  ترسيخ طيبات السلع واالنشطة المتعلقة بها: -0

 لمالية هنا تعّد مباحة والمساحة واسعة جداً لإلباحة.  فالمعامالت ا

ترسيخ طيبات السلوك واالنشطة المتعلقة بها: في مجال المعامالت واألعمال وعلى سبيل المثال ال الحصر فالمنهج يرسخ  -2

توثيق المشاركات والمضاربات والمساهمات في تمويل المشاريع المباحة وكذلك ترسيخ سلوكيات ضمانات الحقوق بال

 واألمانات وترسيخ سلوكيات تعجيل الوفاء بالدين وهكذا.

بمعزل عن هذه الخطوة وقد تستلزم  هوال يمكن تطبيق األخضر اإلسالميان اسلمة المؤسسات خطوة مهمة لتطبيق االقتصاد  

الزكاة  اتوبيوتهذه الخطوة بعض االرتباطات الحيوية منها ان تربط تلك المؤسسات الخاضعة لهذه الخطوة مع صناديق 

نشاط سعر ونسب الزكاة الموضوعة من قبل تلك الصناديق على للتحاسب السنوي او بحسب طبيعة نشاط تلك المؤسسة ووفق 

 المؤسسات.تلك 

                                                           
    21-19هشام عمر حمودي، استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقاً للمنهج المحاسبي الشرعي، 1
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ان تغيير نوع االقتصاد في اي دولة يحتاج لبيئة تشريعية وقانونية تكون  لالنتقال:التشريع والقانون الداعم  الثانية:الخطوة 

وتزيل المعيقات امام  األخضر اإلسالمي التي تدفع بعجلة النشاطله تحدد الحقوق والمسؤوليات واالليات وتضع الحوافز  حاضنة

االستثمارات الخضراء وهي تشريعات متفرقة منها متعلقة بمجال الزراعة ومنها بمجال الصناعة ومنها بمجال الطاقة وهكذا 

  1الجديد.ل الى نوع االقتصاد حوافز سوقية تعجل عملية االنتقا إلنشاء

نحو تخضير القطاعات االقتصادية  الحكومية ويكون من خالل توجيه االستثمارات لألنشطة: الدعم الحكومي الثالثة:الخطوة 

وهنا 2الموارد الطبيعية تستنزفالت التي مع توسيع حجم االنفاق الحكومي لتحفيز التخضير وتضيق حجم االنفاق في المجا

كالطاقة  األخضر اإلسالميالدولة الداعمة لتطبيق االقتصاد  وإنفاقالحسابات التي تدخل ضمن استثمارات  ألنواعة فسحة كبير

 وهكذا.مثالً فيتم توجيه االستثمار نحو الطاقة النظيفة وتضيق حجم االنفاق في الطاقة المعتمدة على الكاربون 

بين افراد المجتمع او بين المتواجدين على الل نشر الثقافة الخضراء ويكون من خ لألفراد:الدعم الحكومي  الخطوة الرابعة:

وان يكونوا عون للسياسات الحكومية في  األخضر اإلسالميللعمل في بيئة االقتصاد  مهيئينارض البلد وان يكون االفراد 

القوى العاملة لالنتقال الى هكذا  إلعدادوهذه التهيئة تستلزم من الدولة وضع برامج تدريب وتعزيز المهارات  انجاح التطبيق

 االقتصاد.نوع من 

عون للتطبيق في مؤسساتهم ويمكن االستفادة  لدى القوى العاملة لكي يكونوا بمثابة تعزيز الثقافة الشرعيةوقد تشمل البرامج 

  والبيئة.توجيه المسارات المنحرفة عن جادة الشرع منهم في 

في ذلك  هاتطبيقب البدء معما  في مجتمعً  الخضراء البرامج ان تفشي ثقافة لخضراء:ا برامجال تفشي ثقافة الخطوة الخامسة:

على سبيل الذكر ال الحصر  وهي كاالتي األخضر اإلسالمياالقتصاد  االنتقال الى تطبيق تسهيل في يساهم بشكل كبيرالمجتمع 

 3البرامج:لتلك 

 المتجددة.ايير للطاقة والطاقة وتشمل استخدام الوقود النظيف وكفاءة مع الخضراء:الطاقة  .0

 عمل.من خالل جذب االستثمار الصديق للبيئة وايجاد فرص  األخضر:االستثمار  .6

بوضع سياسة عمرانية بيئية واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة وانتشار االبنية الخضراء ونقاوة وجودة  الخضراء:المدينة  .0

 الداخلي.الهواء 

  البيئي.وصحة المجتمع من خالل الترشيد وتدوير الموارد واالهتمام بالتعليم  من اجل رفاهية الخضراء:الحياة  .2

 عالية الكفاءة وتحويل النفايات الى طاقة.من خالل استخدام تقنيات  الخضراء:التكنلوجيا  .1

                                                           
    002االقتصاد االخضر على النمو والتنمية المستدامة ، أثرمحمد توفيق مزيان،  امينة بديار، 1

    62برنامج االمم المتحدة للبيئة، نحو اقتصاد اخضر،   2

    000محوري لدعم االقتصاد االخضر،  كأساسنحو ارساء المسؤولية البيئية في منظمات االعمال  بن تربح، عيسى معزوزي، بن تربح  3
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 العضوية.ويتم من خالل خفض االنبعاثات وحماية التنوع البيولوجي والزراعة  األخضر:المناخ  .2

من الحصول تتبنى السلسلة االنتاجية مثالً  فالشركات للشركات الخدمية واالنتاجية السلسلة الخضراءتبني  نا الباحثانويرى 

والتسعير  األخضربالتسويق  ليات االنتاجية الخضراء وانتهاءً والعم األخضر باإلنتاجعلى المواد االولية الخضراء مروراً 

  وهكذا.خضراء وما يضبط العمل المحاسبي هي المحاسبة ال األخضر

هناك ترابط بين عدة مفاهيم وصوالً وهي استكماالً للبرامج الخضراء اذ ان  المستدامة:الحوكمة والتنمية : سادسةالخطوة ال

جزء مهم في تحقيق ابعاد  األخضرواالقتصاد  الى تطبيق هذا النوع من االقتصاد فالحوكمة وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة

  .المستدامةالتنمية 

 األخضركان هناك نقاش في لجان االمم المتحدة حول اعداد تقرير بشان التنمية المستدامة واالقتصاد  6102في منتصف عام 

ليساهم في معالجة مسائل عبر جميع المجاالت مثل  األخضرتم توسيع نطاق مفهوم االقتصاد  للمناقشات الداخلية واستجابةً 

وبإدراج تركيز على المؤسسات واإلدارة الرشيدة والمعايير والقواعد التي  بشر مع الطبيعةالصحة والتفاوت المتزايد وعالقة ال

ه المقررات المجتمعية وطريقة أفضل إلدارة الصالح العام والموارد الطبيعية في  األخضرويمكن أن يسهم برنامج االقتصاد  توجِّ

  1 شامل.نمو اقتصادي مستدام 

 والبعض يضيف ابعاد تقنية االجتماعية والبيئيةوعاد متعددة وتشمل االبعاد االقتصادية التنمية المستدامة تتكون من اب

وسيلة  األخضريعد االقتصاد من  2الباحثينمن و والبيئية معاً  االبعاد االقتصادية عناصر أحد األخضرواالقتصاد  ،وتكنلوجية

بان الحكم الرشيد  3البعضحتى اشار  ر االبعاد االجتماعيةاحدى عناصوالحوكمة  ،لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديالً عنها

 فيها.المتمثل في نمط السياسات والقواعد ومدى الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني يمثل اول عنصر 

 ،وخطوات التطبيق تستلزم تواجد هذه المصطلحات معاً  المصطلحات الثالثعمل بين  وتداخل ترابط يتضح ان هناك 

وهو يساهم كذلك في تسهيل تطبيق الحوكمة من خالل العالقات  التنمية المستدامة بعادشامل لكل ا األخضر اإلسالمياالقتصاد ف

  التطبيق.اثناء المتوازنة المتحققة 

 ة فان يعمل تحتاإلسالميمما سبق في هذا المبحث تم توطئة امرين مهمين ان االقتصاد باي شكل عندما يرتبط بالصبغة 

 اإلسالمياالقتصاد )الجديد عموماً يعمل تحت مظلة قوانين المنظمات البيئية وعند الربط بالمصطلح  األخضرمظلتها واالقتصاد 

االرتكاز على المنهج الشرعي مع عدم اهمال تلك القرارات فالقول ان المنظمات تسعى الى محاربة الفقر مثالُ  األخضر( يتم

مثالً فهذا يرفض وهكذا في التعامل مع  باإلرثتتدخل تلك المنظمات في مسائل خاصة  فهذا من صميم اقتصادنا اما ان

 ورفضاً.قبوالً  المقررات

                                                           
 01 نجوى يوسف جمال الديني، التعلم من اجل االقتصاد االخضر والتحوالت العالمية،  1

    000محوري لدعم االقتصاد االخضر،  أساسكمنظمات االعمال  البيئية فينحو ارساء المسؤولية  عيسى معزوزي، بن تربح بن تربح،  2

لتحقيق التنمية المستدامة في تعزيز جودة التقارير  كأداةتطبيق مبادئ الحوكمة  أثرابو رحمة،  عبد هللامحمد  عبد الرحمن محمد رشوان،  3

    00المالية، 
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 (الحكم الرشيد) الثاني: الحوكمةالمبحث 

قد تفهم المسالة عكسية حينما نقول ان كل امر حسن له اصالً في االسالم فالمصطلحات حديثة وتطبيقها بدء قريباً فكيف ان لها 

احد هذه االمور فالمصطلح ابصر النور في العشر سنوات االخيرة من القرن  الحوكمةبديات في التطبيق قبل اربعة عشر قرناً و

المتفق عليه ان التسمية حديثة وقد يكون هناك تطور وواليزال محط تطوير وتنقيح من الجهات المعنية الماضي ثم تطور الحقاً 

( وهي قائمة منذ مبعث الرسول )والنتائج المترتبة على تطبيقها مراد تلك التسمية  ان  حثانالبابحسب راي  ولكن لهاتاريخي 

 .وحفظ حقوق الضعفاء قبل االقوياء وحمايتها المختلفة حفظ الحقوق

وحاكمية  ،منها )حوكمة الشركات شرين اسمقد تتعدد اسماء الحوكمة المستخدمة من قبل المؤسسات المختلفة الى قريب الع

والسيطرة على  ،وضبط الشركة ،واإلدارة المجتمعية ،والتحكم المؤسسي ،والتحكم المشترك ،وحكمانية الشركات ،لشركاتا

 ،واإلدارة الحقة للشركة ،االطار الفوقي للمجتمع ،والشركة الرشيدة ،وإدارة شؤون الشركة ،والمشاركة الحاكمة ،الشركة

واإلدارة السديدة  ،وإدارة الحكم الصالح ،دارة في الشركة، والحكم الرشيداإل وأسلوب ممارسة سلطة ،والحكم الصالح للشركة

الحد التسميات  انبين الباحثين هو تسمية الحوكمة وسبب اختيار الباحث المشهوريغير المفهوم او الهدف ولكن  وهذا التعدد ال1(

في لتطبيق ا يكونوخصوصاً عندما  ن بقية التسمياتع2قرباً معنوياً  منهاجنا الشرعي لقرب المصطلح الى وهي )الحكم الرشيد(

  . األخضر اإلسالمياالقتصاد  بيئة

  المبحث:ومن هنا تم مناقشة االمور التالية في هذا 

   الرشيد:مفهوم واهمية الحكم  اوالً:

يركز  والثانيالداري واالجانب االقتصادي  يركز على االول 3يرتبط مفهوم الحكم الرشيد بجانبين بحسب العديد من الباحثين

تعددت المفاهيم المعروضة من قبل اذ  ،البحث بهدفلعالقته  فقط على الجانب السياسي وسيكون التركيز على الجانب االول

ولكن هناك اتفاق  في العرض فقد يكون هناك اختالف صوري طريقةً  ولكل جهة للحكم الرشيد والمنظمات المختصةالباحثين 

الذي يتم  ذلك النظام" بانه  الحكم الرشيد ويعرفأعمالها  في والتحكم الشركات ة التي يتم من خاللها إدارةفي الغاية وهي الكيفي

االعمال والرقابة عليها اذ تحدد هيكل واطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في  شركاتبواسطته توجيه 

التخاذ  جراءات الالزمةضع القواعد وااليمن ذوي المصالح و الشركات المساهمة مثل مجلس االدارة والمديرين وغيرهم

                                                           
 .60ي، المصرفاألداء في القطاع  الحوكمة لتحسيننسرين فاروق علي الجبوري، معايير   1

الخلق إِلى  أَْرَشد والرشيد وهو الذي هو يضم اسمان عظيمان من اسماء هللا الحسنى وهما الحكم وهو الذي إليه الحكم معنويا:لماذا هو االقرب  2

 الحسنى.هللا  بأسماءمصالحهم ودلهم عليها، والمصطلح بصورة مركبة ال عالقة له 

بيشروة علي محمد امين، اليات الحكم  انظر: وكذلك 09البشرية، م الرشيد ودوره في التنمية معايير الحك حسين،أبو مصطفى موسئ  انظر:  3

  9 الرشيد في ادارة التنوع الثقافي،
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 الالزمة لتحقيقها واسس المتابعة ومراقبة االداء واالستراتيجياتكما يضع االهداف  القرارات المتعلقة بشؤون الشركة المساهمة

 2 :من خالل التالييمكن ادراج اهمية الحكم الرشيد  ومن خالل المفهوم 1"

اذ تشمل تعظيم قيمة الشركات وتدعيم تنافسها في االسواق وتجذب مصادر تمويل محلية وعالمية  دية:االقتصااالهمية  .0

 المطلوبة.وتدعم استقرار اسواق المال وتحقق الكفاءة والتنمية االقتصادية  ،أكبرللتوسع والنمو وتعطي فرص عمل 

وظائف والمدخرات والمعاشات التقاعدية ومستويات تحقق الرفاهية االجتماعية وتؤثر بالدخول وال االجتماعية:االهمية  .6

 المجتمع.االشمل للرفاهية وتقدم  اإلطارالمعيشة وتضع الشركات في موقع مساءلة عن التزامها في 

تغلبت على السلبيات المرافقة لتنفيذ التعاقدات التي من الممكن ان ترافق صيغ العقود المبرمة او  القانونية:االهمية  .0

 والشفافية.كما ارتقت بمعايير االفصاح نظمة السياسية المنظمة لجميع انواع الشركات المطبقة للحكم الرشيد القوانين واال

 الرشيد؟الحكم  ثانياً: لماذا  

مساره في التطبيق وهل  يأخذسائل لماذا تتسارع الدول بحوكمة مؤسساتها وبعبارة اخرى لماذا الحكم الرشيد يجب ان  يسألقد 

 القول؟لهذا هناك مبررات 

هناك تشبيه للمستثمر في مؤسسات تعمل في ظل الحكم الرشيد عن المستثمر في مؤسسات ال تعمل بهذا النظام كالذي يقامر او 

 خاسر.يفوز او على االغلب فهو  فإما بأمواله يعمل في بيئة مطمئنة والثاني يقامر فاألوليراهن في صاالت القمار 

وسيحصل هذا لحة العليا للشركة فيها تعمل حسب المص مدخراتهبان الشركة التي استثمر  ساهم(فما الذي يطمئن المستثمر )الم

وما الذي  ،الذي يؤكد بان التقارير المالية التي تنشرها الشركة تبين الوضع المالي الحقيقي لها وما ،المستثمر على عائد جيد

ف بان الشركة التي يعمل لديها ستستمر في العمل وال يوجد وما الذي يضمن للموظ ،يضمن للمقترض بانه سيسترد قيمة قرضه

وما الذي يضمن للمجتمع بان هذه الشركة ستستمر في االنتاج والتوظيف وتوليد قيمة  ،نية في تصفيته بالمستقبل المنظور

فالحكم  ،وكيف يحصل جميع اصحاب المصالح على حقوقهم بالشركة ،وتعززهمضافة تدعم الوضع االقتصادي في الدولة 

فان يرسل رسائل  األخضر اإلسالميتحت قبة االقتصاد  يعمل ان الحكم الرشيد اذا كان انالرشيد يطمئن الجميع ويرى الباحث

وال ينتهك البيئة ويضمن حقوق  االخضرارهو موافق للمنهج الشرعي ويراعي  اطمئنان للجميع بان نشاط الشركة بدءاً وديمومةً 

 . يضيع الحقوق الصغيرة امام الكبيرة وال لقادمةالحاضرة وا االجيال

  الجهات المعنية بالحكم الرشيد  ثالثاً:

فالكل  المجتمعبجهة واحدة وهي  تلك الجهات اختصار باإلمكانانه  انويرى الباحث تتعدد الجهات التي تخضع للحكم الرشيد

  ،غير مباشرةوبصورة مباشرة  معني بتحقيق الحكم الرشيد

                                                           
    00 محمد زيدان، اهمية ارساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في صناديق ومؤسسات الزكاة، 1

     090 تحقيق التنمية، دور الحوكمة المالية في عدنان جاسم حمد، سهام حسين البصام، 2
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تلك الشركات ومدى نجاحها بتطبيق الحكم الرشيد وانه  ألحوالالناظر  ذلكهو  ةللجميع وغير المباشر ةمعلوم فالجهة المباشرة

اربع  الباحثين فان الجهات هي تقسيماتوبحسب سيتعامل معها مستقبالً اما بصورة مساهم او بصورة دائن او باي شكل اخر 

 1:كما يلي و

  المساهمين: االولى:الجهة 

مقابل الحصول على االرباح المناسبة الستثماراتهم  لألسهمون بتقديم راس المال للشركة عن طريق ملكيتهم وهم من يقوم

وايضاً تعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل وهم من لهم الحق في اختيار اعضاء مجلس االدارة المناسبين لحماية حقوقهم اذ 

يستطيع ان يتولى المسؤولية الكاملة  ن خالل اختيارهم لمجلس ادارة فعالشيد ميلعب المساهمون دوراً هاماً في تطبيق الحكم الر

المالية تعيين مراجع حسابات للتحقق من صدق وعدالة القوائم كذلك ويقود الشركة في الطريق المناسب وكما يتولى المساهمون 

  .لشركاتهم

  االدارة: الثانية: مجلسالجهة  

سلطة االدارة اليومية  إليهماالطراف االخرى مثل اصحاب المصالح ومجلس االدارة توكل  وهم من يمثلون المساهمين وايضاً 

كما يقوم مجلس االدارة برسم السياسات العامة للشركة وكيفية المحافظة على  االداءالى الرقابة على  باإلضافةالشركة  ألعمال

من لهم الخبرة والكفاءة وعلى  التنفيذينلس تعيين المديرين ويتولى المج ،حقوق المساهمين وان ينظر الى المساهمين بالتساوي

 الداخلي.لتعزيز االنضباط  بالمخاطر المالية وكذلك تعيين المراجعين الداخليين وثيقة معرفة

  الثالثة: االدارة:الجهة 

الى مجلس االدارة وتعتبر كذلك المسئولة  باألداءتعتبر االدارة هي المسئولة عن االدارة الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصة 

الى مسؤوليتها تجاه االفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها  باإلضافةعن تعظيم ارباح الشركة وزيادة قيمتها 

 للمساهمين.

  المصالح: الرابعة: اصحابالجهة 

العمال والموظفين وهؤالء االطراف قد يكون وهم مجموعة من االطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين والموردين و

 االحيان.لديهم مصالح متعارضة ومختلفة في بعض 

   الرشيد:الحكم  رابعاً: مبادئ

تمثل خطوط عريضة ارشادية تعزز الثقة وترتقي  او المعايير بادئجموعة من المفر مايجب ان تتو اً لكي يكون التطبيق سليم

 بإدارةوهي تعني باالرتقاء المقبولة عالمياً محددة من قبل المنظمات وهذه المبادئ  ،المطبقةوالشفافية داخل الشركات  باإلفصاح

 ،فاءة السوقالشركات وزيادة ك

                                                           
    69-62حوكمة الشركات وجودة االداء المهني للمراجع الخارجي،  إطارالعالقة بين تطبيق  صابر السحار، أكرم 1

http://www.ajrsp.com/


 م 1212-21-5| تأريخ اإلصدار:  اني والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الث

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                         78 

 ISSN: 2706-6495 

 
معايير اصدر  والثاني الشركات المساهمةاصدر معايير تحكم عمل  االولية بعمومها انقسمت الى قسمين نوالمنظمات المع 

 باإلصداراتالتي تختلف من دولة الى اخرى ولكنها بالعموم تلتزم المنظمات المحلية بنوك فضالً عن تحكم عمل المصارف وال

 1:  كاالتيبحسب الجهات المصدرة وهي العامة وسيكون التركيز على المبادئ او المعايير التي تحكم عمل الشركات 

 توافر إطار فعال للحكم الرشيد    االول: أالمبد

على رفع مستوى الشفافية وكفاءة األسواق، وان يتوافق مع دور القانون  الحكم الرشيدهيكل  يؤكد هذا المبدأ على أن يعمل

 القانون.ويحدد بوضوح تقسيم المسؤوليات بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن اإلشراف والرقابة وااللتزام بتطبيق 

 حقوق المساهمين الثاني:المبدأ 

حقوقهم بكل امر يخص الملكية وتداول االسهم ومشاركة التصويت المتضمنة يضمن هذا المبدأ حماية حقوق المساهمين 

واالرباح وانتخاب االعضاء وحقوقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة وإعالمهم بشكل كافي عن القرارات المتعلقة 

   االندماج.بالتغييرات الجوهرية في الشركة ونظام الحوافز وعمليات 

  المعاملة المتساوية للمساهمين الثالث:المبدأ  

بما في ذلك األقلية واألجانب من المساهمين كما ينبغي أن تتاح  المساواة في معاملة المساهمين مبادئ الحكم الرشيدتتضمن  

وان توفر لهم حقوق التصويت المتساوية ولهم حق ويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم لكافة المساهمين فرصة الحصول على تع

تتسم باإلفصاح والشفافية مع  صول على المعلومات المرتبطة بالتصويت وانواع االسهم مع منع تداول األسهم بصورة الالح

التشديد على أعضاء مجلس االدارة والمديرين التنفيذيين اإلفصاح عن وجود أية مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو 

 الشركة.بمسائل تمس 

  المصلحة دور أصحاب  الرابع: المبدأ

بحقوق أصحاب المصالح كما هي محددة في القانون، ويشجع  للحكم الرشيدينبغي أن يقر اإلطار الخاص بالقواعد المنظمة  

إتاحة وان يقر كذلك التعاون الفعال بين الشركات وأصحاب المصالح بالشركة توفير االستمرارية للشركات السليمة مالياً 

السماح ألصحاب المصالح بما فيهم العاملين من األفراد  وكذلكمناسب عن انتهاك حقوقهم للحصول على تعويض  لهمالفرصة 

والجهات التي تمثلهم االتصال بحرية بمجلس االدارة للتعبير عن مخاوفهم اتجاه التصرفات غير القانونية والمنافية ألخالقيات 

 بحقوقهم.يؤدي الى المساس  بما ال ،المهنة

  والشفافية  صاحالخامس: اإلف المبدأ 

المتعلقة باألمور المادية للشركة بما في  المعلومات على اإلفصاح الدقيق عن كافة للحكم الرشيدالقواعد المنظمة  يشدد اطار

ينبغي أن تعد المعلومات المفصح عنها استناداً الى معايير محاسبية وذلك الموقف المالي واألداء والملكية والرقابة على الشركة 

                                                           
 69-62أثر فهم الحوكمة المؤسسية في تحسين األداء المالي االستراتيجي للمصارف،  ايمان شيحان عباس المشهداني، 1
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إجراء التدقيق السنوي لحسابات الشركة بواسطة مدقق مستقل ومؤهل مع الجودة وتشمل المعلومات المالية وغير المالية عالية 

وذلك بهدف تقديم ضمان خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمين يفيد إن القوائم المالية تمثل بالفعل المركز المالي للشركة 

ر قنوات نشر المعلومات لتمكين الجهات المستفيدة من الوصول اليها بشكل عادل توفي مع وأداءها في جميع المجاالت المهمة

  وبكلفة منخفضة في الوقت المحدد .

  مسؤوليات مجلس االدارة  السادس:المبدأ 

ة ومسؤولي ،الشركة والرقابة الفاعلة لمجلس االدارة على الشركة استراتيجيةعلى  الحكم الرشيديجسد هذا المبدأ إطار قواعد 

 استراتيجيةوان يلتزم االخالقيات العالية وان يقوم بوضع  باإلخالصالعمل مجلس االدارة أمام الشركة والمساهمين من حيث 

الشركة وسياسة المخاطر والموازنات وخطط العمل وتحديد أهداف األداء ومراقبة تنفيذ األداء والنفقات الرأسمالية وتصفية 

التقارير المالية والنظم المحاسبية للشركة بما في ذلك نظام التدقيق المالي المستقل والرقابة  من سالمة يتأكدوان  االستثمارات

 واالمتثال للقوانين والتعليمات . ،الداخلية السيما أنظمة إدارة المخاطر والرقابة المالية والتشغيلية

     الرشيد:الحكم  خامساً: محددات

 في بيئةان  انمثل اطاراً عاماً يجب ان ال يخرج عنه التطبيق الفعال ويرى الباحثت او الضوابط هناك مجموعة من المحددات

 ،بالمجتمع المحيط وتأثيرا تطبيقاً  بهترتقي بمجموعة من المحددات  سيحاط الحكم الرشيد فان األخضر اإلسالمياالقتصاد 

 1 قسمين:وتقسم المحددات بصورة عامة الى 

   محددات خارجية االول:القسم 

نظام الشركات وقد يختلف  هامل المحددات الخارجية القوانين المنظمة للنشاط االقتصادي للدولة ككل والذي يعمل من خاللتش

ن بدورها حسن ادارة الشركات وتكمن اهمية المحددات الخارجية بان وجودها يضمن تنفيذ القوانين التي تضم ألخرىمن دولة 

 هي:الخارجية  المحدداتوين العائد االجتماعي والعائد الخاص وتقلل من التعارض ب حجم المخاطر ضويخف

مثل قانون الشركات وقوانين العمل وقوانين االستثمار وراس المال والقوانين  باألسواقالقوانين واللوائح التي تنظم العمل  .0

 االحتكار.والمنافسة ومنع  باإلفالسالمتعلقة 

 والنمو.نظام مالي جيد يشجع الشركات على التوسع توفير التمويل الالزم للشركات من خالل وجود  .6

الرقابة على الشركات والتحقق من دقة وسالمة البيانات  بأحكامكفاءة االجهزة الرقابية مثل هيئات سوق المال وذلك  .0

 عدم االلتزام  والمعلومات المنشورة وكذلك وضع العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي في حالة

لحكومية في ضمان التزام اعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية واالخالقية التي تضمن عمل دور المؤسسات غير ا .2

 والعمال والمحاسبين وسلطة النقد.االسواق بكفاءة ومن ضمن تلك المؤسسات نقابات المحامين 

                                                           
  69اثر تطبيق قواعد الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية، ،حمامأبو ماجد اسماعيل   1
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  محددات داخلية  الثاني:القسم 

وضع هياكل ادارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات  تشمل المحددات الداخلية القوانين واللوائح داخل الشركة وتتضمن

داخل الشركة وتوزيع المسؤوليات والسلطات والواجبات بين االطراف المعنية بتطبيق الحكم الرشيد مثل مجلس االدارة 

اف بل واالدارة والمساهمين واصحاب المصالح وذلك بالشكل الذي يؤدي الى عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه االطر

 الطويل.يؤدي الى تحقيق مصالح المستثمرين على المدى 

بمجموعة عوامل اخرى مرتبطة بالنظام االقتصادي واالجتماعي وبالوعي عند  تتأثر فإنهاالخارجية والداخلية  المحدداتهذه 

جميعاً تعمل على زيادة الثقة في  يفهايضاً بالبيئة التنافسية والقانونية والتنظيمية داخل الشركة  ترتبطافراد المجتمع كما انه 

وق االقتصاد وتعميق دور سوق راس المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار والحفاظ على حق

 المستثمرين.االقلية او صغار 

    الرشيد:الحكم  سادساً: ركائز

للحكم  أمثلدورها كذلك تتكامل فيما بينها لتحقق تطبيقاً هناك مجموعة من الركائز تساهم كذلك في نجاح الحكم الرشيد وهي ب

 1 كاالتي:الرشيد والركائز هي 

  ضمان االلتزام السلوكي من خالل:السلوك االخالقي  االولى:الركيزة 

 الحميدة. باألخالقياتااللتزام  .0

 الرشيدة.االلتزام بقواعد السلوك المهني  .6

 بالشركة.التوازن في تحقيق مصالح االطراف المرتبطة  .0

 االجتماعية.الشفافية عند تقديم المعلومات والقيام بالمسؤولية  .2

  نظيفة.الحفاظ على بيئة  .1

 ضمان تحقيق اعلى درجات الرقابة والمساءلة من خالل:الرقابة والمساءلة  الثانية:الركيزة 

 والمساءلة.تفعيل ادوار المصلحة بنجاح الشركة من خالل الرقابة  .0

رقابية مباشرة مثل المساهمين ومجلس االدارة ومجلس  وأطرافوالبنك ثل هيئة السوق المالي رقابية عامة م أطراف .6

 الخارجيين.المدققين 

  والمقرضون.اخرى مثل الموردون والعمالء والمودعون  أطراف .0

                                                           
 2 تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين اداء البنوك التجارية الجزائرية، أثر، عبد الحقسمية   1
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 ضمان تحقيق اعلى درجات الحيطة والحذر من خالل:ادارة المخاطر  الثالثة:الركيزة 

 .رالمخاط إلدارةوضع نظام  .0

 المصالح.االفصاح وتوصيل المعلومات المتعلقة بالمخاطر الى المستخدمين واصحاب  .6

االعوام  أحدان في  1الباحثين المتخصصين أحدحتى اشار  باألخالقالحكم الرشيد يرتبط ارتباطاً مباشراً  مما سبق اعاله فان

مجال عمل مختلف واعتبرت  01من  ألكثرشركة  1111شركات العالم اخالقياً وكانت العينة  ألفضلالمنصرمة تم بناء مؤشر 

 الرشيد تطبيق الشركات للحكماالخالق حافزاً لتحقيق الربح واعتمدت معايير عديدة للقيادة االخالقية واول تلك المعايير هو 

   والشفافية.فضالً عن معايير اخرى منها االبتكار والسمعة 

درجات االفصاح والشفافية وان العالقة مع الحكم الرشيد هي  بإعالءيتسم  هو اقتصاد اخالقي األخضر اإلسالمياالقتصاد  

 تقاطع.عالقة تكامل وليست 

 

 ونجاح التطبيق في دولة قطر المواءمة الثالث:المبحث 

في دولة اخرى من دول العالم الثالث ولكن في دولة  األخضر اإلسالميلالقتصاد  صعباً  يكون الكالم غير مقبول والتطبيققد 

تمثلت  فالغايات واالهداف واحدة ،6101 الوطنية قطر لرؤية تمثلت برؤية خصوصاً في ظل تبنيهامثل قطر فالبيئة حاضنة 

  الطبيعية.بيئة واستنزاف الموارد وعدم انتهاك ال االنية والمستقبلية في حفظ الحقوقجميعهاً 

 )واقعوفي تقرير حمل عنوان  بعض مؤسساتها الماليةفي  اإلسالميتعد دولة قطر من الدول التي نجحت بتطبيق االقتصاد 

قطر ضمن  اشار التقرير بان دولة بالتعاون مع )دينر ستاندرد( العالمي( تصدره مؤسسة )تومسون رويترز( اإلسالمياالقتصاد 

 2 .العالمي اإلسالميعشر دول حسب مؤشر االقتصاد  ىاعل

 األخضرفقد اضحت بيئة حاضنة لالقتصاد  قطر يوحي بانها خضراء فكل شيء في األخضروكذلك الحال بالنسبة لالقتصاد 

متسارعة خصوصاً انها  اصبحتفالخطوات  3(االخرى وجميع مرافق الحياة وتعليمً  وزراعةً  )بناءً  من خالل الشواهد الخضراء

تكن افضل منهم  قدمة ان لموهذا يتطلب انها تكون بمصاف الدول المت 6166عالمياً متمثل بنهائيات كاس العالم  حدثاً تحتضن 

وسريع الستضافة  مطردتنمو بشكل قطر  إن 4حتى ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية على االقل فيما يتعلق بالبيئة

وهذا المشاهد  فكاس العالم يتطلّب أن تُزيد البالد من المساحات الخضراءكأس العالم فكل يوم يتغير شيء ما في الدوحة  نهائيات

.  

                                                           
 62، للشركات(جورج كيل، الدليل السابع )البوصلة االخالقية  تقديم:جون د.سوليفان،   1

2   https://www.arabnak.com 

 خضراء(ومركز )قطر  الخضراء(قطر للمباني  )مجلسانظر على سبيل الذكر ال الحصر المواقع االلكترونية  3

4   https://www.masrawy.com 
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فان  عام بدون مظلة شرعية لزون( للتحول من اقتصاد سائد الى اقتصاد اخضرثالثي الح)الحديث وبحسب النموذج العلمي 

تهيئ الظروف  فالدولة ،ولكل شريك دور مهم (مؤسسات االعمال ،قطاع التعليم ،الدولة) باألدوارثالث شركاء متساوون هناك 

 بإعداديقوم  وقطاع التعليموالتنمية المستدامة  االخضرارمع االقتصاد  تتماشىالالزمة للتنمية السياسية االجتماعية السليمة التي 

   .االعمالمؤسسات الموارد البشرية التي تحقق هدف الدولة ليتم استخدامهم في الدور الثالث واالستفادة منهم في 

 اإلسالميمواتية لتطبيق االقتصاد واصبحت  مع وجود المظلة الشرعية في البيئة القطرية توزعت االدوار بصورة جيدة

من ولعل في تلك البيئة فضالً ان كثير من خطوات التطبيق قد حسمت فيها  قد ترسخت مكونات ذلك االقتصاد الن ألخضرا

 6102انه تم اقرار نظام حوكمة الشركات )الحكم الرشيد( والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية في عام  أبرزها

في ظل  أكثرسيثمر و ويتجلى فيه الدور الثالث وهو الدور المؤسساتي مثمر ظاموهذا الن 6102ليكون التطبيق ساري في عام 

  األخضر. اإلسالميتبني االقتصاد 

 وهما:ومن هذا المنطلق فقد تم تقسيم هذا المبحث الى محورين رئيسين 

 نظرة على النظام الحالي االول:المحور 

هكذا فان الفعالية التي تؤدي بها مجالس االدارات لمسؤوليتها تحدد و لديها يعتمد اقتصاد دولة ما على زيادة كفاءة الشركات

 الرشيد.الوضع التنافسي للدولة وهذا هو جوهر عمل الحكم 

متمثالً  6102( لسنة 1قراراً ذي الرقم ) المالية لألسواقاصدر مجلس ادارة هيئة قطر ولزيادة كفاءة الشركات ومجالسها فقد 

نات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية يرسخ مبادئ الحكم الرشيد ويحدد المهام والمسؤوليات بنظام حوكمة الشركات والكيا

العليا والعاملين بالشركة والعدل والمساواة بين اصحاب المصالح والرقابة المنتجة وادارة  التنفيذيةلمجلس االدارة واالدارة 

لح وتنمية المجتمع والنهوض به االمر الذي يؤدي الى تحسين اداء المخاطر والشفافية واالفصاح وتنظيم حقوق اصحاب المصا

المالية في ارساء تلك المبادئ والقيم وعلى ضوء افضل النظم الدولية  لألسواقومن هذا المنطلق ورغبة هيئة قطر  ،الشركات

الموحدة لحوكمة سترشادية بالمبادئ اإلوالتزاماً  المنظمات المقبولة عالمياً واالقليمية في الحوكمة ومبادئ الحوكمة الصادرة من 

 سبعة فصول يتضمن الشركات المدرجة في االسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تمت صياغة هذا النظام في

  . ىمادة تحدد نطاق تطبيقه واحكام االلتزام بمبادئ الحكم الرشيد ومضمون تقرير الحكم الرشيد وكثير من التفاصيل االخر 26

ممكن  األخضر اإلسالميتساهم في ارساء قواعد االقتصاد فان هناك كثير من االيجابيات التي  1ومن خالل دراسة هذا النظام

 ومنها:اي نقاط الموافقة وااللتقاء  المواءمةان نطلق عليها نقاط 

 وهي:مهمة مبادئ ثالث  ارساء عندما تم صياغة نظام الحكم الرشيد روعي مبادئ:على ثالث  التركيز اوال:

                                                           
 . 22-0نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، المالية، لألسواقهيئة قطر  1
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ذلك المبدأ القائم على حسن النية وتحري الصدق والمصارحة واعالء قيم الرقابة الذاتية والنزاهة وتوخي  الشفافية:مبدأ  -0

مع توفير المعلومات الحرص والرعاية الفائقة واالمانة في اداء المهام والوظائف الموكلة الى كل مسؤول وعامل بالشركة 

 العام.سب وتجنب تضارب المصالح والحد منها وتحقيق النفع لطالبه بالوقت المنا

القائم على الصدق وعدم الغش واالمانة وبذل  األخضر اإلسالميان هذا المبدأ يتطابق مع مقصود االقتصاد  انويرى الباحث

  مسؤولياته.وكل حسب  العناية المهنية الالزمة من قبل الجميع

الشركة ووضع الية رقابة تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات في ويهدف الى  بها:القرار امبدأ تحمل المسؤولية و -6

المعايير الدولية ويهدف  ألفضلعمل على محاسبة كل مسؤول عن عمله وتقييم اداءة وتقييم اداء الشركة بشكل عام وفقاً مناسبة ت

 البيئة.على تنميته ورخائه والمحافظة على  المجتمع والعمل تجاهايضاً الى بيان المسؤولية االجتماعية للشركة ودورها 

من خالل مجموعة العالقات المتحققة بين الشركة والمجتمع  األخضر اإلسالميان هذا المبدأ يرتقي باالقتصاد  انويرى الباحث

 اخرى. جهةوبين الشركة والبيئة المحيطة من  جهةمن 

بل اعالء  أحدعلى  أحدن في الحقوق فال يميز وين متساوسهم المساهماصحاب المصالح وعلى را والمساواة:مبدأ العدل  -0

  االقلية.قيم حماية االقلية من خالل اقرار معاملة تفصيلية لصغار المستثمرين فال تمكن االكثرية على 

 ،ملإلسالفالمساواة من اهم االهداف االقتصادية  بان الجميع سواسية األخضر اإلسالميوهذا كذلك من صلب وعدالة االقتصاد 

للفقير  وأقربللضعيف من القوي  أقربهذا النوع من االقتصاد هو وبل ال يقبل بالتعدي على اموال الناس مهما كانت بسيطة 

الفرص وهذا النظام يحاول ان يقضي على هذا  تكافؤفالفقر سببه احيانا التفاوت في توزيع الدخول مع عدم  ،من الغني

  المصطلح.

"فان المجلس يمثل كافة المساهمين ضمن المادة التاسعة للنظام وتحت فقرة مسؤوليات المجلس  :مسؤوليات المجلس : ثانياً  

وعليه بذل العناية الالزمة في ادارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين واصحاب 

 اإلسالميالمجتمع"  وهذه الفقرة كذلك تواءم فكرة االقتصاد المصالح ويحقق النفع العام وتنمية االستثمار في الدولة وتنمية 

وكل حسب موقعه وفي الشركات فان المجلس مسؤول  في تحقيق النفع العام وجذب االستثمارات واالرتقاء بالمجتمع األخضر

 .  وتحقق االهداف جميعاً  يئةك البنتهتخرج عن الشرع وال ه بذل العناية المهنية الالزمة بان انشطة الشركة ال تامام من وكله بان

ضمن المادة التاسعة والثالثون وتحت فقرة حق المجتمع " على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع  :المجتمعحق  :ثالثاً 

ة والنهوض به والمحافظة على البيئة من خالل المشاركة الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية االجتماعية للشركات " وهذه الفقر

بصورة كاملة وتؤدي الى ارسائه في المجتمع من خالل المحافظة على البيئة  األخضر اإلسالميكذلك تواءم فكرة االقتصاد 

 االقتصاد.وهي من اهم اهداف هذا 
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 المقترحات  الثاني:المحور 

 األخضر اإلسالميتصاد هناك مجموعة من المقترحات المهمة التي تساهم في ارساء دعائم الحكم الرشيد من خالل تبني االق

فالنص شيء والتطبيق  ،وتجعلها واقع حال وهذه المقترحات تضاف الى النظام الحالي وتلتزم الشركات وادارتها بنصوصها

للعالم  وسيتأكد الرؤىشيء اخر وكل فكر ومنهج يبقى اسير نصوصه ما لم يطبق على ارض الواقع وعند التطبيق ستتضح 

انفاً ان  ناالحقيقي هو من يحقق ميزان العدالة للجميع بشرط التطبيق الجدي له وكما ذكر األخضر مياإلسالاجمع بان االقتصاد 

رغم التقدم وقيمها استطاعت المحافظة على تقاليدها  فإنها 6101وعند قراءة رؤية قطر الوطنية   مؤاتيهالبيئة القطرية بيئة 

انها دولة اسالمية ضمن المحيط العربي وتعتبر االسرة الركيزة االساسية والتقني مع بقاء الثوابت على  االقتصادي واالجتماعي

ولكي تظل قطر امينة على قيمها يتوجب ان تتعامل مع خمسة تحديات رئيسية تتمثل في الموازنة بين  في المجتمع الداخلي لها

   1 الخيارات التالية :

 التقاليد.التحديث والمحافظة على  .0

 القادمة.واحتياجات االجيال احتياجات الجيل الحالي  .6

 المنضبط.النمو المستهدف والتوسع غير  .0

 المستهدفة.مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة  .2

 وتنميتها.التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة  .1

 ،ف ذات االقتصادوهي في مجملها اهدا األخضر اإلسالميان هذه التحديات تضبط من خالل االقتصاد  انويرى الباحث

وكذلك الحال فاالقتصاد السائد في قطر االن هو اقتصاد ريعي خليط قد ال يحقق الرؤية بصورة كاملة في ظل التحديات القائمة 

 .الحكم الرشيد قانون أبرزهاذلك االقتصاد ومن  ألدوات

كفاءة وسيقتصر الخطوات نحو  أكثرت تطبيقه في قانون الحكم الرشيد سيجعل الشركاو األخضر اإلسالميان تبني االقتصاد 

 بالتالي:المقترحات  أبرزويمكن تناول  6101 رؤية قطر الوطنية

تغيير تسمية اصدار النظام الى االتي " نظام الحكم الرشيد للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية  .0

 االصدار. "واستبدال مصطلح الحوكمة بمصطلح الحكم الرشيد اينما وجد في

 الفصل االول وضمن فقرة التعاريف فان هناك تعاريف تعاد صياغتها وفقرات تضاف لها ولكن بعد اتمام بقية الفصول .6

الصياغة "السوق  بإعادةلكي تتالءم مع هدف البحث ومنها على سبيل الذكر ال الحصر الخاصة  والشروع بالتطبيق الفعلي

 الشرعية.تحت المظلة  باالخضرارفقرات المضافة المتعلقة وال السنة المالية للشركة " ،االجنبية

                                                           
 2، 6101خطيط التنموي، رؤية قطر الوطنية االمانة العامة للت 1
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" تسري مبادئ واحكام هذا النظام  يعاد صياغة العبارة االولىالمادة الثانية وتحت فقرة نطاق التطبيق الفصل الثاني وضمن  .0

 ". راألخض اإلسالميعلى الشركات والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسي ضمن مقتضيات االقتصاد 

يعاد صياغة العبارة االولى " العدالة والمساواة بين اصحاب  بمبادئ الحكم الرشيد المادة الثالثة وتحت فقرة االلتزام .2

المصالح في الوقت  وألصحابالمصالح وعدم التمييز بينهم والشفافية واالفصاح واتاحة المعلومات للهيئة ولصندوق الزكاة 

بشكل صحيح واعالء قيم المسؤولية االجتماعية والبيئية  بأعمالهمن اتخاذ قراراتهم والقيام المناسب وبالكيفية التي تمكنهم م

 للشركة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة واداء الواجبات والمهام ....الخ " 

 منها:فان هناك عدة فقرات يجب ان تضاف  المادة الرابعة وتحت فقرة تقرير الحكم الرشيد .1

عن المخالفات المهمة التي تنتهك اسلمة الشركة من خالل وجود حاالت مشبوها للتعامل المالي من صور ربا او االفصاح  -أ

 ذلك. ما شابهغرر او 

وهل هناك استخدام لمنتجات هو االثر الجزائي على الشركة  الفصاح عن المخالفات البيئية التي ارتكبت خالل السنة وماا -ب

 استبدالها.ي او مواد تضر بالبيئة والخطط ف

 البيئة.وحجم المبالغ التي ساهمت فيها الشركة باحترام  األخضراالفصاح عن االستثمار  -ت

تضاف فقرة " وضع االستراتيجية  المادة الثامنة وتحت فقرة الوظائف والمهام الرئيسية للمجلسالفصل الثالث وضمن  .2

 " األخضر اإلسالميبعدي التنمية المستدامة واالقتصاد  الشاملة للشركة التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية من خالل

"ورقابة التزام الشركة بالضوابط لرقابة الداخلية يضاف لها الواحد والعشرون الخاصة بوحدة االفصل الرابع وضمن المادة  .2

 ".األخضر اإلسالميالخاصة باالقتصاد 

 اإلسالمياالقتصاد  بأحكاميها فقرة " مدى التزام الشركة ف الالمادة الثانية والعشرون الخاصة بتقرير الرقابة الداخلية يضا .2

 ". األخضر

المادة الرابعة والعشرون الخاصة بمهام ومسؤوليات مراقب الحسابات يضاف اليها فقرة " مدى قدرة الشركة على  .9

  ".االستمرار في مزاولة نشاطها وتنفيذ التزاماتها تجاه البيئة والمجتمع 

رتها وهي " على قفبداية  في يضاف لها عبارة باإلفصاحالخاصة  المادة الخامسة والعشرونالفصل الخامس وضمن  .01

 يدقة التحاسب الزكو ألغراضالقطري الشركة االلتزام بمتطلبات االفصاح بما فيها التقارير المالية وخصوصاً لصندوق الزكاة 

"  نهاية فقرتها وهيويضاف لها عبارة في  ..الخ ".. كل من رئيس واعضاء وان يشمل االفصاح عدد االسهم التي يمتلكها

 بما فيها االفصاح البيئي " والتزامها بكافة قواعد االفصاح 

ضاف عبارة على الفقرة تبالمساواة بين المساهمين في الحقوق الفصل السادس وضمن المادة التاسعة والعشرون الخاصة  .00

القانون واللوائح والقرارات ذات  ألحكامالمترتبة على ملكية السهم وفقاً متساوون ولهم كافة الحقوق المساهمون " االولى وهي
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اقل من  أسهماي بمن يملك عدد  باألقليةلية الخاصة اشك" وهذه تعتبر مرجع لحل اإلالزكاةالصلة ومنها قرارات صندوق 

  متكاملة.النصاب فالتعامل يكون مع الشركة بصورة 

المالية ولكي تتحقق  لألسواقوهي خاصة بهيئة قطر  ة وضمن المادة االربعونالفصل السابع وبعنوان احكام ختامي .06

تنظر  شرعية فان الهيئة يجب ان يكون لديها جهة األخضر اإلسالميباالقتصاد  الرقابة على اعمال الشركات ومدى التزامهم

ومدى االلتزام  الشركات تنظر في تصرفات بيئيةالمظلة الشرعية وجهة اخرى ومدى التزامهم بفي احوال الشركات 

 القطرية.الحفاظ على البيئة ومدى تطويع ذلك في البيئة  بشأنوكذلك تلقي القرارات الصادرة من المنظمات العالمية  باالخضرار

  االستنتاجات . 1

 في ظل االوضاع الحالية رفض اي فكرة اسالمية بحجة الخوف من نظرة المجتمع الدولي لتلك الدولة بانها متطرفة .0

 عليه.ة اإلسالميدون اضفاء الصبغة  األخضرواالكتفاء بتطبيق االقتصاد 

في قطر وما يرتبط به كما في نموذج قانون الحكم الرشيد هو  األخضر اإلسالميالتحديات التي تواجه تطبيق االقتصاد  .6

 المسلم.التمييز بين المسلم وغير 

 منتهكة.غير بين بيئة منتهكة ام  تميز بين حالل وحرام وانما تميز بيئة منفتحة ال األخضرالبيئة التي يعمل بها االقتصاد  .0

يعني تكامل  اإلسالميباالقتصاد  األخضرهو المظلة التي يعمل تحتها الجميع ولعل الحاق كلمة  اإلسالمياالقتصاد  .2

  مع.والمجتمساندة للبيئة  أكثرواعادة تصويب مختلف االنشطة لتلك الشركات لتكون  العالقات المختلفة

 االنسان. بأخيهالحكم الرشيد يعني بتحقيق نوع واحد من العالقات وهي عالقة االنسان  .1

  العالقات.مختلف ب يأخذيجب ان  األخضر اإلسالميالحكم الرشيد تحت مظلة االقتصاد  .2

  والمقترحات: التوصيات. 5

وهو تحويل الشركات  األخضر إلسالميايتمثل باالقتصاد  االول بداية التطبيق يمكن ان يكون هناك خطين او طريقين .0

للمقترح من خالل انطباق الشروط عليها ومن ابرزها  األخضر اإلسالميضمن قانون الحكم الرشيد التي تتوافق مع االقتصاد 

 لىهو االقتصاد الخليط واالبقاء ع الثانيوالخط  البرامج الخضراء تبنيوعدم انتهاك البيئة و اسلمة النشاط وشرعية المعامالت

التي ال ينطبق عليها شروط التحويل لضخامة حجم العمالة الوافدة وحجم االموال المستثمرة الشركات ضمن قانون الحوكمة 

  والتي عدت وفق رؤية قطر من التحديات. لكيفية التعامل معها او طرائق  بأساليبلغير المسلمين مع البدء 

بصندوق الزكاة القطري الذي لديه  األخضر اإلسالميضمن االقتصاد  الكترونياً  الحكم الرشيد يقضي بربط الشركاتقانون  .6

وهذه الشركات ال يصدر فيهم صندوق الزكاة  وتوقيته الزكوي معها اسعار الزكاة الخاصة بنوع ونشاط الشركة وكيفية التحاسب

عد خياري وانما تحديد الزكاة لم ي فاألمر الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر سنوياً  أسهمالمنشور الخاص بزكاة 
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للشركات غير الداخلة ضمن قانون الحكم الرشيد وتدخل ضمن قانون  سهم القنية بالريال ولكل شركة وحسب نشاطهاأل

  الحوكمة.

فالمحددات الخارجية هي  األخضر اإلسالميهناك مجموعة من المحددات تحيط بقانون الحكم الرشيد ضمن االقتصاد  .0

لعمل الشركات من قبل هيئة سوق قطر والمحددات الداخلية هي مجموعة الضوابط المنظمة لعمل تلك  اللوائح المرسومة

 الحصص وحق المجتمع والبيئة معاً الشركات التي تضمن حق المساهمين بمختلف 

بكافة اشكاله  راالخضرااسماء الشركات التي تعمل ضمن الخط االول والتي تتبنى االستثمار  بإبرازتثقيف المجتمع اعالمياً  .2

 الشركات.على الهيئة ومن ثم تلك  باألساسوالتي تعد عنصر جذب للمساهمين وهذا الدور يقع 

 المراجع:قائمة . 6

 المراجع باللغة العربية

 أوالً. القرآن الكريم 

 ثانياً. كتب الحديث 

 ،الطبعة األولى األلباني،ر الدين تحقيق العالمة المحدث محمد ناص ،سنن ابن ماجة (.0992محمد ) القزويني، ابن ماجة .0

 ، المملكة العربية السعودية.مكتبة المعارف

 ثالثاً: الوثائق والنشرات الرسمية

  6112 ،6101رؤية قطر الوطنية  ،االمانة العامة للتخطيط التنموي .0

 (.عملياً على ارض الواقع األخضرالنمو ) األخضرممارسات النمو  أفضل ،الملخص التنفيذي .6

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0، 6102 

 www.unep.org/greeneconomy، 6100اخضر، نحو اقتصاد  ،برنامج االمم المتحدة للبيئة .0

مجلس ادارة الهيئة رقم  ،حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية المالية، نظام لألسواقهيئة قطر  .2

 6102لسنة  1

 الجامعية:اً: الرسائل واألطاريح رابع

ماجستير في  ،حوكمة الشركات وجودة االداء المهني للمراجع الخارجي إطارالعالقة بين تطبيق  (.6101أكرم ) ،السحار .0

 .فلسطين ،كلية التجارة ،المحاسبة والتمويل

دبلوم عالي في  ،تراتيجي للمصارفأثر فهم الحوكمة المؤسسية في تحسين األداء المالي االس (.6119ايمان ) ،المشهداني .6

 .العراق ،المعهد العالي للدراسات المحاسبية ،ادارة المصارف
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 ،جامعة السليمانية ،ياسيةالسماجستير في العلوم  ،اليات الحكم الرشيد في ادارة التنوع الثقافي (.6102بيشروة ) ،امين .0

 .العراق

في العلوم  أكاديميماستر  ،تحسين اداء البنوك التجارية الجزائرية تطبيق مبادئ الحوكمة في أثر (.6102سمية ) ،عبد الحق .2

  .الجزائر ،جامعة محمد بوضياف ،االقتصادية

في المحاسبة  المالية، ماجستيرتطبيق قواعد الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة التقارير  أثر (.6119ماجد ) ،الوحام .1

 .فلسطين ،التجارة والتمويل كلية

جامعة  ،ماجستير في تخصص االدارة ،معايير الحكم الرشيد ودوره في التنمية البشرية (.6102صطفى )م ،حسينأبو  .2

 .فلسطين ،االقصى

دبلوم عالي في التقنيات المالية  ،األداء في القطاع المصرفي الحوكمة لتحسينمعايير  (6112نسرين ) ،الجبوري .2

 .العراق ،الكلية التقنية االدارية ،والمحاسبية

 اً: الدوريات )البحوث والمقاالت( خامس

مجلة  ،061-012 ،على النمو والتنمية المستدامة األخضراالقتصاد  أثر (.6109)محمد توفيق  ، امينة ومزيان،بديار .0

 .الجزائر ،0العدد  2المجلد  ،الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية

في ظل تفاوت مستويات التنمية االقتصادية في البلدان  األخضرسياسات التحول نحو االقتصاد (. 6102كمال ) ،جواد .6

 .العراق ،0العدد  ،01المجلد  ،مجلة جامعة كربالء ،020-022 النامية،

 ،099- 022 ،دور الحوكمة المالية في تحقيق التنمية (.6102) عدنان جاسم سهام حسين وحمد، ،سهام حسين البصام .0

 .عراقال ،00العدد  01المجلد  ،مجلة جامعة تكريت

 .الكويت ،190العدد  اإلسالمي،مجلة الوعي  ،26-21 األخضر، اإلسالمياالقتصاد  (.6102عادل ) ،غالم .2

مجلة البحوث العلمية  ،121-122 ،ورهان التنمية المستدامة في الجزائر األخضراالقتصاد  (.6102عبد الهادي ) ،مختار .1

 .الجزائر ،9العدد  ،في التشريعات البيئية

 ،22العدد  ،مجلة كلية التربية االساسية ،222-222 ،في العراق األخضرتحديات االقتصاد  هاب )د.ت(.الو عبد الخطيب، .2

  العراق.

 ،022-002 ،ودوره في خدمة التنمية المستدامة األخضر اإلسالميالتمويل  (.6102) شحوم عبد القادر ورحمية، حفاي، .2

 .الجزائر ،6العدد  01المجلد  ،مجلة دفاتر اقتصادية

مسار الى تقويم النمو االقتصادي في  األخضراالقتصاد  (.6102عبد الرحيم )ايمان  وكاظم، عبد الجبارصفاء  ،الموسوي .2

 .،العراق ،9العدد  0المجلد  ،مجلة االدارة واالقتصاد ،612-020 ،دول مختارة
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مشاريع –خلق فرص عمل لمواجهة التحديات البيئية و األخضراالقتصاد  (.6102شرقوق ) ،سميرقحام و ،وهيبة .9

  .الجزائر ،2العدد  ،مجلة البحوث االقتصادية والمالية ،211-221الجزائر،في  األخضراالقتصاد 

 .6102 ،الكويت (.262العدد ) اإلسالمي،مجلة الوعي  ،النظم االقتصادية أصلحاالسالم  (.6102محمد ) ،المسيري .01

 .الكويت ،02العدد  اإلسالمي،مجلة الوعي  ،00- 0،د المعاصرواالقتصا اإلسالمياالقتصاد  (.0922محمد ) ،العربي .00

مجلة  ،22-0 ،والتحوالت العالمية في االقتصاد والتعليم األخضرالتعلم من اجل االقتصاد  (.6102نجوى ) ،جمال الدين .06

 .مصر ،0الجزء  2العدد  ،العلوم التربوية

 سادساً: المؤتمرات والندوات 

 ،الملتقى العلمي الدولي ،226-222 اإلسالمي،التنمية المستدامة من منظور االقتصاد  (.6106السعيد ) ،السعيد الدراجي  .0

 .الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح

طريق العودة من االقتصاد االفتراضي الى االقتصاد  األخضر: االقتصاد (.6106) عقيلة اقنيني، خليل محمد وبلكبير .6

 ،جامعة خميس مليانة ،الدولي العلمي الخامس حول االقتصاد االفتراضيالملتقى  ،09-0 ،الحقيقي في الدول العربية

 .الجزائر

لتحقيق التنمية المستدامة  كأداةتطبيق مبادئ الحوكمة  أثر (.6102، عبد الرحمن محمد وأبو رحمة، محمد عبد هللا )رشوان .0

 .فلسطين ،التقنية كلية فلسطين ،المؤتمر العلمي الثاني ،01-0 ،في تعزيز جودة التقارير المالية

منتدى فقه االقتصاد  ،22-0 ،اهمية ارساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في صناديق ومؤسسات الزكاة (6102محمد ) ،زيدان  .2

  .ة والعمل الخيرياإلسالميدائرة الشؤون  اإلسالمي،

المؤتمر العلمي الدولي  ،في الحد من االزمات المالية اإلسالمياالقتصاد  دور (.6119محمود وآخرون... ) محمود الوادي .1

  األردن. ،جامعة الزرقاء، 61-0 ،السابع

 سابعاً: الكتب 

مؤسسة التمويل  ،جورج كيل تقديم: ،22-0 (.الدليل السابع )البوصلة االخالقية للشركات (6112جون ) ،جون د.سوليفان .0

  .واشنطن الدولي

مؤسسة الجريسي للتوزيع  ،00الطبعة  ،السعودية ،واهدافاسس ومبادئ  اإلسالمياالقتصاد  (6119عبد هللا، ) ،الطريقي   .6

 .واالعالن

 .االمارات العربية المتحدة ،مؤسسة طابة ،االجيال القادمة من منظور شرعي تجاهالواجبات  (.6106موسى ) ،فيرببر .0

العربية للتنمية  المنظمة ،استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقاً للمنهج المحاسبي الشرعي (.6102هشام ) ،حمودي  .2

  .مصر، جامعة الدول العربيةاإلدارية، 
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 در باللغة األجنبية ومواقع النت المصا

1. Negin Vaghefi، Chamhuri Siwar، Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz Green Economy: 

Issues،Approach and Challenges in Muslim Countries  Theoretical Economics Letters، 5، 28-

35، 2015 

؟، 6166 لمونديال قطر تستعد كيف المالعب". تبريد إلى الخضراء المساحات من" (.6102 يوليه 02رنا ) أسامة، .6
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