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 . Iاملقدمه
التمويل اإلسالمي ينمو داخل التمويل الدولي .بدأت املصرفية اإلسالمية في شكلها الحديث بتجارب رائدة في
أوائل الستينيات في مصر .قامت اتحادات امليت-غمر لالدخار اإلسالمي ) (MGISAبتعبئة مدخرات
املستثمرين املسلمني  ،مما وفر لهم عائدات لم تتعدى قوانني الشريعة 2.جذبت  MGISAموجة من الودائع ،
والتي نمت بمعدل أكثر من  100في املئة سنويا في السنوات الثالث األولى من العمليات .في وقت الحق ،
قامت مؤسسة صندوق الحجاج بتمكني املسلمني املاليزيني من االدخار التدريجي واالستثمار في الصكوك
املتوافقة مع الشريعة  ،وذلك بهدف دعم نفقاتهم خالل فترة الحج )الحج( .في عام  ، 2012كان لدى PFC
ثمانية ماليني من أصحاب الحسابات والودائع بأكثر من  12مليار دوالر .بدأ العمل املصرفي اإلسالمي رسميًا
في أواخر السبعينيات مع عدد قليل من املؤسسات ومبالغ ال تذكر  ،لكنه نما بشكل متزايد على مدى العقدين
املاضيني  ،حيث بلغ إجمالي األصول نحو  2تريليون دوالر في نهاية عام .2014
كان تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية ) (ISDBفي عام  1975بمثابة لحظة فاصلة للمصارف اإلسالمية  ،وجاء
ذلك بعد تأسيس أول بنك تجاري إسالمي كبير  -بنك دبي اإلسالمي  -في دولة اإلمارات العربية املتحدة .أدى
نجاح هذا األخير إلى إنشاء سلسلة من البنوك املماثلة  ،بما في ذلك بنك فيصل اإلسالمي )السودان( وبيت
التمويل الكويتي )الكويت(  ،في عام  .1977في وقت مبكر من أواخر  ، 1970تم اتخاذ خطوات في باكستان
لجعل النظام املالي املتوافق مع مبادئ الشريعة .ثم تم تعديل اإلطار القانوني في عام  1980للسماح بتشغيل
شركات تمويل تقاسم األرباح املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  ،وبدء التمويل املصرفي من خالل األدوات
اإلسالمية .وباملثل  ،سنت إيران قانونًا مصرفيًا جدي ًدا في أغسطس  1983لتحل محل الخدمات املصرفية
التقليدية مع الخدمات املصرفية بدون فوائد .أعطى القانون للبنوك نافذة ملدة ثالث سنوات لكي تصبح عملياتها
متوافقة مع املبادئ اإلسالمية .بدأت جهود السودان ملواءمة نظامه املصرفي بالكامل مع مبادئ الشريعة في
عام .1984
كما أن البنية التحتية املالية  ،بما في ذلك وضع املعايير واملؤسسات التنظيمية  ،تتعامل مع النمو السريع
للتمويل اإلسالمي .تم إنشاء مؤسسات دولية لوضع املعايير لتوجيه عمليات الصناعة في جميع أنحاء العالم ،
على الرغم من أن توحيد املنتجات اإلسالمية في مختلف البلدان ال يزال يمثل تحد ًيا .منذ عام  ، 1991تقوم
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ) ، (AAOIFIومقرها في البحرين  ،بإصدار معايير
املحاسبة واملراجعة واملعايير الشرعية لإلبالغ املالي في املؤسسات املالية اإلسالمية .مجلس الخدمات املالية
اإلسالمية ) ، (IFSBالذي أنش• في عام  2002في ماليزيا  ،هو املسؤول عن إصدار اإلشراف والتنظيم

 2الشريعة أو الفقه اإلسالمي يستند إلى مصادر القانون االبتدائية والثانوية .املصدر الرئيسي األول هو القرآن  ،الوحي اإللهي
الذي يحتوي على األوامر القانونية  ،واملصدر الرئيسي الثاني هو السنة  ،الذي يربط ممارسة أو مدونة سلوك النبي .واملصادر
الثانوية للقانون هي اإلجماع أو اإلجماع  ،أو القياس أو االستقطاعات التناظرية  ،واالجتهاد أو التفسيرات لشرح القانون  ،مع
وجود اختالفات بني املدارس املختلفة لألفكار )مثل السنة والشيعة(.
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املعايير واملبادئ التوجيهية 3.كما أنه يعزز اعتماد هذه املعايير واملبادئ التوجيهية من قبل السلطات التنظيمية ذات
الصلة .في عام  ، 2001تم تكليف السوق املالية اإلسالمية الدولية ) (IIFMفي البحرين لوضع مبادئ توجيهية إلصدار
األدوات املالية اإلسالمية وتشجيع التداول النشط في السوق الثانوية .في اآلونة األخيرة في عام  ، 2010بدأت شركة
إدارة السيولة اإلسالمية الدولية التي تتخذ من ماليزيا مقرا ً لها ) (IILMبإصدار أدوات مالية متوافقة مع أحكام
الشريعة قصيرة األجل لتسهيل إدارة السيولة اإلسالمية عبر الحدود.
تهدف هذه الورقة في الغالب إلى تقديم ملحة عامة عن قضايا وتحديات السياسة الرئيسية التي تواجه املمارسني
وصانعي السياسات .ويقدم ملحة عامة عن التمويل اإلسالمي  ،ويناقش اآلثار االقتصادية الكلية الرئيسية من توسعها
في جميع أنحاء العالم  ،ويعطي نظرة واسعة على العناصر الرئيسية للتمويل اإلسالمي واملصارف .بدالً من استكشاف
بعض القضايا املثيرة للجدل أو طرح حلول جديدة للتحديات الحالية في التمويل اإلسالمي  ،فإنه يحاول تقديم ملحة
عامة عن صناعة التمويل اإلسالمي التي  ،في الغالب  ،باعتبارها فر ًعا جدي ًدا نسبيًا من التمويل  ،يصعب فهمها
وعرضها يساء فهمها .في حني توسع التمويل اإلسالمي إلى ما هو أبعد من البلدان ذات األغلبية املسلمة  ،ووصل إلى
أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء  ،فإن األصول املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ال تزال مركزة في إيران وماليزيا
وعدد قليل من دول مجلس التعاون الخليجي  ،حيث أصبحت منهجية .تثير الورقة عددا من األسئلة املتعلقة
بالسياسات  ،ولكن في كثير من الحاالت  ،سوف تؤجل اإلجابات املفصلة لألوراق األخرى املصاحبة4 .
يلخص القسم التالي أساسيات التمويل اإلسالمي ويصف أدواته الرئيسية .يقدم القسم الثالث حقائق محددة حول نمو
صناعة التمويل اإلسالمي .يناقش القسم الرابع بإيجاز العوامل الرئيسية لنمو التمويل اإلسالمي  ،ويقدم القسم
الخامس مقارنة موجزة بني األنظمة املالية اإلسالمية واألنظمة املالية التقليدية .يركز القسم السادس على اآلثار الرئيسية
لالقتصاد الكلي واالستقرار املالي للتمويل اإلسالمي  ،ويناقش دوره في إدارة السياسات النقدية واملالية  ،فضالً عن
االستقرار املالي .يقدم القسم األخير االستنتاجات والتوصيات.
 .IIإطار التمويل اإلسالمي
أ .املبادئ الرئيسية للتمويل اإلسالمي

االقتصاد واالقتصاد اإلسالميان مستمدان من مبادئ ثابتة متجذرة في أحكام الشريعة اإلسالمية .على عكس النظم
القانونية التي تقتصر على الجوانب العلمانية في الحياة اليومية  ،ال يفرق الفقه الشرعي بني الجوانب الدينية
وغيرها من جوانب الحياة،

معايير الشريعة  (AAOIFI) 88اعتبارا من أبريل  ، 2015أصدرت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
معيارا تنظيمية وحذرة  (IFSB) 17واملحاسبة والحكم للمؤسسات اإلسالمية .وباملثل  ،أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
ً
وستة مذكرات توجيهية .
3

 (Kammer et. al. ،على مدى األشهر الستة املاضية  ،قام موظفو صندوق النقد الدولي بإصدار مذكرة مناقشة للموظفني
 ،وعدد من أوراق العمل التي تتناول قضايا سياسية محددة ذات صلة بالتمويل والتمويل اإلسالمي )على سبيل املثال )2015
 Oosthuizen ، C. (2014)، López Mejía et al.، (2014)، Ben Naceur and others (2015).و Song ، I.
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بما في ذلك املعامالت التي تقع إما في املجال السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي )املعامالت(.
في االقتصاد اإلسالمي  ،النشاط اإلنساني املنتج إلزامي .ال يؤيد اإلسالم كل رغبة إنسانية  ،ويحظر
على أساس أخالقي األنشطة املتعلقة بالتبغ والعقاقير األخرى والكحول ومنتجات الخنزير واملقامرة
التي تنطوي على املال واألصول غير النقدية )املس ّير( واملضاربة واملواد اإلباحية واألسلحة واألسلحة
املدمرة
ب -املبادئ الثالثة :الحكم اإلسالمي للتمويل
مبدأ اإلنصاف :يتذرع العلماء عادة بهذا املبدأ كمبرر لحظر املدفوعات املحددة سلفا )الربا(  ،بهدف
حماية الطرف املتعاقد األضعف في صفقة مالية .مصطلح الربا  ،الذي يعني "سنام" أو "االرتفاع"
باللغة العربية  ،هو زيادة في الثروة ال عالقة لها باالنخراط في نشاط إنتاجي .مبدأ اإلنصاف هو
أيضا األساس لحظر عدم اليقني املفرط )الغرر( كما يتضح من غموض العقد أو املراوغة .يقع على
عاتق األطراف املتعاقدة واجب أخالقي بالكشف عن املعلومات قبل الدخول في عقد  ،مما يقلل من عدم
تناسق املعلومات ؛ وإال فإن وجود الغرر يلغي العقد .مبدأ املساواة وتوزيع الثروة هو أيضا أساس
لفرض  2.5في املائة على األموال النقدية أو العينية )الزكاة(  ،التي تفرضها الشريعة على جميع
املسلمني الذين يستوفون الحد األدنى من مستويات الدخل والثروة ملساعدة األقل حظا و تعزيز التكافل
االجتماعي.
مبدأ املشاركة :على الرغم من أنه ُيعرف عادة باسم التمويل الخالي من الفوائد  ،إال أن حظر الربا ال
يعني أنه ال يجب مكافأة رأس املال .ووف ًقا ألحكام الشريعة الرئيسية التي تنص على أن "املكافأة
)أي الربح( تأتي مع املخاطرة"  ،يجب تحقيق عائد االستثمار بالترادف مع املخاطرة وليس بمجرد
مرور الوقت  ،وهو ً
أيضا أساس يحظر الربا .وبالتالي  ،فإن العائد على رأس املال يكتسب الشرعية
من خالل املخاطرة وتحديد الوظيفة السابقة على أساس أداء األصول أو إنتاجية املشروع  ،وبالتالي
ضمان وجود صلة بني أنشطة التمويل واألنشطة الحقيقية .يكمن مبدأ املشاركة في صميم التمويل
اإلسالمي  ،مما يضمن تحقيق زيادة في الثروة من األنشطة اإلنتاجية.
مبدأ امللكية :أحكام "ال تبيع ما ال تملكه" )على سبيل املثال  ،البيع على املكشوف( و "ال يمكنك
تجريد امللكية إال على أساس حق" ملكية األصول التفويض قبل إجراء املعامالت .وهكذا أصبح
التمويل اإلسالمي يعرف باسم التمويل القائم على األصول  ،مما أدى إلى إقامة عالقة قوية بني
التمويل واالقتصاد الحقيقي .كما يتطلب الحفاظ على حقوق امللكية واحترامها  ،باإلضافة إلى االلتزام
بااللتزامات التعاقدية عن طريق التأكيد على قدسية العقود.
ج -األدوات الرئيسية للتمويل اإلسالمي
في التمويل اإلسالمي  ،يشير مصطلح "قرض" فقط إلى قرض خير )قرض الحسن(  ،وهو شكل من
أشكال املساعدة املالية للمحتاجني الذين يتم سدادهم مجانا ً.ال يشار إلى أدوات التمويل اإلسالمي
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األخرى باسم "قروض"  ،وإنما هي طرق تمويل تندرج تحت واحدة من الفئات الثالث :تقاسم الربح
والخسارة ) ، (PLSوالعقود غير املتعلقة بعقود ) ، (PLSواملنتجات القائمة على الرسوم. 5
منتجات تمويل  ) PLSتقاسم الربح و الخساره(
تمويل تقاسم الربح و الخساره هو األقرب إلى روح التمويل اإلسالمي .ومقارنة بالتمويل غير
القائم على املشاركة  ،تساعد مبادئها األساسية املتمثلة في اإلنصاف واملشاركة  ،فضال عن ارتباطها القوي
باألنشطة االقتصادية الحقيقية  ،في تعزيز توزيع الدخل على نحو أكثر عدالً  ،مما يؤدي إلى تخصيص موارد
أكثر كفاءة .هناك نوعان من تمويل  :PLSاملشاركة واملضاربة.
اﻟﻣﺷﺎرﮐﺔ ھﻲ ﺷراﮐﺔ ﻣﺷﺎرﮐﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة وأﮐﺛر ﺷﮐل ﻣن أﺷﮐﺎل اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ  6.ھو ﻋﻘد
ﻟﻟﺷراﮐﺔ اﻟﻣﺷﺗرﮐﺔ ﺣﯾث ﯾوﻓر ﺷرﯾﮐﺎن أو أﮐﺛر رأس ﻣﺎل ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع أو ﺗﻣﻟك ﻋﻘﺎرات أو أﺻول ﻣﻧﻘوﻟﺔ ،
إﻣﺎ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس داﺋم  .7القاعدة أو الشركاء املتناقضني يحق للشركاء في املشاركة املشاركة في اإلدارة ؛ يبدو
أنها تتحمل أكبر خطر بني جميع وسائل التمويل اإلسالمي مع إمكانية الحصول على أعلى مكافأه .ومع ذلك ،
في حني يتم توزيع األرباح وفقا للنسب املتفق عليها مسبقا  ،يتم تقاسم الخسائر بالتناسب مع املساهمة
الرأسمالية.
املضاربة هي عقد لتقاسم األرباح وفقدان الخسارة حيث يقدم أحد األطراف التمويل )املمول كمدير( واآلخر
يوفر الجهد والخبرة اإلدارية )املضارب أو منظم األعمال كـ وكيل( بهدف تحقيق ربح .يتم تحديد الحصة في
األرباح باالتفاق املتبادل ولكن الخسائر  ،إن وجدت  ،يتحملها بالكامل املمول  ،ما لم تكن ناتجة عن إهمال
املضارب أو سوء سلوكه أو خرق شروط العقد .يشار إلى املضاربة في بعض األحيان على أنها شراكة للنوم
ألن املضارب يدير األعمال التجارية وال يمكن للمسؤول املالي التدخل في اإلدارة  ،رغم أنه قد يتم تحديد
شروط لضمان إدارة رأس املال بشكل أفضل .تستخدم املصارف اإلسالمية بشكل رئيسي تمويل املضاربة
لجمع األموال .كما تستخدم عقود املضاربة إلدارة الصناديق املشتركة.

 5انظر امللحق  1ملزيد من التفاصيل .قامت دراسة أخيرة  ،سونغ وأوستويزن ) ، (2014بمسح املمارسات عبر البالد املتعلقة
باألطر القانونية والحذرة التي تنظم األنشطة املصرفية اإلسالمية.
 6يمكن أن تكون املشاركة مشروطة محدودة أو غير محدودة )مفاوضه( .في حالة الشركتان  ،فإن املشاركة محدودة في نطاقها
إلى مشروع محدد ؛ يمتلك مختلف املساهمني حقو ًقا مختلفة ويحق لهم الحصول على أسهم ربح مختلفة ؛ وكل شريك هو الوكيل
الوحيد  ،ولكنه ليس الضامن للشريك اآلخر .في حالة املفاوضة  ،وهي شراكة غير محدودة ومتساوية  ،فإن جميع املشاركني
يتساوون في جميع النواحي )املساهمات األولية واألرباح النهائية(  ،وكل شريك هو وكيل وكفيل اآلخر.
 7إن اختزال املشاركة )مشاركه متناسقه( يستخدم في الغالب في تمويل املنزل :يعد أحد الشركاء بشراء حصة األسهم للطرف
اآلخر بالتدريج حتى يتم نقل ملكية ملكية األسهم بالكامل إلى الشريك الشرائي .يستخدم هذا النوع من العقود على نطاق واسع
في إيران.
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منتجات تمويل غير مشاركه في الربح و الخساره
عقود غير مشاركه في الربح و الخساره هي األكثر شيو ًعا في املمارسة .وهي تستخدم عادة لتمويل ائتمانات
املستهلكني والشركات  ،وكذلك تأجير األصول والتصنيع .تشمل أدوات التمويل من غير املشاركة في الربح و
الخساره في البورصة :مرابحه ،إجارة  ،سلم  ،االستصناع8.
اﻟﻣراﺑﺣﺔ :ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻟﯾﺔ ﺷراء ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﮐﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﻣوﯾل اﻷﺻول
 9.ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺷراء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺗﺳﻟﯾﻣﮭﺎ إﻟﯽ اﻟﻌﻣﯾل  ،وﺗﺄﺟﯾل اﻟﺳداد إﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺗﻔق عليه اﻟطرﻓﺎن .ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﺗواﻓق اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣﻊ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد ﻋﻟﯽ اﻟﻘروض اﻟﺗﻘﻟﯾدﯾﺔ  ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﯽ ﺗﺷﺎبه ﺑﯾن
ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﻘروض اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻷﺻول .ومع ذلك  ،فإن مرابحات هي عملية بيع مدفوعات مؤجلة حيث
يكون القصد منها تسهيل الحصول على البضائع وعدم تبادل األموال مقابل املزيد من األموال )أو ما يعادلها
من النقد( على مدى فترة من الزمن .على عكس القروض التقليدية  ،بعد توقيع عقد املرابحه  ،ال يمكن زيادة
املبلغ الذي يتم تمويله في حالة التأخر في السداد أو عدم السداد  ،وال يمكن فرض عقوبة  ،ما لم يرفض
املشتري عن عمد سداد املبلغ .أيضا  ،يجب على البائع تحمل أي مسؤولية عن تسليم البضائع املعيبة.
تستخدم معامالت املرابحة على نطاق واسع لتمويل التجارة الدولية  ،باإلضافة إلى التمويل بني البنوك وإدارة
السيولة من خالل معاملة متعددة األصول تعرف باسم التورق  ،وغالبا ً ما تستخدم السلع املتداولة في بورصة
لندن للمعادن ) 10. 10(LMEومع ذلك  ،في بعض الواليات القضائية  ،فإن معامالت التورق ال تعتبر متوافقة
مع مبادئ الشريعة.
اإلجارة :هي عقد بيع حق استخدام أحد األصول لفترة من الزمن .هو في األساس عقد إيجار  ،حيث يجب
على املستأجر امتالك األصل املؤجر طوال فترة اإليجار .وحيث أن امللكية ال تزال مع املستفيد  ،فيمكن
استرداد املوجودات في حالة عدم سداد املستأجر .ومع ذلك  ،فإن املسجل مسؤول ً
أيضا عن صيانة األصول ،
ناتجا عن إهمال املستأجر .مطلوب عنصر الخطر هذا لجعل
ما لم يكن الضرر الذي يلحق باألصل املؤجر
ً
نموذجا لشراء اإليجارات  ،حيث يكون هناك
دفعات اإلجارة املسموح بها .تأخذ مجموعة متنوعة من اإلجارة
ً
وعد من قبل املستأجر ببيع األصل للمستأجر في نهاية عقد اإليجار  ،مع تحديد سعر املوجودات املتبقية
مسب ًقا .عقد ثاني مستقل يعطي

 8هذه املنتجات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية تشبه العقود املالية التقليدية القائمة على عقود البيع والتأجير.
 9غالبية التمويل اإلسالمي ) 70إلى  80في املائة( تأخذ شكل murâbahah (Demirgüc-Kunt، Klapper، and
) .Randall، 2013ومؤخرا ً  ،حدد السودان ح ًدا بنسبة  ٪30ملرابح في محافظ تمويل البنوك
 10يعني التورق باللغة العربية اقتناء الفضة املطلية  ،أو الوريق  ،ضد أصول أخرى .ومع ذلك  ،فقد أصبح التورق مثيرا للجدل
بني علماء الشريعة بسبب اختالفه عن استخدامه من روح التمويل اإلسالمي .بموجب مرابحات السلع  ،يرتب عميل في حاجة
إلى السيولة أو التمويل لبنك إسالمي لشراء املعادن لهذا املبلغ نيابة عنه .يقوم البنك بعد ذلك ببيع املعادن إلى العميل بسعر
فائدة يتم دفعه على مدار فترة من الزمن )بني عشية وضحاها  ،وشهر واحد  ،و  12شهرا  ،وما إلى ذلك( .في املقابل  ،يقوم
العميل على الفور ببيع املعادن في السوق الفوري ويحصل على السيولة املطلوبة .التورق هو األكثر كرهًا من قبل علماء الشريعة
عندما يبيع املقترض البضاعة مرة أخرى إلى البائع األصلي.
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11 12استأجر خيار شراء األصل املؤجر عند إبرام العقد أو ببساطة إعادته إلى املالك.
السلم هو شكل من أشكال االتفاق اآلجل حيث يتم التسليم في تاريخ مستقبلي مقابل الدفع الفوري  .13تم
السماح لهذه املعامالت في األصل لتلبية االحتياجات التمويلية لصغار املزارعني حيث أنهم غير قادرين على
تحقيق عوائد كافية حتى عدة فترات بعد االستثمار األولي .الشرط الحيوي لصالحية السلم هو دفع الثمن
بالكامل في وقت الشروع في العقد  ،وإال فإن النتيجة هي بيع الديون مقابل الديون  ،وهو أمر محظور تما ًما
بموجب الشريعة .يجب تحديد موضوع املادة والسعر والكمية وتاريخ ومكان التسليم بدقة في العقد .وفي حالة
عدم تمكن البائع من إنتاج السلع وعدم الحصول عليها في مكان آخر  ،يمكن للمشتري إما استرداد األسعار
املدفوعة دون أي زيادة أو االنتظار حتى تصبح البضائع متاحة .إذا فشل أحد الطرفني في الوفاء بعقده ،
فسوف يسترد البنك استثماره األولي  ،ولكن عليه أن يقبل الربح املفقود .للحد من التعرض ملخاطر االئتمان ،
قد يطلب البنك ضمانًا ماليًا أو رهنًا أو دفعة مسبقة أو ضمانًا لجهة خارجية.
.
إن عقد اإلستصناع هو عقد يمكن من خالله التعامل مع السلع قبل ظهورها .امليزة الفريدة لـ االستصناع
)أو التصنيع( هي أنه ال يتم تبادل أي شيء على الفور أو في وقت التعاقد .ولعله العقد الوحيد الذي يتم فيه
الوفاء بالتزامات الطرفني في املستقبل .من الناحية النظرية  ،يمكن أن يكون عقد االستصناع مباشرة بني
املستخدم النهائي والشركة املصنعة  ،ولكنه عادة ما يكون عقدا ثالثي األطراف  ،حيث يعمل البنك كوسيط.
وبموجب عقد االستصناع األول  ،يوافق البنك على استالم مدفوعات من العميل وفق جدول زمني طويل
األجل  ،بينما بموجب العقد الثاني  ،يقوم البنك )كـ مشتري( بتسديد مدفوعات القسط إلى املنتج خالل فترة
14زمنية أقصر.
تدمج االبتكارات في التمويل اإلسالمي بني عقود اإلجارة وتناقص املشاركة لتمويل املنزل .في مثل هذا العقد  ،يساهم كل من البنك
.في الحصول على عقار في شراكة .ثم يتم تأجير العقار للعميل الذي يسترد رصيد البنك مع مرور الوقت من خالل دفعات اإليجار

والعميل11

اإلجارة واملرابحة لها العديد من أوجه التشابه واالختالف .في كال وضعي التمويل  ،فإن البنك ليس مال ًكا طبيعيًا للموجودات ولكنه يكتسبه
عند تلقي طلب من عميله .وكما هو الحال مع مرابح  ،يتم دفع إيجارات اإلجارة على دفعات مع مرور الوقت  ،ومن املفترض أن تغطي تكلفة
األصول أو قيمة االستثمار للبنك وتوفر معدل عائد ثابت على االستثمار .وبالتالي  ،فإن كال العقدين خلق الديون .ومع ذلك  ،في املرابية  ،يتم
تحويل فوائد ومخاطر ملكية املوجودات إلى العميل إلى جانب امللكية  ،في حني تبقى ملكية األصول في البنك في اإلجارة .عالوة على ذلك ،
وعلى عكس مرابحات حيث ال يمكن تغيير التدفقات النقدية في وقت الحق  ،يمكن أن تكون اإليجارات اإلجارة مرنة بحيث تعكس الظروف
االقتصادية والتجارية املتغيرة  ،خاصة إذا كانت فترة اإليجار طويلة للغاية .يسهل فهم املبحرة واإلجارة بسبب تشابههما الشديد مع التمويل
.التقليدي )البيع بالتقسيط والتأجير(
12

سلم" و “االستنصاع” هي أدوات تمويل إسالمي أقل استخدا ًما للديون ال تستوفي شرط الحيازة املادية لألصل للبيع ؛ هذه هي"
.االستثناءان الوحيدان إلى املبدأ القائل بأن املرء ال يستطيع بيع سلعة ما قبل أن يأتي إلى الوجود

13

هناك أربعة اختالفات رئيسية بني عقود التسوية واإلسالم (1) .يشمل "االستصناع" بيع سلع مصنّعة فريدة من نوعها مقابل السالم الذي
يمكن استخدامه في السلع القياسية ؛ )الثاني( على عكس السالم الذي يتطلب دفع السعر الكامل مقد ًما  ،ويتيح ”استصناع " دفعات فورية
يمكن إلغاء عقد االستصناع من جانب واحد حتى التاريخ الذي يبدأ فيه الصانع العمل على البضائع  ،في ) (3أو مؤجلة أو حتى دفعات ؛
حني ال يمكن إلغاء عقد السالم إال قبل توقيع العقد ؛ و ) (4يتم تحديد وقت التسليم في السالم  ،في حني أن االستصناع يمكن تحديد الحد
.األقصى للوقت للتسليم بعد ذلك لم يعد املشتري ملز ًما بقبول البضائع
14
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املنتجات القائمة على الرسوم
تقدم املصارف اإلسالمية مجموعة واسعة من الخدمات القائمة على الرسوم باستخدام ثالثة أنواع من العقود ،
الوكاله  ،الكفالة  ،أو الجعاله  .وهي عادة ما تكون مساعدة ملعامالت املرابحة واملضاربة الرئيسية  ،على الرغم
من أنها تولد أنواع مختلفة من الرسوم والعموالت .وتشمل الخدمات القائمة على الرسوم التي تقدمها املصارف
اإلسالمية التحويالت املصرفية  ،وإصدار خطابات االعتماد والضمانات  ،وبطاقات االئتمان  ،وتقديم خدمات
الجمع والحفظ اآلمن  ،وتستخدم في الغالب في تمويل التجارة .نتائج الوكالة هي قيام البنك بدور الوكيل ألحد
العمالء في صفقة تجاريه أو إصدار خطاب ائتمان  .15تعتبر كفالة هي الضمان املالي الذي يمنح البنك
بموجبه تعهدا للدائن نيابة عن املدين لتغطية الغرامات أو أي أموال أخرى .املسؤولية الشخصية .ويستخدم
على نطاق واسع باالقتران مع وسائط التمويل أو االعتمادات املستندية األخرى .الجعاله هو في األساس عقد
لإلستصناع ينطبق على تقديم خدمة محددة بدال من تصنيع املنتج.
د -نموذج الخدمات املصرفية اإلسالمية
من الناحية النظرية  ،يختلف نموذج األعمال في البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية .تستند الخدمات
املصرفية اإلسالمية إلى نموذجني من املضاربة والوكالة )الجدول  16. (1يشير مصطلح "املضاربة" األول إلى
العقود املوقعة بني صاحب حساب استثماري والبنك  ،حيث يوفر صاحب الحساب رأس املال ويعمل املصرف
كـ مدير . 17يشير مصطلح "املضاربة" الثاني إلى العقود املوقعة بني البنك والعميل  ،حيث يمول البنك صاحب
املشروع الذي يدير األعمال التجارية .تنشأ مصادر أخرى لألموال من وضع االحتياطيات بطريقة فريدة من
) (PERنوعها للمصارف اإلسالمية )احتياطيات معادلة الربح

في التمويل التجاري القائم على الوكالة  ،يقترب العمالء من البنك ليقوموا بدور وكيالً أو وكيالً  ،وتقديم خطاب اعتماد
ائتماني .يطلب البنك من العميل وضع كامل مبلغ البضائع املراد شراؤها في حساب الوديعة أو الودائع .ثم يقوم البنك بتسديد
املبلغ إلى البنك املقابل ويتم إصدار املستندات ذات الصلة إلى العميل  ،الذي يدفع رسو ًما أو عمولة وف ًقا ملبدأ رسم الوكالة أو
.قيمة األصل
15

من الشائع للبنوك اإلسالمية أن ترفع ودائع الطلب )الوديعة( باستخدام عقود الوكالة.
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في ظل نظام "املضاربة" األول  ،من املتوقع أن يكون نظام الكفالة في النظام املصرفي اإلسالمي .كممولني  ،يخضع
أصحاب الحسابات االستثمارية لخسارة بعض أو أموالهم بالكامل في حال كانت االستثمارات البنكية غير مربحة  ،شريطة أن
تكون هذه األخيرة متوافقة مع الشريعة ولم يكن هناك إهمال من جانب البنك في إدارة الصناديق .في حالة األرباح  ،يحصل
أصحاب الحسابات االستثمارية بشكل عام على حصة في األرباح اإلجمالية للبنك )غير مضبوطة( بعد خصم البنك لرسوم
إدارة  ،ولكن قد تكون عائداتهم مرتبطة باستثمار مصرفي محدد )أقل احتماال( على جانب األصول امليزانية العمومية )ممدودة
مقيدة(
17
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والتي تحمل الخصائص املميزة لألدوات الحكيمة دون إدراجها كجزء  (IRR)18،احتياطيات مخاطر االستثمار
من رأس املال السهمي .19كما يجوز للبنوك اإلسالمية أن تجمع التمويل بالجملة املتوافق مع الشريعة  ،وتفي
السيولة من خالل التداول بني البنوك التمويل  ،يتم إجراء حجم كبير منها من خالل  LMEباحتياجاتها من
جدول  .1امليزانية العمومية للبنك االسالمي

االلتزامات
وداﺋﻊ اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﻮﻛﺎﻟﮫ(
داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك ) اﻟﻤﺮاﺑﺤﮫ(
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﻘﯿﺪة )اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ(
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻘﯿﺪة
)اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ(1/
)(PER, IRRاﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت
رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

االصول
اﻟﻨﻘﺪ و ﺳﯿﻮﻟﮫ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﮫ
داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك ) اﻟﻤﺮاﺑﺤﮫ(
اﻟﻤﺨﺰون ) اﻟﻌﻘﺎرات،اﻟﺴﯿﺎرات ،اﻟﺴﻠﻊ،اﻟﺦ(
املعامالت املدعومه باالصول )املرابحه ،االجاره،
السلم،االستصناع(

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺎرﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎره ) اﻟﻤﻀﺎرﺑﮫ،
اﻟﻤﺸﺎرﻛﮫ(
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم ) اﻟﻮﻛﺎﻟﮫ،اﻟﻜﻔﺎﻟﮫ(/2

 /1تدرج حسابات االستثمار في تقاسم األرباح املقيدة عموما خارج امليزانية العموميه.
 /2وتشمل الخدمات القائمة على الرسوم خطابات االعتماد وخطابات الضمان وحفظ األوراق املالية القابلة للتداول وجمع املدفوعات وعمليات
التحويل الداخلية والخارجية والتعاقد على خزائن وإدارة العقارات أو
املشاريع وإدارة الوصايا .وغالبا ما يتم تضمني معظمها خارج امليزانية.

من إيرادات التشغيل ألغراض التخفيف  ،قبل خصم حصة املضارب )البنك( (PER) .يتم تخصيص احتياطيات معادلة الربح
جانبا ً من حصة دخل أصحاب حسابات االستثمار كوسيلة لتكبد الخسائر ) (IRRتم تخصيص احتياطي مخاطر االستثمار
.املستقبلية التي قد تتكبدها )انظر القسم الخامس لالطالع على التفاصيل(
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لحسابات االستثمار في تقاسم األرباح غير املقيدة  IRRو  PERاملمولة من ) (RWAكذلك فإن األصول املرجحة باملخاطر
هذه الصيغة تختلف عن تلك  IFSB.تدخل أيضا ً في تحديد نسبة كفاية رأس املال للبنوك باستخدام صيغة التقدير الخاصة بـ
.التي تستخدمها البنوك التقليدية
19
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العثور على بعض االختالفات الهامة في اتجاه العمل  ،وجودة األصول  ،والكفاءة  ،أو االستقرار .وينشأ التشابه بني
النموذجني البنكني عن التوافق الوثيق للمعدالت التنافسية املدفوعة من قبل البنوك اإلسالمية على الودائع االستثمارية
ذات معدالت اإليداع في البنوك التقليدية  ،وكذلك مع وضع معايير ملعدالت التمويل اإلسالمي على جانب األصول في
 LIBORامليزانية العمومية.
 IIIحقائق مختصرة عن التمويل اإلسالمي .
أ .التمويل اإلسالمي واملصرفي
بلغت أصول التمويل اإلسالمي العاملي  1.9تريليون دوالر في منتصف عام ) 2014بنك التنمية اآلسيوي و ، (IFSB
مع تركز حوالي  75في املائة من الصناعة في منطقة الشرق األوسط أمريكا الشمالية )مينا( )باستثناء إيران( حيث
استحوذت دول مجلس التعاون
الخليجي على  96في املائة منها .
عالوة على ذلك  ،يقدر أن هذه
األصول لديها تجاوزت  2تريليون
دوالر في نهاية عام  .2014من حيث
النمو  ،صناعة التمويل اإلسالمي،
بما في ذلك أسواق رأس املال
اإلسالمية نمت  ،في املتوسط ،
بنسبة  17.5في املئة منذ بداية
العاملية
األزمة املالية في عام Etnst) 2008
(and Young,2015
الجزء األكبر من النمو .حدث في
دول خارج منطقه الشرق األوسط و
شمال افريقيا في البدان التي بها
املزيد من السكان املسلمني ،ولكن
معظم نمو الصناعه في منطقه
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بقيادة
دول مجلس التعاون الخليجي بلدان .على وجه الخصوص  ،اإلسالمية نمت الصناعة املالية  ،في املتوسط  ،بنسبة 43
في املائة في إندونيسيا  ،وبنسبة  19في املائة في تركيا خالل الفترة .2013-2009
تهيمن املصارف اإلسالمية على الصناعة املالية اإلسالمية  ،على الرغم من استمرار النمو في الصكوك وغيرها من
األصول املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل الصناديق اإلسالمية والتكويل .وتمثل األصول املصرفية اإلسالمية
حوالي  80في املائة من إجمالي أصول صناعة التمويل اإلسالمي  ،رغم أنها تمثل أقل من  1في املائة من األصول
املصرفية العاملية  .20وفي عام  ، 2013احتفظت إيران بأكبر حصة من األصول املصرفية اإلسالمية )حوالي  38في
املائة(  ،واململكة العربية السعودية وماليزيا ما يقرب من  29في املئة من األصول.

 IFSBتقرير استقرار 2014
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في نهاية عام  ، 2013كان هناك حوالي  410مؤسسة مصرفية إسالمية في جميع أنحاء العالم  ،بما في ذلك األنظمة
املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في إيران والسودان .تم تأسيس معظم هذه البنوك اإلسالمية في
الثمانينات والتسعينات .في السنوات األخيرة  ،انتشرت
الخدمات املصرفية اإلسالمية إلى إفريقيا وأوروبا وأمريكا
الشمالية :اإلسالمية تعمل البنوك في دول مثل الدنمارك
وفرنسا ولوكسمبورغ ونيجيريا جنوب افريقيا وسويسرا و
اململكة املتحدة .باإلضافة إلى ذلك  ،هناك عدد من البنوك
األوروبية واألمريكية الكبيرة )مثل  Citibankو  (HSBCتقوم
بتشغيل النوافذ املصرفية اإلسالمية لالستفادة من هذا
القطاع سريع النمو .لقد نما القطاع املصرفي اإلساملي
بمعدل سنوي يبلغ حوالي  ٪17في الفترة ، 2013 -2009
حتى أنه سمح بحدوث أزمة ما بعد  2008العاملية  .21هذا
النمو امستدام ينظر إليه كـ عالمة على صمود الصناعة
في منتصف عام  ، 2013وصلت األعمال املصرفية اإلسالمية
إلى مرحلة نظامية في تسعة بلدان 22.وف ًقا لبيانات األصول
املصرفية الخاصة بـ  ، IFSBفإن هذه الدول تشمل إيران والسودان )مع كل من البنوك اإلسالمية بنسبة  100باملائة(
والبحرين والكويت وماليزيا وقطر واململكة العربية السعودية .تركيا  ،واإلمارات العربية املتحدة .في مسح  2013للبنوك
املركزية من قبل  IFSBومعهد البحوث اإلسالمية والتدريب ) ، (IRTIذكرت دول مماثلة أن األصول املصرفية اإلسالمية
تشكل  10في املئة أو أكثر من أصولها املصرفية الشاملة  23.وفقا للدراسة االستقصائية،

)& Young (2015

21Ernst

يعتبر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية القطاع املالي اإلسالمي ذا أهمية نظامية عندما يشكل إجمالي األصول املصرفية
اإلسالمية في أي بلد أكثر من  15في املائة من إجمالي أصول القطاع املصرفي املحلي  ،أو أن األصول املصرفية اإلسالمية
في البالد هي  5في املائة على األقل من املحفظة املصرفية اإلسالمية العاملية األصول .تمتنع لجنة بازل للرقابة املصرفية
.عن تحديد عتبة محددة )(BCBS
22

IFSB, IsDB and IRTI (2014).
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املؤسسات التي تقدم خدمات مصرفية إسالمية  ،ما يقرب من  ٪70منها هي بنوك إسالمية مستقلة  ،في حني أن ٪30
املتبقية هي بنوك تقليدية تقدم خدمات مصرفية إسالمية من خالل “نافذه” .باستثناء إيران والسودان  ،تعمل البنوك
اإلسالمية جنبا ً إلى جنب مع البنوك التقليدية  ،زيادة الكثافة التنافسية في الصناعة املصرفية .على الرغم من النطاق
الواسع للمصارف اإلسالمية  ،ال تزال أصول الصناعة مركزة بدرجة عالية في عدد صغير من البلدان :حيث تمثل إيران
والكويت وماليزيا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة  80في املائة من جميع األصول املصرفية
اإلسالمية في جميع أنحاء العالم.

ب -أسواق الصكوك
في السنوات العشر املاضية  ،نمت سوق الصكوك بسرعة من حوالي  10مليار دوالر في عام  2003إلى حوالي 270
مليار دوالر في عام  .2013على الرغم من تباطؤ مؤقت في
إصدار الصكوك في أعقاب  2008األزمة املالية العاملية ،
ال يزال السوق في النمو  ،استيعاب املشاركني واملنتجات
الجديدة .قبل األزمة  ،تضاعف إجمالي إصدار الصكوك
أربعة أضعاف ما بني  2004و ) 2007ارتفع من
 7.2مليار دوالر في عام  2004إلى ما يقرب من  39مليار
دوالر  .(2007بعد بضع سنوات من انخفاض
اإلصدار اإلجمالي  ،وسوق الصكوك بسرعة
توسعت منذ عام  .2010عندما يتم النظر في اإلصدارات
الخاصة  ،فإن حجم سوق الصكوك في جميع أنحاء
العالم يصل إلى  1.2تريليون دوالر  -حوالي  2في املائة
من السندات التقليدية )إقبال  ،م  ،أ .أريف  ،وس .محمد ،
(2014

في سوق الصكوك األولية املفتوحة  ،يسيطر املستثمرون السياديون على  ٪ 56مقابل  ٪ 27فقط الشركات غير املالية
املصدرين .يتم إصدار الصكوك املتبقية من قبل
املؤسسات شبه السيادية .وتتبع هيمنة امللوك
السيادية في السوق األولية املفتوحة االتجاه السائد
في السنوات املاضية :فقد مثلت السيادة  ٪ 66من
السوق في عام  ، 2013بارتفاع طفيف عن  62في
املائة في عام  .2012بروز السيادة وشبه
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يبدو أن الصكوك السيادية تستفيد من الضمانات السيادية الضمنية .ويتضح ذلك أيضا من متوسط أحجام
اإلصدارات :على سبيل املثال  ،تبلغ قيمة الصكوك شبه السيادية  ،في املتوسط  ،ثالثة أمثال متوسط إصدار
الشركات .على الرغم من أن الصكوك مرتبطة بموجودات اساسيه  ،إال أن شهية املستثمر تبدو مدفوعة في
ً
عارضا تقريبًا .التوزيع
املقام األول بالطبيعة السيادية للمخاطر .من املحتمل أن يكون خطر األصول األساسي
القطاعي لصكوك الشركات مختلف نوعا ما .يقود قطاع الخدمات املالية نشأة صكوك الشركات بنسبة ،٪ 14
تليها الطاقة واملرافق ) ، (7٪والنقل ).(٪ 7
وكما هو الحال في األصول املصرفية  ،يتركز إصدار الصكوك بشكل كبير في عدد قليل من البلدان .ماليزيا ،
التي كانت رائدة في مجال الصكوك
االستثمارات ،حتى اآلن ،ال تزال رائدة في
إجمالي اإلصدار اإلجمالي للصكوك .بينما  27دوله
أصدرت واحد أو أكثر من الصكوك اعتبارا من أوائل عام
 ، 2014وتشكل ماليزيا أكثر من ثلثي إجمالي القيمة اإلجمالية.
معا  ،ماليزيا  ،قطر  ،اململكة العربية السعودية  ،واإلمارات
العربية املتحدة أيضا لحساب  ٪ 90من إجمالي القيمة
املصدرة .لقد تراجعت حصة ماليزيا تدريجيا ً مع تزايد نشاط
اإلصدار في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات
األخيرة .عندما تكون أسعار النفط مرتفعة  ،فإن العديد من
الدول ذات السيادة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها
احتياجات تمويل محدودة .ومع ذلك  ،فإن قضايا شبه السيادة
والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تنمو بقوة .يظل
الرينغيت املاليزي العملة الرئيسية لإلصدار ) ، (٪ 66في حني
أن إصدار الدوالر األمريكي بلغ  18٪حتى نهاية .2013
هناك أنواع معينة من الصكوك  ،ذات ملفات عائدات مستقرة
نسبيًا  ،أكثر شيو ًعا .وما زالت عمليات إعادة الشراء )املرابحه(
واستئجار الصكوك )اإلجارة( تهيمن على السوق.
وتبلغ نسبة الصكوك املعتمدة على مرابح  ٪ 40من إجمالي
اإلصدار اإلجمالي  ،تليها الصكوك املستندة إلى اإلجارة )21٪
من إجمالي اإلصدار(  .24وقد نمت عقود مشارخة بقوة في
السنوات األخيرة.

 24ﺗﻣول اﻟﺻﮐوك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻟﯽ اﻹﺟﺎرة اﻟﺗﺣوﯾل طوﯾل اﻷﺟل ﻷﺻل أو ﺧدﻣﺔ ﻹﯾﺟﺎر وﻣﺻطﻟﺢ ﻣﺣدد  ،وھﻲ ﺷروط ﻣﺗﮐررة ﻋﻟﯽ
إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺳﻌر ﻣﺗﻔق ﻋﻟﯾﮫ.
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وبشكل عام  ،يؤدي النمو السريع لألصول والصكوك املصرفية اإلسالمية إلى فتح أسواق جديدة  ،مثل أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى وأوروبا .25باإلضافة إلى  27سلطة قضائية سبق أن أصدرت صكو ًكا وعد ًدا من الدول األخرى ) على
سبيل املثال  ،لوكسمبورغ والسنغال وجنوب إفريقيا واململكة املتحدة( قد استفادت للتو في سوق الصكوك األساسية.
وعلى غرار القطاع املصرفي اإلسالمي في الصناعة  ،كانت الصكوك تنمو بمعدل  ٪ 17سنويا ً خالل الفترة
 .2009-2013تشير هذه التطورات خالل تاريخ التمويل اإلسالمي القصير إلى فرص كبيرة ألسواق املال واألسواق
املالية اإلسالمية .على سبيل املثال  ،تعد الصكوك مهمة من الناحية االستراتيجية ليس فقط بالنسبة للصناعة املالية
مصدرا ها ًما لتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية.
اإلسالمية  ،ولكنها يمكن أن تكون
ً
 .IVنمو برامج التمويل اإلسالمي
يبدو أن تزايد حاجة املسلمني إلى نظام مالي متوافق مع الشريعة يقود عجلة نمو التمويل اإلسالمي

.26

لم يكن

املسلمون األوائل على دراية بالعمليات املصرفية  ،كما أن مفهوم البنك كمؤسسة حديثة هو مفهوم جديد للمجتمعات
اإلسالمية .في البداية  ،لم يفهم الكثير من املسلمني مدى وأهمية البنوك في حياتهم اليومية  ،حتى لو كانوا يعيشون في
بلدان غير إسالمية .ومع ذلك  ،بمجرد أن أدركوا أن مدفوعات الفوائد من البنوك التقليدية كانت على خالف مع الربا
املحظور  ،فقد بحثوا بشكل طبيعي عن طرق تمويل بديلة .أدت املبادرات املبكرة في الستينات إلى تأسيس مؤسسات
مالية إسالمية في مصر والهند وماليزيا وباكستان واململكة العربية السعودية  ،ثم في إيران والسودان فيما بعد  ،حيث
تم اعتماد التمويل اإلسالمي باعتباره النظام املالي الوحيد في جميع أنحاء البالد .وبالتالي  ،ليس من املستغرب أن
نرى أن املسلمني يواصلون البحث عن املؤسسات املالية املتوافقة مع الشريعة في جميع أنحاء العالم  ،ألن هذه تصبح
ودمجا في األنظمة املالية التقليدية  ،في حني تقدم مجموعة أوسع من الخدمات.
نضجا
أكثر
ً
ً
جزء من نمو الصناعة مدفوع  ،بطبيعة الحال  ،بالنمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .على مدى
العقد املاضي  ،شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مسار نمو قوي  ،مما ساعد بدوره صناعة التمويل
اإلسالمي  ،وخاصة األصول املصرفية .متوسط نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا كان حوالي  ،٪ 4مع أعلى معدل نمو  ٪ 11في قطر و  ٪ 5.2في اململكة العربية السعودية .على الرغم
من أن البعض يزعم أن ارتفاع عائدات النفط والطفرة العقارية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ساعدت
الصناعة ً
أيضا على النمو  ،فقد توسع الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي ،
في املتوسط  ،فقط

 ، ٪ 3في حني أن صناعة التمويل اإلسالمي شهدت نموا مزدوج الرقم في املاضي
 (5) 25انظر على سبيل املثال .Gelbard et al. (2014) and Khan and Porzio (2010) ،
 26يحدد تقرير حديث )طومسون رويترز  (2013 ،أربعة عوامل رئيسية في السوق اإلسالمية تقوم على نمو التمويل اإلسالمي:
الديموغرافية )عدد الشباب الكبير والسريع النمو(  ،واالقتصاد )االقتصاديات النامية التي وصل بعضها إلى وضع األسواق
الناشئة(  ،والقيم اإلسالمية) .القيم قيادة املمارسات التجارية(  ،والتجارة املتنامية بني منظمة الدول اإلسالمية .هناك أربع
سائقات عاملية أخرى قائمة على البيئة تعمل على تشكيل هذه الصناعة .وتشمل هذه مشاركة الشركات متعددة الجنسيات في
االقتصاد اإلسالمي  ،والبحث عن أسواق النمو من قبل البلدان املتقدمة  ،وزيادة التركيز على أخالقيات األعمال التجارية
واملسؤولية االجتماعية  ،والثورة العاملية في تكنولوجيا االتصاالت.
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 10سنوات .ينضم العديد من البلدان بما في ذلك أوروبا وسنغافورة والواليات املتحدة إلى عربة النطاق اللتقاط
التدفقات الرأسمالية من الشرق األوسط ).(Hesse, Jobst, and Sole, 2008
نمت الصناعة بسرعات مختلفة عبر البلدان .بينما تتمتع هذه الصناعة بتوسع ملحوظ في البحرين  ،شهدت الكويت
وقطر )حوالي  (٪30نم ًوا متواض ًعا بشكل عام )أقل من  .(٪8وقد يكون جزء من السبب هو النمو االقتصادي السريع
في قطر في السنوات األخيرة )حوالي  ٪12من معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي(  ،في حني نمت البحرين
والكويت بنسبة  1.3إلى  1.7باملائة سنويا ً .وقد ساعد الدعم السياسي  ،واإلطار التنظيمي األفضل  ،ومجال املنافسة
على قدم املساواة في نمو هذا القطاع  ،خاصة في إندونيسيا  ،وماليزيا  ،ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .27
ومع ذلك  ،يمكن أن تنمو الصناعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أسرع مع تحسينات في التنظيم
والرقابة .أطر اإلشراف .باإلضافة إلى ذلك  ،يعد توفير أرضية متكافئة شرطًا أساسيًا لالختراق املستدام لهذه
الصناعة .كان الحل األوروبي لهذا التحدي هو سياسة "ال توجد عوائق  ،ولكن ليس لها أي تفضيل خاص"  ،مثل تلك
التي بدأتها السلطات في اململكة املتحدة.

 -Vمقارنة بني التمويل اإلسالمي والتمويل التعاوني
أ  -الكفاءة والربحية
تميل كفاءة البنوك اإلسالمية إلى املقارنة مع البنوك التقليدية .يقول الكثيرون إنه على الرغم من االختالفات بني نماذج
األعمال التجارية للمصارف التقليدية واملؤسسات اإلسالمية  ،على األقل في الفترة التي سبقت الركود العاملي األخير ،
فإن كفاءة كال النظامني املصرفيني لم تختلف بشكل كبير ) .(di Mauro et al.، 2013ومع ذلك  ،يبدو أن القصة قد
تغيرت خالل األزمة املالية .وتشير الدراسات الحديثة إلى أن ربحية املصارف اإلسالمية انخفضت أكثر من البنوك
التقليدية خالل األزمة ،وذلك أساسا بسبب املمارسات أضعف إدارة املخاطر واآلثار غير املباشرة األزمة املالية إلى
االقتصاد الحقيقي )على سبيل املثال ،رشوان 2012 ،والحسن والدريدي .(2011 ،على الرغم من أن األدلة الدولية
تشير إلى أن كالً من التكلفة واملكاسب في البنوك اإلسالمية آخذة في االرتفاع  ،يبدو أن املصارف اإلسالمية في
البلدان املتقدمة أكثر كفاءة من تلك املوجودة في البلدان األخرى .ويمكن تفسير ذلك جزئيا ً من خالل أطر تنظيمية
راسخة  ،ورأس مال بشري أكثر تقدما ً  ،وممارسات إدارة مخاطر أفضل في هذه البلدان )طاهر وهارون .(2010 ،

ب إدارة املخاطر
باإلضافة إلى مواجهة املخاطر املشتركة مع املؤسسات املالية التقليدية  ،تواجه البنوك اإلسالمية ً
أيضا مخاطرها
الفريدة .إن طبيعة األصول والخصوم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية تميزها عن البنوك التقليدية بينما تعرضها في
الوقت ذاته ملخاطر مماثلة في السوق واالئتمان والسيولة والتشغيل واملخاطر القانونية .بشكل خاص  ،االختالفات في
الرأي بني

 27نظر اإلطار  1والصندوق  2في ) Krasicka and Nowak (2012ملزيد من املناقشة حول اإلجراءات التي اتخذتها ماليزيا
لضمان توفير فرص متكافئة لصناعة التمويل اإلسالمي.
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يعرضوا املصارف اإلسالمية ملخاطر عدم االمتثال
لعلماء الدين فيما يتعلق بااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية أن ّ
ملبادئ الشريعة  .28وعالوة على ذلك  ،تؤدي االختالفات التشغيلية بني البلدان إلى منتجات مالية مسموح بها مختلفة ،
مما يزيد من عدم اليقني القانوني في مجال العبور أنشطة مالية إسالمية عبر الحدود )جوبست  .(2007 ،يخضع
التمويل اإلسالمي أيضا ً ملخاطر قضائية عالية  ،حيث قد يلجأ العمالء إلى املحاكم الشرعية التي تحكم على أساس كل
حالة على حدة  ،فضالً عن التماس اإلنصاف في املحاكم العادية29.
باإلضافة إلى ذلك  ،قد تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية ضغوطا ً تجارية دفع معدالت عائد تنافسي تتجاوز العوائد
على املوجودات التي يتم تمويلها بالفعل  ،ونتيجة لذلك قد يضطر املساهمون إلى التخلي عن جزء أو كل حصة حصتهم
في األرباح لتقليل مخاطر سحب األموال .هذا التعرض ملخاطر معدل العائد )الناتج عن تغيرات غير متوقعة في معدالت
العائد( يولد مخاطر فريدة بالنسبة للمصارف اإلسالمية املعروفة باملخاطر التجارية للمشردين .وأﺧﯾرا  ،ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر
اﻷﺳﮭم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷراﮐﺎت اﻟﻣﺷﺎرﮐﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﮐﻣﻘدم ﻟﻸﻣوال وﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل
اﻟﻣﻣول ﻣن ﻗﺑل.
يميل تصنيف الربح إلى االرتفاع بشكل كبير بالنسبة للمصارف اإلسالمية  .30ويشير تقرير البنك اإلسالمي للتنمية
لعام  2001إلى أن املصارف اإلسالمية تواجه مخاطر أكثر حدة )أسعار الفائدة( في األدوات ذات الدخل الثابت مثل
أدوات االستصناع واملرابحه .ويجادل التقرير بأن املخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر
السوق هي بجانب خطر ارتفاع قيمة هذه املؤسسات .وبشكل عام  ،تميل حسابات االستثمار في تقاسم األرباح
) ، (PSIAوتناقص املشاركة  ،واملضاربة  ،والسلم  ،واإلستصناع إلى أن تكون أكثر مخاطرة من املراحبة واإلجارة.
للتخفيف من املخاطر  ،تستخدم البنوك اإلسالمية مجموعة متنوعة من االحتياطات  .31تهدف  PERإلى تسهيل األرباح
ألصحاب حسابات االستثمار ) .(IAHيتم تمويل هذه االحتياطيات عن طريق تخصيص جزء من الدخل اإلجمالي قبل
خصم حصة األرباح للبنك وليست جز ًءا من رأس املال السهمي .يمكن للبنك اإلسالمي أيضا استخدام  ، IRRوالتي
يتم تمويلها من جزء من الدخل للمستثمرين بعد تخصيص  ، PERلتغطية خسائر االستثمار املستقبلية ألصحاب
نظرا ألن  IRRتنتمي إلى حقوق ملكية  ، IAHsفهي غير مشمولة أيضا برأس املال الخاص باملصرف.
الحساباتً .
وأخيرا  ،يتم تمويل احتياطيات املخاطر االئتمانية ) ، (FRRوالتي هي أقل تواترا وأقل شعبية من  PERو  ، IRRمن
جزء من الدخل إلى البنك قبل دفع توزيعات األرباح للمساهمني.

 28قد يكون لعدم االمتثال ألحكام الشريعة آثار خطيرة على الصناعة  ،كما يتضح من االنخفاض الكبير في إصدار الصكوك
بعد تصريح أحد أبرز علماء الشريعة في عام  2007بأن معظم هياكل الصكوك قد ابتعدت عن روح الشريعة.
 Jobst (2007) for “double jeopardy” at Islamic banks.انظر ال

29

 30وبمجرد االتفاق على ذلك  ،ال يمكن تغيير قيمة املعامالت املتعلقة بالشركات  ،والتي عادة ما يتم تحديدها فيما يتعلق بمعايير
مثل ) ، LIBORحتى في حالة الدفع املسبق( .تنتج مخاطر االرتفاع من التغيرات في معدل الفائدة التي قد تشكل مخاطر على
موجودات الدخل الثابت للبنك.
 31ويمكن تصميم هذه االحتياطات االحترازية باعتبارها مضادة للدورات االقتصادية للتصدي ملشكلة التقلبات الدورية.
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تستخدم البنوك اإلسالمية إجراءات تقليدية إلدارة املخاطر  ،ولكن هناك حاجة إلى أدوات إضافية لتخفيف املخاطر
للتعامل مع تعرضاتها للمخاطر الفريدة .تشمل األدوات التقليدية املستخدمة من قبل البنوك اإلسالمية التي ال تتعارض
مع الشريعة أنظمة التصنيف الداخلية  ،وتقارير املخاطر  ،وأنظمة الرقابة الداخلية  ،واملراجعات الخارجية  ،ومطابقة
النضج  ،وتحليل  .GAPومع ذلك  ،فإن الطبيعة الفريدة للتمويل اإلسالمي  ،مع مجموعة متنوعة من األدوات املستخدمة
كمصادر واستخدامات لألموال  ،تدعو إلى تطوير تقنيات وعمليات وعمليات إعداد مؤسسية وإجراءات جديدة لتعزيز
ممارسات إدارة املخاطر ومعالجة التمويل اإلسالمي املحدد .املخاطر.
ترتبط مخاوف حوكمة الشركات بهذه االحتياطات االحترازية .في حني تضع معايير مجلس معايير املحاسبة املالية
قواعد بشأن شروط اإلفصاح بشأن املخاطر التجارية املهجورة وممارسات التجانس  ،ال يملك أصحاب حسابات
االستثمار بشكل عام سيطرة على استخدام  PERو  ، IRRوفي بعض الحاالت  ،ال يتم إعالمهم بممارسات البنك
اإلسالمي في الحفاظ على هذه االحتياطيات .كذلك  ،قد يتأثر صاحب حساب االستثمار ذو األفق القصير األجل
شخصا آخر في املستقبل .باإلضافة إلى ذلك  ،قد يؤدي
بشكل سلبي بتكوين االحتياطيات التي ستفيد على األرجح
ً
معدل العائد الداخلي إلى مخاطر أخالقية مماثلة لتلك الناشئة عن التأمني على الودائع  ،حيث يمكن تشجيع إدارة
البنك على املشاركة في املخاطرة املفرطة.
املزيد من التوحيد القياسي ألحكام الشريعة اإلسالمية سوف يفيد املؤسسات املالية اإلسالمية .على عكس البنوك
التقليدية حيث تساعد مجموعة موحدة من املعايير الدولية الوكالء على تحديد املخاطر املرتبطة بأنشطة البنك  ،غالبا ً ما
تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية صعوبات في تقديم األدوات اإلسالمية املقبولة دوليا ً لعمالئها .في حني يبدو من
الصعب توحيد التفسيرات املختلفة لبعض املسائل الدينية عبر الواليات القضائية وعلماء الشريعة  ،فإن توحيد
االختالفات في التوافق مع الشريعة من أدوات مختلفة من شأنه أن يقلل من عدم اليقني وتعزيز نمو الصناعة .في هذا
السياق  ،قدم كل من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ) (AAOIFIو  IFSBبعض املعايير
واملبادئ التوجيهية الخاصة بالشريعة اإلسالمية.32
ج .الصكوك والصكوك التقليدية
الصكوك عادة ما تكون سندات مالية قائمة على تأمينات محاسبية .ووف ًقا ملا ذكرته هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
حصصا غير مقسمة في ملكية
املالية اإلسالمية ) ، (AAOIFIفإن الصكوك عبارة عن شهادات متساوية القيمة تمثل
ً
األصول امللموسة وحق امللكية والخدمات .هناك تعريف آخر يقدمه السوق املالية اإلسالمية الدولية ) ، (IIFMوالذي
يعرف الصكوك بأنه "ورقة تجارية توفر للمستثمر ملكية في أصول أساسية" .الصكوك ليست شهادات دين بمطالبة
مالية بالتدفق النقدي  ،وقد تكون ال تصدر على مجموعة من املستحقات .بل هي تشبه شهادة ثقة أو ملكية ذات حصة
متناسبة أو غير مجزأة في مشروع أو أصل  ،وتحمل الحق في حصة متناسبة من التدفقات النقدية .األصل أو املشروع
األساسي هو سمة مميزة من الصكوك مقارنة مع الديون الصافية

 32في حني جعلت الهيئات التنظيمية في البحرين وقطر والسودان وسورية معايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية إلزامية بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية  ،اعتبرت معظم الدول األخرى معايير هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية )على سبيل املثال  ،في ماليزيا والسعودية(.
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للمصدر املُنشأ عن طريق السندات التقليدية  ،مع وجود أصول محولة إلى نقود متوافقة مع الشريعة
االلتزام بالنسبة ُ
في طبيعتها واستخدامها  .33ونتيجة لذلك  ،ال ينبغي أن تختلف أسعار الصكوك فقط مع الجدارة االئتمانية للمصدر ،
ولكن ً
أيضا مع القيمة السوقية األصل أو املشروع املمول .ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك  ،وﻋﻟﯽ ﻋﮐس ﺣﻣﻟﺔ اﻟﺳﻧدات  ،ﻗد ﯾﮐون
ﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﺻﮐوك ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ذات اﻟﺻﻟﺔ ﺑﺎﻷﺻول .وعالوة على ذلك  ،في حني يتعني على حامل
السندات استخدام محكمة قانونية للحصول على ملكية األصول في حالة تخلف املقترض عن سداد ديونه  ،فإن عقود
الصكوك تتوخى أن يكون نقل امللكية تلقائيا ً في حالة التخلف عن سداد املدفوعات.
تمثل الصكوك فئة متميزة من
األوراق املالية مع كل من السندات وشبه األوراق
املالية املميزه .املالية التقليدية
أدوات لجمع األموال في رأس املال
األسواق هي الديون )السندات( واإلنصاف
)حصة اسهم(.الصكوك هي شهادات استثمارية
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تصدرها
كيانات ذات سيادة أو شركات لتمويل أنشطة
الشركة .ومثال :السندات  ،فإن للصكوك تاريخ
استحقاق مع تدفق منتظم للدخل الشهادة على
مدى عمر  ،إلى جانب سداد الدفعات النهائية عند
االستحقاق .كما أن الصكوك و األسهم متشابهة
لسببني :كالهما يمثالن مطالبات ملكية وليست
مضمونة عودة .ومع ذلك  ،يجب أن تكون الصكوك مرتبطة بموجودات و  /أو خدمات و  /أو مشروع محدد لفترة من الزمن
 ،في حني تمثل أسهم حقوق امللكية مطالبات امللكية على الشركة بأكملها  ،بدون تاريخ استحقاق .وباستخدام عينة
تضم أكثر من  11ألف سندات وصكوك تقليدية  ،فإن متوسط مبلغ اإلصدار والنضج أكبر للصكوك مقارنة بالسندات
التقليدية.
وﻣﻊ ذﻟك  ،ﯾرى اﻟﺑﻌض أن أدوات ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﮐوك ﻻ ﺗﺧﺗﻟف ﻋن اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻘﻟﯾدﯾﺔ  .34ﻣن وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر  ،ھﻲ أﻧﮫ  ،إذا
ﮐﺎﻧت ھﯾﮐﻟﺗﮭﺎ ﻋﻟﯽ ﻏرار اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻘﻟﯾدي  ،ﻓﺈن اﻟﺻﮐوك ﻻ ﺗﺷﮐل اﺑﺗﮐﺎرا ﻣﺎﻟﯾﺎ .وبدالً من ذلك  ،فإنها تقدم بشكل عام
عائ ًدا يعادل دفعات الفائدة على السندات التقليدية  ،مع وجود فارق في أن عوائد الصكوك تنشأ من أصل أساسي
وليس من االلتزام بدفع الفائدة.

 33من املعتاد في ممارسة إصدار السندات  ،أن تصاحب كل إصدار من إصدارات الصكوك جميع تفاصيل العرض.
 34انظر ميلر وآخرون ) (2007وويلسون ) (2008للحصول على التفاصيل .باإلضافة إلى ذلك  ،في عام  ، 2008أثير الجدل
حول ما إذا كانت الصكوك تتوافق فعل ًيا مع مبادئ الشريعة مع ما يشير إلى أنها ال تختلف عن السندات التقليدية .وف ًقا لرئيس
مجلس الشريعة اإلسالمي في هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ) ، (AAOIFIفإن ممارسات إصدار
الصكوك عمو ًما تكرر بنية السندات التقليدية من حيث االفتقار إلى امللكية  ،والحق في العائد الثابت  ،وضمان سداد أصل
القرض  ،وبالتالي جعلها غير متوافق مع الشريعة .وقد أوضح املجلس في وقت الحق املسألة التي تشير إلى أنه يتم إصدار
صكوك املشاركة وليس لصكوك اإلجارة .ملزيد من النقاش حول الصكوك واختالفها مع السندات التقليدية  ،انظر Maziad and

.السعيد )(2015
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الحظ كراسكا ونواك ) (2012أنه على الرغم من أن الصكوك والسندات التقليدية هي أدوات مختلفة جوهر ًيا  ،إال أن
عوائدها مدفوعة بعوامل اقتصادية مشتركة  ،ويظهر سلوكها السعري نمطًا مماثالً  ،مما يعني أن الصكوك قد ال توفر
منافع تنويع كبيرة للمستثمرين .ومع ذلك  ،فإن وجهة النظر املعارضة هي أن الصكوك تختلف عن السندات التقليدية
ألن األخيرة ال تتضمن عنصر تقاسم املخاطر )إقبال وغيرهم  .(2014 ،يوضح كل من تشاكير وراعي ) (2007أن
الصكوك توفر فوائد التنويع عند دمجها مع األوراق املالية التقليدية من قبل نفس املصدر السيادي .أظهر جودلوسكي ،
وتروك  ،وويل ) (2013أن الصكوك تختلف عن السندات التقليدية  ،على األقل في نظر املستثمرين  ،ألن رد فعل سوق
األسهم إلصدار كل نوع من أنواع ضمان الشركات يختلف.
 .VIاآلثار االقتصادية الكلية للتمويل اإلسالمي
أ .االستقرار املالي
لقد نجت املؤسسات املالية اإلسالمية إلى حد كبير من التأثير املباشر لألزمة املالية العاملية وتم عزلها في البداية عن
الخراب  ،ولكنها لم تكن في مأمن من آثارها في الجولة الثانية .عندما أصبحت األزمة عاملية وأصابت االقتصاد
الحقيقي بانكماش عام  ،تراجعت قيمة األصول  ،وانهارت أسعار العقارات والعقارات  ،وارتفع التمويل اإلسالمي غير
املتعثر  ،مما ألحق خسائر فادحة في عدد من البنوك اإلسالمية.
نظرا ألن اعتبارات الغرر تمنعها من
نظريًا  ،البنوك اإلسالمية أكثر قدرة على الصمود مقارنة بالصناديق التقليدية ً
35
االستثمار في األصول ذات مخاطر عالية وأصول سامة  ،باإلضافة إلى مراهنة صفرية على املشتقات  .من خالل
تعزيز املشاركة في املخاطر )على عكس نقل املخاطر( وإقرار االستثمار في أنشطة خلق الثروات  ،فإن طبيعة التمويل
اإلسالمي القائمة على األصول تحد بشكل طبيعي من الرفع املفرط .كما أنه يقيد البنوك من االستثمار في األصول
ذات االستدانة العالية والبيع على املكشوف  ،مما يشير إلى أنه من املرجح أن يعزز االستقرار املالي ويجعل النظام
املالي العاملي أقل عرضة لالضطراب املالي .وقد تمنع الصلة املباشرة بني القطاعني املالي والواقعي أو التجاري أيضا
املضاربة التقنية والفقاعات املحتملة .وﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك  ،ﻗد ﯾﺳﺎﻋد زﯾﺎدة اﻟرﺻد ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﻲ ﻓرض اﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق ﻋﻟﯽ اﻟﺑﻧوك واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻟﯽ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ .كما يؤكد البعض على أن البنوك اإلسالمية من
املرجح أن تعمل بطريقة أكثر حذرا ً ألن مخاطر االنسحاب قد تكون أعلى مقارنة بالبنوك التقليدية .أيضا  ،بما أن البنوك
اإلسالمية ال تشارك في عمليات قائمة على الفائدة  ،فإن تمويلها يبدو أقل تأثرا بتغيرات أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك
التقليدية  ،لكنها ليست معزولة تماما عن مخاطر أسعار الفائدة .وأخيرا ً  ،في حني أن التراجع في االقتصاد الحقيقي
سيؤثر على ربحية البنوك اإلسالمية  ،فإن قدرة هذه البنوك على تقاسم هذه املخاطر  ،على األقل جزئيا ً  ،مع املودعني
توفر حماية ضد أزمة واسعة االنتشار.

 35انظر ).Siddiqi (2006), Chapra (2008) and IMF (2014
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غير أن األدلة التجريبية على مرونة املصارف اإلسالمية مختلطة  .36ويبدو أن البنوك اإلسالمية أبدت مرونة أكبر في
مواجهة األزمة املالية األخيرة مقارنة بالبنوك التقليدية  ،ألنها كانت تحمل باستمرار مخزونات أكبر لرأس املال والسيولة
 .37في دراسة عبر البالد  ،أبلغ ) (2013) (.Abedifar et alعن وجود اختالفات جوهرية في مخاطر اإلعسار بني
البنوك اإلسالمية والتقليدية  ،ولكن نتائج املخاطر االئتمانية مختلطة وتتوقف على املقياس املستخدم .كما أنها ال تجد
اختالفات كبيرة من حيث االستقرار  ،واقتراح تعريض كال النوعني من املؤسسات املالية لنفس اإلطار االسترضائي
الكلي .وباملثل  ،تظهر ) (2012) ( Krasicka and Nowakأنه في حني أن البنوك اإلسالمية في ماليزيا تملك رأس
مال أكثر وأكثر ربحية من البنوك التقليدية  ،فإن االختالفات في املمارسات كانت تتقلص فيما بينها خالل األزمة مع
نضوج السوق.
في املقابل  ،يجد كل من  Baeleو فاروق و ) Ongena (2012أن القروض من البنوك اإلسالمية أقل ترجيحا أو متأخرة
 ،مما يوحي بأن املخاطر الفردية والجامعية الناجمة عن التخلف عن سداد القروض قد تكون أقل احتماال لتتحقق في
األعمال املصرفية اإلسالمية .ويجد كل من  Čihákو ) Hesse (2010أن االستقرار النسبي للبنوك اإلسالمية والتقليدية
استقرارا من البنوك التقليدية ذات الحجم املماثل.
يختلف حسب حجم كل مؤسسة :البنوك اإلسالمية الصغيرة تبدو أكثر
ً
باستخدام البيانات من أكثر من  100دولة للفترة  .Beck et al ، 2007-1995استنتجت ) (2013أن البنوك اإلسالمية
لديها نسبة وساطة أعلى نسبيا ً  ،وجودة أصول أعلى  ،وتمت رسملتها بشكل أفضل خالل فترة اإلجهاد املالي .وفي
اآلونة األخيرة  ،قارن فاروق وزهير ) (2015سلوكيات البنوك اإلسالمية والتقليدية في باكستان ليبينوا  ،تجريبيا ً  ،أن
البنوك اإلسالمية أقل ُعرضة لالنسحابات  ،بل إن بعض البنوك سجلت زيادات في الودائع  ،خالل فترات الذعر املالي ،
سواء بدون شروط أو بعد السيطرة عليها .خصائص البنك .تشير هذه األدلة إلى أن البنوك اإلسالمية قد تحقق املزيد
من االستقرار املالي للنظام خالل فترة سيولة اإلجهاد.
في أسلوب هجني من األعمال املصرفية  ،وألغراض االستقرار املالي  ،قد تهدف السلطات إلى ضمان تكامل البنوك
اإلسالمية بالكامل مع بقية النظام املالي .يرى سول ) (2007أن البنوك اإلسالمية تحتاج إلى اإلشراف على نفس
مستوى البنوك التقليدية  ،لضمان االستقرار املالي  ،خاصة فيما يتعلق بمعالجة اعتبارات املخاطر األخالقية  -على
سبيل املثال  ،حوافز البنوك على اإلفراط في املخاطرة حيث يمكن تمرير الخسائر على أصحاب حسابات االستثمار -
حماية املودعني تحت الطلب  ،ومراعاة االعتبارات النظامية وقضايا االمتثال ألحكام الشريعة.
باستخدام النتائج من مسح عبر البالد  ،أظهر سونغ وأوستويزن ) (2014أنه على الرغم من التقدم الكبير في اإلطار
القانوني والحذر للخدمات املصرفية اإلسالمية ،

 36انظر فاروق وزهير ) di Mauro et al. (2013) ، Beck et al. (2013) ، (2015وحسن و ).Dridi (2011
 37في بعض الحاالت  ،تشير األدلة إلى استنتاج أكثر دقة .على سبيل املثال  ،أشارت اختبارات تقييم أداء القطاع املالي
دائما( من البنوك التقليدية
املاليزي لعام  (FSAP) 2014إلى أن البنوك اإلسالمية املستقلة تملك املزيد من رأس املال )ولكن ليس
ً
ولكن الشركات الفرعية اإلسالمية ألبوين تقليديني كانت في الواقع أقل بكثير وأكثر عرضة للفشل في املالءة املالية .اختبارات
اإلجهاد.
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وتبرز الفروق في املمارسات عبر البلدان  ،وتواجه السلطات الرقابية واإلشرافية عددا من التحديات  ،بما في ذلك تعزيز
الرقابة لتحديد املخاطر الناشئة  ،واألطر املتكاملة إلدارة املخاطر وتحسني الشفافية .يقدم لوبيز ميجيا وآخرون )(2014
توصيات حول السياسات لتعزيز اإلشراف على البنوك اإلسالمية .ويوصون بضمان االستقاللية التشغيلية للسلطة
املشرفة  ،وإطار قانوني سليم وهيكل الحوكمة  ،وممارسات املساءلة القوية .ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﺣوﮐﻣﺔ
 ،ﻓﺈﻧﮭم ﯾﻔﺿﻟون ﻣﺟﻟس اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣرﮐزي )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻔردﯾﺔ(  ،اﻟﺗﻲ ﯾﻣﮐن أن
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻧﺳﯾق اﻷﺣﮐﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺿﻣن اﻟﺳﻟطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺧﻔض ﺗﮐﺎﻟﯾف اﻻﻣﺗﺛﺎل.
تتطلب صناعة التمويل اإلسالمي مجموعة من اللوائح التنظيمية املعترف بها دوليا لضمان االستقرار املالي على
املستوى العاملي .برز إطار تنظيمي دولي لتحقيق مستوى أعلى من التقارب التنظيمي  ،وبالتالي تعزيز االستقرار
املالي العاملي للعمليات املالية اإلسالمية .يوفر  IFSBمجموعة شاملة من املعايير االحترازية الشاملة للقطاعات
املصرفية وأسواق رأس املال والتأمني .في عام  ، 2010تضافرت الجهود مع البنك اإلسالمي للتنمية إلنتاج تقرير
التمويل اإلسالمي واالستقرار املالي العاملي .وحدد التقرير استراتيجية ثالثية األبعاد لتعزيز استقرار الصناعة
وصمودها (1) :تعزيز البنية التحتية املالية اإلسالمية ؛ ) (2التعجيل بالتنفيذ الفعال للشريعة والقواعد والقواعد التحوطية
؛ ) (3إنشاء منبر للحوار البناء بني املنظمني .في تقارير االستقرار لعامي  2013و  ، 2014ركز مجلس الخدمات املالية
اإلسالمية على الحاجة إلى تعزيز شبكات األمان املالية لصناعة الخدمات املالية اإلسالمية  ،بما في ذلك إنشاء مقرض
آلخر منتجع متوافق مع الشريعة اإلسالمية ) (SLOLRوتأمني الودائع  ،باإلضافة إلى إطار فعال إلدارة األزمات
وحلها.38
يتم عقد مناقشات بني املنظمني وأصحاب املصلحة بشأن الحاجة إلى وضع إطار شامل لالحتياطات لتعزيز مزيد من
املرونة واالستقرار للنظام املالي اإلسالمي .هناك مبادرات جارية إلنشاء منصة مشتركة حيث يمكن للجهات التنظيمية
املشاركة في حوار بناء نحو التفاهم املتبادل مع وجهات النظر الشرعية حول القضايا الرئيسية عبر الواليات القضائية.
ومن الجدير باملالحظة أيضا ً الجهود املبذولة لتكييف أنظمة بازل  IIIلتالئم خصوصيات املؤسسات املالية اإلسالمية ،
خاصة فيما يتعلق بإعطاء الصكوك خصائص األصول السائلة عالية الجودة التي تدخل نسبة تغطية السيولة )، (LCR
فضالً عن خصائص امتصاص الخسارة لتلبية متطلبات رأس املال من الفئة  1واملستوى .39 2
تشكل إدارة مخاطر السيولة وشبكة األمان املالي تحديني رئيسيني لالستقرار املالي للمؤسسات املالية اإلسالمية.
تطوير البنية التحتية للسيولة

 38يقوم مقرض املالذ األخير املتوافق مع الشريعة اإلسالمية ) (SLOLRوالتأمني على الودائع بخدمة هدف التسامح املالي
مخصصا للمصارف اإلسالمية أو التقليدية.
الكلي  ،سواء كان
ً
39

في عام  ، 2005أصدر  IFSBمذكرة توجيهية ملساعدة البنوك اإلسالمية على حساب نسبة كفاية رأس املال التي تأخذ
في االعتبار ميزة تقاسم األرباح لحسابات االستثمار في البنوك اإلسالمية  ،وتمت مراجعة معيار كفاية رأس املال في
عام .2014
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عناصر  -مثل سوق ثانوي حيوي لتداول األوراق املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وسوق نقدي يعمل بشكل جيد
وصكوك قصيرة األجل  -ستقلل تكلفة الوساطة للبنوك اإلسالمية .تسمح هذه األدوات للبنوك بأن تكون في وضع أفضل
إلدارة مخاطر السيولة وتلبية املتطلبات الصارمة لـ بازل  3لألصول  ،والحد من احتمال حدوث نقص في السيولة
والعداوات النظامية عبر األسواق.40
في سياق إدارة السيولة  ،فإن جهود  IILMجديرة باملالحظة .تم تأسيس  IILMفي عام  2010في ماليزيا من قبل
البنوك املركزية والسلطات النقدية واملنظمات متعددة األطراف  ،ويقوم املعهد بإعداد وإصدار أدوات مالية متوافقة مع
أحكام الشريعة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويمكن استخدامها في إدارة التمويل قصير األجل .يحتاج .في
حني أن  IILMيمكنه تسهيل إدارة السيولة الفعالة عبر الحدود للمصارف اإلسالمية ووضع إطار قوي إلدارة مخاطر
السيولة  ،فإن على السلطات الوطنية أن تتحمل مسؤولية أكبر في وضع مثل هذه األطر .وستساعد الصكوك عالية
الجودة والقابلة للتداول والسائلة واملنخفضة املخاطر التي أصدرها معهد  IILMعلى توسيع نطاق الضمانات املقبولة
لدى البنوك املركزية مقابل توفير السيولة وتعزيز الثقة في السوق في هذا الجزء الناش• من النظام املالي 41
وأخيرا ً  ،أظهرت األزمة أن مرفق املقرض األخير ) (LOLRهو جانب هام من إطار منع األزمات .ومع ازدياد اندماج
البنوك اإلسالمية في النظام املالي العاملي  ،وبهدف الحد من اآلثار غير املباشرة كما تدل على ذلك األزمة  ،فإن قدرة
 SLOLRستعزز قدرتها على التكيف مع مشكالت السيولة في حالة جفاف سيولة أسواق املال .تقدم نتائج مسح
 IFSBمن بني  38جهة تنظيمية وإشرافية رؤى مفيدة حول املرافق الحالية التابعة لـ  SLOLRوالتحديات املتعلقة
بمواصلة تطوير شبكة األمان املالي .هناك أدلة على أنه في حني استخدمت آليات مختلفة في األزمة لضخ السيولة في
السوق والحد من آثار العدوى في النظام املالي اإلسالمي  ،فإن منشأة  SLOLRال توجد إال في أقلية من الواليات
القضائية .تحتاج وثائق السياسة الواضحة إلى تعريف هياكل وآليات  ، SLOLRباإلضافة إلى أنواع الضمانات التي
يمكن التعهد بها وحدود تطبيقها  ،لضمان سالمة واستقرار املؤسسات املالية اإلسالمية وجعلها أقل عرضة ملشاكل
السيولة في ظل ظروف السوق املجهدة42.
تشمل اللبنات األساسية لتعزيز استقرار النظام املالي اإلسالمي ما يلي:

40

في أبريل  ، 2015أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ) (EFSBتوجيهات نهائية )تعرف باسم  (GN-6بشأن
إدارة مخاطر السيولة للبنوك اإلسالمية  ،مما قد يحفز السلطات الوطنية على إصدار املزيد من الصكوك ووضع خطط
التأمني على الودائع املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .توضح املذكرة التوجيهية األدوات التي يمكن للبنوك اإلسالمية
استخدامها لتلبية متطلبات بازل  3التنظيمية.
 41منذ إطالق اإلصدار األول من الصكوك بقيمة  490مليون دوالر في أغسطس  ، 2013وبموجب منح تصنيف  A-1العام من
قبل تصنيف الخدمات في ستاندرد آند بورز  ،أصدر  IILMما قيمته  1.65مليار دوالر من الصكوك قصيرة األجل في سبتمبر
 ، 2014كما استطاعت الشركة تمديد فترة االستحقاق عن طريق بيع صكوك بقيمة ستة أشهر بقيمة  400مليون دوالر.
 42انظر ) IFSB (2014bملزيد من املعلومات عن آليات وتحديات .SLOLR
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•

ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وإدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ.

•

ﺗﻌﺰﯾﺰ إطﺎر اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺎﯾﺔ
رأس اﻟﻤﺎل وﻣﯿﺰة اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺨﺴﺎرة ﻷﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪ  ،وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ.

•

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
وآﻟﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻄﻮارئ  ،وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻮداﺋﻊ  ،ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺮوﻧﺔ  SLOLR ،ذﻟﻚ ﻣﺮﻓﻖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺸﺪة.
ب .السياسة النقدية

يتطلب النظام املالي الخالي من الفوائد وضع إطار للسياسة النقدية املعدلة .مع حظر االهتمام باالقتصاد  ،فإن
تصميم السياسة النقدية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية هو محور االهتمام بني املصرفيني واالقتصاديني اإلسالميني.
وتدعو املبادئ اإلسالمية إلى ضمان تكافؤ الفرص بني املشاركني في السوق  ،مما يسمح لالقتصاد بالتوسع واملساعدة
على التخفيف من حدة الفقر .في االقتصاد التقليدي  ،تسعى السياسة النقدية تقليديا للحد من التضخم وتخفيف
تقلبات اإلنتاج .وكما أشار خان وميركور ) (1994وردده آخرون  ،من املتوقع أن تسهل السياسة النقدية في نظام
إسالمي تعبئة املدخرات وتخصيص املوارد بما يتفق مع أهداف التنمية االقتصادية للنظام .وبينما يبدو أن أهداف
السياسة النقدية لالقتصاد اإلسالمي تتماشى مع أهداف االقتصاد التقليدي  ،يحظر على السلطات النقدية في
النظام املتوافق مع الشريعة استخدام أي أداة تنطوي على سعر خصم أو أشكال أخرى من أسعار الفائدة .ومع ذلك ،
فقد تم اقتراح عمليات السوق املفتوحة  ،وسياسات االئتمان  ،ومتطلبات االحتياطي  ،واالحتياطيات القانونية  ،واألدوات
املستندة إلى األسهم  ،ونسب إعادة التمويل  ،ونسب املشاركة في الربح لتصميم أدوات السياسة النقدية املتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية.
لقد ثبت أن تصميم أدوات السياسة النقدية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يمثل تحد ًيا .هناك دولتان  -إيران والسودان
 حيث النظام املالي متوافق بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية .يتمثل التحدي الذي تواجهه السلطات النقدية فيهذه البلدان في تصميم أدوات عملية تسمح لها بإجراء سياسة نقدية فعالة .وبينما كانت هناك بعض املقترحات املبتكرة
بشأن األدوات التي يمكن مقارنتها بالسياسات النقدية التقليدية  ،فقد اقتصرت األدوات من الناحية العملية على )(1
الرقابة املباشرة على األنشطة املصرفية باستخدام السلطات التنظيمية للبنك املركزي ؛ ) (2قيود على أسعار اإلقراض
والودائع (3) .تحديد معدالت االحتياطي املطلوبة ؛ ) (4إصدار شهادات البنك املركزي والصكوك (5) .الودائع الخاصة
في البنك املركزي ؛ ) (6السقوف االئتمانية .في الواقع  ،يبدو أن تصميم األدوات املالية الستيعاب فائض السيولة في
النظام  ،دون أن يكون
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يرتبط مباشرة بمشروع محدد  ،هو املفتاح .وتتمثل الصعوبة الرئيسية في تحديد معدل عائد مناسب يمكن أن يفسر
العائد على األوراق املالية الحكومية والبنوك املركزية )دي ماورو وآخرون .(2013 ،
في حني تستخدم معظم البلدان اإلسالمية أدوات السياسة النقدية التقليدية في سعيها لتطوير أدوات جديدة متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية  ،فإن الجهود املبذولة إلنشاء أدوات جديدة تتوافق مع مبادئ الشريعة قد ارتفعت في السنوات
األخيرة .ومع ذلك  ،يظل سلوك السياسة النقدية قضية علمانية  ،حيث تتمتع البنوك املركزية بمعظم أدوات السياسة
النقدية التقليدية .في غضون ذلك  ،تظل مشاركة املصارف اإلسالمية في عمليات السوق املفتوحة تحديًا .أدى عدم وجود
إطار واضح للمرافق الدائمة في بعض البلدان  ،وعدم وجود أدوات إلدارة السيولة وعمليات السياسة النقدية  ،إلى أن
البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة فائضة كبيرة  ،وأدت إلى ضعف إدارة السيولة بكفاءة .في حني تطلب السلطات النقدية
من املصارف أن تحتفظ بحسابات احتياطية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع املصرف املركزي  ،فإن العقوبات
املفروضة على مستويات غير كافية من االحتياطيات غالبا ً ما تختلف بالنسبة للبنوك التقليدية واإلسالمية .كما تستخدم
البنوك املركزية أنوا ًعا مختلفة من الصكوك الحكومية  ،وبعض أشكال أوراق البنك املركزي كأدوات للسياسة النقدية ،
على الرغم من أن فعاليتها غير معروفة حتى اآلن.
تظهر البلدان املختلفة مجموعة متنوعة من األساليب واألدوات املستخدمة إلجراء السياسة النقدية .على سبيل املثال ،
تستخدم الكويت والبحرين بفعالية أشكاالً مختلفة من الصكوك  ،وعكس املرابحة  ،في حني تعتمد اإلمارات العربية
املتحدة بشدة على مقايضات النقد األجنبي وشهادات الودائع اإلسالمية استنادا ً إلى عقود مرابيع السلع الخاصة
بتطبيق السياسة النقدية والسيولة .في ماليزيا  ،أدخل البنك املركزي عد ًدا من الصكوك  -اإلجارة  ،واملضاربة ،
واملرابحة  ،والخليج  -عقود البتامان  -لتسهيل مشاركة البنوك اإلسالمية في عمليات السوق املفتوحة  ،إلى جانب
األوراق املالية الحكومية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملستخدمة لتمويل الحكومة .عمليات .تتمثل الصعوبة املستمرة
في العديد من البلدان ذات النظم املصرفية املتوازية في اإلعداد السليم ملرافق  SLOLRللسماح بإدارة فعالة للسيولة
قصيرة األجل  -أي لتجنب الفائض والنقص في السيولة في النظام.
قامت إيران والسودان  ،حيث تعمل املصرفية اإلسالمية فقط في النظام املالي  ،بتطوير عقود من نوع املشركة
لسياستها النقدية .يستخدم البنك املركزي السوداني شهادات املشاركة  ،التي صدرت ضد مشاركة البنك املركزي في
أسهم البنوك الخاصة  ،وكذلك شهادات اإلجارة  ،إلدارة سيولة القطاع املصرفي املحلي من خالل عمليات السوق
املفتوحة  ،على الرغم من أنها كانت أداة مكلفة في املمارسة .كما أصدرت السلطات في السودان شهادات املشاركة
الحكومية )الشهامة( وشهادات االستثمار الحكومية )ساره( للمساعدة في إجراء السياسة النقدية  43.في إيران ،

 43في السودان  ،يجوز للبنوك أن تحتفظ بموجودات سائلة  ،بنسبة ال تتجاوز  25في املائة  ،من محفظة التمويل املستحقة على
شكل شهادات اإلجارة للبنك املركزي )شهاب(  ،وشهادات الحكومة املوقعة )شهامة(  ،وشهادات االستثمار الحكومية )سارة( ،
وشهادات تكرير نفط الخرطوم وشهادات اإلجارة )شامة(.
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تم تصميم ورقة املشاركة الوطنية الصادرة عن البنك املركزي في املقام األول لتمويل العمليات الحكومية  ،ولكن تم
استخدامها فيما بعد في عمليات السوق املفتوحة .تستخدم ورقة املشاركة للبنك املركزي بهذه الطريقة من قبل السلطات
إلدارة السيولة في إدارة السياسة النقدية ؛ على الرغم من كونه غير مرن  ،إال أنه مناسب للتخلص من السيولة .عالوة
على ذلك  ،على قرار السودان  ،يسمح للبنوك في إيران بإيداع فائض في السيولة لدى البنك املركزي  ،الذي يوفر لهم
خطوط ائتمان صريحة .ومع ذلك  ،عندما ينضج الخط االئتماني في السودان  ،يتم تحويله تلقائيا ً إلى عقد من نوع
املضاربة  ،في حني أن البنك املركزي اإليراني ليس لديه قيود رسمية على االستحقاق .كما أعلن البنك املركزي اإليراني
مؤخرا ً أنه سيستخدم عقود شراء الديون ألغراض السياسة النقدية.
على الرغم من وجود البنوك اإلسالمية في االقتصادات املتقدمة  ،تخضع السياسة النقدية وإدارة السيولة لألدوات
التقليدية .هناك عدد من القضايا التنظيمية والقانونية في تصميم األدوات املتوافقة مع الشريعة في نظام مالي قائم
على الفائدة :فعلى سبيل املثال  ،يتطلب إدخال أدوات مستخدمة على نطاق واسع مثل املضاربة  ،مراجعة وتنظيمية
للمراجعة .وھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎء واﺣد ھو اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﯾث ﯾﻧﻣو اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺳرﻋﺔ  ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﯽ تحويلهم
إﻟﯽ وﺟﮭﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  .44ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ .البنوك اإلسالمية في اململكة املتحدة هي تجار الجملة العاملني في مجال التمويل التجاري والعقارات
وأسواق رأس املال وإدارة الصناديق .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻀﻢ أي ﻣﻦ هذه اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﻧﻈﺎم
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  ،وذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 45 ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاع
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺸﺮق نظام الطابق األرضي في بنك إنجلترا  ،والذي يتم فيه دفع األرصدة االحتياطية بسعر البنك .هذه
العقبات منعت املصارف اإلسالمية من املشاركة في عمليات السوق املفتوحة في اململكة املتحدة ودفعتها إلى هامش
النظام املصرفي التقليدي .حسب التصميم  ،لم تكن البنوك اإلسالمية قادرة على استخدام املرافق الدائمة للبنك
املركزي .إلدارة السيولة  ،يتم إجبارهم على االحتفاظ بسيولة زائدة ببنك إنجلترا واستخدام أدوات متوافقة مع الشريعة ،
مثل املرابحه .كما توجد بنوك إسالمية داخل البنوك التقليدية :فهذه تواجه قيو ًدا أقل  ،ومن خالل كيان مجموعة واحد ،
ُيسمح لها باالنضمام إلى مخطط االحتياطي واملشاركة في عمليات السياسة النقدية .الوضع مشابه في الغالب في
البلدان املتقدمة وغير اإلسالمية األخرى .46

 44هناك ستة بنوك تتوافق مع الشريعة اإلسالمية في اململكة املتحدة :بنك  ، Gatehouseوبنك لندن والشرق األوسط  ،والبنك
األوروبي لالستثمار اإلسالمي  ،وبنك قطر اإلسالمي )اململكة املتحدة(  ،والبنك اإلسالمي البريطاني  ،وبنك أبو ظبي
اإلسالمي. .
 45يتم تعيني الحد األدنى في مجموع املطلوبات  500مليون جنيه استرليني من قبل بنك انجلترا.
 46ومؤخرا  ،نجحت الحكومة البريطانية في إصدار صكوك بقيمة  200مليون جنيه إسترليني ملدة خمس سنوات في إطار نظام
اإلجارة  ،وذلك جزئيا ملساعدة البنوك اإلسالمية في بريطانيا على تحسني إدارة احتياجاتها من السيولة .كذلك  ،شرع بنك
إنجلترا في العمل على تطوير مرافق سيولة متوافقة مع الشريعة.
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ت-السياسة املالية
وبغض النظر عن أهداف املجتمع اإلسالمي  ،فإن معظم أدوات السياسة املالية التقليدية تبدو متسقة مع مبادئ
الشريعة .في اإلسالم  ،يمكن أن تكون الزكاة أداة فريدة لإليرادات للحكومة  ،على الرغم من أن جميع البلدان ال تجمع
الزكاة من خالل نظام اإليرادات الرسمي .هناك اتفاق مشترك على أن الحكومة يمكن بشكل ال لبس فيه فرض الضرائب
عند الحاجة  ،وألن الشريعة ال تحظر أي شكل من أشكال الضرائب  ،يمكن للحكومة أيضا فرض أشكال مختلفة من
الضرائب .إن الدعامة األساسية لإلسالم هي الزكاة  ،التي تهدف إلى الحد من الفقر  ،وإعادة توزيع الدخل  ،ونظام
االستقرار  .47وفي حني أن الزكاة يمكن أن تكون أداة فعالة للتخفيف من الفقر  ،فهي ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق
جميع أهداف اإلسالم .الحكومة في حاجة إلى تمويل عجز في امليزانية .في الواقع  ،يبدو أن الشريعة لن تمنع الحكومة
من إدارة عجز في املوازنة .ومع ذلك  ،يمكن للحكومة استخدام أدوات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل الصكوك
لتمويل رأس املال أو اإلنفاق الحالي .من ناحية أخرى  ،عندما يتعلق األمر بالسياسة الضريبية  ،فإن حظر الربا يمكن
أن يكون له آثار ضريبية على تسوية أرض امللعب  ،على عكس عائد الدين  ،فإن العائد على حقوق املساهمني ليس
تكلفة قابلة للخصم ألغراض ضريبة الدخل .كذلك  ،فإن طبيعة املعامالت وتعقد بعض املنتجات اإلسالمية قد يؤدي إلى
زيادة الضرائب على املعامالت.
ﻗد ﯾوﻓر إطﺎر إدارة اﻟدﯾون اﻟﺗﻘﻟﯾدﯾﺔ أﯾﺿﺎ إرﺷﺎدات ﻟﺗﺣﺳﯾن ﮐﻔﺎءة أدوات اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  .48وكما هو الحال في االقتصادات التقليدية  ،لن يؤدي التزامن بني عمليات السياسة النقدية وإدارة الدين
العام إلى تحسني استقرار االقتصاد الكلي فحسب  ،بل سيساعد ً
أيضا على تطوير أسواق الديون األولية والثانوية ،
وتحسني مرافق اإليداع  ،وتطوير إعادة شراء البدائل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى مرافق إعادة الشراء ،
وتسهيل ترتيبات املقاصة والتسوية .كما أن اإلصدار املنتظم لألوراق املالية الحكومية هو أمر حاسم لوضع معدالت
مرجعية للعوائد لتطوير سوق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 .VIIاالستنتاجات وآثار السياسة
هناك ثالثة مبادئ رئيسية تحكم التمويل اإلسالمي :اإلنصاف واملشاركة وامللكية .وتنطوي هذه املبادئ على أنه في
النظام املالي اإلسالمي  ،ال يمكن أن يمتد التمويل إال إلى األنشطة اإلنتاجية  ،والتجارة  ،واألصول الحقيقية  -وبالتالي
قائما على األصول .إذا تم االلتزام بها بشكل كامل  ،فإن هذه املبادئ تضمن النفوذ
فإنه غالبا ما يعتبر نظا ًما ماليًا
ً
املناسب وتساعد على الحد من املضاربة واملخاطر األخالقية.

 47يتم فرض الزكاة على األفراد الذين تتجاوز ثروتهم إعفا ًءا معينًا .يتم تعريف الثروة املستخدمة ألغراض الزكاة على نطاق
واسع وتشمل النقود واملعادن الثمينة )مثل الذهب والفضة( واملخزون الحيواني )مثل الجمال واألغنام واألبقار( واملنتجات الزراعية
)مثل القمح والشعير والتمر والعنب(. .
 48ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان  ،ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﻬﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻷﻏﺮاض إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  ،وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺎم.
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متناسقا مع هذه املبادئ األساسية  ،هناك مجموعتان من أنماط التمويل اإلسالمية  ،باستثناء الخدمات املستندة إلى
الرسوم) :أ( طرق التمويل الخاصة بالربح والخسارة ) (PLS؛ و )ب( عقود بدون  .PLSيتم إرفاق تفضيل قوي على
طرق تقاسم املخاطر  ،ألنها أقرب إلى روح التمويل اإلسالمي .باإلضافة إلى ذلك  ،حتى في األساليب الشبيهة بالديون
 ،يرتبط التمويل باألصول الحقيقية  ،مما يحد من مدى النفوذ املقترن بالتمويل .
توسع التمويل اإلسالمي بسرعة وانتشر عبر العديد من املناطق .نمت األصول املالية اإلسالمية  ،في املتوسط  ،حوالي
 ٪ 20سنويا على مدى العقد املاضي .على الرغم من هذا النمو  ،ال يزال التمويل اإلسالمي يمثل حصة صغيرة جدا ً
من األصول املالية العاملية .تحقيقا لهذه الغاية  ،ال تزال هناك عدة عوامل تقيد تحقيق اإلمكانات الكاملة للتمويل
اإلسالمي .ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﻘﻟﯾل ﻓﻲ ھذه اﻟورﻗﺔ  ،ﻣﺛل ﻋدم ﺗواﻓر أدوات إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻧﻘص ﺷﺑﮐﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،
وﺧﺎﺻﺔ ﺧطﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣراﻓق اﻟﻣﻼذ اﻷﺧﯾر.
إن البنوك اإلسالمية التي تعمل في العديد من األنظمة التقليدية ال تستطيع الوصول إلى أدوات الخزينة قصيرة األجل
القابلة للتداول املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتوجيه األموال الفائضة إلى مؤسسات مالية إسالمية أخرى .ويحد غياب
مثل هذه األدوات من النمو  ،ويجبر البنوك على االحتفاظ باالحتياطيات املفرطة  ،كما يحد من قدرة البنك املركزي على
إجراء عمليات السياسة النقدية .لقد كانت عملية النهوض باملقرضني املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ملرافق املالذ األخير
ومخططات تأمني الودائع صعبة .إن تطوير بنية تحتية قوية للسيولة لتيسير إدارة مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية ،
واملساعدة في إجراء العمليات النقدية من قبل البنوك املركزية  ،هو مجال سياسة وأبحاث ذات أولوية .إن تعزيز سالمة
ومرونة العمل املصرفي اإلسالمي  ،ال سيما في أوقات الشدة  ،يتطلب إنشاء بنية تحتية لشبكة األمان املالية متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية.
ملزيد من تعزيز االستقرار املالي للنظم املالية اإلسالمية  ،هناك حاجة لتعزيز األطر اإلشرافية والتنظيمية  ،بما في ذلك
مع مجموعة من املعايير االحترازية الشاملة .وفي هذا السياق  ،ينبغي أن يكون تحقيق االمتثال الكامل للمعايير
الرقابية واإلشرافية املقدمة من قبل سلطتني إسالميتني لوضع املعايير ) AAOIFIو  (IFSBمن األولويات .أصدر كل
من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ) (IAOIFIو  IFSBمبادئ توجيهية ومعايير متعددة  ،ولكن ال
يزال هناك حاجة إلى الكثير من العمل لضمان االمتثال  ،بما في ذلك عملية تقييم شفافة وذات مصداقية لتقييم االمتثال
للمعايير.
إن إجراء العمليات النقدية من خالل أدوات متوافقة مع الشريعة هو أمر صعب .ولتحقيق هذه الغاية  ،من الضروري
تكييف أدوات السياسة النقدية وتحفيز تنمية أسواق املصارف اإلسالمية .يبدو أن الصكوك التي أصدرتها الحكومات
تعتبر ضمانات مناسبة للعمليات النقدية في سياق البنوك اإلسالمية )كما هو معمول به حاليا ً في السودان وإيران(.
ومع ذلك  ،ال تزال آليات نقل السياسة النقدية غير مفهومة جيدا وتتطلب املزيد من البحث.

31

امللحق األول .األدوات الرئيسية للتمويل اإلسالمي

وصف

مصطلح

اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻐﺮض ﺣﻔﻈﮭﺎ .وھﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ رأس اﻟﻤﺎل  ،امانه
.وﻻ ﺗﻜﺴﺐ أي ﻋﺎﺋﺪ
)اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ(
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﯿﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﻌﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ  ،ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط أو ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮع.
ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي واﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺒﯿﻊ  ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن
.ﯾﺘﻀﻤﻦ أي رﺳﻮم ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ اﻟﺪﻓﻊ
ﯾﺨﻄﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﯿﻦ أو إﻧﺘﺎﺟﮫ .ﺛﻢ ﯾﺘﻢ
اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط.
ﯾﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻄﺮف ﻣﻨﺘﺠًﺎ ﻣﻌﯿﻨًﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ وﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮاء ﻋﻘﺪ
.اﻹﯾﺠﺎر  ،ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﻞ دﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﺮاء اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ

الدفع املؤجل
)ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﺒﻖ  ،دﻓﻌﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ(
مرابحه التمويل مع هامش الربح
االجاره

)اإليجار  ،وشراء اإليجار(

ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻔﺎوض ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي وﻋﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﯿﻤﮫ السلم
.ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
)اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ  ،اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆﺟﻞ(
ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺼﻨﻊ )اﻟﻤﻘﺎول( ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج )ﺑﻨﺎء( وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ )أو ﻓﺮﺿﯿﺔ( ﺑﺴﻌﺮ
ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .اﻟﺴﻌﺮ ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎ )ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ
ﻣﻦ اﻟﺴﻼم( .وﯾﺠﻮز ﺳﺪاده ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط أو ﺟﺰء ﯾﻤﻜﻦ دﻓﻌﮫ ﻣﻘﺪ ًﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺻﯿﺪ
)اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ  ،اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆﺟﻞ(
.اﻟﻤﺮاد دﻓﻌﮫ ﻻﺣﻘًﺎ  ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﯿﻼت اﻷطﺮاف
االستصناع

الجعاله

ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻄﺮف ﻣﺒﻠ ًﻐﺎ آﺧﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻛﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪدة وﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮوط
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ  ،وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن.
)تكلفة الخدمة(
وﺗﻌﮭﺪ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﺄن اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺳﯿﺪﻓﻊ اﻟﺪﯾﻦ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ .وﯾﺼﺒﺢ طﺮف
ﺛﺎﻟﺚ ً
ﻛﻔﯿﻼ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺪﯾﻦ إذا ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.

الكفاله

32

الوصف
ﯾﻮﻓﺮ ﻣﺎﻟﻚ رأس اﻟﻤﺎل رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺮوع
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺨﺒﺮة .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح
ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ  ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ
ﻣﺎﻟﻚ رأس اﻟﻤﺎل ﺣﺼﺮﯾًﺎ .ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ وﻗﺘﮫ وﺟﮭﺪه.
ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﯾﻚ أو أﻛﺜﺮ
ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮك .ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘًﺎ  ،وﯾﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
ھﺬه ﻗﺮوض ﺑﺪون ﻋﺎﺋﺪ واﻟﺘﻲ ﯾﺸﺠﻌﮭﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ .ﯾُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮض.
ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض أو اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
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