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كلمة شكر
أمحدك اي رب محدا كثريا طيبا يليق جبالل وجهك الكرمي و عظيم سلطانك ،و أشهد أن
حممدا عبد هللا و رسوله و صفيه من خلقه و خليله ،صلوات هللا و سالمه عليك
" اي سيدان سسل هلل".

يف مثل هذه اللحضات يتوقف الرياع ليفكر قبل أن خيط احلروف ليجمعها يف كلمات
غري كافية للتعبري عن الشكر و اإلمتنان ..تتبعثر األحرف و عبثا أن حياول جتميعها يف
سطور سطورا كثرية متر يف اخليال و ال يبقي لنا يف هنابة املطاف إال قليال من الذكرايت
و صورا جتمعنا برفاق كانوا جبانبنا و خنص ابلذكر" :عمر محداين"" ،حسيين انصر"،

"عاد شابة و زوجته املستقبلية" حفظهما هللا" ،هلدنفاسي يعقلب أسامة"" ،صمادي جعفر".
"خديري نسيم"" ،علي شعبة"" ،أعمر مزيلد"" ،حسني إدو"" ،محداين أسعيد"،
"مصطفى سريج" ".محيطلش تلفيق""،حممد كايف" و إىل كل من مل يذكر ...إخل .فواجب
علينا شكرهم و وداعهم و حنن خنطو خطوتنا األوىل يف غمار احلياة.
و خنص ابجلزيل الشكر و العرفان إىل كل من أشعل مشعة يف دروب عملنا وإىل من وقف
على املنابر و أعطى من حصيلة فكره لينري دربنا إىل األساتذة الكرام يف كلية العلوم
اإلقتصادية ،و التجارية ،و علوم التسيري .و نتوجه ابلشكر اجلزيل إىل
"الدكتلس :أوعيل ميللد"

الذي تفظل إبشراف على هذا البحث فجزاه هللا عنا كل خري فله فله منا كل التقدير و
األإحرتام.
ويف األخري نوجه جزيل الشكر أيضا إىل كل من مل يقف إىل جانبنا ،و من وقف يف
طريقنا و عرقل مسرية حبثنا ،وزرع الشوك يف طريق حبثنا فلوال وجودهم ملا أحسسنا
مبتعة البحث ،و ال حالوة املنافسة اإلجابية  ،و لوالهم ملا وصلنا إليه فلهم منا كل الشكر.

حممد عزيز

اإلهداء

بسم هللا الرمحان الرحيم

ؤمنو َن وستـر ّدو َن إِىل ِ
((قُ ِل اعملوا فَسيـرى اللَّـه عملَ ُكم ورسولُه واملُ ِ
عاِل الغَ ِ
يب َو َّ
هادةِ فَـيُـنَبِّئُ ُكم
الش َ
ُ ََ ََ ُ َ
َ
َ ََُ
ََ َ
عملو َن)) صدق هللا العظيم .اآلية ( )105من سورة التوبة.
ِِبا ُكنتُم تَ َ

إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك..و ال تطيب اللحضات إال بذكرك..و ال تطيب
اآلخرة إال بعفوك..و ال تطيب اجلنة إال برؤيتك.
هللا جلى جالله.
إىل من بلغ الرسالة و أدى األمانة..و نصح األمة..إىل نيب الرمحة و نور العاملني..
سيدان حممد صلى هللا عليه و سلم.
إىل من كلله هللا ابهليبة و الوقار..إىل من علمين العطاء بدون انتظار..إىل من أمحل إمسه بكل افتخار..أرجو من
هللا أن ميد من عمرك لرتى مثارا قد حان قطفها بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم ويف
الغد و إىل األبد..
واليدي العزيز
إىل مالكي يف احلياة..إىل مع ى احلب وإىل مع ى احلنان و التفا.ي..إىل بسمة احلياة و سر وجود ..إىل من كان
دعائها سر جناحي ..وحناهنا بلسم جراحي..إىل أغلى و أهبى وأمجل إمرأة يف العاِل فيارب ال حترمها من جنتك وطل
أمي احلبيبة

عمرها..

إىل من هبما أكرب و عليه أعتمد..إىل مشعة متقدة تنري ظلمة حيايت..إىل من وجودمها أكتسب قوة و حمبة ال
حدود هلا..أمت ى هلما كل التوفيق و النجاح .أخيت الكربى ليلى حفضها هللا و أخيت احللوة و قرة عيين إميان
و رميسا ،إىل من أرى التفائل بعينه ..و السعادة يف ضحكتهما إىل شعلة الذكاء و النور إىل الوجه الفعم ابلرباءة و
حملبتكما ألزهرت أايمي و تفتحت براعم الغد أرجو من هللا أن يوفقكم.
أخواي كرمي و إمساعيل.
إىل جدي و جديت طال هللا يف عمرمها إىل خاليت اليت متنيت لو أهنا كانت حاضرة فاخرة ِبا أىن عليه
رمحها هللا تعاىل و أطلب من هللا أن يسكن يف قليب الصرب على فراقها ..و إىل كل أفراد عائليت عامة .
إىل من علموان حروفا من ذهب و كلمات من درر و عبارات من أمسى و أمجل عبارات يف العلم إىل من
صاغوا لنا عملهم حروفا و من فكرهم منارة تنري لنا سرية العلم و النجاح إىل أساتذتنا الكرام
إىل كل األصداق و األحبة و كل من يعرفين و ال يعرفين ال يسعين بذكر األسامي حىت ال يكون هناك
إنزعاج من أحد ما..إىل كل من يقدر مع ى الصداقة و الصدق.
حممد عزيز

اإلهداء
بسم هللا الرمحان الرحيم
ؤمنو َن وستـر ّدو َن إِىل ِ
((قُ ِل اعملوا فَسيـرى اللَّـه عملَ ُكم ورسولُه واملُ ِ
عاِل الغَ ِ
يب َو َّ
هادةِ فَـيُـنَبِّئُ ُكم
الش َ
ُ ََ ََ ُ َ
َ
َ ََُ
ََ َ
عملو َن)) صدق هللا العظيم .اآلية ( )105من سورة التوبة.
ِِبا ُكنتُم تَ َ

إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك..و ال تطيب اللحضات إال بذكرك..
و ال تطيباآلخرة إال بعفوك..و ال تطيب اجلنة إال برؤيتك.
هللا جلى جالله.
إىل من بلغ الرسالة و أدى األمانة..و نصح األمة..إىل نيب الرمحة و نور العاملني..
سيدان حممد صلى هللا عليه و سلم.
إىل من أمحل إمسه بكل فخر و اعتزاز
إىل سندي و قويت و مالذي بعد هللا ،أيب العزيز أسأل هللا أن حيفضه لنا .
إىل ينبوع الصرب و التفاؤل و األمل
إىل اليت جعلت اجلنة حتت أقدامها ،رحيانة حيايت و هبجتها أمي العزيزة أسأل هللا أن حيفظها لنا.
إىل من كانوا مالذي و ملجئي

إىل من علموين لذة احلياة إىل إخويت و أخوايت .
إىل كل األقارب و األهل.
إىل كل غيور على دينه و وطنه.
إىل من ذكرهم قليب و نسيهم قلمي ،من دون أن أنسى كل األصدقاء و الصديقات كل إبمسه
إليكم مجيعا أهدي مثرة جهدي

عبد احلميد

كلمة شكر
اللهم إان نشكرك على نعمتك و حنمدك عليها...اللهم إان نشكرك على كل طريق صعب
يسرته لنا ،و احلمد هلل الذي وفقنا إلجناز هذا العمل املتواضع و الصالة و السالم على
سيدان حممد أشرف املرسلني و خامت النبيني.
إن واجب الوفاء و اإلخالص يدعوان أن نتقدم ابلشكر اجلزيل و التقدير إىل كل من
ساعدان يف هذا العمل و خنص ابلذكر:
إىل من أفنيا حياهتما و كل غايتهما لسماع كلمة جناح ،ريب إحفظهما و إرحكمهما كما
ربياين صغريا
"أمي الغالية" مصدر األمان و املنبع الذي سقاين احلب و احلنان
"أيب الغايل" أستاذي و مرشدي الذي علمين احلياة و غرس يف أعماقي اإلرادة و الصرب
و املثابرة ،هو مثلي األعلى يف األصالة و الثبات.
كما أسجل شكري و عرفاين ألستاذان الفاضل "الدكتور أوعيل ميلود" الذي تكرم بقبول
اإلشراف على هذه املذكرة ،فشارك معنا إجناز هذا العمل من بدايته إىل هذه اللحظة،
و أانر طريقنا ابإلرشادات و التوجيهات ،و ِل يبخل علينا قط بوقته و بعمله .

كم أتقدم أيضا يف هذا املقام خبالص الشكر و التقدير إىل أعضاء اللجنة املوقرة
ملوافقتهم على مناقشة و إثراء هذا العمل.
إىل كل يد كرمية أمدتنا ابلعون و كل من ساهم من قريب أو من بعيد لرفع معنوايتنا
و لكل من ِل يبخل علينا ابلنصيحة و التوجيه نسأل هللا أن جيزيهم عنا خري جزاء.

عبد احلميد

:امللخص
يهدف هذا البحث إىل النظر يف واقع املؤسسات املصرفية اإلسالمية اليت حتكمها مبادئ و أسس الشريعة
 و ذالك ابلتطرق إىل خمتلف املوارد املالية اليت تعتمدها هذه املؤسسات يف أتدية خمتلف أنشطتها ملواكبة النمو،اإلسالمية
.املتسارع يف الصناعة املالية اإلسالمية و تلبية الطلب املتزايد على منتجاهتا
و لتحقيق هذا املسعى حتتاج املؤسسات املصرفية اإلسالمية إىل تشكيلة متنوعة من األدوات و املنتجات املالية
 هنا تظهر لنا أمهية انهندسة املالية اإلسالمية كدداة، امل بتكرة اليت متكنها من املسامهة يف احملافظة على بقائها و تطورها
.مناسبة إلجياد منتجات و أدوات مالية مبتكرة جتمع بني املصداقية الشرعية و الكفاءة االقتصادية
فكانت منتجات انهندسة املالية اإلسالمية متنوعة بني منتجات أصيلة مت استنباطها من خمتلف كتب الفقه لتعكس
 مع إضفاء الصبغة الشرعية،  و بني منتجات أخرى تقوم على حماكاة املنتجات املالية التقليدية، جذور املالية اإلسالمية
 لتحقق بذالك نفس األهداف اليت ترمي إليها املنتجات،  و تكييفها وفق ضوابط و أحكام الشريعة اإلسالمية،عليها
. التقليدية

Résumé :
Cette étude vise à examiner la réalité des institutions bancaires islamique qui sont régies par les
principes et les fondements de la loi et de la charia islamiques, et ce en abordant les différentes
ressources financière adoptées par ces instituions dans leur bilan pour l’exercice de ses diverses
activités et pour faire face à la croissance rapide de l’industrie de la finance islamique et répondre a
la demande croissante pour ces produits financiers.
Et pour atteindre cet objectif, les institutions bancaires islamiques doivent proposer une variété
d’instruments et de produits financiers innovants qui permettent à ces institutions de se maintenir et
de se développer.
Ici se montre l’importance de l’ingénierie financière islamique comme un moyen approprié pour
trouver des produits et des instruments financiers innovants qui réunissent entre la crédibilité vis-àvis de la charia islamique et l’efficacité économiques.
Les produits de l’ingénierie financière islamique varient entre, des produits authentiques qui ont
été déduit de différents livres de fiqh islamique et qui reflète les racines de la finance islamique, et
d’autres produits basés sur la simulation des produits financiers traditionnels, avec leurs adaptation
aux principes et fondements de la loi et de la charia islamique pour atteindre les même objectifs des
produits traditionnels.
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II

المقدمة

املقدمة
استطاعت املؤسسات املالية اإلسالمية حتقيق جناحات واضحة على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،خاصة بعد األزمة
املالية العاملية األخرية ،وذلك ابلرغم من حداثة جتربتها نسبيا ابملقارنة مع نظرياهتا التقليدية ،إال أنه ومع تطور النشاطات
االقتصادية املختلفة وازدايد الطلب على خدمات املؤسسات املالية اإلسالمية ،فقد تطلب ذلك تطورا مماثال يف اخلدمات
املالية والتمويلية املقدمة لتلك النشاطات أبكفأ طريقة ممكنة ،ويف هذا اإلطار جند أن املؤسسات املالية اإلسالمية ال زالت
غري قادرة على تلبية تلك االحتياجات التمويلية سواء لألفراد أو املؤسسات أو احلكومات ابلقدر الكايف ،ورمبا يعود ذلك
لرتكز عملياهتا على منتجات وأدوات مالية حمدودة.
وهلذا ،فقد ازداد االهتمام ابملبادئ اليت يقوم عليها النظام املايل اإلسالمي مبنظومة مؤسساته اليت حتكمها ضوابط
شرعية تراعي اجلانب األخالقي واالجتماعي وترتبط منتجاهتا املالية ابالقتصاد احلقيقي ،فلجأت دول عدة إىل إنشاء
البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية والعمل على تشريع قوانني خاصة هبا.
وخالل فرتة زمنية مل تتجاوز العقد الرابع بعد  ،شهدت الصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية اليت تقوم على الضوابط
والقواعد املالية املستمدة من الشريعة اإلسالمية ،جمموعة من التطورات املتالحقة واملتسارعة ،سواء يف حجم سوقها الذي
يقرتب من الرتيليون دوالر أمريكي ،أو من حيث دائرة انتشارها اليت امتدت حىت الدول غري اإلسالمية.
ولكن ابلرغم من تلك التطورات فإن الصناعة املالية اإلسالمية تواجه مجلة من التحدايت ،واليت أييت على رأسها
تطوير وابتكار منتجات مالية إسالمية قادرة على منافسة املنتجات املالية التقليدية ،ومتكن املؤسسات املالية اإلسالمية
من توفري جمموعة من األدوات التمويلية اليت تليب احتياجات عمالئها.
من هذا املنطلق يتعني على الصناعة املالية اإلسالمية أن حترص على ابتكار منتجات وأدوات مالية جتسد خصوصية
االقتصاد اإلسالمي ،يف إطار ما اصطلح على تسميته ابهلندسة املالية اإلسالمية اليت أنتجت جمموعة من األدوات والصيغ
االستثمارية اخلاصة هبا واخلاضعة لضوابط االقتصاد اإلسالمي ،متجنبة املعامالت القائمة على الفائدة الربوية واجملازفات
اليت تقرتب إىل صور القمار أكثر منها إىل االستثمار ،وهو ما تستبعده الصناعة املالية اإلسالمية يف تنظيم أعماهلا
التمويلية لتحقيق مصلحة مجيع األطراف املشاركة يف العمليات االستثمارية ،وحتفظ التوازن بني دائريت االقتصاد املايل
واالقتصاد احلقيقي ،ما يؤدي يف األخري إىل احملافظة على االستقرار وحتقيق النمو االقتصادي.
إشكالية البحث :
حتتاج املؤسسات املالية اإلسالمية دوما إىل ابتكار ،تطوير وتنويع أدواهتا ومنتجاهتا املالية ابلشكل الذي ميكنها من
إدارة سيولتها بصورة مرحبة ،ابإلضافة إىل اكتساهبا للمرونة املناسبة لالستجابة الحتياجات طاليب التمويل ،فضال عن
حصوهلا على ميزات تنافسية متكنها من منافسة املؤسسات املالية التقليدية ومن مث تطورها.

أ

املقدمة
وانطالقا مما سبق ذكره ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
ما مدى مسامهة اهلندسة املالية اإلسالمية يف تطوير الصناعة املصرفية اإلسالمية بصفة عامة؟ و يف بنك "إسالم
ماليزاي" بصفة خاصة؟.
و هبدف التبسيط ندرج اإلجابة على هذه اإلشكالية الرئيسية بطرح جمموعة من األسئلة اجلزئية كالتايل:
هل تتوفر املؤسسات املصرفية اإلسالمية على القدر الكايف من املهندسني املاليني الشرعيني لتطوير اهلندسة املالية اخلاصةهبا؟
ما هي أهم مزااي تطبيقات اهلندسة املالية على املؤسسات املصرفية اإلسالمية؟هل تستخدم املؤسسات املصرفية اإلسالمية تطبيقات اهلندسة املالية اإلسالمية ابملستوى املطلوب؟فيما ختتلف اهلندسة املالية املطبقة ابملؤسسات املصرفية اإلسالمية عن تلك املستخدمة ابملؤسسات املصرفية التقليدية؟هل تعترب املنتجات اهلندسة املالية اإلسالمية منتجات فعالة يف إدارة خماطر املؤسسات املصرفية اإلسالمية ؟هل يعترب التورق املصريف آلية فعالة يف توظيف السيولة الفائضة لدى مصرف "إسالم ماليزاي"؟فرضيات الدراسة :
انطالقا من التساؤالت السابقة فإن هذه الدراسة تقوم على اختبار الفروض التالية :
 ال تتوفر املؤسسات املصرفية اإلسالمية على القدر الكايف من املهندسني املاليني الشرعيني لتطوير اهلندسة املاليةاإلسالمية ابلشكل املطلوب ؛
حتقق منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية املصداقية الشرعية و الكفاءة االقتصادية ؛ تتوفر تشكيلة منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية على منتجات تتميز بقدرهتا على إدارة املخاطر اليت تواجه عملاملؤسسات املصرفية اإلسالمية ؛
ال تستخدم املؤسسات املصرفية اإلسالمية تطبيقات اهلندسة املالية ابملستوى املطلوب ،حيث توجد طاقات كامنة يفالصناعة املالية اإلسالمية غري مستغلة  ،جيب استغالهلا ؛
ختتلف اهلندسة املالية اإلسالمية عن نظريهتا التقليدية من حيث التزامها ابلضوابط الشرعية ؛-تتميز منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية بكفاءهتا يف إدارة فائض السيولة لدى املؤسسات املصرفية اإلسالمية.

ب

املقدمة
أمهية الدراسة :
تربز أمهية هذا البحث من خالل ما أثري يف اآلونة األخرية من نقاشات حول مصداقية منتجات اهلندسة املالية،
واحلاجة إىل إجياد منتجات حتقق الكفاءة االقتصادية واملصداقية الشرعية ،خاصة بعد تبين الدول غري اإلسالمية فكرة
العمل وفق مبادئ النظام املايل اإلسالمي ،ومن مث اتساع حجم النشاط املايل اإلسالمي واشتداد املنافسة من املؤسسات
املالية التقليدية.
و يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
التعرف على الصناعة املصرفية اإلسالمية يف جانبها املؤسسي و التحدايت اليت تواجهها على مستوى اهلندسة املاليةاإلسالمية؛
التعرف على الضوابط و األسس اليت تقوم عليها الصناعة املصرفية اإلسالمية؛التعرف على اهلندسة املالية واألسس اليت تقوم عليها ،وحماولة اإلملام مبختلف اجلوانب املالية واالقتصادية املرتبطةمبنتجات اهلندسة املالية؛
إبراز الدور الذي تلعبه اهلندسة املالية اإلسالمية يف تطوير اخلدمات املصرفية واالستثمارية على مستوى املصارفاإلسالمية؛
التعرف على تطبيقات اهلندسة املالية اإلسالمية يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية؛حماولة تقييم أداء املنتجات املالية اإلسالمية و كفاءهتا اإلستخداماتية يف االقتصاد.منهج الدراسة :
سيستخدم هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل عرض املفاهيم األساسية للصناعة املصرفية اإلسالمية
واهلندسة املالية التقليدية واإلسالمية ،واجلوانب املالية واالقتصادية املتعلقة مبنتجاهتما ،ابإلضافة إىل املنهج املقارن الذي
سيستعمل إلبراز خمتلف الفروقات بني اهلندسة املالية التقليدية واهلندسة املالية اإلسالمية.
أهداف الدراسة:
التعرف على الصناعة املصرفية اإلسالمية يف جانبها املؤسسي و التحدايت اليت تواجهها على مستوى اهلندسة املاليةاإلسالمية؛
التعرف على الضوابط و األسس اليت تقوم عليها الصناعة املصرفية اإلسالمية؛التعرف على اهلندسة املالية واألسس اليت تقوم عليها ،وحماولة اإلملام مبختلف اجلوانب املالية واالقتصادية املرتبطةمبنتجات اهلندسة املالية؛

ت

املقدمة
إبراز الدور الذي تلعبه اهلندسة املالية اإلسالمية يف تطوير اخلدمات املصرفية واالستثمارية على مستوى املصارفاإلسالمية؛
التعرف على تطبيقات اهلندسة املالية اإلسالمية يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية.حدود الدراسة:

دراسة منتج من منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية املطبق يف مصرف "إسالم ماليزاي" أال و هو التورق املصريف.الفرتة الزمنية اليت تغطيها الدراسة  ،متتد من سنة 2009إىل.2013الدراسات السابقة
من أهم الدراسات اليت تناولت موضوع اهلندسة املالية بصفة عامة:
-صناعة اهلندسة املالية :نظرات يف املنهج اإلسالمي "حبث لسامي بن إبراهيم السويلم ،مركز البحوث ،شركة

الراجحي املصرفية لالستثمار سنة  ، 2000تناول فيه بعض املفاهيم املتعلقة ابهلندسة املالية من تعريف وآاثر ،مث

تعرض لتحليل بعض املنتجات املالية من انحية الكفاءة االقتصادية.

اهلندسة املالية اإلسالمية بني النظرية والتطبيق"  ،كتاب لعبد الكرمي قندوز ،الصادر عن الرسالة انشرون سنة ،2008تناول فيه أسس اهلندسة املالية اإلسالمية وخمتلف منتجاهتا ،وجتارب بعض الدول فيها وهي :اجلزائر وماليزاي
والسودان.
"اهلندسة املالية وأدوا ا ابلرتكيز على اسرتاتيجيات اخليارات املالية" ،كتاب هلاشم فوزي دابس العبادي ،الصادرعن مؤسسة الوراق سنة  ، 2008ركز فيه على اخليارات املالية وأمهيتها كأداة للتحوط من خماطر تقلبات األسعار ،مع
إدراج تقييم هلا.

"حنو منتجات مالية إسالمية مبتكرة "حبث حملمد عمر جاسر ،مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية :الواقع..وحتدايت املستقبل ،بصنعاء يف  ، 2010/03/21-20يناقش هذا البحث األسس اليت قامت عليها املنتجات املالية
اإلسالمية وخصائصها اليت متيزها عن املنتجات املالية التقليدية ،وتتطرق إىل طبيعة وجوهر العقود املالية اإلسالمية ،مث
واقع املنتجات املالية اإلسالمية واسرتاتيجيات تطويرها.
"-تطوير املنتجات املالية اإلسالمية :املنهجية واآللية "ل  :عز الدين خوجة ،حبث يف ملتقى اخلرطوم للمنتجات

املالية اإلسالمية ،ابخلرطوم يف ،2011/04/7-6تناول من خالله أهم خصائص العقود واملعامالت املالية ونقاط
اختالفها مع نظريهتا التقليدية ،وركزت الدراسة على أهم اآلليات املستخدمة يف تطوير املنتجات املالية والعوامل الشرعية
والفنية املؤثرة يف تطويرها.

ث

املقدمة
هيكل البحث و مشتمالته :
بغية اإلملام بكافة جوانب الدراسة ،وضوء اإلشكالية املطروحة مت تقسيم هذا البحث إىل ثالثة فصول و هي على
الشكل التايل:
يتم عرض الفصل األول حتت عنوان :املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية ،و الذي يتمحور حول
الصناعة املصرفية اإلسالمية وخمتلف األهداف واخلصائص املميزة هلا ،إضافة إىل الضوابط اليت حتكم عملها ،وننتهي إىل
التعرف على خمتلف أساليب التمويل واالستثمار اليت تعمل هبا واملوافقة للشريعة اإلسالمية.
أما الفصل الثاين فكان بعنوان :اهلندسة املالية اإلسالمية ،مت ختصيصه للتحدث عن اهلندسة املالية التقليدية و
العوامل اليت أدت إىل ظهورها و الغرض من استخدام أدواهتا ،مث التعرض للهندسة املالية اإلسالمية مع التطرق خلصائصها
ومبادئها و بعض املنتجات اليت متيزها ،هذا ابإلضافة إىل أوجه االختالف بينها و بني اهلندسة املالية التقليدية.
كما مت عرض الفصل الثالث بعنوان :دور اهلندسة املالية يف تطوير املصارف اإلسالمية –دراسة تطبيقية حول التورق
املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي" -حيث سنتعرض من خالله ألمهية منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية وعلى اختالف
أنواعها وتطبيقاهتا يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،مع دراسة منتج التورق املصريف وتطبيقاته يف مصرف "إسالم ماليزاي"،
و دوره يف إدارة السيولة لدى املصرف حمل الدراسة.
صعوابت الدراسة :
أثناء فرتة الدراسة واجهنا عدد من الصعوابت اليت ميكن إدراجها يف النقاط التالية:
 تشعب املوضوع و مشوله على عدة مواضيع مرتابطة ،مما يصعب علينا هضم مجيع جوانبه ،خاصة يف ظل نقص أوغياب االختصاصات و املراجع اليت تتناول هذا املوضوع ؛
قصر املدة الزمنية املخصصة إلجناز الدراسة ؛ االختالفات الفقهية و املذهبية حول النماذج و املنتجات املالية اإلسالمية ،اليت حتتم علينا االقتصار على النماذج واملنتجات حمل االتفاق بني الفقهاء ؛
صعوبة التطبيق يف بنكي الربكة و السالم ابجلزائر  ،وهذا بسبب حمدودية منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية املطبقةفيهما  ،إضافة إىل عدم توفر املعلومات الكافية عنهما  ،األمر الذي حال دون األخذ ابلتجربة اجلزائرية يف جمال اهلندسة
املالية.

ج

الفصل األول :
مدخل للمؤسسات المصرفية
اإلسالمية

1

مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

متهيد
حققت املؤسسات املصرفية اإلسالمية اجنازات كبرية خالل فرتة زمنية قصرية نسبيا ،حيث جاءت هذه املؤسسات
لتزيح احلرج عن املسلمني ،وتوفر هلم البديل املناسب عن املؤسسات املصرفية التقليدية اليت ال تتوافق أغلب تعامالهتا مع
الشريعة اإلسالمية ،فهي تتعامل ابلراب وبيع الديون وتتضمن الكثري من عملياهتا على الغرر واجلهالة.
سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على املصارف اإلسالمية من خالل التطرق خلصائصها وأهدافها وأسس
عملها وخمتلف الضوابط اليت حتكم عملها ،مث التعرض ملصادر األموال واستخداماهتا يف هذا النوع املتميز من املؤسسات.
املبحث األول  :ماهية املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
املبحث الثاين  :مصادر أموال املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
املبحث الثالث  :استخدامات األموال يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية.

2

مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

املبحث األول  :ماهية املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
متثل املصارف اإلسالمية جتسيدا حيا ملبادئ االقتصاد اإلسالمي من جانب  ،و جزءا من نظام اإلسالم الشامل
بعقيدته و شريعته من جانب آخر  ،فمن خالل األنشطة االستثمارية و املصرفية اليت متارسها أصبحت تساهم يف بناء
الواقع االقتصادي أببعاده كلها مبا خيدم حتقيق أهداف اجملتمع ،وفق فلسفة اإلسالم املتميزة.
سنتطرق يف هذا املبحث إىل املطالب التالية :
املطلب األول :مفهوم املؤسسات املصرفية اإلسالمية و أسس عملها.
املطلب الثاين :أهداف املؤسسات املصرفية اإلسالمية .
املطلب الثالث :ضوابط عمل املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
املطلب األول  :مفهوم املؤسسات املصرفية اإلسالمية و أسس عملها.
لقد خطت املؤسسات املصرفية اإلسالمية خطوة كبرية يف جمال العمل املصريف ،ويظهر ذلك جليا من خالل
االنتشار الواسع هلا يف خمتلف الدول ،حيث أصبحت منافسة للبنوك التقليدية رغم ما تتميز به من اختالف يف طبيعة
العمل ،واألسس اليت تقوم عليها ،وكذا األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها.
أوال  :تعريف املؤسسات املصرفية اإلسالمية و نشأهتا
أصبحت املؤسسات املصرفية اإلسالمية هلا مكانة من املنظومة املصرفية العاملية ،وفيما يلي سيتم التعرف على هذا
النوع من املؤسسات املالية:
-1تعريف املؤسسات املصرفية اإلسالمية
هي املؤسسات املالية املصرفية اليت ينص قانون إنشائها و نظامها األساسي على االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية ،
1

و على عدم التعامل ابلفائدة أخذا و عطاءا.

و ال شك أن هذا التعريف انقص و ال يعكس خصائص و أهداف النظام املصريف اإلسالمي  .ذالك أن هناك بنوك
ال تتعامل ابلراب مثل البنوك الزراعية يف اهلند حاليا و البنوك التعاونية يف أملانيا يف الثالثنيات من القرن املاضي  ،و لكنها
مع ذالك ليست بنوكا إسالمية .لذالك جيب أن يعكس تعريف املؤسسات املصرفية اإلسالمية أكثر من جمرد حصر

1حريب حممد عريقات  ،سعيد مجعة عقل ،إدارة املصارف اإلسالمية  :مدخل حديث  ،دار وائل للنشر و التوزيع ،عمان/األردن ،الطبعة األوىل ، 2010 ،
ص .65
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

التعامل ابملباح و عدم التعامل ابلراب  ،و إمنا أيضا تطبيق اإلسالم جبميع أوامره و نواهيه و حتقيق أهدافه يف جماالت عملها
كافة.
و على الرغم من وجود عدد من التعاريف للبنك اإلسالمي  ،إال أنه ميكن تعريف البنك اإلسالمي على أنه مؤسسة
مالية نقدية تقوم ابألعمال و اخلدمات املالية و املصرفية و جذب املوارد النقدية و توظيفها توظيفا فعاال يكفل منوها و
حتقيق أقصى عائد منها و مبا حيقق التنمية االقتصادية و االجتماعية يف إطار الشريعة اإلسالمية السمحة.
و يتضمن مفهوم املؤسسات املصرفية اإلسالمية عناصر أساسية ،هي :
االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية من حيث عدم التعامل ابلراب و االلتزام ابحلالل و االبتعاد عن احلرام.حسن اختيار القائمني على إدارة األموال هبدف ضمان تنفيذ األحكام الشريعية يف املعامالت املصرفية. الصراحة و الصدق و الشفافية يف املعامالت حىت يتبني لعمالء البنك اإلسالمي كيفية حتقيق الربح و معدل العائد علىأمواهلم املستثمرة يف البنك.
تنمية الوعي االدخاري وعدم حبس املال و اكتنازه  ،و البحث عن مشروعات ذات جدوى اقتصادية لالستثمار فيها.حتقيق التوازن يف جماالت االستثمار املختلفة وفقا لألولوايت اإلسالمية .1

أداء الزكاة املفروضة شرعا على كافة أموال و معامالت و نتائج أعمال البنك اإلسالمي.-2نشأة املؤسسات املصرفية اإلسالمية

يف الوقت الذي جتمد فيه الفعل احلضاري اإلسالمي و معه التجربة املصرفية اإلسالمية  ،ظهرت بوادر الفعل
احلضاري الغريب و معه النظام االقتصادي الرأمسايل و نظامه املصريف الربوي  .كما بدأ االستعمار اإلمرباييل بغزو العامل
اإلسالمي  ،و أدخل معه الفكر الرأمسايل  .و هكذا نشأت يف القرن التاسع عشر فروع عديدة للبنوك الرأمسالية الكربى
يف الدول اإلسالمية .مث تطور األمر بعد استقالل الدول اإلسالمية فنشأت بنوك وطنية قائمة على أساس الفائدة  ،و
الفصل بني االدخار و االستثمار  .كما ظهرت مؤسسات تشريعية و تنظيمية على األساس ذاته ،أال و هي البنوك املركزية
الوطنية اليت تعمل من ضمن وظائف أخرى كبنك للدولة و بنك للبنوك .و لعل أول هذه البنوك البنك األهلي املصري
الذي أتسس عام  1898م .و انتشرت البنوك التجارية يف العامل اإلسالمي حىت أصبحت جزءا من النظام االقتصادي
للمجتمعات اإلسالمية.

1حممد حممود العلجوين ،البنوك اإلسالمية ( أحكامها-مبادئها-تطبيقاهتا املصرفية) ،دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ،عمان  ،األردن ،الطبعة األوىل و
الطبعة الثانية  ، 2010-2008ص .111-110
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

و قد تصدى هلذه البنوك جمموعة من العلماء و الفقهاء  ،من أمثال الشيخ حممد عبده  ،الذين حذروا من التعامل
معها على اعتبار أهنا ربوية ،و أبو األعلى املودودي ) (1985الذي نشر جمموعة من املقاالت من جملة (ترمجان القرآن)،
1
مل يبني فيها حرمة املعامالت املصرفية التجارية فحسب و إمنا طرح البديل اإلسالمي هلا.
وقد أسهمت عدة عوامل يف خروج فكرة املؤسسة املصرفية اإلسالمية إىل واقع التطبيق أمهها :
منو الوعي اإلسالمي.ارتفاع املستوى العلمي لدى املسلمني.2
وجود قسم كبري من االدخار القومي خارج نطاق العمل املصريف لتناقضه مع الشريعة اإلسالمية.ظهور الدراسات العلمية ،و الندوات املتخصصة اليت مجعت بني االقتصاديني و رجال املصارف اإلسالميني .و ترجع البداايت األوىل حملاولة إنشاء مصرف إسالمي لعام 1963م ،حيث مت إنشاء ما يسمى بنوك االدخار
احمللية ،و اليت أقيمت مبدينة ميت غمر-جبمهورية مصر العربية ،و اليت أسسها الدكتور أمحد النجار رئيس لإلحتاد الدويل
للبنوك اإلسالمية األسبق ،و قد استمرت هذه التجربة حوايل ثالث سنوات  ،مث مت بعد ذالك إنشاء بنك انصر
االجتماعي  ،حيث يعد أول مصرف ينص يف قانون إنشائه على عدم التعامل ابلفائدة املصرفية أخذا و إعطاء  ،و قد
3

كانت طبيعة معامالت البنك تتمثل يف النشاط االجتماعي و ليس املصريف ابلدرجة األوىل.

و قد جاء االهتمام احلقيقي إبنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،يف توصيات مؤمتر
وزراء خارجية الدول اإلسالمية مبدينة جدة ابململكة العربية السعودية عام1972م ،حيث ورد النص على ضرورة إنشاء
بنك إسالمي دويل للدول اإلسالمية.
و جاء نتاج ذالك إعداد اتفاقية أتسيس البنك اإلسالمي للتنمية ،و اليت وقعت من وزراء مالية الدول اإلسالمية عام
1974م ،و ابشر البنك اإلسالمي للتنمية نشاطه عام 1977م ،مبدينة جدة ابململكة العربية السعودية  ،و يتميز هذا
البنك على أنه بنك احلكومات ال يتعامل مع األفراد يف النواحي املصرفية.
و جاء إنشاء أول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية عام 1975م  ،و هو بنك ديب
4
اإلسالمي  ،حيث يقدم البنك مجيع اخلدمات املصرفية و االستثمارية لألفراد  ،طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية .

 1حممد حممود العلجوين ،املرجع السابق  ،ص .75-74
2سفر أمحد ،املصارف اإلسالمية (العمليات ،إدارة املخاطر والعالقة مع املصارف املركزية و التقليدية) ،إحتاد املصارف العربية ،بريوت ،لبنان،2005 ،ص.131
3البلتاجي حممد ،التعريف ابملصارف اإلسالمية ،مقالة منشورة على موقع . www.bltagi.com
4البلتاجي حممد ،املرجع السابق.
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

و على الصعيد الدويل  ،فقد أتسست دار املال اإلسالمي يف سويسرا  ،و بنك الربكة الدويل احملدود كمؤسسة مالية
و ليس بنكا يف بريطانيا ،و بنك قربص اإلسالمي عام 1981م ،و املصرف اإلسالمي الدويل ابلدامنارك عام 1983م.
1
و عملت العديد من املصارف التقليدية على فتح نوافذ إسالمية .
و قد أخذ انتشار العمل املصريف اإلسالمي شكلني أساسيني :
األول  :انتشار املصارف اإلسالمية جنبا إىل جنب مع املصارف التقليدية.
الثاين  :إعادة هيكل اجلهاز املصريف بكامله ليتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل :السودان و ابكستان وإيران.

2

اثنيا  :أسس عمل املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
يقوم عمل املصارف اإلسالمية على قاعدتني أساسيتني:
-1قاعدة الغنم ابلغرم
ويقصد هبا " :أن احلق يف احلصول على النفع أو الكسب(العائد أو الربح) يكون بقدر حتمل املشقة أو التكاليف
(املصروفات أو اخلسائر أو املخاطر)" 3،ومعىن هذا أن على املستثمر أن يتحمل اخلسائر إن وقعت متاما كما يتحمل
األرابح اليت تكون غري مؤكدة الوقوع وغري معلومة املقدار.
-2قاعدة اخلراج ابلضمان
ويقصد هبا " :أن من ضمن أصل شيء جاز له أن حيصل على ما تولد عنه من عائد" 4،وهذا إمنا يعين أن من
اشرتى شيئا له غلة ،مث اطلع منه على عيب فرده إىل ابئعه خبيار العيب كانت غلته السابقة للمشرتي ،ألنه كان مالكا
له وضامنا له ،فلو هلك هللك عليه ،والضمان املقصود هو ضمان ملك وليس الضمان احملض ،أي أن ضمان أصل املال
يعطي احلق للضامن يف احلصول على األرابح املتولدة عنه ،مبا أنه تقع عليه حتمل تبعة اخلسارة إن وقعت.
وكمثال على ذلك؛ فإن العميل الذي حيصل على قرض من املصرف اإلسالمي يصبح ضامنا له ابعتباره املالك
اجلديد هلذا املال ،ويتوجب عليه رد مثله ،ويف املقابل يستحق األرابح اليت ميكن أن تتولد عن استثمار هذا القرض 5،دون
أن يكون للمصرف احلق يف مطالبته جبزء من هذه األرابح.
1حممد حممود العجلوين ،مرجع سبق ذكره ،ص.80
2سفر أمحد ،مرجع سبق ذكره ،ص.132
 3عالء الدين زعرتي  ،املصارف و ماذا جيب أن يعرف عنها ،دار غار حراء ،دمشق ،الطبعة األوىل  ،2006،ص.47
4املرجع السابق ،عالء الدين زعرتي ،ص.68
5رفيق يونس املصري  ،حبوث يف املصارف اإلسالمية ،دار املكتيب ،دمشق،ط ،2009، 2ص.183
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

تعترب القاعدتني السابقتني أساس قيام املعامالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي ،ألن املال وحده ال ميكن أبي حال
1
من األحوال أن ينتج ماال يف شكل عوائد وأرابح إال إذا كان هناك عمل ومشاركة وحتمل للمخاطر جبميع أنواعها.
وعلى اعتبار أن املصارف اإلسالمية تتبع منهج االقتصاد اإلسالمي بتعاليمه وضوابطه؛ فال ميكن هلا أن تعطي أو حتصل
على أرابح دون حتمل جزء من املخاطر ،وال أن تضمن لنفسها أو ألحد عمالئها جزءا من العوائد ،ألن ذلك مناف
لطبيعة عملها ولألساس الذي قامت عليه.
اثلثا  :خصائص املؤسسات املصرفية اإلسالمية
تتميز املصارف اإلسالمية عن غريها من املصارف التقليدية مبجموعة من اخلصائص منها:
-1االبتعاد عن التعامل ابلفائدة
يعترب التعامل ابلفائدة أخذا وإعطاء امليزة األساسية اليت يقوم عليها عمل املصارف التقليدية ،حيث أهنا تعطي
أصحاب الودائع فوائد مقابل إيداعاهتم وأتخذ عوائد على األموال اليت تقرضها للمستثمرين حمققة بذلك أرابحا من الفرق
بني معدل الفائدة الدائنة والفائدة املدينة ،يف حني أن املصارف اإلسالمية أول ما قامت عليه استبعاد التعامل ابلفائدة
ذلك أهنا تعترب من قبيل الراب الذي أمجع العلماء على حترميه نظرا ملا له من آاثر اقتصادية واجتماعية سلبية.
وجتدر اإلشارة إىل أن استبعاد الفائدة من تعامل املصارف اإلسالمية ال يعين إلغاء هدفها يف حتقيق الربح ،ولكن
2
يكون ذلك عن طريق استثمار األموال وفق جمموعة من الصيغ التمويلية اليت تراعى ضوابط الشريعة اإلسالمية.
وكي تلتزم املصارف اإلسالمية بضوابط املعامالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي ،فإهنا ختضع لرقابة هيئة شرعية تقوم
ابلتدقيق واملراجعة املستمرين للتأكد من سالمة كافة األنشطة واملعامالت املالية اليت تقوم هبا املصارف اإلسالمية لتحقيق
أهدافها املسطرة.
وما مييز هذه الرقابة أهنا تكون قبل بداية أي نشاط مصريف و تستمر أثناء أداءه و بعد االنتهاء منه ؛ وهو األمر الذي
ميكن اهليئة من الوقوف على االحنرافات الشرعية اليت ميكن أن حتدث خالل القيام ابلعمليات املالية والعمل على
تصحيحها.
كما يتعني على املصارف اإلسالمية االلتزام جبميع أحكام الشريعة اإلسالمية والتقيد ابملبادئ األخالقية ،فتقوم
ابألنشطة احلالل وتتجنب تلك اليت تلحق أضرارا ابلفرد واجملتمع3،ملتزمة يف ذلك مبا يعرف بقاعدة "احلالل واحلرام".

1سامر مظهر قنطقجي  ،صناعة التمويل يف املصارف و املؤسسات املالية اإلسالمية ،دار شعاع،حلب ،سوراي ،2010،ص.41
2حممود حسن صوان ،أساسيات العمل املصريف اإلسالمي ،دار وائل للنشر ،عمان ،ط ،2001 ،1ص.92
3فارس مسدور ،التمويل اإلسالمي  :من الفقه إىل التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية ،دار هومة ،اجلزائر ،2007 ،ص.98
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :
- 2متيز العالقة مع املودعني

لقد أشران يف العنصر السابق إىل أن املصارف اإلسالمية ال تتعامل ابلفائدة على اختالف أشكاهلا ،وهذا يستدعي
تكييف عالقتها ابملودعني على غري تلك العالقة القائمة على الدائنية واملديونية ابلنسبة للمودعني ابملصارف التقليدية،
وقد أخذ هذا التكييف منوذجني:
أ-منوذج الوكالة :يعترب املصرف اإلسالمي يف هذا النموذج وكيال عن املودع يف إدارة أمواله املودعة لديه ،ويكون ذلك يف
مقابل احلصول على أجرة يتم االتفاق عليها بني الطرفني مسبقا ومبوجب عقد بينهما ،وتستحق سواء حتقق الربح أم مل
يتحقق.
ب-منوذج املضاربة :يعترب املصرف اإلسالمي يف هذه احلالة مضاراب (رب العمل) أبموال املودعني (رب املال) ،حيث

يقوم ابستثمار هذه األموال وفق جمموعة من الصيغ واألساليب اليت تراعي ضوابط املعامالت املالية اإلسالمية ،ويستحق
مقابل ذلك اجلزء املتفق عليه من األرابح املتولدة عن االستثمار على أساس املشاركة.
-3حتقيق التكافل االجتماعي
تسعى البنوك اإلسالمية إىل حتقيق التكافل االجتماعي من خالل تقدمي خمتلف اخلدمات االجتماعية ،ومن أمثلتها
تقدمي القروض احلسنة وإنشاء صناديق جلمع الزكاة من أموال املسامهني واملقدمة من األفراد واهليئات ،وتويل مهمة توزيعها
1
بطريقة شرعية.
 -4حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية
يعترب حتقيق التنمية االقتصادية مطلبا توليه املصارف اإلسالمية اهتماما ابلغا ،وتسعى لتحقيق ذلك من خالل إقامة
مشاريع استثمارية حقيقية توافق الضوابط الشرعية وتساهم يف حتريك عجلة النشاط االقتصادي 2،مراعية يف ذلك البعد
االجتماعي ،من خالل تلبية حاجات فعلية للمجتمع ،فتكون بذلك قد حققت العائد املادي واالجتماعي على حد
3
سواء.
 -5مصارف شاملة
تعرف املصارف الشاملة على أهنا تلك الكياانت املصرفية ،اليت تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل والتوظيف،
وتعبئة أكرب قدر ممكن من املدخرات من كافة القطاعا ،وتوظيف مواردها يف أكثر من نشاط ،ويف عدة جماالت متنوعة،
1حممود حسن صوان ،مرجع سبق ذكره ،ص.96
2فادي حممد الرفاعي، ،املصارف اإلسالمية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،ط ،2004 ،1ص.17
3فارس مسدور ،مرجع سبق ذكره ،ص.99
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

وتفتح ومتنح االئتمان املصريف جلميع القطاعات ،كما تعمل على تقدمي كافة اخلدمات املتنوعة واملتجددة.
من التعريف السابق يتضح أن املصارف الشاملة" مصارف متعددة الوظائف واملهام ،وغري متخصصة يف نشاط مايل
1
معني ،تقدم جمموعة متنوعة ومتطورة من األعمال املصرفية واملالية وغريها".
وعليه ميكن القول أن املصارف اإلسالمية تؤدي دور املصارف التجارية ومصارف االستثمار ومصارف التنمية،
وابلتايل تتعامل يف األجل القصري واملتوسط والطويل على حد سواء 2،مراعية بذلك تعدد القطاعات االقتصادية
واختالف احتياجات العمالء من اخلدمات التمويلية التقليدية وغري التقليدية ،وهذا ما جيعلها تكتسب صفة العمل
املصريف الشامل.
املطلب الثاين  :أهداف املؤسسات املصرفية اإلسالمية
تسعى املصارف اإلسالمية وكغريها من املؤسسات املالية األخرى إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت تضمن هلا
بقاءها واستمرارية نشاطها يف ظل سوق مفتوحة ومعوملة تتميز حبدة املنافسة .إن هذه العوامل جعلت أهداف املصارف
اإلسالمية تتنوع وتتعدد.
أوال  :األهداف املالية
انطالقا من أن املصرف اإلسالمي يف املقام األويل مؤسسة مصرفية إسالمية تقوم أبداء دور الوساطة املالية ملبدأ
املشاركة ،فإن هلا العديد من األهداف املالية اليت تعكس مدى جناحها يف أداء هذا الدور يف ضوء أحكام الشريعة
اإلسالمية ،و هذه األهداف هي :
-1جذب الودائع و تنميتها .
يعد هذا اهلدف من أهم أهداف املصارف اإلسالمية حيث ميثل الشق األول يف عملية الوساطة املالية .و ترجع أمهية
هذا اهلدف إىل أنه يعد تطبيقا للقاعد ة الشرعية و األمر اإلهلي بعدم تعطيل األموال و استثمارها مبا يعود ابألرابح على
اجملتمع اإلسالمي و أفراده ،و تعد الودائع املصدر الرئيسي ملصادر األموال يف املصرف اإلسالمي سواءا كانت يف صورة
ودائع استثمار بنوعيها؛ املطلقة و املقيدة ،أو ودائع حتت الطلب ؛ احلساابت اجلارية أو ودائع ادخار و هي مزيج من
3
احلساابت اجلارية و ودائع االستثمار .

1رشدي صاحل و صاحل عبد الفتاح ،البنوك الشاملة و تطوير دور اجلهاز املصريف املصري ،دار النهضة ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.61
2عبد الغفار حنفي و رمسية زكي قرايقص ،األسواق و املؤسسات املالية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2008،ص.31
3حريب حممد عريقات و سعيد مجعة عقل ،مرجع سبق ذكره ،ص.121
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :
-2استثمار األموال

ميثل استثمار األموال الشق الثاين من عملية الوساطة املالية  ،و هو اهلدف األساسي للمصارف اإلسالمية حيث
تعد االستثمارات ركيزة العمل يف املصارف اإلسالمية ،و املصدر الرئيسي لتحقيق األرابح سواءا للمودعني أو املسامهني،
و توجد العديد من صيغ االستثمار الشرعية اليت ميكن استخدامها يف املصارف اإلسالمية الستثمار أموال املسامهني
و املودعني ،على أن أيخذ املصرف يف اعتباره عند استثماره لألموال املتاحة  ،حتقيق التنمية االجتماعية.
-3حتقيق األرابح
األرابح هي احملصلة من النشاط املصريف اإلسالمي ،و هي انتج عملية االستثمارات و العمليات املصرفية اليت
تنعكس يف صورة أرابح موزعة على املودعني و على املسامهني  .و املصرف اإلسالمي كمؤسسة مالية إسالمية يعد هدف
حتقيق األرابح من أهدافه الرئيسية ،و ذالك حىت يستطيع املنافسة و االستمرار يف السوق املصريف ،و ليكون دليال على
جناح العمل املصريف اإلسالمي .
اثنيا  :أهداف خاصة ابملتعاملني
للمتعاملني مع املصرف اإلسالمي أهداف متعددة جيب أن حيرص املصرف اإلسالمي على حتقيقها و هي على
النحو التايل :
-1تقدمي اخلدمات املصرفية
يعد جناح املصرف اإلسالمي يف تقدمي اخلدمات املصرفية جبودة عالية للمتعاملني ،و قدرته على جذب العديد منهم،
و تقدمي اخلدمات املصرفية املتميزة هلم يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية  ،جناحا للمصارف اإلسالمية و هدفا رئيسيا
ألدارهتا
-2توفري األموال للمستثمرين
يقوم املصرف اإلسالمي ابستثمار أمواله املودعة لديه من خالل أفضل قنوات االستثمار املتاحة له عن طريق توفري
التمويل الالزم للمستثمرين  ،أو عن طريق استثمار هذه األموال من خالل شركات اتبعة متخصصة ،أو القيام ابستثمار
1

هذه األموال مباشرة يف األسواق (احمللية ،اإلقليمية ،الدولية).

1حريب حممد عريقات و سعيد مجعة عقل ،املرجع السابق ،ص.122
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الفصل األول :
-3توفري األمان للمودعني

من أهم عوامل جناح املصارف مدى الثقة فيها  ،و من أهم عوامل الثقة يف املصارف ،توافر سيولة نقدية دائمة
ملواجهة احتماالت السحب من ودائع العمالء خصوصا الودائع حتت الطلب دون احلاجة إىل تسييل أصول اثبتة .و
تستخ دم السيولة النقدية يف املصارف للوفاء ابحتياجات سحب الودائع اجلارية من انحية و احتياجات املصرف من
املصروفات التشغيلية من انحية أخرى ابإلضافة إىل توفري التمويل الالزم للمستثمرين .
اثلثا  :أهداف داخلية
للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية اليت تسعى إىل حتقيقها منها :
-1تنمية املوارد البشرية
تعد املوارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية حتقيق األرابح يف املصارف بصفة عامة ،حيث أن األموال ال تدر عائدا
بنفسها دون استثمار ،و حىت حيقق املصرف اإلسالمي ذالك ال بد من توافر العنصر البشري القادر على استثمار هذه
األموال ،و ال بد أن تتوافر لديه اخلربة املصرفية و ال يتم ذالك إال من خالل العمل على تنمية مهارات أداء العنصر
البشري يف املصارف اإلسالمية عن طريق التدريب للوصول إىل أفضل مستوى أداء يف العمل.
-2حتقيق معدل النمو
تنشأ املؤسسات بصفة عامة هبدف االستمرار و خصوصا املصارف حيث متثل عماد االقتصاد ألي دولة ،و حىت
تستمر املصارف اإلسالمية يف السوق املصرفية ،ال بد أن تضع يف اعتبارها حتقيق معدل منو ،و ذالك حىت ميكنها
االستمرار و املنافسة يف األسواق املصرفية.
-3االنتشار جغرافيا و اجتماعيا
و حىت تستطيع املصارف اإلسالمية حتقيق أهدافها السابقة ابإلضافة إىل توفري اخلدمات املصرفية و االستثمارية
للمتعاملني ،ال بد ها من االنتشار ،حبيث تغطي أكرب شرحية من اجملتمع ،و توفر جلمهور املتعاملني اخلدمات املصرفية يف
1

أقرب األماكن هلم ،و ال يتم حتقيق ذالك إال من خالل االنتشار اجلغرايف يف اجملتمعات.

1حريب حممد عريقات و سعيد مجعة عقل ،املرجع السابق ،ص.123
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الفصل األول :
رابعا :أهداف إبتكارية

تشتد املنافسة بني املصارف يف السوق املصرفية على اجتذاب العمالء سواء أصحاب الودائع؛ االستثمارية أو اجلارية
أو املستثمرين .و يف سبيل حتقيق ذالك ،تقدم هلم العديد من التسهيالت  ،ابإلضافة إىل حتسني مستوى أداء اخلدمة
املصرفية و االستثمارية .و حىت تستطيع املصارف اإلسالمية أن حتافظ على وجودها بكفاءة و فاعلية يف السوق املصرفية،
ال بد هلا من مواكبة التطور املصريف و ذالك ابلطرق التالية :
-1إبتكار صيغ للتمويل
حىت يستطيع املصرف اإلسالمي مواجهة املنافسة من جانب املصارف التقليدية يف اجتذاب املستثمرين ،ال بد أن يوفر
هلم التمويل الالزم ملشاريعهم املختلفة ،و لذالك جيب على املصرف أن يسعى إلجياد الصيغ االستثمارية اإلسالمية اليت
يتمكن من خالهلا من متويل املشروعات االستثمارية املختلفة ،مب ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 -2تطوير اخلدمات املصرفية
يعد نشاط اخلدمات املصرفية من اجملاالت اهلامة للتطوير يف القطاع املصريف .و على املصرف اإلسالمي أن يعمل
على ابتكار خدمات مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .و جيب على املصرف اإلسالمي أال يقتصر
نشاطه على ذالك ،بل عليه أن يقوم بتطوير املنتجات املصرفية احلالية اليت تقدمها املصارف التقليدية مب ال خيالف أحكام
الشريعة اإلسالمية .
خامسا  :أهداف اجتماعية
تسعى املصارف اإلسالمية إىل تقدمي اخلدمات االجتماعية ذات الطبيعة اخلاصة ،فعن طريق صناديق الزكاة تعمل
املصارف على تنظيم جباية الزكاة سواء من انتج نشاطها أو من املال الذي ميلكه املصرف أو املودع لديه و كذا من الذين
يرغبون يف ذالك .فإنه يع مل على إحياء فريضة الزكاة و روح التعامل االجتماعي بني أفراج األمة  ،و تقوم املصارف
اإلسالمية برعاية أبناء املسلمني و العجزة و املعوقني منهم  ،و تقدمي اإلعاانت و الدعم للطبقات الفقرية  ،و كذالك توفر
سبل احلياة الكرمية لغري القادرين  ،فضال عن إقامة املشروعات االجتماعية األخرى الالزمة للمجتمع و إقراضهم القروض
1
احلسنة.

1حريب حممد عريقات  ،سعيد مجعة عقل ،إدارة املصارف اإلسالمية  :مدخل حديث  ،دار وائل للنشر و التوزيع ،عمان/األردن ،الطبعة األوىل 2010 ،
،ص.124
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الفصل األول :

املطلب الثالث  :ضوابط عمل املؤسسات املصرفية اإلسالمية
لقد ظهرت املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف السبعينيات من القرن العشرين لتكون كياان يضاف إىل املنظومة
املصرفية العاملية ولتعمل جنبا إىل جنب مع ابقي املؤسسات املالية وعلى اختالف أنواعها .إن أهم ما مييز هذا النوع من
املصارف هو قيامها على أساس نظام املشاركة الذي يرتكز على جمموعة من الضوابط اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية ليكون
التعامل منظما ويف ظل اقتصاد عادل.
أوال  :ضوابط شرعية
تتمثل الضوابط الشرعية اليت حتكم عمل املصارف اإلسالمية يف:
-1حترمي الراب
أ-مفهوم الراب و عالقته ابلفائدة :
الراب لغة ،من الفعل راب ،يقال راب الشيء يربو ربوا و رابءا مبعىن زاد ومنا 1.و الراب يف االصطالح هو" زايدة مال
بال مقابل يف معاوضة مال مبال" 2.أو هو" الزايدة على أصل املال من غري تبايع".
ويعترب الراب حمرما يف مجيع األداين السماوية ،ولكن ومع مرور العصور وتطور األنظمة االقتصادية ،اتسعت دائرة
التعامل به من قبل الدول الغربية حتت مسمى الفائدة ،وامتدت إىل الدول اإلسالمية بسبب احلمالت االستعمارية الغربية
اليت عرفتها يف بداية القرن التاسع عشر ،وقد كان لذلك آاثر على املستوى السياسي واالجتماعي وخاصة االقتصادي،
حيث جعلت الدول اإلسالمية تتبىن املبادئ و األسس اليت يقوم عليها النظام املايل التقليدي.
و يفرق الغربيون بني الراب والفائدة ،حيث يعتربون هذه األخرية مقدار النسبة املدفوعة عن املال املقرتض ،فإن كانت
3
هذه النسبة كبرية فذلك راب.
أما من الناحية الفقهية ،فتعترب الفائدة اليت يقوم عليها النظام املايل التقليدي من قبيل الراب احملرم شرعا ،حيث جاء يف
موسوعة أعمال البنوك أنه" ال فرق بني كلمة الراب وكلمة الفوائد ،ألن الراب هو االرتفاع والعلو..والزايدة ،والفائدة هي

1العالمة ابن املنضور  ،لسان العرب احمليط ،ج ،2دار اجليل  ،بريوت ،1988 ،ص.1116
2أمرية عبد اللطيف مشهور  ،االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي  ،مكتبة مدبويل ،القاهرة  ،1990 ،ص.190
3حممد بوجالل  ،البنوك اإلسالمية ( مفهومها  ،نشأهتا ،تطورها ،نشاطها مع دراسة تطبيقية على مصرف إسالمي) ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،1990 ،
ص.21
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الفصل األول :

أيضا الزايدة اليت تكون فوق األصل والنفع الذي جينيه الدائن ،واملعىن واحد فيهما وإن كان القانون الوضعي يفرق بني
1
الراب والفائدة وال يعترب الفائدة راب إال إذا زادت عن احلد األقصى الذي يسمح به القانون".
يظهر جليا من خالل ما سبق أن مفهومي الراب والفائدة متفقان من اجلانب االقتصادي ،حيث ميثالن املقدار الذي
يفرض على األموال املقرتضة ،ومتثل رحبا ابلنسبة للمقرض ،وتكلفة ابلنسبة للمقرتض.
ب -أنواع الراب  :الراب نوعان؛ راب ديون وراب بيوع.
 يطلق راب الديون على" الزايدة املشروطة اليت يتقاضاها صاحب املال من املدين على رأس ماله نظري أجل معلوم2

يتفقان على حتديده".
وقد كان راب الديون متبعا عند العرب يف اجلاهلية ،حيث كان الفرد منهم إذا داين شخصا ألجل و حل موعد
3
استحقاق الدين ،طالبه به أو أخره ابلزايدة املتفق عليها.
وتعترب الفائدة سواء املدينة أو الدائنة ،البسيطة أو املركبة اليت تقوم عليها املعامالت املالية راب ديون ألهنا زايدة عن
أصل الدين يف مقابل األجل يف السداد.
ويطلق راب البيوع على الراب الذي يكون يف األصناف الستة اليت جاءت يف احلديث الشريف4و هي الذهب ،والفضة،والقمح ،والشعري ،والتمر ،وامللح.
فإذا بيع الشيء مبثله مع الزايدة يف أحدمها من دون مقابل ،فيسمى راب الفضل ،وأما إذا مت تبادل الشيء مبثله أو
5
بغري مثله مع أتخري تسليم أحدمها ،فيسمى راب النساء.
والجتناب الوقوع يف راب البيوع يشرتط التساوي والتقابض يف مبادلة صنف بصنفه ،أما إذا كانت املبادلة بني صنفني
6
خمتلفني ،أبيح عدم التساوي لكن يبقى شرط التقابض قائما.
إن املضمون االقتصادي لتحرمي كل من راب الديون وراب البيوع هو ربط العملية التمويلية إبنتاج السلع واخلدمات
وتداوهلا ،وبذلك يصبح كل من اإلنتاج والتداول نشاطا اقتصاداي تنمواي انفعا ومفيدا.

 1حمي الدين إمساعيل علم الدين ،موسوعة أعمال البنوك من الناحتني القانونية و العملية ،ج ،1دار النهضة العربية ،بريوت ،1993 ،ص.36
 2أمحد فهد الرشيدي ،عمليات التوريق و تطبيقاهتا االقتصادية يف املصارف اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،ط ،2005 ،1ص.26
3أمرية عبد اللطيف مشهور  ،مرجع سبق ذكره ،ص.170
4عن عبادة بن صامت رضي هللا عنه؛ قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " :الذهب ابلذهب ،و الفضة ابلفضة ،و الرب ابلرب ،و الشعري ابلشعري ،و
التمر ابلتمر ،و امللح ابمللح ،مثال مبثل ،سواء بسواء  ،يدا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف ،فبيعوا كيف شئتم ،إذا كان يدا بيد".أخرجه مسلم.
5رفيق يونس املصري ،النظام املصريف اإلسالمي  ،دار املكتيب ،دمشق ،ط ،2009 ،2ص.15-14
6مجال الدين عطية  ،حنوى فهم نظام البنوك اإلسالمية ،جملة البالغ ،العدد ،24015دون اتريخ النشر.
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الشكل رقم  : 01أنواع الراب

راب النسيئة

راب الفضل
أنواع الراب

راب البيوع

(راب القروض)

راب النسيئ

املصدر  :رفيق يونس املصري ،النظام املصريف اإلسالمي  ،دار املكتيب ،دمشق ،ط ،2009 ،2ص15-14

ج-اآلاثر االقتصادية للراب :
ابلرغم من النظرايت املتعددة اليت وضعها الغربيون واليت تدعم الفائدة الربوية ،إال أنه وجهت هلا عدة انتقادات ،نظرا
1

لتعدد سلبيات التمويل الربوي على املستوى االقتصادي ،حيث يؤدي إىل :

 حدوث تضخم يف االقتصاد؛ حيث أن زايدة أسعار الفائدة تؤدي إىل زايدة التكاليف اإلنتاجية-مبا أهنا جزء منها -ومن مث زايدة أسعار السلع واخلدمات املنتجة ،وهذا بدوره يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك؛
 سوء ختصيص املوارد املتاحة اليت توجه إلنتاج سلع كمالية أو حىت سلع غري انفعة كإنتاج الدخان واملشروابتالكحولية ،واليت تتحقق من خالهلا أرابح مرتفعة تغطي تكاليف اإلنتاج اليت تكون مرتفعة يف حالة ارتفاع فوائد االقرتاض،
وابلتايل التحول عن إنتاج السلع الضرورية اليت تليب حاجات األفراد واجملتمع ككل؛
 سوء توزيع الثروة؛ حيث أن تسهيالت اإلقراض تزداد مع زايدة قدرة املتعاملني والضماانت املمنوحة من قبلهم ،وابلتايلتتاح هلم زايدة أرابحهم احملققة من استخدام تلك القروض فتكون أكرب من الفائدة اليت يدفعوهنا؛
 تعطيل الطاقات اإلنتاجية؛ حيث يؤدي إىل وجود شرحية يف اجملتمع ال تقوم أبي نشاطات اقتصادية ،وحتصل علىدخول مرتفعة نتيجة للفائدة اليت حتصل علها مقابل اإلقراض؛
 انتفاء تشجيع االدخار واالستثمار؛ فحسب النظرية الكيرتية فإن االدخار يعتمد على الدخل ألن الفائدة ال تسهم يفالتحفيز على حتقيق ادخار أكرب ،كما أهنا حتد من االستثمار خاصة يف اجملاالت اليت تكون فيها األرابح منخفضة و
ابلذات يف حاالت الكساد االقتصادي.
يضاف إىل ما سبق أن التمويل الربوي ال يسمح بوجود تبادل حقيقي للسلع واخلدمات يف االقتصاد ،ذلك أن
القرض الربوي يولد عائدا مقابل التمويل دون أن يكون هناك نشاط يولد قيمة مضافة؛ ويرتتب على ذلك أن يصبح
1فليح حسن خلف  ،البنوك اإلسالمية ،عامل الكتب احلديث ،األردن ،ط، 2006 ،1ص. 136-130
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معدل منو املديونية منفصال ومستقال عن معدل منو الناتج احلقيقي وبدرجة أسرع ،ال ميكن معها الوفاء هبذه الديون،
1
فتصبح عبئا ثقيال على الدخل.
 -2حترمي الغرر
أ-تعريف الغرور
الغرر لغة ،من الفعل غرر ،يقال غرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة :عرضها للهلكة من غري أن يعرف ،واالسم الغرر،
2

والغرر هو اخلطر.

والغرر يف االصطالح" ما كان له ظاهر يغر وابطن جمهول جيعله يف معرض اخلطر املعاملي ،وهو االختالف بعد
3
ذلك بشكل ال ميكن معه تعيني املوقف عند الرتاع فيحصل الضرر واهللكة واخلطر كالزم غالب له".
أو هو" صفة يف املعاملة جتعل بعض أركاهنا مستورة العاقبة(النتيجة) ،أو هو :ما تردد أثره بني الوجود والعدم ،ويكون
4
العقد عندها دائرا بني احتمال الربح واخلسارة".
ب -شرط الغرر املؤثر يف العقود  :حىت يكون الغرر مؤثرا يف صحة العقد جيب أن تتوفر فيه أربعة شروط وهي:

5

أن يكون كثريا ،ألن درجة الغرر ختتلف يف العقود؛ فيمكن أن يكون: غررا يسريا وهو الغرر املسموح به ألنه ال يؤثر يف صحة العقد ،ومن أمثلة هذا الغرر إجارة· الدار شهرا ،مع أن
الشهر قد يكون ثالثني يوما ،وقد يكون تسعة وعشرين.

 أو أن يكون كثريا وهو الغرر املنهي عنه يف السنة النبوية الشريفة ملا له من آاثر على أحد املتعاقدين أو كليهما،
وميكن أن يكون:

على

إما يف صيغة العقد؛ فيكون الغرر يف صفة من العقد ومثاله أن يقول شخص آلخر :بعتك داري هذهبكذا إن ابع يل فالن داره ،فقال اآلخر قبلت ،فإن هذا بيع غرر؛ ألنه مستور العاقبة ومت تعليقه
أمر حمتمل احلصول فال يدرى هل يتم البيع أم ال؛

1سامي بن إبراهيم السويلم ،حقيقة التمويل اإلسالمي،اخلدمات املالية اإلسالمية ،املركز العايل للمهن اإلدارية و املالية ،طرابلس30- 29،جوان ،2008ص.8
2العالمة إبن املنظور ،لسان العرب احمليط ،ج ،2دار اجليل ،بريوت ،1988 ،ص.1116
3حممد علي التسخريي ،مدى أثر دليل نفي الغرر يف صحة املعامالت ،مؤمتر اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية،البحرين 27-26،ماي،2010
ص. 5
 4حممد أمني على القطان  ،أثر الغرر على الوفاء يف العقود و اآلاثر املرتتبة على عدم تسليم املعقود ،مؤمتر اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،هيئة
احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين27-26 ،ماي،2010ص.03
 5الصديق حممد األمني الضرير ،الغرر يف العقود و آاثره يف التطبيقات املعاصرة ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة،ط ،1993 ،1ص .44-39
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أو يف حمل العقد؛ فيكون يف املبيع والثمن.أو غررا متوسطا وهو ما اختلف الفقهاء حول إحلاقه ابلغرر اليسري أو اعتباره غررا كثريا ،ومن أمثلةهذا الغرر بيع املشرتي املبيع قبل قبضه ،وبيع العني الغائبة.
أن يكون الغرر يف عقد من عقود املعاوضات املالية ،كالبيع واإلجارة والشركة ،أما عقود التربع كاهلبة مثال ،ال أكلألموال الناس ابلباطل وال خصومة ،لذا مل يكن الغرر مؤثرا فيها؛
أن يكون يف املعقود عليه أصالة ،كما يف عقود القمار وامليسر ،وبيع السمك يف املاء والطري يف اهلواء ،ألن الغرر يفالتابع للمقصود ابلعقد ال يؤثر هبذا األخري ،ومثال ذلك بيع احلمل دون أمه ال جيوز ملا يف ذلك من الغرر ،أما بيعهما معا
فال يضر ما فيه من الغرر ألنه اتبع للمبيع؛
أال تدعو إليه حاجة؛ فإن كانت هناك حاجة للعقد مل يؤثر فيه الغرر حىت ولو كان كثريا وكان يف عقد من عقوداملعاوضات.
-3حترمي الظلم
إن مجيع املعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية مبنية على أساس العدل ومنع الظلم جبميع أنواعه وصوره ،على
اعتبار أن العقود واملعامالت القائمة على أساسه فاسدة سواء كان الظلم على أحد الطرفني أو كليهما 1.وقد جاء هذا
املقصد حفاظا على مصاحل الناس وإرضاء جلميع األطراف يف العقود املالية.
ولتحقيق هذا الضابط ،حرمت الشريعة اإلسالمية كل املعامالت والعقود اليت من شأهنا إحلاق الضرر ابملتعاملني أو
أكل ألمواهلم ابلباطل ،فقد حرمت الراب مثال ملا فيه من أكل ألموال الناس بغري وجه حق ،ألن املتعامل ابلراب أيخذ زايدة
على أصل القرض وابلتايل فهو يربح دائما دون حتمل أي خاطرة ،يف حني أن املقرتض يتحمل الربح واخلسارة.
اثنيا  :ضوابط اقتصادية و مالية
ختضع املصارف اإلسالمية جملوعة من الضوابط االقتصادية واملالية اليت جتعل من عملها شرعيا ،ويساهم يف حتقيق
األبعاد التنموية يف االقتصاد واجملتمع ندرجها فيما يلي:
-1حفظ املال و تنميته
يعترب املال عنصرا أساسيا يف قيام العالقات املالية بني املتعاملني؛ وهذا ما جيعل احلفاظ عليه وتنميته أمرا ضروراي
ومقصدا أساسيا للرفع من درجة الكفاءة االقتصادية يف استخدامه وختصيصه ،وبشكل يضمن القضاء على املشكالت

1رايض منصور اخلليفي ،املقاصد الشرعية و آاثرها يف فقه املعامالت املالية ،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي  ،اجمللد ، 17العدد األول ،
 ،2004ص.29
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1

االقتصادية اليت تنتج عن نقص املوارد املتاحة وسوء توزيع الثروة.

وقد عرف حفظ املال على أنه".هو حفظ أموال األمة من اإلتالف ومن اخلروج إىل أيدي غري األمة بدون عوض،
وحفظ أجزاء املال املعترب عن التلف بدون عوض".
ويقوم حفظ املال وتنميته على:
أ-استثمار األموال ابلطرق املشروعة  :واملقصود ابستثمار األموال ابلطرق املشروعة ،هو اجتناب استثمارها عن طريق

املراهنات واملقامرات ،أو مشاريع إنتاج اخلمور واملخدرات...وغريها ،ملا هلا من أضرار على مصلحة األفراد واجملتمع ،
وابلتايل توجيه األموال حنو االستثمارات اليت حتقق التنمية احلقيقية أببعادها املختلفة االقتصادية واالجتماعية.
ويقوم استثمار األموال يف االقتصاد اإلسالمي على قاعدتني أساسينت مها الغنم ابلغرم واخلراج ابلضمان ،فكما
حيصل األطراف املشاركون يف العملية االستثمارية على الربح بقدر ما مت االتفاق عليه ،يتحملون اخلسارة اليت ميكن أن
تقع ،وابلتايل كيفما كانت نتيجة االستثمار يف املشروع إجيابية أو سلبية يتحملها املستثمرون ،وكما يقوم أحد األطراف
بضمان أصل الشيء حيصل على ما ينتج عنه من الربح ويتحمل وحده أي خسارة.
ب-استثمار األموال استثمارا حقيقيا غري ومهي  :وذلك ابالبتعاد عن االستثمارات اليت ال حتقق أي قيمة مضافة يف

االقتصاد ،والرتكيز على تلك اليت تليب االحتياجات احلقيقية للمجتمع عمال أبولوايت االستثمار يف الشريعة من
"ضرورايت وحاجيات وحتسينات".

ج-عدم اكتناز األموال  :لقد حرمت الشريعة اإلسالمية اكتناز األموال وحبسها عن التداول ،ملا لذلك من آاثر سلبية
على االقتصاد ككل ،حيث يقول ابن القيم اجلوزية رمحه هللا: "...فاألمثان (النقود) ال تقصد ألعياهنا ،بل يقصد
التوصل هبا إىل السلع ،فإذا صارت يف أنفسها سلعا تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس."...،

2

ومن بني اآلاثر اليت تنتج عن اكتناز األموال نذكر :

3

تعطيل توظيف األموال وهذا يؤثر على اخنفاض اإلنفاق االستهالكي واالستثماري؛التأثري على معدل دوران النقود؛عدم منو الثروة االقتصادية وتداوهلا ،وابلتايل عدم ظهور فئة إنتاجية جديدة تنافس الفئة املوجودة يف السوق؛-انتشار البطالة والكساد االقتصادي.

1صاحل صاحلي ،املنهج التنموي البديل يف اإلقتصاد اإلسالمي ،دار الفجر ،القاهرة ،ط،2006 ،1ص.248
 2عبد اجلبار حامد السبهاين ،دراسات متقدمة يف النقود و الصريفة اإلسالمية ،عماد الدين  ،عمان ،ط،2009 ،1ص.37
 3بولعيد بعلوج ،ضوابط اإلستثمار يف الفكر اإلسالمي ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر ،العدد  ،2000 ، 13ص.92
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وعلى العكس من ذلك ،فإن حفظ األموال من االكتناز ،وابلتايل استمرارية تداوهلا بني املنتجني واملستهلكني والبائعني
1
واملشرتين تؤدي إىل استمرارية إنتاجية ورحبية االستثمار.
 -2حتقيق التنمية احلقيقية
يعترب حتقيق التنمية احلقيقية ببعديها االقتصادي واالجتماعي من بني مجلة الضوابط اليت يتوجب على املصارف
اإلسالمية مراعاهتا عند متويل خمتلف املشاريع االستثمارية ،حيث أن تركيزها على االستثمار احلقيقي يف القطاعات
مبختلف أنواعها من شأنه أن حيدث آاثرا إجيابية تتمثل يف الوصول إىل تنمية شاملة للمجتمع ككل.
-3ضابط املخاطرة
يعترب عنصر املخاطرة عنصرا مالزما للعمليات التجارية واالستثمارية ،وختتلف سلوكيات األفراد وميوالهتم يف حتمل
هذا العنصر ،فنجد الكاره هلا والذي يفضل االستثمار يف املشروعات األقل خماطرة ،كما جند احملب للمخاطر والذي
يبحث عن تعظيم العوائد.
كما وجتدر اإلشارة إىل أن درجة هذه املخاطر ختتلف ،حيث جند منها ما هو ضروري للنمو االقتصادي ،كما جند
ما هو ضار ومثبط للنشاط االقتصادي.
وابلنظر إىل الضوابط الشرعية اليت حتكم عمل املؤسسات املالية اإلسالمية ،جند أن حترمي الراب وربح ما مل يضمن كان
من ابب وجوب حتمل احلد األدىن للمخاطر املصاحبة للنشاط االقتصادي و اليت ال يتحقق النمو و االزدهار إال هبا أما
2
حترمي القمار و املسري فقد جاء منعا للمخاطر الضارة ابلنشاط االقتصادي.

1قيصر عبد الكرمي اهلييت ،أساليب االستثمار اإلسالمي و أثرها على األسواق املالية ،دار رسالن ،دمشق  ،ط،2006 ،1ص.48
2سامي بن إبراهيم السويلم ،التحوط يف التمويل اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط،2007 ،1ص.64
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :
الشكل رقم  02 :جمال املخاطرة شرعا
أدنى حد للمخاطرة

أقصى حد للمخاطرة

00%

%100
مجال المخاطرة شرعا
قمار

ربا+ربح ما لم يضمن

املصدر  :عز الدين خوجة "،تطوير املنتجات املالية اإلسالمية  :املنهجية و اآللية" ،ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية اإلسالمية ،اخلرطوم-6،
،2011/4/7ص.31

و يف الشكل املوايل نعرض خمتلف ضوابط املخاطرة الشرعية :
الشكل رقم  : 3ضوابط املخاظرة الشرعية
ضوابط املخاطرة الشرعية

عدم االشتمال على أكل
أموال الناس بالباطل

حتى تبقى المخاطرة
ضمن حدودها
المشروعة ال بد أن ال
يكون الكسب فيها
مضمونا أو لحساب
طرف على حساب
خسارة طرف آخر.

تشارك األطراف في
الغنم و الغرم

يقتضي هذا الضابط
أن يتحمل األطراف
المخاطرة مقابل ما
يحصلون عليه من
كسب  ،أي لهما
الحظوظ نفسها في
الكسب و الخسارة.

الغالب فيما هو
السالمة أو التعادل
بين الجانبين

التبعية لعنصر المال و
العمل

يقتضي هذا الضابط
أن يكون كال
الطرفين مترددا بين
الغنم و الغرم  ،أي
يحتمل كل منهما
المخاطرة فتخرج
المخاطرة من دائرة
القمار و الغرر
المنهي عنهما
شرعا.

إن المقصود بهذا
الضابط أن تكون
المخاطرة تابعة
لعنصر المال أو
العمل أو الضمان
المالزم للمال و
العمل ،و أن يتحقق
الكسب من جهد
حقيقي نافع و عمل
مبذول.

معلومة أو متوقعة
للطرفين

تدخل المخاطرة
المشروعة ضمن
دائرة المخاطرة غير
المشروعة في حال
علم أحد الطرفين
بوجودها دون
اآلخر ،و هو ما
يجعلها تدخل خانة
الغرر المنهي عنه.

املصدر  :مجيلة قارش  ،البعد املقاصدي لدور املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي  ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية ،جامعة
ابتنة ،اجلزائر  ،2009/2008،ص.28
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مدخل للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

وعليه ميكن القول أن" أصل املخاطرة مشروع ،إال ما كان منها قمارا أو يصيب يف أكل املال ابلباطل"1.يعترب
عنصر املخاطرة عنصرا مميزا للتمويل واالستثمار يف االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاد الوضعي؛ ذلك أن مجيع األطراف
املشاركة يف العملية االستثمارية تتحمل جزءا من املخاطر اليت ميكن أن تقع يف املستقبل ،دون أن يكون هناك أي ضمان
من قبل أي طرف كما هو احلال ابلنسبة للبنوك التقليدية اليت تضمن األموال املودعة لديها مع زايدة مقدار الفائدة،
ودون أن يكون ربح طرف على حساب خسارة طرف آخر كما هو احلال ابلنسبة للقمار.

 1مجيلة قارش  ،البعد املقاصدي لدور املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية ،جامعة ابتنة،
اجلزائر ،2009/2008،ص.01
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املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

املبحث الثاين  :مصادر أموال املؤسسات املصرفية اإلسالمية
تعتمد املؤسسات املصرفية اإلسالمية كغريها من املؤسسات املالية األخرى على املوارد املالية يف أتدية خمتلف
األنشطة ،وتتنوع مصادر هذه األموال وخيتلف حجمها النسيب يف ميزانية املصرف ،حيث جند املصادر الداخلية اليت
تتكون من حقوق امللكية ،كما تعتمد هذه املؤسسات بشكل كبري على املوارد اخلارجية اليت يتم استقطاهبا من املودعني،
وأتخذ القسم األكرب يف ميزانيتها ،وختتلف هذه املوارد ابختالف مدة بقائها يف املصرف ،والغرض منها ،ابإلضافة إىل
املصادر الداخلية واخلارجية لألموال اليت تعتمدها املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف أداء خمتلف عملياهتا التمويلية
واالستثمارية ،هناك مصادر أخرى ليست بتلك األمهية ولكن تصنف من ضمن مواردها.
سيتم التطرق يف هذا املبحث على املطالب التالية :
املطلب األول  :املصادر الداخلية لألموال يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
املطلب الثاين  :املصادر اخلارجية لألموال يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
املطلب الثالث  :املصادر األخرى لألموال يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية
املطلب األول  :املصادر الداخلية لألموال يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية
أوال  :رأس املال
يتكون رأس املال املصارف اإلسالمية يف األموال املدفوعة من املؤسسني و املسامهني عند إنشاءه مقابل القيمة
االمسية لألسهم املصدرة  ،أو مقابل زايدة رأس املال و اليت تلجأ إليها املصارف من أجل توفري مصادر متويل داخلية ذات
آجال طويلة.
و يلعب رأس املال املدفوع دورا أتسيسيا يف إنشاء املصرف من خالل توفري مجيع امللتزمات األولية الالزمة للبدء يف
ممارسة أعماله من مبىن و كوادر إدارية و مصرفية و أاثث و أجهزة و معدات و أدوات و مطبوعات خمتلفة و غريها .كما
يقوم رأس املال املدفوع بدور "متويلي" يف السوق املصرفية لتغطية االحتياجات التمويلية لعمالء املصرف  .و يضاق إىل
ذالك قيامه بدور "محائي" أو وضيفة ضمان يتحمله خمتلف اخلسائر احملتملة اليت تتعلق جبهاز ابملسامهني أو العجز الذي
قد يتعرض له املصرف  ،فيكون أشبه جبهاز امتصاص اخلسائر و املخاطر اليت تقف يف سبيله .إذ يقوم ابستيعاهبا  ،حلني
حصوله على موارد مالية أخرى بتغطيتها و عادات يشكل رأس املال نسبة ضئيلة من املصادر املالية للمصارف اإلسالمية و
تبلغ  %12إىل %15من جمموع األموال اليت يستخدمها املصرف يف استثماراته  ،ألن القدر األكرب من املال أييت عن
1
طريق الودائع أبنواعها املختلفة.
1حريب حممد عريقات و سعيد مجعة عقل،مرجع سبق ذكره  ،ص.138-137
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املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :
اثنيا  :االحتياطات

و هي متثل أرابحا حمتجزة من أعوان سابقة و تقتطع من نصيب املسامهني لتدعيم و تقوية املركز املايل للمصرف،
1
و توجد عدة أنواع من االحتياطات منها:
-1احتياطي قانوين
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرابح السنوية قبل الضرائب بنسبة( (%10خالل السنة و
السنوات السابقة وفقا لقانون البنوك و هو غري قابل للتوزيع على املسامهني .
-2احتياطي اختياري
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرابح السنوية قبل الضرائب بنسبة ال تزيد عن ()%20
خالل السنة و السنوات السابقة .يستخدم االحتياطي االختياري يف األغراض اليت يقررها جملس اإلدارة و حيق للهيئة
العامة توزيعه ابلكامل أو أي جزء منه كأرابح.
-3احتياطي خاص
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرابح السنوية ملواجهة أية التزامات قد تطرأ على البنك ،و
هي قابلة للتوزيع على املسامهني.
-4احتياطي خماطر مصرفية عامة
ميثل هذا البند احتياطي خماطر مصرفية عامة على ذمم البيوع املؤجلة و متويالت البنك املمولة من أموال البنك الذاتية
وفقا لتعليمات البنك املركزي.
-5األرابح احملتجزة (الدورة)
هي الفائضة أو املتبقية بعد إجراء عملية توزيع األرابح الصافية للمصارف املالية على املسامهني و هي قابلة للتوزيع
على املسامهني.

1حريب حممد عريقات و سعيد مجعة عقل ،املرجع السابق ،ص.138
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املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

املطلب الثاين  :املصادر اخلارجية لألموال يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
أوال  :تعريف الودائع اجلارية وأمهيتها.

تعترب الودائع اجلارية من املوارد املالية اليت تتلقاها املصارف اإلسالمية من املتعاملني معها ،وتعترب ذات أمهية ،ونتناول

تعريفها وأمهيتها فيما يلي:
-1تعريف الودائع اجلارية
الودائع اجلارية هي املبالغ اليت يتم إيداعها لدى املصرف يف صورة حساابت جارية ،وأهم ما مييزها أهنا قابلة
للسحب يف أي وقت من قبل أصحاهبا ،ما جيعلها موارد مالية ال حتمل املصرف أي تكلفة عليها.
ويتلقى املصرف عمولة من املودع على هذا النوع من الودائع يف مقابل االستفادة من بعض االمتيازات كصرف
1

الشيكات ،وحتويل املال ،وحفظه ...إخل.

و تكيف الوديعة اجلارية على أهنا عقد قرض ،وهذا حسب اتفاق الفقهاء ،حيث ميكن للمصرف اإلسالمي
وبتفويض من صاحب احلساب اجلاري أن يقوم ابستثمار الوديعة على أن يكون ضامنا هلا ،فيلتزم برد أصل الوديعة
لصاحبها ،ويتحمل املخاطر النامجة عن استثمارها 2،عمال بقاعدة "اخلراج ابلضمان".
-2أمهية الودائع اجلارية
تعترب الودائع اجلارية مصدرا من بني مصادر األموال اليت تعتمد عليها املصارف اإلسالمية يف متويل خمتلف املشاريع
االستثمارية والعمليات التمويلية ،وهو األمر الذي جعلها تكتسي أمهية على اعتبار أهنا:
 مصدر ال تتحمل عليه املصارف اإلسالمية أي تكلفة من أي نوع؛ تتقاضى عنها أجرا أو عمولة مقابل إدارة احلساب؛ تدر للمصرف اإلسالمي عائدا ينتج عن استثمار هذه الودائع ،وذلك ابعتباره ضامنا هلذه األموال عمال بقاعدة"اخلراج ابلضمان"؛
 تتميز بنوع من االستقرار ابعتبار أن أصحبها ال يقومون بسحب كل املبلغ املودع ،لذا ميكن اعتبارها من بني املصادرالثابتة اليت يعتمد عليها يف متويل أنواع حمددة من املشاريع االستثمارية.

1عايد فضل الشعراوي  ،املصارف اإلسالمية  ،دراسة علمية فقهية للممارسات العملية ،الدار اجلامعية ،بريوت ،ط ،2007 ،2ص.112
2حممد البلتاجي ،ملاذا ال تعطي املصارف اإلسالمية أرابح على احلساابت اجلارية للمودعني؟ ،حبث منشور على موقع الدكتور. http://www.bltagi.com :
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املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

اجلدول رقم  01 :مقارنة بني الودائع اجلارية (حتت الطلب) يف املصارف اإلسالمية و التقليدية
عنصر املقارنة

املصارف اإلسالمية

املصارف التقليدية

من حيث األمهية.

تعترب أهم مصدر ،حتتل املكانة األوىل و متثل تقل أمهيتها ابملقارنة ابلودائع االستثمارية و ال تتعدى
حدود  %30من إمجايل الودائع.
أعلى نسبة من إمجايل الودائع.

من حيث الضمان

مضمونة الرد عند الطلب ،و للمصرف حرية مضمونة الرد عند الطلب و يفوض العميل املصرف
يف حرية التصرف يف الوديعة.
التصرف ابلوديعة.

من حيث السحب قابلة للسحب و التحويل يف أي وقت دون قابلة للسحب و التحويل يف أي وقت و ال ميكن
إخطار إال يف حالة السحب على املكشوف للمصرف أن أيخذ فائدة يف حالة السحب على
فإن املصرف أيخذ فائدة من العميل مقابل هذه املكشوف و ميكن اعتباره قرضا حسنا من املصرف
للعميل.
اخلدمة.
من حيث أداة
التعامل

يتحصل العميل على دفرت الشيكات من أجل يتحصل العميل على دفرت الشيكات من أجل تقييد
مسحوابته و مدفوعاته.
تقييد مسحوابته و مدفوعاته.

من حيث العائد

ال تستحق فائدة ألهنا غري مستقرة إال أن بعض ال تستحق أي شيء ال فائدة و ال رحبا و ال تتحمل
البنوك أصبحت تعطي فوائد و ذالك من أجل اخلسائر.
تشجيع اإليداع.

طبيعة العقد

متثل قرض حسن.

متثل قرض ربوي.

املصدر  :حممد حسني الوادي ،حسن حممد مسحان ،املصارف اإلسالمية ،األسس النظرية و التطبيقات العملية  ،دار املسرية ،عمان،ط،2008 ،2ص.82

اثنيا  :تعريف الودائع االستثمارية و أمهيتها
سيتم تناول تعريف الودائع االستثمارية و أمهيتها كما يلي :
-1تعريف الودائع االستثمارية
الودائع االستثمارية هي األموال اليت يتم إيداعها من قبل أصحاهبا بقصد استثمارها يف خمتلف املشاريع ،دون أن
يكون هلم احلق يف سحبها خالل الفرتة اليت مت االتفاق عليها مع املصرف ،ما جيعلها أحد أهم املوارد اليت تتميز
ابالستقرار واليت يعتمدها املصرف اإلسالمي يف ممارسة خمتلف أنشطته االستثمارية.
و تكيف الوديعة االستثمارية يف املصرف اإلسالمي على أهنا عقد مضاربة بني املودع الذي يعترب رب املال،
واملصرف الذي يعد مضاراب ابألموال ،حبيث ال يضمن أصل الوديعة وال األرابح الناجتة عن استثمارها إال إذا ثبت عنه
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املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

تقصري أو تعدي أو خمالفة ألحد شروط العقد .ففي حالة حتقيق أرابح ،يتم تقامسها حسب النسب املتفق عليها يف عقد
1
املضاربة ،أما اخلسائر فتقع على رب املال وخيسر املضارب جهده وعمله.
لقد مت أيضا تكييف العالقة بني املصرف واملودعني وفق" عقد الوكالة أبجر" ،حيث تقوم املصارف اإلسالمية بدور
الوكيل يف توظيف أموال املودعني لديه ،وأتخذ حصة من األرابح الناجتة عن استثمار هذه الودائع مقابال هلذه الوكالة.
2
ومنيز نوعني للوكالة :
 وكالة فيها تفويض من املودعني ابستثمار الودائع يف أي مشروع؛ أي يكون للمصرف اإلسالمي احلرية يف اختياراملشاريع اليت يراها مناسبة ،وتسمى الودائع يف هذه احلالة ابلودائع العامة؛
 وكالة فيها تقييد من املودعني ابستثمار ودائعهم يف مشروعات حمددة يقومون بدراستها واملوافقة عليها وحتمل خماطرها،وتسمى الودائع يف هذه احلالة ابلودائع املخصصة.
-2أمهية الودائع االستثمارية
تعترب الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية أكثر استقرارا وثباات من الودائع اجلارية ،ابعتبار أن آجاهلا حمددة يف
العقد ،وال ميكن ألصحاهبا أبي حال من األحوال سحبها قبل التاريخ املتفق عليه ،وهو ما جيعلها موردا ميكن املصرف
من االختيار بني خمتلف البدائل االستثمارية اليت تتاح له.
من األمهية السابق ذكرها للودائع االستثمارية ،فإنه ميكن القول أهنا متثل جوهر رسالة املصارف اإلسالمية يف حتقيق
التنمية للمجتمعات وتطوير اقتصادايهتا ،وذلك من خالل أتسيس نظام يقوم على أساس التعاون بني رأس املال والعمل،
بعيدا عن سياسة فصل املخاطر اليت ينتهجها النظام املصريف التقليدي ،الذي تتزايد فيه ثروة األقلية على حساب
3

األكثرية.

1فادي حممد الرفاعي ،مرجع سبق ذكره،ص.102
2مجال الدين عطية ،مرجع سبق ذكره.
 3محزة شودار  ،عالقة بنوك املشاركة ابلبنوك املركزية يف ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية ،رسالة ماجستري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة
سطيف ،اجلزائر، 2007/2006 ،ص.83
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الفصل األول :

اجلدول رقم  : 02مقارنة بني الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية و التقليدية
عنصر املقارنة
التسمية

املصارف التقليدية

املصارف اإلسالمية

حساابت اثبتة ،ودائع املشاركة ،ودائع حساابت اثبتة ،إشعار وديعة األجل.
املضاربة ،إشعار حساابت االستثمار.
عقد إجارة على النقد غري جائز شرعا (عقد
ربوي).

نوع العقد

عقد املضاربة جائز شرعا.

األمهية

أهم املصادر اخلارجية ،تشكل نسبة  %80أتيت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية تشكل
من إمجايل الودائع.

ملكية الوديعة

نسبة %30من إمجايل الودائع.

تستمر ملكية املودع ألمواله مما حيمله خماطر تنتقل ملكية املال من املودع إىل املصرف و
استثمارها  ،جيعل من حقه املشاركة يف ابلتايل يصبح املال دينا يف ذمة املصرف.
األرابح .

اإليداع

غري مضمون ،و قد يتحمل صاحب مضمون ،حيث يضمن املصرف أصل الوديعة
الوديعة االستثمارية خسارة ،عمال ملبدأ ابإلضافة إىل فائدة حمددة مسبقا.
األرابح و اخلسارة.

العائد

عائد غري مضمون ،فاملودع حيصل على عائد مضمون حمدد مسبقا بغض النظر عن نتائج
حصة شائعة من الربح الذي يتحقق كما أعمال املصرف .
يتحمل اخلسارة يف حالة حدوثها .

العالقة بني املصرف
و املتعاملني

عالقة مشاركة وفق صيغ املشاركة أو عالقة مديونية (مدين،دائن).
املضاربة .

نسبة االحتياطي
اإللزامي

إمكانية إعادة قسم كبري من الودائع ألصحاهبا
املودع يرغب ابستثمار أمواله ابلكامل.
من املفروض استثناء الودائع االستثمارية من عند الطلب.
ختضع هلا ألن الودائع تكون دينا يف ذمة البنك.
نسبة االحتياطي.

املصدر  :عبد احلليم غريب ،مصادر و استخدامات األموال يف بنوك املشاركة على ضوء جتربتها احملاسبية و املصرفية ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية العلوم
االقتصادية و علوم التسيري  ،جامعة سطيف ،اجلزائر ،2002/2001 ،ص.143
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الفصل األول :
اثلثا  :الودائع االدخارية

وهي ودائع صغرية املقدار غالبا ،ويكون لصاحبها احلق يف سحب بعض أو كل هذه الوديعة مبوجب دفرت التوفري
1
الذي مينحه املصرف إايه ،وتدفع املصارف على هذه الودائع عوائد حبسب الوديعة واملدة اليت بقيتها ابملصرف.
وتقوم املصارف اإلسالمية بتشجيع صغار املدخرين على إيداع مدخراهتم لديها ،وتنمية الوعي االدخاري واملصريف
لديهم ،حيث تقوم ابستثمار هذه اإليداعات وتشارك أصحاهبا يف الربح أو اخلسارة إن وقعت.
يف هذا النوع من الودائع تقوم املصارف اإلسالمية بتخيري أصحاهبا بني إيداعها ابلكامل يف حساب االستثمار ،على
أن تشارك يف الربح واخلسارة ،وبني إيداع قسم منها يف حساب االستثمار ،ويرتك القسم اآلخر يف حساب االدخار
2
ملواجهة طلبات السحب احملتمل من املودع ،وبني إيداع هذه األموال لدى املصرف على أن يقوم بضمان رد أصل املال.
الشكل رقم: 04تكييف الوديعة االدخارية
الوديعة االدخارية

وديعة جارية ادخارية

وديعة استثمارية ادخارية

وديعة ادخارية عادية

تسري عليها أحكام
الوديعة الجارية

تسري عليها أحكام
الوديعة االستثمارية

تسري عليها أحكام
الوديعة االدخارية

املصدر  :عايد فضل الشعراوي ،املصارف اإلسالمية ،دراسة علمية فقهية للممارسات العملية ،الدار اجلامعية ،بريوت ،ط ،2007 ،2ص.135

جتدر اإلشارة إىل أن كل نوع من هذه الودائع خيتلف عن اآلخر ،واجلدول املوايل يبني هذه االختالفات:

1عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ،اإلدارة اإلسرتاجتية يف البنوك اإلسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،2004 ،ص.121
2عايد فضل الشعراوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .169-168
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الفصل األول :

جدول رقم : 03مقارنة بني خمتلف أنواع الودائع يف املصارف اإلسالمية.
عنصر املقارنة

ودائع جارية

ودائع ادخارية

ودائع استثمارية

أصل العقد

قرض حسن

مضاربة مطلقة

مضاربة مطلقة

مضاربة مقيدة

اهلدف من احلساب

السحب و اإليداع

االستثمار+الربح

االستثمار+الربح

االستثمار+الربح

صاحب احلساب

أي شخص

مستثمر صغري

مستثمر

مستثمر كبري

احلد األدىن للرصيد املشارك يف الربح

غري حمدد

صغري جدا

صغري

كبري

املشاركة يف الربح

غري مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

املشاركة يف اخلسارة

غري مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

نسبة املبلغ املشارك يف االستثمار

ال شيء

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

نسبة املشاركة يف الربح

_

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

املدة

غري حمدودة

شهر

ربع سنة

ربع سنة أو حسب املشروع

االيداع

غري حمدد

غري حمدد

بعقد جديد

هلا شروط بعقد جديد

السحب

غري حمدد

غري حمدد

هلا شروط

هلا شروط

املصدر  :حممد حممود العلجوين ،البنوك اإلسالمية ( أحكامها-مبادئها -تطبيقاهتا املصرفية) ،دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ،عمان  ،األردن ،الطبعة
األوىل و الطبعة الثانية  ، 2010-2008ص.197-196

املطلب الثالث  :املصادر األخرى لألموال يف املصارف اإلسالمية
أوال  :عوائد اخلدمات املصرفية.
تعترب اخلدمات املصرفية من بني األعمال اليت تقدمها املصارف اإلسالمية كغريها من املؤسسات املصرفية ،وقبل
التطرق للعوائد اليت حتصل عليها مقابل أدائها هلذه اخلدمات ،حناول عرض خمتلف أنواع هذه األخرية فيما يلي:
-1أنواع اخلدمات املصرفية
تقوم املصارف اإلسالمية بتقدمي جمموعة من اخلدمات املتنوعة لعمالئها ،غري أن ما مييزها هو اختالفها عن تلك اليت
تقدمها املؤسسات املصرفية التقليدية ،حبيث تلتزم فقط بتقدمي اخلدمات اليت تتفق وضوابط املعامالت املالية يف الشريعة
1
اإلسالمية ،وتستثين تلك اليت تقوم على أساس الفائدة  .ميكن حصر أهم هذه اخلدمات يف:
أ-اخلدمات املصرفية الداخلية  :و تتمثل يف ما يلي :
 الودائع مبختلف أنواعها ،وقد مت تناوهلا يف العنصر السابق؛ حتصيل الشيكات والكمبياالت؛1أمحد علي السالوس  ،موسوعة القضااي الفقهية املعاصرة و االقتصاد اإلسالمي  ،مكتبة دار القرآن ،مصر،ط،2002 ،7ص .641
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الفصل األول :

 الكفاالت املصرفية اليت تقتضي أبن يكون املصرف اإلسالمي كفيال للعميل اجتاه طرف آخر ،حيث يتعهد بدفع مبلغحمدد عن العميل هلذا الطرف؛
 حفظ األوراق املالية؛ حيث يقوم العميل إبيداع األوراق املالية اليت يرغب يف حفظها من السرقة أو الضياع لدىاملصرف اإلسالمي الذي يقوم بتسليمه وصال يثبت ذلك ،ويتقاضى املصرف أجرا مقابل ذلك ابعتباره وكيال عن العميل
يف حفظ ما مت إيداعه من أوراق مالية؛
 أتجري اخلزائن احلديدية للعميل الذي يقوم حبفظ أشياء خاصة ومثينة هبا ملدة معينة لقاء أجرة معلومة؛ االكتتاب يف األسهم ملختلف الشركات اليت تكون نشاطاهتا مشروعة مقابل أجر يستحق ؛على أساس الوكالة أبجر يفحالة اإلصدار دون ضمان.
ب-اخلدمات املصرفية اخلارجية  :و تشمل على:
 إجراء التحويالت اخلارجية ،وبيع وشراء الشيكات السياحية والعمالت األجنبية النقدية؛ االعتمادات املستندية اليت متثل تعهدا من املصرف اإلسالمي (فاتح االعتماد) يدفع مبلغ (قيمة االعتماد) بناءا علىطلب العميل (املستورد) إىل جهة معلومة (املصدر) مقابل مستندات وواثئق مطابقة لنصوص االعتماد؛
 اعتمادات املراحبة اخلارجية واعتمادات التصدير؛ بوالص التحصيل؛ خطاابت الضمان اليت يتعهد من خالهلا املصرف اإلسالمي بكفالة العميل يف حدود مبلغ معني اجتاه طرف اثلث.ج -اخلدمات األخرى  :و تتمثل يف:
 إعداد دراسات اجلدوى للمشروعات االستثمارية اليت يقدمها العمالء ،أو املسامهة يف تقييم هذه املشروعات وإبداءالرأي بصددها؛
 تزويد املتعاملني ابالستشارات حول صيغ العمل يف املصارف اإلسالمية ،والنقاط اليت متيز معامالهتا دون غريها منالبنوك؛
 دراسة فرص االستثمار والتوظيف يف البيئة اليت يعمل هبا املصرف اإلسالمي ،وإعداد اخلرائط االستثمارية للمجاالتالصناعية والتجارية واخلدمية والزراعية وغريها؛
 الرتويج للمشروعات ذات اجلدوى االقتصادية ،وإمداد املتعاملني ابالستشارة حول أفضل فرص االستثمار؛ -إعداد وتدريب الكوادر البشرية ملختلف املتعاملني لتهيئتهم للتعامل وفقا للصيغ اإلسالمية يف إطار فقه املعامالت.
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الفصل األول :
-2طبيعة عوائد اخلدمات املصرفية

تعترب اخلدمات املصرفية واحدة من بني األعمال اليت تقدمها املصارف اإلسالمية واليت توافق ضوابط الشريعة ،وهذا
ما جيعلها ختتلف عن املقدمة من قبل البنوك التقليدية ،وابلتايل اختالف طبيعة العوائد اليت يتم تلقيها مقابل اخلدمة،
حيث يتقاضى املصرف اإلسالمي ما يسمى أجرا أو عمولة على خمتلف اخلدمات اليت يقدمها.
1

جيب أن تتوفر يف األجر املقطوع مقابل إمتام املعامالت شروط هي:

 أن يكون األجر مقطوعا وليس على أساس نسبة من قيمة املعاملة ابعتبار أن اجلهد واحد وإن اختلفت القيمة؛ استيفاء األجرة مرة واحدة عند إبرام العقد دون تكرار أخذها ،إال يف حالة إبرام عقد جديد.اثنيا  :صكوك التمويل و عوائد صناديق االستثمار اإلسالمي
-1صكوك التمويل اإلسالمي:
يقوم املصرف اإلسالمي إبصدار أنواع خمتلفة من صكوك التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية للحصول
على املوارد املالية اليت متكنه من إقامة مشاريع متنوعة ولتحقيق األهداف املسطرة.
وقد عرفت صكوك التمويل اإلسالمي من قبل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أبهنا " :واثئق
متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط
2
استثماري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله".
-2صناديق االستثمار اإلسالمي
متثل أحد األدوات اليت تستخدمها املصارف اإلسالمية الستقطاب األموال من أصحاهبا واستثمارها عن طريق شراء
خمتلف األوراق املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
ويعرف صندوق االستثمار اإلسالمي على أنه":الصندوق الذي يلتزم املدير فيه بضوابط شرعية تتعلق ابألصول
واخلصوم والعمليات فيه ،وخباصة ما يتعلق بتحرمي الفائدة .وتظهر هذه الضوابط يف نشرة اإلصدار اليت متثل اإلجياب
3

الذي بناءا عليه يشرتك املستثمر يف ذلك الصندوق ،ويف األحكام والشروط اليت يوقع عليها الطرفان عند االكتتاب".

1صكر القيسي ،دور املؤسسات املصرفية يف التنمية االجتماعية ،دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي ،ديب،ط ،2008 ،1ص.40
 2كمال توفيق حطاب ،الصكوك االستثمارية اإلسالمية و التحدايت املعاصرة ،حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع و املأمول ،دائرة الشؤون
اإلسالمية و العمل اخلريي ،ديب31 ،ماي3-جوان ،2009ص.07
3صفية أمحد أبو بكر ،صناديق االستثمار اإلسالمية ،خصائصها و أنواعها ،حبث قدم خالل مؤمتر  :املؤسسات املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة و القانون،
اإلمارات العربية املتحدة ،2004 ،ص.835
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الفصل األول :

1

وختتلف صناديق االستثمار من حيث هيكلها التمويلي فنجد:

-صناديق االستثمار املغلقة  :هي الصناديق اليت تتحد مدهتا واليت ميكن أن تكون قصرية أو متوسطة أو طويلة األجل،

واهلدف من إنشائها ،وحجم رأس ماهلا الذي يبقى اثبتا خالل العمر الزمين هلا ،حبيث يقسم إىل صكوك متساوية القيمة
لتعرض للبيع ،وال حيق ملالكيها اسرتداد قيمتها من الصندوق ،إال أنه ميكن هلم تداوهلا يف أسواق األوراق املالية.
-صناديق االستثمار املفتوحة  :هي الصناديق اليت ال تتحدد هلا مدة زمنية معينة ،كما ال يتحدد فيها حجم رأس املال،

حيث حيق إلدارة الصندوق إصدار صكوك جديدة لتلبية حاجات املستثمرين ،وتتميز عن الصناديق املغلقة ابملرونة ألن
إدارة الصندوق تكون مستعدة لشراء صكوك املكتتبني الراغبني يف ذلك ،ويتم هذا وفق اإلجراءات احملددة يف نشرة
اإلصدار.
الشكل رقم : 05أنواع صناديق االستثمار اإلسالمي
أنواع صناديق االستثمار اإلسالمي
وفقا لنوع النشاط

وفقا لتداول واثئقها

وفقا ألهداف الصندوق

صناديق األسهم اإلسالمية

الصناديق املفتوحة

صناديق النمو

صناديق السلع

الصناديق املغلقة

صناديق الدخل

صناديق املراحبة

صناديق الدخل و النمو

صناديق السلم

صناديق إدارة الضريبة

صناديق اإلستصناع

الصناديق ذات األهداف
املزدوجة

صناديق التأجري

املصدر  :صفوت عبد السالم عوض ،صناديق االستثمار ،دراسة و حتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي ،مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة و
القانون ،اإلمارات العربية املتحدة ،2004 ،ص .789-786

1أمحد بن حسن بن أمحد احلسين ،صناديق االستثمار ،دراسة و حتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.25
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الفصل األول :
اثلثا  :التمويل من البنك املركزي و البنوك األخرى

ميكن للمصرف اإلسالمي أن حيصل على موارد مالية من مصادر أخرى ،كأن يقوم ابالقرتاض من البنك املركزي
ابعتباره امللجأ األخري للمصارف للحصول على التمويل ،ولكن دون التعامل على أساس الفائدة ابعتبارها منافية ألحكام
الشريعة اإلسالمية ،أو أن تتعامل املصارف اإلسالمية فيما بينها من خالل تقدمي القروض احلسنة اليت تعترب قروضا دون
1
فوائد.
وما مييز هذين املوردين املاليني أهنما غري اثبتني ،واندرا ما يتاح للمصارف اإلسالمية االستفادة منهما خاصة إذا كانت
تنشط يف بيئة يسودها نظام مصريف حتكمه قوانني مصرفية ختدم البنوك التقليدية أكثر.

1عبد الرزاق رحيم جدى اهلييت ،املصارف اإلسالمية ،النظرية و التطبيق ،دار أسامة ،عمان ،ط ،1998 ،1ص.248
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الفصل األول :

املبحث الثالث  :استخدامات األموال يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية
تعترب استخدامات األموال يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية أساليب متويلية تتفق وخصائص هذا النوع من
املؤسسات املالية ،ابعتبار أن هذه االستخدامات تقوم على أهم مبدأ وهو" قاعدة الغنم ابلغرم" املميزة لكل معاملة مالية
حترتم ضوابط الشريعة اإلسالمية.
سيتم تناول هذا املبحث ضمن املطالب التالية :
املطلب األول  :االستخدامات طويلة األجل.
املطلب الثاين  :االستخدامات متوسطة األجل.
املطلب الثالث  :االستخدامات قصرية األجل.
املطلب األول  :االستخدامات طويلة األجل
أوال  :تعريف صيغة التمويل ابملضاربة و شروطها و أنواعها.
سيتم تناول أسلوب التمويل ابملضاربة من خالل النقاط التالية :
-1تعريف التمويل ابملضاربة
على أهنا " :عقد بني املتشاركني يف الربح ،شريك يقدم ماال وشريك يقدم عمال تعرف املضاربة (لذا قلنا هي شركة
1
يف الربح فقط".
كما تعرف على أهنا ":اتفاق بني طرفني يبذل أحدمها فيه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه يف االجتار والعمل هبذا
املال ،على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشرتطان ،من النصف أو الثلث أو الربع ...إخل .وإذا مل تربح
الشركة مل يكن لصاحب املال غري رأس ماله ،وضاع على املضارب كده وجهده -ألن الشركة بينهما يف الربح -أما إذا
خسرت الشركة فإهنا تكون على صاحب املال وحده وال يتحمل عامل املضاربة شيئا منها مقابل ضياع جهده وعمله .إذ
ليس من العدل أن يضيع عليه جهده وعمله مث يطالب مبشاركة رب املال فيما ضاع من ماله مادام ذلك مل يكن عن
2

تقصري وإمهال".

من التعريفني السابقني يتبني أن املضاربة عقد بني طرفني ،أحدمها رب املال وهو الذي يشارك مباله واآلخر أيخذ دور
املضارب هبذه األموال فيشارك بعمله وخربته ،فإذا حتققت األرابح يتم تقامسها بناء على ما مت عليه االتفاق بينهما ،أما

1رفيق يونس املصري ،النظام املصريف اإلسالمي،مرجع سبق ذكره ،ص. 26
2حسن األمني ،املضاربة الشرعية و تطبيقاهتا احلديثة ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط ،2000 ،3ص .135
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الفصل األول :

اخلسارة فتقع على رب املال إذا مل يكن هناك تعد أو تقصري من املضارب الذي خيسر جهده وعمله .وابلتايل تقوم هذه
الشركة على أساس واحدة من أهم قواعد العمل املايل اإلسالمي وهي قاعدة" الغنم ابلغرم".
جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن أن يتعدد أرابب املال أو املضاربون يف أسلوب املضاربة ،فيكون أرابب املال شركاء يف
املال والربح ،واملضاربون شركاء يف العمل والربح ،فتكون (شركة  +مضاربة) ،وكل من أرابب املال واملضاربني شركاء يف
1

الربح.

ويتم تنفيذ االستثمارات بصيغة املضاربة وفقا جملموعة من اخلطوات هي:

2

 يتقدم طالب التمويل إىل املصرف اإلسالمي بطلب متويل ابملضاربة مرفقا بكافة الواثئق واألوراق اليت يطلبها املصرف؛ يقوم قسم االستثمارات بدراسة الطلب مع الرتكيز على :املشروعية القانونية ،احلدود االقتصادية ،وسائل وسبل املتابعة،الضماانت والكفاالت ،املطابقة مع خطة املصرف االستثمارية؛
 يف حالة املوافقة على الطلب يرسل امللف لإلدارة العليا للموافقة واعتماد مبلغ التمويل؛ يقوم املصرف إببرام العقد وطلب الضماانت املختلفة حسب األموال وحسب النماذج املوجودة لدى املصرف؛ يتم تنفيذ عقد املضاربة بفتح حساب جاري للمضاربة ليستطيع العميل السحب منه حسب اخلطة والربانمج املتفقعليه؛
 يقوم املصرف أبعمال املتابعة واملراقبة وتقومي أداء املضاربة بواسطة األجهزة املعنية بذلك وحسب املبني يف عقداملضاربة؛
 بعد انتهاء عملية املضاربة يقوم املضارب إبعداد بيان يبني فيه إيرادات عملية املضاربة ومصروفاهتا أو إعداد احلساابتاخلتامية لعملية املضاربة ،ومن مث توزيع األرابح أو اخلسائر حسب شروط املضاربة الشرعية؛
 يتم إعداد حساابت النتيجة يف بداية مدة املضاربة ،كما حيرر إشعار يفيد انتهاء املضاربة وضرورة توزيع األرابحواخلسائر املتفق عليها يف بنود العقد وهي:

3



يف حالة الربح  :يوزع بني املصرف واملضارب ،نسبة للمضارب مقابل العمل واخلربة واإلدارة ،ونسبة للمصرف



يف حالة اخلسارة  :إذا نتجت عن ظروف ال دخل للمضارب فيها يتحملها ،املصرف ابلكامل ويكفي أن

مقابل إمجايل متويل العملية؛

املضارب قد قدم عمله وجهده وإدارته بدون مقابل؛ أما إذا نتجت اخلسارة عن عوامل للمضارب دخل فيها
كالتقصري واإلمهال وعدم االلتزام بشروط التنفيذ املتفق عليها فللمصرف أن يطالب املضارب بتعويض الضرر
الذي حلقه.
1رفيق يونس املصري ،النظام املصريف اإلسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.26
2حسني شحاتة ،املصارف اإلسالمية بني الفكر و التطبيق ،مكتبة التقوى ،القاهرة ،ط ،2006 ،1ص.65
3عبد احلليم غريب ،مرجع سبق ذكره ،ص.265
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الفصل األول :
 -2شروط عقد التمويل ابملضاربة

جيب أن تتوافر يف عقد املضاربة جمموعة من الشروط سواء املتعلقة برأس املال أو الربح أو تنفيذ العمل ،نوجزها فيما
يلي:

1

 أن يكون رأس املال من النقود؛ أن يكون رأس املال معلوما من حيث املقدار واجلنس والصفة لكل من رب املال واملضارب؛ أال يكون رأس املال دينا يف ذمة املضارب؛ أن يتم حتديد نصيب كل من رب املال واملضارب من الربح عند التعاقد ،على أن يكون نسبة مئوية من الربح وليسمبلغا مقطوعا؛
 أن يتم تسليم رأس املال للمضارب على أن يكون أمينا عليه ال ضامنا ،إال يف حالة التعدي أو التقصري؛ أن يكون للمضارب احلق يف التصرف يف املال وإدارته دون تدخل من رب املال.-3أنواع التمويل ابملضاربة
تنقسم املضاربة حسب الشروط إىل نوعني و مها:

2

أ-املضاربة املطلقة  :وهي املضاربة املفتوحة اليت ال تقيد بعمل معني ،أو التعامل مع أفراد حمددين ،أو فرتة زمنية أو
مكان معني ،ودون فرض أية قيود أخرى من رب املال على املضارب ،هذا األخري الذي ترتك له حرية التصرف يف أنشطة
املضاربة وإدارهتا حسب خربته ومعرفته؛
ب-املضاربة املقيدة  :وهي املضاربة اليت حيق فيها لرب املال أن يضع قيودا أو شروطا يلتزم املضارب للحفاظ على

رأس املال وأتمني خماطر هالكه ،أو استجالاب ملنفعة يرغب يف احلصول عليها ،ويف حالة خمالفة املضارب هلذه القيود
يصبح ضامنا لرأس املال.
كما تنقسم املضاربة حسب مدهتا إىل:

3

أ-املضاربة الدائمة  :وهي اليت مل يتحدد فيها األجل ،فيبقى النشاط االستثماري متواصال طاملا مل يفسخ أحد منهما
العقد.

ب-املضاربة مؤقتة  :هي اليت حيدد فيها صاحب رأس املال مدة املضاربة ويتفق عليه منذ البداية.
1حممود حسني الوادي و حسني حممد مسحان ،املصارف اإلسالمية ( األسس النظرية و تطبيقات العملية) ،دار املسرية ،عمان ،ط ،2008 ،2ص.59-58
2حممود حسن صوان ،مرجع سبق ذكره ،ص.137
3صاحل صاحلي ،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.403
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الفصل األول :

ج-مضاربة منتهية ابلتمليك  :وهي املضاربة اليت تنشأ بني املصرف اإلسالمي واملضارب حبيث يدفع املصرف املال
ويقوم املضارب ابلعمل ،ويعطي املصرف فيها للمضارب احلق يف احللول حمله دفعة واحدة أو على دفعات حسبما
تقتضيه الشروط املتفق عليها.

اثنيا  :تعريف صيغ التمويل الشبيهة ابملضاربة

تتمثل الصيغ الشبيهة ابملضاربة يف كل من املزارعة واملساقاة واملغارسة ،ونتناوهلا فيما يلي:

-1تعريف املزارعة
املزارعة هي" عقد من عقود االستثمار الزراعي يتم يف إطاره املزج والتأليف بني أهم عوامل اإلنتاج الزراعي ،ومها
عنصر األرض وعنصر العمل ،وبني وسائل اإلنتاج والبذور واألمسدة ،حبيث يقدم املالك األرض والبذور ووسائل اإلنتاج
إن أمكن ،ويقوم املزارع ابلعمل الزراعي ،على أن يكون اإلنتاج بنسبة معينة لكل منهما ،كما قد تكون األرض من
املالك والعمل والبذور واآلالت من قبل العامل ،وتكون النسبة معدلة حسب مسامهة كل واحد يف اجلهد االستثماري
1

االستغاليل لألرض الزراعية".

كما تعرف على أهنا ":شركة بني طرفني ،أحدمها برأس املال الثابت ممثال يف األرض وقد يقدم معه أصال متداوال
2
كالبذور ،والثاين يبذل اجلهد والعمل على املزروع ،على أن يشرتكا جبزء مشاع من احملصول الناتج".
وتتمثل الشروط الواجب توفرها يف املزارعة يف:

3

 توفر مجيع الشروط الواجب توفرها يف أي عقد من العقود؛ أن تكون األرض صاحلة للزراعة؛ أن يعرف كل من جنس ونوع وصفة البذر؛ أن يعرف من عليه البذر ،صاحب األرض أم العامل؛ حتديد املدة حبيث تكون كافية لتحقيق حصة كل طرف من الناتج؛ -حتديد حصة كل طرف من الناتج.

1صاحل صاحلي ،أدوات السياسة النقدية و املالية املالئمة لرتشيد دور الصريفة اإلسالمية ،حبث مقدم خالل الندوة العلمية الدولية حول  :اخلدمات املالية و إدارة
املخاطر يف املصارف اإلسالمية ،جامعة فرحات عباس ،ىسطيف ،اجلزائر20-18 ،أفريل ،2010ص.44
2محزة شودار ،مرجع سبق ذكره ،ص.113
3حممود حسني الوادي و حسني حممد مسحان ،مرجع سبق ذكره ،ص.204-203
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الفصل األول :
-2تعريف املساقاة

1

املساقاة هي" :أن يدفع الرجل شجرا إىل آخر ليقوم بسقيه وعمل ما حيتاج إليه جبزء معلوم له من مثره".
أو هي":شركة زراعية على استثمار الشجر ،يكون فيها الشجر من جانب والعمل يف الشجر من جانب والثمرة
احلاصلة مشرتكة بينهما بنسبة يتفق عليها املتعاقدان كالنصف والثلث وحنو ذلك ،ويسمى العامل ابملساقي والطرف
2
اآلخر يسمى برب الشجر".
وتتمثل الشروط الواجب توفرها يف املساقاة يف:

3

 حتديد نصيب كل طرف يف العقد وفق نسب معلومة من الناتج؛ حتديد مدة العقد ،فإن مل يكن ذلك فإىل وقت جين الثمر؛ أن يكون الشجر موضوع العقد معلوما ومثمرا؛ أن يكون العمل املومسي على الساقي ،أما األعمال الثابتة اليت ال تتكرر فتكون على املالك.-3تعريف املغارسة
املغارسة هي ":صيغة من صيغ استغالل الثروة الزراعية جتمع مالك األرض الزراعية والعامل الزراعي حبيث يقدم األول
4
األرض على أن يقوم الثاين بغرسها أبشجار معينة حسب االتفاق املربم بينهما ويكون الشجر واإلنتاج بينهما".
5

ومن شروط صيغة املغارسة:

أهنا ختتص أبنواع معينة من األشجار؛أن تؤيت األشجار أكلها يف مدة متقاربة ومدة العقد اآلجل؛أن يكون نصيب الغارس من األرض والشجر؛أن تكون األرض مملوكة لصاحبها حىت ميكن له التصرف فيها وفيما ينتج عنها.وختتلف طبيعة صيغة املغارسة عن كل من املزارعة واملساقاة ،حيث كيفت وفق عقدين:

6

 عقد إجارة بني صاحب األرض وعامل يقدم غرس األشجار والعناية به ،حىت إن أمثر تكون له حصة من األرضوالشجر كأجرة مضمونة له على ذلك العمل؛
1انصر الغريب ،أصول املصرفية اإلسالمية و قضااي التشغيل ،دار أبو للو  ،القاهرة ،ط،1996 ،1ص.181
2قيصر عبد الكرمي اهلييت ،مرجع سبق ذكره ،ص.120
3املرجع السابق ،قيصر عبد الكرمي اهلييت ،ص.122
4صاحل صاحلي ،أدوات اليباسة النقدية و املالية املالئمة لرتشيد دور الصريفة اإلسالمية ،مرجع سبق ذكره ،ص.45
5مسدور فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص.197
6محزة شودار ،مرجع سبق ذكره ،ص.114
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الفصل األول :

 أو عقد شركة بني طرفني ،حيث يدفع األول األرض والثاين غرس األشجار ،على أن تكون حصة كل منهما حصةشائعة من األرض واألشجار ،وليس الثمر فقط.
تعترب كل من املضاربة و الصيغ الشبيهة ابملضاربة عقودا يتم من خالهلا تسليم جزء من الثروة إىل طرف آخر من أجل
إدارهتا ،على أن أيخذ حصة ختتلف حسب طبيعة العقد .ففي عقد املضاربة يشرتك الطرفان يف الربح حسب النسب
املتفق عليها؛ يف حني تقع اخلسارة على رأس املال وحده ،أما يف العقود األخرى فإن انتج االستثمار أو ما خيرج من
األرض من مثر هو ما يوزع بني الطرفني حبسب حصة كل منهما يف العقد.
اثلثا  :تعريف صيغة التمويل ابملشاركة و شروطها و أنواعها
سيتم تناول أسلوب التمويل ابملشاركة من خالل النقاط التالية :
-1تعريف التمويل ابملشاركة
تعرف املشاركة على أهنا " :عقد بني املتشاركني يف رأس املال والربح ،فكل شريك يقدم ماال (لذلك قلنا هي شركة
يف رأس املال والربح معا) ،ويستحق الربح ابملال أو ابلعمل حسب االتفاق ،أما اخلسارة فهي على املال وحسب
1
نسبته".
كما تعرف املشاركة كما يلي " :هي أن يشرتك اثنان أو أكثر أبموال مشرتكة بينهم يف أعمال زراعية أو جتارية أو
صناعية أو خدمية ،ويكون توزيع األرابح بينهم حسب نسبة معلومة من الربح...أما اخلسارة فهي فقط بنسب حصص
2
رأس املال".
فاملشاركة عقد بني طرفني أو أكثر ،يساهم كل منهم بنسبة معينة يف رأس املال ،حبيث يتم اقتسام األرابح احملققة من
املشروع وفق ما مت االتفاق عليه ،على أن تشرتك مجيع األطراف يف اخلسارة الناجتة حسب مسامهة كل منهم .وتعترب
أسلواب من أساليب التمويل املستخدمة يف املصارف اإلسالمية اليت تدخل كشريك بنسبة من رأس املال يف املشاريع اليت
تراها مناسبة.
ويتم تنفيذ االستثمارات بصيغة املشاركة وفقا اجملموعة من اخلطوات هي:

3

 يقوم املصرف أوال بتحديد أهداف استثماراته ووضع خطط هلا ابلتنسيق مع خطة االستثمارات العامة للمصرف؛ -يتقدم العميل (الشريك) طالب التمويل للمصرف راغبا يف متويل مشروعه مشاركة؛

1رفيق يونس املصري النظام املصريف اإلسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.26
2مصطفى كمال السيد طايل ،القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية ،دون دار النشر ،مصر ،1999،ص.189
3حسني شحاتة ،مرجع سبق ذكره ،ص.76
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 يقوم قسم الدراسات والبحوث االستثمارية بدراسة الطلب ،فإذا كانت الدراسة جمدية يقوم ابالنتقال إىل اخلطواتالتالية؛
 تنفيذ املشروع يف ضوء اجلداول والربامج املرفقة بدراسة اجلدوى؛ يقوم املصرف مبتابعة وتقومي أداء املشروعات االستثمارية بواسطة أجهزته املختصة بذلك ،وتكون املتابعة إما ميدانيةوذلك عن طريق الزايرات امليدانية ملواقع العمل واملقابالت الشخصية مع املتعامل واالطالع على دفاتر ومستندات
العملية ،أو أن تكون ابملتابعة املكتبية عن طريق طلب تقارير دورية من املشارك عن موقف العملية وطلب ميزانيات
1
ومتابعة تطور التنفيذ؛
 ويف األخري تتم احملاسبة على نتائج املشروع وتصفية املشاركة أو جتديدها حسب رغبة الشركاء.-2شروط التمويل ابملشاركة
تتمثل جمموعة الشروط واألحكام الواجب توفرها يف عقد املشاركة حىت يكون صحيحا يف:

2

 أن يكون رأس املال من النقود املتداولة اليت تتمتع ابلقبول العام ،مع أن يكون معلوما وال يشرتط تساوي حصة كلشريك؛
 أن يتم تقدمي رأس املال من األطراف ،دون أن يكون دينا يف ذمة أحد الشركاء؛ أن يتم حتديد نصيب كل شريك يف الربح على أن يكون جزءا مشاعا غري حمدد املقدار ،وال يشرتط تساوي حصة كلشريك مع اآلخر يف الربح؛ أما اخلسارة فتوزيع حسب نسبة مشاركة كل طرف يف رأس املال إال إذا وقعت بسبب تقصري
أو إمهال من أحد املشاركني ،فيتحملها وحده؛
 أن يتم توزيع الربح بعد اقتطاع كافة املصروفات والتكاليف الالزمة لتقليب املال يف دورة جتارية كاملة؛ أن يبىن عقد املشاركة على الوكالة واألمانة ،حيث يكون كل شريك وكيال عن اآلخر وأمينا على ماله ،وللقائم علىإدارة العملية وتنفيذها نسبة حمددة من الربح مقابل عمله.
-3أنواع التمويل ابملشاركة
تتعدد أساليب املشاركة وختتلف ابختالف طبيعة التمويل وآجاله واستمرار مشاركة املصرف من عدمه ،حيث نقتصر
على ذكر األنواع التالية:
أ-املشاركة يف رأس املال املشروع  :وتسمى أيضا ابملشاركة الدائمة أو الثابتة ،حيث يقوم املصرف اإلسالمي بشراء
أسهم شركات أخرى ،أو يساهم يف رأس مال مشروعات إنتاجية أو صناعية أو زراعية ،على أن تتوىل إدارة املصرف
1عبد احلليم غريب ،مصادر و استخدامات األموال يف البنوك املشاركة على ضوء جتربتها احملاسبية و املصرفية ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية
و علوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر ،2002/2001 ،ص.278
2الغريب انصر ،مرجع سبق ذكره ،ص.161-160
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حتديد نسبة املسامهة يف خمتلف املشاريع اليت جيب أن تكون يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويف هناية كل سنة مالية
يتم حتديد كل من األرابح أو اخلسائر ونصيب كل شريك منها ،وإذا كان أحد الشركاء قائما على إدارة أعمال هذه
1
الشركة فيتم ختصيص نسبة من صايف الربح يتفق عليها.
ب-املشاركة املنتهية ابلتمليك  :وتسمى ابملشاركة املتناقصة ،وأطلق عليها هذا االسم لعدم توفر عنصر االستمرارية

فيها ،حبيث يقوم املصرف على أساس وعد منه ابلتنازل عن ملكيته يف املشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات ،خالل
2

مدة معينة ،ووفق عقد مستقل ،للطرف اآلخر الذي يصبح املالك الوحيد يف هناية الشركة.

ج-املشاركة على أساس صفقة معينة  :يعترب هذا التمويل متويال قصري األجل ،حيث يقوم املصرف اإلسالمي بتمويل
جزء من عملية جتارية أو عدة صفقات مستقلة عن بعضها ضمن املشروع نفسه ،حيصل من خالهلا على النسبة املتفق
3
عليها من الربح ،وينتهي هذا النوع من املشاركة ابنتهاء الصفقة.
املطلب الثاين  :االستخدامات متوسطة األجل
أوال  :تعريف صيغة التمويل ابإلجارة و شروطها و أنواعها.
نتناول التمويل ابإلجيار من خالل النقاط التالية :
-1تعريف التمويل ابإلجارة
تعرف اإلجارة على أهنا ":عقد على منفعة مباحة معلومة ،مدة معلومة ،من عني معلومة ،أو موصوفة يف الذمة ،أو
4
عمل بعوض معلوم".
كما تعرف أيضا":عقد يِرد على منافع األعيان املؤجرة– حمل العقد -اليت يسلمها املؤجر للمستأجر لينتفع هبا مقابل
5
أجرة معلومة ،ومعه يظل املؤجر حمتفظا مبلكية العني املؤجرة،اليت يلتزم املستأجر بردها إليه بعد انتهاء مدة اإلجيار".
يتم تنفيذ التمويل ابإلجارة يف املصارف اإلسالمية تبعا للخطوات التالية:
 يقوم املصرف بشراء أصل معني من أجل أتجريه أو بطلب من العميل املستأجر؛1قيصر عبد الكرمي اهلييت ،مرجع سبق ذكره ،ص.123
2نور الدين عبد الكرمي الكواملة ،املشاركة املتناقصة و تطبيقاهتا املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،دار النفائس ،عمان ،ط ،2008 ،1ص .42-41
3عايد فضل الشعراوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.330
4عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط ،2000، 2ص.22
5ابراهيم الدسوقي أ بو الليل ،اإلجار املنتهي ابلتمليك يف القانون الوضعي و الفقه اإلسالمي ،حبث مقدم خالل:مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة و
القانون ،اإلمارات العربية املتحدة ،2004 ،ص.1111
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 يقوم املصرف إببرام عقد استئجار بينه وبني العميل يتفقان فيه على مدة التأجري وكيفية للعني املؤجرة وغريها رفعاللجهالة يف العقد؛
 بعد انتهاء مدة العقد يكون أمام املصرف والعميل ثالثة حاالت: إما أن ينقل املصرف ملكية العني املؤجرة للمستأجر بعد دفع قيمة معينة للمصرف؛
 أو أن يتم جتديد عقد االستئجار بني الطرفني؛
 أو أن يتم أتخري األصل بني الطرفني.
-2شروط التمويل ابإلجارة
1

تتمثل شروط اإلجارة يف:
 أن يكون املؤجر مالكا للمنفعة ،فال يتعلق هبا حق للغري؛ أن تكون املنفعة معلومة علما انفيا للجهالة؛ أن يكون الثمن (األجرة) معلوما جنسا ونوعا وصفة؛ أن تكون مدة التأجري معلومة؛ يتحمل املؤجر كامل املسئوليات املتعلقة مبلكية العني املؤجرة وما يتبعها من هالك ،على أن تقع مسئوليات استخدامهاعلى املستأجر وحده.2
-3أنواع التمويل ابإلجارة
ينقسم التمويل ابإلجارة حسب مدهتا إىل:
أ-اإلجارة التشغيلية  :عقد بني طرفني على متليك منفعة ،يقوم من خالله املصرف بشراء أصل من األصول الثابتة

هبدف أتجريه إىل الغري مقابل أقساط حمددة خالل مدة زمنية معينة يرجع بعدها األصل للمصرف ليعيد أتجريه مرة
أخرى .وما مييز اإلجارة التشغيلية أهنا تعترب ضماان ألموال املصرف مبا أن األصل يبقى يف ملكيته.

ب-اإلجارة املنتهية ابلتمليك " :تتكون من عقدين مستقلني ،األول عقد إجارة يتم ابتداءا وأتخذ كل أحكام اإلجارة
يف تلك الفرتة .والثاين عقد متليك العني عند انتهاء املدة ،إما عن طريق اهلبة أو البيع بسعر رمزي حسب الوعد املقرتن

1حممود حسني الوادي و حسني حممد مسحان ،مرجع سبق ذكره ،ص.207
Imane KARICH, Le système financier islamique : de la religion à la banque ,Larcier, Bruxelle , 2002, p : 58.
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1

ابإلجارة".

فاإلجارة املنتهية ابلتمليك عقد مركب من عدة عقود ،كعقد البيع وعقد اإلجارة والوعد ابلبيع ...حيث يكون
املصرف اإلسالمي هو املؤجر والعميل هو املستأجر ،وذلك لفرتة حمدودة تنتهي بتمليك األصل إىل العميل هبة أو بسعر
2
رمزي على أساس وعد ابلبيع من قبل املصرف للمستأجر بعد انتهاء مدة اإلجارة.
اثنيا  :تعريف التمويل ابلبيع اآلجل و شروطه
يعترب التمويل ابلبيع اآلجل من األساليب التمويلية املعتمدة يف املصارف اإلسالمية وتعرضها فيما يلي:
-1تعريف التمويل ابلبيع اآلجل
يعرف البيع اآلجل على أنه ":البيع الذي يكون دفع الثمن فيه مؤجال ،أي أضيف دفع الثمن إلىأجل ،أي إىل مدة
3
مستقبلية ،فهو وصف للبيع صورة لكنه للثمن معىن ،وهو ضد البيع احلال أو البيع نقدا".
كما يعرف أيضا على أنه بيع يتم فيه تسليم السلعة يف احلال مقابل مثن (تكلفة مضاف إليها ربح يغطي التكاليف
4

اإلدارية) يسدد من قبل املشرتي يف اتريخ حمدد مستقبال.

وعليه ،يعترب البيع اآلجل نوعا من البيوع ،حيث يكون فيه املصرف اإلسالمي ابئعُا فيقوم بتسليم يف اتريخ الحق
حيدد عند السلعة عند التعاقد ،والعميل مشرتاي يسدد مثن املبيع كله أو على أقساط التعاقد.
وجتدر بنا اإلشارة إىل أن ما اتفق عليه مجهور الفقهاء هو جواز زايدة مثن السلعة يف البيع اآلجل عن مثنها يف البيع
احلال ،ذلك أن للزمن حصة من الثمن يف البيع ،على عكس الزايدة اليت تكون مقابل الزمن يف القرض ،فتعترب من قبيل
5

الراب (راب نسيئة) احملرم شرعا.

يتم التمويل ابلبيع اآلجل يف املصارف اإلسالمية تبعا للخطوات التالية:
 يتقدم العميل (املشرتي) للمصرف طالبا منه سلعة معينة؛ يدرس املصرف طلب العميل؛1حمي الدين يعقوب منيزل أبو اهلول ،اإلجارة كصيغة استثمارية متجددة ،حبث مقدم إىل  :املؤمتر الدويل للمصارف و املؤسسات املالية اإلسالمية ،اجلامعة
اإلسالمية العاملية ماليزاي ،كواال ملبور16-15 ،جوان ،2010ص ص.10 ،6
2علي أبو الفتح أمحد شتا ،احملاسبة عن عقود اإلجارة املنتهية ابلتمليك يف املصارف اإلسالمية  :من منظور إسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،
ط ،2003 ،1ص .19
3عبد السطار أبو غدة ،البيع املؤجل ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط ،2003 ،2ص.15
Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Redwood Books, Great Britain, 2000, p :133.

5رفيق يونس املصري ،مشكالت املصارف اإلسالمية ،حبث منشور يف كتاب  :قضااي معاصرة يف النقود و البنوك و املسامهة يف الشركات ،املعهد اإلسالمي
للبحوث و التدريب ،جدة ،ط ،2003 ،2ص.293
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 يقوم املصرف ابمتالك السلعة– إذا مل تكن متوفرة لديه-؛ يتم توقيع عقد البيع واالتفاق على الثمن وطريقة الدفع واآلجال؛ يقوم املصرف بتسليم السلعة حاال ،وتسلم الثمن يف اآلجال احملددة يف العقد.-3شروط التمويل ابلبيع اآلجل
تتمثل الشروط الواجب توفرها يف عقد البيع اآلجل يف ما يلي:

1

أال تكون السلعة املباعة ومثنها من األصناف الربوية؛أن يتم تسليم السلعة حال التعاقد ،ألن الثمن هو املؤجل يف هذا النوع من البيوع؛جيب االتفاق على مثن واحد حمدد ،ومدة السداد وطريقته يف العقد؛ ال حيق للبائع املطالبة ابلسداد قبل التاريخ احملدد يف العقد؛اثلثا  :تعريف صيغة التمويل ابإلستصناع و شروطه و أنواعه
-1تعريف التمويل ابإلستصناع
اإلستصناع هو ":عقد بيع بني املستصنع (املشرتي) و الصانع (البائع) ،حبيث يقوم الثاين بصناعة سلعة موصوفة
(املصنوعة) واحلصول عليها عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع وتكلفة العمل من الصانع ،وذلك يف مقابل
2
الثمن الذي يتفقان عليه و كيفية سداده".
كما يعرف على أنه ":عقد يتعهد مبوجبه أحد األطراف إبنتاج شيء معني وفقا ملواصفات مت االتفاق بشأهنا وبسعر
واتريخ تسليم حمددين .ويشمل هذا التعهد كل خطوات اإلنتاج من تصنيع وإنشاء وجتميع أو تغليف ،وال يشرتط يف
اإلستصناع أن يقوم الطرف املتعهد بتنفيذ العمل املطلوب بنفسه ،إذ إبمكانه أن يعهد بذلك العمل أو جبزء منه إىل
3
جهات أخرى تنفذه حتت إشرافه ومسئوليته".
فاإلستصناع عقد يلتزم فيه الصانع بصنع سلعة ذات مواصفات حيددها املستصنع ،يتم تسليمها يف اتريخ معني
مقابل مثن يتفق الطرفان على طريقة تسديده .وهو عقد جيمع بني خاصيتني مها:

4

 خاصية بيع السلم ،من حيث جواز أن يكون على مبيع غري موجود وقت العقد؛1فليح حسن خلف ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سبق ذكره ،ص.357
2صاحل صاحلي و نوال بن عمارة ،الصيغ التمويلية و معاجلتها احملاسبية مبصارف املشاركة ،دراسة تطبيقية ببنك الربكة اجلزائري ،جملة الباحث ،العدد،2003 ،2
ص.53
3حممود حسن صوان ،أساسيات العمل املصريف اإلسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.174
4عالء الدين الزعطري ،املصارف و ماذا جيب أن يعرف عنها ،مرجع سبق ذكره،ص.288
44

املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

 خاصية البيع املطلق العادي ،من حيث جواز كون الثمن فيه ائتمانيا ال جيب تعجيله .كما يف السلم ،وذلك ألن فيهعمال إىل جانب بيع املواد فصار يشبه اإلجارة اليت جيوز فيها أتجيل األجرة.
يتم منح التمويل بصيغة اإلستصناع يف املصارف اإلسالمية وفقا للخطوات التالية:

1

 يقدم العميل طلبا للمصرف يستصنع مبوجبه سلعة حمددة املواصفات حسب حاجته متاما؛ يقوم قسم التمويل واالستثمار بدراسة الطلب حسب معايري التمويل واالستثمار ،وحسب سياسة املصرف التمويلية؛ يف حالة املوافقة يتم توقيع عقد إستصناع يتحدد فيه املستصنع والثمن وكيفية الدفع؛ يقوم املصرف بصنع الشيء املستصنع ،ويف الغالب خيول هذه املهمة جلهة أخرى (إستصناع موازي) حبسب املواصفاتاليت مت االتفاق عليها سابقا مع العميل؛
 يقوم املصرف بتسليم السلعة املصنعة للعميل ،أو تسلها من الصانع مث تسليمها للعميل بعد التأكد من مطابقتهاللمواصفات ،مث حتصيل الثمن املتفق عليه.
-2شروط التمويل ابإلستصناع
تتمثل شروط االستصناع فيما يلي:

2

 بيان جنس املستصنع ونوعه وقدره وأوصافه املطلوبة؛ أن حيدد فيه األجل؛ جيوز يف عقد االستصناع أتجيل الثمن كله ،أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة؛ جيوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا مبقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة.-3أنواع التمويل ابإلستصناع
منيز يف عقود اإلستصناع بني الصور التالية:
أ-اإلستصناع املوازي  :يقوم هذا النوع من التمويل على عقدين ،يقوم العقد األول بني املصرف اإلسالمي ابعتباره

صانعا وطرف آخر حيتاج إىل سلعة مبواصفات معينة ،على أن يكون الثمن مؤجال ،مث يقوم املصرف إببرام عقد اثين
منفصل عن األول ،أيخذ من خالله صفة املستصنع للسلعة املوصوفة يف العقد األول ويكون الثمن فيه معجال ،على أن
3
يلتزم بتسليم السلعة للطرف األول يف الوقت املتفق عليه ،وأن حيقق رحبا من العملية؛
1حممود حسني الوادي و حسني حممد مسحان ،املصارف اإلسالمية ،مرجع سبق ذكره ،ص.193
2علي أمحد السالوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.844
3حممد سليمان األشقر ،عقد اإلستصناع ،حبث منشور يف كتاب  :حبوث فقهية يف قضااي اقتصادية معاصرة ،ج ،1دار النفائس ،عمان ،ط،1998 ،1
ص.240
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ب-اإلستصناع بدفعات  :يستخدم هذا النوع من التمويل يف العمليات اليت تتطلب موارد مالية كبرية ،وصورته أن يتم

دفع مثن العملية على أقساط وحسب املراحل اليت يتم تنفيذها ،حبيث تتناسب مبالغ الدفعات مع تكاليف املرحلة اليت يتم
1
الدفع إلجنازها.
املطلب الثالث  :االستخدامات قصرية األجل
أوال  :تعريف صيغة التمويل ابملراحبة و شروطها و أنواعها
تعترب صيغة املراحبة من بني األساليب التمويلية األكثر استخداما من طرف املصارف اإلسالمية ،سنتناوهلا كما يلي :
-1تعريف التمويل ابلراحبة
2

تعرف املراحبة على أهنا  ":بيع السلعة ابلثمن الذي اشرتاها به وزايدة ربح؛ معلوم للعاقدين".

كما تعرف أيضا أبهنا عقد بني العميل واملصرف ،يبيع من خالله املصرف سلعة حمددة من طرف العميل على أن
3

تكون كل من تكلفة الشراء والربح معلومني.

من التعريفني السابقني يتضح أن املراحبة نعترب شكال من أشكال التمويل اليت تعتمدها املصارف اإلسالمية ،حيث
ميول املشرتي (العميل) بسلعة معينة من البائع (املصرف بتكلفة شراء وربح معلومني لكال املتعاقدين.
وتتم خطوات بيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية على النحو التايل:

4

 يتقدم العميل للمصرف بطلب شراء سلعة حيدد مواصفاهتا الكاملة؛ يقوم املصرف بدراسة الطلب املقدم إليه من عميله ،ويف حالة املوافقة على شراء السلعة لنفسه إذا مل تكن موجودة لديهيوضح للعميل مقدار الثمن الذي سيشرتي به السلعة وما تتكلفه من مصروفات خمتلفة مث يتم االتفاق معه على سعر
البيع متضمنا الربح؛
 يقوم املصرف إببرام عقد وعد ابلشراء مع العميل؛ يشرتي املصرف بعد ذلك السلعة لنفسه طبقا للمواصفات املطلوبة ويتملكها؛ بعد متلك املصرف للسلعة واستالمها  -حيث تقع عليه مسؤولية اهلالك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الردبعيب خف -يقوم بتحرير عقد البيع بينه وبني العميل ،حيث تسري آاثره طبقا ألحكام البيوع يف الشريعة اإلسالمية.

1فليح حسن خلف ،مرجع سبق ذكره ،ص.386
2عالء الدين زعطري ،مرجع سبق ذكره ،ص.90
Ibrahim Warde,Op. Cit., p :133.

4سعد الدين بن حممد الكيب ،بيع املراحبة و التطبيق املعاصر ،جملة البحث العلمي اإلسالمي ،لبنان ،2004 ،ص.87
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-2شروط التمويل ابملراحبة

حىت يصح عقد املراحبة جيب أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط ندرجها فيما يلي:

1

 أن يكون مثن السلعة معلوما؛ أن يكون الربح معلوما ألنه جزء من الثمن؛ أن يكون املبيع حاضرا وجبميع املواصفات املتفق عليها يف العقد؛ أن يكون عقد البيع األول صحيحا خاليا من أي راب.-3أنواع التمويل ابملراحبة
تعترب صيغة املراحبة نوعا من بيوع األمانة اليت تقوم على أساس رأس املال ،مبعىن أن املشرتي فيها أيمتن البائع يف
إعالمه برأس مال املبيع؛ وهو أحد أهم شروط عقد املراحبة ،سواء أبرم بني طرفني ويسمى عقد مراحبة بسيطة أو بني ثالثة
2
أطراف فيصبح عقد مراحبة مركبة حبيث أن:
أ-عقد املراحبة البسيطة  :عقد يتم مباشرة بني العميل واملصرف اإلسالمي الذي يكون مالكا للسلعة حمل العقد ،حبيث
تشرتى بناء على دراسته ألحوال السوق؛
ب-عقد املراحبة املركبة (املراحبة لآلمر ابلشراء)  :عقد يلتزم من خالله العميل بشراء السلعة من املصرف اإلسالمي
الذي يقوم بشرائها نقدا من طرف اثلث بناء على طلب العميل وابملواصفات املتفق عليها.
اثلثا  :تعريف التمويل ابلسلم و شروطه و أنواعه
نتناول فيما يلي بيع السلم بتعريفه وشروط العقد وأنواعه:
-1تعريف التمويل ابلسلم
3

يعترب السلم" عملية مبادلة مثن مببيع ،والثمن عاجل أو مقدم ،واملبيع آجل أو مؤجل".

فالسلم عقد بيع يقوم على تسليم مثن السلعة (رأس مال السلم) من املشرتي (رب السلم أو املسلم) عند إبرام العقد،
على أن يتم تسليم السلعة (املسلم فيه) من قبل البائع (املسلم إليه) يف أجل معلوم ،حبيث تكون وفق املواصفات احملددة.
تتم عملية التمويل ابلسلم يف املصارف اإلسالمية وفقا للخطوات التالية:

1

1مصطفى كمال السيد طايل ،مرجع سبق ذكره ،ص.202
2عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت ،مرجع سبق ذكره ،ص .515-514
3حممد عبد احلليم عمر  ،اإل طار الشرعي و االقتصادي و احملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،جدة ،ط،3
 ،2004ص.14
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 يتقدم املتعامل بطلب للحصول على متويل بطريقة بيع السلم حيدد فيه السلعة اليت سيبيعها للمصرف ومثن البيع ووقتالتسليم؛
 يقوم املصرف بدراسة الطلب من الناحية االئتمانية وضمن معايري التمويل واالستثمار املعروفة؛ يتم إبالغ املتعامل بتفاصيل موافقة املصرف على طلبه ،فإذا اتفق الطرفان يتم توقيع عقد بيع السلم؛ يدفع املصرف كامل الثمن املتفق عليه عند إبرام العقد ،وذلك عن طريق فتح حساب للعميل وإيداع املبلغ يف حسابه؛ يقوم املصرف ابستالم البضاعة يف اآلجال احملددة إبحدى الطرق التالية: يستلم املصرف السلعة يف اآلجال احملددة ويتوىل تصريفها مبعرفته؛·
 يوكل املصرف البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظري أجر متفق عليه؛·
 توجيه البائع لتسليم السلعة إىل طرف اثلث (مشرتي) مبقتضى وعد مسبق منه بشرائها.
-2شروط التمويل ابلسلم
2

تتمثل الشروط الواجب توفرها يف عقد السلم بناء على ما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي يف ما يلي:

 السلع اليت جيري فيها عقد السلم تشمل كل ما جيوز بيعه وميكن ضبط صفاته ويثبت دينا يف الذمة ،سواء كانت مناملواد اخلام أم املزروعات أم املصنوعات؛
 جيب أن حيدد لعقد السلم أجل معلوم ،إما بتاريخ معني ،أو الربط أبمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه خيتلفيسريا ال يؤدي للتنازع كموسم احلصاد؛
 األصل تعجيل قبض رأس مال السلم يف جملس العقد وجيوز أتخريه ليومني أو ثالثة ولو بشرط ،على أن ال تكون مدةالتأخري مساوية أو زائدة عن األجل احملدد للسلم؛
 ال مانع شرعا من أخذ املسلم (املشرتي) رهنا أو كفيال من املسلم إليه (البائع)؛ جيوز للمسلم مبادلة املسلم فيه (املبيع) بشيء آخر -غري النقد  -بعد حلول األجل ،سواء كان االستبدال جبنسه أمبغري جنسه ،وذلك بشرط أن يكون البدل صاحلا ألن جيعل مسلما فيه برأس مال السلم؛
املسلم فيه
 إذا عجز املسلم إليه عن تسليم املسلم فيه عند حلول األجل ،فإن املسلم خيري بني االنتظار إىل أن يوجد َوفسخ العقد وأخذ رأس ماله ،وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إىل ميسرة؛
املسلم فيه ،ألنه عبارة عن دين ،وال جيوز اشرتاط الزايدة يف الديون عند
 ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم َالتأخري؛
 -ال جيوز جعل الدين رأس مال للسلم ألنه من بيع الدين ابلدين.

1حسني حممد مسحان و موسى عمر مبارك ،حماسبة املصارف اإلسالمية ،دار املسرية ،ط ،2009 ،1ص.183-182
2علي أمحد السالوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.612
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-3أنواع التمويل ابلسلم
يتم التمييز بني ثالثة أنواع لعقود السلم ندرجها فيما يلي:1

أ-بيع السلم البسيط  :يقوم املصرف اإلسالمي مبوجبه بتقدمي رأس مال السلم عاجال ،واستالم املسلم فيه آجال يف

موعد يتفق عليه الطرفان .يتم التعامل هبذه الصيغة من التمويل مع التجار واملزارعني والصناعيني واملقاولني واحلرفيني؛

ب-بيع السلم املوازي  :يقوم فيه املصرف اإلسالمي بشراء كمية من سلعة موصوفة بتسليم مستقبلي ،مث يقوم بعد

ذلك ببيع كمية مماثلة من السلعة نفسها موصوفة أيضا وبنفس موعد التسليم ،فيتمكن من حتقيق ربح يتمثل يف الفرق
2
بني السعرين وقت الشراء ووقت البيع؛
ج-بيع السلم ابلتقسيط  :يتم فيه االتفاق على تسليم كل من املسلم فيه ورأس مال السلم أبقساط أو دفعات ،حيث
يسلم املصرف اإلسالمي دفعة معينة من الثمن على أن يتسلم الحقا ما يقابلها من سلعة ،مث يسلم دفعة أخرى من
ويتسلم ما يقابلها الحقا ،ويستمر البيع حسب ما مت االتفاق عليه بني الطرفني.
اثلثا  :تعريف التمويل ابلقرض احلسن و خطواته
نعرض فيما يلي تعريف القرض احلسن واخلطوات منحه يف املصارف اإلسالمية:
-1تعريف التمويل ابلقرض احلسن
يعرف القرض احلسن على أنه ":عقد بني طرفني أحدمها املقرض واآلخر املقرتض ،يتم مبوجبه دفع مال مملوك
3
للمقرض إىل املقرتض على أن يقوم األخري برده أو رد مثله إىل املقرض يف الزمان واملكان املتفق عليهما".
فالقرض احلسن عقد خيتلف عن القرض الربوي الذي متنحه البنوك التقليدية للمقرتضني ،إذ حيصل من خالله طالب
التمويل على مبلغ من املصرف اإلسالمي على أن يرده أو يرد ما مياثله دون أن مينح أي زايدة عليه ألهنا تعترب من الراب
املنهي عنه".غري أنه جيوز للمصرف أن أيخذ مقابال عن التكاليف اإلدارية الفعلية شرط أن ال تكون نسبة من أصل
4
القرض أو زايدة مقابل األجل".
وقد اجتهت املصارف اإلسالمية إىل منح القروض احلسنة يف ظل ظروف غري عادية لعمالئها من مودعني ومسامهني

1فليح حسن خلف ،مرجع سبق ذكره ،ص.349-348
2غسان حممود إبراهيم و منذر قحف ،االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم ؟ ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،2002 ،1ص.179
3حممد حممود العجلوين  ،البنوك اإلسالمية ( أحكامها و مبادئها وتطبيقاهتا املصرفية) ،مرجع سبق ذكره ،ص .341
Imane KARICH, Op,Cit., p :60.
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املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

عن طريق خصم الكمبيالة التجارية القصرية األجل بدون مقابل ،وتقوم أحياان مبنح قروض حسنة لغاايت إنتاجية يف
1
خمتلف احلاالت واملساعدة على متكني املستفيد من القرض لتحسني مستوى دخله ومعيشته.
-2خطوات التمويل ابلقرض احلسن
2

تتمثل خطوات منح القرض احلسن يف املصارف اإلسالمية فيما يلي:
 يتقدم طالب القرض بطلب مكتوب إىل املصرف يسجل فيه بياانته الشخصية والغرض من القرض؛ تتم دراسة الطلب للتأكد من كفاءة العميل يف عمله و سلوكه الشخصي يف الوفاء ابلتزاماته ،حبيث يتم االستعالم عنهعن طريق دراسة حالته ميدانيا أو عن طريق طلب حبث اجتماعي من الشؤون االجتماعية يف بعض احلاالت؛
 يتم تقدمي الضماانت املطلوبة للمصرف الشخصية والعينية؛ تسليم املصرف القرض للعميل بعد استقطاع املبلغ املتفق عليه ابعتباره مصاريف إدارة القروض؛ يتابع املصرف تسديد أقساط القرض دون احلصول على فائدة؛ إذا توقف العميل عن السداد فإننا منيز بني حالتني :إما أن يقدم الضامنني له بسداد قيمة القرض ،على أن يتابعاملصرف معهم حتصيل كامل املبلغ ،أو يقوم املصرف مبساعدة العميل املتعثر وانتظاره إىل أجل آخر.
وجتدر اإلشارة إىل أن القرض احلسن ال يكون فقط من املصرف ملن احتاج إليه وتوفر على الضماانت الكافية للوفاء
به ،وإمنا يكون أيضا من املودعني إىل املصرف اإلسالمي ،تربعا منهم له ،وإن مل يكن هلم غرض يف إقراضه ،ملالءته ،وإمنا
3

غرضهم حفظ أمواهلم.

 1عبد القادر جعفر جعفر ،العمل املصريف اإلسالمي يف ظل القوانني السارية ،مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع و املأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل
اخلريي ،ديب31 ،ماي3-جوان ،2009 ،ص.24
2حممد عبد احلليم عمر ،أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغرية ،جملة دراسات اقتصادية ،مركز البصرية للبحوث و الدراسات اإلنسانية ،اجلزائر،
العدد ،5مارس ،2005ص.48
 3كامل صكر القيسي ،دور املؤسسات املصرفية يف التنمية االجتماعية ،دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي ،ديب ،ط ،2008 ،1ص.34
50

املداخل النظرية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

الفصل األول :

خالصة الفصل األول

تعترب املصارف اإلسالمية مؤسسات مالية مصرفية ،واقتصادية ،واجتماعية ،وتنموية ،تقوم على تلقي األموال من
خمتلف املتعاملني للقيام ابلوظائف واألنشطة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وترمي من خالل ذلك إىل حتقيق جمموعة من
األهداف اليت ختدم الفرد واجملتمع واالقتصاد ككل.
تعمل املصارف اإلسالمية إىل جنب املصارف التقليدية ،غري أن ما مييزها هو ابتعادها عن التعامل على أساس الفائدة
سواء يف تقدمي اخلدمات املصرفية ،أو يف العمليات التمويلية واالستثمارية ،اليت أمجع الفقهاء على حرمتها ابعتبارها من
الراب احملرم يف الكتاب والسنة النبوية الشريفة.
وال تعترب الفائدة الضابط الوحيد الذي حيكم عمل املصارف اإلسالمية ،فهناك جمموعة أخرى من الضوابط اليت يتعني
عليها أن تراعيها يف أداء خمتلف أنشطتها ،كالغرر والظلم ابعتبارمها يضران مبصلحة أحد طريف العقد.
ابإلضافة إىل هذا ،فإن املصارف اإلسالمية تويل اهتماما ابلغا حلفظ أموال املتعاملني معها ،ابعتباره مطلبا أساسيا يف
الشريعة اإلسالمية ،ويكون ذلك من خالل استثماره يف املشروعات احلقيقية ال الومهية ،واليت حتقق تنمية اقتصادية
واجتماعية ،واالبتعاد عن اكتنازه ،وهبذا يؤدي املال وظيفته يف االقتصاد اإلسالمي الذي يعتربه وسيلة لتسهيل املعامالت
ال سلعة يتجر فيها.
وعلى هذا األساس جند أن املصارف اإلسالمية تنفرد مبجموعة متميزة من صيغ التمويل واالستثمار اليت متيز جانب
استخدامات األموال يف ميزانيتها ،واليت تقوم على أساس أهم قاعدتني يف العمل املصريف اإلسالمي واللتان تقضيان أبن
الغنم ال يتأتى إال بتحمل الغرم ،وأن اخلراج ال يكون إال بوجود الضمان؛ وهو األمر الذي يد ّ ل على وجود اختالف
يف طبيعة عمل املصارف اإلسالمية عن نظريهتا التقليدية.
ورغم ذلك ،فإن املصارف التقليدية تفرض وجودها على الساحة املصرفية ،وتعترب منافسا ذا خربة طويلة مبقارنتها
ابملصارف اإلسالمية؛ وهو األمر الذي جيعل هذه األخرية مطالبة ابستحداث منتجات متويلية واستثمارية الستقطاب
أكرب شرحية من املتعاملني.
ويكون ذلك من خالل تبين مفهوم اهلندسة املالية ،وهذا ما يستدعي البحث يف أمهيتها ودورها يف تطوير العمل
املصريف اإلسالمي.
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الفصل الثاني :
الهندسة المالية اإلسالمية
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اهلندسة املالية اإلسالمية

الفصل الثاين :

متهيد
حتتاج املؤسسات املالية لتشكيلة متنوعة من األدوات واملنتجات املالية املبتكرة ،اليت متكنها من إدارة سيولتها بصورة
مرحبة ،فضال عن مسامهتها يف احملافظة على بقائها وتطورها ،واملؤسسات املصرفية اإلسالمية ابعتبارها مؤسسات مالية،
فهي حباجة إىل تلك األدوات واملنتجات ،لكن املشكل املطروح يف هذه األخرية ليس يف توفرها ،بل يف مدى توافقها مع
الشريعة اإلسالمية ،ومن هنا تربز أمهية اهلندسة املالية اإلسالمية كأداة مناسبة إلجياد منتجات وأدوات مالية مبتكرة جتمع
بني املصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية.
سنحاول يف هذا الفصل التعرف على اهلندسة املالية ،اهلندسة املالية اإلسالمية ومزااي تطبيقات اهلندسة املالية
اإلسالمية ،فضال عن أوجه االختالف بينها وبني مثيالهتا التقليدية ،وذلك من خالل املباحث الثالث التالية:
 املبحث األول  :ماهية اهلندسة املالية . املبحث الثاين  :ماهية اهلندسة املالية اإلسالمية. -املبحث الثالث  :منتجات اهلندسة املالية و اإلسالمية و إدارة املخاطر.
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الفصل الثاين :
املبحث األول  :ماهية اهلندسة املالية

تعتمد املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف بقاءها وتطورها بشكل كبري على منتجاهتا وخدماهتا املالية املقدمة ملختلف
عمالئها ،وتلعب اهلندسة املالية الدور احملوري يف تطور املنتجات ،األدوات واخلدمات املالية املقدمة من طرف هذه
املؤسسات ،وسنتطرق يف هذا املبحث إىل املطالب التالية :
املطلب األول  :مفهوم اهلندسة املالية.
املطلب الثاين  :عوامل ظهور اهلندسة املالية.
املطلب الثالث  :أدوات اهلندسة املالية و الغرض من استخدامها.
املطلب األول  :مفهوم اهلندسة املالية
تعترب اهلندسة املالية مصدرا من مصادر اإلبداع واالبتكار الذي حتتاج إليه املؤسسات املالية على اختالف أنواعها
وخاصة منها املصارف ،من أجل تلبية االحتياجات التمويلية واالستثمارية للعمالء؛ األمر الذي يضمن هلا بقاءها
واستمرارية نشاطها يف ظل بيئة تسودها التنافسية.
أوال  :تعريف اهلندسة املالية
يعترب مفهوم اهلندسة املالية مفهوم قدمي قدم التعامالت املالية ،لكنه يبدو حديثا نسبيا من حيث املصطلح
والتخصص ،ومعظم تعاريف اهلندسة املالية مستخلصة من وجهات نظر الباحثني الذين يطورون النماذج والنظرايت ،أو
مصممي املنتجات املالية يف املؤسسات املالية ،هلذا جند اختالف تعريفات هذا املصطلح حبسب الزاوية اليت ميكن النظر
منها إليه 1،هناك جمموعة من التعارف للهندسة املالية ،من بينها تعريف اجلمعية الدولية للمهندسني املاليني (: )IFE
تتضمن اهلندسة املالية التطوير والتطبيق املبتكر للنظرية املالية واألدوات املالية إلجياد حلول للمشاكل املالية املعقدة
2
والستغالل الفرص املالية فاهلندسة املالية ليست أداة ،بل هي املهنة اليت تستعمل األدوات.

3

ويعرفها فينرين أبهنا" التصميم والتطوير والتنفيذ ألدوات وعمليات مبتكرة ،وصياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل".

وهذا التعريف يعين أن اهلندسة املالية تتضمن ثالث أنواع من األنشطة وهي:
1حممد كرمي قروف ،اهلندسة املالية كمدخل علمي لتطوير صناعة املنتجات املالية اإلسالمية ،امللتقى الدويل األول حول  :االقتصاد اإلسالمي ،الواقع ..ورهاانت
املستقبل  ،جامعة غرداية24-23 ،فيفري  ،2011ص.3
2عبد الكرمي قندوز  ،اهلندسة املالية اإلسالمية  ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد ،20العدد  ،2007 ،02:ص.10
3سامي بن إبراهيم السويلم ،التحوط يف التمويل اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط ،2007 ،1ص .105نقال عن :
Finnerty, J.,Financial Engineering in Corporate Finance : An Overview, Financial Management,1988 , vol. 17, pp :14-33.
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الفصل الثاين :
-ابتكار أدوات مالية جديدة ،مثل :بطاقات االئتمان؛

ابتكار آليات متويلية جديدة من شأهنا ختفيض التكاليف اإلجرائية ألعمال قائمة ،مثل التبادل من خالل الشبكةالعاملية والتجارة االلكرتونية؛
1
ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية ،مثل إدارة السيولة أو الديون ،أو إدارة االئتمان.واالبتكار املقصود ليس جمرد االختالف عن السائد ،بل ال بد أن يكون هذا االختالف متميزا إىل درجة حتقيقه
ملستوى أفضل من الكفاءة واملثالية ،ولذا فال بد أن تكون األداة أو اآللية التمويلية املبتكرة حتقق ما ال تستطيع األدوات
2
واآلليات املتداولة حتقيقه.
وانطالقا من التعاريف املقدمة عن اهلندسة املالية ،فقد تبني لنا أن اهلندسة املالية تعين التصميم والتطوير والتنفيذ
ملنتجات وأدوات مالية مبتكرة من أجل حل مشاكل التمويل ،وتتميز األدوات املبتكرة هنا أبهنا تستطيع حتقيق مستوى
أفضل من الكفاءة والفعالية ال تستطيع األدوات املتداولة حتقيقه.
واهلدف من اهلندسة املالية هو خفض التكاليف وزايدة العائد ،ابإلضافة إىل ذلك فاهلندسة املالية هتدف إىل نقل
املخاطر من طرف إىل أخر ،وابلتايل فهي تعترب أداة إلدارة املخاطر.
اثنيا  :نشأة اهلندسة املالية
ظهرت اهلندسة املالية للوجود يف منتصف الثمانينات هبدف إعانة وخدمة شركات األعمال يف مواجهة املخاطر
والتخلص من القيود التشريعية والضغوط اليت يفرضها السوق وبيئة املشاريع .ففي لندن فتحت البنوك إدارات ملساعدة
شركات األعمال يف مواجهة املخاطر اليت يسببها هلا عمالئها وإجياد حلول لتلك املشكالت وتعد من احملاوالت األوىل
لتطوير منتجات أسواق املال وكانت تلك بداية ظهور اهلندسة املالية ،ويف عام  1992أنشئ االحتاد الدويل للمهندسني
املاليني لرعايتهم واالرتقاء بصناعة اهلندسة املالية ،وأصبح هذا االحتاد يضم حنو  2000عضوا من شىت أحناء العامل.
وعموما ميكن تلخيص تطور مفهوم اهلندسة املالية عرب تطورات أسواق املال العاملية يف جماالت االبتكارات املالية ،واليت
3
نوجزها يف احلاالت األربعة التالية:
اتساع وتعدد أدوات االستثمار املتاحة يف أسواق املال ،وقد أدى ذلك إىل زايدة سيولة السوق ،وإاتحة مزيد منالتمويل عن طريق جذب مستثمرين جدد وتقدمي فرص جديدة للباحثني عن التمويل؛
1إبراهيم مزيود و رشيد بوعافية  ،اهلندسة املالية كمدخل لتطوير صناعة املنتجات املالية اإلسالمية ،امللتقى الدويل الثاين حول  :األزمة املالية الراهنة و البدائل
املالية و املصرفية (النظام املصريف اإلسالمي منوذجا) ،املركز اجلامعي مخميس مليانة6-5 ،ماي ،2009ص.8
2عبد الكرمي قندوز  :األزمة االقتصادية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي ،مؤمتر كلية العلوم اإلدارية الدويل الرابع(اجتاهات عاملية) ،جامعة الكويت-15،
16ديسمرب،2010ص.3
3حممد كرمي قروف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.4-3
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الفصل الثاين :

إجياد أدوات إدارة املخاطر ،واليت مكنت من إعادة توزيع املخاطر املالية طبقا لتفصيالت املستثمرين للمخاطر؛تعدد وتنوع اسرتاتيجيات االستثمار نتيجة لتعدد وتنوع وجتدد أدوات االستثمار ،خاصة املشتقات املالية؛1
تطوير أدوات الراجحة بني األسواق ،مما مكن من حتسني التكاليف وزايدة العائد واالنفتاح على األسواق العاملية.املطلب الثاين  :عوامل ظهور اهلندسة املالية
شهدت أسواق املال العاملية منذ بداية الستينات من القرن املاضي ثورة يف جماالت االبتكارات املالية ،واليت شكلت
اللبنة األوىل لتبلور مفهوم اهلندسة املالية ،هذه األخرية اليت ستهتم اببتكار األدوات احلديثة وأدوات إدارة املخاطر ابلشكل
الذي يضمن للشركات التخطيط ملستقبلها وخدمة أهدافها ،وميكن تلخيص أهم العوامل اليت سامهت يف ظهور اهلندسة
املالية كاآليت :
-1ظهور االتحييااا

املتيلفة للستيثسري واال ي اليسويل  :تلعب الوسائط املالية من (بنوك ،شركات أتمني،

شركات استثمار ومساسرة ...اخل) الدور األساسي يف نقل األموال من وحدات الفائض املايل إىل وحدات العجز املايل،
وميكن القول أبن هذه املهمة كان من املمكن لألفراد القيام هبا أبنفسهم ،من دون احلاجة لوجود الوسائط املالية ،لكن
قيام األفراد هبذا العمل يؤدي إىل عدم الفعالية وقلة يف الكفاءة ،وعلى الرغم من ذلك فإن ظهور االحتياجات اجلديدة
واملتطورة لوسائل متويل خمتلفة من حيث التصميم وتواريخ االستحقاق جعل من الصعب على هذه الوسائط املالية بصورهتا
التقليدية ومهامها القدمية من إشباع رغبات املستثمرين واملشاركني يف أسواق املال عموما ،ولذلك ظهرت احلاجة لالبتكار
والبتداع وسائل جديدة ملقابلة هذه االحتياجات ،وهي من مهام اهلندسة املالية.
-2تقنيا املعلوما و مفهوم التوق العريضة  :أثرت تقنيات املعلومات علي القطاع املايل أتثريا كبريا ،سواء حدوده

ومفهومه أو طريقة عمله ،فقد أثر احلاسوب على أشياء أساسية يف هذا السوق مثل ماهية النقود نفسها ،وعلى أشياء

فرعية مستحدثة مثل كيفية عمل التحويالت النقدية بني العمالء ،ولكن ظهور شبكات االتصال ابلذات ساعد على
حتويل األسواق العاملية املتعددة واملنفصلة إىل سوق مايل كبري ،تنعدم فيه احلواجز الزمانية واملكانية ويصل مداه إىل مدى
وصول املعلومة املرسلة .ونظرا ألن هناك احتياجات خمتلفة يف أجزاء خمتلفة من العامل املرتابط بواسطة هذه الشبكات ،فقد
أصبح من السهل تصميم االحتياجات ومقابلتها ابالعتماد على قاعدة عريضة وواسعة من املشاركني يف هذا السوق
العاملي الكبري ،مما سهل على املهندسني املاليني تصميم أوراق وأدوات مالية تليب رغبات واحتياجات املتعاملني يف هذا
السوق.

1عبد الكرمي قندوز  ،اهلندسة املالية اإلسالمية ،مرجع سبق ذكره ،ص.12
56

اهلندسة املالية اإلسالمية

الفصل الثاين :

-3ظهور مفهومي الكفاءة والفعالية :يعين مفهوم الفعالية يف سوق املال مدى مقدرة السوق على مقابلة احتياجات

املشاركني فيه ،بينما تعين الكفاءة املدى الذي تستطيع فيه هذه األسواق مقابلة هذه االحتياجات بتكلفة قليلة  ،وبسرعة
1
ودقة عاليتني.
ميكن كذلك إضافة أسباب أخرى ساعدت على ظهور مفهوم اهلندسة املالية واتساع انتشارها ،ومن بني هذه
العوامل:
زايدة عدد األسواق املنظسة اجلديدة :حيث أدت زايدة عدد األسواق املنظمة اجلديدة لألسهم املستقبلية واملقايضاتواالبتكارات يف االتصاالت وتقنية احلاسبات خالل السنوات األخرية إىل ختفيض تكاليف التجارة واألدوات املالية
2
النمطية بشكل كبري جدا ،ومن مث زايدة جماالت استخدام اهلندسة املالية بشكل واسع.

زايدة املتاار واحلااة إىل إدارهتا :فقد أصبحت التقلبات يف األسعار (أسعار السلع وأسعار الفائدة وأسعار العمالتوأسعار األسهم والسندات) ،خاصة بعد التوجه العاملي لرفع احلواجز أمام تدفقات رأس املال عرب احلدود اجلغرافية
والسياسية والتطور اهلائل يف سرعة االتصال واالنتقال ،والتحول االقتصادي من اقتصادايت تركز على العمالة إىل
اقتصادايت كثيفة املعرفة ،كل هذا أدى إىل التقلبات الكبرية وغري املتوقعة يف احمليط االقتصادي العاملي ككل ،مما شكل
خطرا كبريا على مؤسسات األعمال إذ هدد وجودها ،ونتيجة لذلك أصبح من الضروري إنتاج منتجات مالية جديدة
3

وتطوير قدرات عالية للسيطرة على املخاطر املالية.

حماولة االسيفادة م النظام املايل :إذ يعرب النظام املايل عن اهليئات واألعوان واآلليات اليت تسمح لبعض األعوانخالل فرتة زمنية معينة ابحلصول على موارد التمويل ،ولآلخرين ابستخدام وتوظيف مدخراهتم .وتتوقف فعالية النظام املايل
على قدرته على تعبئة االدخار وضمان أفضل ختصيص للموارد 4،وهو ما يدفع األعوان االقتصاديني إىل التفكري يف كيفية
االستفادة من النظام املايل ابلطريقة اليت يرغبون فيها ،وبشكل كفء ،وكذا يف تطوير أدوات أو آليات جديدة للوصول
5
إىل حلول مثلى ملشاكلهم التمويلية ،أو الستغالل الفرص االستثمارية.

1حممد كرمي قروف ،مرجع سبق ذكره ،ص.5-4
2املرجع السابق ،حممد كرمي قروف ،ص.5
3عبد الكرمي قندوز ،صناعة اهلندسة املالية ابملؤسسات املالية اإلسالمية ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن
بوعلي ،الشلف ،2007/2006 ،ص .8-7
4عبد اجمليد قدي  ،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية (دراسة حتليلية تقيمية) ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2003 ،ص.260
 5حممد كرمي قروف ،مرجع سبق ذكره،ص.6
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الفصل الثاين :
املطلب الثالث :أدوا اهلندسة املالية والغرض م اسيتدامها

نظرا ملختلف التغريات اليت تشهدها البيئة االقتصادية واملالية واالستثمارية السيما يف وقتنا الراهن أصبح من الضروري
البحث املستمر على أدوات ومنتجات مالية تواكبها ،حيث يتطلب التغري يف األسعار والتضخم وأسعار الصرف وأسعار
العمالت البحث عن أدوات أقل تكلفة وأدىن خماطرة وذات أعلى عائد.
أوال :أدوا اهلندسة املالية
تشكل التقلبات غري املتوقعة خطرا كبريا على مؤسسات األعمال ،لذلك عملت املؤسسات املالية على تطوير
منتجات ومشتقات جديدة للتمكن من إدارة املخاطر وللتحوط منها ،لكن وابلرغم من أن تلك املشتقات مل تستهدف
1

خلق املخاطر ،إال أهنا أدت إىل تعاظمها وهددت إبفالس الكثري من املؤسسات اليت تتعامل معها.

وقبل أن ننتقل إىل احلديث عن أدوات اهلندسة املالية ،سوف نقوم بعرض أهم التعاريف الواردة للمشتقات املالية ،
حيث تعرف أبهنا " عقود تشتق قيمتها من قيمة األصول املعنية ( أي األصول اليت متثل موضوع العقد) واألصول اليت
تكون موضوع العقد تتنوع ما بني األسهم و السندات و السلع و العمالت األجنبية...اخل ،وتسمح املشتقات للمستثمر
بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداء األصل موضوع العقد ،ومن أهم املشتقات :عقود اخليارات ،العقود
2
املستقبلية ،العقود اآلجلة ،عقود املبادالت".
كما عرفها بنك التسوايت التابع لصندوق النقد الدويل على أهنا " عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول املالية
حمل التعاقد ،ولكنها ال تقتضي أو تتطلب استثمار ألصل مايل من هذه األصول ،وكعقد بني طرفني على تبادل
املدفوعات على أساس األسعار أو العوائد ،فإن أي انتقال مللكية األصل حمل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غري
3

ضروري".

واهلدف من هذه العقود هو تبادل املخاطر وليس األصل ،هلذا فإن تسوية العقد تتم غالبا من خالل فروق األسعار
وليس نقل ملكية األصل ،فإذا اخنفض سعر السهم يف اختيار البيع مثال فإن الطرف املقابل يدفع الفرق يف السعر بني
سعر السوق والسعر املتفق عليه يف العقد( سعر التنفيذ) 4،لذلك توصف أغلب هذه العقود على أهنا صورية ،حيث
تنتهي يف الغالب على حصول أحد الطرفني على فروق األسعار.

1منرية بباس ،الضوابط الشرعية للتعامل يف املشتقات املالية ،امللتقى العلمي الدويل حول  :األزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية ،جامعة فرحات
عباس ،سطيف ،اجلزائر21-20 ،أكتوبر ،2009ص.3
2طارق عبد العال محاد  ،املشتقات املالية (املفاهيم ،إدارة املخاطر ،احملاسبة) ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2001 ،ص.5
3منرية بباس ،مرجع سبق ذكره ،ص.3
4سامي بن إبراهيم سويلم  ،مدخل إىل أصول التمويل اإلسالمي ط ،1مركز النشر العلمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،السعودية ،2011 ،ص.90
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الفصل الثاين :
-1عقود اخليارا

عقد اخليار هو" اتفاق بني طرفني لفرتة متفق عليها (حىت انتهاء صالحية العقد)  ،ويعطي هذا العقد لصاحبه
(مشرتي اخليار ) احلق وليس االلتزام ،يف شراء أو بيع عدد حمدد من أصل معني ( أسهم مثال ) بسعر حمدد سلفا ( سعر
التنفيذ أو سعر املمارسة )  ،ومن أجل ممارسة حقه يقوم مشرتي اخليار بدفع عالوة لبائع اخليار ( حمرر العقد)"بتصرف يف
1
التعريف.
و تستخدم اخليارات كأداة للتحوط ضد خماطر أسعار الفائدة وخماطر السوق ،...وإذا قرر مشرتي اخليار التنفيذ فإن
2

ابئع اخليار يصبح ملزم ابلتنفيذ ألن قرار البائع هو اتبع لقرار املشرتي وهي ميزة مهمة يف عقود اخليارات.

تصنف اخليارات إىل أنواع عدة حسب املعيار املتخذ يف التقسيم ،ومن بني أهم هذه التقسيمات جند:
أ-األنواع الرئيتية  :و اليت تظم :
 خيار الشراء :هو عقد يعطي ألحد الطرفني احلق يف شراء عدد معني من األوراق املالية لفرتة معينة وبسعرحمدد ،وتستخدم خيارات الشراء يف حالة توقع ارتفاع األسعار.

-

خيار البيع :هو عقد يعطي ألحد الطرفني احلق يف بيع عدد معني من األوراق املالية خالل فرتة معينة وبسعر
3

حمدد يف العقد ،ويستخدم هذا النوع من اخليارات يف حالة توقع اخنفاض أسعار األوراق املالية يف املستقبل.

 عقد اخليار املزدوج :هو عقد جيمع بني خيار البيع وخيار الشراء ،ومبقتضاه يصبح حلامله احلق يف أن يكونشاراي لألوراق املالية حمل التعاقد أو ابئعا هلا ،وذلك رهن مبصلحة الشاري حيثما كانت ،فإذا ارتفعت أسعار
4

السوق خالل فرتة العقد كان شاراي ،وإذا اخنفضت كان ابئعا.
ب-موعد تنفيذ الصفقة  :و ينقسم إىل :

 اخليار األمريكي :ميكن ملشرتي اخليار وفق النمط األمريكي التنفيذ يف أي يوم بني اتريخ إبرام االتفاق واتريخاستحقاق العقد.

 اخليار األورويب :وهو اخليار الذي يعطى احلق ملشرتيه يف التنفيذ ( املمارسة) فقط يف اتريخ انتهاء صالحية5

العقد.

Xavier Greffe, Mathilde Maurel , économie Globale, Dalloz, Paris, France, 2009, p 541.
Frederic Mishkin , Monnaie, banque et marchés financiers, 8e édition, Pearson, Paris-France, 2008,p10.

1

2

3منرية بباس ،مرجع سبق ذكره ،ص.4-3
4منية قزيز  ،املشتقات املالية كأداة لتغطية خماطر السوق املالية ،مذكرة ماسرت ،غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،جامعة قاصدي
مرابح ،ورقلة ،اجلزائر ،2011/2010 ،ص.59
Salih N. Neftci, principles of Financial Engineering, Second Edition, Elsevier, Canada, 2008, P205.
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الفصل الثاين :
-2العقود اآلالة

العقود اآلجلة هي" عقود يلتزم فيها البائع أن يسلم للمشرتي األصل حمل التعاقد يف املستقبل بسعر حمدد ،وعند
اتريخ االستحقاق ،ويقوم كل من البائع واملشرتي ابلوفاء اباللتزامات امللقاة على عاتقيهما ( الدفع ،التسيلم)  ،وفقا
للشروط املتفق عليها يف البداية .وابلتايل ميكن شراء العقود اآلجلة دون املطالبة بدفع مثنها يف احلاضر ،كما ميكن بيع
العقود اآلجلة دون إلزامية تسليمها يف الوقت احلاضر" 1،ابختصار العقد اآلجل هو االلتزام بشراء أو بيع أصل معني يف
اتريخ مستقبلي حمدد وبسعر متفق عليه" 2،إذن العقود اآلجلة هي بيع املؤجل ابملؤجل.
وتتميز العقود اآلجلة بكوهنا بسيطة االستعمال ابملقارنة مع العقود املالية األخرى ،وتستخدم هذه األخرية من قبل
عديد األعوان االقتصاديني من أجل التحوط ضد اآلاثر السلبية للتغريات غري املتوقعة اليت حتدث يف األسعار (معدالت
3
الصرف ،وأسعار السلع األساسية ،ومعدالت الفائدة...اخل).
-3العقود املتيقبلية
العقد املستقبلي هو اتفاق بني طرفني ،الطرف البائع ويطلق عليه صاحب املركز القصري ،والطرف املشرتي ويطلق
عليه صاحب املركز الطويل ،يقضي هذا االتفاق بتسليم البائع للمشرتي أصل حقيقي أو أصل مايل يف اتريخ الحق يطلق
عليه اتريخ التسليم ،وذلك على أساس سعر يتفق عليه عند التعاقد .وعلى طريف العقد أن يودع كل منهما لدى السمسار
الذي يتعامل معه مبلغا نقداي أو أوراق مالية حكومية أذوانت اخلزينة على األخص ،متثل نسبة ضئيلة من سعر العقد
يطلق عليها اهلامش املبدئي ،والغرض من هذا اهلامش هو إثبات اجلدية وحسن النية من الطرفني ،كما يستخدم ألغراض
4
التسوية اليومية ،إذا ما تعرض احد الطرفني للخسائر نتيجة لتغري سعر الوحدة حمل العقد يف غري صاحله.
ابختصار ميكن تعريف العقود املستقبلية أبهنا عقود آجلة متداولة يف أسواق منظمة .وتتشابه العقود املستقبلية مع
العقود اآلجلة بدرجة كبرية  ،وتوجد بعض االختالفات بني العقود املستقبلية والعقود اآلجلة ميكن تلخيصها كالتايل:

5

 العقود املستقبلية تعقد ويتم تداوهلا يف أسواق منظمة ،وهذا ما جيعل هذه العقود أكثر سيولة من العقود اآلجلة،6

وابلتايل فالبائع واملشرتي ميكنه أن يغري موقفه يف أي وقت ،بينما تعقد العقود اآلجلة يف أسواق غري منظمة.

1

Philippe Brunner , DICTIONNAIRE DE LA BOURSE, 3e édition, Paris,France, 2011, p 73.
Christophe Chorro, Introduction à la théorie des options financières, lien : www.christophe.chorro.fr.
3
Michel Agiletta , macroéconomie financière (finance, croissance et cycles), 4 e édition, la découverte, paris,France , 2005, p 57.
2

4منري إبراهيم هندي  ،الفكر احلديث يف إدارة املخاطر ،ج ،2منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.92
ASWATH DAMODARAN , Finance d’entreprise (Théorie et Pratique), 2e édition, De Boeck, Bruxelles, Belgique, 2008, p 476.
Jonathan Berk, Peter DeMarzo ,Finance d’entreprise, PEARSON, Paris ,France, 2008, p 970.
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الفصل الثاين :

 ميكن معرفة الربح و اخلسارة اخلاص ابملشرتي أو البائع يف العقود املستقبلية طوال فرتة العقد ،ألن هذه العقود يتمتسويتها يوميا ،أما يف العقود اآلجلة ال ميكن معرفة الربح و اخلسارة إال عند اتريخ االستحقاق؛
1
العقود املستقبلية تتطلب دفع هامش للبورصة ،وهذا من أجل جتنب خماطر العجز عن السداد أو املخاطر االئتمانية؛ختتلف العقود املستقبلية عن العقود اآلجلة يف كوهنا حتكمها معايري موحدة ،أي أهنا متجانسة ومنطية (معيارية) ،مخالف العقود اآلجلة اليت ال ختضع ملعايري حمددة ،بل تتم حسب الشروط املتفق عليها بني املتعاقدين؛
ميكن تسوية العقود املستقبلية قبل اتريخ االستحقاق ( التسوية يومية ألهنا تتداول يف بورصات منظمة) ،يف حني ال2
ميكن تسوية العقود اآلجلة إال عند اتريخ االستحقاق.
-4عقود املبادال
"هي اتفاق بني طرفني ملبادلة موجودات أو سلسلة من التدفقات النقدية خالل مدة حمددة من الوقت سبق
حتديدها ،فالتبادل ابألساس هو استبدال سلعة بسلعة أخرى يف ظل وجود طرفني لكل منهما الرغبة يف التنازل عن سلعته
3

مقابل حصوله على سلعة الطرف األخر".

ومت التفاوض على أول عقد مبادلة يف بداية عام  ، 1980منذ ذلك التاريخ ازدهرت سوق املقايضة ،وهذه املنتجات
4
هي اآلن ذات أمهية كربى يف سوق املشتقات خارج البورصة.
اثنيا  :أغراض اسيتدام أدوا اهلندسة املالية
تستخدم أدوات اهلندسة املالية لتحقيق ثالث سلوكيات أساسية ،سوف نتطرق إليها فيما يلي:
-1اليحوط
يعرف التحوط أبنه" اإلجراءات اليت تتخذ حلماية املال من التقلب الغري املتوقع و الغري املرغوب للعاقد ،و هو يعرف
6
أحياان ابخلطر املايل" 5.والتحوط يراد به عموما جتنب املخاطر قدر اإلمكان.

وتستخدم أدوات اهلندسة املالية للتحوط ضد خماطر تقلبات أسعار الفائدة أو أسعار األوراق املالية أو غريها ،دون
ASWATH DAMODARAN, Op. cit., p 476.
Salih N. Neftci, Op. cit., p70.

1
2

3حاكم حمسن الربيعي وآخرون  ،املشتقات املالية (عقود املستقبليات ،اخليارات ،املبادالت) ،ط ، 1اليازوري ،عمان،األردن ، 2011 ،ص. 18
John Hull, Gestion des risques et institutions financières, 2e édition, Pearson, paris , France, 2010, p30.

4

5عبد الرحيم عبد الرمحان الساعايت ،حنو مشتقات مالية إسالمية إلدارة املخاطر التجارية ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد ، 2جدة،
السعودية ،1999 ،ص.57
6سامي بن إبراهيم السويلم  ،التحوط يف التمويل اإلسالمي،ط،1املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،البنك اإلسالمي للتنمية،جدة،السعودية،2007،ص.66
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1

أن يكون هلذه اإلسرتاتيجية أثر كبري على العوائد املتوقعة.

يتضح دور املشتقات املالية يف التحوط من خالل استخداماهتا ،فمثال تستخدم العقود اآلجلة للوقاية من تقلب
األسعار السوقية للسلع و ألذوانت اخلزينة أو السندات أو القروض أو حىت أسعار الفائدة ،و عندها تسمى العقود
2
اآلجلة ألسعار الفائدة.
-2اجملازفة
ال يقتصر استخدام املشتقات بغرض التحوط فحسب ،بل ميتد إىل املضاربة من أجل حتقيق األرابح واالستفادة من
فروق األسعار دون أن يكون هناك نية التملك احلقيقي لألصول 3،وتعرف املضاربة أبهنا " بيع وشراء ال بقصد قبض
األرابح الدورية اإلرادية ،بل بقصد جين ربح رأمسايل من الفروق الطبيعية اليت حتدث يف األسعار".
يتم استخدام أدوات اهلندسة املالية يف اجملازفة عن طريق حماولة استغالل التقلبات السوقية املتوقعة يف األسعار و
معدالت الصرف و الفائدة و التأثري املرتبط بذلك على بعض األصول أو االلتزامات مبا يسمح بتحقيق مكاسب نتيجة
حدوث زايدات سعريه يف قيمة عقود املشتقات املرتبطة بتلك األصول أو االلتزامات.فمثال تستخدم العقود اآلجلة يف
املضاربة ،حيث يقوم املستثمر الذي يعتقد أن قيمة اجلنيه اإلسرتليين مثال سوف ترتفع ابلنسبة للدوالر األمريكي ميكنه أن
يضارب عن طريق اختاذ مركز طويل يف عقد آجل 4،وذلك بشراء عقد آجل يتضمن شراء اجلنيه اإلسرتليين بسعر السوق
يف الوقت احلاضر ،وعند تنفيذ العقد يف املستقبل يقوم املستثمر ببيع اجلنيه اإلسرتليين بسعر السوق حلظة تنفيذ العقد
وحتقيق أرابح رأمسالية نتيجة شراء اجلنيه اإلسرتليين بسعر منخفض وبيعه بسعر مرتفع.
 -3املرااحة
متثل املراجحة شكال من أشكال اجملازفة 5،حيث يتم من خالهلا تقييد أو تثبيت ربح عدمي املخاطرة عن طريق
الدخول بشكل متزامن يف معامالت يف سوقني أو أ كثر ،حيث تكون اجملازفة ممكنة عندما يصبح هناك عدم توافق ( أو
6
عدم توازن) بني سعر عمليات التسليم اآلجل ألصل ما و السعر النقدي.
أصبح احتمال إجراء عملية املراجحة ضئيال ،نظرا للتطور اهلائل يف نظم االتصال واملعلومات اليت تربط تعامالت
1
خمتلف األسواق املالية العاملية.
1حلسن دردوري ،دور األدوات املالية احلديثة يف الصناعة املصرفية وانعكاساهتا على النظام املصريف ،امللتقى العلمي الدويل حول:األزمة املالية واالقتصادية الدولية
واحلوكمة العاملية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف21-20 ،أكتوبر ،2009ص.10
2عبد الكرمي قندوز ،صناعة اهلندسة املالية ابملؤسسات املالية اإلسالمية ،مرجع سبق ذكره ،ص.42
3منرية بباس ،مرجع سبق ذكره ،ص.2
4عبد الكرمي قندوز ،صناعة اهلندسة املالية ابملؤسسات املالية اإلسالمية ،مرجع سبق ذكره ،ص.43
5املرجع السابق ،عبد الكرمي قندوز ،ص.43
6طارق عبد العال محاد ،مرجع سبق ذكره ،ص.31
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1حلسن دردوري ،مرجع سبق ذكره ،ص.10
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املبحث الثاين  :ماهية اهلندسة املالية اإلسالمية

ظهرت اهلندسة املالية اإلسالمية منذ أكثر من  1400سنة ،أي مع جميء الشريعة اإلسالمية ابألحكام الشرعية،
حيث دعت هذه األخرية إىل اإلبداع واالبتكار حلل املشاكل املالية وإشباع احلاجات االقتصادية للمسلمني ،لكن يف
إطار القواعد والضوابط الشرعية  ،و قد أخذت صورا متجددو و متنوعة متناسبة مع تطور احليات االقتصادية و تغري
التناوالت الفقهية للعلماء.
سيتم تناول هذا املبحث ضمن املطالب التالية:
املطلب األول  :مفهوم اهلندسة املالية اإلسالمية.
املطلب الثاين  :اهلندسة املالية اإلسالمية و التقليدية ؛املزااي،أوجه االختالف.
املطلب الثالث  :مناهج و اسرتاجتيات تطوير منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية.
املطلب األول  :مفهوم اهلندسة املالية اإلسالمية
تعرب اهلندسة املالية عن االبتكار و التجديد احلاصل يف جمال الصناعة املالية و املصرفية و ذلك من خالل ابتكار
أدوات مالية قابلة للتداول يف السوق املايل يف إطار القواعد و الضوابط اليت تتوافق مع أحكام الشريعىة اإلسالمية.
أوال  :تعريف اهلندسة املالية اإلسالمية و أمهيتها
-1تعريف اهلندسة املالية اإلسالمية
إن مفهوم اهلندسة املالية من املنظور اإلسالمي ال خيتلف عنه من املنظور التقليدي إال يف أن األول يكون ضمن
جمموعة من الضوابط اليت تضعها الشريعة اإلسالمية حلماية األطراف املشاركة يف العمليات التمويلية واالستثمارية من
الظلم وأكل أمواهلم ابلباطل ،ولتحقيق الصاحل العام.
من هذا املنطلق ميكن تعريف اهلندسة املالية اإلسالمية على أهنا ":جمموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم
والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات والعمليات املالية املبتكرة ،ابإلضافة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل وكل
1

ذلك يف إطار توجيهات الشرع احلنيف".

1فتح الرمحن علي حممد صاحل ،أدوات سوق النقد اإلسالمية ،مدخل اهلندسة املالية اإلسالمية ،جملة املصريف ،العدد ،26بنك السودان ،اخلرطوم،2002 ،ص.9
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-2أمهية اهلندسة املالية اإلسالمية
1

تكمن أمهية اهلندسة املالية اإلسالمية يف:

توفري التكاليف نتيجة ملا يتحقق من وفورات احلجم الكبري؛ فاملصاريف اإلدارية العامة وتكلفة اخلدمات املالية تتوزععلى حجم أكرب؛
ابتكار منتجات مالية إسالمية جديدة يدعم استقطاب األموال ،وابلتايل يزيد من القدرة التمويلية للمؤسسة املصرفيةاإلسالمية ،خصوصا إذا أتكد أصحاب األموال من أن املعامالت املالية خالية مما قد خيالف الشريعة اإلسالمية ،وهذا ما
يدعم فكرة جذب املدخرات وابلتايل املسامهة يف االستثمار؛
توزيع املخاطر نظرا لتنوع أشكال االستثمارات وآجاهلا ،وميكن اعتبار صناديق االستثمار واحدة من بني األدوات اليتتساهم يف توزيع املخاطر املالية بسبب تعدد منافذ االستثمار فيها سواء قصري أو متوسط أو طويل األجل ،وابلتايل حتقيق
رغبات خمتلف املستثمرين؛
القيام ابألحباث والتنبؤات السوقية واإلفصاح الدوري لدعم شفافية السوق ومعرفة حاجات املستثمرين ،وإمداد اجلهاتاملعنية ابلبياانت املطلوبة ،وابلتايل تنشيط املناخ االستثماري؛
املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على حد سواء.اثنيا  :خصائص اهلندسة املالية اإلسالمية
هتدف اهلندسة املالية اإلسالمية كما التقليدية إىل خلق منتجات جديدة أو حتسني املنتجات القائمة ،غري أن
اهلندسة املالية اإلسالمية تنفرد خباصيتني ميكن اعتبارمها من القيود اليت تضبط عمليات االبتكار املايل يف املؤسسات املالية
2
اإلسالمية ،ندرجها فيما يلي:
-1املصداقية الشرعية
يقصد ابملصداقية الشرعية توافق منتجات اهلندسة املالية مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع جتنب اخلالفات الفقهية
حول املنتج ،وهذا يعين أنه من الواجب الوصول إىل أكرب قدر من املنتجات اليت ختلو قدر اإلمكان من اجلدل الفقهي
وحترتم ضوابط املعامالت يف االقتصاد اإلسالمي.

1إبراهيم عبد احلليم عبادة ،مؤشرات األداء يف البنوك اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،ط ،2008 ،1ص .113-112
2سامي بن إبراهيم السويلم ،صناعة اهلندسة املالية ،نظرات يف املنهج اإلسالمي ،مركز البحوث ،شركة الراجحي املصرفية لالستثمار ،السعودية، 2004 ،
ص .16-15
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-2الكفاءة االقتصادية

إن املقصود من الكفاءة االقتصادية هو تلبية احتياجات املتعاملني أبقل تكلفة ممكنة ،فتسارع وترية احلياة االقتصادية
املعاصرة والتقدم التقين يف عامل االتصاالت واملعلومات ،يتطلب تطوير أساليب التعامل االقتصادي إىل أقل حد ممكن من
القيود وااللتزامات.
وحىت حيقق املنتج اإلسالمي جانب الكفاءة االقتصادية ،يتوجب على املهندس املايل دراسة االحتياجات التمويلية
واالستثمارية بدقة؛ وهو األمر الذي من شأنه أن يربط بني االحتياج احلقيقي والتمويل النقدي ،ليؤدي يف النهاية إىل
الوصول إىل تشكيلة متنوعة من املنتجات اليت تتيح إمكانية تلبية خمتلف الرغبات وابلتايل حل املشكالت التمويلية.
اثلثا  :مبادئ اهلندسة املالية اإلسالمية
تتمثل أهم املبادئ اليت جيب أن تقوم عليها اهلندسة املالية اليت تراعي ضوابط أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يلي:

1

-1مبدأ متوازن
يقتضي هذا املبدأ حتقيق التوازن بني خمتلف األطراف املشاركة يف العملية التمويلية واالستثمارية ،وتعترب األساس الذي
يقوم عليه االقتصاد اإلسالمي للوصول ابألداء االقتصادي إىل الوضع األمثل ،ابعتبار أنه اقتصاد حيقق التوافق بني
النشاط الرحبي الذي تعتمده الفلسفة الرأمسالية ،والنشاط غري الرحبي الذي تقوم عليه الفلسفة االشرتاكية.
-2مبدأ التكامل
إن األساس الذي يقوم عليه التمويل اإلسالمي هو ارتباطه ابإلنتاج احلقيقي ،حيث أن النقود جيب أن تنقلب إىل
سلعة أو منفعة ،مث تنقلب هاتني األخريتني إىل نقود وهكذا ،وهي املعادلة اليت تقوم عليها تقريبا كل صيغ التمويل
واالستثمار اليت تعمل وفقها املؤسسات املصرفية اإلسالمية ،ومنها :املراحبة واإلجارة واملشاركة واملضاربة وغريها.
وابلتايل فإن هذا املبدأ يقوم على ضرورة وجود تكامل بني االقتصادين النقدي والعيين ،وهذا يقتضي أن تقوم
املنتجات املالية اإلسالمية على توسيط السلع وحدوث تبادل حقيقي ،وليس جمرد مبادلة نقد بنقد املنايف ملبادئ الشريعة
اإلسالمية ،وهو ما يؤدي ابلضرورة إىل توليد قيمة مضافة وثروة حقيقية يف اجملتمع.

1سامي بن إبراهيم السويلم ،التحوط يف التمويل اإلسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .120-110
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-3مبدأ احلل

ينص هذا املبدأ على أن األصل يف املعامالت احلل واملشروعية ،إال إذا خالفت نصا شرعيا ،ويقتضي أبن دراسة
أصول احملرمات يف املعامالت املالية هو األهم ،مبا أن دائرة احلرام تتميز بضيقها على عكس دائرة احلالل .وتعد هذه
القاعدة األساس يف فهم وتطوير منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية.
إن هلذه القاعدة أتثريها العملي يف حترير عقلية االبتكار والتجديد لدى القائمني على التطوير يف املؤسسات املالية
اإلسالمية من األحكام الشرعية التفصيلية اليت تؤدي إىل تباطؤ طرح األفكار اجلديدة اليت من شأهنا أن تنقلب إىل
منتجات مبتكرة.
-4مبدأ املناسبة
يقتضي هذا املبدأ تناسب العقد مع اهلدف املقصود منه ،حبيث يكون العقد مناسبا ومالئما للنتيجة املطلوبة من
املعاملة؛ وهذا يعين أنه البد من مالئمة الشكل مع املضمون ،وتوافق الوسائل مع املقاصد .فالصورة تعد أساسا مقبوال
لتقومي املنتج ما مل تتعارض مع احلقيقة عمال بقاعدة" العربة ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين "اليت تعين االلتزام ابملعىن
واملقصود إذا كان ذلك ينايف اللفظ.
املطلب الثاين  :اهلندسة املالية اإلسالمية و التقليدية؛املزااي،أوجه االختالف.
إن لتطبيقات اهلندسة املالية اإلسالمية العديد من املزااي ،اليت توفرها للمؤسسات املصرفية اإلسالمية يف حال طبقتها
ابلشكل املناسب،كما تشرتك اهلندسة املالية اإلسالمية مع نظريهتا التقليدية يف أن كل منهما يعمل على تصميم وتطوير
األدوات واملنتجات املالية املبتكرة هبدف الوصول إىل حلول ملشاكل التمويل.
أوال  :مزااي تطبيقات اهلندسة املالية اإلسالمية
حيقق تطبيق اهلندسة املالية اإلسالمية يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية كثريا من املزااي ،نعرض أمهها فيما يلي:
-1زايدة قدرهتا التنافسية من خالل تلبية االحتياجات املتزايدة لطاليب التمويل ،وابلشكل املناسب ،من خالل هندسة
وتصميم (على سبيل املثال) متويالت خاصة ابملشروعات الصغرية ،وأخرى خاصة ملشروعات قطاع معني ،ومتويالت
ممنوحة حملدودي الدخل  ...وهكذا .وبذلك تشمل الفائدة مجيع األطراف ،وهذه ميزة للهندسة املالية اإلسالمية ليست
متوافرة يف نظريهتا التقليدية؛
-2ابتكار وتطوير أدوات للتحوط وإدارة املخاطر ،وكذا إجياد التقنيات واالسرتاتيجيات املالئمة للتعامل مع خماطر
1

املؤسسات املصرفية اإلسالمية؛

1عبد الكرمي قندوز ،ضعف اهلندسة املالية حتد يواجه املؤسسات املالية اإلسالمية ،صفحة الكرتونية ملوقع الباحث :
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-3جتنب تقليد منتجات املؤسسات املالية التقليدية وتوفري البدائل هلا ،حيث أن اهلندسة املالية اإلسالمية هي وسيلة
لإلبداع والتطوير وإجياد املنتجات اإلسالمية البديلة للمنتجات التقليدية ،وهذا يتطلب توفر املهندسني املاليني الشرعيني و
1
االهتمام بعمليات البحث والتطوير؛
-4تعمل اهلندسة املالية اإلسالمية على مساعدة املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف إدارة سيولتها بصورة مرحبة ،فضال عن
توفريها للمرونة املناسبة لالستجابة ملتغريات البيئة االقتصادية؛
2
-5إجياد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة جتمع بني املصداقية الشرعية و الكفاءة االقتصادية؛
-6تعمل على تسليح املؤسسات املصرفية اإلسالمية مبختلف األدوات واملنتجات املالية املبتكرة حىت تستطيع مواجهة
خمتلف األزمات ،فضال عن دعم استقرارها ،وخري دليل على هذه امليزة هو صمود املؤسسات املصرفية اإلسالمية أمام
األزمة املالية العاملية  2008ومواصلة منو يف عز هذه األزمة ،ويرجع الفضل يف ذلك إىل منتجات اهلندسة املالية
اإلسالمية.
يالحظ أن املؤسسات املصرفية اإلسالمية ال تستخدم هذه التطبيقات ابملستوى املطلوب من الناحية العملية ،حيث
توجد طاقات كامنة يف الصناعة املالية اإلسالمية غري مستغلة ،ومن هنا جيب على املؤسسات املصرفية اإلسالمية لضمان
دميومة منوها استغالل هذه الطاقات.
اثنيا  :أوجه االختالف بني اهلندسة املالية اإلسالمية و التقليدية
إن االبتكار يف اهلندسة املالية اإلسالمية ال يؤدي إىل جتاوز أحكام الشريعة اإلسالمية على النحو الذي جيري يف
اهلندسة املالية التقليدية ،وميكن التماس السبب يف ذلك يف اجلوانب التالية:
-1أن حوافز االنضباط ابلنظم اإلسالمية أكرب من تلك املتعلقة ابلنظم غري اإلسالمية ،فحافز التدين حافز عميق لدى
املسلمني ،ومن شأنه أن حيد من حماوالت االلتفاف على األحكام الشرعية الصرحية ،بينما جند اهلندسة التقليدية ال متلك
حوافز ذاتية لاللتزام بروح األحكام واللوائح القانونية ،وعليه فمجرد بروز الفرصة للربح كاف يف االلتفاف عليها.
-2أن األحكام الشرعية نفسها أكثر انضباطا وإحكاما وتناسقا من األنظمة الوضعية  ،ويرتتب على ذلك أن احملافظة
على األحكام الشرعية أيسر من احملافظة على األنظمة الوضعية ،نظرا لوجود اخللل والتناقض هلذه األخرية مبا ال يسمح
للمتعاملني ابحملافظة عليها ،خالفا لألحكام والقواعد الشرعية.

1أمحد الكردي ،دور اهلندسة املالية يف تطوير الصريفة اإلسالمية ،صفحة
2حممد كرمي قروف  ،مرجع سبق ذكره ،ص.11

الكترونية لموقع الباحث . http://www.kenanaonline.com :
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-3أن األحكام الشرعية هتدف إىل حتقيق مصلحة املتعاملني هبا ،فااللتزام حيقق هذه املصاحل مبا جيعل املتعاملني أكثر رضا
وقناعة هبا ،بينما األنظمة الوضعية ال تفرق بني املصاحل اجلزئية واملصاحل الكلية ،وبني مصاحل مجاعات الضغط واملصاحل
1
العامة ،وتبعا لذلك ينشأ التنافر بني مصلحة املتعاملني وبني هذه األنظمة.
وابختصار ميكن القول أن اهلندسة املالية اإلسالمية ختتلف عن مثيالهتا التقليدية من حيث التزامها ابلضوابط
الشرعية.
املطلب الثالث :مناهج و اسرتاجتيات تطوير منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية
إن ما جيمع عليه خرباء املصرفية اإلسالمية هو ضرورة إتباع املنهج اإلبتكاري الذي ميكن املؤسسات اإلسالمية على
اختالف أنواعها من مواكبة التطورات السريعة اليت تشهدها الساحة املالية؛ وذلك من خالل إجياد منتجات ذات
مصداقية شرعية وكفاءة اقتصادية.
وللوصول إىل هذا اهلدف تتبىن املؤسسات املصرفية اإلسالمية جمموعة من املناهج واالسرتاتيجيات يف إطار تطوير
منتجاهتا.
أوال  :مناهج تطوير منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية
-1منهج احملاكات
يعتمد هذا األسلوب على تقليد املنتجات املالية التقليدية مع توسيط السلع ،وإدراج بعض الضوابط الشرعية عليه،
حيث تكون نتائجه حمددة مسبقا ويؤدي إىل اآلاثر نفسها اليت يؤدي إليها ذاك املنتج ،وما مييز هذا األسلوب أنه سهل
يف تطبيقه ،ويوفر الكثري من اجلهد والوقت يف عملية البحث والتطوير ،وهو األسلوب األكثر ممارسة يف واقع الصناعة
املالية اإلسالمية.
رغم املزااي اليت يتمتع هبا هذا األسلوب ،إال أن له العديد من السلبيات اليت نوردها يف النقاط التالية:

2

تعترب الضوابط الشرعية جمرد قيود شكلية ال حقيقة هلا وال قيمة اقتصادية من ورائها ،حيث تصبح عبئًا أمام الصناعةاملالية اإلسالمية وجمرد تكلفة إضافية حتمل للعميل رغم أهنا حتّقق النتيجة نفسها؛
مت تصميم منتجات الصناعة املالية التقليدية ملعاجلة املشكالت واألزمات اليت تتعرض هلا ،وابلتايل يؤدي أسلوب احملاكاةإىل النتائج نفسها؛ واألجدر أن تكون منتجات الصناعة املالية اإلسالمية حال هلا؛
تبعية الصناعة املالية اإلسالمية لنظريهتا التقليدية يفقدها شخصيتها وخصوصيتها وفلسفة عملها؛1سامي بن إبراهيم السويلم  ،صناعة اهلندسة املالية ،نظرات يف املنهج اإلسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.11
2عبد احلليم غريب ،االبتكار املايل يف البنوك اإلسالمية ،واقع وآفاق ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،العدد ،9
 ،2009ص .235-234
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تقليد مجيع املنتجات الرائدة يف السوق لن يكون أبي شكل من األشكال يف صاحل الصناعة املالية اإلسالمية ،لذا عليهاأن تقتبس تلك اليت تتالءم وفلسفة العمل املايل اإلسالمي ومبادئه.
-2منهج التحوير
تعتمد هذه اإلسرتاتيجية بشكل كبري على منتجات مالية شرعية للوصول إىل منتجات جديدة ،فيمكن االنطالق
من منتج واحد للحصول على منتج جديد ،أو البدء مبنتجني أو أكثر للوصول إىل منتج واحد .تؤدي هذه الطريقة إىل
اشتقاق العديد من املنتجات املقبولة واليت يبقى فقط إعادة النظر يف جوانبها الشرعية ألنه ليس ابلضرورة أن نصل إىل
1
منتج يراعي ضوابط الشريعة اإلسالمية حىت ولو كان األصل حالال.
-3منهج األصالة و االبتكار
يعتمد هذا األسلوب على القيام بدراسة مستمرة الحتياجات العمالء مث العمل على تطوير األساليب الفنية والتقنية
املناسبة هلا ،ليكون بذلك إسرتاتيجية الستقطاب أكرب نسبة من السوق .تعترب هذه الطريقة أكثر جدوى وإنتاجية رغم
تكلفتها املرتفعة واليت تتجه إىل االخنفاض إىل مستوى التكلفة احلدية للمنتجات املالية.
من املهم على املؤسسة املالية اإلسالمية أن تفرق بني احلاجة والوسيلة ،هذه األخرية اليت تعترب سببا للوصول إىل
2
احلاجة ،فالسلع واخلدمات تعترب حاجة فيما متثل النقود وسيلة لتلبيتها.
اثنيا  :اسرتاجتيات تطوير منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية
تتمثل أهم هذه االسرتاتيجيات فيما يلي:

3

-1إسرتاجتية اخلروج من اجلدل الفقهي
تعترب إسرتاتيجية اخلروج من اجلدل الفقهي إحدى أهم اإلسرتاتيجيات اليت جيب على املؤسسات املصرفية اإلسالمية
أخذها بعني االعتبار يف ابتكار خمتلف منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية ،واليت يتم طرحها لتلبية خمتلف االحتياجات
التمويلية واالستثمارية للعمالء.
وعلى الرغم من أن اخلالف الفقهي يعترب من بني الظواهر اإلجيابية يف الفقه اإلسالمي ،ألنه وجد بسبب اختالف
الزمان واملكان والظروف؛ إال أنه كذلك يعترب من بني نقاط الضعف اليت حتول دون وجود معايري موحدة للعمل املايل
اإلسالمي.
1سامي بن إبراهيم السويلم ،التحوط يف التمويل اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة  ،ط ،2007 ،1ص.131-130
2املرجع السابق،ص.133
3أمحد حممد نصار ،إسرتاتيجيات االبتكار املايل يف املصارف اإلسالمية  ،جريدة الغد ،العدد  ،2005/07/29 36025متوفر على املوقع :
http://www.alghad.jo.com
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-2إسرتاجتيات التميز يف الكفاءة االقتصادية

املبتكرات املالية اليت تقوم هبا املؤسسات املصرفية اإلسالمية ال يكفيها اليوم أن يكون هلا تكييف فقهي معني ،وإمنا
جيب أن تكون ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة ابملبتكرات املالية التقليدية ألن املنافسة وعدم وجود فوارق جوهرية بني
املنتجات املالية اليت تطرحها املؤسسات املصرفية بشكل عام جتعل الطلب على هذه املنتجات مران جدا ،أي أن هذه
املنتجات النمطية تتسم مبخاطر السوق العالية حلساسيتها ألي تغري يف السوق ،كذلك جيب على املبتكرات املالية يف
املؤسسات املصرفية اإلسالمية أن تتجنب املساعدة يف زايدة اآلاثر االقتصادية السلبية مثل التضخم والبطالة وسوء توزيع
الثروة واآلاثر السلبية للعوملة.
-3إسرتاجتية االتفاق مع السياسات و التشريعات احلكومية
تعمل املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف بيئة حتكمها القوانني والتشريعات والسياسات احلكومية اليت تسعى إىل حتقيق
اهلدفني التاليني:
حتقيق مصلحة الفرد واجملتمع يف شىت جماالت احلياة؛جعل مصلحة اجملتمع متطابقة مع مصلحة الفرد.إن املؤسسات املصرفية اإلسالمية ومن خالل عملها على تطوير واستحداث منتجات مالية تفي ابالحتياجات
التمويلية واالستثمارية ،عليها أن حترص كل احلرص على مراعاة حتقيق اهلدفني السابقني ،وعدم اخلروج عنهما ،ألن
االقتصاد كل ال يتجزأ وأي خلل يف جزء يظهر يف اآلخر ،أي أن حتقيق مصلحة فردية دون النظر أو االهتمام إىل أثرها
على اجملتمع ،هو حبد ذاته ختطيط غري سليم ومضر ،فمن واجبها العمل ابلقاعدة الفقهية" ال ضرر وال ضرار".
-4إسرتاجتية التميز يف خدمة اجملتمع
يعترب القطاع اخلريي جزءا ال يتجزأ من االقتصاد اإلسالمي ،فالعمل اخلريي خاصية متيز املؤسسات املالية اإلسالمية
عن نظريهتا التقليدية؛ لذا فقد كان لزاما على املؤسسات املالية اإلسالمية مبختلف أنواعها أن تراعي خدمة اجملتمع يف
هذا اجلانب ألن فيه تلبية حلاجاته الروحية وتعظيما ملنفعته األخروية ،وذلك من خالل تقدمي منتجات مالية تليب هذه
احلاجة ،واالستفادة من األفكار الواردة يف مباحث الزكاة والوقف والصدقات يف املدوانت الفقهية ،وكيفية تطبيقها على
أرض الواقع ،مثل إدارة صناديق الزكاة والقيام ابلنظارة على الوقف.
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املبحث الثالث  :منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية و إدارة املخاطر

يقوم املهندسون املاليون اإلسالميون و بصفة متجددة اببتكار منتجات إسالمية تراعي ضوابط الشريعة اإلسالمية
من خالل ترمجة املثل و القيم اليت جاء هبا اإلسالم ،و لكون املؤسسات املصرفية اإلسالمية جزء من نظام مايل عاملي
حتكمه نظرايت و آليات ال تفرق بني العمل املصريف اإلسالمي و غريه من األعمال املصرفية القائمة على الفوائد فإهنا
تتعرض للمخاطر اليت أتتيها من هذا النظام .
سيتم تناول هذا املبحث ضمن املطالب التالية :
املطلب األول  :املنتجات املستحدثة
املطلب الثاين  :التصكيك اإلسالمي
املطلب الثالث  :إدارة املخاطر ابستخدام اهلندسة املالية اإلسالمية و حتدايهتا.
املطلب األول  :املنتجات املستحدثة
لقد كان من بني ما أفرزته جهود املهندسني املاليني ابتكار جمموعة من املنتجات التمويلية واالستثمارية اليت تليب
احتياجات ورغبات فئة معينة من املتعاملني ،لكن هذا االبتكار يف الصناعة املالية اإلسالمية ال يؤدي إىل جتاوز األحكام
الشرعية على النحو الذي جيرى يف املؤسسات التقليدية.
أوال  :املنتجات التمويلية
-1منتج التورق املصريف
يعرف التورق على أنه ":متلك أصول بثمن مؤجل مث بيعها بثمن حال لغري من اشرتيت منه ،و التورق نسبة إىل
الورق ،و مسي بذلك ألن املشرتي الذي يشرتي السلعة ال يقصد السلعة إمنا يقصد الورق وهو الفضة ،أي أنه يريد النقود
1
ال السلعة".
يتضح من التعريف السابق أن التورق آلية متويلية يتمكن عن طريقها املتورق (طالب النقود) من شراء سلعة بثمن
مؤجل ،مث يقوم ببيعها بثمن حال إىل طرف آخر غري الذي اشرتيت منه قبال ،وهبذا يكون املتورق قد حتصل على التمويل
الالزم من خالل بيع السلعة اململوكة حاال ،على أن يقوم بتسديد مثنها اآلجل حسب ما مت االتفاق عليه.
جتدر اإلشارة إىل أن عملية التورق ختتلف من حيث اجلوهر عن بيع العينة الذي يقوم فيه مشرتي السلعة بثمن آجل

1سامر مظهر قنطقجي ،صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ،دار شعاع ،حلب ،سوراي ،2010 ،ص.259
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ببيعها للبائع نفسه الذي اشرتيت منه هذه السلعة 1،وهو من البيوع غري اجلائزة اليت وردت فيها نصوص من السنة النبوية
2

الشريفة تبني ذلك.

أما التورق املصريف فهو اآللية التمويلية اليت يقوم من خالهلا عميل املصرف اإلسالمي بشراء سلعة من هذا األخري
ابألجل ،على أن يقوم ببيعها حال لطرف آخر غري البائع األول ،لتكون هذه الصيغة التمويلية آلية للحصول على السيولة
النقدية اليت حيتاجها العميل.
-2اإلجارة املوصوفة يف الذمة
تعترب اإلجارة املوصوفة يف الذمة من بني املنتجات املالية اليت تبنتها املؤسسات املصرفية اإلسالمية لتلبية احتياجات
معينة ،وقد عرفت على أهنا من العقود ":اليت يلتزم فيها املؤجر بتقدمي منفعة يتم وصفها التام– بصفات السلم  -سواء
كان حملها منفعة عني كإجيار سيارة موصوفة أو منفعة شخص كاخلياطة والتعليم وليس شرطا فيها أن يكون املؤجر مالكا
للمنفعة عند العقد بل تضاف للمستقبل ليكون على متلكها للتنفيذ".
فاإلجارة املوصوفة يف الذمة عقد يلتزم مبوجبه املؤجر بتقدمي منفعة يتم وصفها وصفا ال جيعل جماال لنزاع ،وسواء كان
حملها منفعة عني كإجيار سيارة موصوفة ،أو منفعة عمل كاخلياطة والتعليم ،وال يشرتط فيها أن يكون املؤجر مالكا
3
للمنفعة عند العقد بل تضاف للمستقبل ليكون قادرا على متلكها للتنفيذ.

الشكل رقم:06أنواع اإلجارة
1املرجع السابق ،سامر مظهر قنطقجي ،ص.259
2حديث إبن عمر أن النيب صلى هللا عليه و سلم قال (( :إذا ضن الناس ابلدينار و الدرهم ،و تباي عوا ابلعينة ،و اتبعوا أذانب البقر ،و تركوا اجلهاد يف سبيل هللا،
أنزل هللا بالء فال يرفعه حىت يراجعوا دينهم)) .رواه أمحد و أبو داوود.
3بدر احلسن القامسي ،اإلجارة املوصوفة للخدمات غري املعينة ،مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب،
31ماي3-جوان ،2009 ،ص .24
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أنواع اإلجارة
عني

عمل
معني

يف عني معني

بيع
منافع

يف الذمة

يف عني موصوفة

يف عني معينة

بيع
منافع

موصوفة يف الذمة

معينة

يف عني موصوفة

سلم عند المالكية و
الشافعية و يشترط
الشروع عند الحاجة

سلم في منافع

بيع منافع

إستصناع عند احلنفية
املصدر :سامي بن إبراهيم السويلم ،منتجات صكوك اإلجارة  ،حبث مقدم خالل ندوة :الصكوك اإلسالمية :عرض وتقومي ،جامعة امللك عبد العزيز،جدة،
25-24مايو،2010ص.18

من خالل الشكل السابق يتبني أن اإلجارة ميكن أن تكون يف عمل معني أو يف الذمة ،كما ميكن أن تكون إجارة
عني معينة أو يف الذمة ،يعترب عقد اإلجارة املوصوفة يف الذمة شبيها بعقد السلم ،واشرتط الفقهاء لصحتها توافر شروط
1
السلم ،وخيتلف عن عقد اإلجارة املعينة فيما يلي:
ال ينفسخ العقد يف اإلجارة املوصوفة بتلف العني خبالف اإلجارة املعينة فإهنا تنفسخ سواء هلكت العني قبل قبضها أوبعده ،ويلزم املؤجر بتقدمي عني مؤجرة بديلة عن العني اهلالكة؛
ال يتصور خيار العيب يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة؛تقدمي اخلدمات التابعة للمنفعة؛عدم احلاجة إىل بيان التفاصيل بعد ذكر نوع املنفعة إذا كانت غري مؤثرة يف املنفعة اليت ستكون حمال للعقد؛عدم االنتفاع من العقد بل هي مضافة غالبا للمستقبل خبالف اإلجارة املعينة فهي قد تقع منجزة وقد تقع مضافةللمستقبل.

1بدر احلسن القامسي ،مرجع سبق ذكره ،ص.25
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-3شهادات اإليداع القابلة للتداول

تعترب شهادات اإليداع القابلة للتداول أوراقا مالية تصدر من قبل املصارف يف مقابل الودائع االستثمارية املودعة
لديها ،حيث تقوم على أساس املضاربة ابعتبار حاملها رب املال واملصرف مضاراب هبا ،وتعطي احلق حلاملها يف احلصول
على الربح قبل اتريخ استحقاق الورقة املالية وابلنسب املتفق عليها ،كما تعطيه احلق يف بيعها من أجل احلصول على
السيولة اليت حيتاجها خالل مدة استحقاقها.
يساهم هذا النوع من الشهادات املصرفية يف:

1

توفري مصدر متويل طويل األجل يف املصارف اإلسالمية؛ وهو األمر الذي مينحها القدرة على حتقيق أهدافها االقتصاديةواالجتماعية؛
ختليص املصارف اإلسالمية من عبء األرصدة العاطلة دون تشغيل ،واليت متثل عبئا على صايف األرابح ابلنسبة للودائعاملشغلة ،وذلك من خالل ربط املوارد ابالستخدامات؛
حتقيق رغبة أصحاب األموال يف توافر القدرة على اسرتداد أمواهلم يف آجال قصرية دون أن يؤثر ذلك على قدرةاملصارف اإلسالمية يف توجيه هذه األموال إىل املشروعات االستثمارية طويلة األجل؛
تتيح ألصحاب األموال فرصة اختيار النشاط املناسب لرغباهتم؛تتيح حلامليها ميزة املرونة نظرا لقابليتها للتداول؛ وهو األمر الذي حيقق التوافق بني آجال االستخدامات وآجال املوارد؛تساعد على توفري أسواق مالية إسالمية إذا مت استخدامها على نطاق واسع.اثنيا  :املنتجات املالية املشتقة
لقد كانت املشتقات املالية من أهم ما مت استحداثه كمنتجات للهندسة املالية ،وهذا يرجع إىل أمهيتها يف التحوط
من خمتلف املخاطر اليت قد تواجه املستثمرين ،إضافة إىل املضاربة واملراجحة من خالهلا ،ولكن ذلك مل مينع من أن تنتقد
املشتقات وتكون سببا يف حدوث األزمات ابعتبارها أدوات متيل إىل القمار أكثر منها إىل االستثمار ،وختدم مصلحة
طرف على حساب طرف آخر ،وتكون يف النهاية جمرد تسوايت نقدية ال يرتتب عنها ال تسلم وال تسليم حملل العقد وال
للثمن.
وابعتبار أن املشتقات يف حقيقتها التزامات مالية بدفع مقدار الفرق ،فهي ال ختتلف من حيث اجلوهر عن الديون،
فكالمها التزامات مالية جيب الوفاء هبا عند هناية العقد نقدا دون وجود ملكية للسلع واخلدمات؛ األمر الذي يؤدي إىل

1أشرف حممد دوابة ،شهادات اإليداع القابلة للتداول ،رؤية إسالمية ،مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة والقانون ،اإلمارات العربية املتحدة،
 ،2004ص.976
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منو مستمر يف حجم املشتقات دون أن يصاحبها زايدة يف النشاط احلقيقي؛ وهو ما يؤدي إىل اهلرم املقلوب الذي يهدد
1

االستقرار املايل واالقتصادي.

-1اخليار يف إطار بي الرربو و ييار الشرط
لقد مت تكييف عقود اخليارات يف الشريعة اإلسالمية وفق ما يلي:
أ-ييار شرط  :حيث يدخل الشخص يف العقد الالزم (البيع أو اإلجارة أو اإلستصناع) ،ويشرتط لنفسه حق الفسخ

إبرادته املنفردة خالل مدة معلومة؛ وهو ما يتيح الفرصة للتحوط يف احلصول على سلعة يؤمل الربح منها ،وله احلق يف
2
عرض حمل اخليار لطرف آخر خالل مدة العقد دون أن يكون هناك اقرتان ابلربح ألن ذلك يسقط اخليار؛
ب-بي عربو  :يعترب العربون جزءا من مثن السلعة ،يدفعه املشرتي للبائع تعويضا عن حبسه لسلعته ،حيث يدخل
ضمن الثمن املتفق عليه يف العقد يف حالة التنفيذ ،ويكون حقا للبائع إذا تنازل املشرتي عن حقه يف التنفيذ.
و جتدر اإلشارة إىل أن بيع العربون و اخليار يقومان على دفع املشرتي ملبلغ من املال مقابل احلق يف شراء أصل مايل
معني بثمن حمدد خالل فرتة معينة ،على أن يتم متلك األصل يف حالة إمتام العقد ،أو خسارة املبلغ املدفوع مقدما يف
حالة العكس ،إال أن بيع العربون خيتلف عن اخليار يف أنه ال يستخدم من أجل االستفادة من فروق أسعار األصل املايل،
بل من أجل شراء األصل يف حد ذاته واالنتفاع به ،على أنه إذا ثبت له أن األصل مناسب أمضى الشراء ،وإال فإنه خيسر
3

العربون.

-2املستقبليات يف إطار عقد اإلستصناع
تعترب املستقبليات من بني العقود اليت يتم فيها تسليم البدلني يف وقت الحق ،ولقد اتفق الفقهاء على عدم جواز
التعامل ابملستقبليات وذلك لألسباب التالية:
يعترب أتجيل تسليم الثمن واملثمن من بيع الدين ابلدين اجملمع على حترميه؛تشتمل العقود املستقبلية على الراب املتفق على حترميه ،وهذا يف حالة العقود على الذهب والفضة اليت يشرتط فيهاالتقابض وإال وقع املتعاقدان يف راب النسيئة؛

1سامي بن إبراهيم السويلم ،أسلحة الدمار املايل الشامل ،حبث منشور يف كتاب :األزمة املالية العاملية ( أسباب وحلول من منظور إسالمي) ،مركز النشر العلمي،
جدة ،ط ،2009 ،1ص.41
2عبد الستار أبوغدة ،ضوابط وتطوير املشتقات املالية يف العمل املايل(العربون -السلم -تداول الديون) ،املؤمتر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،البحرين19-18 ،ماي ،2009 ،ص.7
3سامي بن إبراهيم السويلم ،مدخل إىل أصول التمويل اإلسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.92
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تنتهي هذه العقود ابلتسوايت النقدية ،ويعترب من قبيل القمار الظاهر إذا كان هذا مشروطا يف العقد ،ومن ابب القماريف معناه إذا كانت التسوية غري مشروطة؛ األمر الذي حيقق الغنم لطرف على حساب طرف آخر.
وقد مت تكييف العقود املستقبلية على أساس عقد اإلستصناع الذي ميكن أن يتأخر فيه تسليم الثمن و املبيع يف
جملس العقد ،وخباصة يف احلاالت اليت يكون فيها حمل اإلستصناع مرتفع القيمة ،حبيث ميكن حىت للمشرتي القيام بتمويل
املصنع من خالل دفعات حمددة آلجال معينة .كما اشرتط أن تكون السلعة موصوفة وصفا دقيقا(كما ونوعا) على أن
1
يتم التسليم يف زمن معلوم وبكيفية معلومة.
-3الرقود اآلجلة يف إطار عقد السلم
لقد كيفت العقود اآلجلة على أساس عقد السلم الذي يتفق فيه الطرفان على التعاقد على بيع بثمن معلوم يتأجل
2
فيه تسليم السلعة املوصوفة ابلذمة وصفا مضبوطا إىل أجل معلوم ،على أن ال يكون كال البدلني مؤجلني.
اثلثا  :املنتجات املالية املركبة
-1بي املراحبة لآلمر ابلشراء من يالل عقد املشاركة
يقوم هذا النموذج على إعادة هندسة بيع املراحبة لآلمر ابلشراء من خالل عقد املشاركة كما يلي:

3

يقوم التاجر الذي ينوي ختصيص جزء من مبيعاته لتكون ابلتقسيط بفتح حساب لدى املصرف اإلسالمي كحصته يفحساب املشاركة ،ويقوم املصرف كذلك إبيداع مبلغ مماثل أو يزيد كحصة املصرف يف حساب املشارك؛
يقوم التاجر بعملية البيع ابلتقسيط ونقل امللكية وكل ما يتعلق ابألمور الفنية لبضاعته ،ويتوىل املصرف متابعة األقساطوالتسديد وكافه األمور املالية؛
األرابح اليت جينيها هذا احلساب املشرتك توزع بني التاجر واملصرف ابالتفاق .وهذه الطريقة حيقق املصرف عدةأهداف ،فهو أوال يقلل التكاليف اإلجرائية اليت تتسم هبا عمليات املراحبة ابملقارنة مع البنوك التقليدية ،ومن مث يبتعد عن
الشبهات الشرعية املتعلقة ابلقبض واحليازة ,ويكون أيضا مكمال لعمل التجار وليس منافسا هلم.

1عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت ،مستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة ،مقال يف :جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد ،15جدة،
السعودية ،2003 ،ص.41
2كمال توفيق حطاب ،حنو سوق مالية إسالمية ،حبث مقدم إىل:املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة  ،السعودية ،2005 ،
ص.26
3اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،دور اهلندسة املالية يف تطوير الصريفة اإلسالمية ،مقال منشور على موقع اجمللس،
http://www.cibafi.org.com
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-2املغارسة املشرتكة

تقوم فكرة هذا النموذج على متلك املصرف اإلسالمي لألراضي الصاحلة للزراعة ،على أن يتفق مع أصحاب اخلربة
والتخصص يف اجملال الزراعي املتعلق بغرس األشجار املثمرة ،حيث وبعد إجراء الدراسة الالزمة ملعرفة مدى مالءمة غرس
األشجار املثمرة يف األراضي حمل العقد؛ يتم االتفاق بني الطرفني على غرسها مع متليك اخلرباء جزءا من األرض،
1
وحصوهلم على جزء من احملصول ،وكذا جزء من األشجار ومن شروطها:
حتديد مدهتا الزمنية حسب نوعية األشجار يف إمثارها؛يكون النصيب األكرب من الثمار واألشجار واألرض للمصرف؛حيظى اخلرباء ابجلزء الباقي من الثمار واألشجار واألرض اململكة.-3املغارسة املقرونة ابلبي و اإلجارة
تقوم املغارسة املقرونة ابلبيع على متلك املصرف اإلسالمي ألرض صاحلة للزراعة ،حيث يقوم ببيع جزء منها بسعر
رمزي للخرباء الزراعيني على أن يقرن هذا البيع بعقد إجارة على العمل يف اجلزء الباقي من األرض ،ويكون األجر جزءا
من الشجر والثمر.
وتعترب املغارسة من املنتجات اليت جيب أن حتظى ابلتطبيق كباقي املنتجات األخرى ،ذلك أهنا تساهم يف توظيف
أصحاب اخلربة الزراعية ،وحتقيق االكتفاء الذايت يف احملاصيل الزراعية ،وإجياد مصادر جديدة إلحالل الواردات ،إضافة إىل
2
حتقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
-4صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة
صكوك اإلجارة املوصوفة هي نوع مبتكر من الصكوك اإلسالمية ،و هي مجع بني الصك كأداة مالية وعقد اإلجارة
وعقد السلم ،وآليتها أن تكون هناك خدمة موصوفة يف الذمة مثل التعليم اجلامعي مثال ،حبيث يكون الوصف تفصيال وال
يدع جماال للخالف؛ كأن يكون تعليم طالب جامعي ،تتوفر فيه شروط معينة وحيدد له مسار دراسي معلوم بزمنه ومدته
ووصفه ،بعد ذلك تقوم اجلامعة وهي مقدمة خدمة التعليم اجلامعي إبصدار صكوك خدمة موصوفة يف الذمة متثل تعليم
طالب يف اجلامعة على أن تقدم هذه اخلدمة املوصوفة يف الذمة بعد عشر سنوات مثال ،وميثل الصك حصة ساعية
واحدة ،وحلامل هذا الصك احلق يف احلصول على اخلدمة املوصوفة مقابل ما يدفعه اآلن من مثن للصك الذي ميثل
ملكيته للمنفعة.

1فارس مسدور ،التمويل اإلسالمي ،من الفقه إىل التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية ،دار هومة ،اجلزائر ،2007 ،ص.200
2املرجع السابق ،فارس مسدور ،ص.201-200
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إن هذا املبتكر حيقق ميزة الكفاءة يف تعبئة املدخرات وميزة التخصيص الكفء للموارد ،وحتقيق السيولة والرحبية
1

والضمان لكافة أطراف العالقة بشكل كفؤ ،وهو ما هتدف إليه اهلندسة املالية.
املطلب الثاين  :التصكيك اإلسالمي

تعترب عمليات التصكيك اإلسالمي من بني األساليب املبتكرة اليت تبنتها املالية اإلسالمية من أجل حتقيق متطلبات
السيولة وإدارة املخاطر ،وفتح اجملال ألكرب عدد من املستثمرين يف املسامهة يف حتقيق تنمية املال وتداوله.
ويف النقاط املوالية سيتم عرض آلية التصكيك املوافقة للشريعة وأمهيتها ،إضافة إىل خمتلف الصكوك اليت تنتج عنها.
أوال  :ترريف التصكيك اإلسالمي و آليته
لقد تناولنا يف عنصر سابق التوريق كآلية مستحدثة ،و اليت يتم من خالهلا حتويل الديون من مقرض إىل طرف آخر
يقوم بشراء أوراق مالية متثل قيمة الدين ،وذلك عن طريق شركات ذات غرض خاص تتوىل عملية االكتتاب يف ذلك.
وابعتبار أن بيع الدين يدخل ضمن احملظورات الشرعية ،كان من الواجب تكييف هذه اآللية مبا يتوافق وضوابط
املعامالت املالية اإلسالمية اليت حتفظ حقوق األطراف ،مع احلرص على حتقيقها لألهداف اليت وضعت من أجلها
واملتمثلة يف توفري السيولة ،والتقليل من املخاطر االئتمانية وخماطر السوق وغريها.
-1ترريف التصكيك اإلسالمي
لقد عرف التصكيك اإلسالمي على أنه  ":عملية تقسيم ملكية أصول أو منافع أو كليهما إىل وحدات متساوية
2
القيمة ،وإصدار أوراق تعرب عن هذه الوحدات".
كما عرف على أنه ":عملية تقسيم ملكية األعيان املؤجرة أو منافعها ،أو موجودات املشروعات القائمة ،أو رأس
مال املضاربة واملشاركة أو الوكالة يف االستثمار ،أو مثن شراء بضاعة املراحبة أو السلم أو األعيان املصنعة أو تكلفة
تصنيعها ،أو نفقات زراعة األرض ،أو تكاليف حتصيلها ،إىل أجزاء ميثل كل منها صك أو سند أو ورقة مالية ،وذلك
3
بقصد عرض الصكوك اليت متثل هذه األجزاء للبيع".
من خالل التعريفني السابقني يتضح أبن عملية التصكيك اإلسالمي تتضمن تقسيما مللكية أصول أو منفعة أو
كليهما إىل أجزاء متساوية القيمة متثل صكا يتم بيعه إىل خمتلف املستثمرين.
1اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،دور اهلندسة املالية يف تطوير الصريفة اإلسالمية ،مقال منشور على موقع اجمللس،
http://www.cibafi.org.com
Abdualeh Suleiman Abdi, Islamic Securitization: Practical Aspects, a paper given at : The World Conference on Islamic Banking ,
The Noga Hilton, Geneva, 1998, p 1.
2

3حسان حامد حسني ،صكوك االستثمار ،هيئة احملاسبة واملراجعة واملؤسسات املالية اإلسالمية ،املنامة ،البحرين ،2003 ،ص .5-4
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الفصل الثاين :
-2آلية التصكيك اإلسالمي
متر عملية التصكيك اإلسالمي بعدة مراحل يتم من خالهلا:

1

حتديد حجم األصول االستثمارية أو الفرص االستثمارية املطلوب متويلها؛تقدير التكلفة االستثمارية هلا؛حتويلها إىل صكوك ابحلجم واألجل والشروط املناسبة للتمويل االستثماري املطلوب؛توزيع هذه الصكوك إىل فئات وآجال وشروط إصدار تناسب فئات مستهدفة من املدخرين؛ويف آخر مرحلة تطرح هذه الصكوك لالكتتاب.وجتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن تصكيك كل األصول؛ ذلك أنه توجد أصول قائمة على املديونية 2،واليت حتمل فائدة
حمددة ،وكذا األصول احملرمة ،وهذه كلها غري قابلة للتصكيك نظرا للمحاذير الشرعية اليت تشوهبا ،أما األصول اليت
تستويف الضوابط الشرعية وتسري عليها عمليات التصكيك فتتعدد وتتنوع بشكل يتيح جمموعة من الصكوك اليت تليب
3
احتياجات خمتلفة ،ومنها:
األصول املنقولة والتامة العقارية املدرة للدخل سواء كانت مؤجرة أو مشغلة يف مشروع معني؛االستثمارات القائمة على صيغة املشاركة؛ذمم البيوع املختلفة (املراحبة والسلم واإلستصناع) ،وبعض الفقهاء يشرتط دخوهلا ضمن وعاء التصكيك بقيمتها االمسية(ويف ذلك منافع للمصكك األصلي حيث أتتيه موارد حالية بدال من ورودها مستقبال)؛
اجملمعات التجارية والسكنية وكل العمليات القائمة على صيغة اإلجارة؛عمليات التمويل ابملضاربة واملشاركة القائمة على الشراكة يف املنافع املتوقعة ميكن أن تكون كذلك حمال لعملياتالتصكيك.
-3الفرق بني التصكيك اإلسالمي و التوريق التقليدي
إن التصكيك اإلسالمي ال خيتلف عن التوريق التقليدي من حيث اإلجراءات اليت تقضي بتقسيم رأس املال إىل
وحدات متساوية قابلة للتداول؛ إال أننا ويف إطار احلديث عن متويل وأدوات مالية إسالمية ،فإننا ندور يف فلك املعامالت
املالية اإلسالمية وأحكامها اليت تضبط كافة أوجه التعامل ،والتصكيك شأنه يف ذلك شأن أية معامالت أخرى منضبطة

1عبد امللك منصور ،العمل ابلصكوك االستثمارية اإلسالمية على املستوى الرمسي واحلاجة إىل تشريعات جديدة ،حبث مقدم إىل :مؤمتر املصارف اإلسالمية بني
الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب ،2009 ،ص.30
2القرار الصادر عن جملس اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة حول بيع الدين10-5 ،جانفي.2002 ،
3فتح الرمحن علي حممد صاحل ،أدوات سوق النقد اإلسالمية:مدخل اهلندسة املالية اإلسالمية  ،مقال يف :جملة املصريف ،العدد ،2002 ،26ص.7
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بتلك الضوابط مما جيعله خمتلفا عن التصكيك التقليدي من عدة أوجه 1.نعرضها يف اجلدول املوايل:
اجلدول رقم : 04الفرق بني عمليات التوريق التقليدي و التصكيك اإلسالمي
وجه املقارنة

التوريق التقليدي

حمل العملية.

تصكيك األصول العينة احلقيقية املدرة للدخلتوريق القروض(الديون) املدرة للفوائدتوريق خمتلف الديون كديون الدول ،وقروض -تصكيك األصول احلالل كاملنافع الناجتة من أتجري العقارات،اإلسكان ،وقروض البطاقات اإلئتمانية  ،و قروض و اخلدمات ،وحقوق االمتياز ،و احلقوق التابعة لعقود
*B.O.T
السيارات...إخل.

ضابط اإلصدار.

التصكيك اإلسالمي

أوراق مالية توافق املعايري و القوانني الوضعية.

صكوك تتوافق و أحكام الشريعة اإلسالمية ،حيث ختضع يف
هيكلة إصدارها هليئة رقابة شرعية.

حيكمه ضابط الربح واملخاطرة.

حتكمه الضوابط األخالقية.

التدفق النقدي.

يكون التدفق النقدي على أساس الفائدة.

يكون التدفق النقدي على أساس الربح احملقق.

حتمل املخاطر.

يتحملها املستثمرون.

يتشارك فيها األطراف على أساس" الغنم ابلغرم".

الضماانت.

تعطى الضماانت لبعض املستثمرين على حساب
آخرين.

تعطى الضماانت لكل املستثمرين على حد سواء.

نوع النشاط املمول.

يستخدم يف متويل نشاطات شراء الديون.

يستخدم يف متويل النشاطات اإلنتاجية وعمليات شراء وبيع
األصول احلقيقية ،وخلق فرص متويل مفيدة اجتماعيا.

ميزاته.

خماطر عالية؛-معامالت تشبه القمار؛

خماطر غري حمسوبة؛-معامالت مضمونة نسبيا؛

-درجات عالية من الشك؛

-بعيد عن التدليس والغش.

الغرر والغش.أهداف املستثمر.

أهداف قصرية األجل وضيقة الرؤية.

أهداف طويلة األجل وواسعة الرؤية.

منو االقتصاد.

يساهم يف منو االقتصاد املايل.

يساهم يف منو االقتصاد احلقيقي.

املصدر :يوسفات علي وبوزاين رمحاين هاجر ،التوريق واألزمة املالية العاملية ،حبث مقدم خالل :امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية
واملصرفية :النظام املصريف اإلسالمي منوذجا ،معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،املركز اجلامعي مخيس مليانة ،اجلزائر6-5 ،ماي  ،2009 ،ص.16

*عقد البناء والتشغيل واإلعادة  : Build, Operate & Transferامتياز متنحه الدولة أو إحدى هيئاهتا ملستثمر فرد أو
شركة وطنية أو أجنبية يتم مبقتضاه تدبري التمويل الالزم إلنشاء أو تطوير وإدارة وتقدمي خدمات أحد مرافق البنية
األساسية للمنتفعني مقابل احلصول على عوائد ملدة حمددة تنتهي بتسليمه هلا يف حالة صاحلة الستمراره أو جتديد العقد
مرة أخرى.
راجع :عبد الستار أبو غدة ،حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية ،ج  ، 11جمموعة الربكة املصرفية ،السعودية ،ط ،2010، 1ص.12
1زاهرة علي حممد بين عامر ،التصكيك ودوره يف تطوير سوق مالية إسالمية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك،
إربد ،األردن ،2008 ،ص.81
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اثنيا  :أنواع الصكوك اإلسالمية

لقد سامهت عمليات التصكيك اإلسالمي يف توفري كم هائل من الصكوك اإلسالمية على الساحة املالية ،وختتلف
هذه املنتجات ابختالف صور وأساليب التمويل واالستثمار اليت متارسها خمتلف املؤسسات املصرفية اإلسالمية.
وتتمثل خصائص هذه األنواع من املنتجات املالية يف أهنا:

1

عبارة عن واثئق تصدر ابسم مالكها بفئات متساوية القيمة إلثبات حق مالكها يف األصول الصادرة مبوجبها؛يتم تداول الصكوك بناء على الشروط والضوابط الشرعية لتداول األصول واملنافع واخلدمات اليت متثلها؛يعطى حلامله حصة من الربح إن وجدت؛يلزم صاحبه بتحمل خماطر االستثمار كاملة؛ختصص حصيلة االكتتاب فيه لالستثمار يف مشاريع أو أنشطة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وعادة يتم حتديدهامستقبال؛
يستند على عقد شرعي يؤطر العالقة بني أطراف عملية التصكيك؛انتفاء ضمان املدير (املضارب أو الوكيل أو الشريك).وتتمثل هذه الصكوك يف:
-1صكوك املضاربة :هي عبارة عن أوراق مالية تعرض لالكتتاب على أساس قيام الشركة املصدرة إبدارة العمل على

أساس املضاربة فتمثل من جهة عامل املضاربة) املستثمر (و يتمثل مالكو الصكوك أصحاب رأس املال 2.و أتخد صكوك
املضاربة عدة صور كصكوك املضاربة املطلقة ،صكوك املضاربة املقيدة و صكوك املضاربة املسرتدة ابلتدرج و كذا
صكوك املضاربة القابلة للتحويل.
كما تتميز صكوك املضاربة مبجموعة من اخلصائص ميكن ادراجها فيمايلي:
قابلية التداول يف األسواق املالية كوهنا متثل حمال ألصل موصوف؛ميكن للحكومة شراء الصكوك و اسرتداد حصة رأس املال؛سهولة الرقابة من اجلهة املستفيدة من التمويل الرتباطها مبوجودات معينة.-2صكوك املشاركة :هي عبارة عن واثئق مالية منمطة و متساوية القيمة يتم اصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب يف

انشاء مشروع استثماري ،و تصبح موجودات املشروع ملكا حلملة الصكوك ،و تدار الصكوك على أساس عقد املشاركة
3
بتعيني أحد الشركاء إلدارهتا بصيغة الوكالية ابالستثمار.

1فتح الرمحان علي حممد صاحل ،مرجع سبق ذكره ،ص.17
2حسني شحاتة وعطية فياض ،الضوابط الشرعية للتعامل يف سوق األوراق املالية ،ط ، 1دار الطباعة والنشر اإلسالمية  ،القاهرة ،2001 ،ص.72
3حيدر يونس املوسوي ،املصارف اإلسالمية ،أداءها املايل وأاثرها يف سوق األوراق املالية ،ط  ، 1دار اليازوري ،2011 ،ص.127
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و ختتلف صكوك املشاركة عن صكوك املضاربة يف إسهام كل طرف ابجلهد و املال ،يف حني يتحمل رب املال يف
صكوك املضاربة اخلسارة وحده أما العامل فيفقد جهده أخدا حبسن نية العامل من خالل عدم تفريطه أما إذا ثبت
العكس فيدخل العامل يف حتمل اخلسارة.
-3صكوك املزارعة  :حتمل هذه الصكوك قيم متساوية يصدرها مالك األر الزراعية بغر متويل التكاليف الزراعية مبوجب

عقد املزارعة و يشارك محلتها يف احملاصيل املنتجة حبسب االتفاق املذكور يف العقد.

-4صكوك السلم :متثل ملكية شائعة يف رأس مال السلم لتمويل شراء سلع يتم استالمها يف املستقبل مث تسوق على
العمالء ،و يكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع ,و ال يتم تداول صكوك السلم بعد أن يتحول رأس
1

املال إىل سلعة ،و ذلك بعد استالمها و قبل بيعها ،و متثل الصكوك يف حينها ملكية شائعة يف هذه السلع.

-5صكوك االستصناع :هي واثئق متساوية القيمة يتم اصدارها جلمع مبالغ مالية إلنشاء آالت أو معدات أو سلع

مطلوبة من مؤسسة معينة مببلغ يزيد عن املبلغ الالزم لصناعتها ،و حقوق محلة األسهم تتمثل فيما دفعوه مثنا هلذه
الصكوك إضافة إىل الربح الذي ميثل الفرق بني تكلفة الصناعة و مثن البيع.

-6صكوك املراحبة :وهي عبارة عن واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة املراحبة ،وتصبح سلعة املراحبة
مملوكة حلملة الصكوك  .واهلادف من إصدار صكوك املراحبة هو متويل عقد بيع بضاعة مراحبة ،كاملعدات واألجهزة ،فتقوم
املؤسسة املالية بتوقيعه مع املشرتي مراحبة نيابة عن محلة الصكوك ،وتستخدم املؤسسة املالية حصيلة الصكوك يف متلك
2
بضاعة املراحبة وقبضها قبل بيعها مراحبة.
املصدر لصكوك املراحبة هو البائع لبضاعة املراحبة ،واملكتتبون فيها هم املشرتون هاذه البضاعة ،وحصيلة االكتتاب
هي تكلفة شراء البضاعة ،وميلك محلة الصكوك سلعة املراحبة مبجرد شراء شركة الصكوك هاذه السلعة مراحبة ،وهم بذلك
يستحقون مثن بيعها ،جيب أن تكون بضاعة املراحبة يف ملك وحيازة مدير اإلصدار ،بصفته وكيال عن محلة الصكوك من
اتريخ شرائها وقبضها من ابئعها األول وحىت اتريخ تسليمها ملشرتيها مراحبة ،يكون ربح محلة الصكوك هو الفرق بني مثن
شراء بضاعة املراحبة ودفع مصروفاهتا نقدا ومثن بيعها للمشرتي مراحبة على أقساط مؤجلة ،جيوز تداول صكوك املراحبة بعد
قفل ابب االكتتاب وشراء البضاعة وحىت اتريخ تسليمها للمشرتي مقابل مثن مؤجل أو يدفع على أقساط وخيضع لقيود
التصرف يف الديون بعد تسليم البضاعة للمشرتي وحىت قبض الثمن املؤجل وتصفية العملية.

1كمال توفيق حطاب ،مرجع سبق ذكره ،ص.15
2نوال بن عمارة ،الصكوك االسالمية و دورها يف تطوير السوق املالية اإلسالمية ،جملة الباحث ،عدد، 9جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة.2011 ،
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-7صكوك اإلجارة :تعرف صكوك اإلجارة على أهنا أوراق مالية متساوية القيمة متثل أجزاء متماثلة مشاعة يف ملكية
أعيان معمرة مرتبطة بعقود إجارة ،أو متثل عدد من وحدات خدمة موصوفة تقدم من ملتزمها حلامل الصك يف وقت
1
مستقبلي .فهذه الصكوك متثل أعيان معمرة أو ملكية خدمات مستقبلية.
تعترب صكوك االجارة أقل خماطرة عند مقارنتها ببقية األدوات املالية األخرى ،كاألسهم مثال ذلك أنه ميكن التنبؤ
بعوائد الورقة املالية حمل اإلجارة ،و ذالك لسهولة معرفة إيرادات و مصروفات العني املؤجرة ،و على هذا تتعدد أنواع
صكوك اإلجارة حبسب العني املؤجرة فيمكن أن تكون مثال يف جمال صناعة الطائرات ،العقارات السكنية ،املصانع ،أنواع
2
املنقوالت املختلفة و غريها.
أما الضوابط اليت حتكم عملية التصكيك فإن هذه الصكوك تصدر ابالستناد لعقد شرعي على أساس صيغة من
صيغ التمويل اإلسالمية شريطة أن تكون موافقة ألحكام الشريعة ،و تتمثل هذه الضوابط يف:
أن تكون نوعية األصول املصككة من األصول املباحة شرعا؛أن يكون بيع األصول املراد تصكيكها مبنية على الديون يف الذمم املنشئ إىل شركة التصكيك نقدا لالبتعاد عن بيعالدين ابلدين؛
أن يكون هيكل و منهج التصكيك مقبول شرعا؛عنصر امللكية لألصول حىت تصبح عملية البيع و الشراء و تربر االستفادة من العوائد؛مدى مالئمة عملية التصكيك للمصلحة العامة.املطلب الثالث  :إدارة املخاطر ابستخدام اهلندسة املالية اإلسالمية و حتدايهتا.
إن استخدامات اهلندسة املالية اإلسالمية يف إدارة املخاطر و التحوط منها ال ميكن حصرها بسبب تشعبها مث ألهنا
ال تتقيد بقيود إال تلك اليت أشران إليها عندما تطرقنا ملبادئ اهلندسة املالية اإلسالمية  ،وعموما إن حماوالت تطبيق
تقنيات اهلندسة املالية املصرفية اإلسالمية سوف يتطلب قدرا كبريا من املوارد لفهم خصائص العائد و خماطرة.
أوال  :إدارة خماطر املؤسسات املصرفية اإلسالمية ابستخدام منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية
تنقسم املخاطر اليت تواجهها املصارف إىل خماطر مالية وأخرى غري مالية واملخاطر املالية ميكن تصنيفها إىل خماطر
سوق وخماطر ائتمان ،أما املخاطر غري املالية فتشمل ابإلضافة إىل خماطر أخرى ،خماطر التشغيل ،املخاطر الرقابية

1وليد خالد الشاجيي و عبد هللا يوسف احلجي ،صكوك االستثمار الشرعية ،حبث مقدم إىل :مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة والقانون ،
اإلمارات العربية املتحدة ،2004 ،ص.914
2زييت عبد العزيز ،الصكوك اإلسالمية و تطبيقاهتا املعاصرة ،الدورة التاسعة جملمع الفقه االسالمي ،اإلمارات العربية ،2008 ،ص.10-9
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1

واملخاطر القانونية.

وهناك خماطر ختتص هبا صيغ التمويل اإلسالمية نذكر منها :التمويل ابملراحبة ،التمويل ابلسلم ،التمويل ابالستصناع،
التمويل ابملشاركة واملضاربة 2.وفيما يلي بعض منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية إلدارة خماطر املؤسسات املصرفية
اإلسالمية:
-1التورق وإدارة املخاطر :التورق هو صيغة للحصول على السيولة ،وهو أن يشرتي شخص السلعة إىل أجل ،ليبيعها
و أيخذ مثنها لينتفع به ،ويتوسع فيه ،كأن حيتاج إىل نقود ،وهو مثال هلندسة مالية غري كفئة ،لكن يوجد يف الفقه
اإلسالمي ما يغين عن هذه الصيغة ،بصورة أكثر كفاءة وأكثر مشروعية ،وذلك من خالل عقد السلم ،حيث يقبض
احملتاج للسيولة النقد مقدما مقابل سلعة يف الذمة مؤجلة.
وإذا كان الدائن اتجرا كان السلم حمققا ملصلحة الطرفني :البائع (الراغب يف السيولة) ينتفع من خالل احلصول على
النقد دون إجراءات إضافية ،واملشرتي (التاجر) ،ينتفع من خالل ضمان حصوله على سلعة تدخل يف نطاق جتارته،
بذلك ميكن للتاجر توظيف فائض السيولة لديه يف جمال االئتمان  .و إذا كان املشرتي مموال ،فيمكنه استخدام السلعة يف
البيع اآلجل ،و بذلك تكتمل الدورة التجارية للممول.
فيشرتي السلعة سلما ،مث بعد قبضها يبيعها ابألجل ،وهذا سيعطي املمول فرصة أفضل لتنويع حمفظته االستثمارية ،فبدال
من أن تكون مجيعها ديوان نقدية ،يكون بعضها نقداي و بعضها سلعيا ،و التنويع كما هو معلوم من أفضل الطرق
3

لتحييد املخاطرة.

-2بي السلم :وهنا يتم شراء االحتياجات املستقبلية ،لكن بثمن حايل ،وابلتايل حيقق بيع السلم التحوط املطلوب
بتثبيت مثن الشراء املستقبلي ،ولكن فقط ملن يستطيع أن يقوم بسد حاجة البائع للتمويل.4

-3التحوط ابستخدام الرربو :بيع العربون أن يشرتي الرجل السلعة أبلف دينار مثال فيدفع من مثنها جزء (عشرة

داننري مثال)  ،ويقول للبائع إذا مل اشرت منك إذا فالداننري العشرة لك ،ويعد هذا العقد ملزما يف حق البائع ،أي أنه ال
يستطيع أن ميتنع عن تنفيذه ،أما املشرتي فهو على اخليار خالل املدة املتفق عليها.
أما عن آلية االستفادة من العربون كأداة حتوطية يف املصارف اإلسالمية فإنه ميكن يف البيوع ،حبيث إذا جاء أحد
األفراد طالبا شراء سلعة معينة فإن املصرف أيخذ جزء من مثنها كعربون ،ويعترب هذا جزءا من مثن السلعة إذا متت

1حبيب أمحد و طارق هللا خان ،إدارة املخاطر ،حتليل قضااي يف الصناعة املالية اإلسالمية ،ترمجة  :رضا سعد هللا و عثمان اببكر أمحد ،ط ، 1املعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب  ،البنك اإلسالمي للتنمية  ،جدة  ،السعودية ، 2003 ،ص.30
2املرجع السابق ،حبيب أمحد و طارق هللا خان ،ص.63-62
3سامي بن إبراهيم السويلم ،صناعة اهلندسة املالية ،نظرات يف املنهج اإلسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.22-21
4بلعزوز بن علي و عبد الكرمي قندوز ،استخدام اهلندسة املالية اإلسالمية يف إدارة املخاطر ابملصارف اإلسالمية ،املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حول :إدارة
املخاطر واقتصاد املعرفة ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردن18-16 ،أفريل ،2007 ،ص.15
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الصفقة ،وإذا رجع املشرتي عن طلبه اعتربت تعويضا عن الضرر الفعلي الذي وقع على املصرف نتيجة هذا الرجوع،
كذلك يف االجارات إذا جاء أحد العمالء ليؤجر عينا فإنه يدفع قسطا من األجرة كعربون حلجز العني ،وإذا ما تراجع
1
عن التأجري فإنه خيسر ما دفع يف حالة وجود ضرر فعلي وقع على املصرف الذي ميتلك هذه األعيان.
-4الرقود املوازية :حتدث خماطر السعر إما بسبب تغريات مؤقتة يف أسعار سلع بعينها وأصول غري مالية أو أهنا ترجع

إىل التغري يف املستوى العام لألسعار ،أي التضخم ،ويفرض التضخم خماطرة للقيمة احلقيقة للديون( املبالغ املستحقة) اليت
تنشأ نتيجة عمليات املراحبة ،لكن يف املقابل ونتيجة للتضخم من املتوقع أن تزداد أسعار السلع والبضائع العينية اليت أتيت
للمصارف من عمليات السلم .وهذا التغري املتعاكس يف قيم األصول الناشئة عن املراحبة والسلم ينطوي على إمكانية درء
2
آاثر خماطر السعر اليت تصاحب هذه العمليات.
إذا افرتضنا أن املصرف اإلسالمي قام ببيع أصول له بقيمة  100مليون دوالر على أساس املراحبة لستة أشهر،
وارتفعت األسعار يف هذه الفرتة فإنه يستطيع أن يقوم بعملية تغطية كاملة ملقابلة آاثر التضخم ،بشراء ما قيمته 100
مليون دوالر من األصول على أساس السلم 3،فإن ذهبت مثال  10 %من قيمة األصول السابقة نتيجة التضخم،
فسوف تزيد قيمة مستحقات املصرف (من السلم) بنفس النسبة ،وإضافة لذلك فيما خيص السلم ميكن تغطيته بصورة
4
كاملة من قبل املصرف بدخوله يف عقد سلم مواز ومكافئ يكون فيه املصرف موردا.
-5املقاصة :إن املقاصة يف البنوك اليت تشملها امليزانية هي إحدى الطرق املستخدمة ملعاجلة التعرض للمخاطر املصاحبة
لصايف قيمة املستحقات واملدفوعات ألحد طريف الصفقة  .و طريقة املقاصة تكون أكثر مالئمة لتسوية املدفوعات بني
املؤسسات التابعة للشركة ،وإذا كان الطرف األخر جهة غري اتبعة للشركة ،فيمكن مطابقة رصيد العمالت ابلنسبة
5
للمستحقات وللمدفوعات بشكل عام ،حبيث ميكن معاجلة االنكشاف املتبادل للمخاطر.
اثنيا  :حتدايت اهلندسة املالية اإلسالمية
فرضت التغريات اجلذرية و السريعة اليت شهدها العامل االقتصادي يف الفرتة األخرية ضغوطا تنافسية حادة وغري
متكافئة ،خاصة على املؤسسات املصرفية اإلسالمية ،اليت أصبحت تبحث عن وسيلة تضمن هبا البقاء و االستمرار إىل
جانب مؤسسات مالية تفوقها خربة و حجما ،وقد انتهت إىل أنه ال ميكن ذلك دون تقدمي منتجات مالية إسالمية قادرة

1عبد الكرمي قندوز ،إدارة املخاطر ابملؤسسات املالية اإلسالمية ،من احللول اجلزئية إىل التأصيل ،مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب ،اإلمارات 31 ،ماي 3-جوان ،2009 ،ص.29-27
2حبيب أمحد و طارق هللا خان ،مرجع سبق ذكره ،ص.177
3عبد الكرمي قندوز ،إدارة املخاطر ابملؤسسات املالية اإلسالمية ،من احللول اجلزئية إىل التأصيل ،مرجع سبق ذكره ،ص.33
4حبيب أمحد و طارق هللا خان  ،مرجع سبق ذكره ،ص.178
5املرجع السابق ،حبيب أمحد و طارق هللا خان ،ص.181
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على منافسة املنتجات التقليدية من جهة وعلى تلبية احتياجات البيئة اليت تعمل فيها سواء كانت إسالمية أو غري
إسالمية من جهة أخرى.
لذا فبالرغم من التطور الذي عرفته اهلندسة املالية اإلسالمية ،إال أهنا الزالت دون املستوى املطلوب ،و يرجع ذلك
إىل جمموعة من التحدايت و العقبات اليت تعيقها ،ومن بني هذه التحدايت جند:
-1االفتقار إىل الكفاءات و اإلطارات البشرية املؤهلة :إن أهم حتدي يواجه املؤسسات املصرفية اإلسالمية هو
االفتقار إىل الكفاءات واإلطارات البشرية املؤهلة ،ونظرا ألمهية هذا العامل فإنه يف نفس الوقت يعترب من أهم التحدايت
اليت تواجه اهلندسة املالية اإلسالمية ومنتجاهتا ،حيث يتطلب العمل املايل اإلسالمي أتهيال خاصا وكفاءات إدارية مدربة
جتمع بني اخلربة املهنية واملعرفة الشرعية حىت تستطيع إجناح مسرية املؤسسات املصرفية اإلسالمية ،وتكون مالئمة لطبيعة
عملها ،على اعتبار أهنا ختتلف عن املؤسسات املالية التقليدية؛
-2االفتقار إىل البحث و التطوير :تفتقر بعض املؤسسات املصرفية اإلسالمية إىل االهتمام مبفهوم اهلندسة املالية
اإلسالمية ،حيث تعاين من غياب ثقافة اإلبداع و التطوير ،فقد أثبتت التقارير السنوية ألكرب 12مؤسسة مالية إسالمية
يف منطقة اخلليج العريب غياب شبه اتم ملخصصات مالية خاصة ابلبحث و التطوير للمنتجات املالية اإلسالمية ،يف
الوقت الذي أنفقت فيه  9بنوك أوروبية ما يزيد عن مليار دوالر على عمليات التطوير و البحث؛
-3ضرف التنسيق بني اهليئات الشرعية و توحيد املرجرية الشرعية :تواجه أعمال املؤسسات املصرفية اإلسالمية
حتدي هام وهو ضعف التنسيق فيما بني اهليئات الشرعية و تضارب الفتاوى الفقهية بني الدول اإلسالمية و حىت داخل
البلد الواحد ،فمثال جند أن بعض املصارف جتيز أعمال التوريق و البعض اآلخر ال جييز التعامل به ،لذا على املؤسسات
املصرفية اإلسالمية أن تعمل على إجياد قاعدة علمية مشرتكة لالجتهاد اجلماعي و توحيد الفتاوى؛
-4اخلطأ يف حتديد اهلدف من اهلندسة املالية اإلسالمية :تركز اهلدف األساسي من اهلندسة املالية اإلسالمية يف إشباع

احتياجات املسلمني أمهل بطريقة أو أبخرى اهلدف اجلوهري للمنتج املايل و املتمثل يف خلق القيمة املضافة ،لذا جيب
العمل على تصحيح ذلك من خالل اجلمع بني الوجهة الدينية واالقتصادية و إشباع احتياجات املسلمني و غري
1
املسلمني؛
-5الرتكيز على برض املنتجات دو غريها :توجيه معظم العمليات املصرفية حنو التمويل احملدد العائد (البيوع
واإلجيارات) ،وليس االستثمار القائم على املشاركة يف الربح واخلسارة؛

1علي موسى حنان و حممد األمني خنيوة ،منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية (الواقع والتحدايت ومناهج التطوير) ،امللتقى الدويل األول حول:االقتصاد
اإلسالمي ،الواقع..و رهاانت املستقبل ،جامعة غرداية24-23 ،فيفري ،2011 ،ص.23-22
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-6عدم وجود مرايري موحدة يف استخدام املنتجات :حيث يالحظ وجود اختالف بني املؤسسات املصرفية اإلسالمية
يف استخدام املنتج الواحد(العقود ،النماذج ،اإلجراءات ،آليات التنفيذ ،الضوابط ،الشفافية والتوثيق الكامل هلذه
1
املنتجات) ،األمر الذي يؤدي إىل عدم فهم املتعاملني للصناعة املالية اإلسالمية؛
-7مشكالت تقومي املنتجات املالية اإلسالمية :إن مشكالت تقومي املنتجات املالية اإلسالمية وسبل التغلب عليها
يرتكز يف ثالثة جوانب هي:

عدم وجود هيئة خمتصة بتقومي املنتجات املالية اإلسالمية؛عدم وجود معايري لتقومي املنتجات املالية اإلسالمية؛عدم توافر البياانت املالية عن املنتجات املالية اإلسالمية.-8حماكاة املنتجات التقليدية :تعاين اهلندسة املالية اإلسالمية من مشكل حماكاة نظريهتا التقليدية يف بعض منتجاهتا،

وحماولة أسلمة بعض املنتجات األخرى حىت تبدو للعمالء أهنا متوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛

-9نقص الوعي مبنتجات املؤسسات املالية اإلسالمية :يعتقد بعض املسلمون أن منتجات املؤسسات املصرفية
اإلسالمية ال ختتلف عن منتجات مثيالهتا التقليدية ،حيث جتد البعض ال يفرق بني الصكوك اإلسالمية والسندات
الربوية ،ومن هذا املنطلق جيب على املؤسسات املصرفية اإلسالمية أن أتخذ على عاتقها مهمة توعية أفراد اجملتمع أبمهيتها
والتعريف مبنتجاهتا مع توضيح الفرق بني منتجاهتا ومنتجات غريها.

1صاحل صاحلي و عبد احلليم غريب ،دور املنتجات املالية اإلسالمية يف حتقيق االستقرار االقتصادي ،امللتقى الدويل الثاين حول  :األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية
واملصرفية ،النظام املصريف اإلسالمي منوذجا ،املركز اجلامعي خبميس مليانة6-5 ،ماي ،2009 ،ص.18
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تعرب اهلندسة املالية عن العملية اليت يتم من خالهلا تطوير منتجات مالية قائمة أو ابتكار أخرى تليب خمتلف
االحتياجات التمويلية واالستثمارية.
وتعترب اهلندسة املالية مدخال مهما تعتمده خمتلف املؤسسات املالية واملصرفية لتحقيق جمموعة من األهداف ،واليت
تتمثل أساسا يف إدارة خمتلف املخاطر املالية اليت تواجهها أثناء أداء أنشطتها ،وكذا إدارة السيولة املالية اليت ميكن أن حتقق
عوائد للمؤسسة املالية ،إضافة إىل جتاوز خمتلف القيود اليت تفرضها السياسات املالية والنقدية يف البيئة احمليطة.
ويف جانب آخر ،فإن للهندسة املالية أمهية يف العمل املايل واملصريف ،ذلك أهنا توفر تشكيلة من املنتجات املالية اليت
ميكن من خالهلا التحوط من املخاطر املرتبطة ابلتغري يف أسعار الفائدة السائدة ،أو التغري يف أسعار الصرف  ،وكذا
املضاربة على أسعار األصول املالية لتحقيق عوائد من فروق األسعار ،إضافة إىل إمكانية استغالل فرص مراجحة تعيد
األسعار إىل حالة التوازن ومتكن من حتقيق عوائد استثنائية.
إن املؤسسات املالية اإلسالمية اليت حتكمها ضوابط املعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية ،تتبىن أيضا مفهوم
اهلندسة املالية وفق املنظور اإلسالمي ،واليت تقوم على أساس منهج احملاكاة والتحوير واألصالة ،للوصول إىل منتجات
مالية متميزة عن املنتجات املالية التقليدية من الناحية الشرعية ،ومن انحية الكفاءة االقتصادية.
وتتوفر الصناعة املالية اإلسالمية على تشكيلة متنوعة من املنتجات املالية املستحدثة اليت تليب االحتياجات التمويلية
كالتورق املصريف واإلجارة املوصوفة يف الذمة وشهادات اإليداع القابلة للتداول ،واليت تغطي االحتياجات االستثمارية
كالصكوك أبنواعها املختلفة ،إضافة إىل املنتجات اليت حتقق أغراض التحوط كاملشتقات املالية اليت مت تكييفها يف إطار
عقود مالية إسالمية أصيلة كبيوع السلم واالستصناع وبيع العربون.
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متهيد
لقد أفرزت اهلندسة املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية جمموعة من املنتجات املالية اليت ميكن أن تليب االحتياجات
التمويلية واالستثمارية ملختلف املتعاملني مع املصارف اإلسالمية.
لقد كانت هذه املنتجات متنوعة بني منتجات أصيلة مت استنباطها من خمتلف كتب الفقه لتعكس جذور املالية
اإلسالمية املتوافقة وضوابط املعامالت املالية اليت أقرهتا آايت القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة.
كما جند املنتجات األخرى اليت تقوم على حماكاة املنتجات املالية التقليدية ،مع إضفاء الصبغة الشرعية عليها،
وتكييفها وفق ضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية ،لتحقق بذلك نفس األهداف اليت ترمي إليها املنتجات التقليدية.
ومن خالل هذا الفصل من البحث ،سنحاول التعرف على أمهية خمتلف املنتجات التأمينية والتحوطية والتمويلية
واالستثمارية ،مث عرض تطبيق للتورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي" و الذي يعترب منتج من منتجات اهلندسة
املالية اإلسالمية  ،حيث سنحاول معرفة أمهيتهة يف إدارة سيولة هذا املصرف ،و ذالك من خالل املبحثني التاليني :
املبحث األول :أمهية منتجات اهلندسة املالية يف تطوير املصارف اإلسالمية
املبحث الثاين  :أمهية التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي"
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املبحث األول  :أمهية منتجات اهلندسة املالية يف تطوير املصارف اإلسالمية
حتتاج املؤسسات املصرفية اإلسالمية دوما إىل االحتفاظ بتشكيلة متنوعة من األدوات واملنتجات املالية متكنها من
إدارة سيولتها بصورة مرحبة ،حيث ظلت املؤسسات املالية ولفرتة طويلة حبيسة أدوات حمدودة تستلزم معها ابلضرورة أن
تتطور ،و ذالك لزايدة تنافسيتها و ضمان دميومة منوها ابإلضافة إىل توفريها للمرونة املناسبة لالستجابة ملتغريات البيئة
االقتصادية ،و سيتم تناول هذا املبحث ضمن املطالب التالية :
املطلب األول  :أمهية املنتجات التأمينية و التحوطية ابلنسبة للمصارف اإلسالمية
املطلب الثاين  :أمهية املنتجات التمويلية و االستثمارية يف املصارف اإلسالمية
املطلب الثالث  :املتطلبات الشرعية للهندسة املالية اإلسالمية
املطلب األول  :أمهية املنتجات التأمينية و التحوطية ابلنسبة للمصارف اإلسالمية
سنبحث يف هذا املطلب املنتجات التأمينية والتحوطية واملنتجات اليت توفرها السوق املالية اإلسالمية ،حماولني إبراز
أمهيتها ابلنسبة للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.
أوال  :أمهية املنتجات التأمينية ابلنسبة للمصارف اإلسالمية
لقد ظهرت شركات التأمني التكافلي كبديل لشركات التأمني التجاري اليت انتشرت يف العديد من الدول اإلسالمية،
وكانت تقوم على التأمني التجاري الذي صدرت بشأنه العديد من القرارات اجملمعية اليت حرمته ملا يشوبه من حماذير
شرعية كالراب والغرر والقمار وغريها ،وأقرت أبن يكون التأمني التعاوين الذي يقوم على مبدأ التكافل كبديل عنه مع
حتديد مجلة الضوابط الواجب التقيد هبا من قبل شركات التأمني اإلسالمي.
وفيما يلي نعرض تعريف هذه املؤسسات املالية وأمهيتها ابلنسبة للصناعة املصرفية اإلسالمية:
-1تعريف شركات التأمني التكافلي
تعرف شركة التأمني التكافلي على أهنا اهليئة اليت تدير عملية التأمني بني املؤمن هلم ،تتوىل مهمة مجع األموال
وتنميتها طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،مراعية بذلك األهداف والغاايت اليت من أجلها دفع املشرتكون هذه األموال،
1
وتكون انئبة عن هيئة املشرتكني ،فتأخذ أجرة على الوكالة ،أو حصة من أرابح املضاربة والتجارة هبذه األموال.
فشركة التأمني التكافلي هي الشركة اليت تقوم بتنظيم وإدارة عمليات التأمني لصاحل املؤمن هلم والذين يشكلون ما
يعرف ب"هيئة املشرتكني " أو" محلة الواثئق" ،فتكون الشركة وكيلة عن اهليئة مقابل أجرة لقاء األعمال اإلدارية اليت تقوم
 1حسن علي الشاذيل ،التأمني التعاوين اإلسالمي (حقيقته ،أنواعه ،مشروعيته) ،مؤمتر التأمني التعاوين (أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه)،
اجلامعة األردنية13-11 ،أفريل، 2010 ،ص.14
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هبا ،كما تقوم بدور املضارب أبموال التأمني لصاحل اهليئة مقابل جزء من األرابح احملققة من استثمار تلك األموال.
-2أمهية منتجات التأمني التكافلي ابلنسبة للمصارف اإلسالمية
تلجأ املصارف اإلسالمية لشركات التأمني التكافلي للتأمني ضد خمتلف املخاطر اليت قد تتعرض هلا األموال املودعة
لديها ،وحىت املخاطر املتعلقة أبساليب التمويل واالستثمار ،لتضمن بذلك استمرارية نشاطها حىت وإن تعرضت ألي نوع
من تلك املخاطر ،ذلك أن نظام التأمني التكافلي يضمن هلا التعويض عن :1
املخاطر الناجتة عن عدم القدرة على تسديد قيمة الودائع اجلارية لدى املصرف اإلسالمي الذي يعترب ضامنا هلا مبا أهناتعد دينا يف ذمته؛
املخاطر الناجتة عن ديون املصرف اإلسالمي(الودائع االستثمارية) والناجتة عن األساليب التمويلية واالستثمارية؛املخاطر النامجة عن تعديه أو سوء إدارته أو تقصريه يف إدارة أموال املستثمرين.اثنيا  :أمهية املنتجات التحوطية ابلنسبة للمصارف اإلسالمية
إن التحوط من خمتلف املخاطر الناجتة عن خمتلف األنشطة ليس ابلعملية السهلة على املتحوط ،ذلك أهنا ترتبط
مبدى قدرته على استخدام األداة التحوطية املناسبة ويف املوقف املناسب ،وهذا ما يتطلب منه معرفة مدى فعالية األداة
2

املختارة ،ومدى مالءمتها لتغطية نوع املخاطرة ،مث تكلفة التحوط.

ولتحقيق ذلك ،كانت الصناديق االستثمارية من بني األدوات املالية املبتكرة اليت حققت هدف التحوط ،حيث
أاتحت مرونة أكرب يف اختيار الفرص االستثمارية ،وبشكل يساهم يف ختفيض املخاطر املتعلقة ابالستثمار ،ما يسمح
بتحقيق عوائد معتربة.
وقد ظهرت الصناديق االستثمارية اإلسالمية اليت حققت انتشارا واسعا لتقدم تشكيلة من املنتجات التحوطية ،هذه
العملية اليت ال تتناىف وضوابط الشريعة اإلسالمية اليت تعترب حفظ املال من أعظم مقاصدها ،فال يثار اجلدل حوهلا
3
ابلضبط ،وإمنا حول اآلليات واالسرتاتيجيات واألدوات املستخدمة للوصول إىل هدف التحوط.
-1التحوط عن طريق التنويع
يعترب التنويع من أهم خصائص الصناديق االستثمارية اإلسالمية ،حيث تقوم بتقليب األموال يف القطاعات واجملاالت
االستثمارية على اختالف أنواعها ،عكس الصناديق االستثمارية التقليدية اليت تركز استثماراهتا يف األوراق املالية
 1عبد هللا علي الصيفي ،التأمني على الودائع املصرفية ،مؤمتر التأمني التعاوين (أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه)  ،اجلامعة األردنية13-11 ،أفريل،
 ،2010ص.22
 2جبار حمفوظ ومرميت عديلة  ،اهلندسة املالية واالتحوط من املخاطرة يف األسواق الصاعدة  ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر،
العدد  ،2010 ،10ص.28
 3سامي بن إبراهيم السويلم  ،املشتقات املالية (أداة للتحوط أم اجملازفة) ،جملة االقتصادية ،اتريخ النشر 15:جويلية.2006 ،
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فقط ،وجند أن هناك تعددا يف جماالت استثمار الصناديق اإلسالمية مثل :

1

االستثمار املباشر يف األصول واملشاريع احلقيقية اليت ال تتناىف مع ضوابط الشريعة اإلسالمية ،لتكون بذلك عامال يفحتقيق قيمة مضافة يف االقتصاد؛
بيع وشراء األسهم العادية لشركات يكون نشاطها مباح ،وال تكون أصوهلا ديوان لعدم جواز بيع الدين ابلدين،ليستفيد املشاركون من األرابح الناجتة عن تغري أسعار األسهم؛
بيع وشراء العمالت حمققة بذلك أرابحا من الفرق بني مثين البيع والشراء ،ويشرتط تقابض البدلني يف جملس العقد دونأتجيل ألحدمها ،مع جواز القبض عن طريق اإليداع أو التحويل من حساب آلخر يف املصرف نفسه أو مصرف آخر ،أو
تسليم شيك برصيد قابل للسحب ابلعملة املكتوبة ،كما يشرتط خلو عقد الصرف من خيار الشرط؛
املتاجرة يف املعادن الثمينة كالذهب والفضة اليت ختضع يف شرائها وبيعها ألحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية.-2التحوط عن طريق عقد السلم
يقوم الصندوق إببرام العقد لبيع أصل معني مستقبال مقابل احلصول على الثمن املتفق عليه حاال ،فإذا اخنفضت
األسعار وقت تنفيذ عقد البيع ،فإن الصندوق حيقق رحبا من الفرق بني الثمن املدفوع ومثن شراء األصل بسعر السوق
املنخفض.
-3التحوط عن طريق بيع العربون
يقوم مشرتي األصل بدفع جزء من الثمن مع اشرتاط إمكانية عدم إمتام العملية ،فيكون بذلك العربون حقا للبائع يف
حال فسخ العقد ،وتعويضا له عن حبس السلعة ،ويف حالة إمتام الشراء يدفع الباقي على اعتبار أن العربون جزء من
الثمن.
ويعترب العربون من املبادالت غري الصفرية اليت تسمح ابنتفاع الطرفني سواء مت التنفيذ (استفادة املشرتي من السلعة
والبائع من بيعها) أو مل يتم (انتفاع املشرتي يف عدم التنفيذ وانتفاع البائع من خالل احلصول على العربون) ،حىت وإن
كان انتفاع أحد ما على حساب اآلخر ،فإن ذلك يعد من الغرر اليسري املغتفر ابعتبار أن احتمال انتفاع الطرفني هو
األرجح من حيث املقدار ومن حيث احلصول.2
-4التحوط عن طريق بيع املراحبة
تعترب املراحبة آلية لنقل املخاطر من طرف إىل آخر ولكنها تعترب بذلك أداة مولدة للثروة وتسمح ابنتفاع الطرفني ،فلو

 1عبد اجمليد الصالحني  ،صناديق االستثمار اإلسالمي ( مفهومها ،خصائصها وأحكامها)  ،مؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات ،كلية الشريعة و القانون ،
اإلمارات العربية املتحدة ،2005 ،ص.15-13
2سامي بن إبراهيم السويلم ،مدخل إىل أصول التمويل اإلسالمي ،مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ، 2011 ،ص.91
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مت استخدامها للتحوط من خماطر تقلب أسعار العمالت ،فيكون ذلك من خالل شراء السلعة املطلوبة بعملة من قبل
املصرف الضامن؛ وهبذا يتحمل خماطر سعر الصرف ،مث يبيعها للمستفيد بعملة أخرى.1
من خالل إدراج األدوات التحوطية السابقة يتبني أهنا ختتلف عن املشتقات املالية اليت تقوم على املبادلة الصفرية،
حيث أن ربح طرف يكون على حساب خسارة طرف آخر ،دون أن يكون هناك ربط هلذا التعامل ابلنشاط احلقيقي
املنتج الذي يعترب أهم ميزة يف األدوات التحوطية اإلسالمية ،وبذلك تكون أدوات متويلية ويف الوقت نفسه حتوطية،
فتكون سببا يف خلق الثروة.
اثلثا  :أمهية منتجات السوق املالية اإلسالمية ابلنسبة للمصارف اإلسالمية
إن وجود السوق املالية اإلسالمية اليت تربط بني أصحاب الفوائض املالية بتوفري اجملال االستثماري املناسب هلم،
وأصحاب العجز يف املوارد املالية بتوفري التمويل الالزم للقيام مبختلف االستثمارات اإلنتاجية ،يتطلب وجود منتجات
مالية بديلة للمنتجات املالية التقليدية اليت متيز وتدعم األسواق املالية التقليدية.
-1تعريف سوق املالية اإلسالمية
تعرف السوق املالية اإلسالمية على أهنا سوق منظمة ختضع لقوانني ولوائح وقواعد تنظم إدارهتا وحتكم عملياهتا،
تنعقد يف مكان معني ويف أوقات دورية للتعامل الشرعي بيعا وشراء ملختلف األوراق املالية ،وهتدف إىل تعبئة املدخرات
النقدية وتوجيهها حنو املشروعات املنتجة. 2
كما عرفت السوق املالية اإلسالمية أبهنا" سوق يتم فيها تداول أموال االستثمار على أساس توقعات ربح املنشآت،
واليت تعكس فيها املعدالت النسبية للربح الكفاءة النسبية للمنشآت ،واليت تكون معدالت الربح فيها ليست بفعل
اختالل السوق .ومن املتوقع يف مثل هذه السوق أن ختصص أموال االستثمار مبا يتفق والعائد املتوقع ،أي أن املوارد املالية
ستخصص لتمويل املشاريع ذات العائد األعلى .كما ستكون أسواق األوراق املالية قادرة على حتسني ختصيص املدخرات
من خالل جتميع ونشر املعلومات املهمة ليسهل على املتعاملني املقارنة بني الفرص االستثمارية ،مما يعكس الكفاءة يف
3
ختصيص املوارد كما هو متوقع من نظام يعمل على أساس إنتاجية االستثمار".
يتبني من التعريفني السابقني أن السوق املالية اإلسالمية:
مؤسسة مالية حتكمها قوانني تنظم خمتلف املعامالت اليت تتم فيها من بيع وشراء ملختلف األدوات املالية ،ويكون ذلكيف إطار جمموعة من الضوابط الشرعية؛
هتدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية من خالل جتميع املوارد املالية وتوظيفها يف املشاريع احلقيقية واملنتجة؛1سامي بن إبراهيم السويلم  ،املشتقات املالية ( أداة للتحوط أم اجملازفة)  ،مرجع سبق ذكره.
2زكراي سالمة عيسى شنطاوي ،اآلاثر االقتصادية ألسواق األوراق املالية من منظور االقتصاد اإلسالمي ،دار النفائس ،عمان ،2008 ،ص.30
3حمسن خان وعباس مرياخور ،اإلدارة النقدية يف اقتصاد إسالمي ،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد  ،2002 ،14ص.15
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ختصيص أحسن للموارد املالية من خالل توفري املعلومات الكافية ،واليت متكن خمتلف املستثمرين من اختاذ القراراالستثماري املناسب؛
كما وتعترب السوق املالية اإلسالمية فرصة هامة لكل مستثمر يرغب يف االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية يف معامالته،حيث يتمكن من تقليل خسائره وخماطره وزايدة عائداته ،وذلك من خالل تنويع حمفظته املالية ،واختيار األدوات األقوى
1

واألكثر جناحا ومشروعية.

-2أمهية منتجات السوق املالية اإلسالمية
إن توفر املصارف اإلسالمية على السيولة املالئمة ملواجهة خمتلف االلتزامات اليت تواجهها أثناء أدائها ألنشطتها
املالية من شأنه أن يعزز املركز املايل هلا ،وأن يزيد من درجة الثقة واألمان لدى املودعني وخمتلف املتعاملني.
غري أن ما أثبتته جتربة املصارف اإلسالمية أهنا تتوفر على فائض يف السيولة فإن مل جتد له األوعية االستثمارية املالئمة
اليت تدر األرابح اليت يعترب جزء منها حقا ألصحاب الودائع االستثمارية؛ فإن هذا جيعلها تواجه خماطر عدم القدرة على
الوفاء مبستحقاهتم.2
إن تدعيم السوق املالية اإلسالمية مبنتجات ذات مصداقية شرعية وكفاءة اقتصادية من شأنه أن يتيح اجملال الستثمار
فوائض األموال املرتاكمة لدى املصارف اإلسالمية؛ وابلتايل تشجيع االستثمار طويل األجل هبا.
وتعترب الصكوك االستثمارية واملشتقات املالية اإلسالمية اليت كانت نتاجا هلندسة مالية متوافقة مع ضوابط املعامالت
املالية يف االقتصاد اإلسالمي ،تعترب من املنتجات اليت ميكن من خالهلا حتقيق أهداف إدارة السيولة واملخاطر لدى
املصارف اإلسالمية.
املطلب الثاين  :أمهية املنتجات التمويلية و االستثمارية يف املصارف اإلسالمية
بعد أن ظهرت املصارف اإلسالمية ،مل تستطع االعتماد على أسلوب القرض كما هو معمول به يف املصارف
التقليدية ،ذلك أنه ال يرد إال مبثله يف الشريعة اإلسالمية ،وهذا ال يسمح هلا بتحقيق الكسب العتباره يف هذه احلالة
تعويض متكافئ.
إن هذا األمر جعلها تسعى للبحث عن طرق بديلة للتمويل واالستثمار ،حبيث جتعل النظام املصريف اإلسالمي يبتعد
عن سياسة منح االئتمان بفائدة واملتاجرة يف النقود ،فريقى بذلك إىل احلفاظ على شرعية املعامالت املالية املوافقة ملبادئ
الشريعة اإلسالمية.
ولتحقيق ذلك ،فقد استفادت الصناعة املصرفية اإلسالمية من خالل آليات واسرتاتيجيات اهلندسة املالية من تطوير

1كمال توفيق حطاب  ،حنو سوق مالية إسالمية  ،املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة ، 2005 ،ص.2
 2سامر مظهر قنطقجي ،صاعة التمويل في المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية  ،دار شعاع ،حلب ،سوريا ،2010 ،ص.481
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كم معترب من املنتجات التمويلية واالستثمارية و نتعرف من خالل هذا املطلب على أمهية خمتلف املنتجات املالية اليت
أنتجتها اهلندسة املالية واحلاجة إىل تفعيلها .
أوال  :أمهية صيغ التمويل ابملشاركة و احلاجة إىل تفعيلها
يعترب نظام املشاركة بديال للنظام املصريف التقليدي ،حيث تعد قاعدة املشاركة يف الغنم وحتمل الغرم الناتج عن
العملية التمويلية واالستثمارية األساس الذي قامت عليه الصناعة املصرفية اإلسالمية ،وتكمن أمهية هذه القاعدة يف حتقيق
العدل واملساواة بني خمتلف األطراف ،وتساهم يف ختفيض تكاليف الوساطة املالية الناجتة عن نظام الفوائد املسبقة.
-1أمهية صيغ التمويل ابملشاركة
تعترب املشاركة منوذجا متويليا يصلح لتمويل خمتلف القطاعات االقتصادية ،الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية
وغريها ،فيما يلي نعرض أمهية األساليب التمويلية القائمة على مبدأ املشاركة:

1

يعترب التمويل القائم على املشاركة موردا ماليا وأسلواب متويليا بديال عن التمويل القائم على أساس الفائدة ابلنسبةللمشروعات اإلنتاجية والصناعية ،حيث يوفر هلا رأس املال الالزم ،ويوفر أصحاب اخلربة الكافية الستثماره يف حالة
املضاربة؛
ابعتبار أن الربح املتحقق والناتج عن العملية االستثمارية خيضع لعوامل السوق ،فإن التمويل ابملشاركة حيقق العدالة يفتوزيعه بني األطراف املشاركة ،وحيملهم اخلسائر اليت قد تقع ،وهبذا حيقق هذا األسلوب التمويلي التزاما واضحا ابلضوابط
الشرعية ،فال يضمن الربح كالنظام الربوي يف إطار سعر الفائدة ،كما ال يوقع يف الغرر بسبب حتمل الطرفني للغرم ،فال
يوجد رابح دوما وال خاسر دوما؛ وهبذا خيلو التمويل ابملشاركة من كل أنواع الظلم؛
يرتبط فيه الربح ابمللكية أو العمل؛ وهو األمر الذي جيعل من استحقاق الربح أمرا موضوعيا وشرعيا ،على عكسالتمويل الربوي الذي يقوم أساسا على االستغالل؛ وهذا ما جيعله نظاما قائما على الظلم؛
يرتبط التمويل على أساس املشاركة ابالستثمار اإلنتاجي احلقيقي؛ فيحقق قيمة مضافة حقيقية ،وحيد من ظاهرةالتضخم وارتفاع األسعار،وهو األمر الذي خيفض من تكاليف اإلنتاج -ففي التمويل الربوي حتمل الفائدة واألقساط هلا-
وابلضرورة خيفض من تكلفة املنتج النهائي ،وهذا ما يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
ختتلف أساليب وتطبيقات التمويل ابملشاركة ،ويف خمتلف القطاعات ،فنجد املشاركة الثابتة اليت أتخذ طابع االستمرارية،واملشاركة املتناقصة اليت تنتهي بعد مدة معينة بتنازل أحد الطرفني دفعة واحدة أو على دفعات ،واملضارابت املقيدة
مبشروع معني ،واملطلقة اليت تتيح حرية التصرف ،وغريها من التطبيقات اليت جتعل هذا األسلوب مران.

1صاحل صاحلي ،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي ،دار الفجر ،القاهرة ،ط ،2006 ،1ص ص.403،408
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-2احلاجة إىل تفعيل صيغ التمويل ابملشاركة
معروف أن أساليب املشاركة تعترب من أكثر األساليب مصداقية من الناحية الشرعية ،حيث حتقق العدالة يف توزيع
الغنم والغرم بني أطراف العملية االستثمارية ،لذا كانت األساس الذي قامت عليه كل املؤسسات املالية اإلسالمية على
اختالف أنواعها.
غري أهنا أيضا تعترب من أكثر الصيغ خماطرة ،سواء تعلقت املخاطر برأس املال الذي ال ميكن ضمانه وال ضمان
األرابح اليت تتولد عنه ،أو كانت خماطر أخالقية ابلنسبة للتمويل ابملضاربة ،وهذا ما جعل املصارف اإلسالمية ترتاجع
عن تطبيقها ضمن استخداماهتا لألموال ،فكان هلذا أتثري على العمل املصريف اإلسالمي الذي واجه العديد من
االنتقادات بعد أربعة عقود من الوجود.
وحىت حتافظ املصارف اإلسالمية على خصوصيتها واألساس الذي قامت عليه ،جيب عليها تفعيل استخدام صيغة
املشاركة ،حبيث تتحول املصارف اإلسالمية من صيغة املضاربة إىل صيغة املشاركة يف احلاالت اليت يكون فيها العميل
مضاراب ،وهبذا تتوزع اخلسارة الناجتة على الطرفني بسبب اشرتاك العميل يف رأس املال 1،وهذا ما يقلل من املخاطر
األخالقية الناجتة عن عقد املضاربة.
وميكن للمصرف اإلسالمي أن يتجنب خماطر رأس مال املضاربة املمنوح للمتعاملني ببيع نسبة من حصته لطرف
اثلث كأن تكون شركة أتمني مثال بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس املال وهذا طبعا ممكن ابعتبار أنه يبيع جزءا من ملكيته،
واجلزء املتبقي يعترب مضاربة تعود عليه ابلعوائد 2،وابلتايل حيقق مقصد حفظ املال وتنميته.
اثنيا  :أمهية صيغ التمويل التجاري و اإلجارة
نعرض فيما يلي أمهية كل من األساليب التمويلية التجارية ،واألساليب القائمة على عقد اإلجارة :
-1أمهية صيغ التمويل التجاري
ال تقوم صيغ التمويل التجاري على منح االئتمان يف صورة نقدية عكس التمويل الربوي الذي جيعل من األموال
سلعة تباع وتشرتى لتحقق أرابحا متثل الفرق بني الفائدة اليت يفرضها على طاليب األموال واليت تكون مرتفعة ،والفائدة
اليت يدفعها ألصحاب األموال ،وإمنا تتميز بتوسيطها للسلع واخلدمات لتكون بذلك دائرة التمويل اتبعة لدائرة النشاط
التجاري احلقيقي.

1رفيق يونس املصري ،حبوث يف املصارف اإلسالمية ،دار املكتيب ،دمشق ،ط ،2009 ،2ص.335-334
2سامي بن إبراهيم السويلم ،التحوط يف التمويل اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط ،2007 ،1ص.145-144
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وابعتبار أن املال وسيط يف التبادل وال ميكن للمصارف اإلسالمية منحه إال عن طريق آلية القرض احلسن ،فإن
األساليب التمويلية التجارية متكن املتعاملني من احلصول على السلع واخلدمات مقابل أتجيل أو تقسيط دفع أمثاهنا
حسب االتفاق بني الطرفني.
فبالنسبة لكل من املراحبة و البيع اآلجل و اإلستصناع ،فإن املصارف اإلسالمية تتكفل بتوفري السلع واخلدمات املطلوبة
وابملواصفات احملددة يف الوقت املعني ،على أن يكون دفع أمثاهنا بطريقة مقسطة خالل املدة احملددة ،أو دفعة واحدة يف
هناية الفرتة.
أما ابلنسبة للسلم و اإلستصناع (يف حال دفع الثمن حاال) ،فيقوم املتعامل بدفع الثمن أثناء إبرام العقد ،على أن يقوم
املصرف اإلسالمي بتوفري السلعة أو اخلدمة بعد مدة معينة ويف اتريخ يتفق عليه يف العقد.
ابإلضافة إىل األمهية املذكورة سابقا ،فإن أساليب التمويل التجاري تعترب أدوات مهمة يف التحوط من املخاطر ،ونبني
ذلك فيما يلي :

1

 ميكن التحوط من خماطر العائد و السيولة معا من خالل تنويع الثمن املؤجل ،حبيث ال يكون بعملة واحدة ،وإمنا منالعملة املطلوبة وأصول مالية أخرى غري نقدية ومقبولة شرعا ،كاملعادن واألسهم ،والصكوك القابلة للتداول وغريها،
يتحدد وزهنا من الثمن األصلي ،وأي تغري يف معدالت العائد السائد سينعكس على أسعارها ،وابلتايل حتييد خماطر
العائد ،وقابلية تداول األصول املالية ميكن من جتنب خماطر السيولة .خاصة يف العقود املتوسطة والطويلة بزايدة مقدار
ميكن القسط الدوري املدفوع إذا ارتفع معدل العائد مع بقاء الدين اثبتا وختفيض مدة السداد ،ويف حال اخنفاض معدل
العائد خيفض مقدار القسط مع بقاء الدين اثبتا وزايدة مدة السداد ،وهذا يتم برتاضي الطرفني ،فتخلو من الراب والغرر.
ميكن التحوط من خماطر السيولة عن طريق بيع السلم املوازي ،حيث يقوم رب السلم (الدائم) إبصدار سلم جديدبضمانه لبيع دين السلم األول وابملواصفات نفسها ،فيمكن له حتقيق ربح مبا أنه ضامن للسلعة.
ميكن التحوط من خماطر تقلبات األسعار عن طريق السلم ابلسعر ،حيث يدفع املشرتي مبلغا حمددا من املال(1000دج) مقابل كمية من القمح حمددة بقيمة (وليس املقدار) عند اتريخ التسليم (1100دج)  ،وبقسمة القيمة
احملددة آجال(1100دج) على سعر الوحدة عند حلول األجل(22دج) ،والنتيجة هي كمية السلعة الواجب تسليمها
(50كغ) .فارتفاع السعر جيربه اخنفاض الكمية املسلمة ،واخنفاضه جيربه ارتفاع الكمية ،ليتحقق انتفاع الطرفني وينتفي
الغرر.

 1املرجع السابق ،سامي بن إبراهيم السويلم ص ص.147،156
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الفصل الثالث :
-2أمهية التمويل ابإلجارة

تضاف اإلجارة إىل تشكيلة األساليب التمويلية اليت تتميز بفعاليتها ابلنسبة جلميع أطرافها وتتمثل أمهيتها يف :

1

إذا أخذ املصرف اإلسالمي صفة املؤجر ،فإن االستثمار يف اإلجارة يتيح له حتقيق عائد مع وجود الضمان خالل فرتةالتمويل واملتمثل يف األصل حمل اإلجارة؛
توفري التمويل الكامل لقيمة األصول الرأمسالية الالزمة ملمارسة النشاط؛ ما يوفر السيولة النقدية ،وخيفف من األعباءوالتكاليف اليت ميكن أن تنتج يف حال دخول شركاء جدد ،أو اعتماد التمويل الربوي؛
تعترب األقساط اإلجيارية مصروفات يتم خصمها من األرابح الناجتة لتحديد الربح اخلاضع للضريبة؛إمكانية تطوير العديد من القطاعات ،وخباصة منها القطاع الزراعي واخلدمي ،من خالل توفري املعدات واألصول مرتفعةالتكنولوجية ،وهو األمر الذي يزيد من كفاءة اإلنتاج.
اثلثا  :أمهية الصكوك االستثمارية
تعترب الصكوك االستثمارية اإلسالمية من بني األساليب املبتكرة اليت تبنتها املالية اإلسالمية من أجل فتح اجملال
ألكرب عدد من املتعاملني سواء لتفعيل اجلانب االدخاري أو اجلانب االستثماري ،وابلتايل املسامهة يف حتقيق تنمية املال
وتداوله.
-1تطور إصدار الصكوك يف العامل خالل  -2001جانفي.2013
لقد عرفت هذه املنتجات املالية قبوال من طرف املتعاملني يف السوق املالية ويظهر ذلك جليا من خالل حجم
اإلصدارات اليت تنمو مبعدالت مرتفعة من سنة إىل أخرى ،ونعرض فيما يلي اإلصدارات اليت شهدهتا الفرتة
-2001جانفي.2013
إصدار الصكوك يف الفرتة جانفي2001إىل جانفي.2013

جدول رقم( : )05يبني تطور إمجايل قيمة

الوحدة :مليار دوالر أمريكي
السنة

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

جانفي
2013

قيمة اإلصدار

1,17

1,37

7,05

9,46

13,69

33,83

50,04

24,26

37,90

52,97

92,40

137,49

10,99

نسبة التطور%

-

16,47

414,73

34,12

44,72

147,02

47,88

-51.51

56,21

39,76

74,41

48,80

-

Source:SukukReport ,International IslamicFinancialMarket ,3rd Edition,2014.

1فليح حسن خلف ،البنوك اإلسالمية ،عامل الكتب احلديث ،األردن ،ط ،2006 ،1ص.402-399
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الفصل الثالث :

ميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل :
شكل رقم( : )07إمجايل إصدار الصكوك يف الفرتة جانفي2001إىل جانفي.2013الوحدة :مليار دوالر أمريكي

Source: SukukReport ,International IslamicFinancialMarket ,3rd Edition ,p 10.

نالحظ من خالل البياانت السابقة أنه و يف ضل السبع سنوات األوىل قد ارتفع حجم الصكوك اإلسالمية املصدرة
من  1,172مليار دوالر أمريكي سنة  2001إىل حوايل  50مليار دوالر أمريكي سنة  2007أي أن اإلصدار
تضاعف أبكثر من  40ضعف.
و خالل سنة  ، 2008نالحظ أن هناك اخنفاضا حادا يف حجمها ،و ميكن إرجاع أسباب ذالك إىل الصدمة اليت
خلقتها األزمة املالية العاملية ،اليت أدت إىل أزمة سيولة أثرت على إصدارات هذه الصكوك مث تعود إىل االرتفاع الكبري
خاصة سنيت  2011و  2012حيث ارتفعت النسبة على التوايل ب ،% 49 ،% 75حيث صنفت السنوات األخرية
ضمن أفضل سنوات إصدار الصكوك اإلسالمية.
-2أمهية الصكوك االستثمارية يف إدارة السيولة
تثار لدى املصارف اإلسالمية إشكالية إدارة السيولة سواء يف حالة وجود الفائض ،أو يف حاالت العجز ،ذلك أهنا
ال تتوفر على اآلليات الالزمة واملناسبة للقيام بذلك ،على عكس املصارف الربوية اليت ال تعاين من هذا اإلشكال ابعتبار
طبعا على أساس معدل
أهنا تتعامل فيما بينها يف توظيف الفوائض أو يف احلصول على السيولة أثناء العجز ،ويكون ذلك ً
الفائدة احملرم شرعا.
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وابعتبار أن الصكوك االستثمارية تتميز بتعددها وتنوعها ،فيمكن للمصارف اإلسالمية أن توظف الفوائض املالية
بشراء هذه األدوات املالية ،على أن تقوم ببيعها عند احلاجة إىل السيولة ،حيث يعترب التنويع يف هذه احلالة مطلبا ضروراي
للتحوط من املخاطر اليت قد تتعرض هلا خمتلف األنشطة اليت متوهلا هذه الصكوك.
املطلب الثالث  :املتطلبات الشرعية للهندسة املالية اإلسالمية
تعترب الضوابط الشرعية واالقتصادية اليت حتكم عمل املصارف اإلسالمية من أهم ما مييزها عن ابقي املؤسسات املالية
التقليدية ،وهو األمر الذي يؤثر على هندسة املنتجات املالية هبا .وفيما يلي نعرض أثر هذه الضوابط ،مث واقع اهلندسة
املالية ومستقبلها.
أوال  :أثر ضوابط العمل املصريف اإلسالمي على هندسة املنتجات املالية
-1معايري التميز بني املنتجات املالية اإلسالمية و التقليدية
حىت حتقق املنتجات املالية اإلسالمية االختالف عن التقليدية البد أن تتوفر على عنصر الكفاءة االقتصادية الذي ال
1
يتحقق إال بوجود جمموعة من املعايري اليت نذكرها فيما يلي :
أ-معيار املديونية :يقتضي هذا املعيار أن يرتبط منو املديونية بقيمة السلع واألصول املشكلة للثروة ،مبعىن أن الدين الناتج

عن سلعة معينة ال ميكن أن يزيد عن قيمتها زائدا هامش الربح ،فأي منتج مايل ال حيرتم هذه القاعدة خيرج من دائرة
املنتجات املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية.

ب-معيار ارتباط التمويل ابلتبادل :حيث أن التبادل احلقيقي للسلع واخلدمات يسمح ابحلصول على عوائد متكن من

تسديد املستحقات املرتتبة عن التمويل (هامش الربح يف البيع املؤجل) ،وهبذا تتغري القاعدة اليت يقوم عليها النظام الربوي
ليصبح التمويل اتبعا للبيوع وحيقق أهدافها.
ج-معيار املصاحل الشرعية :يقتضي هذا املعيار أن يقوم التمويل واالستثمار على احرتام سلم األولوايت اليت ترتبها
الشريعة ابتداء ابلضرورايت مث احلاجيات مث التحسينات ،فاألوىل ابملؤسسات املالية االهتمام والرتكيز على إقامة املشاريع
اهلامة وإنعاش القطاعات اليت تسهم يف حتقيق الصاحل العام.
د-معيار القيمة املضافة :يتطلب هذا املعيار أن يكون حاصل القيمة املضافة للتداول موجبا وتنعكس يف جمموع

األرابح اليت حيققها البائعون ،وهبذا يكون يف البيع مصلحة للبائع حلصوله على الربح ومصلحة للمشرتي الذي ينتفع من
السلعة يف ذاهتا أو من خالل بيعها بثمن أعلى ،ليحقق قيمة مضافة أخرى.
1سامي إبراهيم السويلم ،مخسة معايري أساسية للتأكد من خلو املنتجات اإلسالمية من الراب ،صحيفة االقتصادية اإللكرتونية ،السعودية ،العدد،5458
. http://www.aleqt.com ، 2008/09/20
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ه-معيار الوضوح و الشفافية :إن االلتزام هبذا املعيار يف املعامالت املالية من شأنه أن يعزز جانب املصداقية فيها ،وي
حد من احليل اليت قد تشتها واليت ما وضعت إال لتخدم مصلحة طرف على حساب طرف آخر ،وما كان العقد ليربم
لو مل تكتم.
و الشكل املوايل يوضح هذه املعايري :
الشكل رقم ( : )08املعايري املوضوعية للتمييز بني املنتجات املالية اإلسالمية و التقليدية
منتج تقليدي

املنتج املايل

ال

ال

ال

ال

هل منو

هل التمويل

هل املصلحة

هل القيمة

الديون مرتبط

التابع للحركية

معتربة يف دائرة

املضافة

بنمو الثروة؟

التجارية؟

األولوايت؟

للتبادل

نعم

نعم

نعم

موجبة؟

ال
هل تتوافر
الشفافية
و الوضوح؟

نعم

نعم
منتج إسالمي

املصدر  :صاحل صاحلي وعبد احلليم غريب ،دور املنتجات املالية اإلسالمية يف حتقيق االستقرار االقتصادي،امللتقى الدويل الثاين حول :األزمة املالية الراهنة
والبدائل املالية واملصرفية ( ،لنظام املصريف اإلسالمي منوذجا)  ،املركز اجلامعي خبميس مليانة ،اجلزائر6-5،ماي،2009 ،ص.10

-2حقيقة املنتجات املالية الصورية
تعرف املنتجات املالية الصورية على أهنا ":منتجات تكتمل فيها السالمة الشكلية ،لكن يف حقيقتها ال تتضمن
املتطلبات الشرعية وخيتلف ذلك حبسب املنتجات والعمليات ،وحىت وإن التزمت ابملتطلبات الشرعية فإن بعدها عن
االهتمام ابلسالمة املقاصدية جيعلها منتجات صورية".

1

فاملنتجات الصورية تعترب نتيجة حتمية للحيل اليت يتحقق فيها املقصد الشخصي على حساب املقصد الشرعي،و
اليت تؤدي يف النهاية إىل القرض القائم على الراب احملرم شرعا ،وال حتقق أي قيمة مضافة 2،هذه األخرية اليت تعترب معيارا
1طلعت زكي حافظ،هتم التحايل ابسم املصرفية اإلسالمية...األسباب واحللول  ،صحيفة االقتصادية اإللكرتونية ،السعودية ،العدد ،2011/09/29 ،6562
. http://www.aleqt.com

 2سامي بن إبراهيم السويلم ،صناعة الهندسة المالية(نظرات في المنهج اإلسالمي) ،مركز البحوث ،شركة الراجحي المصرفية لالستثمار ،السعودية،
 ،2004ص.13
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أساسيا لسالمة املنتج املايل وخروجه من دائرة املنتجات التقليدية .ومن األمثلة اليت تدخل ضمن املنتجات الصورية
التورق املصريف الذي يقوم على جمرد توسيط للسلع هبدف احلصول على السيولة ،ويتحمل فيه املتورق تكاليف القبض
واحليازة وخسارة البيع الفوري اليت تعترب كلها تكاليف إضافية ال تفيده بشيء .ويعترب السلم بديال هلذه اآللية ،فيمكن
1
احلصول على السيولة اآلنية مقابل تسليم سلعة مؤجلة دون أي إجراءات إضافية.
اثنيا :واقع و مستقبل اهلندسة املالية اإلسالمية
إن تبين املصرفية اإلسالمية للمنهج االبتكاري حيقق هلا من امليزات ما ميكنها من البقاء واالستمرارية يف ظل منافسة
قوية ،إال أن الواقع يثبت أهنا تواجه جمموعة من املشاكل والتحدايت اليت من شأهنا أن تعيق مسار تطور املؤسسات
املصرفية اإلسالمية.
-1واقع تطوير منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية
ابلرغم من أمهية املنتجات املالية اإلسالمية يف االقتصاد؛ إال أن مقدار االهتمام بدراستها والعناية بتطويرها وحتقيق
2
أهدافها ال يتناسب مطلقا مع تلك األمهية ،وذلك لالعتبارات التالية :
أ-خمصصات التطوير :حجم اإلنفاق املخصص للبحث والتطوير للمنتجات املالية اإلسالمية لدى املؤسسات املالية
اإلسالمية يكاد يكون معدوما؛ مقارنة برحبية هذه املؤسسات وأدائها املايل؛

ب-التنظيم اإلداري :عدد قليل من املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تنشئ إدارات متخصصة يف تطوير املنتجات املالية
اإلسالمية ،وتتوزع هذه اَملهمة يف الغالب بني اهليئات الشرعية وإدارة التسويق واإلدارات املختلفة للبنك؛
ج-األمهية اإلسرتاجتية :هناك غياب واضح لتطوير املنتجات يف اخلطط اإلسرتاتيجية والرؤية اليت حتكم مسرية املؤسسات
املصرفية اإلسالمية؛

د-الواقع العملي :تقدم املؤسسات املالية اإلسالمية الكثري من املنتجات ابستمرار.
-2حتدايت تطوير منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية
إن أهم ما مييز املنتجات املالية اإلسالمية هو تنوعها وتعددها بشكل ميكن أن حيقق تلبية مجيع االحتياجات
التمويلية ،ويضمن مواجهة التنافسية من قبل املؤسسات املالية التقليدية ،ولكن هذا مل يكن ابلكايف إلثبات مكانة

1سامي بن إبراهيم السويلم ،املرجع السابق،ص.19
2عبد احلليم غريب ،االبتكار املايل يف البنوك اإلسالمية (واقع وآفاق)  ،جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،العدد،9
 ،2009ص.228-227
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املؤسسات املالية اإلسالمية على الصعيد املايل ،وهذا يرجع يف األساس إىل اعتمادها على منتجات حمدودة تبتعد من
جهة عن قاعدة املشاركة اليت يقوم عليها التمويل اإلسالمي؛ وال تتمتع ابلكفاءة الالزمة ملواجهة املنافسة من جهة أخرى.
ولعل من أبرز التحدايت اليت تواجهها الصناعة املالية اإلسالمية مبختلف مؤسساهتا يف تطوير منتجاهتا التمويلية
1
واالستثمارية ما يلي :
توجيه معظم العمليات املصرفية حنو التمويل احملدد العائد (البيوع واإلجارات) ،وليس االستثمار القائم على املشاركة يفالربح واخلسارة؛ األمر الذي يؤدي إىل عدم حتقيق األهداف التنموية؛
االختالف بني املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف استخدام املنتج الواحد (العقود ،النماذج،اإلجراءات ،آليات التنفيذ،الضوابط والشفافية والتوثيق الكامل هلذه املنتجات)؛ األمر الذي يؤدي إىل عدم فهم املتعاملني للصناعة املالية اإلسالمية؛
عدم توافر بيئة مناسبة الستحداث منتجات جديدة مشتقة أو مبتكرة ،واالقتصار على عدد حمدود من املنتجات أوابتكار منتجات شاذة ختالف اإلمجاع؛ األمر الذي يؤدي إىل التسرع يف طرح املنتجات دون وجود مرجعية للصناعة تقوم
بضبط عملية التطوير ومحايتها وتوجيهها وإدارهتا ابلشكل الذي يبتعد هبا عن االنفرادية؛
حماكاة املؤسسات املالية التقليدية يف حتديد تكلفة عمليات التمويل وذلك ابالسرتشاد مبؤشر سعر الفائدة؛ األمر الذييؤدي إىل تنامي عدم ثقة العمالء وفقدان هذه املؤسسات للتميز واالستقاللية ،ويطرح أمهية إجياد مؤشر رحبية بديل عن
سعر الفائدة لقياس عائد عمليات التمويل؛
-بعد ما أفرزته العوملة املالية من مشتقات ،كان لز ًاما على املؤسسات اإلسالمية تطوير منتجات مصرفية ومالية تستجيب

ملختلف الرغبات ،وهو أكرب حتد يواجه الصناعة املالية اإلسالمية.
-3مستقبل اهلندسة املالية اإلسالمية

إذا ما بقي احلال على ما هو عليه من عمليات اهليكلة الشرعية ملنتجات تقليدية؛ فإن مستوى املنتجات املالية
اإلسالمية (حبكم أهنا شرعية) سينحدر ليصل إىل نقطة يتقارب فيها مع مستوى اخلدمات التقليدية .وستكون الصناعة
2
املالية اإلسالمية أمام ثالثة مشاهد (سيناريوهات) حمتملة يف املستقبل ،وهي :
أ-املشهد األول(األقوى احتماال) :
يتمثل يف اإلسرتاتيجية اليت جيب أن تتبناها الصناعة املالية اإلسالمية لتحقيق استدامتها؛ فاملطلوب منها أن تتحول
يف املستقبل العاجل إىل استغالل املخزون االسرتاتيجي من الصيغ الفقهية الشرعية للمنتجات اإلسالمية األصيلة يف

1عز الدين خوجة  ،التدريب واهليئات الشرعية أبرز التحدايت اليت تواجه املؤسسات املصرفية اإلسالمية  ،مقال يف :جريدة الشرق األوسط ،العدد،10318
. http://www.aawsat.com ، 2007/2/27
2عبد حليم غربي ،مرجع سبق ذكره ،ص.237
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عمليات التطوير واالبتكار؛ حىت حتافظ على هوية الصناعة وتليب احتياجات السوق وتسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية
احمللية؛
ب-املشهد الثاين(األقل احتماال) :يتمثل يف أن تتشابه املنتجات املالية اإلسالمية تشاهبا كبريا مع بعض املنتجات

املالية التقليدية ،وهو أمر سيعمل حتما على دعم املنتجات املالية التقليدية ورفع مستوايهتا واستدامة صناعتها ،متاما كما
يعمل على إضعاف خصوصية ومزااي الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجاهتا؛
ج-املشهد الثالث(األضعف احتماال) :يتمثل يف انداثر املنتجات املالية اإلسالمية نتيجة عدم تطوير منتجات أصيلة
تدعم استدامة الصناعة ،ونتيجة الستفادة اهلندسة املالية التقليدية من عمليات اهليكلة الشرعية ملنتجاهتا؛ فستصبح مجيع
املنتجات من نتاج الصناعة التقليدية.
ومن هنا تبدو احلاجة املاسة لدعم آليات البحث والتطوير واالبتكار ودراسة الفرص لتحقيق ما أييت :

1

تطوير آليات جذب األموال يف املؤسسات املالية اإلسالمية من خالل تعميم جتربة الودائع االدخارية واالستثماريةالقائمة يف بعض املصارف ،وغريها من األوعية القائمة على املشاركة يف الربح وتقليص االعتماد على احلساب اجلاري
كأساس لألموال اجملتذبة ،وذلك دعما آلليات التفاعل اإلجيايب بني املؤسسات املالية واجلمهور؛
تطوير آليات تكوين األوعية االستثمارية املستقلة ذات املشاركة اجلماهريية الواسعة كالصناديق االستثمارية واحملافظاالستثمارية والصكوك االستثمارية مبا حيقق التفاعل اإلجيايب بني اجلمهور واملؤسسات املالية من جهة ،ومبا يؤدي إىل
جتميع موارد مالية كبرية قادرة على دعم املشروعات الضرورية على مستوى االقتصاد واجملتمع كمشروعات البىن التحتية
واملرافق العامة وغريها؛
تطوير آليات توظيف األموال من خالل دعم سبل تطبيق املشاركة واملضاربة وتقليص دور متويل الديون حتقيقا للمشاركةاإلجيابية بني املؤسسات التمويلية واملستثمرين ويف هذا الصدد يبدو أن اجملال مازال مفتوحا لتطوير وابتكار منتجات
إسالمية تتمتع ابملصداقية الشرعية من جهة ،وابلكفاءة االقتصادية من جهة أخرى؛ وهذا يتطلب إعادة هيكلة آليات
التطوير واالبتكار وتطويرها من الواقع احلايل القائم على احملاكاة والتحوير للمنتجات التقليدية إىل بيئة تطويرية وابتكارية
تقوم على دراسة الفرصة بداية  ،ومن مث التوغل يف حبث املنتج اإلسالمي املالئم لتطبيقه يف هذه الفرصة ،واملؤسسات
املالية مدعوة لدعم البحث والتطوير يف هذا االجتاه سواء على مستوى إدارهتا الداخلية ،أو على مستوى مراكز األحباث
املستقلة؛
تطوير أساليب تقدمي اخلدمات املصرفية والرفع من مستوى اجلودة والكفاءة الالزمة ملنافسة اخلدمات املصرفية املقدمة منقبل املؤسسات التقليدية ،ويتسم هذا اجلانب بتحد كبري خاصة إذا كانت هذه اخلدمات تقدم بشكل مقبول شرعا على
مستوى املؤسسات التقليدية؛
1عبد الباري مشعل ،آليات تطوير املصارف والشركات اإلسالمية  ،املؤمتر املصريف اإلسالمي الثاين (رؤية جديدة للصكوك اإلسالمية)،الكويت10-8 ،ماي،
 ،2005ص.9-8
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العناية أبدوات تقليل املخاطر أو االحتماء من خالل الكشف عن مكنوز تراثنا الفقهي ومن خالل االجتهاد واالبتكاراجلديد ملنتجات إسالمية حتقق هذا األمر ،ومن هنا جيب العمل على اجاد بدائل للعقود املستقبلية ،واالختيارات ،والبيع
اآلجل للعمالت ،وغري ذلك.
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املبحث الثاين  :أمهية التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي"
تصنف ماليزاي ضمن البلدان اإلسالمية اليت تتميز منظومتها املصرفية ابالزدواجية ،حيث تنشط فيها مؤسسات
مصرفية إسالمية ختضع جملموعة من القوانني والسياسات اخلاصة اليت ختتلف عن القوانني اليت تنظم عمل املؤسسات
املصرفية التقليدية ،ويعترب مصرف "إسالم ماليزاي" واحدا من املؤسسات املصرفية اليت تعمل ضمن هذه املنظومة ،والذي
كان أول مصرف يتأسس مباليزاي ليعمل وفق ضوابط املعامالت املالية للشريعة اإلسالمية.
بعد استحداث منتج التورق املصريف قامت معظم املصارف اإلسالمية وحىت النوافذ اإلسالمية على مستوى املصارف
التقليدية بتبين هذه اآللية حلل خمتلف املشاكل التمويلية اليت تواجه األطراف املتعاملة يف الساحة املصرفية ،وقد كان هلذه
الصيغة أمهية يف املصارف اإلسالمية ،سواء يف استقطاب عمالء جدد ،أو يف استخدامها كآلية حلل مشكل السيولة
الفائضة لديها.لذا سنتطرف يف هذا املبحث إىل املطالب التالية :
املطلب األول :آلية التمويل ابلتورق املصريف مبصرف "إسالم ماليزاي"
املطلب الثاين  :أمهية التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي"
املطلب األول :آلية التمويل ابلتورق املصريف مبصرف "إسالم ماليزاي"
من خالل هذا املطلب  ،سنحاول التعريف مبصرف "إسالم ماليزاي" ،و التعرف على آلية التورق املصريف هبذا
املصرف.
أوال  :التعريف مبصرف إسالم ماليزاي
-1نشأت مصرف إسالم ماليزاي
يعترب مصرف إسالم ماليزاي بريهاد أول مصرف مت أتسيسه ليزاول نشاطه يف جمال الصريفة اإلسالمية يف دولة ماليزاي،
حيث افتتح يف 1جويلية  ، 1983برأس مال قدر حبوايل  80رينجت ماليزي ،ويقع مقره الرئيسي مبدينة كواالملبور.
ومنذ أتسيسه ،بدأ مصرف إسالم ماليزاي ينمو سنة بعد أخرى إىل أن وصل حجم رأس ماله حىت هناية ديسمرب
 ،2010إىل  2,5مليار رينجت ماليزي؛ كما بلغ عدد فروعه  119فرعا مصرفيا.
لقد لعب مصرف إسالم ماليزاي دورا ابلغا يف تدعيم الصناعة املصرفية اإلسالمية يف دولة ماليزاي ،و اعرتافا هبذا
الدور ،مت منحه جائزة "  ، "Reader’s Digest Platinum Awardابعتباره املصرف األكثر ثقة يف تقدمي اخلدمات
1
املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ملدة ثالث سنوات متتالية  ،2010، 2009و.2011
1معلومات متوفرة على موقع املصرف:

http://www.bankislam.com.my
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-2معلومات عن مصرف "إسالم ماليزاي"
يعترب أول مصرف يف ماليزاي يعرض مشتقات مالية من أجل إدارة األصول واخلصوم ،وبغرض االستثمار ،وكان ذلك يفشهر سبتمرب 2008؛
أصدر أول صندوق إسالمي حلماية رؤوس األموال حتت مسمى" النجاح"؛توسع مصرف إسالم ماليزاي ،وذلك من خالل قيامه ابفتتاح فروع يف عدد من احملافظات خالل الفرتة املمتدة من شهرجانفي إىل أكتوبر من سنة 2009؛
أول مصرف يف ماليزاي والقارة اآلسيوية ككل يطلق بطاقته االئتمانية" املاسرت كارد العاملية".اثنيا  :منتجات التمويل و االستثمار املطبقة يف مصرف "إسالم ماليزاي"
لقد جنح مصرف إسالم ماليزاي جناحا مكنه من البقاء واالستمرار يف أداء أعماله على الساحة املصرفية ما يقارب
الثالثة عقود؛ هذه التجربة اليت أكسبته من اخلربة ما جعله حيقق انتشارا يف دولة ماليزاي ،وذلك من خالل فتح عدة فروع
يف عدد من املناطق .إن هذا أدى ابملصرف إىل توسيع تشكيلة منتجاته وخدماته املقدمة لتليب احتياجات خمتلف شرائح
اجملتمع ،ووصل إىل  50منتجا متنوعا بني صيغ مشاركة ومتويل جتاري ،إضافة إىل بعض املنتجات األخرى ندرجها يف
النقاط التالية:
-1صيغ التمويل ابملشاركة
أ-املضاربة  :لقد حظيت املضاربة ابلتطبيق يف مصرف "إسالم ماليزاي" منذ نشأته ،وتنوعت بني

مضاربة مقيدة ومطلقة ،أما تطبيقاهتا فقد اختلفت وندرجها يف النقاط التالية:

املشاركة يف مشاريع استثمارية يكون املصرف فيها صاحب املال ،بينما يلعب املستثمر دور املضارب هبذه األموال،وذلك مقابل نسبة من الربح حمددة مسبقا يف العقد ،على أن يتحمل املصرف اخلسارة يف حالة وقوعها إذا مل يثبت أي
1
تعد أو تقصري من طرف املضارب.
صندوق النجاح الذي يعترب استثمارا وفق عقد املضاربة املقيدة ،حيث يقوم املصرف (املضارب) جبمع األموال مناملستثمرين الستثمار ما يعادل %90منها فقط يف شهادات إيداع قابلة للتداول موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية،
وتستحق عائدا عاما يتم تقامسه بني الطرفني عند اتريخ استحقاق الشهادات ،بينما تعترب  %10الباقية عربوان يتم دفعه
للحصول على خيار شراء ملؤشر مايل معني ،وعند اتريخ االستحقاق حيق ملصرف "إسالم ماليزاي" أن ينفذ العقد عن
اتريخ االستحقاق ،ليحصل بذلك على أرابح من الفرق بني مثن الشراء (العربون  +املبلغ املدفوع عند اتريخ االستحقاق)
Bank Islam Malaysia Berhad, Application Of Shariah Contract In Bank Islam’s Products And Servises, shariah report, October
2010, p 22.
1
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ومثن البيع احلاضر يتقامسها مع العميل؛ أما يف حالة عدم تنفيذ املصرف للشراء ،فال حيصل على العربون ،بل يصبح
1
ملكا لبائع اخليار.
 -الودائع االستثمارية واالدخارية

)(Al-Awfar Deposit

،حيث يقوم املصرف بدور املضارب أبموال املودع يف

مشروعات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،وما مييز هذا النوع من الودائع أن املصرف مينح عليها جوائز نقدية ربع سنوية
بعد إجراء عملية سحب ألمساء سبعة مودعني؛ إضافة إىل نسبة الربح اليت حيصلون عليها وفق عقد املضاربة خالل املدة
املتفق عليها.2و اآللية موضحة ابلشكل املوايل :
شكل رقم( : )09وديعة األوفر يف مصرف "إسالم ماليزاي"
استثمار الوديعة
املشروع

وديعة وفق عقد املضاربة
مصرف إسالم ماليزاي
(املضارب)

السحب
جائزة السح

العميل (رب املال)

اجلائزة النقدية
نسبة ربح املضارب املتفق عليه

احلصول على األرابح

Source :Bank Islam Malaysia Berhad, Application Of Shariah Contract In Bank Islam’s Products And Servises, shariah report,
October 2010, p19.

ب -املشاركة  :تعترب أيضا من صيغ التمويل اليت يعمل هبا مصرف "إسالم ماليزاي" منذ سنة  1983حيث يساهم

املصرف مع املستثمر كل بنسبة معينة يف املشروع ،مث يقومان إبدارته ،وعند احلصول على األرابح أو حدوث اخلسائر يتم
حتملها معا.
وجتدر اإلشارة إىل أن املصرف قد أطلق آلية املشاركة املتناقصة ليبدأ العمل هبا خالل سنة 2009حيث تستخدم
هذه الصيغة ابلتنازل التدرجيي عن جزء من ملكية أصوهلا للعميل املشارك ،الذي يقوم يف كل مرة بشراء جزء من األسهم
إىل غاية هناية عقد املشاركة.

Ibid, p 20.
Ibid, p 18.
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-2صيغ التمويل التجاري
أ-بيع املراحبة :تعترب املراحبة آلية متويلية تعتمدها املصارف اإلسالمية بصفة عامة ،ومصرف "إسالم ماليزاي" بصفة خاصة،

حيث يفوق حجم التمويل وفقها حجم التمويل وفق ابقي الصيغ األخرى ،وقد اعتمدت من قبل املصرف منذ أتسيسه،
فتعددت تطبيقاهتا واختلفت.
ب-البيع ابلثمن اآلجل :يعترب هذا البيع من البيوع املطبقة يف متويل السيارات و املنازل ،حبث بكون تسديد الثمن يف
متويل السيارات ابلبيع اآلجل وفق أقساط شهرية خالل املدة املتفق عليها ،أما تسديد الثمن يف متويل املنازل ابلبيع
اآلجل ،فيكون دفعة واحدة يف التاريخ املتفق عليه يف العقد.
والشكل املوايل يوضح تطبيقات هذه اآللية :
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الشكل رقم( : )10تطبيقات البيع ابلثمن اآلجل يف مصرف "إسالم ماليزاي"
متويل منزل

متويل سيارة
العميل
2

مصرف "إسالم ماليزاي"

7

8

6

4

مصرف إسالم ماليزاي
5

'2

3

5

2 4

اتفاقية التزام

3

1

ابئع السيارة
-1حتديد البائع ليكون وكيال عن املصرف يف استقطاب
املشرتي وفق شروط البيع املتفق عليها مع املصرف.
-2بعد حتديد السيارة املطلوبة يضع أمرا بشرائها.
-3تقدمي طلب شراء السيارة للمصرف.
-4إخطار العميل ابملوافقة.
-5شراء السيارة من طرف املصرف ابلثمن املتفق عليه.
-6بيع السيارة للعميل ابألجل ابلتكلفة مضافا إليها الربح.
-7تسليم السيارة للعميل نيابة عن املصرف.
-8تسديد العميل ألقساط الشهرية للمصرف.

البائع

1

العميل

-1شراء العميل املنزل من البائع مقابل تسليم دفعة أوىل.
-2توقيع اتفاقية شراء املنزل بعد موافقة املصرف على
متويله.
-'2يتم إثبات حق املصرف يف املنزل من خالل عقد
اتفاقية االلتزام بني األطراف الثالثة.
-3دفع مثن املنزل املتفق عليه مباشرة كتسوية للمرحلة.1
-4تنفيذ اتفاقية البيع ،حيث تسدد قيمة املنزل آجال.
-5تسديد العميل لقيمة املنزل يف التاريخ املتفق عليه.

Source : Bank Islam Malaysia Berhad, Application Of Shariah Contract In Bank Islam’s Products And Servises, shariah report,
October 2010, p.p15,17.

ج-بيع العينة :لقد تبىن مصرف إسالم ماليزاي بيع العينة خالل سنوات التسعينيات من القرن العشرين ،أي بعد حوايل
العقد من أتسيسه ،وتعددت تطبيقات هذه اآللية التمويلية ،ونذكر على سبيل املثال استخدامها يف تغطية بطاقات
1
االئتمان ،حيث تتم هذه العملية وفق اخلطوات التالية :
يقوم املصرف ببيع أصل حمدد للعميل بثمن آجل (تكلفة  +ربح)؛يقوم العميل إبعادة بيع األصل إىل املصرف بثمن حال يعادل احلد االئتماين للبطاقة؛1

Ibid,p10.
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يتم إيداع املبلغ يف احلساب االدخاري للعميل ،ليصبح احلد االئتماين للبطاقة املسموح ابستخدامه من قبل العميل؛يتم تسديد املبلغ للمصرف وفق أقساط شهرية أو املبلغ كامال يف التاريخ احملدد.د-التمويل ابلتورق املصريف :يعترب من أحدث املنتجات التمويلية اليت تبناها املصرف ،وكان ذلك سنة  ، 2009وعلى
الرغم من حداثته فقد اختلفت تطبيقاته ،وسيتم التطرق إليه من خالل املطلب الثاين من هذا املبحث.
-3التمويل ابإلجارة
لقد تبىن مصرف "إسالم ماليزاي" آلية التمويل ابإلجارة منذ أتسيسه ،حيث يطبق عقد اإلجارة بصفته املؤجر ،فيقوم
بتأجري األصول بشروط تتحدد فيها مدة اإلجارة واألقساط اإلجيارية الواجب دفعها من قبل العميل ،حيث وخالل هذه
املدة يبقى مالكا لألصل ،وبنهايتها ميكن للمصرف ابالتفاق مع العميل أن يبيع األصل املؤجر هلذا األخري ابلثمن املتفق
عليه ،وابلتايل يكون قد طبق ما يسمى ابإلجارة املنتهية ابلتمليك.
اثلثا  :آلية التمويل ابلتورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي"
-1تعريف التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي"
تعترب صيغة التورق املصريف من بني اآلليات التمويلية اليت تبناها مصرف "إسالم ماليزاي" ،وذلك لتلبية خمتلف
االحتياجات التمويلية للعمالء املتعاملني معه ،وبصفة خاصة العمالء احملليني .ويعرف التورق املصريف يف مصرف "إسالم
ماليزاي" على أنه اآللية التمويلية اليت يقوم من خالهلا املصرف بشراء معدن مراحبة من السوق الدولية ملصلحة عميله الذي
يقوم بدوره بشرائها منه بثمن حيدد يف العقد ،ويسدد وفق أقساط خالل فرتة يتم االتفاق عليها مسبقا ،على أن يقوم
املصرف وعن طريق عقد وكالة من العميل ببيع املعدن اثنية يف السوق الدولية ،وهبذا حيول الورق احملصل عليه إىل حساب
العميل ليستفيد منه يف تلبية احتياجاته.1

-2جمال تطبيق التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي"
لقد اختلفت تطبيقات صيغة التورق املصريف من مصرف إسالمي آلخر ،وكانت تطبيقاهتا يف الغالب على السلع
الدولية واحمللية ،إضافة إىل اختاذها كآلية حلل بعض املشاكل التمويلية اليت تواجه خمتلف العمالء لدى املصرف.
وقد رأينا من خالل التعريف السابق أن مصرف "إسالم ماليزاي" يطبق آلية التمويل ابلتورق املصريف عن طريق بيع
السلع الدولية اليت تضم املعادن على اختالف أصنافها ،واليت جيري عليها التعامل يف األسواق الدولية .ويرجع اختيار
1موقع مصرف إسالم ماليزاي،

. http://www.bankislam.com.my
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دراسة تطبيقية حول التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي".

املصارف اإلسالمية هلذا النوع من السلع ابلتحديد إىل كوهنا من السلع اليت يتم فيها التعامل عامليا وبصفة يومية ،إضافة
إىل سرعة إمتام عمليات بيعها وشرائها ،وخلوها من الشروط النظامية املطبقة على سلع أخرى  ،وكذا سهولة اإلجراءات
1
والتكاليف اليت متيز أغلبية هذه السلع.
مث إن مصرف "إسالم ماليزاي" يستخدم التمويل ابلتورق املصريف لتغطية البطاقة االئتمانية للعميل املخصصة
لالستعمال الشخصي ،حيث ال يطبق عليه أي نوع من التكاليف.
-3خطوات التمويل ابلتورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي"
أ-خطوات التورق ببيع املعادن :يطبق التمويل عن طريق التورق ببيع املعادن وفق جمموعة من اخلطوات اليت ميكن

تلخيصها يف النقاط املوالية:

-1يتقدم العميل بطلب لتمويل سلعة معينة وفق آلية التورق املصريف ،حيث حيصل املصرف على كل الواثئق املطلوبة
إلمتام املعاملة؛
-2يقوم املصرف بشراء السلعة املطلوبة (املعدن) من بورصة لندن للمعادن ،وهذا عن طريق املضارب األول؛
-3يقوم املصرف ببيع املعدن للعميل وفق عقد مراحبة ،بثمن يتضمن قيمة السلعة مضافًا إليها نسبة من الربح ،على أن
يتم تسديده يف اتريخ الحق متفق عليه؛
-4يقوم العميل بتوكيل مصرف "إسالم ماليزاي" عن طريق إبرام عقد وكالة ،ببيع السلعة يف السوق الدولية؛
-5يقوم مصرف "إسالم ماليزاي" ببيع املعدن إىل طرف آخر (مضارب اثين) غري املضارب األول؛
-6يقوم املصرف بتحويل مثن بيع املعدن إىل حساب العميل لدى املصرف؛
-7يقوم العميل بتسديد ما عليه اجتاه املصرف على شكل أقساط.
واآللية ملخصة ابلشكل التايل:

1خالد بن علي املشيقح ،التورق املصريف عن طريق بيع املعادن ،جملة علوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا ،جامعة أم القرى ،السعودية ،اجلزء ،18العدد،30
مجادى األول 1425 ،ه ،ص.134
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شكل رقم( : )11آلية التورق املصريف ببيع املعادن يف مصرف إسالم ماليزاي
املضارب األول
1

العميل
(املستورق)

عقد مراحبة
4

3

مصرف إسالم
ماليزاي
(املورق)

عقد وكالة

2
5

املضارب الثاين

6
7
Source: http://www.bankislam.com.my/en/Pages/ShariahConcept.aspx?tabs=3&mlink=Pe rsonalFinancing.

من خالل آلية التورق ببيع املعادن املمارسة من طرف مصرف "إسالم ماليزاي" ،يتبني أن املصرف يستفيد من نسبة
الربح اليت تنتج عن عقد املراحبة ،إضافة إىل األجر الذي يتقاضاه عن الوكالة العميل فيتمكن من احلصول على السيولة
النقدية من خالل حسابه ابملصرف ،وهذا لتلبية خمتلف احتياجاته التمويلية.
ب-التورق لتغطية بطاقة االئتمان  :أما التمويل ابلتورق املصريف لتغطية بطاقة االئتمان فيتم من خالل جمموعة من

اخلطوات نعرضها يف اخلطوات التالية:

-1يتم توقيع اتفاقية بني العميل واملصرف يعد فيها بشراء سلعة حمددة من املصرف؛
-2يقوم املصرف بشراء السلعة املطلوبة من التاجر األول آنيا؛
-3يبيع املصرف السلعة للعميل بيعا آجال ،ويقوم العميل بتوكيل املصرف ببيع السلعة لطرف آخر؛
-4يقوم املصرف ابعتباره وكيال ببيع السلعة نفسها للتاجر الثاين آنيا؛
-5يتم إيداع املبلغ يف حساب العميل ،ليصبح املبلغ احلد االئتماين للبطاقة؛
-6يسدد العميل أقساطا شهرية أو املبلغ كامال يف هناية املدة حسب االتفاق.
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شكل رقم( : )12آلية التورق املصريف لتغطية بطاقة االئتمان يف مصرف "إسالم ماليزاي"

العميل
5

6

1

3

مصرف إسالم ماليزاي
2

4
اتجر السلعة األول

اتجر السلعة الثاين

Sources: Bank Islam Malaysia Berhad , Application Of Shariah Contract In Bank Islam’s Products And Servises , shariah report ,
October2010, p 11.

املطلب الثاين :أمهية التورق املصريف يف إدارة السيولة يف مصرف "إسالم ماليزاي"
أوال  :حملة عن حجم التمويل ابلتورق املصريف
أ-حجم التمويل ابلتورق املصريف خالل.2013-2009
لقد كان التمويل ابلتورق املصريف من بني صيغ التمويل اليت تبناها مصرف "إسالم ماليزاي" حديثا ،وكان ذلك سنة
 ،2009وفيما يلي سنلقي نظرة حول تطور حجم التمويل به خالل السنوات اخلمسة ،ووزنه ضمن سلة صيغ التمويل
ابملصرف:
جدول رقم( : )06حجم التمويل ابلتورق املصريف خالل  .2013-2009الوحدة 1000 :رينجت ماليزي
السنة
حجم التمويل ابلتورق املصريف
إمجايل التمويل
نسبة التمويل ابلتورق إىل إمجايل التمويل

2009
167.378

2010

2011

2012

2013

2.573.328

3.903.981

7.530.581

10.752.579

14.563.795

19.949.055

23.077.965

%26,81

%37,75

%46,59

12.283.242 10.711.003
%1,56

%20,94

املصدر  :التقارير املالية ملصرف إسالم ماليزاي للسنوات .2013 ،2012 ،2010،2011 ،2009

و ميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل :
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شكل رقم( : )13حجم التمويل ابلتورق مقارنة إبمجايل التمويل يف مصرف "إسالم ماليزاي"
خالل .2013-2009
25000000
20000000
15000000

حجم التمويل بالتورق المصرفي
إجمالي حجم التمويل

10000000
5000000
0
2013

2012

2011

2010

2009

املصدر  :بياانت اجلدول رقم()06

نالحظ من خالل ما سبق أن حجم التمويل ابلتورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي" كان ضئيال يف أول سنة
من اعتماده كآلية للتمويل )  ( 2009إذا ما قورن إبمجايل حجم التمويل ،فقد قدر ب 167.378.000رينجت
ماليزي ،حيث مل يتعد وزنه ،%1,56أما يف السنة املوالية)  ، ( 2010فنالحظ أن هناك زايدة معتربة يف حجم التمويل
به مقارنة ابلسنة السابقة ،و قدرت حبوايل 2.573.328.000رينجت ماليزي ،كما ارتفع وزنه إىل ما يقارب
، %21ويف سنة  ، 2011ارتفع أيضا حجم التمويل ابلتورق يف املصرف وقارب  3.356.190.000رينجت
ماليزي ،بوزن وصل إىل نسبة ،% 24و يف سنة  2013بلغ حجم التمويل ابلتورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي"
إىل 10.752.579.000رجنت ماليزي ،حيث وصل وزنه إىل. %46,59من هنا نستنتج أن حجم التمويل ابلتورق
املصريف يف ارتفاع منذ تنبيه يف مصرف "إسالم ماليزاي".
-2مقارنة بني حجم التمويل ابلتورق املصريف و صيغ التمويل ابملشاركة واإلجارة
تعترب صيغ التمويل ابملشاركة من مضاربة و مشاركة ،من بني األساليب االستثمارية اليت تعتمدها املصارف
اإلسالمية ،على اعتبار أهنا متثل األساس الذي تقوم عليه الصريفة اإلسالمية وهو املشاركة يف املغامن مع حتمل املغارم،
وفيما يلي نعرض حجم التمويل بصيغة املشاركة ،وكذا التمويل ابإلجارة :
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اجلدول رقم( : )07حجم التمويل ابلتورق مقارنة بصيغ التمويل ابملضاربة و اإلجارة خالل.2013-2006
السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

حجم التمويل
ابلتورق

-

-

-

167.387

2.573.328

3.903.981

7.530.581

10.752.579

10.311.593

9.888.297

10.458.831

10.711.003

12.283.242

14.563.795

19.949.055

23.077.965

إمجايل

حجم
التمويل

حجم التمويل

21.316

9.249

18.150

8.934

6.000

6.000

-

-

ابملضاربة
نسبة التمويل
ابملضاربة إىل

%0,20

%0,08

%0,18

%0,05

%0,08

%0,04

-

-

إمجايل التمويل
نسبة التمويل
ابملضاربة

-

-

-

%0,23

%5,33

%0,15

-

-

إىل

التمويل ابلتورق
حجم التمويل

342.234

320.947

273.397

345.763

317.567

318.529

258.659

237.516

ابإلجارة
نسبة التمويل
ابإلجارة إىل

%3,11

%2,61

%3,46

%2,81

%2,96

%2,19

%1,12

%1,19

إمجاليي التمويل
نسبة التمويل
ابإلجارة

-

-

-

%13,43

%189,73

%8,16

%2,41

%3,15

إىل

التمويل ابلتورق

املصدر  :التقارير املالية ملصرف إسالم ماليزاي للسنوات ما بني .2013-2006

و ميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل :
شكل رقم( : )14حجم التمويل ابلتورق مقارنة ابلتمويل ابملضاربة و اإلجارة يف مصرف "إسالم ماليزاي"
خالل2013-2009
12000000
10000000
8000000

التورق
المضاربة

6000000

اإلجارة

4000000
2000000
0
2013

2012

2011

2010

املصدر :بياانت اجلدول رقم()07
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2009

2008

2007

2006

الفصل الثالث :

دراسة تطبيقية حول التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي".

من خالل ما سبق ميكن القول أن:
حجم التمويل ابملضاربة يف اخنفاض مستمر ،حيث قدر سنة  2006ب  21316000رينجت ،ماليزي ،ووصل إىل6000000رينجت ماليزي سنة  ، 2010ليبقى اثبتا خالل  2011وابعتبار أن إمجايل حجم التمويل يف زايدة
مستمرة ،فإن الوزن النسيب للتمويل ابملضاربة اخنفض إىل%0,04إىل أن انعدمت يف سنة .2012وميكن القول عموما
أن اعتماد مصرف "إسالم ماليزاي" على املضاربة يف هيكله التمويلي ضعيف جدا ،وميكن أن نرجع سبب ذلك إىل
املخاطرة العالية اليت تتميز هبا هذه الصيغة.
خالل سنة  ، 2009وبعد تبين آلية التمويل ابلتورق من قبل مصرف"إسالم ماليزاي" ،جند أن نسبة التمويل ابملضاربةإىل التمويل ابلتورق منخفضة ،حيث متثل  ، %5,33واخنفضت خالل السنوات املوالية على اعتبار أن حجم التمويل
ابملضاربة بقي اثبتا يف حني ارتفع التمويل ابلتورق.
حجم التمويل ابإلجارة مرتفع جدا إذا ما قورن ابملضاربة ،حيث بلغ سنة  2006قيمة 320974000رينجتماليزي ،لينخفض حجم التمويل هبا سنة  2008إىل 273397000رينجت ماليزي ،مث عاد إىل االرتفاع يف السنوات
التالية ليصل إىل 345763000رينجت ماليزي سنة  ،2010أما وزن التمويل ابإلجارة يف سلة صيغ التمويل فنجده
يتناقص تدرجييا حىت يصل إىل %1,12يف  ،2013مع اإلشارة فقط لوجود ارتفاعات طفيفة سنة  2007و .2009
مبقارنة حجم التمويل ابإلجارة والتمويل ابلتورق سنة،2009جند أن هذه النسبة مرتفعة جدا وتقدر ب%189,73حيث ميثل حجم التمويل ابألوىل تقريبا ضعف حجمه يف الثاين ،مث تنخفض اخنفاضا ملحوظا يف السنتني 2012و
2013إىل  %3,15و %2,41على التوايل ،وهذا يرجع ابلدرجة األوىل إىل االرتفاع الكبري يف حجم التمويل ابلتورق.
ج-مقارنة بني حجم التمويل ابلتورق املصريف و صيغ التمويل التجاري :
نعرض يف اجلدول املوايل أحجام التمويل بصيغ التمويل التجاري املتمثلة يف كل من البيع اآلجل و املراحبة و
اإلستصناع و العينة  ،و مقارنتها بصيغة التورق املصريف :
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دراسة تطبيقية حول التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي".

الفصل الثالث :

جدول رقم( : )08حجم التمويل بصيغ التمويل التجاري خالل  .2013-2006الوحدة 1000:رينجت ماليزي
السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

حجم التمويل
ابلتورق املصريف

-

-

-

167.378

2.573.328

3.903.981

7.530.581

10.752.579

6.569.669

5.871.862

5.526.409

5.719.619

6.209.417

7.291.742

8.720.001

9.193.777

حجم

التمويل

ابلبيع اآلجل
نسبة

التمويل

%63,71

%59,38

%52,84

%53,40

%50,55

%50,06

%43,71

%39,84

ابلبيع اآلجل إىل
إمجايل التمويل
نسبة

التمويل

ابلتورق
التمويل

-

-

-

%2,92

%41,44

%53,54

%86,36

%116,95

إىل
ابلبيع

اآلجل
حجم
ابملراحبة

التمويل

نسبة التمويل
إىل
ابملراحبة

1.422.832

1.248.975

1.848.075

1.680.071

1.120.380

1.316.853

1.403.165

1.000.832

%13,79

%12,63

%17,67

%15,68

%9,12

%9,04

%7,03

%4,34

إمجايل التمويل
نسبة التمويل
إىل
ابملراحبة

-

-

-

%1003,75

%43,54

%33,73

%18,63

%9,31

التمويل ابلتورق
حجم
ابإلستصناع

التويل

نسبة التمويل
ابإلستصناع إىل

642.964

638.984

509.988

543.016

353.125

245.250

246.614

179.508

%6,23

%6,46

%4,87

%5,07

%2,87

%1,68

%1,24

%0,78

إمجايل التمويل
نسبة التمويل
ابإلستصناع إىل

-

-

-

%345,03

%13,72

%6,28

%3,27

%1,67

التمويل ابلتورق
حجم

التمويل

1.254.298

1.683.055

708.527

662.701

1.675.229

1.481.440

1.730.606

1.606.105

ابلعينة
نسبة التمويل
ابلعينة إىل إمجايل

%12,16

%17,02

%6,77

%6,18

%13,63

%10,17

%8,67

%6,96

التمويل
نسبة
ابلعينة

التمويل
إىل

-

-

-

%395,9

التمويل ابلتورق

املصدر  :التقارير املالية ملصرف "إسالم ماليزاي" للسنوات ما بني .2013-2006

و ميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل :
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%65,09

%37,95

%22,98

%14,9

دراسة تطبيقية حول التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي".

الفصل الثالث :

شكل رقم( : )15حجم التمويل ابلتورق مقارنة إبمجايل التمويل يف مصرف "إسالم ماليزاي"
خالل .2013-2009
12000000
10000000
التورق

8000000

البيع اآلجل
6000000

المرابحة
اإلستصناع

4000000

العينة

2000000
0
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

املصدر  :بياانت اجلدول رقم()08

من خالل ما سبق ميكن القول أن:
هناك اخنفاض يف حجم التمويل ابلبيع اآلجل خالل السنوات الثالث األوىل ،حيث كان يعادل 6569669000رينجت ماليزي سنة  ، 2006ووصل إىل  5526409000رينجت ماليزي سنة  ، 2008يف حني أنه بدأ يرتفع
ابتداء من سنة  2009ليعادل 5719619000رينجت ماليزي ،وبلغ يف سنة  2013قيمة 9193777000
رينجت ماليزي .وميثل التمويل ابلبيع اآلجل ما يفوق نصف إمجايل حجم التمويل ابملصرف ،حيث قدرت أدىن نسبة له
ب  %39,84سنة  ، 2013ووصلت أعلى نسبة له %63,71يف سنة . 2006وهذا ما يعين أن مصرف "إسالم
ماليزاي" يعتمد بصفة أساسية على صيغة البيع اآلجل يف عملياته التمويلية.
بعد مقارنة التمويل ابلتورق والتمويل وفق البيع اآلجل ،تبني أن هذه النسبة كانت منخفضة جدا خالل سنة ، 2009حيثقدرت ب ،%2,92لرتتفع يف السنوات املوالية إىل ما يقارب  %116,95سنة  ،2013أي أن التمويل ابلتورق
يعادل التمويل ابلبيع اآلجل ،وهذا ما يعين أن  ،%86من هيكل صيغ التمويل لدى املصرف ميثله فقط التمويل ابلتورق
والبيع اآلجل يف سنة .2013
حجم التمويل ابملراحبة يف ارتفاع واخنفاض خالل فرتة الدراسة ،وقد سجلت أكرب قيمة هلا سنة  2008وقدرت ب1848075000رينجت ماليزي ،أما أقل حجم للتمويل هبا فقد كان سنة  2013مبقدار 1000832000
رينجت ماليزي .أما حجم التمويل ابملراحبة يف هيكل صيغ التمويل ،فيعترب منخفضا إذا ما قورن ابلبيع اآلجل ،حيث
وصلت أعلى نسبة للتمويل هبا %17,67سنة .2008مسجلة اخنفاضا متتاليا يف السنوات املوالية لتصل إىل
 %4.34وقد يرجع هذا االخنفاض إىل ارتفاع التمويل ابلتورق.
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الفصل الثالث :

دراسة تطبيقية حول التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي".

يفوق التمويل ابملراحبة التمويل ابلتورق سنة  2009حبوايل  10أضعاف ،أما يف السنوات املوالية فقد انقلبت األوزانليمثل حجم التمويل ابلتورق حوايل  10أضعاف حجم التمويل ابملراحبة  ،و ذالك سنة  2013حيث بلغت نسبة
التمويل ابملراحبة إىل التمويل ابلتورق إىل  %9,31وهو يرجع أساسا إىل االرتفاع احملسوس يف هذا األخري ،وليس
االخنفاض الطفيف للمراحبة.
هناك اخنفاض يف حجم التمويل وفق عقد اإلستصناع خالل السنوات الثالث األوىل ،مث يرتفع مرة أخرى خالل سنة ،2009ليسجل بعد ذالك اخنفاضا يف قيمته يف السنوات املوالية ليقدر ب 179508000رينجت ماليزي سنة
 ،2013ابستثناء ارتفاع طفيف سنة  ، 2012و مبقارنة حجم التمويل ابإلستصناع إىل إمجايل التمويل ،جند أن نسبته
حىت و إن ارتفعت قليال خالل سنيت  2007و  -2009عرفت اخنفاضا مستمرا يف السنوات املوالية لتصل إىل %0,78سنة .2013
خالل  ، 2009جند أن التمويل ابإلستصناع يفوق حجم التمويل ابلتورق ثالث مرات ،رغم أنه منخفض نسبيا إىلإمجايل التمويل ،و السبب راجع إىل االخنفاض يف التمويل ابلتورق ابعتبارها السنة األوىل لتبنيه ضمن آليات التمويل.
و يف السنوات املوالية تنقلب األوزان ليقارب حجم التمويل ابلتورق  60مرة حجم التمويل ابإلستصناع سنة .2013
تضم صيغ التمويل يف مصرف "إسالم ماليزاي" أيضا التمويل ابلعينة ،و قد عرف هذا األخري تذبذب يف قيمته مسجالأدىن قيمة له ب662701000رينجت ماليزي سنة  ،2009و أعلى قيمة له تقدر ب1730606000رينجت
ماليزي سنة  ، 2012أما عن وزن التمويل ابلعينة إىل إمجايل حجم التمويل فقد بلغ نسبة  %17,02سنة ،2007
لينخفض يف السنتني التاليتني ،و عادت لالرتفاع سنة  2010لتبلغ  ، %13,63و لتحقق اخنفاض مستمر بعد ذلك
ليصل إىل  %6,96سنة .2013
بلغ التمويل ابلعينة سنة  2009مقارنة ابلتورق حوايل  4أضعاف ،أما يف السنة املوالية فقد انقلبت األوزان لتمثل العينة %65,03من حجم التمويل ابلتورق ،لتنخفض إىل أقل من النصف بعد ذالك  ،ليمثل التمويل ابلتورق أكثر من
6أضعاف التمويل ابلعينة سنة .2013
اثنيا  :وضعية السيولة يف مصرف إسالم ماليزاي خالل2013-2008
تعترب السيولة مؤشرا هاما للداللة على قدرة املؤسسة املالية على الوفاء ابلتزاماهتا قصرية األجل ،واحملافظة على مسعتها
االئتمانية؛ ومن مث البقاء واالستمرار يف أداء عملياهتا املالية وخمتلف أنشطتها.
وحتظى السيولة ابهتمام كبري من طرف املصارف اإلسالمية ،ذلك أن نقص سيولتها ميكن أن يعرضها لصعوابت يف
دفع ما يستحق عليها ،كما أن ارتفاع السيولة عن احلد املطلوب يؤثر على رحبيتها.
وفيما يلي ،ندرس وضعية السيولة ملصرف "إسالم ماليزاي" ،وذلك من خالل النقاط املوالية:
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الفصل الثالث :
-1مؤشر السيولة املعتمد يف الدراسة

سنعتمد يف دراستنا لوضعية السيولة يف مصرف "إسالم ماليزاي" على مؤشر السيولة ،وهو نسبة النقدية اجلاهزة إىل
إمجايل االلتزامات  ،حيث تضم النقدية اجلاهزة األموال احلاضرة لدى املصرف ،والودائع لدى البنك املركزي واملؤسسات
املالية األخرى ،أما شبه النقدية فتضم األصول اليت يتم تسييلها ابلبيع مثال للحصول على النقدية كاألوراق املالية.
نقدية جاهزة
نسبة النقدية إىل االلتزامات=
إمجايل االلتزامات
 -2وضعية السيولة يف مصرف "إسالم ماليزاي" خالل .2013-2008
فيما يلي اجلدول الذي يبني وضعية السيولة يف مصرف "إسالم ماليزاي" خالل : 2013-2008
اجلدول رقم( : )09نسب السيولة ملصرف "إسالم ماليزاي" خالل .2013-2008
السنة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

نقدية جاهزة

10.134.055

8.430.872

2.862.281

3.846.942

1.695.442

3.728.658

شبه نقدية

13.267.338

42.599.226 37.177.968 25.846.798 27.294.378 18.896.319

إمجايل األصول السائلة

23.401.396

46.327.884 38.873.410 29.693.790 30.156.659 27.327.191

إمجايل االلتزامات

22.250.474

39.507.157 34.351.183 27.249.799 27.837.198 25.968.651

نسبة النقدية اجلاهزة إىل %45,54
االلتزامات.

%32,46

%10,28

%14,11

%4,93

%9.43

املصدر  :التقارير املالية ملصرف "إسالم ماليزاي" للسنوات  2008و  2009و  2010و  2011و  2012و .2013

من خالل اجلدول السابق يتبني أن نسبة السيولة لدى مصرف "إسالم ماليزاي" كانت مرتفعة يف سنة  ،2008حيث
جند أن نسبة النقدية اجلاهزة قدرت ب ،%45,54مث بدأت ابالخنفاض يف سنة  2009و  2010لتصل إىل نسبة
 ، %10,28و هذا راجع ابلدرجة األوىل إىل االخنفاض احلاد يف النقدية اجلاهزة من  8430872000إىل
 2862281000رينجت ماليزي .مث عادت إىل االرتفاع الطفيف يف سنة  2011لتصل إىل نسبة  ، %14,11مث
كانت نسبة النقدية اجلاهزة يف سنة  2013تقدر ب.%9,43
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الفصل الثالث :

من التحليل السابق نستنتج أن مصرف "إسالم ماليزاي" ال يعاين من نقص يف السيولة يف سنيت  2008و ،2009
و هو األمر الذي يدعم من قدرة املصرف علي تسديد التزاماته اجتاه العمالء عند الطلب ،أما يف السنوات املوالية فإن
مصرف "إسالم ماليزاي" عان من نقص يف السيولة حيث بلغت نسبة النقدية اجلاهزة أدىن مستوى هلا سنة  2012بقيمة
وصلت إىل  %4,93و هو األمر الذي يضعف من قدرة املصرف على تسديد التزاماته اجتاه العمالء عند الطلب.
اثلثا  :دور التورق املصريف يف إدارة سيولة مصرف "إسالم ماليزاي"
بعد دراستنا لوضع السيولة يف مصرف"إسالم ماليزاي" توصلنا إىل أنه ال يتوفر على فائض يف السيولة خالل السنوات
الست ،وهذا يفسر على أن املصرف يقوم بتوظيف واستثمار جزء كبري من أمواله ،ودليل ذلك هو التنوع يف استثمارات
املصرف بني صيغ مشاركة وبيوع وإجارة وغريها من األوراق املالية.
ورغم هذا التنوع يف صيغ التمويل واالستثمار ،إال أهنا ال أتخذ نفس احلظ من االستخدام ،حيث جند أن البيوع
أكثر الصيغ املتعامل هبا خالل السنوات الست ،وأييت يف مقدمتها البيع اآلجل والتورق واملراحبة والعينة  ،ابإلضافة إىل
اإلجارة اليت مل ختتلف نسب استخدامها خالل السنوات الست كثريا.
إن هذا يدعوان للتساؤل فيما إذا كانت إحدى هذه الصيغ هي املتسبب يف امتصاص سيولة املصرف ،أو أهنا
تتسبب كلها وبنسب متفاوتة .ولإلجابة عن هذا التساؤل نورد اجلدول التايل:
جدول رقم( : )10نسب التمويل بكل صيغة إىل إمجايل التمويل خالل .2013-2008
السنة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

نسبة التمويل ابلتورق إىل إمجايل التمويل

-

%1,56

%20,94

%26,81

%37,75

%46,59

نسبة التمويل ابلنضاربة إىل إمجايل التمويل

%0,08

%0,08

%0,05

%0,04

-

-

نسبة التمويل ابإلجارة إىل إمجايل التمويل

%2,61

%2,96

%2,81

%2,19

%1,19

%1,12

نسبة التمويل ابلبيع اآلجل إىل إمجايل التمويل

%52,84

%53,40

%50,55

%50,06

%43,71

%39,84

نسبة التمويل ابملراحبة إىل إمجايل التمويل

%17,67

%15,68

%9,12

%9,04

%7,03

%4,34

نسبة التمويل ابإلستصناع إىل إمجايل التمويل

%4,87

%5,07

%2,87

%1,68

%1,24

%0,78

نسبة التمويل ابلعينة إىل إمجايل التمويل

%6,77

%6,18

%13,63

%10,17

%8,67

%6,96

املصدر  :بياانت اجلدولني (السابقني)

من خالل مقارنة خمتلف هذه النسب ،نالحظ أنه بدخول التمويل ابلتورق إىل هيكل صيغ التمويل واالستثمار يف
مصرف"إسالم ماليزاي" ،اخنفضت نسبة التمويل ابملراحبة وانعدمت يف التمويل ابإلستصناع ،وهذا ابفرتاض أنه ال توجد
عوامل أخرى أثرت عليها ،فيما بقيت نسبة التمويل ابملضاربة واإلجارة والبيع اآلجل تقريبا عند نفس النسب.
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الفصل الثالث :

وملعرفة مدى مسامهة التمويل ابلتورق يف امتصاص سيولة املصرف ،نورد اجلدول التايل حيث نفرض أن املصرف مل
يقم بتوظيف األموال يف التورق ،وال يف أي نوع آخر من التوظيفات ،وقام بضمها إىل النقدية اجلاهزة ،لنرى فيما إذا كان
سيحسن من سيولة املصرف أو ال.
جدول رقم( : )11نسب السيولة دون وجود متويل ابلتورق ملصرف "إسالم ماليزاي" خالل .2013-2009

الوحدة 1000:رينجت ماليزي

السنة

2009

2010

2011

2012

2013

نقدية جاهزة (نقدية+التورق)

8.598.250

5.435.609

7.750.923

9.226.023

14.481.237

إمجايل االلتزامات

39.507.157 34.351.183 27.249.799 27.837.198 25.986.651

نسبة (النقدية+التورق) إىل %33,11
االلتزامات

%19,52

%28,44

%26,85

%36,65

نسبة النقدية اجلاهزة دون تورق %32,46
إىل االلتزامات

%10,28

%14,11

%4,93

%9,43

املصدر  :تقارير مالية ملصرف "إسالم ماليزاي" للسنوات .2013 ،2012 ،2011 ،2010 ،2009

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسب السيولة قد ارتفعت إبضافة حجم التورق إىل النقدية اجلاهزة ،هذا ما
يعين أن التورق يساهم يف إدارة جزء من سيولة مصرف"إسالم ماليزاي".
بعد هذه الدراسة ،ميكننا القول أن التورق املصريف يعترب أداة هامة يف إدارة السيولة الفائضة لدى املصارف
اإلسالمية ،وهو من بني اآلليات التمويلية اليت ال تتميز بتعقيد إجراءاهتا ،لذا تلجأ إليه معظم املصارف اإلسالمية.
رابعا :تقييم املصداقية الشرعية للتورق املصريف
لقد جاءت قرارات اجملامع الفقهية مؤكدة على أن التورق املصريف ال حيقق املصداقية الشرعية ،نظرا ملا له من آاثر
اقتصادية ،وخدمة مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ وهذا ما جعله يصنف ضمن احليل اليت تعتمدها بعض
املصارف اإلسالمية.
فعلى عكس البيع الذي يهدف إىل الربح ،جند أن التورق ذريعة لتحصيل النقد ،ألن املتورق ال يريد االنتفاع من
السلعة ال ابالستهالك وال ابالستثمار ،وهبذا تكون الزايدة لألجل املفروضة عليه دون مقابل؛ وهو األمر الذي ينزل
ابلتورق منزلة الراب.
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وابعتبار أن األصل أن يكون التمويل اتبعا للمبادالت االقتصادية اليت ميكن من خالهلا تغطية تكاليف التمويل ،وهو
ما قصدته الشريعة من وجوب ربط التمويل ابلتبادل ،ولكن التورق يقلب القاعدة وجيعل املبادالت اتبعة للتمويل ليصبح
اهلدف منها سداد تكاليف التمويل وخدمة الديون؛ والنتيجة أن ال وجود ألي فرق بني النظام اإلسالمي والنظام الربوي.
1

1سامي بن إبراهيم السويلم ،التكافؤ االقتصادي بني الراب و التورق ،ورقة حبث مقدمة إىل  :ندوة الربكة الرابعة و العشرين ،مكة املكرمة27-25 ،أكتوبر،
 ،2003ص ص.12،15

126

الفصل الثالث :

دراسة تطبيقية حول التورق املصريف يف مصرف "إسالم ماليزاي".

خالصة الفصل الثالث
لقد تبنت خمتلف املؤسسات املصرفية اإلسالمية مفهوم اهلندسة املالية ،واستعانت مبختلف املنتجات املالية اليت
أفرزهتا يف تلبية خمتلف االحتياجات التمويلية واالستثمارية ملختلف املتعاملني معها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو
حكومات.
كما أن املصارف اإلسالمية قد استفادت من خمتلف املنتجات اليت تطرحها خمتلف املؤسسات املالية األخرى،
كاملنتجات التأمينية والتحوطية ،واملنتجات على مستوى األسواق املالية.
ابلرجوع للتجربة املاليزية يف جمال اهلندسة املالية ،جند أهنا كانت جتربة انجحة ،واستطاعت أن تكون رائد املالية
اإلسالمية إىل يومنا هذا.
حيث جند أن مصرف إسالم ماليزاي لوحده يستعني أبكثر من  50منتج مايل يف أداء خمتلف أنشطته االستثمارية
والتمويلية ،وهذا ما ساعده على استقطاب أكرب شرحية من املتعاملني للحفاظ على القدرة التنافسية له.
وبعد دراسة جتربة مصرف "إسالم ماليزاي" يف التمويل ابلتورق ،توصلنا إىل أهنا آلية فعالة يف توظيف السيولة الفائضة
لدى املصرف ،رغم أهنا ال حتوز على السالمة الشرعية؛ وهذا ما انعكس سلبا على كفاءة املنتج اقتصاداي ،فكان جمرد
وسيلة من املصرف لتوفري النقد للمتعاملني؛ وابلنتيجة أصبح جمرد أداة متويلية ال ختتلف عما يطبق يف املصارف التقليدية.
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تعترب املصارف اإلسالمية مؤسسات مالية حتكمها جمموعة من الضوابط واألحكام املتوافقة والشريعة اإلسالمية،
وجتعلها ذات خصوصيات تنفرد هبا عن نظيهتا التقليدية ،سواء يف آلية عملها ،أو من حيث األنشطة واخلدمات اليت
تقدمها ،أو من حيث األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها.
إن أداء املصارف اإلسالمية ملختلف األعمال واألنشطة يف بيئة معوملة وتتميز حبدة التنافسية؛ جعلها تواجه جمموعة
من التحدايت اليت وجب عليها أن تتجاوزها لتضمن احلفاظ على بقائها واستمرارية عملها يف ظل النظام املصريف العاملي.
إن هذا ال يتحقق إال ابلعمل على استقطاب أكرب شرحية من املتعاملني ،وذلك من خالل إشباع خمتلف احتياجاهتم
التمويلية واالستثمارية املتعددة واملتجددة ،وهذا ال يتأتى إال بتبين مفهوم اهلندسة املالية اليت تقوم على توفي تشكيلة من
املنتجات هلذا الغرض مع مراعاة اجلانب الشرعي.
إن أهم ما مييز منتجات اهلندسة املالية القائمة على املبادئ والقيم اإلسالمية ،أهنا وليدة الرتاث الفقهي ،حيث تقوم
على توسيط السلع اليت تعترب األساس يف توليد القيمة احلقيقية املضافة مبا حيقق دفع عجلة النمو االقتصادي.
إال أن البيئة اليت تنشط يف ظلها املصارف اإلسالمية ،حتمت عليها أن تتبىن منتجات اهلندسة املالية التقليدية،
والعمل على تكييفها مبا يتوافق وضوابط املعامالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي؛ وهو األمر الذي جعلها تنحرف عن
مسارها الصحيح ،وتواجه العديد من االنتقادات اليت جاءت للنظر يف إعادة تقومي مسيهتا ،وحماولة تصحيح مسارها مبا
يضمن االرتقاء ابلصناعة املصرفية اإلسالمية.
ومن خالل هذه الدراسة ،سنعرض خمتلف النتائج واملقرتحات اليت مت التوصل إليها ،ونذكرها يف النقاط التالية:
أوال  :نتائج الدراسة
لقد مت التوصل إىل جمموعة من النتائج من خالل دراسة موضوع "دور اهلندسة املالية يف تطوير الصناعة املصرفية
اإلسالمية – دراسة تطبيقية حول التورق املصريف يف مصرف إسالم ماليزاي "-نعرضها فيما يلي:
-1نتائج البحث املتعلقة ابجلانب النظري من الدراسة  :ومت تناوله يف فصلني استخلصنا منهما النتائج التالية:
أ -املصارف اإلسالمية عبارة عن مؤسسات مالية مصرفية ،واقتصادية ،واجتماعية ،وتنموية ،تقوم على تلقي األموال من
خمتلف املتعاملني للقيام ابلوظائف واألنشطة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وترمي من خالل ذلك إىل حتقيق جمموعة من
األهداف اليت ختدم الفرد واجملتمع واالقتصاد ككل.
ب -يقوم عمل املصارف اإلسالمية على قاعديت" الغنم ابلغرم " و " اخلراج ابلضمان " اللتني تؤكدان على أن احلصول

على األرابح الناجتة عن استثمار املال أو العمل ،يقتضي حتمل جزء من املخاطرة ،دون أن يكون هناك ضمان للربح.
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ج -ختتلف املصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية يف نظام عملها الذي ينضبط مببادئ املعامالت املالية اإلسالمية،
والذي يقوم على مبدأ املشاركة يف األرابح واخلسائر ،فيما ترتكز التقليدية على سعر الفائدة اجملمع على حترميه.

د -تكيف املصارف اإلسالمية عالقتها ابملودعني وفق منوذجني مها :
 -الوكالة  :يعترب املصرف وكيال عن املودعني يف إدارة أمواهلم مقابل ما حيصل عليه من أجرة سواء حتقق الربح أو مل

يتحقق؛

 املضاربة  :يعترب املصرف مضاراب أبموال املودعني مقابل جزء متفق عليه من األرابح الناجتة عن االستثمار.ه -حتكم عمل املصارف اإلسالمية جمموعة من الضوابط اليت جتعل التعامل بني األطراف منظما ويراعي مصاحلهم
وتتمثل أساسا يف:

 خلو العقد من الراب والغرر ،أو أي بند خيدم مصلحة طرف على حساب طرف آخر ،وهذا اجتنااب للظلم وأكل أموالالناس ابلباطل؛
 ضرورة حفظ املال من االكتناز ،واستثماره استثمارا حقيقيا وابلطرق املشروعة؛ ضابط املخاطرة الذي يعترب عنصرا مميزا للتمويل واالستثمار يف االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاد الوضعي؛ ذلك أنمجيع األطراف املشاركة يف العملية االستثمارية تتحمل جزءا من املخاطر اليت ميكن أن تقع يف املستقبل ،دون أن يكون
هناك أي ضمان من قبل أي طرف ،و دون أن يكون ربح طرف على حساب خسارة طرف آخر كما هو احلال ابلنسبة
للبنوك التقليدية اليت تضمن األموال املودعة لديها مع زايدة مقدار الفائدة.
و -تنفرد املصارف اإلسالمية مبجموعة متميزة من منتجات التمويل واالستثمار اليت متيز جانب استخدامات األموال يف
ميزانيتها ،حيث تعترب وليدة اهلندسة املالية اإلسالمية.
ز -تعترب اهلندسة املالية آلية لتوفي منتجات متويلية واستثمارية تليب خمتلف احتياجات املتعاملني املتجددة مبا حيقق امليزة
التنافسية ويضمن حل املشكالت املستجدة والناجتة عن حدوث أزمات مالية.

ح -تكمن أمهية اهلندسة املالية يف توفي منتجات قادرة على جتنب اآلاثر السلبية للمخاطر اليت تواجه عمل املصارف،
ومتكنها من توظيف السيولة الفائضة لديها ،أو احلصول على السيولة يف حال احتياجها ،وكذا جتاوز القيود القانونية
والتنظيمية اليت تفرضها البيئة احمليطة.

ط -أفرزت اهلندسة املالية تشكيلة متنوعة من املنتجات املالية اليت تقوم يف جمملها على عنصر الفائدة والقمار املنافيان
ملبادئ هندسة مالية توافق توجيهات الشريعة اإلسالمية.
ي -تعترب أغلب املنتجات املالية اإلسالمية منتجات تقوم على حماكاة منتجات وليدة للبيئة التقليدية ،وال تولد أي قيمة
مضافة؛ وهو األمر الذي يضع العمل املايل اإلسالمي يف مقام التقليدي.

ك -لقد استفادت املصارف اإلسالمية من منتجات اهلندسة املالية اليت تقدمها خمتلف املؤسسات املصرفية اإلسالمية
األخرى ،كاملنتجات التأمينية اليت يعترب التأمني على الودائع من أمهها ،واملنتجات التحوطية عن طريق خمتلف العقود
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املالية اإلسالمية اليت عددان جزءا منها ،إضافة إىل منتجات السوق املالية اإلسالمية املتمثلة أساسا يف الصكوك
االستثمارية واملشتقات املالية.
-2نتائج البحث املتعلق ابجلانب التطبيقي من الدراسة  :حيث مت تناول جتربة مصرف "إسالم ماليزاي" ،يف جمال
اهلندسة املالية ،ومت التوصل إىل النتائج التالية:

أ -يعترب مصرف "إسالم ماليزاي" واحدا من املؤسسات املصرفية اليت تعمل ضمن املنظومة املصرفية املاليزية ،وقد كان أول
مصرف يتأسس مباليزاي ليعمل وفق ضوابط املعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية ،ليلعب دورا ابلغا يف تدعيم الصناعة
املصرفية اإلسالمية يف دولة ماليزاي.
ب -لقد جنح مصرف "إسالم ماليزاي" جناحا مكنه من البقاء واالستمرار يف أداء أعماله على الساحة املصرفية ما يقارب
الثالثة عقود؛ هذه التجربة اليت أكسبته من اخلربة ما جعله حيقق انتشارا يف دولة ماليزاي ،ويوسع تشكيلة منتجاته وخدماته
املقدمة لتليب احتياجات خمتلف شرائح اجملتمع ،ووصلت إىل  50منتجا متنوعا بني صيغ مشاركة ومتويل جتاري.
ج -أيخذ التمويل ابلبيع اآلجل حصة األسد يف سلة صيغ التمويل واالستثمار املعتمدة يف مصرف "إسالم ماليزاي" ،فيما
متثل املضاربة أضعف نسبة.
د -يعترب التمويل ابلتورق آلية فعالة يف توظيف السيولة الفائضة مبصرف "إسالم ماليزاي" إن هذا يثبت صحة الفرضية

السادسة ،حيث وفرت اهلندسة املالية اإلسالمية منتجات هلا القدرة على إدارة السيولة الفائضة لدى املصارف اإلسالمية.

اثنيا  :التوصيات و املقرتحات
 -1تفعيل البحث يف الرتاث الفقهي عن املنتجات املالية األصيلة اليت تعكس ضوابط املعامالت املالية اإلسالمية،
وتساهم يف االرتقاء الفعلي ابلصناعة املالية اإلسالمية ،واالبتعاد ما أمكن عن حماكاة املنتجات املالية التقليدية بسبب
األثر السليب لذلك على االقتصاد ككل؛
 -2وضع فتوى شرعية موحدة لكل منتج مايل ،لضمان حتقيق املصداقية الشرعية للمنتج؛
 -3جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية اختيار الكفاءات البشرية اليت جتمع بني التفقه يف املعامالت املالية اإلسالمية
والكفاءة املهنية ،أما املوارد البشرية غي املؤهلة فمن الضروري رسكلتها من خالل دورات فقهية يف املعامالت املالية
اإلسالمية وغيها؛
 -4األخذ ابلنماذج واملنتجات املالية املبتكرة اليت تتمتع ابملصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية ،ألهنا متثل فرص منو
كبية ابلنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وهذه األخية تكتسب من خالل هذه النماذج مزااي تنافسية متكنها من
منافسة منتجات نظيهتا التقليدية؛
 -5الرتكيز على املنتجات املالية اليت تتميز ابألصالة واالبتعاد عن حماكاة منتجات املؤسسات املالية التقليدية ،فالقيمة
املضافة اليت ختلقها املؤسسات املالية اإلسالمية تكمن يف منتجاهتا األصيلة ،وليس يف منتجاهتا املؤسلمة ؛
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 -6ينبغي على املصارف املركزية يف البلدان اإلسالمية ،سن قوانني خاصة تنظم وحتكم عمل املؤسسات املالية اإلسالمية،

على أن تراعي هذه القوانني طبيعة وخصوصية عمل هذه املؤسسات ؛

 -7ضرورة توعية العامة مبختلف منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية ومدى توافقها مع الشريعة اإلسالمية ،حيث ال يزال
الكثي من املسلمني جيهلون الفرق بني القرض يف املصرف التقليدي والتمويل يف املصرف اإلسالمي ،وجتد البعض ال يفرق
بني الصكوك اإلسالمية والسندات الربوية ،ومن هذا املنطلق جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية أن أتخذ على عاتقها
مهمة توعية أفراد اجملتمع أبمهيتها والتعريف مبنتجاهتا مع توضيح الفرق بني منتجاهتا ومنتجات غيها؛
 -8ضرورة فتح ختصصات تعىن ابملعامالت املالية اإلسالمية يف جامعاتنا قصد تطويرها ،فمن غي املعقول وجودها يف
جامعات دول غي إسالمية مثل :بريطانيا وفرنسا وأمريكا و سويسرا وكندا ،وعدم انتشارها عندان؛
 -9توجيه مصرف "إسالم ماليزاي" حنوى االستثمار يف األدوات التمويلية القائمة على امللكية مثل :املضاربة و املشاركة،
و عدم الرتكيز على األدوات القائمة على املديونية مثل :املراحبة و التورق ،و ذالك من أجل التقليل من املخاطر؛

 -10توجيه مصرف "إسالم ماليزاي" لتجميع مد خرات املسلمني و استثمارها بصيغ استثمارية شرعية تسهم يف حتقيق
التقدم و النمو االقتصاديني ،و ليس القيام بدور الوساطة املالية اليت توفر السيولة للمتعاملني معه؛
 -11الرتكيز على استخدام السلع احمللية يف مصرف "إسالم ماليزاي" يف التمويل ابلتورق و ذالك للتقليل من خروج
رؤوس األموال من الدول اإلسالمية و توجيهها إىل األسواق الدولية و حرمان الشعوب و األسواق اإلسالمية من
االستفادة من أمواهلا.
اثلثا  :آفاق الدراسة
بعد البحث يف موضوع " دور اهلندسة املالية يف تطوير الصناعة املصرفية " تبني لنا أن العديد من جوانبه مل تستوف
حقها من البحث و الدراسة ،وهي جوانب مهمة الزالت حباجة إىل املزيد من الدراسة و التحليل ،و على هذا األساس
ميكن أن نتقدم مبجموعة من املقرتحات ممكن أن ترقى إىل مواضيع حبث مستقبلية ،نذكر منها على سبيل املثال ما يلي :
 دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف تطوير منتجات السوق املالية اإلسالمية الدولية؛ دراسة مقارنة بني منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية و منتجات نظيهتا التقليدية؛ دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف إدارة خماطر املنتجات املالية اإلسالمية؛ التحوط ابلعقود املالية اإلسالمية كآلية بديلة ملنتجات التحوط التقليدي ودورها يف دعم العمل املصريف اإلسالمي؛ -التقييم الشرعي واالقتصادي للتجربة املاليزية يف جمال اهلندسة املالية اإلسالمية.
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أوال  :ابالغة العربية :
-1الكتب
القرآن الكرمي
 -01إبراهيم عبد احلليم عبادة ،مؤشرات األداء يف البنوك اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،ط.2008 ،1
 -02أمحد بن حسن بن أمحد احلسين ،صناديق االستثمار( دراسة وحتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي) ،مؤسسة
شباب اجلامعة ،اإلسكندرية.1999 ،
 -03أمحد فهد الرشيدي ،عمليات التورق و تطبيقاهتا االقتصادية يف املصارف اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،ط،1
.2005
 -04الصديق حممد األمني الضرير ،الغرر يف العقود و أثره يف التطبيقات املعاصرة ،املعهد اإلسالمي للبحوث و
التدريب ،جدة ،ط.1993 ،1
 -05أمرية عبد اللطيف مشهور ،االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ،مكتبة مدبويل ،القاهرة.1990 ،
 -06حاكم حمسن الربيعي وآخرون ،املشتقات املالية (عقود املستقبليات ،اخليارات ،املبادالت) ،ط ،1دار اليازوري،
عمان ،األردن.2011 ،
 -07حبيب أمحد وطارق هللا خان ،إدارة املخاطر (حتليل قضااي يف الصناعة املالية اإلسالمية) ،ترمجة  :رضا سعد هللا و
عثمان اببكر أمحد ،ط ،1املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،السعودية.2003 ،
 -08حريب حممد عريقات و سعيد مجعة عقل ،إدارة املصارف اإلسالمية(مدخل حديث) ،دار وائل للنشر و التوزيع،
عمان ،األردن ،ط.2010 ،1
 -09حسني األمني ،املضاربة الشرعية وتطبيقاهتا احلديثة ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط.2000 ،3
 -10حسني شحاته ،املصارف اإلسالمية بني الفكر و التطبيق ،مكتبة التقوى ،القاهرة ،ط.2006 ،1
 -11حسني شحاتة و عطية فياض ،الضوابط الشرعية للتعامل يف سوق األوراق املالية ،ط ،1دار الطباعة و النشر
اإلسالمية ،القاهرة.2001 ،
-12حيدر يونس املوسوي ،املصارف اإلسالمية( أدائها املايل و آاثرها يف سوق األوراق املالية) ،ط ،1دار اليازوري،
.2011
 -13رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل ،البنوك الشاملة و تطوير دور اجلهاز املصريف املصري ،دار النهضة ،اإلسكندرية،
.2000
 -14رفيق يونس املصري ،حبوث يف املصارف اإلسالمية ،دار املكتيب ،دمشق ،ط.2009 ،2
 -15رفيق يونس املصري ،مشكالت املصارف اإلسالمية ،حبث منشور يف كتاب :قضااي معاصرة يف النقود و البنوك و
املسامهة يف الشركات ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط.2003 ،2
 -16رفيق يونس املصري ،النظام املصريف اإلسالمي ،دار املكتيب ،دمشق ،ط.2009 ،2
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 -17زكراي سالمة عيسى شنطاوي ،اآلاثر االقتصادية ألسواق األوراق املالية من منظور االقتصاد اإلسالمي ،دار
النفائس ،عمان ،األردن.2008 ،
 -18سامر مظهر قنطقجي ،صناعة التمويل يف املصارف و املؤسسات املالية اإلسالمية ،دار شعاع ،حلب ،سوراي،
.2010
 -19سامي بن إبراهيم السويلم ،أسلحة الدمار املايل الشامل ،حبث منشور يف كتاب  :األزمة املالية العاملية(أسباب و
حلول من منظور إسالمي) ،مركز النشر العلمي ،جدة ،ط.2009 ،1
 -20سامي بن إبراهيم السويلم ،التحوط يف التمويل اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط،1
.2007
 -21سامي بن إبراهيم السويلم ،مدخل إىل أصول التمويل اإلسالمي ،ط ،1مركز النشر العلمي ،جامعة مالك عب
العزيز ،جدة ،السعودية.2011 ،
 -22سفر أمحد ،املصارف اإلسالمية (العمليات ،إدارة املخاطر ،و العالقة مع املصارف املركزية و التقليدية) ،إحتاد
املصارف العربية ،بريوت ،لبنان.2008 ،
 -23صاحل صاحلي ،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي ،دار الفجر ،القاهرة ،ط.2006 ،1
 -24صكر كامل القيسي ،دور املؤسسات املصرفية يف التنمية االجتماعية ،دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي،
ديب ،ط.2008 ،1
 -25طارق عبد العال محاد ،املشتقات املالية( مفاهيم ،إدارة املخاطر ،احملاسبة) ،الدار اجلامعية اإلسكندرية ،مصر،
.2001
 -26عايد فضل الشعراوي ،املصارف اإلسالمية(دراسة علمية فقهية للممارسات العملية) ،الدار اجلامعية ،بريوت،
ط.2007 ،2
 -27عب اجلبار حامد السبهاين ،دراسات متقدمة يف النقود و الصريفة اإلسالمية ،عماد الدين ،عمان ،ط،1
.2009
 -28عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ،اإلدارة اإلسرتاجتية يف البنوك اإلسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،
جدة.2004 ،
 -29عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت ،املصارف اإلسالمية(بني النظرية و التطبيق) ،دار أسامة ،عمان ،ط.1998 ،1
 -30عبد الستار أبو غد ،حبوث يف املعامالت و األساليب املصرفية اإلسالمية ،ج ،11جمموعة الربكة املصرفية،
السعودية ،ط.2010 ،1
 -31عبد الستار أبو غدة ،البيع املؤجل ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط.2003 ،2
 -32عبد الغفار حنفي و رمسية زكي قرايقص ،األسواق و املؤسسات املالية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
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 -33عبد اجمليد قدي ،املداخل إىل السياسات االقتصادية الكلية (دراسة حتليلية تقييمية) ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر.2003 ،
 -34عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث
و التدريب ،جدة ،ط.2000 ،2
 -35عالء الدين زعرتي ،املصارف و ماذا جيب أن يعرف عنها؟ ،دار غار حراء ،دمشق ،ط.2006 ،1
 -36العالمة إبن املنظور ،لسان العرب احمليط ،ج ،2دار اجليل ،بريوت.1988 ،
 -37علي أبو الفتح أمحد شتا ،احملاسبة عن عقود اإلجارة املنتهية ابلتمليك يف املصارف اإلسالمية ،من منظور
إسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط.2003 ،1
 -38علي أمحد السالوس ،موسوعة القضااي الفقهية املعاصرة و االقتصاد اإلسالمي ،مكتبة القرآن ،مصر ،ط،7
.2002
 -39غسان حممود إبراهيم و منذر قحف ،االقتصاد اإلسالمي علم أو وهم؟ ،دار الفكر ،دمشق ،ط.2002 ،1
 -40فادي حممد الرفاعي ،املصارف اإلسالمية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،ط.2004 ،1
 -41فارس مسدور ،التمويل اإلسالمي(من الفقه إىل التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية) ،دار هومة ،اجلزائر،
.2007
 -42فليح حسن خلف ،البنوك اإلسالمية ،عامل الكتب احلديث ،األردن ،ط.2006 ،1
 -43قيصر عبد الكرمي اهلييت ،أساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق املالية ،دار رسالن ،دمشق ،ط،1
.2006
 -44حممد بوجالل ،البنوك اإلسالمية( مفهومها ،نشأهتا ،تطورها ،نشاطها مع دراسة تطبيقية على مصرف إسالمي)،
املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.1990 ،
 -45حممد حسني الوادي وحسن حممد مسحان ،املصارف اإلسالمية( األسس النظرية و التطبيقات العملية) ،دار
املسرية ،عمان ،ط.2008 ،2
 -46حممد سليمان األشقر ،عقد اإلستصناع ،حبث منشور يف كتاب :حبوث فقهية يف قضااي اقتصادية معاصرة ،ج،1
دار النفائس ،عمان ،ط.1998 ،1
 -47حممد عبد احلليم عمر ،اإلطار الشرعي و االقتصادي و احملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر ،املعهد
اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة ،ط.2004 ،3
 -48حممد حممود العلجوين ،البنوك اإلسالمية(أحكامها -مبادئها -تطبيقاهتا املصرفية) ،دار املسرية للنشر و التوزيع و
الطباعة ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل و الثانية .2010-2008
 -49حممود حسن صوان ،أساسيات العمل املصريف اإلسالمي ،دار وائل للنشر ،عمان ،ط.2001 ،1
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 -50حمي الدين إمساعيل علم الدين ،موسوعة أعمال البنوك من الناحيتني القانونية و العلمية ،ج ،1دار النهضة العربية،
بريوت.1993 ،
 -51مصطفى كمال السيد طايل ،القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية ،دون دار النشر ،مصر.1999 ،
 -52منري إبراهيم هندي ،الفكر احلديث إلدارة املخاطر ،ج ،2منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ،
 -53انصر الغريب ،أصول املصرفية اإلسالمية وقضااي التشغيل ،دار أبو للو ،القاهرة ،ط.1996 ،1
 -54نور الدين عبد الكرمي الكواملة ،املشاركة املتناقصة و تطبيقاهتا املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،دار النفائس ،عمان،
ط.2008 ،1
-2البحوث

-01ابراهيم الدسوقي أبو الليل ،اإلجار املنتهي ابلتمليك يف القانون الوضعي و الفقه اإلسالمي ،حبث مقدم
خالل:مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة و القانون ،اإلمارات العربية املتحدة.2004 ،
 -02إبراهيم مزيود ورشيد بوعافية ،اهلندسة املالية كمدخل لتطوير صناعة املنتجات املالية اإلسالمية ،حبث مقدم إىل:
امللتقى الدويل الثاين حول  :األزمة املالية الراهنة و البدائل املالية و املصرفية (النظام املصريف اإلسالمي منوذجا) ،املركز
اجلامعي خبميس مليانة6-5 ،ماي.2009

 -03أشرف حممد دوابة ،شهادات اإليداع القابلة للتداول ،رؤية إسالمية ،حبث مقدم يف :مؤمتر املؤسسات املالية
اإلسالمية ،كلية الشريعة والقانون ،اإلمارات العربية املتحدة.2004 ،
 -04بدر احلسن القامسي ،اإلجارة املوصوفة للخدمات غري املعينة ،حبث مقدم إىل :مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع
واملأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب31 ،ماي3-جوان.2009 ،
 -05بلعزوز بن علي و عبد الكرمي قندوز ،استخدام اهلندسة املالية اإلسالمية يف إدارة املخاطر ابملصارف
اإلسالمية،حبث مقدم إىل :املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حول :إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة ،جامعة الزيتونة
األردنية ،األردن18-16 ،أفريل.2007 ،
 -06حسن علي الشاذيل ،التأمني التعاوين اإلسالمي (حقيقته ،أنواعه ،مشروعيته) ،حبث مقدم إىل :مؤمتر التأمني
التعاوين (أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه) ،اجلامعة األردنية13-11 ،أفريل.2010 ،
 -07سامي بن إبراهيم السويلم ،التكافؤ االقتصادي بني الراب و التورق ،ورقة حبث مقدمة إىل  :ندوة الربكة الرابعة و
العشرين ،مكة املكرمة27-25 ،أكتوبر.2003 ،
 -08سامي بن إبراهيم السويلم ،حقيقة التمويل اإلسالمي ،ورقة حبث مقدمة خالل مؤمتر :اخلدمات املالية اإلسالمية،
املركز العايل للمهن اإلدارية و املالية ،طرابلس30- 29،جوان.2008 ،
 -09سامي بن إبراهيم السويلم ،صناعة اهلندسة املالية ،نظرات يف املنهج اإلسالمي ،مركز البحوث ،شركة الراجحي
املصرفية لالستثمار ،السعودية.2004 ،
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 -10سامي بن إبراهيم السويلم ،منتجات صكوك اإلجارة ،حبث مقدم خالل :ندوة الصكوك اإلسالمية (عرض و
تقومي) ،جامعة املالك عبد العزيز ،جدة25-24 ،ماي.2010 ،
 -11صاحل صاحلي ،أدوات السياسة النقدية و املالية املالئمة لرتشيد دور الصريفة اإلسالمية ،حبث مقدم خالل :الندوة
العلمية الدولية حول  :اخلدمات املالية و إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر،
20-18أفريل.2010 ،
 -12صاحل صاحلي و عبد احلليم غريب ،دور املنتجات املالية اإلسالمية يف حتقيق االستقرار االقتصادي ،حبث مقدم إىل:
امللتقى الدويل الثاين حول  :األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية( ،النظام املصريف اإلسالمي منوذجا) ،املركز
اجلامعي خبميس مليانة6-5 ،ماي.2009 ،
 -13صفوة عبد السالم عوض ،صناديق االستثمار ،دراسة و حتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي ،حبث ألقي يف:
مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة و القانون ،اإلمارات العربية املتحدة.2004 ،
 -14صفية أمحد أبو بكر ،صناديق االستثمار اإلسالمية( ،خصائصها وأنواعها) ،حبث قدم خالل :مؤمتر املؤسسات
املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة و القانون ،اإلمارات العربية املتحدة.2004 ،
 -15عبد الباري مشعل ،آليات تطوير املصارف والشركات اإلسالمية ،حبث مقدم خالل :املؤمتر املصريف اإلسالمي
الثاين (رؤية جديدة للصكوك اإلسالمية) ،الكويت10-8 ،ماي.2005 ،
 -16عبد الستار أبوغدة ،ضوابط وتطوير املشتقات املالية يف العمل املايل(العربون -السلم -تداول الديون)،حبث مقدم
إىل :املؤمتر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين19-18 ،ماي.2009 ،
 -17عبد القادر جعفر جعفر ،العمل املصريف اإلسالمي يف ظل القوانني السارية ،حبث مقدم إىل:مؤمتر املصارف
اإلسالمية بني الواقع و املأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي ،ديب31 ،ماي3-جوان.2009 ،
 -18عبد الكرمي قندوز ،إدارة املخاطر ابملؤسسات املالية اإلسالمية( ،من احللول اجلزئية إىل التأصيل) ،حبث مقدم
إىل:مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع و املأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب ،اإلمارات العربية
املتحدة31 ،ماي3-جوان.2009 ،
 -19عبد الكرمي قندوز ،األزمة االقتصادية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي ،حبث مقدم إىل:مؤمتر كلية العلوم
اإلدارية الدويل الرابع(اجتاهات عاملية) ،جامعة الكويت16-15،ديسمرب.2010 ،
 -20عبد هللا علي الصيفي ،التأمني على الودائع املصرفية ،حبث مقدم إىل :مؤمتر التأمني التعاوين (أبعاده وآفاقه وموقف
الشريعة اإلسالمية منه)  ،اجلامعة األردنية13-11 ،أفريل.2010 ،
 -21عبد اجمليد الصالحني ،صناديق االستثمار اإلسالمي ( مفهومها ،خصائصها وأحكامها) ،حبث مقدم إىل :مؤمتر
أسواق األوراق املالية والبورصات ،كلية الشريعة و القانون ،اإلمارات العربية املتحدة.2005 ،

138

املراجع
 -22عبد امللك منصور ،العمل ابلصكوك االستثمارية اإلسالمية على املستوى الرمسي واحلاجة إىل تشريعات جديدة،
حبث مقدم إىل :مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب.2009 ،
 -23عز الدين خوجة ،تطوير املنتجات املالية اإلسالمية( ،املنهجية و اآللية) ،حبث مقدم إىل:ملتقى اخلرطوم للمنتجات
املالية اإلسالمية ،اخلرطوم7-6 ،أفريل.2011 ،
 -24علي موسى حنان و حممد األمني خنيوة ،منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية (الواقع والتحدايت ومناهج التطوير)،
حبث مقدم إىل:امللتقى الدويل األول حول:االقتصاد اإلسالمي ،الواقع..و رهاانت املستقبل ،جامعة غرداية-23 ،
24فيفري.2011 ،
 -25كمال توفيق حطاب ،الصكوك االستثمارية اإلسالمية و التحدايت املعاصرة ،حبث مقدم إىل :مؤمتر املصارف
اإلسالمية بني الواقع و املأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي ،ديب31 ،ماي3-جوان.2009 ،
 -26كمال توفيق حطاب  ،حنو سوق مالية إسالمية ،حبث مقدم إىل :املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة ،السعودية.2005 ،
 -27حلسن دردوري ،دور األدوات املالية احلديثة يف الصناعة املصرفية وانعكاساهتا على النظام املصريف،حبث مقدم إىل:
امللتقى العلمي الدويل حول :األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف-20 ،
21أكتوبر.2009
 -28حممد أمني على القطان ،أثر الغرر على الوفاء يف العقود و اآلاثر املرتتبة على عدم تسليم املعقود ،حبث مقدم
خالل :مؤمتر اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
البحرين27-26 ،ماي.2010 ،
 -29حممد علي التسخريي ،مدى أثر دليل نفي الغرر يف صحة املعامالت ،ورقة حبث مقدمة خالل :مؤمتر اهليئات
الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين27-26 ،ماي.2010 ،
 -30حممد كرمي قروف ،اهلندسة املالية كمدخل علمي لتطوير صناعة املنتجات املالية اإلسالمية ،حبث مقدم إىل :امللتقى
الدويل األول حول  :االقتصاد اإلسالمي ،الواقع ..ورهاانت املستقبل  ،جامعة غرداية24-23 ،فيفري.2011 ،
 -31حمي الدين يعقوب منيزل أبو اهلول ،اإلجارة كصيغة استثمارية متجددة ،حبث مقدم إىل  :املؤمتر الدويل للمصارف
و املؤسسات املالية اإلسالمية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي ،كواال ملبور16-15 ،جوان.2010 ،
 -32منرية بباس ،الضوابط الشرعية للتعامل يف املشتقات املالية ،حبث مقدم إىل:امللتقى العلمي الدويل حول  :األزمة
املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر21-20 ،أكتوبر.2009 ،
 -33وليد خالد الشاجيي و عبد هللا يوسف احلجي ،صكوك االستثمار الشرعية ،حبث مقدم إىل :مؤمتر املؤسسات
املالية اإلسالمية ،كلية الشريعة والقانون ،اإلمارات العربية املتحدة.2004 ،
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 -34يوسفات علي و بوزاين رمحاين هاجر ،التوريق و األزمة املالية العاملية ،حبث مقدم خالل :امللتقى الدويل الثاين
حول :األزمة املالية الراهنة و البدائل املالية و املصرفية (النظام املصريف اإلسالمي منوذجا) ،معهد العلوم االقتصادية و علوم
التسيري ،املركز اجلامعي خبميس مليانة ،اجلزائر7-6 ،ماي.2009 ،
-3املقاالت و الدورايت

 -01أمحد حممد نصار ،اسرتاجتيات االبتكار يف املصارف اإلسالمية ،مقال يف :جريدة الغد ،العدد ،36025متوفر عل
املوقع http://www.alghad.jo.com :
 -02البلتاجي حممد ،التعريف ابملصارف اإلسالمية ،مقالة منشورة على موقع:
 -03البلتاجي حممد ،ملاذا ال تعطي املصارف اإلسالمية أرابح على احلساابت اجلارية للمودعني؟ ،مقال يف :جريدة
االقتصادية منشور على موقع الدكتور. http://www.bltagi.com :
-04بولعيد بعلوج ،ضوابط االستثمار يف الفكر اإلسالمي ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر ،العدد،13
. www.bltagi.com

.2000
 -05جبار حمفوظ ومرميت عديلة ،اهلندسة املالية واالتحوط من املخاطرة يف األسواق الصاعدة ،جملة العلوم االقتصادية
وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر ،العدد .2010 ،10
 -06مجال الدين عطية  ،حنوى فهم نظام البنوك اإلسالمية ،جملة البالغ ،العدد ،24015دون اتريخ النشر.
 -07خالد بن علي املشيقح ،التورق املصريف عن طريق بيع املعادن ،جملة علوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا ،جامعة أم
القرى ،السعودية ،اجلزء ،18العدد ،30مجادى األول 1425 ،ه.
 -08رايض منصور اخلليفي ،املقاصد الشرعية و آاثرها يف فقه املعامالت املالية ،حبث يف :جملة جامعة امللك عبد
العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد ، 17العدد األول .2004 ،
 -09زييت عبد العزيز ،الصكوك اإلسالمية و تطبيقاهتا املعاصرة ،الدورة التاسعة جملمع الفقه اإلسالمي ،اإلمارات العربية
املتحدة.2008 ،
 -10سامي بن إبراهيم السويلم ،مخسة معايري أساسية للتأكد من خلو املنتجات اإلسالمية من الراب ،صحيفة االقتصادية
اإللكرتونية ،السعودية ،العدد. http://www.aleqt.com ،2008/09/20 ،5458
 -11سامي بن إبراهيم السويلم  ،املشتقات املالية (أداة للتحوط أم اجملازفة) ،جملة االقتصادية ،اتريخ النشر15:جويلية،
.2006
 -12سعد الدين بن حممد الكيب ،بيع املراحبة و التطبيق املعاصر ،جملة البحث العلمي اإلسالمي ،لبنان.2004 ،
 -13صاحل صاحلي ونوال بن عمارة ،الصيغ التمويلية و معاجلتها احملاسبية مبصارف املشاركة ،دراسة تطبيقية ببنك الربكة
اجلزائري ،جملة الباحث ،العدد.2003 ،2
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 -14طلعت زكي حافظ ،هتم التحايل ابسم املصرفية اإلسالمية...األسباب واحللول  ،صحيفة االقتصادية اإللكرتونية،
السعودية ،العدد . http://www.aleqt.com ،2011/09/29 ،6562
 -15عبد احلليم غريب ،االبتكار املايل يف البنوك اإلسالمية (واقع وآفاق) ،جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة
فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،العدد.2009 ،9
 -16عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت ،مستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة ،مقال يف :جملة جامعة امللك عبد
العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد ،15جدة ،السعودية.2003 ،
 -17عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت ،حنو مشتقات مالية إسالمية إلدارة املخاطر التجارية ،جملة االقتصاد اإلسالمي،
جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد ، 2جدة ،السعودية.1999 ،
 -18عبد الكرمي قندوز  ،اهلندسة املالية اإلسالمية  ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،اجمللد،20
العدد .02:
 -19عز الدين خوجة  ،التدريب واهليئات الشرعية أبرز التحدايت اليت تواجه املؤسسات املصرفية اإلسالمية  ،مقال يف :
جريدة الشرق األوسط ،العدد، 2007/02/27 ،10318
 -20فتح الرمحن علي حممد صاحل ،أدوات سوق النقد اإلسالمية ،مدخل اهلندسة املالية اإلسالمية ،مقال يف :جملة
املصريف ،العدد ،26بنك السودان ،اخلرطوم.2002 ،
 -21حمسن خان وعباس مرياخو ،اإلدارة النقدية يف اقتصاد إسالمي ،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد
. http://www.aawsat.com

اإلسالمي ،اجمللد .2002 ،14
 -22نوال بن عمارة ،الصكوك اإلسالمية و دورها يف تطوير السوق املالية اإلسالمية ،جملة الباحث ،العدد ،9جامعة
قاصدي مرابح ،ورقلة.2011 ،
-4الرسائل و األطروحات العلمية

-01مجيلة قارش  ،البعد املقاصدي لدور املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم
االجتماعية و العلوم اإلسالمية ،جامعة ابتنة ،اجلزائر .2009/2008،
 -02محزة شودار ،عالقة بنوك املشاركة ابلبنوك املركزية يف ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية ،رسالة ماجستري ،غري
منشورة ،كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر.2007/2006 ،
 -03زاهرة علي حممد بين عامر ،التصكيك و دوره يف تطوير سوق مالية إسالمية ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،كلية

الشريعة و الدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن.2008 ،
 -04عبد احلليم غريب ،مصادر و استخدامات األموال يف بنوك املشاركة على ضوء جتربتها احملاسبية و املصرفية ،رسالة
ماجستري ،غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر.2002/2001 ،
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 -05عبد الكرمي قندوز ،صناعة اهلندسة املالية اإلسالمية ابملؤسسات املالية اإلسالمية ،مذكرة ماجستري ،غري منشورة،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف.2007/2006 ،
 -06منية قزيز ،املشتقات املالية كأداة لتغطية خماطر السوق املالية ،مذكرة ماسرت ،غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية و
التجارية و علوم التسيري ،جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة ،اجلزائر.2011/2010 ،
-5مواقع األنرتنيت

 -01أمحد الكردي ،دور اهلندسة املالية يف تطوير الصريفة اإلسالمية ،صفحة الكرتونية ملوقع الباحث :
.http://www.ahmedkordy.com

 -02عبد الكرمي قندوز ،ضعف اهلندسة املالية حتد يواجه املؤسسات املالية اإلسالمية ،صفحة الكرتونية ملوقع الباحث :
http :// www.aaguendouz.com

 -03اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،دور اهلندسة املالية يف تطوير الصريفة اإلسالمية ،مقال منشور
.
على موقع اجمللسhttp://www.cibafi.org.com ،
 -04موقع مصرف "إسالم ماليزاي". http://www.bankislam.com.my ،
-6التقارير املالية السنوية.

-01التقارير املالية السنوية ملصرف "إسالم ماليزاي للسنوات ،2011 ،2010 ،2009 ،2008 ،2007 ،2006
.2013 ،2012

-7قرارت اجملامع الفقهية

-01القرار الصادر عن جملس اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة

حول بيع الدين10-5 ،جانفي.2002 ،
اثنيا  :املراجع ابللغات األجنبية
-1الكتب

01-ASWATH DAMODARAN, Finance d’entreprise (Théorie et Pratique), 2e édition, De Boeck,
Bruxelles, Belgique, 2008.

02-Frederic Mishkin, Monnaie, banque et marchés financiers, 8e édition, Pearson, Paris-France,
2008.

03-Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Redwood Books, Great Britain, 2000.
04-Imane KARICH, Le système financier islamique : de la religion à la banque, Larcier, Bruxelle,
2002.
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05-John Hull, Gestion des risques et institutions financières, 2e édition, Pearson, paris , France,
2010.

06-Jonathan Berk, Peter DeMarzo ,Finance d’entreprise, PEARSON, Paris ,France, 2008.
07-Michel Agiletta, macroéconomie financière (finance, croissance et cycles), 4e édition, la
découverte, paris, France , 2005.

08-Philippe Brunner, DICTIONNAIRE DE LA BOURSE, 3e édition, Paris ,France, 2011.
09-Salih N. Neftci, principles of Financial Engineering, Second Edition, Elsevier, Canada, 2008.
10-Xavier Greffe, Mathilde Maurel, économie Globale, Dalloz, Paris, France, 2009.
البحوث-2

01-Abdualeh Suleiman Abdi, Islamic Securitization: Practical Aspects, a paper given at : The
World Conference on Islamic Banking , The Noga Hilton, Geneva, 1998.

01-Christophe Chorro, Introduction à la théorie des options financières, lien:

األنرتنيت-3

http://www.christophe.chorro.fr.

التقارير املالية السنوية-4
01-Sukuk Report, International Islamic Financial Market, 3rd Edition, 2014.
02-Bank Islam Malaysia Berhad, Application Of Shariah Contract In Bank Islam’s Products And
Servises, shariah report, October 2010.
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28

04

الفرق بني عمليات التوريق التقليدي و التصكيك اإلسالمي.
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05

تطور إمجالية قيمة إصدار الصكوك يف الفرتة جانفي2001إىل جانفي.2013

98

06

حجم التمويل ابلتورق املصريف خالل .2013-2009

114

07

حجم التمويل ابلتورق مقارنة بصيغ التمويل ابملضاربة و اإلجارة خالل -2006
 20013يف مصرف "إسالم ماليزاي".

116

08

حجم التمويل بصيغ التمويل التجاري خالل  20013-2006مبصرف إسالم
ماليزاي.

118

09

نسب السيولة ملصرف "إسالم ماليزاي" خالل .2013-2008

121

10

نسب التمويل بكل صيغة إىل إمجايل التمويل خالل  2013-2008مبصرف "إسالم
ماليزاي".

122

11

نسب السيولة دون وجود متويل ابلتورق مبصرف "إسالم ماليزاي" خالل -2009
.2013

123
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قائمة اجلداول و األشكال
قائمة األشكال
عنوان الشكل

رقم الشكل

الصفحة

01

أنواع الراب.

14

02

جمال املخاطرة املقبولة شرعا.

19

03

ضوابط املخاطرة الشرعية.

19

04

تكييف الوديعة اإلدخارية.

27

05

أنواع صناديق االستثمار اإلسالمي.

31

06

أنواع اإلجارة.

72

07

إمجايل إصدار الصكوك يف الفرتة جانفي 2001إىل جانفي.2013

98

08

املعايري املوضوعية للتميز بني املنتجات املالية اإلسالمية و التقليدية.

101

09

وديعة األوفر يف مصرف "إسالم ماليزاي".

108

10

تطبيقات البيع ابلثمن اآلجل يف مصرف "إسالم ماليزاي".

110

11

آلية التورق املصريف ببيع املعادن يف مصرف "إسالم ماليزاي".

113

12

آلية التورق املصريف لتغطية بطاقة االئتمان يف مصرف "إسالم ماليزاي".

114

13

حجم التمويل ابلتورق مقارنة إبمجايل التمويل يف مصرف "إسالم ماليزاي".خالل
.2013-2009

115

14

حجم التمويل ابلتورق مقارنة ابلتمويل ابملضاربة و اإلجارة يف مصرف "إسالم ماليزاي"
خالل.2013-2009

116

15

حجم التمويل ابلتورق مقارنة إبمجايل التمويل يف مصرف "إسالم ماليزاي"خالل
.2013-2009

119

146

قائمة
الجداول و األشكال
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املالحق
01:امللحق رقم

)رينجت ماليز1000(

.2009 ،2008 ،2007 ،2006 ميزانية مصرف "إسالم ماليزاي" لسنوات
2007

2008

2009

5.994.692
149.479

9.940.405
193.650

8.430.872
-

321.563
3.426.915
132.061
8.502.016
73.580
396.639
33.178
5.947
85.107
19.121.177

54.459
3.435.434
161.534
9.061.318
97.545
362.151
8.615
86.282
15.947
127.474
14.610
23.559.424

287.628
8.465.430
162.763
9.661.864
102.287
139.729
14.285
61.660
20.127
126.450
14.136
27.488.204

Deposits from customers
17.616.899
Deposits & placements of banks & other
33.991
financial institutions
Derivative financial liabilities
Bills & acceptance payable
100.919
109.189
Other liabilities
176.435
213.991
Zakat & taxation
3.568
2.893
Deffered tax liabilities
Subordinated financing
100.000
100.000
Total Liabilities
14.886.724
18.076.963
Share capital
880.000
1.725.490
Reserves
(1.157.840)
(681.276)
Equity attributable to equity holders of the
(277.840)
1.044.214
Bank
Minority interest
Total equity
(277.840)
1.0442014
TOTAL LIABILITIES & EQUITY
14.608.884
19.121.177
OFF BALANCE-SHEET EXPOSURES
Commitment & Contingencies
4.026.381
4.937.223

20.763.168
58.443

25.211.516
8.078

996.171
326.694
5.998
100.000
22.250.474
1.725.490
(416.540)
1.308.950

289.469
329.529
30.059
100.000
25.968.651
1.725.490
(205.937)
1.519.553

1.308.950
23.556.424

1.519.553
27.488.204

9.322.361

7.693.378

Cash & short-term funds
Deposits & placements with banks & other
financial institutions
Financial assets held-for-trading
Derivatives financial assets
Financial assets available-for-sale
Financial assets held-to-maturity
Financing, advences & others
Other assets
Statutory deposits with Bank Negera Malaysia
Current tax assets
Deffered tax assets
Investment in subsidiary companies
Investment in associated company
Property & equipment
Prepaid lease payments
TOTAL ASSETS

2006
ASSET
2.609.900
256.588
249.618
2.084.475
132.064
8.653.537
60.606
459.856
10.958
5.947
85.335
14.608.884
LIABILITIES
14.442.774
63.028
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املالحق
02 :امللحق رقم

)رينجت ماليزي1000(

.2013 ،2012 ،2011 ،2010 ميزانية مصرف "إسالم ماليزاي" لسنوات

Cash & short-term funds
Deposits & placements with banks & other
financial institutions
Financial assets held-for-trading
Derivatives financial assets
Financial assets available-for-sale
Financial assets held-to-maturity
Financing, advences & others
Other assets
Statutory deposits with Bank Negera Malaysia
Current tax assets
Deffered tax assets
Investment in subsidiary companies
Investment in associated company
Property & equipment
Prepaid lease payments
TOTAL ASSETS

2010
ASSET
2.509.483
352.798
2.279.447
44.326
12.765.031
215.944
11.859.140
37.127
10.000
38.500
44.198
27.127
180.380
30.364.166
LIABILITIES
26.888.250
378.129

2011

2012

2013

3.355.764
860.181

1.657.400
38.042

3.598.078
130.580

1.228.952
15.877
11.007.132
327.334
14.139.470
43.514
912.000
42.258
23.560
28.027
22.563
199.005
32.205.637

1.610.558
1.216.895
16.736
29.118
12.918.066 12.418.932
178.291
63.327
19.508.733 23.740.948
131.145
39.167
1.059.900
1.297.100
40.468
40.468
18.629
24.613
28.027
28.027
22.563
222.240
209.278
37.450.798 42.836.531

Deposits from customers
28.304.907
Deposits & placements of banks & other
384.628
financial institutions
Derivative financial liabilities
30.926
23.299
Bills & acceptance payable
165.532
262.075
Other liabilities
362.786
428.362
Zakat & taxation
11.575
17.059
Deffered tax liabilities
Subordinated financing
Total Liabilities
27.837.198
29.420.330
Share capital
2.265.490
2.265.490
Reserves
261.478
519.817
Equity attributable to equity holders of the
2.526.968
2.785.307
Bank
Minority interest
Total equity
2.526.968
2.785.307
TOTAL LIABILITIES & EQUITY
30.364.166
32.205.637
OFF BALANCE-SHEET EXPOSURES
Commitment & Contingencies
13.081.292
9.286.104
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32.783.175
860.278

37.272.452
1.529.975

14.339
385.138
496.887
11.366
34.351.183
2.265.490
834.125
3.099.615

13.565
170.598
476.626
43.941
39.507.157
2.298.165
1.031.209
3.329.374

3.099.615
37.450.798

3.329.374
42.836.531

10.928.790

11.211.680

