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) النقود واألرصدة النقدية بالـصندوق والبنـوك        ( ميثّل اجلزء الفائض من السيولة النقدية         
لبنوك اإلسالمية ، ذلك ألن جتميده وإبقاءه بعيداً عن جمال اإلستخدام ميثل            مشكالً حقيقياً بالنسبة ل   

عنصر تكلفة من منظور إسالمي ، ألن عائد اإلحتفاظ بالسيولة غري الضرورية واملناسبة يف البنوك               
 سنوياً ، ويتمثل يف زكـاة هـذه   % 2,5اإلسالمية ليس معدوماً فحسب بل هو عائد سليب قدره         

  .بة إذا بلغت النصاب وحال عليها احلول األموال الواج
تؤكد اإلحصائيات بأن البنوك اإلسالمية جنحت يف تعبئة ادخارات ضخمة يف الـسنوات               

 بأن هذه البنوك متكنـت      1996األخرية، فقد جاء يف دليل اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية لسنة           
 وحسب نفس   1997 ويف سنة     ، )1( مليار دوالر أمريكي   100من جذب ودائع تقدر بأكثر من       
 بلـغ  إمجـايل      2001 ، ويف اية سنة      )2( مليار دوالر  6112,الدليل فقد بلغ هذا العدد حويل       

   .)3( مليار دوالر300حجم األموال اليت تتعامل ا البنوك اإلسالمية عرب العامل حوايل 
ون يبحثون عن   وبالرغم من كل هذه املبالغ، وبسبب املنافسة وضعف العائد أصبح املدخر            

بدائل لتوظيف سيولتهم لدى البنوك اإلسالمية، مما يتوقع معه ضعف يف منو الودائع لـدى هـذه                 
البنوك، وضعف من هذه األخرية يف جذب الودائع من مصادر جديدة، بل كان هذا فعـالً حمـل                 

 خـالل   دراسة حديثة بينت أن معدل منو الودائع يف البنوك اإلسالمية الكربى قد سجل تبـاطؤاً              
سنوات التسعينيات، وهذا ما أثر بشكل مهم على مردودية هذه البنوك، إذ أن الودائـع تـشكل                 

 15مورداً هاماً الستثماراا، وقد بينت دراسة حول عينة من البنوك اإلسالمية أن الودائع متثـل                
   .    )4( األموال اخلاصةمرة

ثل يف أنّ استخدام هـذا الفـائض يف         يتم) يف نظرنا (إن اليبب الرئيسي وراء هذه املشكلة         
البنوك اإلسالمية حالياً يتم بطرق غري سليمة من الناحية اإلقتصادية أحياناً، وبطرق منافية ألحكام              
الشريعة اإلسالمية أحياناً أخرى، فما هي هذه الطرق غري العقالنية اليت حاولـت ـا البنـوك                 

 ذلك ما سنحاول اإلجابة عنـه       ؟ليمة هلذا احلل     وما هي الطرق الس     ؟ اإلسالمية حلّ هذا املشكل   
  .من خالل هذا البحث 

      
  الـمبـحـث األول 

                                                        
 (1) :Directory of Islamic Banks and Financial Institutions : International Association of Islamic Banks , Jeddah , 

1996 , p : 7                                                                                                                                               
   .1: ، ص ) 1997اخلاص بسنة ( املرجع السابق ) : 2(
   .3:  ، ص 2002 ، يناير 11: جملة املستثمرون ، العدد ) : 3(

Dr.Munawar IQBAL , Dr. Ausaf AHMAD , Dr. Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, :)4 ( 
I.I.R.F / Banque Islamique de Développement , Djeddah , 1419H-1998 , p : 52 .                                                      
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  مفهوم السيولة لدى البنوك األسالمية مقارنة بالبنوك التجارية 
إنّ احلديث عن مفهوم السيولة لدى البنوك اإلسالمية يتطلب منا أوالً أن نتناول بالدراسة                

وكيفية قياسها يف البنوك التجاريةوذلك حبكـم األقدميـة أو درجـة            مفهوم السيولة بشكل عام     
  . التطور
  سيولة البنك التجاري : أوالً 

ميكن قياس سيولة البنك التجاري يف حلظة زمنية معينة على ثالثة مستويات خمتلفة تتدرج                
 ، وهـذه  يف درجة مشوهلا وتتفاوت تدرجييا يف مدلول السيولة وتوسيع عناصرها من مستوى آلخر       

نسبة اإلحتياطي القانوين، نسبة الرصيد النقـدي، نـسبة         : املستويات تتمثل يف ثالث نسب هي       
  . السيولة العامة، إال أن الذي يعنينا أكثر يف هذه الدراسة هي النسبة األخرية 

تعين السيولة العامة قدرة البنك التجاري على حتصيل القروض والسلفيات لدى العمـالء               
تواريخ استحقاقها بدون خسارة يف القيمة، والتوافق بني حتصيل هذه القروض ومنح قروض             وفقا ل 

  .وسلفيات جديدة 
وتعترب هذه النسبة أكثر املعايري داللة على سيولة البنك التجاري ، فقد ينخفض الرصـيد                 

 البنك إذا زادت النقدي للبنك يف زمن ما ، وال جيب أن يؤخذ هذا دليالً على اخنفاض السيولة هلذا   
  : يف نفس الوقت نسبة األصول غري النقدية شديدة السيولة ألن هذه النسبة تحسب كما يلي 

  =نسبة السيولة العامة 
 100 السيولةجمموع األصول غريالنقدية شديدة+ النقود خبزينة البنك + رصيد البنك لدى البنك املركزي 

x
   

   إلــتزامــات أخــرى+ الــودائــع                           إمجــايل
 بالنسبة موعة األصول غري النقدية شديدة السيولة فهي تلك اليت ميكن حتويلها إىل نقد بسرعة                -

الذهب ، الشيكات واحلواالت واألوراق     : أو احلصول بضماا على نقد من البنك املركزي مثل          
ة تستحق الدفع خالل ثالثة شهور ، املستحق على         املالية ، أذونات اخلزانة ، أوراق جتارية خمصوم       

  .اخل ...البنوك 
 متثّل اإللتزامات األخرى تلك اإللتزامات اليت تقترب من صفة الودائع حيث يتعين على البنـوك             -

شيكات وحواالت وخطابات اعتمـاد دوريـة   : الوفاء ا إما حاالً أو يف وقت قريب وتتمثل يف          
القيمـة غـري   + مبالغ مقترضة من البنك املركزي      + املستحقة للبنوك   األرصدة  + مستحقة الدفع   

  .املغـطّاة من خطابات الضمان ، وكمبياالت املراسلني املقبولة يف اإلعتمادات املستندية 
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  .)1(  % 30ويقدر اخلرباء أن نسبة السيولة العامة جيب أن ال تنخفض عن 
ولة لـدى البنـك التجـاري مـشاة يف          بينما يضع الفرنسيون نسبة أخرى لقياس السي        

عناصـرهـا وخمـتـلفـة يف معـدهلا ، ومبـوجب هذه النسـبة جيب أن تكـون األصـول       
النـقـديات وما يقـترب منـها أو مـا يـشـابـههـا يف درجــة            (اجلــاهزة للبنك   

الثة  من استحقاقات العمالء و البنوك األخرى ألقل من ث         % 70تـمثـل على األقل    ) السيـولة
  . )2(أشهر
  سيولة البنك اإلسالمي : ثانيا 

تتفق السيولة يف البنك اإلسالمي مع البنوك األخرى يف كوا مؤشراً هاماً علـى سـالمة                  
املركز املايل للبنك وبالتايل فهي حتتاج إىل ضبط أو قياس ، ولكن ختتلف معها يف أن العديد مـن                   

ى البنوك التجارية ال تتوافر يف البنوك اإلسـالمية نظـرا           العناصر املكونة لنسب قياس السيولة لد     
لطبيعة العمل املختلف والذي يعتمد أساساً على عنصر الفائـدة يف األوىل وعلى نظام املشاركة يف         

  .الربح واخلسارة يف الثانية 
        لذلك كان من غري املمكن تطبيق نفس النسب وبنفس املعــدالت املطبقـة يف البنـوك           

لتجارية على البنوك اإلسالمية ، إذ لو طُبقت هذه النسب لكانت حالة السيولة أدىن بكثري مـن                 ا
  .احلد املسموح به 

ويرى الدكتور مجال الدين عطية بأن عالج هذه املشكلة يكمن يف حتويل أكرب قدر ممكن                 
ة هلذا الوضع ، وإجياد     من أصول البنك اإلسالمي إىل عناصر قابلة للتداول متثل أصول البنك القابل           

سوق ثانوي لتداول هذه الشهادات حبيث يصبح جزء هام من أصول البنك اإلسـتثمارية علـى                
  .درجة من السيولة تسمح بقياس وضبط حالة السيولة لدى البنوك اإلسالمية 

  :)3(ويف حالة حتقق هذا الشرط فهو يضع مؤشرات لقياس سيولة البنك اإلسالمي كما يلي  
- ضم النقدية واحلسابات حتت الطلب لدى البنوك اإلسالمية ونسبة من الودائع اإلستثمارية لدى              ت

البنوك اإلسالمية األخرى ألقل من ثالثة شهور ، ونسبة من األسهم ، ونسبة من املستحقّات لدى                
 مثالً من جمموع أصـول  % 30فإذا كان هذا اموع ميثل أكثر من   . العمالء بضمانات مصرفية    

  .البنك اعتربنا حالة السيولة فيه مرضية 

                                                        
   .115: ، ص 1983وت، النقود و البنوك و العالقات اإلقتصادية الدولية ، دار النهضة العربية، بري: مدحت حممد العقاد . صبحي تادرس قريصة ، د. د: ) 1(

 (2):Bruno MOSCHETTO et jean ROUSSILLON : La banque et ses fonctions, (Que sais-
je ?),PUF ,Paris, p : 75          

: هـ ، ص 1407ة والشؤون الدينية، قطر، ، رئاسة احملاكم الشرعي.البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم، التقليد واإلجتهاد، النظرية والتطبيق: مجال الدين عطية .  د:) 3(
99 ، 100 .   
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 ينسب اموع السابق إىل جمموع التزامات البنك القصرية األجل ، واليت ميكن حتديدها بنـسبة         -
.  من الودائع اإلستثمارية ألقل من ثالثة شـهور          % 50 مثالً من الودائع حتت الطلب و        % 70

  . كانت حالة السيولة مرضية  مثال% 90 فإذا كانت هذه النسبة تساوي أكثر من
ـّرط السـابـق    أي حتويل أصـول (ونـرى أنه يف حـالة عـدم حتـقـق الش

فإنه ميكن اإلستئناس بنسب ) البنـك اإلسالمي إىل شهادات متداولة وإجياد سوق ثانوي هلا
 يف السيولة املطـبقة لدى البنوك التـجارية ، مع بقـاء اـال مفتـوحا ألي اجتـهاد

  .سبيـل إجياد نسب أخرى لقياس السيولة لدى البنوك اإلسالمية 
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  الـمبـحــث الثانــي 
  الطُرق اليت حلَّت ا مشكلة فائض السيولة لدى البنوك اإلسالمية ونقدها

  :إتبعت البنوك اإلسالمية يف مواجهة مشكلة فائض السيولة لديها عدة حلول أمهها   
   اإلعتماد على اإلستثمار قصري األجل وخاصة صيغة املراحبة: ً أوال

يعترب فائض السيولة أحد أهم األسباب اليت أدت بعدد كبري من البنـوك اإلسـالمية إىل                  
استثمار هذا الفائض استثمارا قصري األجل وخاصة بصيغة املراحبة ، ويبدو هـذا الـسبب أكثـر        

 اخلليجية اليت تعمل يف بيئة تتميز بوفوراا النقديـة واعتمادهـا            وضوحاً بالنسبة للبنوك اإلسالمية   
الكبري على اإلسترياد ، و بالنسبة للبنوك اإلسالمية بشكل عام فإن األمر يعود إىل أسباب عديـدة                 
أخرى كالربح املضمون يف املراحبة واخنفاض درجة املخاطرة فيها، واختاذ سعر الفائدة الـسائد يف               

هذا باإلضافة  ، ديد الربح وهذا ال يتأتى إال يف الصيغ املضمونة الربح كاملراحبة          السوق كمؤشر لتح  
إىل عدم وجود سوق مالية إسالمية لتسييل األصول اليت ميتلكها البنك اإلسالمي يف حالة دخوله يف       

 ومن املعلوم أن اإلعتماد الكبري على التمويل باملراحبة يسبب اختالالت         . استثمارات طويلة األجل    
  .كبريى يف األنشطة التمويلية للبنوك اإلسالمية ويقلّص من الدور التنموي الكبري املنوط ا 

  إيداع الفائض من أموال البنوك اإلسالمية لدى البنوك األجنبية بغرض اإلستثمار : ثانيا
يف تلجأ بعض البنوك اإلسالمية إىل إيداع الفائض من أرصدا النقدية اليت ال حتتاج إليهـا                

األجل القصري لدى بنوك أجنبية سعياً وراء احلصول على الفوائد، ولعلّ أول بنك إسالمي إتبع هذا            
األسلوب هو البنك اإلسالمي للتنمية جبدة، حيث أن البنك كان يعاين يف بداية نشاطه من فائض                 

 طريق مؤسسة   كبري يف السيولة النقدية ، فكان يستثمر جزًءا منها بإيداعها يف مصارف أجنبية عن             
  . اليت كانت أمينة على أموالهS.A.M.Aالنقد العريب السعودي 

م 1987 / 1986 –هــ   1407وجتدر اإلشارة إىل أن البنك كان قد تبنى يف عـام              
سياسة ترمي إىل حتويل األرصدة السائلة يف موارده العادية من ودائع ثابتة لدى البنوك التقليدية إىل                

 أحكام الشريعة ، وقد استمر البنك على هذا النهج خالل السنوات التالية،           استثمارات مـتفقة مع  
 مليون دينار إسـالمي            2091هـ بلغت األرصدة السائلة للبنك      1416وحىت اية السنة املالية     

 مليون دينار إسالمي موضوعة يف استثمارات متفقة   1292،منها  )  مليون دوالر أمريكي   3019(
  مع 

  .)1(استثمارات يف بنوك تقليدية)  مليون دينار إسالمي799(يعة ، والباقي أحكام الشر
                                                        

   .228: ، ص ) م96 / 95 –هـ 1416(التقرير السنوي احلادي والعشرين للبنك اإلسالمي للتنمية ، :  )1(
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وقد اعتمد البنك اإلسالمي للتنمية يف إباحة هذا األسلوب على ما روي عن رسـول اهللا                  
  ".ال ربا بني املسلم واحلريب يف دار احلرب: "أنه قال  ) ص(

عنـه النـووي بأنـه مرسـل        وقد قال ابن قدامة عن هذا احلديث بأنه مرسل، وقـال              
،كما رفض هذه املعاملة مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلـة والظاهريـة ،              (*)ضعيف

وخالفهم يف ذلك أبو حنيفة والشيعة اإلمامية حيث أجازوا للمسلم التعامل بالربا مع احلريب يف دار                
    . )1(احلرب أخذًا ال عطاًءا

عارضة شديدة من الفقهاء املعاصرين أيضاً ، يقول الـدكتور      هذا وقد لقي هذا األسلوب م       
مـن أول  -إن اإلمث األكرب ليس يف ترك الفوائد للمصارف األجنبية ، بل إنه يتمثل   : "سامي محود   

 يف إيداع أموال املسلمني يف تلك البنوك ، فهذه األموال هي اليت تصنع ا الرفاهية صنعا                 -الطريق
 بينما تترك البالد اإلسالمية تعاين من نقص املوارد واإلمكانيات املالية ، وتروح             يف البالد األجنبية ،   

هذه البالد تبحث عن املقرضني األجانب بالربا ، وهم ال يقرضوا إالّ جزًءا مـن أمـوال أهـل             
  .    )2("اإلسالم متمننني عليها ومتكربين

 لدى املصارف الربوية إعانة هلا علـى    إنّ إيداع األمواال  : "ويقول الدكتور حممد الصاوي       
معصية اهللا عز وجل ، ودعم ألنشطتها الربوية احملرمة ، فهو كبيع العنب ملن يعـصره مخـرا ، أو                 

  .)3("السالح ملن يقتل به معصوما
ويرى الشيخ أبو األعلى املردودي بأن إيداع املسلم ألمواله لدى هذه املصارف جيـب أالّ                 

  ثل اإلطمئنان على أمواله ومستقبله ، على أن ال يترك لألجانب ما حيصل عليه يكون إالّ لضرورة م
  .)4( من فوائد من وراء هذه األموال بل يأخذه ويتصدق به على فقراء املسلمني

وباإلضافة إىل ما يشوب هذه العملية من الناحية الشرعية ، وإذا كان البعض يقوم بترحيل                 
 هروبا من املخاطر وطلبا لألمان ، فإن اخلطر يبقى موجودا وبنـسبة             أمواله إىل املصارف األجنبية   

  .كبرية حىت بعد اإليداع يف هذه البنوك
                                                                                                                                                                             

  

ا الضعيف فهو الذي مل تتوفر فيـه صـفات   ، أم) ص(مث أضافه مباشرة إىل الرسول) )ص(الذي لقي الصحابة ومل يلق الرسول(  احلديث املرسل هو الذي رواه التابعي  : (*)
  . اخل...احلديث الصحيح أو احلسن مثل اتصال السند و عدالة الراوي

 ، 708:  ، ص 1990مصر، / مشكلة اإلستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم ، دار الوفاء، املنصورة : حممد صالح حممد الصاوي .  د :نقالً عن  : )1(
709 .  

   .197 ، 196:  ، ص 1991تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ، دار التراث، القاهرة، : سامي حسن محود . د :  )2(
   .444: املرجع السابق ، ص : حممد صالح حممد الصاوي . د  : )3(
  139:  ص ،1990الربا ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : أبو األعلى املردودي ) :  4(
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فباإلضافة إىل التضخم الذي يسود األسواق العاملية والتغير يف أسعار صـرف العمـالت                
يكية يعاد إقراضـها إىل     الدولية، فإن األموال العربية واإلسالمية املوظّفة يف البنوك األوروبية واألمر         

بفوائد مرتفعة ، ومبا أن الكـثري مـن الـدول    ) ومنها الدول اإلسالمية غري النفطية(الدول النامية  
املقترضة قد عجز عن تسديد ديونه فقد أصبحت هذه الديون بالنسبة هلذه البنوك ديوناً مشكوكاً               

 إىل أن بعض هذه البنوك جيب أن تستمر         يف حتصيلها ، وهذا ما جعل املعهد الدويل بواشنطن يشري         
 سنة حىت تستهلك هذه الديون املشكوك فيها ، وبالتايل فإن           262دون دفع ألرباح املسامهني مدة      

  .عددا كبريا من هذه البنوك مهدد باإلفالس
وهي -ويف حالة إفالس هذه البنوك فإن املؤسسات اليت تضمن الودائع يف الواليات املتحدة              
 ال تضمن الودائع اليت تزيد عن مائة ألف دوالر ، وهذا يعين أن ودائع               -ول ضمانا للودائع  أشد الد 

الدول اإلسالمية النفطية لتجاوزها الكبري هذا املبلغ ال تستفيد من أي ضمان وتواجه خطرا حقيقيا               
  .) 1(داخل هذه البنوك

عة مـن املـودعني يف البنـك        وفوق هذا كلّه نرى أنّ يف هذه العملية خيانة للثقة املوضو            
اإلسالمي ، ذلك ألن املودعني لـمـا اختاروا إيداع أمواهلم لدى هذا البنك كان ذلك حتريـا                
لطهارة املال وهروباً من إمث الربا ، وإالّ كان من السهل على هؤالء أن يقصدوا البنوك األخـرى                  

   .!بأنفسهم لكثرة عددها ال بواسطة من البنك اإلسالمي
  املضاربة يف البورصات واألسواق املالية العاملية: ثًا ثــال
خيتلف مفهوم املضاربة يف اإلقتصاد احلديث عن مفهومها يف الفقه واإلقتصاد اإلسـالمي ،           

  فهو يعين شراء السلعة من أجل إعادة بيعها عند ارتفاع مثنها واإلستفادة من فارق السعر الناتج عن 
  .ذلك وبالتايل حتقيق الربح

وطبقاً هلذا املفهوم تلجأ بعض البنوك اإلسالمية مبا لديها من فائض يف األموال إىل املضاربة                 
  .باألسهم والسندات والعمالت واملعادن الثمينة يف البورصات واألسواق املالية العاملية

مل وهذا األسلوب يف اإلستثمار يعترب يف نظر الفقهاء عمالً ربوياً إذ أنه حتقيق دخول بال ع                 
منتج ، بل إنه حتقيق دخول وأرباح بتقدمي عمل خمرب وذلك عندما يتدخل املضاربون يف إفـساد                 
السوق باإلشاعات وتشويه مسعة بعض املنشآت اإلنتاجية لتنخفض أسعار أسهمها فيتم الـشراء ،              

  .)1(احوعندما تعود الثقة إىل طبيعتها يف املنشأة وترتفع أسعار األسهم يتم البيع وحتقيق األرب

                                                        
  . وما بعدها 152:  ، ص 1990مصر، / البديل اإلسالمي للفوائد املصرفية الربوية ، دار النهضة العربية، بين سويف : عاشور عبد اجلواد عبد احلميد . د: ) 1(
: م ، ص 1986 -هـ1406   والنشر ،     القاهرة ، ، دار الفكر احلديث للطباعة1: ، ط ) الكتاب األول(املذهب اإلقتصادي اإلسالمي : سعيد اخلضري . د : )1(

521 .   
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هذا باإلضافة إىل أنّ العمليات اليت تتم يف األسواق املالية احلديثـة والبورصـات العامليـة              
معظمها خمالف ألحكام الشريعة اإلسالمية مثل إبرام صفقات ومهية ، وبيع اإلنسان ملا مل ميلـك                

  .إىل غري ذلك...
احبها تعتـرب جمازفـة     ومن جهة أخرى فإنّ هذه العملية وبسبب املخاطر العظيمة اليت تص            

حقيقية بأموال املسلمني وتالعباً مبصريهم ، فكثريا ما تعرضت البنوك والشركات اإلسـالمية إىل              
  .خسائر فادحة من وراء هذه العملية وبشكل أساء كثريا إىل مسعة هذه البنوك بشكل عام

 كان لـشعار    ففي مصر مثالً عندما قامت شركات توظيف األموال يف بداية الثمانينات ،             
وبسبب أن هذه   . هذه الشركات اإلسالمي أكرب األثر يف جذب املدخرات اليت جتاوزت املليارات          

الشركات كانت متارس نشاطها دون ضوابط أو رقابة من الدولة أو املودعني ودون اإلدالء بـأي                
 الفـائض مـن     بيانات عن إمجايل مواردها وكيفية استخدامها ، جلأ البعض منها إىل املضاربة ذا            

األموال يف البورصات العاملية ، فكانت النتيجة أن إحدى هذه الشركات وهي جمموعـة الريـان                
 مليون دوالر دفعة واحدة يف إحدى عمليات املضاربة على املعادن النفيسة يف سوق              200خسرت  

قـانون  وكانت النتيجة أيضا صدور     . )2(الذهب بسويسرا واخلرب نشرته إحدى الصحف اإلجنليزية      
م والذي أدى إىل توقيف مجيع شركات توظيف األمـوال     1988لسنة  146: تلقي األموال رقم    

  .يف مصر
م 1987 أكتوبر 19ولعلّ أوضح مثال يطرح أيضا يف هذا الصدد هي أحداث يوم اإلثنني   

اق املاليـة  اليت تعرضت فيها أسواق املال العاملية إىل هزة عنيفة وتارخيية، حيث اارت أسعار األور  
يف األسواق األمريكية وأعقبها ايار يف أسواق لندن وباريس وطوكيو وغريها، األمر الـذي أدى               

وقـد  . إىل إنتحار بعض املستثمرين الذين وجدوا أنفسهم بني عشية وضحاها ال ميلـكون شـيئًا     
مليـار   165أعـلن خبري إقتصادي عريب أن إمجايل اخلسائر العربية يف هذه األحـداث بلغـت              

  .)3(دوالر
إيداع الفائض من أموال البنوك اإلسالمية لدى البنوك األجنبية مبقـدار معـين             : رابـــعا  

  التعامل باملثل وبشرط
تقوم بعض البنوك اإلسالمية بإيداع جزء من أمواهلا الزائدة عن احلاجة لـدى املـصارف                 

ملعاملة من هذه البنوك األجنبيـة      األجنبية دون أن تتقاضى عليها فوائد بشرط احلصول على نفس ا          
عند اإلقتراض منها ، وإن كانت هذه احلالة ليست غالبة وإمنا تقتصر على بعض البنوك اإلسالمية                

                                                        
   .55: م ، ص 1988 -هـ1409 ، دار الصحوة للنشر ، القاهرة ، 1: شركات توظيف األموال ، ط : أبو اد حرك ) : 2(
   .4: م ، ص 1988  سبتمرب -هـ1409 ، حمرم 86: دد ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، الع) اإلنفالت من القبضة األمريكية ليس مستحيالً: ( حممود سيف الدين  : )3(
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فقط كما ذكرنا ، فعلى سبيل املثال هناك بنك ديب اإلسالمي الذي اتفق مع بعض البنوك الربيطانية     
ن ال يأخذ عنها أية فوائد ، وباملقابل فـإن  لكي يودع الفائض من أمواله لدى هذه البنوك بشرط أ         

البنك له احلق يف أن يقترض من هذه البنوك قروضا وبدون فوائد أيضا بشرط أن تكون مـساوية                  
  . )1(للمبالغ املودعة وهذا آلجال حمددة

   :)2(وقد أبرز بعض الفقهاء املساوئ املتعلقة ذه العملية وهي  
ملبالغ لتستفيد منها ورمبا تقرضها لبعض رجال األعمال الـذين          إن البنوك األجنبية تأخذ هذه ا     -1

  .يستثمروا يف اخلبائث وما يضر املسلمني
ال تويف هذه البنوك األجنبية بوعودها يف بعض األحيان ، وال تساعد البنك اإلسالمي عنـدما          -2 

  .حيتاج إىل املال
.  الشرعية جتيز هذا النوع من املعامالت       ال توجد فتوى شرعية من اهليئة العليا للفتوى والرقابة         -3

هـ وتضم رؤساء هيئات الرقابـة الـشرعية للبنـوك          1403ومعلوم أن هذه اهليئة أُنشئت سنة       
واملؤسسات املالية األعضاء يف اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ، إضافة إىل مخسة علمـاء تقـات                

  .يختارون من العامل اإلسالمي
شويهاً لسمعة البنوك اإلسالمية بدعوى أا تستثمر أمواهلا لدى البنوك           يسبب هذا التصرف ت    -4

  .األجنبية ، مما ينتج عنه رفض الكثري من املسلمني التعامل مع البنوك اإلسالمية
  

  
  
  
  

  الـمبحـث الثــالث
  دور البنك املركزي يف حلّ مشكلة فائض السيولة لدى البنوك اإلسالمية

 بأن عالقة البنك اإلسالمي بالبنك املركزي تـشكل موضـوعا      جيب أن نعترف يف البداية      
مستقالً للبحث والدراسة نظرا ألمهية هذه العالقة ومشوهلا جلوانب كثرية ، ولكننا سوف نتنـاول               
هنا هذه العالقة من جانب واحد وهو موضوع السيولة لدى البنـوك اإلسـالمية واإلجـراءات                

                                                        
(1) :  Séddik TAOUTI : Vérs un système bancaire conforme à la Charia islamique , ENAP, 
Algerie,1986, p : 202 .    

   .275: ، ص )  دار النشر وال تاريخبدون(املصارف اإلسالمية بني الفكر والتطبيق ، : حسني حسني شحانة ، حممد عبد احلكيم زعري . د :  )2(
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 البنك املركزي فتتسبب يف وجود فائض من هذه السيولة لـدى            القانونية والتنظيمية اليت يتخذها   
  .هذه البنوك ، وإن مل يكن هذا الفائض حتت تصرفها يف بعض األحيان 

من املالحظ عملياً أن معظم البنوك اإلسالمية أُنشئت مبوجب عقود أو قـوانني خاصـة ،      
ى وهو الشكل السائد يف معظـم       ولكنها ليست معفاة من القوانني اليت حتكم نشاط البنوك األخر         

البالد اإلسالمية رغم طبيعة العمل املختلف بني البنوك اإلسالمية والتقليدية ، مما يتسبب يف بعض               
  :املشكالت بالنسبة لألوىل ومنها مشكلة فائض السيولة اليت تسببها هذه القوانني كما يلي 

 بأن  -وقد اعتربت البنوك اإلسالمية منها    - ال تسمح القوانني يف معظم الدول للبنوك التجارية          -1
تساهم يف رؤوس أموال الشركات مبا يزيد عن حقوق امللكية ، ويف املقابل فإن البنوك اإلسـالمية              
حتاول أن تكون بنوكاً شاملةً وبصورة فعلية أي بنوك جتارية وبنوك استثمار يف آن واحد وهو مـا            

  .ال ميكن يف ظل هذه القوانني 
حتياطي القانوين تكون عالية نسبياً يف بعض الدول ، وتطبق على مجيع البنوك مبا فيها                نسبة اإل  -2

  : اإلسالمية ، وهو ما يسبب مشكال هلذه األخرية ألن 
 من جمموع الودائـع    %  08 ودائع اإلستثمار يكون هلا الوزن النسيب األكرب إذ تشكل أكثر من-   أ

ي القانوين على هذه الودائع سوف يؤدي إىل اخنفـاض العائـد            وبالتايل فإن تطبيق نسبة اإلحتياط    
املوزع على أصحاا ، بينما ال جتد البنوك التجارية مشكالً يف ذلك ، ألن الودائع حتت الطلـب                  

  .تشكّل النسبة الكربى بني ودائعها وبالتايل ميكنها تغطية هذه النسبة ذه الودائع
يف شرعياً على أا عقد قرض بالنسبة للبنوك التقليدية ألا                إنّ الودائع جبميع أنواعها تك-ب 

ملزمة برد األصل مع الفائدة ، أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فينطبق عقد القرض على احلسابات 
اجلارية فقط وهذه تشكل نسبة صغرية ، أما حسابات اإلستثمار فتفتح على أساس املضاربة أي 

يف الربح واخلسارة ، وهي يف نفس الوقت تشكل نسبة كبرية ، واحتجاز نسبة منها     املشاركة 
 يعد تعطيالً لألموال عن اإلستثمار ، وقد أفتت -واليت تكون كبرية أيضا لكرب حجم الوعاء-

العديد من هيئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية بعدم جواز ذلك ، ألنه ال جيوز للمضارب أن 
 املال كله أو بعضه يف غري جمال اإلستثمار لصاحل رب املال ، وإذا كان القانون يفرض هذه جيعل

النسبة حبجة ضمان الودائع ، فمن املعروف شرعاً أن ال ضمان على العامل يف املضاربة إذا مل 
  .يقصر



  12

ـ %65 ينص قانون املصارف يف مصر مثالً على أن ال يتجاوز اإلستثمار جبميع أنواعـه             -3 ن  م
حجم الودائع ، ومعىن ذلك أنه كلّما كانت هناك زيادة يف حجم الودائع ولو كانت كبرية فلـن                                

  .)1(تقابلها زيادة بنفس النسبة يف حجم التوظيف بل حبجم أقل
ورغم ما تسببه هذه اإلجراءات القانونية والتنظيمية من حرج للبنـوك اإلسـالمية مـن                 

والشرعية ، فهناك من يؤيدها ، حيث يرى الدكتور سامي محود بأن املنـاداة      الناحيتني اإلقتصادية   
باستثناء البنوك اإلسالمية من اإللتزام ذه اإلجراءات يعد خمالفة ألبسط قواعد العمل املـصريف ،               
وشبه ذلك باملناداة بعدم اتباع األصول الطبية يف إجراءات العمل باملستشفيات ، فما دام الطبيـب        
مسلماً فالداعي لتعقيم أدوات اجلراحة ، وما دام املريض مسلماً فال داعي الستعمال التخـذير ،                

  .)2(وعلى املسلم أن يصرب ويتوكل وال يتأمل
  :ونرى أن احللول املقترحة حللّ هذه املشكلة تكون كما يلي   

ا من بعض أدوات     ميكن اعتبار البنوك اإلسالمية بنوك استثمار وأعمال ، وذلك بغرض إعفائه           -1
السياسة النقدية واإلئتمانية املطبقة على البنوك التجارية ، وهو الشيء الذي طبقته بعض البنـوك               

  .)3(املركزية بالفعل
 جيب على البنك املركزي أن خيفّض نسبة اإلحتياطي النقدي املفروضة على البنوك اإلسالمية              -2

  :ئع حتت الطلب ، وهذا سوف حيقق فائدتني مها إىل حد جيعلها مساويةً تقريباً  لنسبة الودا
   تغطية هذا اإلحتياطي بالكامل من الودائع اجلارية دون اللّجوء إىل ودائـع اإلستثمار وبالتـايل -أ

  .عدم تعطيل األموال املخصصة هلذا الغرض 
هذا وقد أفتت هيئة الرقابة الشرعية ملصرف قطر اإلسالمي بأنه ال جيـوز أخـذ نـسبة                   

 تبقى غري   -رغم أمهيتها -، ومثل هذه الفتوى     )4(حتياطي القانوين إالّ من رصيد احلسابات اجلارية      اإل
  كافية حللّ املشكل إذا مل يقم البنك املركزي باإلجراء السابق الذكر ، ألن نسبة الودائع حتت الطّلب

  .تياطي  تكون صغرية يف البنوك اإلسالمية عادة ، وبالتايل لن تكفي لتغطية هذا اإلح
 حتقيق هذا اإلجراء ملبدأ نادى به العديد من اخلرباء وهو جعل اإلحتيـاطي النقـدي مـساوياً                -   ب

وكـذلك  " % Money 100: "يف كتابـه  " فيشر" ، وهي الفكرة اليت نادى ا  %100لنسبة 
  . )1(وذلك ملنع البنوك من خلق اإلئتمان" فريدمان"

                                                        
   .54:  ، ص 1988املصرف اإلسالمي علميا وعمليا ، مكتبة وهبة، القاهرة، : عبد السميع املصري  : )1(
   . 26: ص   ،م1983ديسمرب -هـ1404 ، صفر 33: ، جملة البنوك اإلسالمية ، ع ) البنوك اإلسالمية بني اإلنضباط واملبالغة : ( سامي حسن محود . د  : )2(
   . 33:  م ، ص 9901يوليو - هـ1410 ، ذو احلجة 109: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، العدد ) عالقة البنوك املركزية بالبنوك اإلسالمية : ( أمحد أمني حسان : )3(
 ، مجادي الثانية 67: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، العدد ) لتقليديامليزانية العمومية و احلسابات اخلتامية للمصرف اإلسالمي مقارنة بالبنك ا: ( إمساعيل خفاجي  : )4(

   . 37: م ، ص 1987 فرباير -هـ1407
  . و ما بعدها 385: ، ص 1993فقه اإلقتصاد النقدي ، دار الصابوين ودار اهلداية، القاهرة ،: يوسف كمال حممد  : )1(
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 ميكن أن تستفيد من هذا اإلقتراح إالّ يف الودائع حتـت الطلـب                                                وبالنسبة للبنوك اإلسالمية ال   
ومما يدعم هذا اإلقتراح أن العديـد       . حيث تكون هلا اإلمكانية أكثر على التوسع يف منح اإلئتمان         

ها غريها وبالتايل   من الفقهاء يرون بأن إصدار النقود القانونية هي وظيفة الدولة وال جيوز أن ميارس             
  .فإن البنوك يف ظل اقتصاد إسالمي جيب أن تحرم من هذه السلطة

ومع ذلك ميكن احتجاز نسبة ضئيلة من ودائع اإلستثمار وضمها إىل اإلحتياطي وذلـك                
 مثالً من حجـم   %5ملواجهة طلبات السحب على هذه الودائع ، ونرى أالّ تتجاوز هذه النسبة 

 هناك احتياطي آخر للودائع حتت الطلب ميكن اللّجوء إليه عنـد الـضرورة ،               هذه الودائع ، ألن   
خاصة وأنه ميثل تغطية كاملة لتلك الودائع مع أن السحب منها الميكن أن يكون كامالً ويف وقت                 

  . واحد 
 مبا أن البنوك اإلسالمية ال ميكنها إعادة اخلصم لدى البنك املركزي أو اإلقتراض منه بفائدة ،                 -3

يقترح الدكتور حممد جناة اهللا صديقي بأن تمنح هذه البنوك قروضاً بدون فائدة من البنك املركزي                
إىل مدى ما عندها من احتياطات عندما تكون يف حاجة إىل سيولة ، وتحدد فتـرة زمنيـة مـع                   
السلطات النقدية لتسديد هذه القروض ، ويرى الدكتور بأن هذا هو اإلنصاف احلقيقـي هلـذه                

  .) 2(البنوك
 هناك حلّ آخر إقترحه العديد من اخلرباء وهو أنه يف حالة إحتياج البنك اإلسالمي إىل السيولة             -4

فإن ميكنه اللّجوء إىل البنك املركزي ليقدم له تسهيالت عامة على شكل ودائع مضاربة حبيث ميثل                
ن يدخل البنـك املركـزي      ، أو أ  " املضارب بعمله "والبنك اإلسالمي   " صاحب املال "هذا األخري   

شريكاً بالتمويل املطلوب يف العمليات واملشاريع اليت تقوم ا البنوك اإلسالمية أي علـى سـبيل                
املشاركة، إال أننا نرى أن هذا اإلقتراح ال ميكن تطبيقه بسهولة إال يف البلدان اليت يوجد به نظـام                

اً، بينما ختضع معظم البنوك اإلسالمية      مصريف إسالمي كامل وهذا غري متوفر إال يف دول قليلة جد          
  . لبنوك مركزية تقليدية 

  الـمـبحـث الـرابع
    التمويل املتبادل بني البنوك اإلسالمية كحلّ لـمشكلة فائض السيولة لديها

تعترب هذه الطريقة شكالً من أشكال التعاون بني البنوك اإلسالمية ، حيث اقترح اخلـرباء                 
ولة لدى هذه البنوك يتمثّل يف تقدمي البنك اإلسالمي لألموال اليت يعـاين             حالّ ملشكل فائض السي   

                                                        
م 1989 مايو -هـ1409 ، شوال  95: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، العدد ) مويل اإلسالمية إىل التوسع النقدي ؟هل تؤدي أساليب الت: ( حممد جناة اهللا صديقي . د : )2(

   . 47: ، ص 
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فائضاً منها إىل بنك إسالمي آخر يعاين نقصاً منها وحاجةً إليها ، على أن يتعهد هذا األخري بـأن                   
  .يسلك مع األول نفس السلوك إذا انقلبت األدوار

هاماً وحالً مناسباً ملشكلة التمويل قصري    ويعترب الدكتور حممد بوجالل هذه الطريقة اقتراحاً          
األجل وتغذية اخلزينة اليت قد حيتاج إليها البنك اإلسالمي يف غياب احللول األخرى الـيت تتـوفر                 

  .)1(للبنوك التقليدية
وإذا كانت البنوك التجارية تتعامل فيما بينها ذه الطريقة وآلجال قد تصل إىل يوم واحد                 

ة ، فإن املشكل يف نظرنا هو كيفية تطبيق هذه الطريقة بني البنوك اإلسالمية           وذلك مقابل فائدة ثابت   
خاصة وأا ال تتعامل بالفائدة وإمنا بنظام املشاركة يف الربح واخلسارة والذي ال تظهر نتيجتـه إالّ        

  .يف آخر كلّ مرحلة معينة هي عادة سنة
   :)2(الضوابط اآلتية ويقترح اخلبري إمساعيل حسن أن تتم هذه الطريقة بوضع   

  . أن يكون استخدام هذه األرصدة لفترات ال تقلّ عن أسبوع  ـ1
ـ 2  أن تشترك هذه األرصدة يف عائد اإلستثمار الذي يتم توزيعه كل فتـرة علـى حـسابات     

  .اإلستثمار لدى البنك
  . أن يكون اشتراك األرصدة حبد أدىن مناسب  ـ3
لةً ، خنتلف معها تفصيالً ، ونرى أن تتم هذه الطريقة           وحنن إذ نوافق على هذه الشروط مج         

  :بالضوابط اآلتية 
أن ميضيا عقدا بينهما تتـضمن      ) أي البنكني اإلسالميني  (يف البداية جيب على طريف العالقة       

  :بنوده أهم الشروط الواجبة اإلتفاق عليها مثل 
  . اإللتزام باملعاملة باملثل -
  سها التمويل ، إما على أساس القرض احلسن ، وإما على أساس الطريقة اليت يتم على أسا-

      املشاركة يف الربح واخلسارة ، أو مها معاً عند اإلختالف يف املدة مع حتديدها ، ويف حالة 
  .تطبيق الطريقة الثانية جيب اإلتفاق على كيفية احتساب التكاليف نفياً للنزاع

ه الطريقة صاحلةً للتنفيذ دون مـشاكل تـذكر ،          بعد اإلتفاق على هذه األمور تصبح هذ        
  :ونقترح أن تكون كما يلي 

 إذا كانت املدة تتراوح بني يوم واحد وأقل من شهـر فيمـكن اعتبـار التمـويل قرضــاً                -
  .حسـناً من كليهما لآلخر

                                                        
   .99:  ، ص 1990البنوك اإلسالمية ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : حممد بوجالل . د  : )1(
م ، 1987يوليو -هـ1407، ذو القعدة 72 :، جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، العدد ) ة لإلسهام يف منو الصريفة اإلسالمية تطوير األدوات النقدية واملالي: ( إمساعيل حسن  : )2(

   .38: ص 
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ائـع   إذا كانت املدة تبلغ شهرا فأكثر فيمكن اعتبار املال وديعـة استـثمارية مثل بقيـة الود               -
  :املشاة هلا ، ولكن ختتلف معها يف شيئني 

  ، بينما يبلغ احلد األدىن لبقاء ) وهو شهر( احلد األدىن ملدة بقاء الوديعة لدى البنك يكون أقلّ -1
  .   الوديعة اإلستثمارية لدى أغلب البنوك اإلسالمية ثالثة أشهر مع وجود اختالف يف هذه املدة

 أن يكون أكرب من ذلك احلـد املخـصص لألفـراد يف الودائـع                                            احلد األدىن للرصيد جيب    -2
اإلستثمارية على أساس أن قدرة البنك املالية تكون أكرب من الفرد ، ومع ذلك جيـب أالّ يكـربه              

 ذا احلد اا ، إذ قد حيتاج البنك املودع إىل كامل أمواله فيكون مقيدكثري.  
لك ميكن حساب العائد هلذه الوديعة يف اية املدة متاماً مثل الودائع األخـرى ، أي                بعد ذ   

  .اليت تعتمد على املبلغ واملدة ) النمر(على أساس احلد األدىن للرصيد وباستعمال طريقة 
ونذكّر يف األخري بأن املؤمتر الثالث للمصرف اإلسـالمي الـذي انعقـد يف ديب سـنة                   
ن قد أوصى البنوك اإلسالمية بوضع نظام لتبادل السيولة فيما بينها حيث            م كا 1985هـ1406

   :)1( من هذه التوصيات ما يلي7: جاء يف املادة 
يوصي املؤمتر املصارف اإلسالمية بوضع نظام لتبادل السيولة فيما بينها حىت تتمكن من اسـتغالل               

لزراعة والصناعة وتنمية املوارد ، وعـدم       هذه السيولة واستثمارها يف البالد اإلسالمية يف جماالت ا        
  .اللجوء إىل استثمارها يف األسواق العاملية

  
  
  
  
  
  

  الـمـبحـث الـخامـس 
  التعاون بني البنوك اإلسالمية إلنشاء احملافظ اإلستثمارية

إن التعاون بني البنوك اإلسالمية يعترب واجـباً مفروضاً علـى هـذه البنــوك ، ألنـه                   
الفوائد الكبرية اليت حيقّقها هلذه البنوك يـمثّل استجابة لدعوة اإلسالم إىل التعاون            باإلضـافة إىل   
  .وتظافر اجلهود

                                                        
   .  11: م ،ص 1985نوفمرب وديسمرب -هـ1406 ، ربيع أول وربيع ثاين 53 و 52جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، العددان :  )1(
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وحنن إذ ندعو إىل هذا التعاون بني البنوك اإلسالمية لن نتناول هذا املوضوع من جوانبـه                  
ك ، وذلـك    املختلفة ، ولكن سوف نتناوله كاقتراح حللّ مشكلة فائض السيولة لدى هذه البنـو             

  .بإنشاء حمافظ لإلستثمار والتنمية فيما بينها
وفكرة التعاون بني البنوك يف جمال اإلستثمار ليست جديدة ، إذ طبقتها البنوك التقليدية مبا                 
، وهي ظاهرة تعرب عن تركّز مصريف يتمثل  "Consortium banksكونسورتيوم البنوك : " يسمى 

ص بعض مواردها لتمويل مشترك ، فهو تركّز يف التوظيـف           يف تعاون جمموعة من البنوك لتخصي     
بترول ،  (وليس تركزا يف رأس املال ، ومن أمثلة ذلك اموعات املصرفية لتمويل عمليات حمددة               

، وهـي عمليـات     ) قنوات ، جسور ، جممعات بتروكيمياوية ، جممعات حديد وصلب وغريها          
تنية ، البنوك العربية واإلفريقيـة، البنـوك األوروبيـة ،           بنوك أمريكا الال  (مرتبطة مبناطق جغرافية    

، وهذه العمليات التخصصية منت بسرعة وأصـبحت        ...) صناديق التنمية للبالد العربية البترولية    
  .ظاهرة مشتركة يف سوق املصارف الدولية

وهناك أسـباب عـديدة وراء هذا النـوع من التمويل املشترك ، فبعض املـشروعات               
 إىل موارد نقدية ضخمة يعجز عنها بنك مبفرده ، أو تعجز السوق النقدية يف بلد معين عـن    حتتاج

متويل بعض املشروعات بسبب تعارضها مع أهداف السياسة النقدية يف هذا البلد ، وخاصة عندما               
ترتفع أسعار الفائدة أو تعطي السياسة اإلقتصادية األولويـة يف التمويـل لـبعض املـشروعات                

  .)1(خرىاأل
فهذه التجربة اليت خاضتها البنوك التقليدية بنجاح ميكن للبنوك اإلسالمية أن تستفيد منـها      

داخل الوطن إذا كان يـضم  (بشكل يتالءم مع طبيعة عملها ، وذلك بإنشاء حمافظ استثمار وطنية  
ية الـيت   بالنسبة للبنوك اإلسالم  (أو إقلـيمـية أو جهـوية     ) عـددا من البنـوك اإلسـالميـة   

  ).تقع يف بلدان متجاورة
وإنشاء احملافظ اإلستثمارية بني البنوك اإلسالمية ميكن أن حيقّق باإلضافة إىل ما نرمي إليـه            

  :وهو امتصاص فائض السيولة لدى هذه البنوك عدة أهداف أخرى هي 
لتنموية  ختصيص جزء من موارد البنك اإلسالمي للتـمويل طـويل األجل من خالل املشاريع ا-

اليت متوهلا هـذه احملافـظ ، ويعتـرب ذلك إحـدى احللـول ملشكلة التمويل قصري األجل الذي 
  .تركز عليـه البنوك اإلسالمية غالباً

                                                        
   .406:  ، ص 1985اد النقدي واملصريف ، الدار اجلامعية، بريوت، اإلقتص: مصطفى رشدي شيحة . د  : )1(
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 تعدد مصادر التمويل يعين توزيع املخاطر بني البنوك اإلسالمية املشاركـة يف احملـفظة ، وقـد      -
سـباب اهلامـة إلحجـام البنـوك اإلسـالمية عـن       رأينا أن عنصر املخاطرة يعترب أحـد األ      
  .الدخول يف جمال اإلستثمار طويل األجل

 متويل املشاريع التنـموية الضخـمة اليت يعجز عنها بنك مبفرده ، أو تعجز السوق احمللية عن -
  .توفري رؤوس األموال الالّزمة هلا

ادل املعلومات حول بعض املشاريع اليت  ميكن أن ميتـد هذا التـعاون إىل جماالت أخرى منها تب-
  .قد يقوم ا أحد البنوك األعضاء يف اموعة ، وذلك تفاديا لتكرار اجلهود وتوفريا للوقت واملال

هذا وقد كان من بني التوصيات اليت خرج ا املؤمترون يف املؤمتر الـدويل األول للبنـوك                   
   :)1(م مايلي1986 –هـ 1407اإلسالمية الذي عقد يف إسطنبول سنة 

ضـرورة إنشـاء صنـدوق اسـتـثمار تسـاهم فيه البنـوك اإلسـالمية وتكون مهمته 
  .إنشاء املشروعات وطرح صكوك أو شهادات متويل هذه املشروعات

وكان بنك ديب اإلسالمي أول من طرح فكرة إنشاء هذا الصندوق ، فيكون بذلك قد قدم   
  :فكرتني يف آن واحد مها 

  .رة التعاون بني البنوك اإلسالمية يف جمال اإلستثمار فك-
  . فكرة إنشاء األدوات املالية الالّزمة لتنشيط سوق رأس املال اإلسالمي-

ونشري إىل أن عددا من البنوك اإلسالمية قد قام فعالً بإنشاء بعض احملـافظ اإلسـتثمارية                  
عها بشكل أكرب ، وتدعيم هذا النوع       املشتركة ، ولكن يبقى عددها غري كاف واملطلوب هو توسي         

  :من التعاون، وأهم أمثلة احملافظ اليت مت إنشاؤها ما يلي 
اليت أنشأها البنـك اإلسـالمي للتنميـة سـنة          :  حمفظة البنوك اإلسالمية لإلستثمار والتنمية       -

 مؤسسة مالية إسالمية ، وختتص هـذه الـمحفظة يف متويل          20م وتضم   1987 -هـ1407
خلارجية، هذا باإلضافة إىل إنشاء البنك وإدارته حملافظ أخرى، إذ أصبح ميتلك خربة كبرية       التجارة ا 

  .يف إدارة مثل هذه احملافظ اإلستثمارية
   احملفظة اليت أنشأا جمموعة من البنوك اإلسالمية إلعادة إعمار الكويت بعد حرب اخلليج ، وقد -

ربكـة اإلسـالمي لإلستـثمار يف م حتـت إدارة بنـك ال1992بدأت أعمـاهلا سنة 
 مليون دوالر ، ساهم فيها بنك الربكة 500ويبلغ رأس مال احملفظة . البحـرين بصفـته مضارباً

 مليــون دوالر ، 60 مليـون دوالر ، البنــك اإلسـالمي للتـنـمية 80البحريين مببلغ 

                                                        
   .12: م ، ص 1986 فرباير -هـ 1407 ، مجادى األوىل 52: جملة البنوك اإلسالمية ، العدد  : )1(
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من ماليـزيا بقيـمة  ماليـني دوالر ، بنـوك إسـالميـة 5املصـرف اإلسـالمي يف قطر 
  .)1( ماليـني دوالر ، والبـاقـي سـامهـت به مؤسسات مالية إسالمية أخرى10

 أنشأت البنوك اإلسالمية السودانية حمفظة لتمويل املواسم الزراعية يف السـودان منـذ عــام           -
 وال  .م ، وكانت متول املزارعني باإلعتماد أساساً على صيغة الـسلم          1994م وإىل غاية    1990

يزال التعاون قائماً بني هذه البنوك اإلسالمية لتمويل قطاع الزراعة بشكل أكـرب ، خاصـة وأن                 
  .)2(   %2القطاع املصريف مل يكن ميول الزراعة إال بنسبة 

ويبقى اال مفتوحاً إلنشاء املزيد من هذه احملافظ اإلستثمارية بني البنوك اإلسالمية ،وتبقى   
  . جتارب جيب اإلستفادة منها بكلّ سلبياا وإجيابياااألمثلة السابقة 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الـمبحـث السـادس
  إنشاء السوق املالية اإلسالمية

لقد كانت السوق املالية اإلسالمية و منذ إنشاء البنوك اإلسالمية بـشكلها احلـديث يف                 
 يف النظام املصريف اإلسالمي     أواسط السبعينيات حلماً يراود هذه البنوك والقائمني عليها والباحثني        

بشكل عام، ذلك ألن هذه السوق تعترب الرئة اليت تتنفس منها هذه البنوك شهيقاً وزفرياً كما يعبر                 
                                                        

   . 48: م ، ص 1992 يناير -هـ 1412 ، مجادى اآلخرة ، 127: جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، العدد  : )1(

م ، ص 1996مارس /  ،  فرباير 179: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد ) تقدير منو القطاع املصريف اإلسالمي وآثاره على ساحة املال العاملية : ( د اهللا كامل صاحل عب : )2(
 :48.   
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عن ذلك املختصون، أي يف حالة الفائض أواحلاجة إىل السيولة، واآلن وبالرغم من حتقق هذا احللم           
ملالية اإلسالمية أي إجناز السوق األوليـة،       ولو بشكل جزئي، و ذلك بتوفري العديد من األدوات ا         

وكذلك بروز بعض احملاوالت إلجناز السوق الثانوية وأهم جتربة لذلك هي تأسيس مركـز إدارة               
 ، يبقى اال مفتوحاً للمزيد من البحـث         2002السيولة للبنوك اإلسالمية بالبحرين خالل سنة       

  .سابقة والتطوير، وذلك على ضوء اإلستفادة من التجارب ال
ولعل أهم ما يؤخذ على حتارب إجناز السوق املالية اإلسالمية يتمثل بنظرنا يف أمرين هامني                 

  :         مها 
 إن معظم الصناديق اإلستثمارية و البنوك اإلسالمية تتـداول أدواـا املاليـة يف األسـواق             - 1

 على رجل واحـدة، أي تـوفر   والبورصات التقليدية وذا أصبحت السوق املالية اإلسالمية تسري     
السوق األولية وغياب الثانوية وهو األهم، ألن السوق املنشودة يف نظرنا تتطلب أسـلمة األدوات         

  . وأسلمة التعامل وهذا الشق األخري قد ال يتوفر بالشكل الكايف يف األسواق املالية التقليدية 
 متثل أو جتسد صيغ استثمار قصري األجـل          إن أغلب األدوات املالية اإلسالمية املتداولة حالياً       - 2

مثل املراحبة أو السلم، وأحياناً اإلجيار واإلستصناع وهي صيغ متويل متوسط األجل، إالّ أن البنوك               
اإلسالمية تعاين أصالً منذ نشأا من اإلفراط يف استعمال التمويل قصري األجل وخاصـة بـصيغة                

لتنموي املنوط ا والذي يعتمد يف نظرنا على تطبيق صـيغ           املراحبة، مقصرة بذلك يف أداء الدور ا      
املضاربة واملشاركة ألجل متوسط أو طويل، وقد يكون عذرها يف ذلك هو غياب السوق املاليـة                
اإلسالمية اليت تضمن حتويل اإلستثمارات الطويلة واملتوسطة األجل إىل قصرية عند تسييلها يف هذه              

السيولة للبنوك اإلسالمية بالبحرين خطوة رائدة يف هذا اـال،          السوق، ورمبا يكون مركز إدارة      
لكنها تبقى غري كافية بالنظر إىل العدد اهلائل من البنوك اإلسالمية ومدى انتشارها الكبري عرب بقاع            

  .خمتلفة من العامل 
   مفهوم السوق املالية وأمهيتها يف اإلقتصاد-أوالً 

   تعين املكـان الذي تتجمع فيه السلع ويتم فيه نقلإنّ كلمـة سوق باملعـىن التجـاري  
 امللكية بعد متام البيع أو الشراء ، أما السوق باملعىن اإلقتصادي فال يقصد به مكان معـني وإمنـا                   
أسلوب إمتام عملية جتارية سواء كانت على نطاق حملي أو دويل ، أو أي مكان يتم فيه التوزيع أو                   

  .التبادل
ال فتطلَق على مجيع املؤسسات اليت تتعامل يف السلع واخلـدمات واألصـول             أما سوق امل    

   .)1(العقارية واملنقولة 
                                                        

    .241: فقه اإلقتصاد النقدي ، مرجع سابق ، ص : يوسف كمال حممد : ) 1(
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وبالنسبة ألسواق التمويل فهي جزء من سوق املال يلتقي من خالهلا الباحثون عن األموال                
من رجال األعمال وذوي الفائض من املـدخرين ، وهـي ال تتعامـل يف الـسلع واخلـدمات                   

متلكات، وإمنا يف النقود والوسائل النقدية واملالية، ويتكون سوق التمويل من سـوق النقـد               وامل
  .وسوق رأس املال

وتتداول فيها النقود اجلاهزة واألوعية األخرى القريبة  : Money marketسوق النقد  -1  
 مـا يعـرف     منها كاألوراق التجارية وشهادات اإليداع ، أي األصول املالية قصرية األجـل أو            

  .باإلصدارات النقدية ، وأهم مؤسساا البنك املركزي والبنوك التجارية 
وتسمى أيضاً سوق األوراق املالية وتتعامـل يف   : Capital marketسوق رأس املال - 2  

األموال آلجال متوسطة وطويلة ، أي األصول املالية  ألطول من عام أوما يعـرف باإلصـدارات              
ذلك فهي تستجيب حلاجات املدخرين يف تنوع اإلستثمار بـني قـصري األجـل يف               املالية، ومع   

  .السندات وطويل األجل يف األسهم 
  :وتنقسم سوق رأس املال أو سوق األوراق املالية إىل نوعني   

وهي اليت تسوق فيها الورقـة املاليـة    : Primary marketأ ـ سوق اإلصدار أو السوق األولية  
 ومهمتها أن جتمع بني املدخرين واملستثمرين ليتم التبادل بني قطاع األعمال وقطـاع              ألول مرة ،  

  .املدخرين
وهي اليت تتم فيها مبادلـة أوراق   : Secondary marketب ـ سوق التداول أو السوق الثانوية  

ىل األصـول  مالية موجودة ، وفيها يستطيع املستثمر واملدخر التحول بسهولة من األصول النقدية إ        
  .احلقيقية والعكس 

فإذا كانت سـوقاً  . والسوق الثانوية لرأس املال قد تكون منظّمة ، وقد تكون غري منظّمة             
أي ( ، أما إذا كانت غري منظمة Stock exchangeمنظّمة فإا تعرف باسم بورصة األوراق املالية 

بني األفـراد أو املـصارف أو مساسـرة         فإن التعامل يف هذه احلالة يتم فيها        ) إذا مل توجد بورصة   
  .األوراق املالية أو مكاتب الصرافة 

وتؤدي سوق رأس املال دوراً هاماً يف احلياة اإلقتصادية ، إذ تتيح الفرصة لتقابل العـرض                  
  .والطلب ، كما أا تعترب مقياساً دقيقاً حلركة اإلستثمار واإلدخار يف أي بلد 

  :ة هلذه السوق فيما يلي وميكن تلخيص الوظائف اهلام   
تسهل سوق األوراق املالية عملية اإلستثمار قصرية األجل ، فكثرياً ما تكون بعض األموال قد                -1

فاضت يف فترة من الزمن عن حاجة بعض الشركات أو األفراد بسبب تقلّبات مومسية أو كـساد                 
السيولة يف أوراق مالية عن     مؤقت يطرأ على بعض أعماهلم فيلجأون إىل استثمار هذا الفائض من            
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طريق شرائها يف البورصة ، وهم ال يلجأون إىل ذلك إال لثقتهم التامة يف أم يستطيعون بيع تلك                  
األوراق يف أي وقت يشاؤون يف بورصة األوراق املالية أيضا ، وحتويل قيمتها إىل نقـود سـائلة                  

  .وبالسعر اجلاري 
م يف البورصة بتعيني املشاريع اإلقتصادية املثمرة والشركات تسمح دراسة تقلّبات أسعار األسه ـ  2

الناجحة يف أعماهلا ، مما يساعد على حسن ختصيص املوارد وبالتايل حتقيق الكفاءة اإلقتصادية بني               
  .اإلستخدامات املختلفة 

ودها من توفّر سوق األوراق املالية جو املنافسة الضرورية لتأمني حرية املبادالت بفضل ما يس ـ  3
انتظام يف التعامل ومعرفة باألسعار وكرب عدد البائعني واملشترين مما يـؤدي إىل كثـرة التعامـل                 

  .والتداول بدافع األمل يف حتقيق الربح ، وبالتايل دفع عجلة اإلقتصاد إىل األمام 
ـ                ي وباختصار تعترب بورصة األوراق املالية سوقاً مثالية لسيادة قانون العرض والطلب ، وه

  .سوق الغىن عنها يف أي بلد يعمد إىل تطبيق نظام اقتصادي حر ومتطور 
   أمهية إنشاء السوق املالية اإلسالمية ودورها يف تطوير النشاط املصريف اإلسالمي-ثانياً 

إن فكرة إنشاء سوق مالية إسالمية ظهر منذ حوايل عقدين من الزمن ، ولعـل أول مـن                    
م 1984 سامي محود وذلك يف ندوة الربكة الثانية يف تونس سـنة           طرح هذه الفكرة هو الدكتور    

وذلك ملعلومية الربح   (حيث اقترح تداول احلصص اإلستثمارية يف حاالت السلم واإلجيار واملراحبة           
واقترح فكرة إنشاء شركة مسامهة تابعة لبنك الربكة البحريين اإلسالمي تكـون            ) يف هذه الصيغ  

ة وتكون أسـهمها قابلـة للبيـع والـشراء وفـق أسـعار معلنـة                              متخصصة يف متويل املراحب   
مسبقاً على أساس حمسوب تبعاً للعملية املنـفَّذة واألرباح املستحقة ، وقد استجاب وزير التجارة              

م الذي يسمح بتأسيس شركات     1986 لسنة   17والصناعة البحريين للفكرة بإصدار القرار رقم       
  ال         مسامهة إسالمية، لتسجبق يف هذا ادت الفكرة بعـد       )1(ل البحرين بذلك فضل السمث جتس ، 

 مث شـركة األمـني      05/01/1987: ذلك بتأسيس شركة التوفيق للصناديق اإلسـتثمارية يف         
   .1988، حيث طرحت كل منهما أول إصدار هلا سنة 28/06/1987: لألوراق املالية يف 

السوق املالية اإلسالمية ويف مناسبات عديدة، وقد ولقد تكررت النداءات بعد ذلك إلنشاء   
كانت نتيجة هذه النداءات صدور العديد من األدوات املالية اإلسالمية من طرف صناديق 
استثمارية أو من بنوك إسالمية، وكذلك تأسيس سوق مالية إسالمية عاملية متثلت يف مركز السيولة 

 وقعته مؤسسة نقد البحرين مع السلطات الرقابية يف للبنوك اإلسالمية بالبحرين، وذلك بعد اتفاق

                                                        
  ملراحبة لآلمر بالشراء من اإلستثمار البسيط إىل بناء سوق رأس املال اإلسالمي ،تطبيقات بيوع ا: سامي محود . د :  )1(

  .م 1987هـ ـ 1407األردن ، / خطة اإلستثمار يف البنوك اإلسالمية عمان:         حبث مقدم إىل ندوة 
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، وبدعم من 1999مركز لبوان املايل مباليزيا والبنك اإلسالمي للتنمية بالسعودية يف أكتوبر 
 ، مث بتعاون بني بنوك إسالمية )1(حكومات إندونيسيا وسلطنة بروناي والسعودية والسودان

يت وبنك ديب اإلسالمي وبنك البحرين اإلسالمي خليجية، حيث وافق كل من بيت التمويل الكوي
 ماليني 5 مليون دوالر ومبعدل 15على املشاركة يف هذا املركز براس مال مبدئي مدفوع قدره 

 مليون دوالر خالل 50دوالر لكل بنك، ومن املتوقع أن يصل رأس مال املركز إىل حوايل 
  . )2(السنوات الثالثة األوىل من عمله

رين فضل السبق يف إصدار أوىل أنواع األدوات املالية اإلسالمية، يكون هلا            وكما كان للبح    
الشرف مرة أخرى أن حتتضن أول نواة لسوق مالية إسالمية عاملية، نظراً ملا متثله من مركز مـايل                  

  . من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ) نسبياً(حيوي يف اخلليج، وملا حتتضنه من عدد كبري 
 أمهية السوق املالية اإلسالمية يف ما ميكن أن تقدمه من خدمات للبنوك اإلسالمية وتتجلّى

  :واليت تتمثل خاصة فيما يلي 
إن جناح البنوك اإلسالمية يف تعبئة املوارد وجذب األموال عن طريق ابتكار بعـض األدوات                - 1

وية لتتكامل مع هذه الـسوق،      ، يتطلب إجياد سوق ثان    )أي حتقيق السوق األولية   (املالية اإلسالمية   
ولتكون مبثابة الرئة اليت تتنفس ا هذه البنوك، حيث تستخدم الفائض من السيولة لديها يف هـذه               

  .السوق ، ومتتص ما حتتاج إليه من هذه السيولة عند الضرورة 
ات وجود سوق مالية تعمل بأدوات وقواعد إسالمية من شأنه أن يساهم يف جذب املدخر              إن – 2

وإعادة توطني األموال املهاجرة إىل الغرب ، حيث تشري األرقام إىل تناقضات صارخة واختالالت              
  .رهيبة يف هذا اال 

 بالرغم من   -فبالرغم من أن دول العامل اإلسالمي معظمها مثقل بالديون إال ماندر ، يعترب                
  %75 من ديون واليت متثل نـسبة   دائنا مباله من موجودات خارجية تفوق ما عليه-ديونه اهلائلة 

من جمموع هذه املوجودات لدى الغرب ، كما أن بعض البنوك التقليدية اسـتطاعت بوسـائلها                
   .)1( ماليري دوالر من سيولة البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 5اخلاصة امتصاص ما يزيد عن 

يجية لوحدها يف الغرب بلغت     كما تشري إحدى الدراسات إىل أن اإلستثمارات العربية اخلل          
   .)2 ( مليار دوالر يف بداية التسعينات700أكثر من 

                                                        
   .3:  ، ص 2001 ، فرباير 4: جملة املستثمرون ، العدد :  )1(
   .12 و 8: عدد ، ص املرجع السابق ، نفس ال : )2(
  اإلقتصاد اإلسالمي(املصارف اإلسالمية والتنمية املتكاملة ، حبث مقدم إىل ملتقى الفكر اإلسالمي الرابع والعشرون : سامي حسن محود . د ) : 1(

  .م 1990هـ ـ 1411: ، اجلزائر )  وحتقيق التنمية الشاملة
هـ ـ 1413الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكوييت ،  الكويت ، : لسندات اخلزانة العامة واخلاصة ، حبث مقدم إلالبدائل الشرعية : حمي الدين القرة داغي . د  : )2(

  .م 1993
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وعلى سبيل املثال فإن دولة عربية وهي مصر اليت تئن حتت وطأة الديون واليت جتـاوزت                  
، جند أن حجم األموال املودعة من طرف أبنائهـا    )قبل حرب اخلليج الثانية   ( مليار دوالر    50الـ  

 ، والسبب كان اخلوف من التأميم وعدم وجود مناخ          )3( مليار دوالر    80 حبوايل   يف اخلارج تقدر  
  .وقوانني مشجعة على اإلستثمار داخل الوطن 

من هنا فإن إعادة توطني هذه األموال املهاجرة إىل خارج البالد اإلسالمية تتطلب تعـاون                 
رأس املـال اإلسـالمي وتـدويره       احلكومات والبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية إلجياد سوق ل       

  .وتسخريه خلدمة التنمية يف البلدان اإلسالمية 
إن دخول البنوك اإلسالمية يف استثمارات متوسطة أو طويلة األجل يعين جتميد األموال ملـدة                - 3

طويلة ، وعدم القدرة على حتويلها إىل سيولة عند الضرورة وذلك يف غياب سوق لـرأس املـال                  
ذا من بني ما مينع البنوك اإلسالمية من الدخول يف مثل هذه اإلستثمارات اليت تعترب               اإلسالمي ، وه  

ضرورية ألي عملية تنموية ، كما مينعها ذلك من التحكم يف سيولتها وضبطها وهي من األمـور                 
اليت حترص البنوك على توافرها يف أصوهلا ، لذلك اقـترح كحلّ هلذه املشكلة حتويل أكرب قـدر                 

ن أصول املؤسسات والبنوك اإلسالمية إىل عناصر قابلة للتسييل ، وال يتم هذا إال بإصدار               ممكن م 
شهادات قابلة للتداول متثل األصول القابلة هلذا الوضع ، وإجياد سـوق ثانويـة لتـداول هـذه                  
الشهادات حبيث يصبح جزء هام من أصول البنك اإلسالمي على درجة مـن الـسيولة تـسمح                 

  .، وسوف نرى الحقاً األدوات املالية املقترحة للتداول يف هذه السوق بقياسهاوضبطها
كما أن السياسة النقدية قد تستدعي أن حتتفظ املصارف بأدوات نقدية قـصرية األجـل                 

كنسبة معينة من جمموع أصول هذه املصارف حىت تستطيع أن تبقي على درجة من السيولة تؤهلها       
  طر إىل ذلك ، وهذا من شروط سالمة النظام املصريف ككل، لذلك البدللوفاء بالتزاماا حينما تض

   .)1( للمصارف اإلسالمية من استخدام األسواق املالية هلذه األسباب 
وأخرياً يرى اخلرباء بأن وجود سوق لرأس املال اإلسالمي بأدواته ووسـائله جيعـل املقارنـة       - 4

سائل املتاحة للبنوك التقليدية ممكنة وموضـوعية أمـا       الكاملة بني وسائل اإلستثمار اإلسالمية والو     
قبـل وجـود هذه السوق فإن املقـارنة ال تكون منصفة وال عادلة نظـراً لعـدم التكـافؤ يف                  

   .)2(الظروف واإلمكانيات 

                                                        
   .16: ص . م 1989هـ ، سبتمرب 1410 ، صفر 99: جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، العدد ) : 3(
نوفمرب وديسمرب   هـ 1406 ، ربيع أول وثاين 53 و 52: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي ، العددان )الية املصارف اإلسالمية واألسواق امل: ( معبد اجلارحي . د  : )1(

   .74: م ، ص 1985
، ) ية الشاملة اإلسالمي وحتقيق التنم  اإلقتصاد ( املصارف اإلسالمية والتنمية املتكاملة ، حبث مقدم إىل ملتقى الفكر اإلسالمي الرابع والعشرون : سامي حسن محود . د  : )2(

  .م 1990 –هـ 1411اجلزائر ، 
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   األدوات املالية اليت ميكن التعامل ا يف السوق املالية اإلسالمية-ثالثاً 
تمثل يف شهادات يكون ميكن التعامل ا يف السوق املالية اإلسالمية ت    األدوات املالية اليت    إن    

صاحبها طرفاً يف العالقة التمويلية اليت جتسدها إحدى صيغ التمويل اإلسالمية، خاصة منها تلـك               
اليت تتالءم من الناحية اإلقتصادية والشرعية مع هذا الوضع ، مع العلم أن العديد من أنواع هـذه                  

د متّ إصدارها بالفعل من بعض البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ، وذلك يف غياب              الشهادات ق 
أو عدم التوفر بشكل كاف ألسوق مالية إسالمية منظّمة لتداوهلا، إالّ أن ما يؤخذ علـى هـذه                  

 أا جتسد يف معظمها صيغاً متويلية قصرية األجل         - كما أشرنا يف مقدمة هذا املبحث      –الشهادات  
ملراحبة والسلم، أو يف أحسن احلاالت متوسطة األجل كاإلجيار واإلستصناع، مع أن البنـوك              مثل ا 

اإلسالمية ومنذ نشأا بقيت حبيسة التعامل بصيغة املراحبة نظراً لقصر أجلها ورحبها املضمون، أو              
  .تطبيق الصيغ األخرى ولكن يف األجل القصري، واليزال هذا الوضع قائماً 

 أن السوق املالية اإلسالمية ولكي تكون يف جدمة البنوك واملنؤسسات املالية           لذا فنحن نرى    
اإلسالمية وبشكل أكثر جناعة وفاعلية، فإنه جيب ااإلعتماد أساساً على تلك األدوات املالية الـيت               
جتسد صيغاً منويلية متوسطة أو طويلة األجل، خاصة منها الـيت متثـل املـضاربة أو املـشاركة                  

 لعملية التنمية، ألن وجود سوق ثانوية لتداول هذه األدوات كفيل بتـشجيع هـذه               الضروريتني
البنوك واملؤسسات على إصدار مثل هذه األدوات ما دام باإلمكان حتويلها إىل سـيولة يف هـذه                 

  : األسواق مىت رغبت يف ذلك فتكون ذا قد حققت هدفني مها 
  .مع، وتوجيه هذه املوارد املالية إىل اإلستخدام األمثل  تعبئة املدخرات الفردية واجلماعية يف ات-
  . التخلص من سجن املراحبة أو اإلعتماد على التمويالت قصرية األجل -

ويبقى املطلوب هنا هو توفري األسواق املالية اإلسالمية بالقدر الكايف لنجاح هذه الفكرة،   
ة قصرية األجل، فإننا نرى أن يقتصر ذلك وإن كان البد من إصدار أدوات مالية متثل صيغاً متويلي

على سندات حكومية إسالمية لتمويل اخلزينة العمومية، نظراً لطبيعة العملية اليت تعاجل العجز 
املؤقت يف خزينة الدولة وهي بطبيعتها قصرية األجل، ولتكون البديل الشرعي ألذونات اخلزينة 

ة رائدة يف إصدار مثل هذه السندات كما سنرى الربوية، ولإلشارة هنا فإن ماليزيا متتلك جترب
  .الحقاً، وبالتايل فقد وفرت لبنوكها اإلسالمية سوقاً نقدية متطورة

ميكن تقسيم األدوات املالية اإلسالمية اليت ميكن التعامل ا يف السوق املالية اإلسالمية إىل 
  :     نوعني 

  : السندات اخلاصة - 1
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 ميكن أن تصدر عن شركات أو هيئات خمتلفة لتمويل أنشطة ويقصد ا كل السندات اليت
اقتصادية أو اجتماعية غري اإلنفاق احلكومي، مع أن معظم هذه األدوات قد متّ إصدارها بالفعل   

  :  وهي -كما أشرنا سابقاً–
  .سندات املضاربة أو املقارضة  - 

  .سندات املشاركة جبميع أنواعها  -
  . سندات اإلجارة -
  .ات اإلستصناع  سند-

هذا وقد اقترح اخلرباء أنواعا أخرى من السندات مثل سندات املراحبة وسندات الـسلم،                
وبالرغم من احترامنا هلذه الفكرة فإننا ال نشجع البنوك اإلسالمية على إصدار مثل هذه الـسندات     

   :)1(خاصة باملراحبة، أو على األقل التقليل منها وذلك لسببني
يكفي أن البنوك اإلسالمية متارس التمويل قصري وخاصة باملراحبة بشكل مفرط وصـل             :  األول   -

  .إىل حد املعاناة 
إن أهم أسباب الدعوة إىل إنشاء السوق املالية اإلسالمية هو تشجيع البنوك اإلسـالمية              :  الثاين   -

، بينما هذه الصيغ على الدخول يف استثمارات طويلة األجل وتسييلها عند الضرورة يف هذه السوق    
هي أصـالً صيـغ متويل قصري األجل، إالّ إذا كانت تمارس يف األجل املتوسط أو الطويل كمـا        

  .يف البنك اإلسالمي للتنمية 
لكن تبقى مع ذلك حاجة البنوك اإلسالمية إىل أدوات مالية قصرية األجل، لتقوم بتنشيط                

لثاين من سوق املال اإلسالمي، ونرى أن هذه األدوات السوق النقدية اإلسالمية، واليت تعترب الشق ا   
  :ميكن أن تتجسد يف السندات احلكومية وهي كما يلي 

  : سندات اخلزينة احلكومية - 2
وهي السندات اليت تصدرها الدولة لتمويل عجز مؤقت قد تتعرض له خزينة الدولة، وإذا كانت 

خلزينة وهي سندات قصرية األجل ومبعدل الدول تصدر يف مثل هذه احلاالت ما يسمى بأذونات ا
  :فائدة، فنحن نرى أن البديل الشرعي يكون على نوعني 

  :  سندات اإلقراض احلسن للحكومة –أ 
وهي سندات تصدرها الدولة وجترب البنوك على اإلكتتاب فيها مستعملة يف ذلك السلطة النقدية 

ة من الودائع اجلارية لدى هذه البنوك، ألن ممثلة يف البنك املركزي، على أن يكون ذلك بنسبة مئوي

                                                        
السوق املالية اإلسالمية كيف تكون يف خدمة النظام املصريف اإلسالمي؟، حبث مقدم إىل الدورة العلمية  التدريبية الدولية حول متويل املشروعات الصغرية : سليمان ناصر ) : 1(

  . م2003-هـ1424، ) اجلزائر (واملتوسطة ودورها يف تنمية اإلقتصديات املغاربية، سطيف
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هذه الودائع ال تدفع أي عائد عليها غالباً وتستثمر اجلزء األكرب منها لصاحلها، وإذا كان هناك 
بنك قد غطّى نسبة اإلحتياطي القانوين املفروضة عليه من البنك املركزي بكامل ما يتوفر لديه من 

تاب، حىت اليضطر إىل استعمال ودائع اإلستثمار يف هذا ودائع جارية فإنه يعفى من هذا اإلكت
اإلقراض فيقع يف حمظور شرعي وهو تعطيل أموال املودعني عن اإلستثمار، وهذا الوضع ينطبق 
خاصة على البنوك اإلسالمية اليت تتميز بقلة حجم الودائع اجلارية لديها مقارنة بـحجم الودائع 

  .بنوك التجارية يزيد فيها النوع األول عن الثاين عادة ألجل أو اإلستثمارية، بينما جند ال
وكما سبقت اإلشارة، فقد طبقت ماليزيا أول سوق مالية بني البنوك اإلسالمية يف العامل،                

 ، ومن بني أدواا شهادات اإلسـتثمار        1994واليت بدأت عملها فعلياً يف الثالث من يناير عام          
ركزي كوكيل عن احلكومة يف إصدارها وإدارـا، فتبـاع          اليت يعمل البنك امل   ) GIC(احلكومية  

لألفراد وتتعامل ا البنوك، وهي شهادات قرض حسن للحكومة بدون عائد يف األصل، لكن قـد      
، ويكـون   )أي من باب حسن القضاء    (توزع احلكومة عوائد على أصحاا غري مشروطة مسبقاً         

دات يف مجيع األوقات وبسعرها األصلي، وهـي        البنك املركزي جاهزاً ومستعداً لشراء هذه الشها      
تعترب يف نفس الوقت أحد عناصر حساب السيولة للبنوك اإلسالمية، أو البنوك التقليدية اليت تقدم               

    .   )IBS ()1(خدمات مصرفية إسالمية يف إطار ما يعرف مبشروع العمل املصريف اإلسالمي 
  :  سندات السلم –ب 

  محود هذه األداة املالية كبديل عن أذونات اخلزينة اليت ال تتجاوز عادةوقد اقترح الدكتور سامي 
 يوماً، واليت تصدرها الدولة للتحكم يف حجم السيولة أو لتغطية عجز مؤقت يف موازنة 90 مدة 

  الدولة، وأشار إىل إمكانية استعمال السلم يف أي إنتـاج قومي يف العامل اإلسـالمي كالقمح أو
  .)1(ملطاط إىل غري ذلك من املعادن  البترول أو ا

وحنن نرى إمكانية استعمال هذه األداة باحترام الشروط الفقهية لتداول املسلم فيـه قبـل             
  . .قبضه، و تكون البنوك اإلسالمية وسيطاُ للتعامل يف هذه األدوات

 )البنك املركـزي  (وكما كانت البحرين سباقة دائماً، فقد أصدرت مؤسسة نقد البحرين             
 مليون دوالر أمريكي وبعائـد      25مؤخراً أذونات إسالمية خاصة بالسلم ملدة ثالثة أشهر بقيمة          

                                                        
إعتبارات السياسة النقدية عند تطبيق العمل املصريف اإلسالمي يف بيئة تقليدية، حبث مقدم إىل ملتقى التجربة املاليزية يف   العمل املصريف اإلسالمي، : حيدر بن حيي : ) 1(

   .1996الكويت، 
  اإلقتصاد ( ة املتكاملة ، حبث مقدم إىل ملتقى الفكر اإلسالمي الرابع والعشرون املصارف اإلسالمية والتنمي: سامي حسن محود . د :   )1(

   ..م 1990-هـ1411، اجلزائر ، )         اإلسالمي و حتقيق التنمية الشاملة 
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 ، وتسمى بصكوك السلم وقد عرضت على البنوك التجارية واملؤسـسات  % 1,95سنوي قدره  
  .)2(املالية بشكل عام 

ليـون   م 100وقد كانت هذه املؤسسة قد أصدرت من قبل صكوك إجارة إسالمية مببلغ               
  .)3( ، ومتّ اإلكتتاب فيها بالكامل 2001دوالر أمريكي يف أغسطس 

ونشري هنا إىل أنه باإلمكان إصدار سندات حكومية ألجل متوسط أو طويل متثل إحـدى                 
صيغ التمويل اإلسالمية املالئمة هلذا الوضع، إالّ أننا أشرنا إىل األدوات احلكومية قصرية األجل يف               

كن السماح به أو استثناؤه كأدوات لتعامل البنوك اإلسـالمية يف الـسوق             سياق احلديث عما مي   
  .   املالية، ألن هذه البنوك متيل أصالً إىل تركيز تعامالا املالية على األجل القصري 

   األماكن اليت يفترض تواجد السوق املالية اإلسالمية ا -رابعاً 
سالمية ولكـي تكـون يف خدمـة البنـوك          رأينا من خالل ما سبق أن السوق املالية اإل          

واملؤسسات املالية اإلسالمية؛ جيب أن تكون قريبة منها، وأن يكون تواجدها يف أماكن استراتيجية              
عرب العاملني اإلسالمي والغريب، وعلى هذا األساس فإن السوق املالية اإلسالمية ويف حال تواجدها              

  :فإننا نرى أن يكون ذلك ذا الشكل 
  :ع أسواق مالية إسالمية داخل األسواق التقليدية  فرو– 1

يكون هذا الشكل يف حال تعذر إقامة السوق املالية اإلسالمية مستقلة بأدواا وتعامالا 
ومركزها، ويكون ذلك كإجراء مرحلي حلني إجنازها، أي إقامة فرع للمعامالت اإلسالمية 

ليدية، إذ كما أمكن إقامة فروع للمعامالت كأدوات وكطريقة تعامل داخل األسواق املالية التق
اإلسالمية داخل البنوك التقليدية فنحن نرى إمكانية ذلك أيضاً يف األسواق املالية، وهذا محاية 
لتلك األدوات املالية اإلسالمية اليت تتداول يف األسواق التقليدية، ألن املطلوب هو أسلمة األدوات 

ياً الكثري من األدوات املالية اإلسالمية اليت ينطبق عليها هذا احلال وأسلمة التعامل أيضاً، ويوجد حال
  .خاصة يف دول اخلليج

  : األسواق املالية اإلسالمية بالعامل اإلسالمي – 2
  :لتصور أماكن مالئمة لتواجد األسواق املالية اإلسالمية بالعامل اإلسالمي جيب أن نفرق بني حالتني

 كبري من البتوك أو من صناديق اإلستثمار اإلسالمية فاملطلوب توفر            الدول اليت يوجد ا عدد     –أ  
سوق يف كل دولة من هذه الدول، فمثالً جند البحرين ا عدد البأس بـه مـن هـذه البنـوك                     

  . والصناديق، ورمبا كان ذلك سبباً إلحتضاا أول جتربة لسوق مايل إسالمي كما أشرنا سابقاً

                                                        
   .17:  ، ص 2002 ، أفريل 12: جملة املستثمرون ، العدد  : )2(
   .8 :  ، ص2002 ، يناير 11: املرجع السابق ، العدد :  )3(
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أوىل تلك الدول اليت قامت بأسلمة كامل نظامها املصريف         ويدخل يف هذا الوضع ومن باب       
  .كباكستان أو إيران 

 الدول اليت ال يوجد ا عدد كبري من البنوك أو املؤسسات أو الصناديق اإلسالمية، –ب 
فاملطلوب توفر سوق مالية إسالمية إقليمية، فسوق البحرين ميكن أن تغطّي حاجة منطقة اخلليج 

وأن هناك دوالً ينطبق عليها هذا احلال، كالسعودية وقطر واإلمارات، هلذه السوق، خاصة 
وكذلك دول الشرق األوسط غري اخلليج، ودول املغرب العريب، ودول غرب إفريقيا جنوب 

  .الصحراء اليت تتعامل بالفرنك اإلفريقي، ودول شرق ووسط آسيا 
  :  األسواق املالية اإلسالمية بالعامل الغريب – 3
 يف هذه احلالة أن يكون تواجد هذه السوق يف كل قارة، وذلك نظـراً لقلـة البنـوك                   ويقترح 

واملؤسسات املالية اإلسالمية يف العامل الغريب، على أن يراعى يف إقامتها البلد الذي يوجد به أكـرب               
  .عدد من هذه البنوك واملؤسسات، وكذلك وضع البلد كمركز مايل عاملي 

انيا كمركز هلذه السوق يف أوروبا، حيث تشري اإلحصاءات بـأن           فمثالً يكن اختيار بريط     
 مليار 5 صندوقا مالياً، حبجم إمجايل قدره 105عدد الصناديق اإلسالمية املسجلة يف هذا البلد بلغ     

   . )1( مليار جنيه إسترليين 3,2دوالر أي مايعادل 
  
  
  
  
  
  

  :اخلاتـمـة 
مي أكثر مما تقتضيه الضرورة وطبيعة العمل إن وجود فائضٍ من السيولة لدى البنك اإلسال

، هذا باإلضافة إىل خضوع هذه  يعترب تعطيالً لألموال عن االستـثمار وذلك منهي عنه شرعاً
، مما جيعل العائد سلبياً ال إجيابيا أي  )إذا بلغت النصاب ودار عليها احلول(األموال إلخراج الزكاة 

  . عكس ما يرجوه املدخرون
ولت البنوك اإلسالمية استثمار الفائض من سيولتها بعدة طرق رأينا عدم سـالمتها      لقد حا 

، لذا حاولنا من خالل هذا       إما من الناحية االقتصادية أو من الناحية الشرعية أو من الناحيتني معاً           
                                                        

   .46:  ، ص 2002 ، سبتمرب 15: جملة املستثمرون ، تاعدد  : )1(
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 يف  ، وقد بدأنا بإبراز دور البنك املركـزي        البحث أن نبين الطّرق السليمة الستثمار هذا الفائض       
، وذلك بوضع معدالت لالستـثمار أو لالحتياطي القانوين تتالئم وطبيعة عمل            حلّ هذه املشكلة  
، ثُم بالتعاون بني هذه البنوك إما بتبادل فائض السيولة فيما بينها أو بإنشاء حمافظ           البنوك اإلسالمية 

ذلك عدة مزايـا أمهّهـا      استثمارية متتص هذه األموال وختصصها الستثمارات طويلة األجل ويف          
، وتـضطرها    ، تلك املخاطر اليت تقف عائقاً أمام البنوك اإلسالمية         توزيع املخاطر بني هذه البنوك    

  . إىل االعتماد املفرط واملستمر على االستـثمار قصري األجل
وإلجناح فكرة هذه احملافظ االستـثمارية وتشجيع البنوك اإلسالمية علـى االستــثمار            

جل بشكل عام فال بد من وجود السوق املالية اإلسالمية واليت توافرت حلد اآلن معظـم               طويل األ 
، ويبقى ذلك مـسؤولية      ، أي وجدت كسوق أولية ومل توجد بعد كسوق ثانوية منظّمة           أدواا

مشتركة بني البنوك اإلسالمية والسلطات النقدية يف كلّ بلد إسالمي يعمل فيه عدد مـن هـذه                 
  .البنوك
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