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جوانب الضعف في البنوك اإلسالمية وكيفية تحصينھا في مواجھة األزمات
د /سليمان ناصر
باحث في المصرفية اإلسالمية

)الحلقة (2
د /سليمان ناصر
 -2-2تخصص البنوك اإلسالميﱠة في أعمالھا عوض السعي نحو الشموليﱠة:

ل المھن البنكيﱠة في آن واحد ،فھي تظھر في العديد من
ُي ع ﱠرف البنك الشامل بأنه
مؤسسة ائتمان تمارس العديد أو ك ﱠ
ﱠ
األنشطة التي تختلف باختالف العمالء ،وبالتالي المنتجات ،المناطق الجغرافيﱠة ،التكنولوجيﱠات ،وھي تتجاوز أحيا نًا المھن
البنكيﱠة المحضة بتطوير إستراتيجية بنك-تأمين) ]) ([1بالفرنسية .(Bancassurance :
دِم تمويالتھا لمختلف القطاعات وتمنح االئتمان لمختلف اآلجال ،وإذا كان العديد من البنوك
فإذا كانت البنوك الشاملة تق ّ
التقليد يﱠة يحاول أن يكون بن ً
ً
ل العولمة؛ فإنﱠ البنوك اإلسالميﱠة نشأت منذ بدايتھا كبنوك
ظ
في
ﱡصه
ص
تخ
بإلغاء
ال
شام
كا
ِّ
شاملة؛ وذلك بحكم أنﱠ صيغ التمويل اإلسالميﱠة يمكن استخدامھا في مختلف القطاعات االقتصاد يﱠة ،كما أنﱠ كال ًّ منھا
المتوسِط إلى طويل األجل.
يمكن تطبيقه خالل أجل معيﱠن ،من القصير إلى
ّ
وقد يقول قائل :إنﱠ الشموليﱠة في عمل البنوك اإلسالميﱠة يتناقض مع ما ورد سابقاً من اعتماد ھذه البنوك على التمويل
صة بصيغة المرابحة ،والحقيقة أنﱠ ذلك يمكن نفيه كما يلي:
قصير األجل خا ﱠ
أ ﱠوال ً :إنﱠ البنوك اإلسالميﱠة تحاول قدر اإلمكان ومنذ مدة طويلة التخفيف من اعتمادھا على صي غة المرابحة ،والدليلعلى ذلك ھو ما ورد في األرقام السابقة.
 ثانياً :إنﱠ الشموليﱠة ال تعني التنوﱡع في آجال التمويل فقط ،بل أيضاً التنوﱡع في القطاعات االقتصاد يﱠة المستفيدة من ھذاالتمويل ،وقد جاءت المع ﱠدالت العا ﱠمة للتوزيع على ھذه القطاعات من خالل دليل اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية لسنة
 1997كما يلي:
القطاع

النسبة المئوية

التجارة

% 32

الزراعة

% 6

الصناعة

% 17

الخدمات

% 12

إنجاز العقارات

% 16

قطاعات أخرى

% 16

المجموع

% 100
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المصدرDirectory of Islamic Banks and Financial Institutions, International Association of Islamic Banks, :
 ،1997,p : 2.مع مالحظة أن المجموع تم تقريبه إلى  100بسبب األجزاء أو الفواصل.
وتفسر حيازة قطاع التجارة لحوالي ثلث تمويالت البنوك اإلسالميﱠة باعتمادھا على صيغة المراب حة ،أي أنﱠ ھذا التوزيع
ﱠ
حظ التوزيع المتكافئ للتمويل على بقيﱠة القطاعات االقتصاد يﱠة باستثناء قطاع
د ما بالتوزيع السابق .و ُيال َ
مرتبط إلى ح ٍّ
الزراعة ،والذي كثيراً ما ُت حجم البنوك التقليد يﱠة أيضاً عن تمويله للمخاطر المرتبطة به.
وبالرغم من عدم توفر أرقام حديثة عن توزيع تمويالت البنوك اإلسالمية حسب القطاعات االقتصادية ،فإننا نرى أن
ما ھو مطبّق حالياً ،وذلك
التوزيع الوارد في دليل اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية لسنة  1997قد ال يختلف كثيراً ع ّ
مت محاولة تصحيح الخلل في
بسبب بقاء سيطرة التمويل بصيغة المرابحة ولو بشكل نسبي ،وفي رأينا فإنه كلﱠما ت ﱠ
التوزيع األ ﱠول )حسب الصيغ( إنعكس ذلك على التوزيع الثاني )حسب القطاعات(.
وقد عل ّق الشيخ صالح عبد الله كامل)*( عن ظاھرة الشمولية في عمل البنوك اإلسالمية منذ مدة بقوله" :تنشأ اآلن
معالم بنوك جديدة تجمع بين وظائف البنوك التجار يﱠة واالستثمار يﱠة والمتخصِّصة والصناديق االستثمارية ،وذلك ضمن ما
اصطُلح على تسميته بالبنوك الشاملة ،ولعلِّي ال أضيف جدي ًدا إذا قلت :إنﱠ منھج ومفھوم ومجاالت عمل البنوك
اإلسالميﱠة ما ھو إال ﱠ ترجمة عمليﱠة محسوسة لفكرة البنوك الشاملة") ].([2
ويشير ھذا القول األخير إلى كون ظاھرة الشمولية في العمل المصرفي اإلسالمي ميزة ُت حسب له وي جب التنويه بھا،
لكننا نرى أن ذلك –وعلى ضوء التطورات العالمية في العمل المصرفي دائماً -يمكن أن يشكل أحد أھم جوانب الضعف
دِمة،
للبنوك اإلسالمية ،إذ تجدر اإلشارة ھنا إلى أنﱠ ھناك ظاھرة في الكثير من دول العالم خا ﱠ
صة منھا البلدان المتق ّ
تتمثﱠل في عودة البنوك أو تراجعھا من الشموليﱠة إلى التخصﱡص ،وذلك نتيجة ع ﱠدة عوامل كالتأقلم مع الظروف االقتصاد يﱠة،
والمخاطر التي أنتجتھا العولمة ،وكذا الدخول في بعض المجاالت غير المألوفة بالنسبة للبنوك .فمثال ً تعامل البنوك في
م األسباب في الصعوبات التي عرفھا النظام المصرفي األمريكي في بداية
مجال العقار الذي تصاحبه األزمات كان أھ ﱠ
سنتي1995 – 1994 :م ،والنظام المصرفي الفرنسي الذي ُأضعف بسبب
بين
التسعينيﱠات من القرن الماضي ،والياباني
ْ
صصات لمواجھة قروضھا
مخ
تكوين
على
تجبرھا
قطاع
ي
أ
في
البنوك
دھا
تتكب
ھذه األزمة سنة 1997م .والخسائر التي
ِ
ﱠ
ّ
ﱠ
المشكوك في تحصيلھا ،واألخطار البنكيﱠة المعتبرة أكبر من أن تجعلھا تغامر بالعمل في مجاالت غير معروفة لديھا) ].([3
ولعل أوضح مثال على ذلك أيضاً األزمة المالية العالمية األخيرة ،والتي بدأت باألساس كأزمة رھون عقارية ،وتسبّبت
في انھيار العديد من المصارف الكبرى خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وعلى رأسھا بنك Lehman brothersفي:
 ،15/09/2008والذي ُي عد رابع أكبر مصرف استثماري في ھذا البلد.
صص وبشكل واضح في عملياتھا سواء حسب األجل أو حسب
لذا نرى بأنه من الضروري على البنوك اإلسالميﱠة أن تتخ ﱠ
ل أ ﱠو لي لمشكلة االعتماد الكبير على التمويل قصير األجل من جھة ،ولتفادي المخاطر الناجمة عن
القطاع ،وھذا كح ٍ ّ
الشمولية كما ذكرنا من جھة أخرى ،ونرى أن يكون التخصﱡص حسب األجل على شكلين ھما) ]:([4
1ـ البنك التجاري اإلسالمي :يختصﱡ ھذا البنك في منح التمويل قصير األجل بجميع أشكاله والذي ت حتاج إليه المعامالت
الماليﱠة والتجار يﱠة ،أي أنه يقوم بتمويل التجار والحرفيين بما يحتاجون إليه من بضائع أو من ما ﱠدة أ ﱠو لية ،وذلك باالعتماد
سسات الصناعيﱠة
أساسا على صيغتي المرابحة أو
ً
السلم ،كما يقوم بتمويل الرأسمال العامل أو التشغيلي للمؤ ﱠ
ّ
الكبرى ،إضافة إلى تمويل شراء السلع االستھالكية لألفراد.
دمھا البنوك التجار يﱠة بعد تعديلھا أو إعطاء
ل ھذا يقوم البنك اإلسالمي التجاري بتقديم الخدمات التي تق ّ
إضافة إلى ك ِ ّ
البدائل الشرعيﱠة لھا ،مثل خصم األوراق التجار يﱠة أو تحصيلھا ،فتح اإلعتمادات المستندية ،منح بطاقات االئتمان...إلخ.
متوسِط وطويل األجل ،ويقوم بتوفير رؤوس األموال الال ّزمة
2ـ بنك التنمية اإلسالمي :يختصﱡ ھذا البنك في منح التمويل
ّ
لتأسيس المشروعات أو توسيعھا أو المساھمة فيھا ،ويختصﱡ بتمويل القطاعات الحيو يﱠة كالزراعة والصناعة وبعض
الخدمات كالنقل ،ويعتمد البنك في منح التمويل على صيغ المضاربة أو المشاركة سواء منھا المستم ﱠرة أو المنتھيﱠة
بالتمليك ،ويمكن لھذا البنك أن يعتمد أيضا على صيغة اإليجار التمويلي في توفير مستلزمات ا لزراعة والصناعة والنقل،
أساسا على المخاطرة.
وذلك لما يتميﱠز به ھذا التمويل من دخل ثابت عكس الصيغ السابقة التي تعتمد
ً
وباإلضافة إلى ھذه الصيغ يمكن للبنك أن
ل
ِ
يطب ّق صيغة االستصناع لتمويل بناء العقﱠارات ،وبذلك يساھم البنك في ح ِ ّ
مشكلة اإلسكان التي يعاني منھا معظم البالد اإلسالميﱠة.
ويجب أن تقتصر موارد البنك على الودائع االستثمار يﱠة التي تزيد م ﱠد تھا عن السنتين ،وعلى رأسماله الذي يجب أن
يكون كبي ًرا نسبيًّا بالمقارنة مع البنك التجاري اإلسالمي.
ل األ ﱠول أي التخصﱡص
ل ثا ٍ
كما يمكن أن يكون تخصﱡص البنوك اإلسالميﱠة حسب القطاع كح ٍ ّ
ن عند عدم إمكانيﱠة تطبيق ا لح ِ ّ
تطب ّقھا البنوك التقليد يﱠة المتخصِّصة ،ونرى أنﱠ ھذا
حسب األجل ،والتخصﱡص حسب القطاع يكون بنفس الصورة التي
ِ
ل مشكلة
ل مشكلة االعتماد على األجل القصير لدى البنوك اإلسالميﱠة ،فسوف يح ﱡ
النوع من التخصﱡص وإن لم يح ّ
االعتماد على قطاع التجارة والخدمات وإھمال القطاعات األخرى التي تتطلﱠب تمويال ً طويل األجل في الغالب كالصناعة
والزراعة والبناء ،ونرى أنﱠ أنواع البنوك اإلسالمية حسب ھذا التخصﱡص تكون كما يلي:
1ـ البنك اإلسالمي التجاري :يعمل بنفس الطريقة التي بيﱠـ ﱠناھا ساب ًقا.
2ـ البنك اإلسالمي الزراعي :يختصﱡ ھذا البنك بمنح التمويل الال ّزم لتنمية قطاع الزراعة وتوفير مستلزماته ،ويجب أن
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تنشأ ھذه البنوك في المناطق الزراعيﱠة داخل الدولة ،أو في الدول التي تتميﱠز خاصة بطابعھا الزراعي.
يطب ّق في تمويله للقطاع تلك الصيغ التي تبدو أكثر مالءمة من غيرھا كالمزارعة
ويمكن للبنك اإلسالمي الزراعي أن
ِ
أساسا في ھذا المجال( ،إضافة إلى صيغة المغارسة التي يمكن للبنك اإلسالمي أن
والمساقاة
شرع
ً
ّ
والسلم )الذي ُ
يستعملھا في إعمار األراضي البور وبنجاح كبير نظراً لما تتميﱠز به من تمليك جزء من األرض والشجر للعامل عند بعض
المذاھب.
يختص البنك في
3ـ البنك اإلسالمي الصناعي :يختصﱡ ھذا البنك بمنح التمويل الال ّزم لتنمية قطاع الصناعة ،ويجب أن
ﱠ
إنشاء أو توسيع المشاريع الصناعيﱠة أو المساھمة فيھا ،وذلك باستخدام صيغ المضاربة والمشاركة واإليجار التمويلي،
يختص البنك اإلسالمي التجاري في التمويل قصير األجل
متوسِط وطويل األجل ،على أن
أي أن يعتمد على التمويل
ﱠ
ّ
لھذا القطاع.
4ـ البنك اإلسالمي العقﱠاري :يختصﱡ ھذا البنك بتمويل قطاع العقﱠارات سواء بالمتاجرة فيھا عن طريق المرابحة ،أو ببنائھا
عن طريق االستصناع ،وال تخفى أھميﱠة ھذا النوع من البنوك في مجال اإلسكان واإلعمار الذي تتطلﱠبه التنمية
االقتصاد يﱠة في البالد اإلسالميﱠة.
 -2-3إندماج البنوك اإلسالمية وإنشاء الكيانات الكبرى لھا:
تع ﱡد شركة د لﱠة البركة الدوليﱠة ،ومق ﱡرھا ج ﱠدة )السعود يﱠة( أوضح مثال على مجموعة البنوك والشركات المالية اإلسالميﱠة
التي تك ِوّن فيما بينھا شركة قابضة ،وھي تعتبر حاليًا من كبرى المجموعات التجار يﱠة والما لية في الشرق األوسط،
أسسھا الشيخ صالح عبد الله كامل سنة 1969م ،ولھا أكثر من  300شركة عبر العالم ،وتوظ ِّف ما يزيد عن  80ألف
ﱠ
شخص ،بينما يتجاوز حجم أصولھا اإلجماليﱠة  16مليار دوالر أمريكي ،وتنتشر أعمالھا في أكثر من  45دولة ،وھي تنشط
في ثالث قطاعات رئيسية :األعمال ،األموال ،اإلعالم.
ومن ضمن قطاع األموال لشركة دلة مجموعة البركة المصرفية التي تأسست سنة 2002م ،واختير لھا البحرين كمقر
لھا ،وأسھمھا مدرجة في بورصتي البحرين ودبي ،وھي من المصارف اإلسالمية الرائدة في العالم ،برأس مال مصرح به
 1.5مليار دوالر أمريكي ،بينما يبلغ حقوق المساھمين فيھا  1.7مليار دوالر ،وتمتلك وحدات مصرفية ومكاتب تمثيل في
 12دولة عبر العالم تدير بدورھا أكثر من  300فرعاً) ].([5
أ ﱠما المثال الثاني فھو مجموعة دار المال اإلسالمي ،وھي شركة قابضة تمارس أنشطتھا على المستوى الدولي،
مد الفيصل آل سعود ،وھي
أنشئت سنة 1981م برأس مال مرخص به يبلغ مليار دوالر أمريكي) ] ،([6ويرأسھا األمير مح ﱠ
معتمدة من قِبل قوانين كومنولث الباھاماس ،وتستفيد في ھذا اإلطار من امتيازات ضريبيﱠة ممنوحة من قِبَل ھذا البلد،
ً
مقرّا آخر في جنيف )سويسرا( ،وتتبعھا مجموعة من البنوك
والمؤسسات المالية اإلسالميﱠة عبر العالم ،مثل
كما تملك
ﱠ
ل من مصر والسودان والباكستان ومصرف الشامل في البحرين وغيرھا.
ك
في
فيصل
بنوك
ٍّ
وبغير ھذين النموذجين ،وإذا استثنينا البنك اإلسالمي للتنمية بجدة )السعود يﱠة( وھو بنك دولي حكومي فإنﱠ معظم
البنوك اإلسالميﱠة تع ﱡد من الحجم الصغير مقارنة بحجم البنوك التقليد يﱠة العمالقة.
مد عمر شابرا في إحدى دراساته السابقة ،بأنه في الوقت الذي تبلغ فيه أصول بنك UBSالسويسري
يرى الباحث مح ﱠ
 698.6مليار دوالر أمريكي ،وسيتي غروب األمريكي  697.5مليار وميتسوبيشي الياباني  653.4مليار ،فإنﱠ أصول 166
بنكا إسالميً ّا سنة  1996بلغت  137.1مليار دوالر أمريكي ،ويؤدِّي صغر حجم ھذه البنوك إلى ضعف كامل في عمليﱠاتھا،
وذلك ألنه في حالة حدوث ھ ﱠزة محلِّـيﱠة أو خارجيﱠة فإنﱠ البنوك الصغيرة أكثر عرضة للفشل من البنوك الكبيرة) ].([7
م عمليﱠة اندماج على المستوى العالمي ،وذلك باندماج بنك ميتسوبيشي وبنك
وحتى بعد أن حدثت في اليابان أھ ﱡ
طوكيو في أفريل 1996م ،لتكوين بنك TOKYO-MITSUBISHIوالذي أصبح أكبر بنك في العالم آنذاك ،بإجمالي أصول
تتجاوز  700مليار دوالر ،فإن ھذا الحجم أصبح مساوياً تقريباً لمجموع األصول التي تملكھا والتي تديرھا البنوك
اإلسالمية مجتمعة بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ أي في سنة .2006
أما حالياً ،فإن أكبر بنك في العالم ھو "دوتش بانك  "Deutsche Bankويبلغ مجموع أصوله  2.8تريليون دوالر أمريكي،
في حين أن حجم التمويل اإلسالمي في العالم بمختلف فروعه قد بلغ  1.5تريليون دوالر أمريكي نھاية سنة ،2012
مما يعني أن حجم ھذا التمويل مجتمعاً يمثل حوالي نصف أصول أكبر بنك في العالم.
لذا نرى أ نّه وفي زمن العولمة والتكتﱡالت ال خيار أمام البنوك اإلسالميﱠة سوى أن تندمج أو تت حالف استراتيجيً ّا لضمان
دِدة ،والحقيقة أنﱠ الكثير من المف كِّرين والخبراء يؤ يِّدون ھذا الرأي ،ويرون أنﱠ
بقائھا ضمن منافسة شديدة ذات أوجه متع ّ
ً
ي دور
ولن
وإجراءاتھا،
العولمة
في
ال
فع
تشارك
ى
ت
ح
أو
تستفيد
البنوك اإلسالميﱠة ال زالت صغيرة لكي
أ
لعب
تستطع
ِّ
ﱠ
ل تأسيس
األق
على
أو
بعضھا،
مع
واالنصھار
االندماج
تحاول
أن
منھا
المطلوب
ذي داللة بسبب صغر حجمھا ،لذا
فإنﱠ
ِّ
مؤسسات تابعة أو موافقة) ].([8
ﱠ
للمؤسسات المالية اإلسالميﱠة في الكويت والذي انعقد في أفريل 2002م تحت
كما جاء في توصيات المؤتمر الثاني
ﱠ
دِيات العولمة" ما يلي:
شعار" :االندماج وتح ّ
المؤسسات المالية المصرفيﱠة إلى التكامل والتحالف والتعاون والتنسيق فيما بينھا ،والعمل على تكامل
"البند  :10دعوة
ﱠ
المؤسسات المالية العالميﱠة ،وصوال ً
د
وتح
العولمة
وجه
في
للوقوف
الكريم
للجمھور
ِمھا
د
تق
الخدمات التي
ِبل
ق
من
ِياتھا
ﱠ
ّ
ّ
إلى االندماج فيما بينھا إذا ما دعت الحاجة لذلك ،لالستفادة من مم ِي ّزات اقتصاد يﱠات الحجم الذي تمتاز به البنوك
والمؤسسات المالية العالميﱠة") ].([9
ﱠ
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ونشير إلى أنه كانت ھناك فكرة إلنجاز أكبر بنك إسالمي تنموي في العالم منذ عدة سنوات ،برأسمال مصرح به
ومدفوع  3مليار دوالر ،ليعمل المساھمون على رفعه إلى  11مليار دوالر خالل ثالث سنوات ،على أن ُي كتتب بالكامل
خالل  7سنوات ويمكن أن يصل إلى ما يقارب  100مليار دوالر ،وقد اق ُترح له إسم "االستخالف" أو "اإلعمار" ،وكانت
ھناك دول إسالمية تتنافس على استضافته وھي :البحرين ،ماليزيا ،إندونيسيا ،باإلضافة إلى إمارة دبي .أما
المساھمون فھم حكومات عربية وبنوك إسالمية وعلى رأسھا البنك اإلسالمي للتنمية )جدة( ،باإلضافة إلى صناديق
استثمارية وشركات ومستثمرون ،وقد كان مقرراً أن ينطلق البنك في أعماله خالل سنة  2009إال أن ظروف األزمة
المالية العالمية األخيرة أجلت تجسيد المشروع.
لكن األخبار طالعتنا بعد ذلك بقرب تدشين بنك إسالمي آخر يعد األكبر عالمياً بالدوحة )قطر( ،برأسمال يزيد عن 10
مليار دوالر ،عبر شراكة بين كل من :حكومة قطر التي ستساھم فيه بنسبة % 30إضافة إلى كل من مجموعة دلة
البركة والبنك اإلسالمي للتنمية) ].([10
 -2-4إنشاء وتقوية المؤسسات الداعمة لعمل البنوك اإلسالمية:
ملة لعملھا ،وبحكم طبيعة العمل
تحتاج البنوك اإلسالمية مثل غيرھا من البنوك التقليدية إلى
مؤسسات مساعدة أو مك ّ
ّ
المؤسسات
لك
ت
إيجاد
من
البد
كان
اإلسالمية
الشريعة
المتميّزة لھذه البنوك والتي تعتمد أساساً على مبادئ
ّ
المساعدة على ھذا األساس داخل المجتمع أو الدولة ،ونرى أن أھمھا يتمثل في:
 -2-4-1البنك المركزي اإلسالمي:
المؤسسة العليا المشرفة على البنوك في كل بلد والمراقبة ألنشطتھا ،فالبد من وجود مثل
بما أن البنك المركزي ھو
ّ
المؤسسة التي تراعي في اإلشراف والرقابة طبيعة عمل البنوك اإلسالمية ،وھو الشيء الذي لم يتوفر لحد اآلن
ھذه
ّ
بالشكل الكافي لكل البنوك اإلسالمية ،حيث أن ھذه البنوك يمكن تقسيمھا في ھذا المجال إلى ثال ثة نماذج :
يتجسد لحد
أ -نموذج نظام مصرفي إسالمي كامل ،وفيه تخضع البنوك اإلسالمية لرقابة بنك مركزي إسالمي ،وھو مالم
ّ
اآلن سوى في ثالث دول ھي :باكستان ،إيران ،السودان )باستثناء منطقة الجنوب سابقاً واآلن أصبح يتمتع بأسلمة
كاملة بعد انفصاله(.
ل وجود قانون خاص بالبنوك
ب -نموذج نظام تخضع فيه البنوك اإلسالمية لرقابة بنك مركزي تقليدي ،ولكن في ظ ّ
د اآلن وھي :ماليزيا ،تركيا ،اإلمارات ،اليمن ،الكويت ،لبنان،
اإلسالمية ،وھو مالم
يتجسد أيضاً إال ّ في بعض الدول لح ّ
ّ
سوريا.
ل عدم
ج -نموذج نظام تخضع فيه البنوك اإلسالمية لرقابة بنك مركزي تقليدي ،ولكن في ظ ّ
ل الدول العربية واإلسالمية والغربية عدا المذكورة سابقاً،
اإلسالمية ،وھو ما
يتجسد في ك ّ
ّ
ل ھذا النظام مثل البحرين وبدرجة أقل
دوال ً تمنح استثناءات كبرى للبنوك اإلسالمية في ظ ّ
ھامش ذلك االستثناء من دولة أخرى حسب ظروف كل بلد كالسعودية وقطر ومصر.

وجود قانون خاص بالبنوك
مع اإلشارة إلى أن ھناك
األردن) ] ،([11ويختلف

وعلى ضوء الحاالت السابقة ،فإننا نرى بأنه في حالة تعذر إنشاء بنك مركزي إسالمي )وھذا ال يتأتى غالباً إال في حالة
أسلمة النظام المصرفي للبلد ككل( ،فمن المھم أن تسعى السلطات اإلشرافية خاصة في البلدان ا لعربية واإلسالمية
إلى أن تكون ضمن النموذج الثاني المشار إليه سابقاً ،أي سن قانون خاص إلنشاء وتنظيم ورقابة البنوك اإلسالمية بما
يراعي خصوصية عملھا ،وبما يسمح للبنك المركزي للدولة باشتقاق التنظيمات والتعليمات المالئمة لعمل ھذه البنوك
من ذلك القانون ،وھو ما من شأنه أن يحصّنھا أكثر في مواجھة األزمات ،إذ أن تطبيق أدوات الرقابة المصرفية التقليدية
عليھا كثيراً ما أضر بھا.
 -2-4-2السوق النقدية اإلسالمية:
إن تطوّر النظام المصرفي التقليدي وبشكل ھائل في السنوات األخيرة ،كان بفعل تكامله واستفادته من خدمات
د اآلن
مؤسسات أخرى أھمھا أسواق المال ،بشقيھا النقدية وأسواق رأس المال ،وھو الشيء الذي لم يتوفّر لح ّ
ّ
بالشكل الكافي والمناسب للبنوك اإلسالمية.
وحاجة البنوك اإلسالمية إلى السوق النقدية يمكن إرجاعھا إلى أن السياسة النقدية قد تستدعي أن تحتفظ المصارف
بأدوات نقدية قصيرة األجل كنسبة معينة من مجموع أصولھا ،حتى ُتبقي على درجة من السيولة تؤھلھا للوفاء
بالتزاماتھا حينما تضطر لذلك ،وھذا من شروط سالمة النظام المصرفي ككل.
يمكن توفير السوق النقدي للبنوك اإلسالمية بإحدى طريقتين:
·1ـ تبادل السيولة بين البنوك اإلسالمية :لتوفير نظام لتبادل السيولة بين المصارف اإلسالمية ،ي جب على أي بنكين
يرغبان في االستفادة من ھذا النظام أن يمضيا عق ًدا بينھما تتضمن بنوده أھم الشروط الواجب االتفاق عليھا
مثل) ]:([12
 االلتزام بالمعاملة بالمثل. الطريقة التي يتم على أساسھا التمويل ،إما على أساس القرض الحسن ،وإما على أساس المشار كة في الربحوالخسارة ،أو ھما م عًا عند االختالف في المدة مع تحديدھا ،وفي حالة تطبيق الطريقة الثانية يجب االتفاق على كيفية
احتساب التكاليف نفيًا للنزاع.
بعد االتفاق على ھذه األمور يتم تطبيق العقد كما يلي:
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إذا كانت مدة التمويل تتراوح بين يوم واحد وأقل من شھر فيمكن اعتباره قرضًا حس ًنا من أحدھما لآلخر.

إذا كانت المدة تبلغ شھراً فأكثر فيمكن اعتبار المال وديعة استثمارية مثل بقية ا لودائع المشابھة لھا،
ولكن تختلف معھا في شيئين:
أ -الحد األدنى لبقاء الوديعة لدى البنك يكون أقل )وھو شھر( وھذا ليكون لھا الحق في الحصول على العائد ،بينما
يكون أكثر من ھذه المدة بالنسبة للوديعة االستثمارية العادية عادة ،وفي أغلب البنوك.
د المخصص لألفراد في الودائع االستثمارية العادية على أساس
ب -الحد األدنى للرصيد يجب أن يكون أكبر من ذلك الح ّ
أن قدرة البنك المالية تكون أكبر.
حظ على ھذا النظام أن من الممكن تطبيقه أي ً
ل مشكلة عدم توفّر الملجأ األخير
و ُيال َ
ضا بين البنوك اإلسالمية لح ّ
حظ عنه أي ً
ضا غياب البنك المركزي كطرف فيه.
لإلقراض بالنسبة لھذه البنوك في النظام المصرفي المختلط ،كما ُيال َ
وعلى سبيل المثال تعتبر ماليزيا أول دولة تقيم سو ًقا مالية بين البنوك اإلسالمية في العالم )بشقيھا النقدي ورأس
م تطبيقھا فعلياً ابتدا ًء من الثالث يناير 1994م ،وكانت آنذاك تغطي النواحي التالية) ]:([13
المال( والتي ت ّ
أ -المتاجرة بين البنوك في األدوات المالية اإلسالمية ،وھو ما سنراه الح ًقا.
دم خدمات مصرفية إسالمية في ما يعرف
ب -نظام لتبادل السيولة بين البنوك اإلسالمية أو البنوك التقليدية التي تق ّ
بمشروع العمل المصرفي الالربوي .IBS
ج -نظام المقاصة اإلسالمية بين البنوك ،حيث أن جميع البنوك العاملة في الدولة تشترك في نظام المقاصة ،إال أن
البنوك في إطار مشرع IBSوالبنك اإلسالمي )بيرھارد( تحتفظ بحساب مقاصة على شكل وديعة ،وبعد إجراء المقاصة
في نھاية اليوم يقوم البنك المركزي باستثمار األرصدة الفائضة للبنوك الالربوية أوتوماتيكياً مع البنوك صاحبة العجز على
أساس المضاربة ،وإذا كان ال يزال ھناك عجز بعد دعم الرصيد ھذا فسوف يموّله البنك المركزي على أساس المضاربة.
وبالنسبة لنظام تبادل السيولة بين البنوك على أساس المضاربة )آنذاك( فإن التمويل تتراوح مدته بين ليلة واحدة
واثني عشر شھ ًرا ،وبحد أدنى لمبلغ االستثمار ھو  50000رنجت ماليزي )أي حوالي  20000دوالر أمريكي( ،ويتم
التفاوض بين البنوك صاحبة الفائض والبنوك صاحبة العجز على نسبة المشاركة في الربح وعلى ا لمبلغ والفترة.
· 2ـ التعامل في السوق المفتوحة بأدوات مالية قصيرة األجل :وتتمثل ھذه األدوات في نوعين:
أ -سندات الخزينة اإلسالمية :وھي سندات حكومية قصيرة األجل يصدرھا البنك المركزي لحساب الخز ينة ولتمويلھا وفق
الصيغ اإلسالمية القابلة لذلك ،ونقترح ھنا نوعين من السندات ھما :سندات القرض الحسن للحكومة وسندات السلم
)خاصة في الثروات التي تحتكر الحكومة إنتاجھا مثل النفط(.
ب -شھادات اإليداع اإلسالمية :وھي شبيھة بالشھادات المسماة سنـدات الصندوق)تسمى بالفرنسيةLes bons de :
(caisseفي البنوك التقليدية ،إال أن العمل بھا ال يكون على أساس الفائدة بل على أساس المشاركة في الربح
والخسارة ،ألن األخيرة تمثل ودائع استثمارية بفائدة في تلك البنوك ،بينما تمثل األولى ودائع مضاربة لدى البنوك
اإلسالمية.
فإذا كانت شھادات اإليداع اإلسالمية لحاملھا ،فيمكن للبنك اإلسالمي أن يستثمر فيھا جز ًءامن أمواله بشرائھا من
بنوك إسالمية أخرى ،وعند حاجته إلى سيولة يمكنه بيعھا في السوق المفتوحة.
كما اقترح الباحثان معبد الجارحي ومنور إقبال بأن يقوم البنك المركزي بإصدار شھادات إيداع مركزية تكون موجھة
لالكتتاب فيھا من طرف الجمھور ،واألموال المجموعة بموجب ھذه الشھادات تكون مودعة ألغراض االستثمار على
مستوى البنوك االبتدائية حسب كفاءتھا ،وشھادات اإليداع المركزية تكون قابلة للتداول وتمثل توظيفًا متنوعً ا وأقل
مخاطرة مقارنة باألدوات المالية األخرى ،كما يمكن للبنك المركزي أن يزاول عمليات السوق المفتوحة على ھذه
الشھادات ،مما يسمح له بممارسة رقابة ف ّعالة على حجم النقود المتداولة) ] ،([14ويبدو أن ھذا النوع من الشھادات
يختلف عن ذلك الذي اقترحناه سابقاً في كونه مضموناً من طرف البنك المركزي.
أسست أربعة بنوك إسالمية مركزاً إلدارة
حة إلى سوق نقدية ّ
نشير ھنا إلى أنه نتيجة لحاجة البنوك اإلسالمية المل ّ
السيولة المالية في البحرين برأس مال مدفوع قدره  20مليون دوالر لمساعدة البنوك والشركات اإلسالمية في إدارة
السيولة على المديين القصير والمتوسط ،وقد بدأ العمل فيھا رسمياً في مايو  ،2003ويساھم البنك اإلسالمي للتنمية
وبنك التمويل الكويتي وبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي بحصص متساوية في الشركة الجديدة ،ومن شأن
ھل عملية إنشاء سوق ثانوية بين البنوك اإلسالمية لتمكين
المؤسسات المالية اإلسالمية
ّ
إقامة مثل ھذا المركز أن يس ّ
من إدارة سيولتھا بشكل ف ّعال طبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
حظ على ھذا المركز أنه يمكن أن يوفّر سوقاً مالية للبنوك اإلسالمية بشقيھا النقدي ورأس المال ،إال ّ أنه يبقى
و ُيال َ
إقليمياً أي ال يمكن أن يغط ّي حاجة البنوك اإلسالمية التي يتزايد عددھا باستمرار وھو يتجاوز حالياً  450بنكاً ،وتتواجد
في العديد من األماكن بالعالم ،وتبقى الحاجة إلى إنشاء المزيد من األسواق النقدية اإلسالمية في أقاليم أخرى خاصة
مع تلك البنوك.
في مناطق تج ّ
 -2-4-3سوق رأس المال اإلسالمي:
وتتمثّل حاجة البنوك اإلسالمية إلى سوق رأس المال اإلسالمي فيما يلي:
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-1الحاجة إلى بيع بعض الحقوق التي لديھا والتي قد تكون طويلة األجل ،وقد تحتاج إلى تسييلھا الستخدام السيولة
في استثمارات جديدة أو الوفاء ببعض االلتزامات.
-2أن البنك اإلسالمي له أھداف تنموية وله برنامج الستثمارات طويلة ومتوسطة األجل في المشروعات ،وعادة ال
يستخدم المال في ھذه المشروعات مرة واحدة بل على دفعات ،وھنا يكون بعض المال السائل تحت تصرف البنك
آلجال قصيرة أو متوسطة،وفي ھذه الحالة البد للبنك أن يوظ ّف ھذه األموال ولھذه اآلجال حتى يحين موعد استخدامھا
فال تبقى عاطلة.
لذا نرى بحتمية توفير سوق رأس المال اإلسالمي والتي تعمل بأدوات وأساليب إسالمية ،وذلك لتغطية أحد أھم جوانب
الضعف في النظام المصرفي اإلسالمي ،كما أن الكثير من األبحاث حول البنوك اإلسالمية ترى أنه من البديھي عند
مؤسساتي ضروري للعمل الطبيعي
أسلمة النظام المالي ألي دولة ،فإن من مھام البنك المركزي الرئيسة ترقية إطار
ّ
لألسواق المالية المالئم لمبادئ الشريعة اإلسالمية ،حيث يجب على البنك المركزي أن يلعب دو ًرا أساسيًا في تطوير
أدوات مالية جديدة للعمل في سوق النقد أو سوق رأس المال القتصاد إسالمي) ].([15
وإذا كان سوق النقد يتميّز أساساً بالمعامالت المالية قصيرة األجل ،فإن سوق رأس المال كما ھو معلوم ُت َتداول فيه
ملة لسوقه األولية )سوق
رؤوس األموال المتوسطة والطويلة األجل ،و ُت عتبر سوقه الثانوية )سوق التداول( ضرورية ومك ّ
دخرين بيع أوراقھم المالية بسرعة وبتكلفة منخفضة كل ّما كانوا أكثر استعدا ًدا لتخصيص
اإلصدار( ،إذ كلما كان بمقدور الم ّ
جزء أكبر من مدخراتھم لألدوات المالية طويلة األجل.
وبالنسبة لألدوات المالية التي يمكن العمل بھا أو تداولھا في سوق رأس المال اإلسالمي ،فتتمثل في أسھم
الشركات بشرط عدم تعامل ھذه األخيرة في المحرّمات ،إضافة إلى تلك الشھادات التي يكون صاحبھا طر ًفا في العالقة
تجسدھا إحدى صيغ التمويل اإلسالمية المعروفة ،خاصة منھا تلك التي تتالءم من الناحية االقتصادية
التمويلية التي
ّ
م إصدارھا بالفعل من بنوك ومؤسسات
والشرعية مع ھذا الوضع ،مع العلم أن العديد من أنواع ھذه الشھادات قد ت ّ
مالية إسالمية أو ھيئات أخرى وھي ما يسمى بالصكوك اإلسالمية )توفر سوق اإلصدار( ،وذلك في غياب أو عدم التوفر
ف ألسواق مالية إسالمية منظمة لتداولھا )السوق الثانوية(.
بشكل كا ٍ
والسلم ،أو
تجسد في معظمھا صيغاً تمويلية قصيرة األجل مثل المرابحة
كما أن ما يؤخذ على ھذه الشھادات ھو أنھا
ّ
ّ
في أحسن الحاالت متوسطة األجل كاإلجارة واالستصناع ،مع أن ميزة سوق رأس المال ھي إمكانية تحو يل االستثمارات
طويلة األجل فيھا إلى قصيرة بفعل تداولھا أو تسبيلھا ،وھي الميزة التي لم تستفد منھا البنوك اإلسالمية أي ً
ضا.
ونذ كّر في األخير بأن ماليزيا ولكونھا أول دولة تنشئ سوقا مالية إسالمية في العالم كما سبقت اإلشارة ،قد نجحت
مبكراً في إصدار وتداول العديد من األدوات المالية اإلسالمية الحكومية والخاصة ،فباإلضافة إلى شھادات االستثمار
الحكومية GICالتي تمثّل قرضاً حسناً للحكومة ،ھناك الكمبياالت المصرفية اإلسالمية المقبولة التي تنشأ عن تمويل
البنوك اإلسالمية لعمليات مرابحة داخلية أو خارجية وقد بدأ العمل بھا عام 1991م ،وكذا سندات كاجماس للمضاربة
التي بدأ العمل بھا في مارس 1994م في إطار تمويل البنوك اإلسالمية لعمليات اإلسكان بصيغة المضاربة ،وھذه األنواع
الثالثة من األدوات تكون مقبولة من البنك المركزي لحسابھا ضمن عناصر السيولة للبنك اإلسالمي) ] ،([16وتمثل
اإلصدارات اإلسالمية في ماليزيا حالياً أكثر من ثلثي اإلصدارات في سوقھا المالي.
وبالنسبة لألدوات المالية اإلسالمية األخرى ،فقد أصدر األردن في وقت مبكر سندات المقارضة إلعمار أراضي الوقف،
وفي السودان صدرت شھادات مشاركة البنك المركزي )شمم( وشھادات إجارة بنك السودان المركزي )شھاب(،
وشھادة مشاركة حكومة السودان )شھامة( وصكوك اإلستثمار الحكومية )صرح( .وبالرغم من ريادة ماليزيا في إصدار
الصكوك اإلسالمية في العالم حالياً ،فإن ھناك العديد من أنواع ھذه الصكوك صدرت في كل من :البحرين ،باكستان،
مؤسسات إسالمية دولية مثل البنك اإلسالمي
اإلمارات ،السعودية ،تركيا ،قطر ،الكويت ،إندونيسيا ،أو من طرف
ّ
للتنمية ،بل وامتد األمر حتى إلى دول أوروبية وغربية.
وقد أشار تقرير أوروبي صدر عن مؤسسة خدمات المصارف اإلسالمية إلى أن إصدار الصكوك اإلسالمية واجه تحديات
غير مسبوقة عام  ،2008فمن نمو كبير بلغ % 71سنة  33.5 ) 2007مليار دوالر تقريباً( ،تراجع حجم ھذا اإلصدار
السنوي إلى النصف تقريباً سنة  2008بسبب تأثيرات األزمة المالية العالمية ،والتي لم تؤ ث ّر على البنوك اإلسالمية إال ّ
في ھذا الجانب حسب التقرير) ].([17وإذا كان حجم ھذا اإلصدار قد بلغ  15.5مليار في تلك السنة فقد ارتفع مرة أخرى
ليبلغ  23.3مليار دوالر عام  ،2009واستحوذت ماليزيا على أكثر من نصف ذلك اإلصدار.
وقد تواصل النمو المضطرد لحجم إصدار الصكوك اإلسالمية ليصل إلى نحو  51.5مليار دوالر سنة  ،2010أي بزيادة
نسبتھا % 54عن سنة  ،2009ودائما بنفس الحصة لماليزيا تقريباً ،كما بلغ حجمه خالل سنة  2011حوالي  85مليار
دوالر،وبزيادة نسبتھا % 90.2عن سنة  ،2010منھا إصدارات سيادية بنحو  59مليار دوالر .وحسب صحيفة "نيويورك
تايمز" فقد بلغ سوق الصكوك اإلسالمية حجم  135مليار دوالر سنة  ،2012وال زالت ماليزيا تسيطر على % 74من ھذه
السوق) ].([18
المؤسسات النقدية
ونتيجة لتزايد إصدار وتداول األدوات المالية اإلسالمية ومنذ سنوات كما أسلفنا ،اجتمعت إرادة
ّ
اإلشرافية للبلدان اإلسالمية التي ح ّققت تقدماً في اإلصدارات اإلسالمية على إنشاء سوق مالية إسالمية دولية،
وللمؤسسات الداعمة لھا ،وذلك
للمؤسسات المالية اإلسالمية
اتخذت من البحرين مقراً لھا باعتبارھا من أكبر المراكز
ّ
ّ
بموجب المرسوم الملكي رقم  22لسنة  ،2002وفي أغسطس من نفس السنة باشرت عملھا .وھي ليست سوقاً
بالمعنى المكاني ،ولكنھا جھة تنظيم وضبط للتعامل في األدوات المالية اإلسالمية ،حيث تصادق على ھذه األدوات
حدة إلصدارھا وتداولھا.
وتعتمدھا ،وتصدر معايير مو ّ
إن إنشاء ھذه السوق ،وإن اعتبر خطوة ھامة في سبيل إنشاء األسواق المالية اإلسالمية ،إال ّ أنھا تبقى جھة تنظيم
واعتماد كما أشرنا ،وبالتالي تبقى معظم األدوات المالية اإلسالمية ُتتداول في األسواق المالية التقليدية والبورصات
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مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية

العالمية ،وھذا ما جعل مؤسسة "داو جونز" األمريكية تنشئ مؤشرات "داو جونز اإلسالمي" لقياس أداء التعامل في
مجلس شرعي لمراجعة أعمال الشركات التي تدخل أسھمھا في تكوين تلك المؤشرات.
م إنشاء
ھذه األدوات ،كما ت ّ
ٍ
ونتيجة لھذا الوضع أيضاً ،دعا بعض الخبراء إلى إنشاء بورصة إسالمية مستقلة لألوراق المالية اإلسالمية عوض تداولھا
في األسواق التقليدية عبر العالم ،ويكون مقرھا "البحرين" دائماً ،إال ّ أن فريقاً آخر من ال خبراء يرى أن ھذه الفكرة لم
تتجسد فعلياً .ولنا عودة إلى تعامل البنوك اإلسالمية بالصكوك اإلسالمية والضوابط
تنضج بعد بالشكل الكافي حتى
ّ
التي تجب مراعاتھا في ھذا المجال كأحد جوانب التحصين لتلك البنوك ضد األزمات.
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