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جوانب الضعف في البنوك اإلسالمية و كيفية تحصينھا في مواجھة
األزمات
د /سليمان ناصر
باحث في المصرفية اإلسالمية
الحلقة) (4
 -3البنوك اإلسالمية ومشكلة التعامل مع الصكوك اإلسالمية:
تُ عرّف الصكوك اإلسالمية حسب ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )وتسميھا ص كوك
االستثمار(بأنھا وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع
معين أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامھا فيما ُأصدرت من
أجله .وتعرف ھذه الصكوك في ھذا المعيار بالصكوك االستثمارية تمييزاً لھا عن األسھم وسندات القرض) ].([1
ونظراً ألھمية ھذه الصكوك فقد ارتأينا معالجتھا في محور خاص ،حيث برزت الصكوك اإلسالمية كواحدة من أھم األدوات
المالية التي استطاعت أن تجد موقعاً لھا ونصيباً في األسواق المالية العالمية ،واستطاعت أن تستقطب مستثمرين
من دول ومؤسسات مختلفة ،ليس في العالم اإلسالمي فحسب ،بل أصبحت منافسة للسندات التقليدية في األسواق
المالية الكبرى.
خالل السنوات العشر الماضية نمت أسواق الصكوك اإلسالمية بنحو عشرة أضعاف ،وتصدرت ماليزيا الطليعة من حيث
داآلن قد تم إصداره أو متداوال ً.
عدد اإلصدارات وفي أغلب السنوات ،ويوجد منھا حوالي  14نوعاً لح ّ
وتبرز أھمية الصكوك اإلسالمية من خالل الحاجة االقتصادية إلصدارھا وتداولھا ،والتي تتمثل خاصة في:
 تتيح للشركات والمؤسسات االقتصادية الحصول على تمويالت تساعدھا على التوسع في نشاطاتھا بعيداً عن التمويلالربوي.
 تساعد الدولة على تغطية جزء من العجز في موازنتھا العامة ،عوض اللجوء إلى التمويل التضخمي بطبع النقود ،أواالقتراض بفائدة أيضاً.
 تحقق عوائد مجزية للمستثمرين فيھا. تساعد علﯩتعبئة المدخرات الموجودة خارج الجھاز المصرفي.مساعدتھا في إدارة السيولة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية وعلى مستوى االقتصاد الكلي.مساھمتھا في تطوير أسواق المال المحلية والعالمية من خالل إيجاد أدوات مالية إسالمية.ونظراً لھذه األھمية االقتصادية إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية ،ومع عودة إصدار ھذه الصكوك إ لى االنتعاش التدريجي
خالل سنة  2009مع بداية التعافي من تداعيات األزمة المالية العالمية األخيرة ،ونظراً لكون البنوك اإلسالمية من أھم
كمصدر أو وسيط أو مستثمر ،فإن على ھذه البنوك أن تولي ھذا التعامل األھمية
المتعاملين في تلك الصكوك ،سواء ُ
القصوى بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر ،ونرى أن يتم ذلك بالتركيز على الجانبين األساسين لھذه األدوات المالية
اإلسالمية وھما الجانبان االقتصادي والشرعي.
 -3-1ضرورة الدراسة المعمقة للجدوى االقتصادية للصكوك اإلسالمية ونزاھة تصنيفھا:
أثبتت التعثرات األخيرة للصكوك اإلسالمية في أكثر من مكان بالعالم اإلسالمي ،وما ترتب عنه من ضياع أموال وحقوق
حاملي تلك الصكوك ،أن المشكل في جزء كبير منه يعود إلى عدم احترام المعايير االقتصادية وا لفنية في إصدار وتداول
ھذه الصكوك ،بما في ذلك عدم الدراسة الكافية لجدوى المشروعات التي تم تمويلھا بتلك الصكو ك ،خاصة منھا تلك
التي تم تمويلھا بصكوك تعتمد على العائد المتغير كصكوك المضاربة والمشاركة ،أكثر من تلك التي تعتمد على العائد
الثابت كصكوك اإلجارة أو المرابحة.
لذا البد من وجود ھيئات ومكاتب خبرة متخصصة في دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات التي يتم تمويلھا بالصكوك
اإلسالمية ،بما يراعي المردود االقتصادي للمشروع المراد تمويله مع األخذ بعين االعتبار الظروف المحيطة به من جھة،
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وبما يتالءم مع طبيعة التمويل المباشر الذي تمثله تلك الصكوك من جھة أخرى ،والذي يختلف في إجراءاته عن التمويل
المصرفي غير المباشر .ھذا باإلضافة إلى االستعانة بوكاالت التصنيف االئتمانية المتخصصة وعلى رأسھا الوكالة
اإلسالمية الدولية للتصنيف )البحرين( ،في سبيل تقييم وتصنيف نزيه للصكوك اإلسالمية ،ھذا التصنيف الذي كان أحد
أھم مسببات االنھيار المالي في األزمة األخيرة نظراً لما شابه من غش وتدليس .مع التأكيد ھنا على االبتعاد عن ربط
عوائد ھذه الصكوك قدر اإلمكان بمعدل الفائدة العالمي "الليبور  ،"LIBORحيث يجعلھا عرضة أيضاً للتقلبات والھزات
العنيفة التي تصيب األسواق المالية التقليدية جراء تلك األزمات.
 -3-2ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية في إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية:
حسب تقارير سابقة منسوبة إلى وكالة رويترز العالمية ،فإن % 85من الصكوك اإلسالمية ال تتفق والضوابط الشرعية،
وھي النسبة نفسھا التي وردت على لسان الشيخ محمد تقي العثماني )رئيس المجلس الشرعي لھيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين( ،وقد أثار على رأس ھذه المخالفات "ضمان إعادة الشراء من ُمصدر
الصك بالقيمة االسمية" ،وھذا اإلجراء يعد بمثابة ضمان لرأس المال من المضارب وھو ماال يجوز شرعاً حسب تأكيدات
الفقھاء والمجامع الفقھية ،ويرى الشيخ العثماني أن التعھد برد رأس المال في الصكوك يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة
والربح الذي يجب أن تقوم عليه ھذه السندات .لكن في الوقت نفسه يرى خبراء ومصرفيون أن أي فتوى تصدر من ھيئة
المحاسبة تحرم صراحة اتفاقيات إعادة الشراء قد تتسبب في انتكاسة خطيرة لصناعة ھذه الصكوك) ].([2
ومن المخالفات الشرعية األخرى التي أثارت نقاشاً حاداً بين الفقھاء مؤخراً ،أنه إذا كانت الشريعة تنص على امتالك
ثبت أن حملة ھذه الصكوك ال يملكون السيطرة على أصول
حملة الصكوك لحصة شائعة من األصول التي تمثلھا ،فقد ُ
الصك عند تعثّر جھة اإلصدار .وبالنظر إلى حاالت التعثّر األخيرة تبين أن حملة الصكوك ال يملكون حق الرجوع إلى ھذه
األصول األمر الذي يعني ضياع حقوقھم ،وھم ال يستطيعون المطالبة بھذه األصول ألنھم غالباً ال يملكون وثائق موقعة
مع جھة اإلصدار تثبت ملكيتھم) ].([3
لذلك يجب على البنوك والمؤسسات المالية اإلسراع نحو تحديد مالمح ھذه الصكوك بكثير من الدقة ،وإعادة صياغتھا
وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية بما يخدم مصالح البنوك اإلسالمية والعمالء الذين يتعاملون بھا.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في يوليو  2008على أن أبرز التحديات التي تواجه الصكوك اإلسالمية ھي القوانين
والخالف الفقھي ،وأنھا تلقى اھتماماً متزايداً سواء من المسلمين أو من غيرھم ،مؤكداً على أھمية الصكوك السيادية
د ماليزيا والسودان من الدول الرائدة التي خاضت تجربة إصدار ھذه الصكوك ،وما ُتنصح به البنوك
)الحكومية() ].([4وتع ّ
اإلسالمية ھو أولوية التعامل بھا لتدني حجم المخاطرة فيھا نسبياً مقارنة بأنواع أخرى من الصكوك ،وبشرط تقيدھا
بضوابط الشريعة اإلسالمية كما أسلفنا.
الخاتمة:
إن الحداثة النسبية لتجربة البنوك اإلسالمية البد وأن تجعل منھا ظاھرة قابلة للتقييم ،وإن ب عض التجاوزات التي تقع
فيھا ھذه البنوك تجعل من تلك التجربة تحتاج إلى ترشيد وتقويم مستمرين .وقد تبين لنا من خالل ھذا البحث أن
البنوك اإلسالمية ال تزال تعاني من مواطن ضعف كثيرة ،قد تجعل منھا عرضة للتأثر السريع باألزمات المالية واالقتصادية
التي تصيب االقتصاد العالمي من حين آلخر.
نتائج البحث:
يمكن استخالص أھم النتائج التي توصل إليھا البحث فيما يلي:
 -1لم تكن البنوك اإلسالمية بمنأى عن األزمة المالية العالمية األخيرة لسنة  ،2008فقد كانت تأثيراتھا على ھذه
البنوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،إال ّ أن حجم ذلك التأثير كان أقل منه بالنسبة للبنوك التقليدية ،وذلك حسب
تقارير صادرة عن مؤسسات محايدة مثل :تقرير "ماكنزي" وتقرير "آرنست آند يونغ" ،أو مؤسسات نقدية ومالية دولية
كصندوق النقد الدولي.
 -2ال زالت البنوك اإلسالمية تعتمد بشكل كبير نسبياً على التمويل قصير األجل وخاصة بصيغة المرابحة ،كما أن الجزء
األكبر من ھذا التمويل يخصّص لقطاع التجارة ،وھو الوضع الذي يھدد العمل المصرفي اإلسالمي ويتنافى مع الدور
المنوط بالبنوك اإلسالمية.
 -3معظم البنوك اإلسالمية تعتبر من الحجم الصغير في زمن التكتالت واالندماجات باستثناء نماذج قليلة جداً ،وھو ما
يجعل ھذه البنوك عرضة للتأثر باألزمات المالية المختلفة.
 -4ال زالت البنوك اإلسالمية تعاني غياباً أو نقصاً في بعض المؤسسات الداعمة لعملھا ،مثل البنك المركزي اإلسالمي،
السوق النقدية اإلسالمية ،سوق رأس المال اإلسالمي.
 -5ال زالت البنوك اإلسالمية تعاني من تضارب كبير في الفتوى خاصة فيما يتعلق ببعض المنتجات ا لمصرفية ،وھو ما
أضر كثيراً بعملھا .كما أنھا الزالت بعيدة عن التقيد بمبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة في جوانبھا الشرعية.
 -6من بين أھم جوانب الضعف للبنوك اإلسالمية الوقوع في المعامالت الصورية ،فكما كان الوضع باألمس مع المرابحة
تكررت الصورة اليوم مع التورق ،مما أدّى في النھاية إلى منعه وتحريمه خاصة بصورتيه المتمثلتين في التورق المنظم
والعكسي من طرف مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي سنة .2009
 -7بالرغم من بعض المحاوالت والجھود في ابتكار منتجات مالية إسالمية وأدوات للتحوط ضد المخاطر ،فإن البنوك
اإلسالمية في حاجة إلى المزيد من ھذا التطوير واالبتكار ،المتصاص فائض السيولة الذي تعاني منه ھذه البنوك ،ونظراً
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لتزايد حجم المخاطر التي تتعرض لھا.
 -8لقد توجھت أصابع االتھام مراراً للصكوك اإلسالمية بعدم تقيدھا بالضوابط الشرعية ،ومع ذلك فإن البنوك اإلسالمية ال
زالت تتعامل بھا بشكل كبير ،خاصة بعد االنتعاش التدريجي ألسواق ھذه الصكوك بعد التعافي من آثار األزمة المالية
العالمية األخيرة ،وھو ما يجعل تلك البنوك عرضة للمخاطر الكبيرة المرتبطة بھذه الصكوك.
التوصيات:
 -1يجب على السلطات اإلشرافية أن تتدخل لوضع سقف أمام البنوك اإلسالمية للتعامل بصيغة المراب حة ،ويمكن أن
يدخل ذلك ضمن ما يمكن تسميته بقواعد أو معايير الحذر اإلسالمية.
 -2يجب على البنوك اإلسالمية أن تتخصص في أعمالھا حسب األجل ،وذلك كحل أولي لمشكلة اعتمادھا الكبير على
التمويل قصير األجل وخاصة بصيغة المرابحة ،أو حسب القطاع عند عدم إمكانية تطبيق الحل األول.
 -3ال خيار أمام البنوك اإلسالمية سوى االندماج أو التكتالت لضمان بقائھا ضمن المنافسة الشديدة من جھة ،ولتكون
مل األزمات من جھة أخرى.
لھا قدرة أكبر على تح ّ
 -4البد للسلطات في البلدان التي تعمل فيھا البنوك اإلسالمية أن تسعى إلى إنشاء وتقوية المؤسسات الداعمة
لعمل ھذه البنوك ،كالبنك المركزي اإلسالمي ،وإن لم يتأت ذلك بأسلمة النظام المصرفي للبلد ،فبالسعي إلى إصدار
قانون خاص للرقابة على البنوك اإلسالمية .ھذا باإلضافة إلى إنشاء أو تدعيم السوق المالية اإل سالمية بشقيھا النقدي
ورأس المال.
 -5سعياً إلى توحيد الفتوى قدر اإلمكان بين البنوك اإلسالمية وإن كان ذلك داخل البلد الواحد على األقل ،فعلى
السلطات المشرفة على البنوك اإلسالمية السعي إلى إنشاء ھيئة عليا مركزية للرقابة الشرعية .واستكماال ً لتعزيز
مبادئ الحوكمة الشرعية في البنوك اإلسالمية وألداء عضو ھيئة الرقابة الشرعية لدوره كامال ً تجاه البنك اإلسالمي فال
يجب أن تتجاوز عضويته الثالث بنوك أو شركات ،كما يتعين أن يكون عمل ھيئة الرقابة الشرعية متبوعاً بتدقيق شرعي
خارجي مستقل.
 -6إن السعي إلى احترام الضوابط الشرعية للصيغ اإلسالمية ھو الكفيل بإبعاد البنوك اإلسالمية عن المعامالت
الصورية ،إذ أن اتساع الھوة بين االقتصاد الحقيقي واالقتصاد المالي ھو أحد أھم مسببات األزمة المالية العالمية
األخيرة.
 -7في سبيل إدارة أفضل للمخاطر في البنوك اإلسالمية ،فإن على ھذه البنوك أن تسعى إلى تطوير منتجات وابتكار
أدوات مالية إسالمية للتحوّط تتقيد بالضوابط الشرعية .كما يجب عليھا تبني معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
المنجزة لھذا الغرض ،وإذا كانت متطلبات العمل في السوق المصرفي العالمي تفرض عليھا تبني معايير بازل  3إلدارة
المخاطر ،فقد تبين لنا من خالل ھذا البحث أن البنوك اإلسالمية لن تجد صعوبة في تطبيق تلك المعايير في حالة
سعيھا لذلك.
 -8أخيراً ،يجب على البنوك اإلسالمية أن تتعامل بحذر مع إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية ،وأن تسعى قدر اإلمكان
إلى الدراسة المعمقة لجدواھا االقتصادية واالبتعاد عن تسعيرھا باالعتماد على معدل الفائدة ا لعالمي "الليبور ،"LIBOR
وإلى التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل بھا ،وحتى وإن نفت جھات عديدة عالقة الصكوك اإلسالمية بأزمة حكومة
دبي منذ بضع سنوات ،فإن الحذر يبقى واجباً.
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