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عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي
(عربي  -اجنليزي) من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،كما
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من
وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايير العاملية
املعتمدة.

االهداف..

ــ إتاحة الفرصة للباحثني محلياً وعاملياً للتحكيم والنشر يف مجال الصناعة املالية
اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها
املهنية.
ال وثائقياً
ــ تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.
العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسامة قيس الدريعي

مدير التحرير

فريق التحرير
محمد مصلح الدين مصعب (ماجستير)
محمد نفيل محبوب (ماجستير)
ن ـ ـ ـ ـ ّوار سـ ــالم الــزبي ــدي

د .فؤاد حميد الدليمي
نائب مدير التحرير

جمال
د .إبراهيم حسن ّ

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

الثقايف (كتارا) (قطر).

املدير العام احلي

• أ.د .عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة (قطر).

• أ.د .يوسف محمود الصديقي عميد كلية
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر (قطر).

• أ.د .عياض بن نامي السلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(السعودية).

• د .العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد
اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية جـدة (اجلزائر).

• أ.د .علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي (االردن).

• أ.د .نظام محمد هندي

واالقتصاد ،جامعة قطر (قطر).

عميد كلية اإلدارة

• د .خالد شمس عبدالقادر

واالقتصاد بجامعة قطر (قطر).

أستاذ يف قسم املالية

• أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم
الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة قطر (قطر).

• د .عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت
(الكويت).

• د .السيد عبد اللطيف الصيفي أستاذ مشارك
كلية الدراسات االسالمية جامعة حمد بن خليفة  -قطر
(مصر).
• د .مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت
بكليتي الشريعة واحلقوق (اجلزائر).

• د .أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس
التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر).
• أ.د .محمد نصران بن محمد عميد كلية
الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية
(ماليزيا).

• أ.د .عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي (بروناي).
• د .فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية
(العراق).
• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية(السعودية).

• د .وائل مصطفى حسن

(مصر).

محاضر جامعي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

اجلامعة الوطنية(اليمن).

• د .بشر محمد موفق لطفي

جامعة اململكة(البحرين).

محاضر يف

كلية إدارة األعمال

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن شركة بيت المشورة
لالستشارات المالية

توطئة:
شركة بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست
عام 200٧م ،وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة
والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والتدريب
والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد،
وألجل رفع مستوى األداء انضمت شركة بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة(،)LEA
وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت شركة بيت املشورة
إلى تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع
واالنتشار الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم ،باإلضافة إلى االهتمام باجلانب
العلمي واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون شريكاً
حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.
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رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب
يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها
بأعلى معايير اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنصر البشري
املؤهل.

قيمنا:
األمانة املصداقية االحترافية الشفافية روح الفريق السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
االستثمار يف العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً يف مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.
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مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلجنليزية ،سواء أكانت
بحوث أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ألطاريح علمية مما له
صلة مبجال التخصص.
بأي وسيلة من وسائل النّشر ،وال ق ّدمت للنّشر
نشرها،
يسبق
لم
التي
البحوث
2ـ تعنى املجلة بنشر
ّ
يف مجلة أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند
إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال تر َد سواء نشرت أم لم تنشر.
4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي
بذلك من رئيس التحرير.
٥ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا :شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
1ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك
امللخصني :العربي واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
أ  -البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16( :وخط الهامش ،)12( :ونوع
اخلط.)Traditional Arabic(:
ب  -أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14( :والهامش،)10( :
ونوع اخلط.)Times New Roman( :
3ـ يرفق البحث مبلخصني باللغتني :العربية واإلجنليزية ،على أن ال يتجاوز كل واحد
منهما( )300كلمة بلغة رصينة ،ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد
الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
4ـ يُقسم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظاً على نسق البحوث
والتقارير املنشورة يف املجلة ،على النحو اآلتي:
أ  -املقدمة وتشمل :موضوع البحث وأهميته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه،
والدراسات السابقة(إن وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية.
ب  -منت البحث ،وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.
ج  -احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين
الفرعية.
د  -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و (التوصيات).
هـ  -قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 ٥ــ ضرور التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
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مواصفات النشر

أ  -إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب  -البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج  -معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية
تطبيقية.
د  -مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
6ــ حسن الصياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
أ  -سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب  -مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.
ج  -الدقة يف التوثيق وتخريج النصوص والشواهد(فيراعى ذكر البيانات األساسية:
عنوان الكتاب،املؤلف ،اجلزء والصفحة...الخ) حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي
توثيق الدراسات ذات الصلة ،أما إذا خال املرجع من بيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف
عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر( :د .م) .بدون اسـم النـاشر( :د .ن).
ــ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النشر( :د .ت).
د  -توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلس ً
ال من بداية
البحث إلى آخره.
هـ  -تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.
و  -أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:

ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض
واألسود وترقم ترقيماً متسلس ً
ال ،وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

ــ تدرج اجلداول يف النّص وترقم ترقيماً متسلس ً
ال وتكتب أسماؤها يف أعالها ،أما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُحت َّكم البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف املجلة من قِ بل اثنني من احملكمني على
األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
بأي وسيلة
ـ إذ مت قبول البحث للنشرّ ،
فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال يجوز نشره ّ
ّ
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية ،إال بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.
ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احمل ّكمني وتعتبر بحوثاً
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.
ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.
املجلة(.)info@mashurajournal.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فيس ّر أسرة «مجلة بيت املشورة» أن تضع بني يدي قرائها األفاضل إصدارها
اجلديد «العدد اخلامس» ،والذي يتزامن مع اإلجناز الذي حققته املجلة
ضمن سياستها بتوسيع دائرة النشر وإتاحة البحوث والدراسات للمستفيدين
وذلك بانضمامها ألشهر وأقوى قواعد البيانات الرقمية العلمية واملعتمدة
عاملياً وأكادميياً؛ فقد أصبح بفضل اهلل تعالى محتوى أعداد املجلة متاحاً
على قواعد بيانات «دار املنظومة» ،و«املنهل» ،و«معرفة».
لقد احتوت املجلة يف عددها هذا على جملة من البحوث العلمية األصيلة
املتخصصة ،والتي تنوعت ومتيزت مواضيعها لتشمل مجاالت عدة تتعلق
باالقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،حيث خضعت بحوث هذا العدد حسب
إجراءات املجلة للمراجعة والتحكيم وفق املعايير املهنية واملعتمدة عاملياً،
ليتحقق النفع والهدف املنشود من خالل اإلسهام البحثي والعلمي يف
بناء االقتصاد والنهضة املصرفية وفق الرؤية اإلسالمية ،وهذا ما تسعى
إليه مجلة بيت املشورة غير الربحية من خالل اهتمامها وريادتها يف نشر
البحوث املتخصصة ،ودعمها املعريف بإتاحة الدراسات العلمية للمستفيدين
واملتخصصني.
كما يس ّر أسرة املجلة تواصل القراء واملهتمني وتلقي أفكارهم ومشاركاتهم يف
تطوير املجلة على املستوى العلمي والفني ،فإننا نؤمن بأن مسؤولية املضي
نحو الريادة وبلوغ األهداف تكاملية بني الباحثني والقراء وأسرة التحرير ،لذا
نأمل إحتافنا بآرائكم ومقترحاتكم التي ستكون محل عناية وتقدير من قبلنا،
سائلني املولى عز وجل أن يوفق اجلميع لكل خير.
هيئة حترير املجلة
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أستاذ مساعد قسم أ ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة باجي مختار ــ عنابة ،اجلزائر.
(سلّم البحث للنشر يف 2016 /1 / 31م ،واعتمد للنشر يف 2016 / 3/2م)

امللخص:

تعتبر ماليزيا دولة بارزة ،جنحت يف تطوير سوق مالية إسالمية تتسم بالرواج
واحليوية ،وعرض منتجات وخدمات متنوعة ،سمات جعلتها حتتل مكانة هامة
يف متويل مشاريع التنمية االقتصادية ،وتصبح مركزاً دولياً متخصصاً يف إصدار
األوراق املالية اإلسالمية ،واالستثمار فيها .ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على
البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية ،وإبراز مراحل تطور السوق املالية اإلسالمية
مباليزيا ،وعوامل جناحها .وذلك من خالل :وصف السوق املالية اإلسالمية ،وبنيتها
التحتية ،وحتليل مكونات البنية التحتية ،وبيان دورها يف تطور السوق املالية
اإلسالمية مباليزيا .وتوصل البحث إلى أن تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا،
م َّر بثالث مراحل رئيسة :مرحلة التأسيس ،تبعتها مرحلة القبول ،ثم مرحلة التنمية
االستراتيجية .ومت التركيز ،خالل هذه املراحل ،على إيجاد وتعزيز مكونات البنية
التحتية للسوق املالية اإلسالمية ،واملتمثلة يف :إطار – قانوني ،وتنظيمي ،وضريبي-
مالئم وفعال ،وإطار سليم للحوكمة الشرعية ،وتنمية املهارات البشرية املتخصصة
يف املالية اإلسالمية ،وعرض منتجات وخدمات واسعة ومتنوعة.
الكلمات الدالة :السوق املالية اإلسالمية ،البنية التحتية ،التجربة املاليزية ،مراحل
التطور ،عوامل التطور.
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أ .زوبير بوحلبال

 م2016  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract :
Malaysia is a distinct country that has developed a viable Islamic Capital
Market (ICM), offering a variety of products and services, important in
financing development projects, and an international hub for Islamic securities.
Therefore, the purpose of this paper is to examine ICM infrastructure, highlight
the development stages of the Malaysian ICM, and determine the important
factors contributing to its success; by describing ICM and its infrastructure,
analysing the components of this infrastructure, and showing their roles in the
development of Malaysian ICM. The paper concluded that the development
of Malaysian ICM went by three main stages: descovery then acceptance and
then stratigic devlopment, and during these stages the efforts were focused
on creating and strengthening the components of ICM Infrastructure, which
include: a facilitative and efficient legal, regulatory and tax framework; a
sound Shariah governance system; development of talent specialized in
Islamic finance and a wide range of products and services.
Keywords: Islamic Capital Market, ICM Infrastructure, Malaysian experience,
Development stages, Development factors.
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املقدمة

(1) Securities Commission Malaysia, «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic Capital Market,
July-December 2014, Vol 9 N° 2, p. 21.
(2) Idem.
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السوق املالية اإلسالمية ،سوق متارس فيها النشاطات بطريقة ال تتعارض مع
الدين اإلسالمي ،ومعامالتها قائمة على املبادئ اإلسالمية يف االقتصاد ،وخالية
من عناصر محرمة :كالربا ،وامليسر ،والغرر ،ومنع تداول أسهم الشركات التي
تتاجر يف أنشطة أو مواد محرمة ،حسب الشريعة اإلسالمية .وتعمل السوق املالية
اإلسالمية على تقدمي بديل شرعي للسوق املالية التقليدية ،وتكملة النظام املصريف
اإلسالمي ،من حيث توسيع وتعميق املعامالت املالية اإلسالمية .وباملقارنة مع
املصرفية اإلسالمية والتكافل ،فإن السوق املالية اإلسالمية قطاع حديث ،وال يوجد
عدد كبير من الدول التي قامت بتطويره.
ومن بني أهم العوائق أمام تطور السوق املالية اإلسالمية ،ضعف البنية التحتية
الداعمة لها ،وتشمل البنية التحتية أطر العمل والنشاط املتعلقة بـ :التشريعات،
والضوابط ،والقوانني ،والضرائب ،ورأس املال البشري ،والشريعة .ورغم أن بعض
الدول املسلمة :كالبحرين ،وماليزيا ،واإلمارات العربية املتحدة ،الذين يعتبرون من
بني املراكز الرئيسية للمالية اإلسالمية ،قد طوروا بنيات حتتية متينة ،فإن دوالً
أخرى كثيرة ،تبقى فيها البنية التحتية الداعمة لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية
ضعيفة ،أو غير موجودة متاماً.
من ناحية أخرى ،سعت السلطات املاليزية ،منذ ثمانينات القرن املاضي ،إلى
النهوض بقطاع املالية اإلسالمية ،عبر تنمية نظام مصريف إسالمي يسمح بتعبئة
املوارد املالية الضرورية؛ إلقامة املشاريع ،وإشراك قومية «املاليو» املسلمة يف عملية
التنمية .وأدى النمو السريع والكبير ،لصناعة املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا ،إلى
زيادة حاجتها لسوق مالية إسالمية ،وما توفره من أدوات مطابقة ملبادئ الشريعة،
تعالج من خاللها مشكلة إدارة السيولة .وحظيت هذه السوق باهتمام كبير من قبل
السلطات املاليزية؛ لتطويرها وجعلها سوقاً حيوي ًة وبدي ً
ال منافساً بامتياز للسوق
املالية التقليدية ،وتعرض مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املالية املبتكرة:
ففي نهاية سنة  ،2014قرابة  )((%٥٥من اإلصدارات اإلجمالية للسندات عبارة عن
صكوك ،وحوالي  )((%٧4من األوراق املالية ،املقيدة يف البورصة ،عبارة عن أوراق
مالية مطابقة للشريعة.
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أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية السوق املالية اإلسالمية ،ودورها يف دعم النظام
املصريف اإلسالمي ،وتوسيع العمل باألدوات املالية اإلسالمية .وتعتبر التجربة
املاليزية جتربة متميزة ورائدة يف املجال ،ودراستها ستمكن من وضع إطار توجيهي؛
خللق البنية التحتية الداعمة لتطور السوق املالية اإلسالمية ،وتعزيز مكوناتها يف
الدول املسلمة األخرى.

مشكلة البحث:
يتطلب جناح عملية تطوير السوق املالية اإلسالمية بنية حتتية قوية ،لديها عدة
مظاهر ومكونات ،غائبة بشكل عام داخل كثير من الدول املسلمة .وعملية إيجاد
هذه البنية التحتية وتعزيزها ،يتطلب رفع العديد من التحديات ،ومواجهة عدة
صعوبات وعقبات ،تعاني منها أغلب الدول املسلمة .غير أن ماليزيا جنحت -إلى
حد بعيد -يف تطوير سوق مالية إسالمية رائجة وحيوية .وعليه تتمحور مشكلة
البحث حول التساؤل التالي:
ما مدى مساهمة مكونات البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية يف تطوير السوق
املاليزية؟

حدود البحث:
تركز الدراسة على مناقشة مكونات البنية التحتية الداعمة لتطور السوق املالية
اإلسالمية ،ثم ينحصر تطبيقها يف السوق املالية اإلسالمية مباليزيا .ومت اختيار
التجربة املاليزية كونها جتربة متميزة بأبعادها املختلفة ،ورائدة باإلجنازات احملققة
واالبتكارات املتعددة.

أهداف البحث:
 -1تبيان دور السوق املالية اإلسالمية ،ومكونات البنية التحتية الداعمة لتطورها.
 -2إبراز أهم املراحل التي م َّرت بها عملية تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا.
 -3إبراز الدور الهام الذي لعبته مكونات البنية التحتية ،يف ضمان جناح تطور
السوق املالية اإلسالمية مباليزيا.
 -4االستفادة من جتربة ماليزيا يف وضع سياسات ،ت َّركز على خلق البنية التحتية
وتعزيزها ،بهدف تنمية السوق املالية اإلسالمية يف بقية الدول املسلمة.
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منهج البحث:

الدراسات السابقة:
 -1دراسة :منتدى السلطات التنظيمية لألسواق املالية (،)COMCEC CMR
تناولت الدراسة مفهوم السوق املالية اإلسالمية ،ونشأتها ،وأهم مظاهرها ،وأبرزت
التطورات التي عرفتها عبر مختلف دول العالم .وتوصلت الدراسة إلى أن البنية
التحتية القوية ،تلعب دوراً هاماً يف جناح تطور السوق املالية اإلسالمية يف أية
دولة .وتتكون البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية من أربع مكونات رئيسة :األطر
القانونية والتنظيمية والضريبية ،واحلوكمة الشرعية ،وتنمية املهارات ،واخلدمات
واملنتجات.
2013

(()

 -2دراسة :)(()Razazila Wan Abdullah, Roudaki Jamal and Murray Clark( :قامت
الدراسة بتتبع مسيرة تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،وحتديد أجهزة
الرقابة عليها ،وإبراز إجنازاتها الرائدة .وتوصلت الدراسة إلى أن منو السوق املالية
اإلسالمية مباليزيا ،كان سريعاً وناجحاً مقارنة بالدول املسلمة األخرى .وحظيت
السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،بدعم كبير ومستمر من احلكومة .وارتكزت
عملية تطوير السوق على عدة جوانب هامة :ابتكار املنتجات ،واحلوافز الضريبية،
وتنمية املوارد البشرية ،واألطر التنظيمية ،وحترير السوق ،وحرص أجهزة التنظيم
واملشاركون يف السوق على جعل ماليزيا ،مركزاً دولياً لألسواق املالية اإلسالمية.
 (3)The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organisation of the Islamic CooperationCapital Market Regulator Forum (COMCEC CMR), Report of the Islamic finance task force, Enhancing infrastructure for
Islamic capital market, Published by Securities Commission Malaysia, Capital Market Development Authority Maldives
and Capital Market Board of Turkey, 2013.
(4)Wan Razazila, Wan Abdullah; Roudaki, Jamal and Murray, Clark; The Evolution of The Islamic Capital Market in
Malaysia, Lincoln University, New Zealand, Undated.
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اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي ملعاجلة مشكلة الدراسة .ومت جمع
البيانات واملعلومات املتعلقة باجلوانب املختلفة ملوضوع الدراسة ،من املجالت
العلمية ،واملقاالت املنشورة على مواقع اإلنترنت ،ومن إصدارات الهيئات احمللية
املتنوعة ،يف شكل :أنظمة ،وقوانني ،ودراسات ،وإحصائيات ،نشرت يف مواقعها
اإللكترونية الرسمية .ومت حتليل ،ومناقشة ،وعرض ،هذه البيانات واملعلومات،
بطريقة علمية متناسقة؛ للوصول إلى نتائج البحث.
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 -3دراسة )(( 2007(Abdul Aziz Akhtarzaite( :قامت الدراسة مبتابعة تطور السوق
املالية اإلسالمية مباليزيا ،منذ سنة  ،1٩٩0وفحص دور هيئة األوراق املالية
املاليزية يف تعزيز تطور السوق ،وكذلك دور اإلطار التنظيمي واإلشرايف ،إلى جانب
عرض أهم أدوات االستثمار اإلسالمي بالسوق املاليزية .وتوصلت الدراسة إلى أن
التطور السريع للسوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،كان بفضل بيئة تنظيمية وضريبية
مالئمة ومحفزة ،بيئة مت تصورها وتصميمها من خالل صياغة مخططات توجيهية
وتنفيذها .ويعود الفضل أيضا ،إلى مسايرة صناعة السوق املالية مباليزيا للجهود
احلكومية ،وجتاوبها مع احلوافز املمنوحة لها ،عبر إصدار العديد من املنتجات
املالية القائمة على املبادئ اإلسالمية.
 -4دراسة :املنظمة الدولية لهيئات األسواق املالية ( )(( 2004 ،)IOSCOقامت
الدراسة بتحديد معالم صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ،وبينت دور السوق
املالية اإلسالمية بداخلها ،وعاينت مدى تطور األسواق املالية اإلسالمية عبر
العالم .وتوصلت الدراسة إلى أن خدمات ومنتجات السوق املالية اإلسالمية ،ميكن
إدراجها وتطويرها داخل أية سوق مالية ،تكون منظمة بشكل جيدُ .
ومتثل السوق
املالية اإلسالمية جزءاً من األسواق املالية ككل ،وبالتالي ينبغي أن تتطابق مع
مبادئ وأهداف املنظمة الدولية لهيئات األسواق املالية املتعلقة بـ :حماية املستثمر،
والشفافية واإلفصاح ،وجتنب املخاطر النظامية.
ومتيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ،بتركيزها على مكونات البنية التحتية
للسوق املالية اإلسالمية ،وعلى التجربة املاليزية الرائدة يف تطوير السوق املالية
اإلسالمية؛ من أجل تكوين فكرة شاملة ومفصلة عن املراحل ،واإلجراءات والسياسات
املتبعة ،إلنشاء البنية التحتية الداعمة للسوق املالية اإلسالمية وتعزيزها.

هيكلة البحث:
ملعاجلة مشكلة البحث مت تقسيمه كما يلي:
املبحث األول :السوق املالية اإلسالمية وبنيتها التحتية.
املبحث الثاني :السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ومراحل تطورها.
املبحث الثالث :العوامل الرئيسة املساهمة يف تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا.
( ,»Abdul Aziz, Akhtarzaite; «Capital Market in Islamic Framework : Malaysian Experience )5املوؤمتر العلمي ال�سنوي اخلام�ص
ع�سر حول الأ�سواق املالية والبور�سات ،اآفاق وحتديات ،كلية ال�سريعة والقانون جامعة الإمــارات العربية املتحدة ،غرفة جتارة و�سناعة دبي،
مار�ص .2007

8-6

(6) The International Organization of Securities Commissions (IOSCO); Report of The Islamic Capital Market task
force, July 2004.
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املبحث األول :السوق املالية اإلسالمية وبنيتها التحتية:
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :مفهوم السوق املالية اإلسالمية:

(7) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 2.
(8) Ibid, p 3.
(9) Wan Razazila, Wan Abdullah; et al; op cit, p 1.
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عرف ( ،)(()Abdul Aziz Akhtarzaiteالسوق املالية من خالل الوظيفة التي تؤديها،
واملتمثلة أساسا يف :العمل كآلية لتيسير حتويل األموال القابلة لالستثمار ،من
الوحدات االقتصادية ذات الفائض املالي ،إلى الوحدات االقتصادية ذات العجز
املالي ،عبر بيع أوراق مالية يف شكل أسهم وسندات ،وبالتالي توفر السوق املالية
منصة إلصدار أوراق الدين أو امللكية يف السوق األولية ،وت ّيسر تداولها يف السوق
الثانوية ،ما يوفر نوعاً من السيولة حلاملي هذه األوراق.
وألداء الوظيفة السابقة ،ينبغي وجود ثالثة مشاركني رئيسني يف السوق :املصدرون،
والوسطاء ،واملستثمرون .ويُصدر املصدرون أوراقاً مالية ،بهدف رفع موارد مالية
لتمويل نشاطاتهم املختلفة ،وعادة ما يتكونون من :شركات ،ومؤسسات أعمال،
وحكومات ،ووكاالت حكومية ،وبنوك .ويؤدي الوسطاء ،مثل :سماسرة األوراق املالية،
وبيوت السمسرة ،وبنوك االستثمار ،وظيفة مقابلة احتياجات التمويل للمصدرين،
مع احتياجات االستثمار للمستثمرين ،عبر التكفل بطرح اإلصدارات اجلديدة يف
السوق ،وأخذ عمولة مقابل اخلدمة املقدمة .ويهدف املستثمرون ،من وراء استثمار
الفوائض املالية عبر شراء األوراق املالية ،إلى تقليل املخاطر وتعظيم العوائد.
وال يختلف تعريف السوق املالية اإلسالمية عن تعريف السوق املالية عموما ،ولكن
يضاف إليه ضرورة تطابق نشاط السوق املالية اإلسالمية مع متطلبات الشريعة،
وبالتالي ميكن وصف السوق املالية اإلسالمية على أنها :سوق متارس فيها النشاطات
بطريقة ال تتعارض مع الدين اإلسالمي ،ومعامالتها قائمة على املبادئ اإلسالمية
يف االقتصاد ،وخالية من عناصر محرمة :كالربا ،وامليسر ،والغرر(() ،ومنع تداول
(().
أسهم الشركات التي تتاجر يف أنشطة أو مواد محرمة ،حسب الشريعة اإلسالمية
وتسعى هذه السوق ،لتقدمي بديل شرعي للسوق املالية التقليدية ،وتكملة النظام
املصريف اإلسالمي ،من حيث توسيع وتعميق املعامالت املالية اإلسالمية .ولضمان
التزام أنشطة السوق املالية اإلسالمية مببادئ الشريعة اإلسالمية ،فإنها تخضع
لرقابة وإشراف :الهيئات الشرعية ،واخلبراء ،واملختصني يف مجال فقه املعامالت
املالية.
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وتعتبر السوق املالية اإلسالمية ،قطاعاً متكام ً
ال مع القطاعات األخرى للنظام املالي
اإلسالمي ،وتبرز أهميتها املتزايدة من خالل :دورها يف تعبئة األموال ،وتوجيهها
نحو النشاطات اإلنتاجية ،وتوفير فرص استثمارية؛ إلدارة فوائض األصول املالية
يف املؤسسات املالية اإلسالمية .فإقامة سوق مالية إسالمية يعتبر أكثر من ضرورة؛
لتطوير العمل املصريف اإلسالمي ،ومده بالظروف املالئمة ملنافسة النظام املصريف
التقليدي ،إلى جانب تشجيع األفراد على استثمار الفائض من الدخل يف قنوات
(.)(1
إدخارية ،تؤمن لهم دخ ً
ال إضافياً ومشروعاً ،وتتيح لهم درجة عالية من السيولة

املطلب الثاني :نشأة السوق املالية اإلسالمية:
كانت نشأة السوق املالية اإلسالمية ،بفعل التطورات الكبيرة التي عرفتها املصارف
اإلسالمية وشركات التكافل ،من حيث زيادة حجم أصولها املالية ،التي لم تقابلها
فرص استثمارية بنفس احلجم .فقد برزت احلاجة إلى سوق مالية ميكن االستثمار،
من خاللها ،يف أوراق مالية مطابقة ملبادئ الشريعة؛ األمر الذي دفع ،العديد من
السلطات يف الدول املسلمة ،إلى خلق سندات إسالمية أو صكوك ،متكن املؤسسات
املالية اإلسالمية من إدارة أصولها.
نشأة السوق املالية اإلسالمية ،هو تطور طبيعي يف صناعة املالية اإلسالمية ،مت
خالله خلق أو ابتكار منتجات مالية متنوعة ،ومطابقة ملبادئ الشريعة اإلسالمية.
وعلى أساس أنواع املنتجات املبتكرة ،ميكن متييز املراحل التي مرت بها نشأة السوق
املالية اإلسالمية.
فقد كانت البداية بالسندات اإلسالمية أو الصكوك ،التي تعد أولى أدوات السوق
املالية اإلسالمية .وجاءت أول مبادرة من قبل احلكومة األردنية ،عبر سن القانون
رقم  13لسنة  ،1٩٧٨والذي سمح للمصرف األردني اإلسالمي بإصدار سندات
إسالمية عرفت بسندات املقارضة ،وتبعه سن قانون سندات املقارضة (،)1٩٨1
لتنمية أمالك األوقاف األردنية .وحدثت مبادرة مماثلة يف باكستان ،عبر سن قانون
خاص سمي :مرسوم شركات املضاربة واملضاربات ( ،)1٩٨0املتمم بقواعد شركات
املضاربة واملضاربات ( .)((()1٩٨1ورغم أن احلكومتني األردنية والباكستانية ،كانتا
السباقتني لوضع إطار قانوني خاص بإصدار السندات اإلسالمية ،إال أن أول إصدار
كان مببادرة من احلكومة املاليزية ،بعد سن قانون االستثمار احلكومي (،)1٩٨3
( )10ن�سري ،رائد و�سو�سان خديجة؛ «ال�سروط الفنية واملهنية لإن�ساء ال�سوق املالية الإ�سالمية» ،املوؤمتر الدويل التا�سع لالقت�ساد والتمويل الإ�سالمي،
ا�سطنبول ،تركيا� 10-09 ،سبتمرب (� ،(01ص .4
(11) IOSCO; Report of The Islamic Capital Market task force, op cit, p 28-27.
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تعيني األسهم املطابقة للشريعة ،ساهم أيضا يف وضع مؤشرات أسهم إسالمية،
تقيس األداء وتستخدم كمرجع لتقييم األوراق املالية اإلسالمية .وأُدرج أول مؤشر
لألسهم اإلسالمية يف بورصة ماليزيا ،يف مايو ((() .1٩٩6ولم يتوقف توسع تشكيلة
منتجات السوق املالية اإلسالمية عند املؤشرات اإلسالمية ،بل شمل أيضا املنتجات
اإلسالمية إلدارة املخاطر ،وذلك لتلبية جميع احتياجات الراغبني يف االستثمار أو
((().
إدارة املخاطر ،عبر منتجات مالية تتطابق مع مبادئ الشريعة

(12) Sudin, Haron; Towards Developing a Successful Islamic Financial System : A Lesson From Malaysia, Kuala Lumpur
Business School, Working Paper Series 2004 ,003, p 6.
(13) IOSCO; Report of The Islamic Capital Market task force, op cit.
(14) Idem.
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الذي مكن احلكومة املاليزية من إصدار شهادات استثمار على أسس إسالمية،
يستطيع البنك اإلسالمي املاليزي االستثمار فيها للوفاء مبتطلبات السيولة املقررة،
فضال عن توظيف موارده املالية العاطلة((() .وبعد إصدار السندات اإلسالمية يف
ماليزيا ،أصدرت احلكومة الكويتية سندات من دون فوائد ،وأصدرت إيران سندات
املشاركة ،القائمة على أساس مبدأ املضاربة .ليتوسع إصدار الصكوك ،ويشمل عدة
أسواق مالية منتشرة عبر أرجاء العالم.
بعد الصكوك أو السندات اإلسالمية ،حتولت اجلهود نحو وضع معايير خاصة من
قبل علماء الشريعة ،يتم على أساسها حتديد األسهم املطابقة للشريعة ومراجعتها،
ويتم اإلعالن عنها يف قوائم خاصة ،تسهل عملية البحث عن هذه األسهم ،وتعيينها
من جانب املستثمرين احلريصني على احترام مبادئ الشريعة .ووضعت أول قائمة
لألسهم املطابقة للشريعة يف ماليزيا سنة  ،1٩٨3مببادرة من بنك إسالم ماليزيا
احملدود .وبعدها أخذت العملية شكال رسميا ،فقد أصبحت مهمة وضع معايير
املطابقة الشرعية ،وحتديد األسهم املصادق عليها شرعيا ،من مهام هيئة األوراق
املالية املاليزية ،التي نشرت أول قائمة لألسهم املطابقة للشريعة يف يونيو .1٩٩٧
توافر الصكوك واألسهم املطابقة للشريعة ،سمح بإنشاء صناديق لالستثمار
اإلسالمي ،تختص بتعبئة املوارد املالية ،واستثمارها وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية.
ولم ميض زمن طويل ،حتى زادت حركة إنشاء هذه الصناديق وزاد عددها .وكان
صندوق الدخل أمانة ( )The Amana Income Fundأول صندوق أسهم إسالمية،
تأسس يف الواليات املتحدة األمريكية ،يف يونيو  ،1٩٨6من قبل منظمة األمانة
اإلسالمية لشمال أمريكا ( :)The North American Islamic Trustوهي منظمة يف
والية (إنديانا) تشرف على متويل املساجد يف الواليات املتحدة.
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املطلب الثالث :البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية:
وفيه أربعة فروع:
الفرع األول :اإلطار القانوني والتنظيمي والضريبي:
يعتبر اإلطار القانوني والتنظيمي والضريبي ،الركيزة األساسية للسوق املالية
اإلسالمية ،فشمولية ووضوح هذا اإلطار من األمور الضرورية؛ لتشجيع تطور
السوق املالية اإلسالمية بشكل منتظم ،مبا أنه يوفر األساس السليم والباعث على
تنمية املنتجات واخلدمات ،ويضمن وجود نظام إشراف فعال ،يزيد ثقة املستثمرين،
ويشجع على زيادة املشاركني يف السوق((().
بالنسبة لإلطار القانوني ،فقد نتج عن غياب نظام إسالمي شامل ،لفترة طويلة من
الزمن ،غياب البنية التحتية القانونية ،التي بإمكانها دعم استخدام املعامالت املالية
اإلسالمية يف الزمن الراهن ،فالتطبيق الناجح للشريعة اإلسالمية يف املعامالت
املالية املعاصرة ،يتطلب توفير البنية التحتية القانونية الداعمة له((() .ومبا أن أغلب
الدول املسلمة تبنت ،سوا ًء اإلطار القانوني العام أو القانون املدني ،فإن أنظمتها
القانونية ال حتتوي على قوانني وتشريعات ،تعالج اخلصائص الفريدة للمنتجات
املالية اإلسالمية .وهو ما يدعو إلى سن قوانني وتشريعات خاصة ،ميكنها دعم
وترقية صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية .وجتدر اإلشارة إلى ضرورة جتنب سن
قوانني ،يف شكل عبارات وبنود عامة ،تنقصها تفاصيل مختلف أمناط التمويل
اإلسالمي ،وإغفال على سبيل املثال :معاجلة منع تداول األصول احلقيقية ،وحيازة
حصص امللكية ،وغياب إجراءات تعالج ازدواجية الضرائب يف املعامالت املالية
اإلسالمية ،أما محاولة سد النقائص من خالل الضوابط التنظيمية ،فلن يعترف بها
داخل احملاكم القانونية ،وبالتالي هناك حاجة لسن قوانني مفصلة ،تشمل املبادئ
اإلسالمية للمعامالت املالية ،واإلجراءات اإلدارية للقيام بهذه األنشطة.
وينبغي أن ترتكز منتجات السوق املالية اإلسالمية على وثائق قانونية سليمة،
حتدد حقوق وواجبات جميع األطراف ،والنظام الذي بداخله ،مثل هذه احلقوق
والواجبات ،يتم مراعاتها بشكل قانوني((() كذلك ،غياب احملاكم اإلسالمية يف أغلب
الدول املسلمة ،جعل العقود اإلسالمية غير ملزمة قانونياً ،ما يزيد من املخاطر
القانونية لهذه العقود .ومن غير املتوقع تغيير النظام القضائي بأكمله ،إال أنه
(15) COMCEC CMR; op cit, p 4.
(16) Ahmed, Habib; «Islamic law, adaptability and financial development», Islamic Economic Studies, Vol. 13, No. 2,
IRTI, February 2006, p 92.
(17) COMCEC CMR; op cit, p 5.
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(18) Ahmed, Habib; op cit, p 49-59.
(19) COMCEC CMR; op cit, p 4.

( )(0ن�سري ،رائد و�سو�سان خديجة؛ مرجع �سبق ذكره� ،ص .6

(21) IOSCO; Report of The Islamic Capital Market task force, op cit, p 50.

(22) The International Organization of Securities Commissions (IOSCO); Analysis of the application of IOSCO’s
objectives and principles of securities regulation for Islamic securities products, September 2008, p 32.
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ميكن تأسيس محكمة إسالمية خاصة ،قادرة على فهم العقود املالية اإلسالمية
والزام تنفيذها ،وإنشاء مراكز حتكيم لتسوية النزاعات املتعلقة باملصرفية واملالية
((().
اإلسالمية
من ناحية أخرى ،يقوم اإلطار التنظيمي ،ملنتجات وخدمات السوق املالية اإلسالمية،
على مقاربة تهدف إلى حتقيق اإلفصاح والشفافية((() ،نظرا لكون اإلفصاح والشفافية
يوفران جوا من الثقة بني املتعاملني ،وهما مطلبان شرعيان مستمدان من شروط
العقود املالية ،فال تصح العقود إال بانتفاء اجلهالة ،وشرطا االفصاح والشفافية
كفيالن بنفي اجلهالة عن السوق املالية اإلسالمية( .)(1وحتى تكون منتجات وخدمات
السوق املالية اإلسالمية ،مقبولة من طرف جميع املستثمرين واملصدرين ،فمن
الضروري أن تتطابق مع املبادئ املقبولة عامليا لتنظيم األسواق املالية ،أي :ينبغي
عليها توفير نفس مستوى احلماية للمستثمرين ،وتُعرض داخل أسواق عادلة،
وكفؤة ،وشفافة .فقد نصت أهداف ضبط األسواق املالية للمنظمة الدولية لهيئات
األسواق املالية ( )IOSCOعلى :حماية املستثمر ،والشفافية واإلفصاح ،وجتنب
املخاطر النظامية.
وضمن تقرير أعده فريق العمل حول السوق املالية اإلسالمية ،التابع للمنظمة
الدولية لهيئات األسواق املالية ( ،)IOSCO Task Force on ICMيف يوليو  ،2004حول
وضعية التنمية والتنظيم يف السوق املالية اإلسالمية عبر العالم ،خلص فيه إلى أن:
السوق املالية اإلسالمية متثل جزءاً هاماً من أسواق األوراق املالية ككل ،ومبادئ
وأطر ضبط األوراق املالية التقليدية تطبق  -باملثل  -على السوق املالية اإلسالمية،
باإلضافة إلى عمليات املطابقة الشرعية((() .وبعدها يف سبتمبر  ،200٨مت نشر
تقرير الحق بعنوان :تقرير املالية اإلسالمية للمنظمة الدولية لهيئات األسواق املالية:
حتليل مدى تطبيق مبادئ وأهداف تنظيم األوراق املالية للمنظمة الدولية على
منتجات األوراق املالية اإلسالمية ،لتقييم مدى مالءمة املبادئ اجلوهرية للمنظمة
الدولية ،ملنتجات وممارسات املالية اإلسالمية .ولم يكشف التقرير يف حتليله ،عن
أ ّية مشاكل بالنسبة النسجام املبادئ اجلوهرية ،للمنظمة الدولية لهيئات األسواق
املالية ،مع سوق األوراق املالية اإلسالمية(((()) ،والنتائج يف املجمل ،متوافقة بشكل
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عام مع نتائج تقرير املنظمة الدولية لهيئات األسواق املالية لسنة  ،)((( 2004من
حيث عدم وجود حاجة لتصميم مبادئ تنظيمية منفصلة ،مبا أن مبادئ وأهداف،
املنظمة الدولية لضبط األوراق املالية ،ميكن تطبيقها على السوق املالية اإلسالمية.
أما بالنسبة لإلطار الضريبي ،فإن األوراق املالية اإلسالمية ،حتتاج لنظام ضريبي
شامل يعالج املسائل املتعلقة بحيادية الضرائب ،إلى جانب حوافز ضريبية مالئمة،
((().
تسرع من وتيرة تطورها ،وتشجع على االبتكار وتطوير منتجات جديدة
الفرع الثاني :احلوكمة الشرعية:
هو النظام ،الذي يتم من خالله ،التأكد من مطابقة معامالت السوق املالية
اإلسالمية مع الشريعة((() .وحسب املبادئ اإلرشادية لنظام الضوابط الشرعية،
الصادرة عن مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية((() ،فإن نظام الضوابط الشرعية:
هو النظام الذي يشير إلى مجموعة من الترتيبات املؤسساتية والتنظيمية ،التي
تتأكد من خاللها ،مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ،أن هناك إشرافاً شرعياً
فعاالً ومستق ً
ال ،على كل وحدة من الهياكل ،واإلجراءات املتعلقة بإصدار القرارات
الشرعية واملراجعة الشرعية ،ونشرها بني مراقبي االلتزامات الشرعية .وتهدف
املبادئ اإلرشادية إلى :إبراز أهمية السلطات اإلشرافية بشكل خاص ،واألطراف
ذات املصلحة يف الصناعة بشكل عام ،ومكونات النظام السليم للحوكمة الشرعية،
((()
خاصة ما يتعلق بكفاءة ،واستقاللية ،وسرية هيئات الشريعة ،وثبات مبادئ عملها
وال ينبغي وضع عبء التأكد من وجود نظام سليم وفعال للضوابط الشرعية ،على
كاهل أعضاء الهيئة الشرعية وحدهم ،بل يجب أن يؤدي كل أصحاب املصالح يف
صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية دورهم ،مبا فيهم :العمالء ،واإلدارة ،واملساهمون،
((().
والسلطات اإلشرافية
ومن أجل فعالية وسالمة إطار احلوكمة الشرعية ،فمن الضروري دمج مبادئ
احلوكمة الشرعية يف القوانني احمللية ،للسلطة املعنية ،وإال ستكون هذه املبادئ
غير ملزمة من الناحية القانونية ،وسيصبح من املستحيل وضع آلياتها حيز التنفيذ.
فمن أجل تطابق املعامالت املالية مع الشريعة ،فهي بحاجة إلى آليات ضامنة ،تتمتع

(23) Iosco); Report Of The Islamic Capital Market Task Force, Op Cit, P 72.
(24) Comcec Cmr; Op Cit, P 5.
(25) Ibid, p 6-5.

( )(6جمل�ص اخلدمات املالية الإ�سالمية؛ املبادئ الإر�سادية لنظم ال�سوابط ال�سرعية للموؤ�س�سات التي تقدم خدمات مالية اإ�سالمية ،كوالملبور ،ماليزيا،
دي�سمرب � ،(009ص .5-3
(27) comcec cmr; op cit.

( )(8جمل�ص اخلدمات املالية الإ�سالمية؛ مرجع �سبق ذكره.7-6 ،
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باملصداقية والسلطة القانونية

((().

الفرع الثالث :تنمية املهارات البشرية:

(29) Comcec Cmr; Op Cit.
(30) Ibid, p 6-7.
(31) Finance Accreditation Agency (FAA); Talent Development Survey, REDmoney, Kuala Lumpur, Malaysia, 2014, p 6-7
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كثرة اليد العاملة املتعلمة واملاهرة ،وكيفية احملافظة عليها ،عوامل أساسية
الستمرارية تطور صناعة املالية اإلسالمية ،فرأس املال الفكري البشري ،هو
العامل احملدد واحملافظ على أداء وتنافسية هذه الصناعة .ولقد خلق توسع املالية
اإلسالمية حول العالم ،حاجة ملحة ملجموعة واسعة من املهارات املدربة يف املالية
اإلسالمية .غير أنه يف دراسة قامت بها مؤسسة دلويت ( ،)Deloitteيف سنة ،2010
شملت رواد املالية اإلسالمية يف منطقة اخلليج ،توصلت فيها إلى نتائج مقلقة
للغاية ،فقد أشارت النتائج إلى أن :أكثر من  %60من املمارسني واملهنيني يف املالية
اإلسالمية ،يحتاجون إلى تدريب إضايف وتنمية القدرات ،و %1٨,٥من املستجوبني
فقط ،يعتقدون بأن مؤسسات املالية اإلسالمية ،يف دول مجلس التعاون اخلليجي،
مزودة بفرق العمل املناسبة ،وتضم أفراداً ميلكون املقدار الكايف من املعرفة واخلبرة،
للتعامل مع التحديات املستقبلية للصناعة( .)(1ويف دراسة أخرى ،سنة  ،2014قامت
بإعدادها وكالة االعتماد املالي ( ،)-Finance Accreditation Agency –FAAوهي
دراسة شاملة ،حول الوضعية احلالية واملتطلبات املستقبلة ،خلدمات تنمية رأس
املال البشري داخل الصناعة املالية اإلسالمية .وشملت الدراسة مجموعة واسعة
من املمارسني داخل الصناعة ،ومقدمي خدمات التدريب حول العالم ،ومن جميع
األسواق املالية اإلسالمية الرئيسة .وعاجلت مجموعة من املجاالت واملواضيع ،من
أهمها :املشاكل التي تعاني منها املوارد البشرية العاملة بالصناعة املالية اإلسالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن %٧٩ :من املستجوبني يعتقدون بأن العدد احلالي،
لألشخاص العاملني يف صناعة املالية اإلسالمية ،غير كايف ملقابلة احتياجات
الصناعة ،و %6٩يعتقدون بأن منظمتهم متلك مستوى مرضي من الكفاءات ،غير
أنهم أشاروا إلى اخلبرة الشرعية ،واملعرفة املالية اإلسالمية ،واخلبرة التطبيقية،
كأهم النقائص((() .وهو ما يفتح املجال واسعاً أمام مؤسسات التعليم ،القتحام مجال
التدريس والتدريب املتخصصني يف املالية اإلسالمية ،وعرض برامج متكن من
احلصول على شهادات مهنية وأكادميية.
ومن بني الصعوبات والتحديات األخرى ،التي يواجهها قطاع املالية اإلسالمية ،يف
مجال التعليم والتدريب:
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 عدم تطابق الطلب مع العرض ،الناجت عن كون برامج املالية اإلسالمية يفاجلامعات غير مناسبة ،أو قليلة التناسب ،مع االحتياجات املتغيرة باستمرار
للصناعة؛ بسبب عدم استشارة الصناعة عند تصميم هذه البرامج .وعدد
اجلامعات ،التي تعرض دروساً مرتبطة باملالية اإلسالمية يبقى صغيراً
نسبياً ،مقارنة بعدد الكفاءات املطلوبة من قبل صناعة املالية اإلسالمية.

 احلصول على الكفاءات واملهارات الصحيحة ،حيث أن هناك مهاراتمشتركة بني املالية اإلسالمية والتقليدية ،لكن توجد مهارات خاصة ،ينبغي
توفرها يف األشخاص العاملني يف مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية،
من بني أهمها :القدرة على اكتشاف مخاطر عدم التطابق مع الشريعة
وحتديدها ،سوا ًء بالنسبة للعمليات اليومية يف املؤسسة املالية اإلسالمية ،أو
((().
بالنسبة لهيكل املنتج النهائي املسوق للزبائن

الفرع الرابع :املنتجات واخلدمات:
تعتبر املنتجات واخلدمات عام ً
ال هاماً يف تنمية السوق املالية اإلسالمية .وبشكل
عام ،مت استخدام مقاربتني لتنمية منتجات وخدمات املالية اإلسالمية :تعتمد
املقاربة األولى على تكييف املنتجات واخلدمات التقليدية ،املقبولة عموما من وجهة
نظر إسالمية ،وتعديلها من خالل نزع العناصر احملرمة ،وجعلها مطابقة ملبادئ
الشريعة ،وتعتمد املقاربة الثانية على استخدام مبادئ الشريعة املختلفة ،خللق
وابتكار منتجات وخدمات جديدة.
ومن املتوقع أن يؤدي وضوح االختالف ،بني منتجات السوق املالية اإلسالمية
والتقليدية ،إلى زيادة الطلب على املنتجات اإلسالمية ،فضال عن جذب فئات
جديدة من املستثمرين .وتتطلب اجلهود املبذولة خللق منتجات مبتكرة ،جهوداً
أخرى مشابهة ،لتوعية املشاركني يف السوق وحثهم على التعامل باملنتجات املبتكرة،
مبا أن هذه املنتجات ستكون جديدة بالنسبة لهم .كذلك ،ينبغي على املستثمرين
وضع توقعات معقولة ،بالنسبة لوقت ومقدار العائد ،عند االستثمار يف املنتجات
اجلديدة .وعند تصميم منتجات وخدمات السوق املالية اإلسالمية ،ينبغي األخذ
بعني االعتبار العوامل التالية :التطابق مع الشريعة ،ورواج املنتجات يف السوق،
((().
وشبكة توزيع مناسبة
(32) Comcec Cmr; Op Cit.
(33) Ibid, 7-9.
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املبحث الثاني :السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ومراحل تطورها:
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :الهيئات املنظمة للسوق املالية اإلسالمية مباليزيا:

(34) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 2.
(35) Bursa Malaysia (website); 2015. Available from: http://www.bursamalaysia.com
(36) Securities Commission Malaysia (website); 2015. Available from: http://www.sc.com.my/
(37) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 3.
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وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :بورصة ماليزيا:
بورصة ماليزيا عبارة عن سوق متكاملة ،تعرض مجموعة من اخلدمات املتعلقة
باألوراق املالية ،تشمل :التداول ،واملقاصة ،والتسوية ،وخدمات احلفظ((() .وتتكفل
بورصة ماليزيا مبهمة احلفاظ على عدالة وحسن سير عمليات السوق ،املتعلقة
باألوراق املالية واملشتقات املتداولة عبر هياكلها .ومن واجبات بورصة ماليزيا
ضمان شفافية وكفاءة ،إجراءات التسوية واملقاصة للصفقات التي تتم عبر
هياكلها ،باإلضافة إلى وضع إطار تنظيمي وإشرايف شامل وفعال ،لضبط السوق
واملشاركني فيها ،ونشر العديد من القواعد والضوابط ،التي ينبغي مراعاتها من
قبل الشركات ،سوا ًء عند القيد يف السوق أو بعده .وتهدف بورصة ماليزيا إلى:
حماية املستثمرين ،ورفع الشفافية ،ونوعية املمارسات ،واحلوكمة ،وسالمة السوق،
((().
وزيادة ثقة املشاركني
الفرع الثاني :هيئة األوراق املالية:
هيئة األوراق املالية ،هي سلطة تنظيم وتطوير السوق املالية مباليزيا .وتتمثل
املهام الرئيسة للهيئة يف :احلفاظ على عدالة ،وكفاءة ،وسالمة ،وشفافية،
أسواق األوراق املالية واملشتقات ،وترقيتها وتيسير تطورها بشكل متناسق ،يرفع
قدرات االبتكار واملنافسة .ولدى الهيئة العديد من الوظائف التنظيمية ،القائمة
على أساس مسؤوليتها يف حماية املستثمر((() ،وضبط نشاطات مؤسسات السوق
واإلشراف عليها ،وتشجيع ترقية سوق األوراق املالية التقليدية واإلسالمية ،وسوق
((().
املستقبليات
الفرع الثالث :مجلس االستشارة الشرعية لهيئة األوراق املالية:
تأسس املجلس يف  16مايو  ،1٩٩6وأوكلت له مهمة ضمان تطابق عمليات السوق
املالية اإلسالمية مع مبادئ الشريعة .ويشمل مجال اختصاص املجلس :نصح هيئة
السوق حول جميع املسائل املتعلقة بالتنمية الشاملة للسوق املالية اإلسالمية ،والعمل
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كمرجع مركزي للقضايا الشرعية املرتبطة بالسوق املالية اإلسالمية ،والسهر
على انسجام وتوافق اآلراء الفقهية املرتبطة بصفقات السوق املالية اإلسالمية.
وبالتالي فإن الوظيفة الرئيسية للمجلس ،تتمثل يف توحيد قواعد الشريعة على
املستوى الوطني؛ لزيادة الثقة واألمان بني الفاعلني يف السوق واملؤسسات املالية
واملستثمرين((() ،باإلضافة إلى أن املجلس مكلف بتحديد مدى مطابقة أدوات السوق
املالية التقليدية مع مبادئ الشريعة ،وسير عملية إدراج أسهم الشركات يف بورصة
ماليزيا ،حتت خانة (مطابق للشريعة)((().

املطلب الثاني :منتجات السوق املالية اإلسالمية مباليزيا:
وفيه خمسة فروع:
الفرع األول :الصكوك (السندات اإلسالمية):
يتطلب إصدار السندات اإلسالمية تطبيق أحد مبادئ الشريعة ،مثل :اإلجارة،
واملضاربة ،واملرابحة ،واملشاركة ،والبيع بالثمن اآلجل ،واالستصناع .وتصدر
الصكوك يف ماليزيا بكل من العملة احمللية (الرجنيت املاليزي) ،والعمالت الدولية،
وبالتالي تقدم فرصا استثمارية متنوعة جلميع املستثمرين احملليني واألجانب ،وكذلك
للمنشآت احمللية والدولية ،الراغبة يف رفع األموال من السوق املالية اإلسالمية
مباليزيا .وتعتبر الصكوك اخليار املفضل للشركات ،لرفع األموال أو زيادة األرباح
وعوائد االستثمارات ،ويعود ذلك للطلب القوي عليها من قبل املستثمرين ،وأسعارها
(.)(1
التنافسية ،وإمكانية إصدارها بتكاليف منخفضة
الفرع الثاني :األوراق املالية املطابقة للشريعة:
تتمثل يف األسهم العادية ،وحقوق االكتتاب يف األسهم .وتصدر من قبل شركات
تتطابق مع معايير مجلس االستشارة الشرعية ،وتعرف على أنها شركات مصادق
عليها شرعياً أو مطابقة للشريعة .ويوجد يف بورصة ماليزيا أوراق مالية كثيرة
مطابقة للشريعة ،تسمح للمستثمرين بتنويع محفظة استثماراتهم ،عبر مجموعة
كبيرة من الصناعات .ومنذ إدخال معايير املصادقة الشرعية ،ارتفع عدد األوراق
((()،
املالية اإلسالمية من 4٧٨ :يف سنة  ،)((( 1٩٩٧إلى  6٧3يف نهاية سنة 2014
(38) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 11-12.
(39) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 4.
(40) Ibid, p 21-23.
(41) Ibid, p6.
(42) Securities Commission Malaysia, «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic Capital Market,
op cit, p21.
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بعدما وصل إلى حده األقصى بـ  ٨٧٩يف سنة 200٧
الفرع الثالث :صناديق االستثمار القائمة على الشريعة:
هي صناديق استثمار مشترك ،متنح الفرصة للمستثمرين لالستثمار يف محفظة
متنوعة من األوراق املالية املطابقة للشريعة ،مثل :األسهم املطابقة للشريعة،
والسندات اإلسالمية ،والودائع اإلسالمية ،وأدوات السوق النقدية اإلسالمية.
وتس َّير من قبل مسيرين محترفني وفق مبادئ الشريعة ،حيث يلزمهم القانون على
تعيني مستشارين يف الشريعة ،يقدموا لهم النصائح ،ويضمنوا مطابقة عمليات
االستثمار وإدارة احملافظ مع مبادئ الشريعة .وعرفت صناديق االستثمار املطابقة
للشريعة مباليزيا منوا معتبرا ،من :صندوقني يف سنة  ،1٩٩3إلى أكثر من 1٨٨
صندوق يف نهاية سنة  ،2014وبلغت القيمة الصافية ألصولها يف نهاية سنة ،2014
قيمة  46,٧مليار رجنيت ماليزي ،مقارنة بـ  ٩,٧مليار يف سنة  .)((( 2004وتعتبر
صناعة صناديق االستثمار اإلسالمي مباليزيا األولى عامليا ،من حيث عدد صناديق
االستثمار اإلسالمي ،التي بلغت نسبة  %24من إجمالي عدد الصناديق اإلسالمية
يف العالم ،يف نهاية الربع الثالث من سنة  ،201٥والثانية خلف من حيث إجمالي
األصول اإلسالمية املدارة عامليا ،واملقدرة بنسبة .)((( %2٨
الفرع الرابع :الصندوق املتداول للمؤشرات اإلسالمية:
هو صندوق يطرح حصصاً للتداول يف البورصة ،ويتعقب مؤشرات األسهم املطابقة
للشريعة .ومن مزايا االستثمار يف هذا الصندوق التنويع ،مبا أنه يستثمر يف محفظة
كبيرة من األوراق املالية ،وحد أدنى منخفض لقيمة االستثمار ،وسيولة عالية ،مبا
أنه متداول بكثرة وباستمرار يف بورصة ماليزيا .وتأسس أول صندوق متداول
للمؤشرات املطابقة للشريعة ،يف املنطقة اآلسيوية ،مباليزيا يف يناير  ،200٨ويعرف
بـاسم (،)-2٥ MyETF DJIM– 25 MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia Titan
وعرفت القيمة الصافية ألصول الصندوق ارتفاعاً هاماً ،من 4٨2 :مليون رجنيت
ماليزي يف سنة  ،200٨إلى  6٥6مليون يف سنة  ،200٩ما ميثل نسبة  %٥6من حجم
ً
هذه الصناديق
محليا((().
الفرع اخلامس :الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري:
هي وسيلة لالستثمار املشترك ،تقوم على جتميع األموال من املستثمرين ،وشراء
((().

(44) Securities Commission Malaysia (website); op cit.

( )45بنك نيجارا ماليزيا« ،تقرير املركز الدويل املاليزي للمالية الإ�سالمية (� ،»)MIFCسناعة ال�سناديق الإ�سالمية :مراجعة والروؤية امل�ستقبلية ،(015
كواللمبور ماليزيا ،دي�سمرب (015م� ،ص .5
(46) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 21.
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(43) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 6.
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العقارات ،وإدارتها ،وبيعها عبر أدوات السوق املالية املطابقة للشريعة .وتتمتع
صناديق االستثمار العقاري مبيزة املزج بني العقارات وصناديق االستثمار ،واحلامل
حلصة يف الصندوق ،ميلك يف الواقع حصة من مجموعة عقارات ،ما يجعل الصندوق
أداة فعالة ،متكن املستثمرين الدوليني من االستثمار يف األمالك العقارية ،دون أية
صعوبات ومسؤوليات تتعلق بامللكية املباشرة لتلك العقارات .وأقيم أول صندوق
استثمار عقاري يف سنة  ،2006بحجم قدره  1٨0مليون رجنيت ماليزي((() ،وارتفع
((().
عدد الصناديق إلى  16صندوق يف سنة  ،2014من بينهم  3صناديق إسالمية
ورغم العدد الصغير للصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري يف ماليزيا ،فإن رأس
مالها السوقي عرف منواً كبيراً :من  1٨0مليون رجنيت ماليزي يف سنة ،2006
.
ارتفع إلى  1,٨مليار يف نهاية سنة ((() ،200٩ثم إلى  1٥,06مليار يف نهاية (2014)(1
واجلدول ( )1يبني بعض اإلحصائيات البارزة عن السوق املالية اإلسالمية يف
ماليزيا ،مقارنة بالسوق املالية ككل.

(47) Ibid, p 21-22.
(48) Securities Commission Malaysia; «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic Capital Market,
op cit, p23.
(49) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 22.
(50) Securities Commission Malaysia; «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic Capital Market,
op cit.
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اجلدول ( :)1السوق املالية اإلسالمية مباليزيا
البيان

2006
األوراق املالية املطابقة للشريعة

عدد الصناديق اإلسالمية لالستثمار املشترك
القيمة الصافية ألصول الصناديق اإلسالمية
8,91
لالستثمار املشترك (مليار رجنيت)
النسبة من القيمة الصافية ألصول صناديق
8% 8,1
االستثمار اإلجمالية
صناديق املؤشرات اإلسالمية املتداولة
94

-

عدد صناديق املؤشرات اإلسالمية املتداولة
الرسملة السوقية لصناديق املؤشرات
اإلسالمية املتداولة (مليار رجنيت)
النسبة من رسملة صناديق املؤشرات املتداولة
اإلجمالية
الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري
عدد الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري
الرسملة السوقية للصناديق اإلسالمية
لالستثمار العقاري (مليار رجنيت)
النسبة من الرسملة السوقية لصناديق
االستثمار العقاري اإلجمالية

846

673

% 88

% 74,3

756,09

1012,14

% 59,29

% 61,3

155

188

24,04
% 10,6

1
0,63
% 50

-

3

-

2,34

-

% 22

46,66
% 13,6

2
0,31
%31

3
15,06
% 42,2

الصكوك

حجم الصكوك املصدرة (مليار رجنيت)

النسبة من حجم السندات اإلجمالية املصدرة
حجم رصيد الصكوك (مليار رجنيت)

النسبة من رصيد السندات اإلجمالية

12,39

30,24

272,76

% 28,8

% 57

% 53,4

102,85

181

576,31

% 46,76

% 57

% 51,9

Source: Securities Commission Malaysia, «Malaysian ICM», Bi-annual bulletin on the Malaysian Islamic
Capital Market, op cit, p. 22-21. Quarterly bulletin of Malaysian Islamic Capital Market, December 2010,
Vol 5 No 4, p 15-14. Quarterly bulletin of Malaysian Islamic Capital Market, November 2006, Vol 1 No
3, p18.
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عدد األوراق املالية املطابقة للشريعة
النسبة من مجموع األوراق املالية املقيدة يف
% 86
السوق
رسملة األوراق املالية املطابقة للشريعة (مليار
494,24
رجنيت)
النسبة من مجموع رسملة السوق
% 64,26
الصناديق اإلسالمية لالستثمار املشترك
886

2010

2014
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املطلب الثالث :مراحل تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا:
م َّر تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا بعدة مراحل ،حددها «وان عبد اهلل وان
رازازيال وآخرون» يف ثالثة مراحل أساسية ،سيتم التطرق إليها يف الفروع الثالثة
التالية:
الفرع األول :مرحلة التأسيس ( 1983ـ :)1992
وهي مرحلة عرفت نشأة الفاعلني األوائل يف السوق ،وتطوير أدوات مالية تتطابق
مع الشريعة اإلسالمية ،وإصدار أولى األوراق املالية اإلسالمية يف السوق األولية.
وم ّثَل النمو السريع لقطاع املصرفية اإلسالمية والتكافل ،يف هذه املرحلة ،القاعدة
األساسية لتطوير السوق املالية اإلسالمية .فكما هو احلال بالنسبة للقطاع املالي
التقليدي ،ينبغي أن يكتمل قطاع التكافل واملصرفية اإلسالمية ،ويتوسع من خالل
السوق املالية اإلسالمية .وميكن متييز أهم احملطات املوالية ،خالل هذه املرحلة:
 تشريع احلكومة املاليزية لـقانون املصرفية اإلسالمية يف سنة  ،1٩٨3وتبعه إنشاءأول بنك إسالمي (بنك إسالم ماليزيا احملدود) يف نفس السنة ((() .وسن قانون
االستثمار احلكومي ( ،)1٩٨3لتمكني احلكومة من إصدار شهادات استثمار على
أسس إسالمية ،يستطيع البنك اإلسالمي االستثمار فيها ،للوفاء مبتطلبات السيولة
املقررة ،فضال عن توظيف موارده املالية العاطلة((().
 تأسيس اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا يف سنة  ،1٩٨3وهي جامعة تقدمإلى اليوم ،برامج تعليمية متكاملة يف :االقتصاد ،واملالية اإلسالمية ،والقانون،
والفقه ،والعلوم االنسانية واالجتماعية ،والهندسة ،والطب والعلوم األخرى .وتتمثل
املهمة الرئيسة للجامعة ،يف تكوين خريجني بقيم إسالمية راقية ،يف شتى مجاالت
العلوم( .((5وقد ساهمت بشكل كبير يف تكوين املوارد البشرية الالزمة ،لتطور
صناعة املالية اإلسالمية ككل.
 تشريع احلكومة املاليزية لـقانون التكافل يف سنة  ،1٩٨4الذي أدى إلى إنشاء شركةتكافل ماليزيا احملدودة ،وهي شركة تأمني قائمة على أسس الشريعة اإلسالمية.
 بداية عملية التطور الفعلي للسوق مع إصدار شركة ( ،)Shell MDS Sdn Bhdأولىالسندات اإلسالمية يف ماليزيا ،سنة  .1٩٩0وقيد بنك إسالم ماليزيا يف لوحة
التداول الرئيسية لبورصة كواالملبور ،يف سنة .)((( 1٩٩2
(51) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 5.
(52) Sudin, Haron; op cit.
(53) Haneef, Mohamed Aslam; Contemporary Islamic Economic Thought and Policy : Policies and Institutional Reforms
in Malaysia, Paper presented in seminar organized by BIIT in Dhaka, Nov 2009, p 12.
(54) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit.
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الفرع الثاني :مرحلة القبول ( 1993ـ :)2001

(55) Idem
(56) Laldin, Mohamed Akram; Islamic Financial System: The Malaysian Experience and The Way Forward, Undated, p18-22
(57) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 6-7.
(58) Laldin, Mohamed Akram; op cit.
(59) International Islamic Center Malaysia (IICM); «Development in the Malaysian Bond Market», MIF Monthly, June 2008, p 1.
(60) Bin Ibrahim, Muhammad and Wong, Adrian; «The Corporate Bond Market in Malaysia», Bank for International
Settlements, BIS papers N26°, Developing Bond Market in Asia, February 2006, p 115.
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وهي مرحلة توسعت فيها السوق املالية اإلسالمية ،ومنت سوقها الثانوية ،وشهدت
استجابة واسعة ،من املشاركني يف السوق ،للجهود التنموية املبذولة من قبل احلكومة
املاليزية .وعرفت هذه املرحلة أبرز احملطات التالية:
 تأسيس هيئة األوراق املالية عبر قانون هيئة األوراق املالية ( ،)1٩٩3وأوكلت لهامهمة اإلشراف على السوق املالية اإلسالمية وتطويرها((().
 إنشاء أولى الصناديق اإلسالمية لالستثمار املشترك ،والتي أصبحت جزءاً ُمهماًمن السوق املالية اإلسالمية ،وأكثر الوسائل شعبية لالستثمار يف السوق املالية
اإلسالمية((().
 إنشاء وحدة السوق املالية اإلسالمية يف سنة  ،1٩٩4وأوكلت لها مهمة تصورواقتراح مبادرات لتنمية السوق املالية اإلسالمية .وتكونت الوحدة من باحثني يف
فقه املعامالت ،ويف ممارسات السوق املالية((().
 تـأسيس أول شركة سمسرة لألوراق املالية اإلسالمية (،)BIMB Securities Sdn Bhdيف سنة .1٩٩4
 تأسيس مجلس االستشارة الشرعية لهيئة األوراق املالية ،يف سنة .1٩٩6 إطالق أول مؤشر أسهم إسالمية يف مايو  ،1٩٩6لقياس أداء األوراق املاليةاملطابقة للشريعة يف بورصة ماليزيا((() .ومت بعدها إطالق مؤشرات أخرى ،بهدف
توسيع مشاركة املستثمرين ،والسماح لهم بقياس أداء األوراق املالية املطابقة
للشريعة ،ومقارنتها ،ومساعدتهم على إتخاذ أفضل القرارات االستثمارية.
 االعتماد على التكنولوجيا احلديثة يف إصدار وتداول األوراق املالية اإلسالمية،من خالل إدخال عدة أنظمة :كنظام التحويل اإللكتروني لألموال والسندات يف
الزمن الفعلي (( )RENTASهو نظام للتسوية على أساس املبالغ اإلجمالية((() ،يهدف
إلى تقليل مخاطر التسوية( ،)(1ونظام املزايدة اآللية (( )FASTأطلق يف سبتمبر
 ،1٩٩6وجعل عملية إصدار السندات يف السوق األولية تتم آلياً ،وقلل من زمن
معاجلة املزايدات ،ومن األخطاء التي يحدثها املسك اليدوي ،كما عمل على رفع
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كفاءة وشفافية املزايدات)((() ،ونظام نشر معلومات السندات (( )BIDSأنشئ يف
أكتوبر  ،1٩٩٧لترقية التداول ،ورفع سيولة سوق السندات التقليدية واإلسالمية،
وزيادة شفافية املعلومات)((().

 إنشاء معهد متخصص يف املالية اإلسالمية ،هو املعهد املاليزي للمصرفيةوالتمويل اإلسالمي ،الذي تأسس يف  1٩فيفري  ،2001بهدف توفير مجموعة
كبيرة من املصرفيني اجليدين ،واخلبراء ،والكفاءات ،يف مجال املصرفية والتمويل
اإلسالمي((().
 اإلعالن عن املخطط الرئيس لسوق املال من قبل وزارة املالية ،يف سنة ،2001بهدف تطوير السوق املالية ككل ،والسوق املالية اإلسالمية ،باعتبارها قطاعا من
القطاعات الواعدة يف ماليزيا .وتضمن املخطط الرئيس ،سياسات وإجراءات
تهدف إلى تطوير السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،وجعلها مركزاً دولياً.
الفرع الثالث :مرحلة التنمية االستراتيجية ( 2002وما بعدها):
عرفت هذه املرحلة ،انطالق فترة التنمية االستراتيجية أو السوق املتقدمة ،وزيادة
االهتمام بالسندات اإلسالمية ،كأداة بديلة لالستثمار والتمويل ،حيث أن تنوع
مبادئ التمويل اإلسالمي ،وفر للمصدرين مرونة كافية لهيكلة مجموعة واسعة من
األوراق املالية املبتكرة والتنافسية .وعرفت هذه املرحلة أهم احملطات التالية:
 إدخال هيئة األوراق املالية العديد من األطر التنظيمية ،يف شكل توجيهاتمساعدة وداعمة ،شملت جميع عمليات السوق ،وجميع الفاعلني فيها .وتبني املعايير
االحترازية اإلسالمية الدولية الصادرة عن مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية ،من
أجل ضمان سالمة النظام املالي اإلسالمي واستقراره.
 منح عدة حوافز ضريبية ،للتشجيع على إصدار األوراق املالية اإلسالمية،واالستثمار فيها .وتنفيذ سياسة حيادية الضرائب ،الهادفة إلى خلق معاملة ضريبية
متساوية بني املالية التقليدية واملالية اإلسالمية.
 شهدت السوق منواً معتبراً بعد إصدار مجموعة متنوعة من منتجات السوقاملالية اإلسالمية ،شملت :أوراق امللكية ،وأوراق الدين .ففي سنة  ،2002أُصدر
أول سند إسالمي عاملي للشركات ،من قبل شركة (مجموعة جوثري احملدودة)
( ،)Kumpulan Guthrie Bhdويعتبر اإلصدار نقطة انطالق حترير الدخول إلى السوق
(61) IICM; op cit.
(62) Bin Ibrahim, Muhammad and Wong, Adrian; op cit, 124-125.

( )63املاليزي ،زاهار الدين حممد« ،جتربة ماليزيا يف التن�سيق بني املوؤ�س�سات املالية الداعمة للم�سرفية الإ�سالمية» ،موؤمتر امل�سارف
الإ�سالمية بني الواقع واملاأمول ،دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي 31 ،مايو –  3يونيو (009م� ،ص .15-14
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املالية اإلسالمية((() .ويف سنة  ،2004سجل حدث مميز آخر ،متثل يف إصدار أولى
السندات اإلسالمية احملررة بالرجنيت املاليزي ،من قبل شركة التمويل الدولي
التابعة للبنك العاملي ،ما عكس االعتراف مباليزيا ،كمركز عاملي للسوق املالية
اإلسالمية((().

 تنمية الهياكل القاعدية يف السوق املاليزية ،والتي شملت إطالق منصة تداولإلكترونية ( ،)ETPمن قبل بورصة ماليزيا يف سنة  ،200٥بهدف رفع شفافية وكفاءة
تداول السندات -مبا فيها السندات اإلسالمية ،-وخفض تكاليف املعامالت أو
رسوم السمسرة ،وتوفير إمكانية تداول أدوات متعددة يف مكان واحد؛ لزيادة جاذبية
السوق املاليزية بالنسبة للمستثمرين الدوليني((().
 إطالق مؤشر خاص بالصكوك ،يهدف للتعريف أكثر بأدوات االستثمار اإلسالمية،ورفع شفافية السوق ،وتوفير مرجعية وأساس لقياس أداء املنتجات املتداولة(.)(1
 إطالق مبادرة (ماليزيا مركز دولي للمالية اإلسالمية) ،يف أوت  .2006ويف إطارهذه املبادرة ،إتخذت احلكومة عدة إجراءات ،ومنحت عدة حوافز؛ لترقية دور
السوق املاليزية يف عرض منتجات وخدمات مالية إسالمية ،بالعمالت الدولية ،من
قبل مجموعة متنوعة من املؤسسات املالية ،ولفائدة املجتمع املالي الدولي واحمللي.

(64) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 08.
(65) Laldin, Mohamed Akram; op cit.

( )66املاليزي ،زاهار الدين حممد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .(1-(0
( )67املرجع ال�سابق ذكره� ،ص .(3
( )68املرجع ال�سابق ذكره� ،ص .31

(69) IICM; op cit, p 5-1.
(70) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 14.
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 إنشاء العديد من املراكز التكوينية والبحثية ،من أهمها :املركز الدولي للتعليماملالي اإلسالمي (بدأ املركز نشاطه يف سنة  ،2006وعمل على تكوين خبراء عامليني
يف مجال املصرفية والتمويل اإلسالمي؛ لتلبية احتياجات الصناعة على الصعيدين
احمللي والدولي)((() ،واملركز الدولي للقيادة يف املالية (يقدم برامج قيادية لكبار
اإلداريني ،مبا فيهم كبار اإلداريني يف املؤسسات املالية اإلسالمية)((() ،واألكادميية
العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية (تأسست األكادميية ،يف شهر مارس
 200٨بكواالملبور ،لتكون مركزاً عاملياً لبحوث الشريعة ،املتعلقة بالقضايا االقتصادية
املعاصرة)((().

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  2016م

وفيما يلي الشكل ( ،)1يلخص املراحل الثالثة التي م َّر بها تطور السوق املالية
اإلسالمية مباليزيا.

Source: Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 8.

شكل ( :)1مراحل تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا.

املبحث الثالث :العوامل الرئيسية املساهمة
يف تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا:
حسب تقرير منتدى السلطات التنظيمية لألسواق املالية((() ،التابع للجنة الدائمة
للتعاون التجاري واالقتصادي ملنظمة التعاون اإلسالمي ( ،)COMCEC CMRحول
تعزيز البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية ،فإن جناح تنمية السوق املالية
اإلسالمية ،ينبغي أن يرتكز على إيجاد وتعزيز مكونات بنيتها التحتية ،واملتمثلة
أساسا يف :اإلطار القانوني والتنظيمي والضريبي ،واحلوكمة الشرعية ،وتنمية
املوارد البشرية ،واملنتجات واخلدمات .وهي أبرز اجلوانب التي أحاطتها السلطات
املاليزية بعناية بالغة ،كما هو موضح يف املطالب التالية:
املطلب األول :إطار قانوني واضح ومالئم:
تتمثل القوانني األساسية التي حتكم عرض ،وإصدار ،وتداول ،األوراق املالية وعقود
 (71) The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organisation of the Islamic CooperationCapital Market Regulator Forum (COMCEC CMR), Report of the Islamic finance task force, Enhancing infrastructure for
Islamic capital market, Published by Securities Commission Malaysia, Capital Market Development Authority Maldives
and Capital Market Board of Turkey, 2013.
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املطلب الثاني :إطار تنظيمي فعال:
يعتمد اإلطار التنظيمي لهيئة األوراق املالية املاليزية ،على مقاربة قائمة على
قواعد اإلفصاح الشامل ،عبر نشر إرشادات تغطي مختلف نشاطات السوق .ومن
خالل نظام الضبط القائم على اإلفصاح ،تركز سلطة السوق اهتمامها ،حول مدى
مطابقة طلب تسجيل اإلصدار املعني جلميع متطلبات اإلفصاح عن املعلومات.
والفكرة األساسية وراء هذا النظام هي أن اإلفصاح الشامل والدقيق ،وتدعيم
أجهزة قمع الغش واالحتيال ،من شأنهما تزويد املستثمرين يف السوق باملعلومات
الضرورية ،إلتخاذ قرار االستثمار عن دراية .واملبدأ املسير للضبط القائم على
اإلفصاح ،هو أن املصدر مسؤول عن توفير معلومات شاملة ودقيقة ،حول :املشروع،
واحلسابات املالية ،والتطلعات املستقبلية ،وشروط اإلصدار ،بشكل يضمن حصول
جميع املستثمرين ،على كل ونفس املعلومات يف الوقت ذاته ،إلتخاذ قرارهم عن
دراية .ومسؤولية اإلعالن عن املخاطر ،وأية معلومة معاكسة ،مبعنى :ليست يف
مصلحة املصدر أو اإلصدار ،تكتسي هي األخرى أهمية بالغة ،إضافة إلى نشر
معلومات الحقة حسب توفرها ،أو التغيرات التي حتدث على املعلومات التي سبق
(72) Ambrose, Azniza Hartini binti Azrai Azaimi; The Current State of Islamic Finance in Malaysia, International Islamic
University Malaysia, Undated, p8.
(73) Sudin, Haron; op cit, p7.
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املستقبليات ،يف :قانون اخلدمات واألسواق املالية ( ،)2011وقانون هيئة األوراق
املالية ( ،)1٩٩3وقانون صناعة األوراق املالية (احلافظون املركزيون) (،)1٩٩1
وقانون الشركات ( .)1٩6٥ويكمل هذه القوانني متطلبات تنظيمية ،جاءت يف شكل
إرشادات صادرة عن هيئة األوراق املالية .ويحتوي قانون اخلدمات واألسوق املالية،
على األحكام اخلاصة بـ :ضبط األسواق ،والترخيص ،وسلوك الوسطاء ،وعقوبات
سوء السلوك داخل السوق ،وضوابط رفع رؤوس األموال ،وعمليات االستحواذ،
وأحكام قانونية واضحة لالعتراف مبنتجات املالية اإلسالمية((() .ويتميز اإلطار
القانوني للسوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،بوجود عدة آليات لتسوية املنازعات،
مثل :قاضي باحملكمة العليا متخصص يف قضايا املالية اإلسالمية ،ومركز جهوي
للتحكيم يف كواالملبور ،ومكاتب التوسط املالي (آليات بديلة عن احملاكم ،لتسوية
املنازعات يف املعامالت املالية اإلسالمية) .وكذلك ،قام البنك املركزي املاليزي يف
سنة  ،2003بتشكيل جلنة ملراجعة القوانني ،وظيفتها الرئيسة مراجعة القوانني
السارية ،وتعديلها مبا يتناسب وخصائص املالية اإلسالمية((().
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نشرها((().

ومن بني أهم اإلرشادات الصادرة عن هيئة األوراق املالية ،واملتعلقة مباشرة بالسوق
املالية اإلسالمية ،جند :إرشادات حول إصدار األوراق املالية اإلسالمية يف يوليو
 ،2004إرشادات حول الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري يف نوفمبر ،200٥
إرشادات حول إدارة الصناديق اإلسالمية يف ديسمبر  ،200٧إرشادات املمارسات
اجليدة للسمسرة اإلسالمية يف  ،200٧اإلرشادات واملمارسات اجليدة للصناديق
اإلسالمية لرأس مال املخاطر يف مايو  ،200٨إرشادات حول الصناديق املشتركة
لالستثمار يف مارس .)((( 200٨

باإلضافة إلى ما سبق ،تبنت سلطات السوق ،املعايير االحترازية اإلسالمية الدولية،
الصادرة عن مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية((() (تأسس املجلس يف سنة 2002
بكواالملبور ،للعمل على تطوير معايير تنظيمية دولية حصيفة ،وفق املواصفات املميزة
للمالية اإلسالمية ومخاطرها ،من أجل ضمان سالمة النظام املالي اإلسالمي
واستقراره)((() .وشملت املعايير الصادرة عن املجلس ،واملتعلقة بشكل مباشر بالسوق
املالية اإلسالمية :معيار اإلفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات
التي تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية/
التكافل يف ديسمبر  ،200٧املبادئ اإلرشادية لضوابط برامج االستثمار اجلماعي
يف ديسمبر  ،200٨متطلبات كفاية رأس املال للصكوك والتصكيك واالستثمارات
العقارية يف يناير  ،200٩املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات
التي تقدم خدمات مالية إسالمية يف ديسمبر .)((( 200٩
املطلب الثالث :إطار سليم للتطابق مع الشريعة:
يعتبر اإلطار الشرعي السليم ،أساس تنمية السوق املالية اإلسالمية ،ويشمل هذا
اإلطار مستويني متكاملني:
 املستوى الوطني :تأسيس مجلس االستشارة الشرعية لهيئة األوراق املالية،(74) Nik Ramlah Mahmoud, «Bond Market development in Malaysia», 9 th OECD – ADBI roundtable on capital Market
Reform in Asia – Ten Years after the financial Crisis: Prospects towards the future, 26 February 2008, p 3-4.
(75)Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 16-17.
(76)Hizzad, Baharuddin Ahmad; «The Regulatory Framework of Islamic Financial System in Malaysia», Financial Talent
Enrichment Programme, Bank Negara Malaysia, 18 april 2011, p14.

( )77املاليزي ،زاهار الدين حممد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .(7-(5

(78)Islamic Financial Services Board (website); 2015. Available from: www.ifsb.org/
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وأوكلت له عدة مهام ،أبرزها :تسهيل تنمية وضبط املنتجات املالية اإلسالمية
اجلديدة ،توفير الوضوح التام وتعزيز الثقة يف السوق وسالمته (عبر نشر قواعد
الشريعة) ،التفاعل املستمر مع الصناعة واملختصني يف الشريعة (لالستفادة من
التغذية العكسية ( ،)Feedbackاملشاركة يف املؤمترات الدولية والنقاشات (للتعريف
اجليد بالسوق املالية اإلسالمية مباليزيا)((().

أما بالنسبة حلوكمة مجالس االستشارة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية،
فإن تعليمة بنك نيجارا ماليزيا (البنك املركزي املاليزي)-إرشادات وإجراءات الهيئة
الشرعية ،تنظم كيفية حوكمة الهيئة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية .ويشمل
محتوى التعليمة :األهداف ،ومجال التطبيق ،وتشكيل الهيئة الشرعية ،واألعضاء،
والقيود ،ومهام ومسؤوليات الهيئة الشرعية واملؤسسة املالية اإلسالمية ،وهيكل
التقرير...إلخ .والهدف من وراء وضع هذه القواعد والنظم واإلجراءات ،يتمثل يف
حتديد دور الهيئة الشرعية ،ومجال تخصصها ،ومهامها ،ومسؤولياتها...إلخ ،فعلى
سبيل املثال :عند تعيني أعضاء الهيئة الشرعية ،فإن البند  ٨من التعليمة ،ينص
على أن يكون التعيني من طرف مجلس اإلدارة للمؤسسة املالية اإلسالمية ،وعلى
أساس توصيات جلنة التعيني ،وتذكر البنود من  10إلى  ،13مؤهالت أعضاء الهيئة
الشرعية ،الذين ينبغي أن يكونوا أفراداً ،ولديهم املؤهالت ،أو املعرفة الالزمة ،أو
اخلبرة ،أو التخصص يف الشريعة اإلسالمية (أصول الفقه) ،أو قانون الصفقات

(79) Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM); Syariah Advisory : A Vital Component of the Malaysian
Islamic Capital Market, Undated, p6.
(80) Abdul Aziz, Akhtarzaite; op cit, p 12-13.
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 املستوى املؤسساتي :املؤسسات املالية التي تعرض منتجات السوق املاليةاإلسالمية وخدماتها ،مطالبة بتعيني مستشار شرعي مستقل ،أو تشكيل مجلس
استشارة شرعية يتمتع باالستقاللية؛ لضمان مطابقة هذه املؤسسات مع الشريعة،
خاصة على املستوى العملياتي واإلداري .ومن بني أهم وظائف مستشار الشريعة
على هذا املستوى ،جند :مراجعة اخلدمات واملنتجات لضمان مطابقتها مع
الشريعة ،املراجعة واملصادقة على الوثائق ذات الصلة ،اإلشراف على االستثمارات
املنجزة من قبل املؤسسات يف السوق املالية اإلسالمية (خاصة يف صناعة صناديق
االستثمار ،وذلك لضمان بأن مسيري الصناديق يستثمرون فقط يف األوراق املالية
املصادق عليها شرعياً ،من قبل هيئة األوراق املالية) ،قيادة األبحاث وتنمية منتجات
جديدة لرفع قدرات املنافسة ،توفير التدريب والتكوين على املعامالت القائمة على
عقود الشريعة ملمارسي التمويل اإلسالمي ،مساعدة األطراف ذات الصلة (مثل:
املستشارون القانونيون ،واملراجعون الشرعيون) ،وإعطاء النصيحة عند الطلب(.)(1
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والتجارة اإلسالمية (فقه املعامالت)((().
املطلب الرابع :إطار ضريبي محفز:
وعياً منها بأهمية السوق املالية اإلسالمية ،قامت احلكومة املاليزية ،ضمن
امليزانية الفدرالية لسنة  ،2003مبنح تخفيضات ضريبية خلمس سنوات ،بقيمة
مصاريف إصدار السندات اإلسالمية القائمة على مبادئ الشريعة اخلاصة بـ:
اإلجارة ،واملضاربة ،واملشاركة .وضمن ميزانية  ،2004أعلنت احلكومة عن منح
تخفيض ضريبي خلمس سنوات ،بقيمة مصاريف إصدار السندات اإلسالمية
القائمة على مبدأ االستصناع .ويف ميزانية  ،200٥أعلنت احلكومة عن إجراءات
ضريبية إضافية ،متثلت يف إلغاء جميع الضرائب واحلقوق ،على منتجات السوق
املالية اإلسالمية ،شريطة مصادقة مجلس االستشارة الشرعية لهيئة األوراق املالية
على هذه املنتجات((() .وكذلك ،احتوت امليزانيات من  200٧وإلى غاية  ،2010على
سلسلة من احلوافز الضريبية جلميع قطاعات السوق املالية ،والتي تشمل :إدارة
الثروة والصناديق اإلسالمية ،والصكوك ،وأعمال السمسرة اإلسالمية ،وصناديق
االستثمار العقاري ،وذلك بهدف تعزيز تطور السوق املالية اإلسالمية((().
إلى جانب ما سبق ،مت اإلعالن عن سياسة حيادية الضرائب ،بهدف خلق معاملة
ضريبية متساوية ،بني املعامالت املالية واملصرفية اإلسالمية واملعامالت الشبيهة
يف املالية واملصرفية التقليدية .وداخل هذا اإلطار ،مت منح إعفاء من دفع الضرائب
وحقوق الطابع اإلضافية ،لألدوات واملعامالت اإلضافية املنفذة لتلبية متطلبات
الشريعة .وعليه أُدخلت تعديالت على قوانني ضرائب الدخل ،وأرباح امللكية ،وحقوق
الطابع ،لتتماشى مع ذلك((().
املطلب اخلامس :تنمية املهارات البشرية املتخصصة يف املالية اإلسالمية:
تقدم ماليزيا تشكيلة متكاملة ،من برامج تنمية املوارد البشرية يف املالية اإلسالمية،
(81) Zulkifli, Hasan; The Effectiveness of the Legal Framework of the Islamic Banking System in Malaysia, Islamic
University College of Malaysia, Undated, p 8-9.
(82) Laldin, Mohamed Akram; op cit.
(83) Wan Razazila, Wan Abdullah et al; op cit, p 10-11.
(84) Kuala Lumpur Business School (KLBS); An Overview of Islamic Banking System in Malaysia, County Report,
Undated, p 14.
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املطلب السادس :إيجاد منتجات وخدمات مالية إسالمية متعددة ومتنوعة:
لعب املنظمون واملشرفون على السوق دورا بالغ األهمية ،يف تشجيع ابتكار منتجات
جديدة ،وتطوير مجموعة واسعة من اخلدمات واملنتجات املطابقة للشريعة .ومت
االعتماد على مقاربتني مختلفتني لتطوير املنتجات واخلدمات املالية اإلسالمية
املعاصرة :تقوم املقاربة األولى على تعديل املنتجات واخلدمات التقليدية املوجودة
لتتطابق مع مبادئ الشريعة ،وتقوم الثانية على خلق منتجات وخدمات جديدة
ومبتكرة عبر استخدام مبادئ الشريعة املتنوعة .و يف ماليزيا ،متت االستعانة بكال
املقاربتني خللق وتطوير منتجات السوق املالية اإلسالمية ،التي من شأنها تلبية
احتياجات املصدرين واملستثمرين .ومت التركيز أيضا ،على عرض مجموعة شاملة
ومتكاملة ،من منتجات السوق املالية اإلسالمية ،شملت أسهم وصكوك مختلف
القطاعات وجميع الصناعات ،باإلضافة إلى عرض منتجات السوق املالية اإلسالمية
على املستوى الدولي ،وفتح السوق للمستثمرين ،واملصدرين ،والوسطاء األجانب.
فمن بني مواصفات النظم املالية املتطورة جيداً تنوع املشاركني ،ويشمل ذلك مشاركة
جميع املؤسسات املالية ،احمللية واألجنبية ،يف الساحة املالية اإلسالمية؛ لذلك قامت
السلطات املاليزية بتحرير القطاع املالي اإلسالمي ،حيث أن مشاركة املؤسسات
املالية التقليدية ،وتواجد املؤسسات املالية اإلسالمية األجنبية يف ماليزيا ،خلق
فائضاً وتنافساً ،ساعدا على تنويع املنتجات ،وحتفيز االبتكارات املالية ،ودعم تنمية
املالية اإلسالمية بشكل عام.

( )85املاليزي ،زاهار الدين حممد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .(3

(86) Free Malaysian Today News; Islamic finance education in Malaysia, December 16,2013.
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للوفاء باملتطلبات العاملية يف مجال صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية((() .فمن
بني العوامل الهامة يف تطوير صناعة مالية إسالمية ،ديناميكية وتنافسية ،وجود
مجموعة كبيرة من اإلطارات اجليدة ،حيث يعتبر رأس املال البشري أساس حتريك
االبتكار ،ورفع قدرات املنافسة ،ملواجهة حتديات صناعة املالية اإلسالمية .ومن
أهم اإلجنازات التي مت حتقيقها يف هذا املجال ،تأسيس عدة مؤسسات تكوينية
وتعليمية .فجميع مؤسسات التعليم العالي يف ماليزيا تعرض ،على األقل ،تدريس
بعض املواد املتخصصة يف املالية اإلسالمية ،إن لم تكن برامج تعليمية متكاملة
وشاملة ،ويف املجمل يوجد يف ماليزيا حوالي  ٥0مؤسسة ،تقدم دروسا يف املالية
واملصرفية اإلسالمية ،و 1٨جامعة متنح شهادات يف املصرفية واملالية اإلسالمية((().
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اخلامتة

النتائج:
ميكن تلخيص أهم نتائج البحث يف اآلتي:
ً
 -1تعتبر السوق املالية اإلسالمية جزءاً حيويا من النظام املالي اإلسالمي ككل ،مبا
أنها توفر السيولة ألصول غير سائلة من دونها.
 -2تؤدي البنية التحتية املتينة (املتكونة من :اإلطار القانوني والتنظيمي والضريبي،
واحلوكمة الشرعية ،وتنمية القدرات البشرية ،واملنتجات واخلدمات) دوراً بالغ
األهمية يف جناح تطوير السوق املالية اإلسالمية.
 -3م َّر تطور السوق املالية اإلسالمية يف ماليزيا ،بثالث مراحل أساسية :مرحلة
التأسيس ،ومرحلة القبول ،ومرحلة التنمية االستراتيجية أو السوق املتقدمة.
 -4اعتمد تطور السوق املالية اإلسالمية مباليزيا ،على العوامل الرئيسة اآلتية:
أ -إطار قانوني واضح للتعامل مبنتجات املالية اإلسالمية ،ووجود آليات خاصة
وفعالة ،لتسوية النزاعات يف املعامالت املالية اإلسالمية.
ب -إطار تنظيمي فعال يرتكز على العديد من الضوابط يف شكل إرشادات
مساعدة وداعمة ،تشمل جميع عمليات السوق وجميع الفاعلني فيها ،إلى جانب
تبني املعايير االحترازية اإلسالمية الدولية ،الصادرة عن مجلس اخلدمات
املالية اإلسالمية ،من أجل ضمان سالمة النظام واستقراره.
ج -إطار سليم للتطابق مع الشريعة يغطي املستوى الوطني ،بهدف تعزيز الثقة
يف السوق وسالمته ،وتوحيد قواعد الشريعة ،وكذلك املستوى املؤسساتي،
لضمان مطابقة عمليات املؤسسات مع الشريعة ،إلى جانب إصدار إرشادات
تنظم كيفية حوكمة الهيئات الشرعية ،للمؤسسات املالية اإلسالمية.
د -إطار ضريبي محفز قائم على سياسة حيادية الضرائب ،ومنح سلسلة من
اإلعفاءات الضريبية ،شملت جميع قطاعات السوق املالية اإلسالمية ،وجميع
املشاركني فيها.
هـ -إيجاد منتجات وخدمات السوق املالية اإلسالمية ،عبر تعديل املنتجات
واخلدمات التقليدية املوجودة لتتطابق مع مبادئ الشريعة ،وابتكار منتجات
جديدة ،باستخدام مبادئ الشريعة املتنوعة .وعرض مجموعة واسعة من
األوراق املالية اإلسالمية ،تشمل مختلف القطاعات وجميع الصناعات ،إلى
جانب عرضها على املستوى الدولي ،وفتح السوق للمستثمرين ،واملصدرين،
والوسطاء األجانب.
و -تقدمي تشكيلة متكاملة وشاملة من برامج تنمية املهارات البشرية ،يف مجال
100

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  2016م

صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ،ما أوجد عدداً كبيراً من اإلطارات اجليدة
يف املجال ،والتي تعتبر أساس حتريك االبتكار ،ورفع قدرات املنافسة ،ملواجهة
حتديات صناعة املالية اإلسالمية.
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التوصيات:

على ضوء النتائج السابقة ،ميكن صياغة جملة من التوصيات ،بهدف تطوير السوق
املالية اإلسالمية يف الدول املسلمة التي لم تشهد بعد تطور هذه السوق ،وذلك يف
اآلتي:
 -1مشروع تنمية السوق املالية اإلسالمية ،ينبغي أن يكون ضمن إطار مشروع تنمية
نظام مالي إسالمي ،شامل ومتكامل من كافة اجلوانب ،ومبا يحتويه من مؤسسات
مالية إسالمية.
 -2توفير اإلطار – التنظيمي ،والقانوني ،والشرعي -املالئم لنمو السوق املالية
اإلسالمية ،ومنح حوافز ضريبية ،وتقدمي تسهيالت لدفع املؤسسات املالية
اإلسالمية على االنخراط يف املشروع بشكل حقيقي.
 -3خلق تشكيلة متنوعة وواسعة من منتجات وخدمات السوق املالية اإلسالمية،
تشمل مختلف القطاعات ،وجميع الصناعات ،إلى جانب عرضها على املستوى
الدولي ،وفتح السوق للمستثمرين ،واملصدرين ،والوسطاء األجانب.
 -4إنشاء مؤسسات التكوين والبحث يف مجال املالية اإلسالمية ،لتوفير املهارات
البشرية الضرورية ،الزدهار صناعة املالية اإلسالمية ككل.
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