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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
هذه املجلة مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والنرش يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية الصريفة اإلسالمية وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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هيئة التحرير
نائب رئيس التحرير

رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أســامة قيـس الدريعــي

مدير التحرير

نائب مدير التحرير

جمــال
د .إبــراهيـم حســن ّ

د .ف ــؤاد حميــد الـدليـمي
فـريــق التحــريــر

أ .محمد مصلح الدين مصعب

أ .مح ـمـد نفــيل محـبـوب

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

• د .عصام خلف العنزي

املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف  -كتارا (قطر)

عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة الكويت (الكويت)

مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات املسلمني يف
احلضارة  -جامعة حمد بن خليفة (قطر)

أستاذ االقتصاد والتمويل اإلسالمي يف كلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر (مصر)

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر
(قطر)

عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة قطر (اجلزائر)

• أ .د .عائشة يوسف املناعي
• أ .د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري
• أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن
رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات املالية ونائب رئيس مجمع الفقه اإلسالمي
(السودان)

• د .العياشي الصادق فداد

• أ .د عبد الرحمن يسري احمد
• د .مراد بوضاية

• د .أسامة قيس الدريعي

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر)

• أ .د .محمد أكرم آلل الدين

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا
(ماليزيا)

• أ .د .عبد الودود السعودي

كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية  -جـدة (اجلزائر)

أستاذ مشارك يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية (بروناي)

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي
(األردن)

رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة
لالستشارات املالية (العراق)

• أ .د .علي محمد الصوا
• د .خالد العبد القادر

• د .فؤاد حميد الدليمي

• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر (قطر)

أستاذ مساعد يف كلية إدارة األعمال بجامعة األمير سطام
بن عبد العزيز (السعودية)

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر (العراق)

محاضر يف اجلامعة الوطنية ،ومدير الدراسات والبحوث
لدى بيت املشورة لالستشارات املالية (اليمن)

• أ .د .صالح قادر كرمي الزنكي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية غري ربحية تأسست عام  2007م،
وتعد األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
12
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات الرشعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف
جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل
معايري اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭

٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية اإلسالمية
وتدعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال اهليئات
االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة :

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء َأنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
16
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ ـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ تكون طريقة التوثيق كاآليت:
أ -البحوث باللغة االنجليزية يتم اتباع منهج ( )APAيف التوثيق.
ب -البحوث باللغة العربية يكون منهج التوثيق كاآليت:
 ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
 ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطنآخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.

17

الفهـرس
تقديم23 ..........................................................................

دور االقتصاد الرقمي في تعزيز تنامي التمويل اإلسالمي
د .فضل عبد الكريم البشري 27............................
تقييم دور المصارف اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية في فلسطين للفترة
 2016-2006م
جماهد شديد ،د .حممد تقي الدين بن حممد 81............................
األثر االقتصادي للصكوك السيادية عند تمويل الموازنة العامة « ..صكوك المشاركة
والمضاربة»
حسام سامرة ،د .أمحد سفيان جيئ عبد اهلل ،د .قمر الزمان بن نور الدين 129....
الصكوك اإلسالمية ،التجارب والممارسات الدولية
عيسى يوسف بازينة ،منى حسن اسميو 163.......................
محددات التمويل بالمشاركات في المصارف اإلسالمية بدول مجلس التعاون الخليجي
في الفترة  :2016-2005نموذج بيانات السالسل الزمنية المقطعية الديناميكي
عبد اهلادي عبد الرحيم طاشكندي ،أ.د .املولدي عامر اجلاليص 207.....
Legal Framework for Shariah Compliance of Moroccan Islamic Banks

....................... Anouar Mechkour, Dr. Said Lotfi

482

تقــديــم

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما
بعد:
فهذه إطاللة جديدة ملجلة «بيت املشورة» بعددها التاسع ،والذي يضم بحوث ًا علمية
متميزة اشتملت عىل موضوعات متنوعة ضمن ختصص االقتصاد والتمويل اإلسالمي،
حيث تناولت دراس ًة وتقيي ًام لتجارب واقعية وممارسات دولية ،والنظر يف التطورات
الرقمية والتأثريات املستقبلية ،ودور ذلك يف تعزيز املالية اإلسالمية وحتقيق التنمية
االقتصادية.
ونحمد اهلل تعاىل عىل استمرار مسرية البحث العلمي املتخصص يف االقتصاد والتمويل
اإلسالمي بني دفتي هذه املجلة التي حظيت بإقبال السادة الباحثني واملتخصصني،
واهتامم األكاديميني واملهنيني ،ورشفت بنخبة كريمة من اخلرباء واألساتذة واملختصني
ضمن هيئتها االستشارية  ،وسعت منذ انطالقتها إىل تيسري سبل التواصل ورسعة
اإلجابة مع الباحثني واملهتمني تنفيذ ًا لرؤيتها والتزام ًا بأهدافها التي ترنو إىل خدمة
االقتصاد وتطوير املالية اإلسالمية.
ويعد البحث العلمي من أهم األدوات التي تنهض بعلوم االقتصاد االسالمي وتدعم
تطوير الصناعة املالية اإلسالمية يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل
إسهامات الباحثني ،واالستفادة من نتاجهم العلمي املتخصص واملتميز لغرض
النهوض والتقدم االقتصادي.
لذا أخذت جملة بيت املشورة عىل عاتقها نرش جهود الباحثني يف جمال االقتصاد والتمويل
اإلسالمي ،ودعوهتم إىل النظر يف املوضوعات والتطورات املستقبلية ،والتزام اختيار
البحوث الرصينة وعرضها عىل التحكيم وفق املنهج العلمي املعتمد ،ثم إتاحتها ضمن
أهم قواعد البيانات الرقمية لتيسري رجوع الباحثني واملختصني إليها واالستفادة منها.
وتؤكد املجلة للسادة الباحثني واملهتمني استمرارها بمبدأ التطوير واملراجعة الدائمة،
لالرتقاء بمستوى وجودة املنتجات البحثية من الناحية العلمية والفنية ،لتحقيق رؤيتها
بأن تكون املجلة العلمية الرائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
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د .فضل عبد الكريم البشير
أستاذ مشارك في معهد االقتصاد اإلسالمي -جامعة الملك عبد العزيز -جدة*
ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/2 /19م ،واعتمد للنشر في 2018/ 4/1م)

الملخص
بدأت معامل الواقع اجلديد الذي تعيشه البرشية تتشكل يف ظل التقنيات احلديثة؛
وأصبحت األفكار واملعلومات واملعارف أصوالً قابل ًة للتداول؛ من خالل
استخدام التقنيات الرقمية التي تستند عىل الرسعة واملرونة .هيدف البحث إىل
دراسة متغريات التحول نحو االقتصاد الرقمي ،كإنرتنت األشياء ،والذكاء
االصطناعي ،والبيانات الكبرية ،واحلوسبة السحابية؛ وبيان مزاياها وسلبياهتا،
وانعكاسها عىل اجلوانب االقتصادية ،مع الرتكيز عىل دور املنصات الرقمية يف
تعزيز تنامي التمويل اإلسالمي ،وإحداث نقلة نوعية يف أنشطته ،باستخدام
املنهج الوصفي التحلييل .ويتناول البحث مفهوم االقتصاد الرقمي ومزاياه،
واالنتقادات املوجهة له ،ويتعرض للتحول الذي ستحدثه هذه التقنيات يف
* يتقدم الباحث بالشكر والتقدير إىل عامدة البحث العلمي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،عىل دعمها العلمي واملادي هلذا املرشوع؛ باملنحة البحثية
رقم (.)438/121/195
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صياغة مفاهيم جديدة مفعمة باإلبداع والتطور ،ومستوعبة ملضامني احلداثة يف
حياة الناس يف خمتلف املجاالت ،عالوة عىل التغيري الذي ستحدثه يف التعامل مع
املال واخلدمات األخرى يف املؤسسات املالية اإلسالمية .ويفرد البحث مساحة
الستخدامات املؤسسات املالية اإلسالمية للمنصات الرقمية يف تبادل األموال
إلكرتوني ًا ،واخلدمات املالية الرقمية ،وتقديم التمويل ،وتطوير املنتجات املالية
اإلسالمية ،وتعزيز انتشار الربامج التعليمية املتخصصة يف التمويل اإلسالمي
وجعلها يف متناول الراغبني ،إضافة إىل دعم البحث العلمي وتفعيله من خالل
استخدام هذه التقنيات ،لتشكل هذه العوامل جمتمعة منظومة معرفية تدفع
بالصناعة املالية اإلسالمية نحو ارتياد آفاق جديدة .وقد خلص البحث إىل
عدد من النتائج من أمهها :رضورة استخدام هذه التقنيات والتعامل معها عىل
نطاق واسع يف قطاع املال اإلسالمي ،واالستفادة منها يف طرح الربامج التعليمية
والتدريبية يف التمويل اإلسالمي لتصل إىل أكرب عدد من املتعلمني واملتدربني لرفد
هذا القطاع بالكوادر املؤهلة.

الكلمات المفتاحية :االقتصاد الرقمي ،تكنولوجيا املعلومات ،التمويل
اإلسالمي ،املنصات الرقمية ،التعليم الرقمي.
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Digital Finance Role in Islamic Finance Growth
Reinforcement

Dr. Fadul Abdul Kareem Al-Bashir
Associate Prof. at Islamic Economics Institute, King Abdul Aziz University - Jeddah

Abstract
The new realities of humanity are being shaped by modern technologies;
ideas, information and knowledge, which have become commercial tools
through the use of advance digital technologies with rational approach. The
study aims to analyze variables of the transition to the digital economy, the
internet of things, artificial intelligence, large data, and cloud computing; so to
demonstrate its advantages and disadvantages; its reflection on the economic
aspects; with emphasis on the role of digital platforms in promoting the
growth of Islamic finance; as to descriptive analytical method. The research
deals with the concept of the digital economy, its advantages, criticisms, and
the transformation of technologies in the formulation of new concepts of
creativity and development, while assimilation of the contents of modernity
in the lives of people in various fields as well as the change it will make in
dealing with money and other services in Islamic financial institutions. The
study however, provides an area for the use of Islamic financial institutions
by digital platforms in exchange of electronic funds, digital financial services,
financing, development of Islamic financial products, promoting the spread
of specialized Islamic finance programs and making them accessible to those
interested in supporting scientific research and activating them through the use
of such technologies. These may constitute a knowledge system that develops
the Islamic financial industry towards new horizons. The research concludes
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a number of results with concern of which is the need to use these techniques
and deal with them on a large scale in the Islamic financial sector, and benefit
from the introduction of educational and training programs in Islamic finance
to reach the largest number of learners and trainees to provide this sector with
qualified professionals.
Keywords: digital economy, information technology, Islamic finance,
digital platforms, digital education.
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هل أصحبت البرشية كائنات معلوماتية تعيش حيا ًة عرب شبكة اإلنرتنت؛ وتقطن
ً
حقل ضباب ًّيا يتامهى بني الواقع واالفرتاض؟ وهل أصبحنا مستهلكني عرب شبكات
اإلنرتنت هبذه الرشاهة؛ فغدونا أنفس ًا ميت ًة هائمة عىل وجوهها ترصف النقود
كيف تشاء ،وهل أصبح اإلبداع البرشي ال يعني شيئ ًا؛ ويتضاءل أمام التقنيات
الذكية التي تفوقت عىل اإلنسان يف خمتلف مناحي احلياة ،هبذه األسئلة احلريى،
والتعجب املمزوج بالدهشة حتدث لوسيانو فلوريدي يف كتابه الشهري «الثورة
الرابعة :كيف يعيد فضاء املعلوماتية صياغة الواقع البرشي» .وحق هلذا الكاتب
ولغريه من الباحثني أن يتعجبوا ،فقد تطورت احلياة بوترية متسارعة ،وتقدمت
التكنولوجيا بصورة مذهلة ،وفرض اإلبداع التقني واقع ًا جديد ًا؛ سيغري ال حمالة
من سلوكنا كبرش؛ عرب استخدامنا ملستجدات هذه التكنولوجيا التي من أبرزها
إنرتنت األشياء ،والذكاء االصطناعي ،واإلنسان اآليل وغريها.
ونتيجة للتفاعل مع هذه االخرتاعات ظهرت مصطلحات جديدة ،حيث برز
يف األوساط العلمية مصطلح جديد أطلق عليه «الثورة الصناعية الرابعة»؛
يشري إىل االندماج التكنولوجي الكامل بني العاملني املادي والرقمي؛ بل حتى
البيولوجي ،حيث تستبدل بعض وظائف العقل البرشي باآللة التي تستطيع
التفكري والتخاطب ،بل حتى الشعور أحيان ًا.

تسهل حياتنا؛ وتغريها لألفضل ،ويف
يبرشاملستقبل بالكثري من االبتكارات التي ّ
َّغي ثمن ًا ال بدّ من دفعه ،إذ علينا االختيار بني توفري الوقت
املقابل فإن هلذا الت ُّ
والسيطرة عىل العقول؛ وبني الراحة واخلصوصية .وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال
حموري :هل ستجعل هذه االبتكارات العامل أفضل حاالً؟ أم ستجعله أكثر خوف ًا؟
وهل املقولة التي أطلقها الربوفيسور «كاري كوبر»* صحيحة؟ حني قال« :نحن
* أستاذ علم النفس يف جامعة النكسرت.
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حالي ًا خدم للتكنولوجيا ،وجيب أن نتوىل زمام األمور ونصبح السادة»((( .وإن مل
تكن صحيحة؛ فامهي دالالهتا وإحياءاهتا؟

ال شك أن هلذه التقنيات العديد من املزايا ،كام هلا يف الوقت نفسه سلبيات كثرية،
فقبل ظهورها كانت بعض املعامالت ُمكلفة ،وتوجد صعوبة يف توافر املعلومات
لكل من البائع واملشرتي التي تعرف يف األدبيات االقتصادية بنقص تناظر
املعلومات ،إال أن هذه التقنيات سهلت من إجراء املعامالت املالية ،وخفض
تكلفة احلصول عىل التمويل ،ورفع كفاءة السوق ،وتوسيع التجارة .وقد انعكس
هذا الواقع اجلديد عىل كثري من القطاعات ،وباتت مؤسسات التمويل واخلدمات
املالية ورشكات االستثامر والبنوك يف وضع تنافيس كبري ،حيث أنشئت البنوك
اإللكرتونية التي أصبحت خدماهتا متاحة يف أي وقت ومكان؛ وبتكاليف
(((
َّغي أصبحت معظم االستثامرات
منخفضة ،وبرسية تامة  .ويف ضوء هذا الت ُّ
اإللكرتونية تتم عرب هذه البنوك ،بجانب التسوق عرب اإلنرتنت ،وحتويل األموال
حول العامل((( .وتزامن هذا التحول مع بروز مصلحات جديدة؛ كالتمويل
الرقمي ،واألسواق الرقمية ،وهي ما يطلق عليها بـ «اقتصاد غري املتفرغني»(((.
واملؤسسات املالية اإلسالمية ليست بمنأى عن هذه التقنيات الرقمية ،فهي تعمل
ٍ
يف ٍ
تنافسية مع املؤسسات التقليدية ،ومع رصيفاهتا اإلسالمية ،وتتقاسم معها
بيئة
سوق العمل .وقد أخذت فضا ًء واس ًعا ،وحيز ًا مقدر ًا يف هذا السوق؛ ومتددت
أنشطتها يف خمتلف أنحاء العامل ،وأصبحت تساهم يف متويل مشاريع البنى التحتية
يف العديد من الدول ،حتى غدت بدي ً
ال للمؤسسات التقليدية يف تقديم التمويل
يف ٍ
دول غري إسالمية ،ولعل جتربة بريطانيا جتسد هذه املعاين.
يف ضوء هذا االنتشار ،والتحوالت التي أحدثتها التقنيات احلديثة ،بات من
((( الزعيرب ،زيد بن حممد ،تلخيص كتاب :مصيدة التشتت :كيف تركز يف فوىض العامل الرقمي ،مكتبة األلوكة 1437 ،هـ  2015 -م ،ص.1
((( ماهي البنوك االلكرتونية ،صhttp://repository.uobabylon.edu.iq/2010_2011/ 4 .3
((( املرجع السابق ،ص.3
(((البنك الدويل ،التمويل الرقمي :متكني الفقراء عرب التكنولوجيا اجلديدة/http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature .
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مشكلة البحث
أحدثت التقنيات احلديثة ثور ًة يف عاملِ املال واألعامل ،وأصبح التعامل معها
رضورة حتمية اقتضتها سنن اإلبداع والتطور .وزاد التوجه نحو الرقمية من وترية
التنافس بني املؤسسات املالية عىل تقديم خدماهتا ومنتجاهتا ،وفق طرق متجددة،
وقوالب حديثة ،وبات من األمهية بمكان أن تقدم هذه املؤسسات خدماهتا بطرق
خمتلفة تتناسب مع هذا التحول ،وتتفاعل مع هذه املستجدات ،وأن تأخذ حيز ًا يف
هذا الفضاء التقني املفتوح ،وتتعامل مع هذه التكنولوجيا عىل ٍ
نحو أفضل؛ كي
تأخذ حظها يف األسواق املالية.
وقطاع املال اإلسالمي جزء من منظومة عاملية حتكمها عوامل العرض والطلب،
وحتدها قواعد املنافسة ،وقد حقق نجاحات مقدرة عىل الرغم من عمره القصري،
وللحفاظ عىل هذا النجاح ال بد له من مواكبة التطور ،ومسايرة التقدم ،واستخدام
التقنيات املعارصة يف خمتلف األنشطة والربامج ،واإلفادة منها بشكل كبري ،لذلك
جاءت هذه الدراسة لتكشف عن اجلوانب التي تبني تفاعل قطاع املال اإلسالمي
مع منظومة االقتصاد الرقمي من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل :كيف
يمكن أن ُيعزز االقتصاد الرقمي من تنامي التمويل اإلسالمي؟ وما هي اجلوانب
االجيابية التي يمكن أن تستفيد منها صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية يف ظل
التسارع التقني والتحوالت الرقمية احلديثة؟

أهداف البحث
هيدف البحث إىل دراسة تفاعل قطاع املال اإلسالمي مع متغريات التقنية الرقمية
وتوظيفها نحو التحول صوب االقتصاد الرقمي ،من خالل املنصات الرقمية
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الرضوري أن يتفاعل التمويل اإلسالمي مع هذه املتغريات؛ واإلفادة منها بشكل
كبري ،لذلك جاءت هذه الدراسة لتكشف دور االقتصاد الرقمي يف تعزيز تنامي
التمويل اإلسالمي.
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وغريها من التقنيات احلديثة؛ هبدف إحداث نقلة نوعية يف هذا القطاع تزيد من
فرصه يف األسواق املالية .عالوة عىل تسليط الضوء عىل بعض اجلوانب ذات
العالقة بتطور التمويل اإلسالمي التي تعزز من دوره وتدفع به إىل األمام ،عرب
الربامج التدريسية املوجهة التي ترفد صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية بالكوادر
املؤهلة ،والبحث العلمي الذي يؤصل هلذا القطاع .كام هيدف البحث أيض ًا إىل
التعرف عىل أدوات التقنية احلديثة واستخداماهتا ،وبيان مزاياها وسلبياهتا،
وانعكاسها عىل اجلوانب االقتصادية .ولتحقيق هذا اهلدف ،تم تقسيم الدراسة
إىل ثالثة مباحث بحيث يعالج كل مبحث جانب ًا معين ًا.

منهج البحث
املنهج العلمي املستخدم يف هذا البحث هو الوصفي التحلييل لدراسة دور
االقتصاد الرقمي يف دفع مسرية التمويل اإلسالمي وحتديد اجلوانب التي يمكن
االستفادة منها ،من خالل استخالص نتائج البحوث والدراسات والتقارير
والبيانات اإلحصائية الصادرة من املؤسسات املالية العاملية ،عالوة عىل بيانات
املؤسسات املالية املهتمة بقطاع املال اإلسالمي ذات العالقة بموضوع الدراسة.

أهمية البحث
تنبع أمهية الدراسة يف إثراء املكتبة العربية برافد علمي جديد حول االقتصاد
الرقمي؛ وانعكاساته عىل صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية؛ لدراسة جماالت
االستفادة املرجوة منه ،لتضيف بعد ًا جديد ًا لتطوير قطاع املال اإلسالمي .كام
تكمن أمهيتها يف نتائجها التي تشكل إضافة للجهود املعنية بتطوير هذا القطاع؛
وفق ًا للتغريات الرقمية املستخدمة يف خمتلف القطاعات ،كاملصارف ورشكات
التمويل واالستثامر اإلسالمية ،ومعاهد ومراكز البحث العلمي ذات العالقة
باالقتصاد والتمويل اإلسالمي .عالوة عىل ذلك تساهم الدراسة يف شحذ مهم
الباحثني لسرب غور املجال الرقمي يف التمويل اإلسالمي بالبحوث والدراسات
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أدبيات البحث (الدراسات السابقة)
بحسب اطالع الباحث؛ هناك ندرة يف الكتابات التي تعرضت ملوضوع الدراسة،
وال توجد بحوث أو دراسات بالقدر الكايف ،باستثناء القليل منها التي تناولت
بعض جوانبه ،كدراسة احلاج أمني مويس حممد ،وعنواهنا «االقتصاد الرقمي
وأثره عىل القطاع املرصيف يف السودان  -دراسة حالة بنك أمدرمان الوطني،-
خالل الفرتة  2012 - 2000م» .وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج
الوصفي التحلييل ،وتوصل إىل ٍ
عدد من النتائج من أمهها :أن االقتصاد الرقمي
يساهم بدور اجيايب يف توسيع منافذ اخلدمات ،وزيادة حجم املعامالت ،واألرباح
باملصارف السودانية بصفة عامة ،ويف بنك أمدرمان الوطني «حمل الدراسة»
بصفة خاصة .كام ختم الباحث دراسته بمجموعة من التوصيات تؤكد يف جمملها
رضورة تبني استخدام النظم الرقمية يف املصارف السودانية.
ومن الكتب التي تناولت بالدراسة موضوع االقتصاد الرقمي كتاب حسن مظفر
الرزو؛ وعنوانه «مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إىل اقتصادات اإلنرتنت»،
وبي أمهية املعلومات
عرف الباحث االقتصاد الرقمي ومرتكزاته األساسيةَّ ،
حيث َّ
كأداة للتنمية ومدخل اىل العوملة .كام اشتمل الكتاب عىل قراءة وصفية لواقع
االقتصاد الرقمي يف الدول العربية ،وحماولة السترشاف مستقبله يف هذه الدول.
كذلك أجرى الكاتب يف الفصل الثامن دراسة ميدانية لواقع التجارة اإللكرتونية
يف اململكة السعودية؛ جاءت نتائجها بأن اململكة تعد من أفضل الدول العربية يف
هذا النوع من التجارة(((.

((( الرزو ،حسن مظفر ،مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل اىل اقتصادات اإلنرتنت ،مركز البحوث بمعهد اإلدارة العامة اململكة العربية السعودية،
2006م ،ص.11
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النظرية والتطبيقية؛ لتكوين ثروة معرفية يستفيد منها طالب الدراسات العليا
يف هذا التخصص ،واألجيال احلارضة والقادمة من املهتمني بالتقنيات العلمية
واستخداماهتا يف خمتلف رضوب املعرفة.
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عالوة عىل تلك الدراسات؛ فهناك العديد من املؤمترات خصصت للتعريف
باالقتصاد الرقمي باعتباره حق ً
ال معرفي ًا جديد ًا ،منها :املؤمتر العلمي الدويل الثاين
حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
بجامعة حسيبة بن بوعيل باجلزائر املنعقد خالل الفرتة  5-4ديسمرب 2007م .واملؤمتر
الدويل لتكنولوجيا املعلومات الرقمية 2014م ،وعنوانه «االجتاهات احلديثة يف
تكنولوجيا املعلومات» الذي نظمته جامعة الزرقاء بالتعاون مع أكاديمية جلوان
للتدريب والدراسات ( )JATSيف عامن باألردن خالل الفرتة  15-13مايو 2014م.
ومؤمتر املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات حول» االقتصاد
الرقمي :الفرص والتحديات التي تواجه االقتصادات املحلية يف املنطقة العربية
«املنعقد خالل الفرتة  3-2يونيو  ،2016وملتقى «املحتوى الرقمي وجمتمع املعرفة»
الذي نظمته «»DCAKSبديب خالل الفرتة 2016 / 5 / 5 - 4م.
وعىل الرغم من شمول تلك الدراسات وعنايتها باالقتصاد الرقمي بحث ًا ودراس ًة
وحتليالً ،إال أهنا مل تتعرض ملوضوع هذه الدراسة ،لذلك يعد هذا البحث إضافة
جديدة يف هذا احلقل من املعرفة .ويأمل الباحث أن يغطي جانب ًا مه ًام يساهم يف
استفادة قطاع املال اإلسالمي من التقنيات احلديثة بشكل كبري.

المبحث األول :االقتصاد الرقمي :مفهومه ومكوناته
ظهر مصطلح االقتصاد الرقمي ألول مرة يف عام 1995م عىل لسان الكاتب
الكندي دون تابسكوت  Don Tapscottيف كتابه املنشور باللغة اإلنجليزية بعنوان
« »The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligenceاالقتصاد
الرقمي :اآلمال واملخاطر يف عرص الشبكات الذكية»((( .ثم تناوله بالدراسة من
بعد ذلك العديد من الكتاب والباحثني ،الذين اختلفوا يف تسميته ،فمنهم من
أطلق عليه اقتصاد اإلنرتنت .ومنهم من سامه اقتصاد املعرفة ،Knowledge Economy
((( ال ُع َمري ،عالء الدين ،االقتصاد الرقمي .كيف غريت اإلنرتنت قواعد اللعبة؟ :كلية تقنية املعلومات  -جامعة البحرين 8 .يناير .2015
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المطلب األول :المنصات الرقمية digital platforms

ِ
ناص مجع لكلمة ِمنصة بالكرس .وتعني يف اللغة ما تظهر عليه
نصات وا َمل ُّ
امل َّ
العروس لرتى من بني النساء .وقيل :معناها مشتق من قول العرب :نصصت
املتاع إذا جعلت بعضه عىل بعض( .((1ويف االصطالح هي عبارة عن نظام يسهل
عملية التواصل ملجموعة من الناس لتحقيق أهداف معينة ،قد تكون خدمات أو
منتجات أو فعاليات ،أو تعليم ،أو غري ذلك.
وهناك عدة أنواع من هذه املنصات منها :املنصات التجارية  -التي تعيد تشكيل
قطاع البيع بالتجزئة ،وتوفر أسواق عمل إقليمية ودولية ،كام أهنا توفق بني
األفراد الباحثني عن العمل وأرباب األعامل - ،واملنصات السياسية  -التي
جسدهتا احلملة االنتخابية للرئيس األمريكي السابق باراك أوباما يف عام ،2008
ومن بعده الرئيس احلايل دونالد ترامب  ،-واملنصات االجتامعية ،واملنصات

((( الرزو ،مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل اىل اقتصادات اإلنرتنت ،مرجع سابق ،ص.5
(8) Laurence MEYER Digital Platform: Objectives, Definition and Related Activities P 134.
((( املحتوى الرقمي العريب ،قمة توصيل العامل العريب  ،2012خالل الفرتة  7-5مارس 2012م  -الدوحة قطر ،ورقة خلفية ،ص.1
( ((1ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عيل أبو الفضل مجال الدين ،لسان العرب ،ج  ،14دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان2003 ،م ،ص.272
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ومنهم من عرفه بأنه اقتصاد املعلومات  Information Economicوغري ذلك من
ا ُمل َس َّميات((( ،ومن أهم مميزاته أن تتحول البضائع واملنتجات من الشكل املادي
املحسوس إىل الشكل الرقمي ،حيث يسهل ختزينها يف شكل أرقام فتكون حمل
مبادلة يف السوق الرقمي((( .ويظهر ذلك يف تسويق املحتويات الرقمية التي
تتجسد يف عدة جماالت ،لذلك ينبغي النظر إىل املحتوى الرقمي ضمن سياق البيئة
واآلليات اهلادفة إىل استحداثه وختزينه وإيصاله وتقديمه ،بل جيب أن يتجاوز
فهمنا للمحتوى الرقمي إىل ما هو أبعد من التكنولوجيا لتشمل البعد القانوين
والثقايف((( .ويف املطالب التالية يتم عرض بعض هذه التقنيات الرقمية بشكل
خمترص مراعاة للحيز املطلوب يف هذه الدراسة.
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التعليمية ،ومنصات املواهب ،ومنصات إدارة اخلدمات العمرانية....الخ.
وتستخدم املنصات التجارية يف التسويق التجاري بشكل َف َّعال؛ من مجع وحتليل
الجتاهات السوق ،ونوعية السلع املعروضة وخصائصها املختلفة ،إضافة إىل
ٍ
عرض ٍ
فني وجتاري ٍ للوصول إىل
حتليل رغبات واجتاهات املشرتين من خالل
اخلدمات التفاعلية وغريها التي يمكن بثها وتوفريها عرب اإلنرتنت( .((1ومن أبرز
اخلدمات التي تقدمها املنصات التجارية التمويل اجلامعي Crowd funding :الذي
يعد بدي ً
ال عملي ًا لطرق التمويل التقليدية .وقد استفادت العديد من الرشكات
املعنية بالتكنولوجيا املالية من هذه املنصات يف تقديم هذا النوع من التمويل،
أبرزها رشكة «يوريكا  » Eureecaالتي أصبحت من أكرب الرشكات حول العامل يف
تقديم التمويل اجلامعي يف شكل أسهم(.((1

عالوة عىل ذلك تقوم املنصات الرقمية بأدوار اقتصادية مهمة؛ وتدر عوائد مالية
كبرية .وقد انترشت عرب مواقع اإلنرتنت بشكل واسع ،وحققت استثامرات
كبرية خالل الفرتة 2015 - 2010م ،ووفق ًا للتقرير الصادر من G20 Young
 Entrepreneurs’ Allianceفقد بلغ جمموع ما تم استثامره فيها  20مليار دوالر
أمريكي( ،((1ويتضح من الشكل ( )1أن أكرب عوائد استثامرية يف املنصات الرقمية
حتققت خالل الفرتة  2015-2014م.

(11) Laurence MEYER Digital Platform: Objectives, Definition and Related Activities Digital Platforms: Definition and Strategic Value135.

( ((1ومضة لألبحاث وبيفورت ،تقرير التكنولوجيا املالية  -التكنولوجيا املالية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،توجهات قطاع اخلدمات املالية
(د.ت) ،ص .72
(13) Five Ways to Win with Digital Platforms. Executive Summary. P4.
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الشكل ( )1االستثامر يف املنصات الرقمية

Source: Accenture Research based on CB insights, tracxn and crunchbase data. P4

كذلك تستخدم املنصات يف جمال االئتامن ،ومن أبرز املنصات التي ظهرت بقوة
يف هذا املجال منصات اإلقراض ( )Peer-to-peerالتي تعرف اختصار ًا بـ  ،P2التي
نشأت يف اململكة املتحدة يف مارس  ،2005وانترشت يف العديد من دول العامل؛
كربيطانيا وأمريكا والصني .وتستهدف التوفيق بني املقرضني واملقرتضني عرب
مزادات تقام يف العادة عىل شبكة اإلنرتنت متكنهم من التفاوض بشأن أسعار
الفائدة .ونظر ًا النتشارها عاملي ًا ظهرت الكثري من اإلشكاليات القانونية ،حيث
إن إقرارها خيضع يف غالب األحيان للقوانني الوطنية يف تلك الدول.

المطلب الثاني :إنترنت األشياءInternet of Things :
ظهر هذا املصطلح يف عام 1999م ،وأول من استخدمه العامل الربيطاين كيفن أشتون
الذي فكر يف ربط األجهزة الرقمية الكهرومنزلية بطريقة تسمح بمعرفة حاالهتا
وهي بعيدة عن مستخدمها( .((1ورسعان ما لقت هذه الفكرة استحسان الرشكات
الكربى -كرشكة :جارتنر  -التي أعادت صياغتها ،وأدخلت عليها تغيريات
(14) Floerke Meier Friedman Mattern aand From the Internet of Computers to the Internet of ThingsInstitute for Pervasive Computing, ETH Zurich
Christian- P 2.
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شملت األشخاص ،واحليوانات ،واملالبس .كام تم ربط األجهزة بالشبكة العاملية
بدالً عن الشبكات املحلية الصغرية .ووفق ًا لتقارير عاملية منشورة يف Scientific
 American Magazineيتوقع أن حتقق إنرتنت األشياء قيمة اقتصادية كبرية تبلغ
بحلول عام  2025بني  3.9إىل  11.1تريليون دوالر سنوي ًا ،وهو ما يعادل نحو % 11
من الناتج املحيل اإلمجايل العاملي ،عالوة عىل اجلوانب االقتصادية األخرى(،((1
إضافة إىل القيمة االقتصادية؛ فسوف حتدث إنرتنت األشياء حتوالً يف حياة الناس،
خلصتها جملة «يب يس ماغازين» األمريكية عىل موقعها اإللكرتوين ،وذكرت 19
دورا فاع ً
ال
ومؤثرا يف احلياة( ((1ال يتسع املجال
ً
طريقة تلعب فيها إنرتنت األشياء ً
لعرضها يف هذه املساحة.

المطلب الثالث :اإلنسان اآللي أو الروبوت ()Robot
الروبوتات عبارة عن أجهزة أتوماتيكية يمكن تطويعها وإعادة برجمتها لتنفيذ مهام
برسعة فائقة ودقة عالية ،وملزيد من الدقة أضيف هلا مايسمى النظر اآليل (Computer
 )visionلتحليل الصور عرب حاسوب خاص يتم تثبيته يف الروبوت .فمنذ اخرتاع
الروبوتات ُقسم العمل بني اإلنسان واآللة ،وبسبب تطورها ،أسندت هلا وظائف
يعجز البرش عن القيام هبا؛ كاخلدمات العسكرية ،والتخلص من املتفجرات،
وفحص الطرود املتفجرة ،وقيادة الطيارات بدون طيار يف مهام استطالعية لرصد
حتركات العدو؛ إضافة إىل استخدامها يف صناعة السيارات ،واكتشاف الفضاء،
واحلصول عىل معلومات رائعة ولقطات برصية ال حيصل عليها اإلنسان دون
مساعدة ،بجانب اجلراحة عن بعد؛ إذ متكن اجلراحني من إجراء اجلراحة عن بعد
دون التواجد جسدي ًا بغرفة اجلراحة ،ومنها الروبوتات االجتامعية Social robot
التي تقوم باألعامل املنزلية ،وتعليم األطفال ولعب الشطرنج.
( ((1مارتن باييل ،وجيمس مانيكا ،إعادة تقييم إنرتنت األشياء ،مقال مرتجم منشور عىل موقع اجلزيرة نت /http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology
( ((1يب يس ماغازين األمريكية،Scientific American Magazine .واملوقع االلكرتوين للجزيرة نت http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015 /3/ 31/ 19
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يعد مصطلح احلوسبة السحابية من املصلحات الشائعة يف التقنيات احلديثة
واملتداولة يف املؤمترات واللقاءات العلمية بشكل كبري ،وله عدة ترمجات عربية
شائعة بسبب تنوع تطبيقاهتا ،أشهرها احلوسبة السحابية( .((1وتعد هذه الفكرة
قديمة بدأت يف الستينيات من القرن املايض يف كتاب دوغالس بارخيل املنشور يف
عام  1966وعنوانه «حتدي املرفق احلاسويب»The Challenge of the Computer Utility،
ثم انترش بعد ذلك استخدام هذا املصطلح ،يف ضوء احلاجة إىل السعات التخزينية
الواسعة عىل اإلنرتنت ،وبعد ذلك أعلنت رشكة مايكروسوفت العمالقة اهتاممها
هبذه التقنية فأصدرت نظام التشغيل فيستا (.((1()vista
وشكلت حماكاة العقل البرشي يف معاجلة وختزين املعلومات إهلام ًا ملطوري
احلواسيب بحيث حياكي طريقة عمل الدماغ مما يؤدي إىل زيادة رسعة وكفاءة
عمل احلاسب اآليل.

وقد قام فريق من جامعة كارولينا اجلنوبية ،بوضع اخلطوط العريضة للنموذج
اجلديد املسمى (ميمكومبوتينج  )memcomputingأي احلوسبة القادرة عىل التخزين
التي تعتمد عىل قدرات تقنية النانو يف ختزين ومعاجلة املعلومات .ويعتمد النموذج
اجلديد يف احلوسبة عىل عنارص إلكرتونية معدلة يمكنها ختزين املعلومات باإلضافة
لوظائفها األساسية مثل.memristor, memcapacitor and meminductor:
والتخزين السحايب هو نموذج للتخزين عىل شبكة اإلنرتنت ،حيث يتم ختزين
البيانات عىل خوادم ظاهرية متعددة بدالً من ختزينها عىل خادم واحد ،وتكون
عادة مقدمة من رشكات كربى معدة لإلجيار بام يتواءم واحتياجات العمالء.
وتستمد احلوسبة السحابية أمهيتها من سعتها التخزينية للبيانات الضخمة (big

( ((1كلو ،صباح حممد ،احلوسبة السحابية :مفهومها وتطبيقاهتا يف جمال املكتبات ومراكز املعلومات،
.Dhabi, United Arab Emirates17- 19 March. Kallow. QScience Proceedings 2015. - 82
( ((1آدم  ،إبراهيم ،وحممد احلافظ ،احلوسبة السحابية ،جملة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،ص 15؛ وبحث منشور عىل اإلنرتنت ،2016 ،عىل
املوقع التايل.http://download-internet-pdf-ebooks.com/14967-free-book - 4 :
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المطلب الرابع :الحوسبة السحابية Cloud Computing
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 )dataالتي باتت خمزن ًا للقيمة إذا ما حتولت إىل معلومات(.((1

ومتتد علوم البيانات من مجع البيانات وتنظيمها إىل حتليلها واحلصول عىل رؤى
منها ،ويف النهاية إىل التنفيذ العميل ملا تم تعلمه ،وجتلب علوم البيانات أدوات
التعلم اآليل ،وهو نوع من أنواع الذكاء االصطناعي الذي يعطي للحواسيب
القدرة عىل التعلم بدون برجمة فعلية ،كام لدهيا القدرة عىل تغيري ساحة إدارة
األعامل وحتليل السياسات االقتصادية (.((2

المطلب الخامس :الذكاء االصطناعي ()Artificial Intelligence
تعد املنظومة العصبية لإلنسان من أعقد املنظومات العصبية التي يرتكز معظمها يف
املخ البرشي الذي يتميز بطبيعة عمل أدت اىل تفوق اإلنسان عىل سائر املخلوقات
األخرى يف قدرات الفهم والتعرف عىل األشكال والرموز والتعلم والتحدث
واإلدراك وغريها من الصفات التي ال يستطيع أي كائن غري اإلنسان الوصول
ونظرا ألمهية الذكاء البرشي ،فإن اإلنسان كان وما زال دائم البحث عن
إليها(ً .((2
طبيعة هذا الذكاء وكيف يمكن قياسه ووضع اخلطوات ملحاكاة أساليبه يف شكل
برامج باستخدام احلاسبات ،مما دفع الباحثني إىل التفكري يف الكيفية التي يمكن أن
تساعد يف نقل الذكاء الفطري عند اإلنسان إىل أجهزة الكمبيوتر كي يستفاد منها
يف خمتلف رضوب احلياة (.((2
وقد حاول العلامء والباحثون حماكاة اخلاليا العصبية عند اإلنسان وعمل خاليا
عصبية إلكرتونية شبيهة عرب معاجلة ضخمة لوحدات تسمى عصبونات أو عقد

( ((1قنطقجي ،سامر مظهر ،سوق البيانات الضخمة ومفاهيم جديدة ،جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية ،العدد  ،23أبريل  ،2014مجادى اآلخر
 ،1435ص.2
( ((2رانجان ،سانجيف ،القوة الضخمة للبيانات الضخمة ،قوة احلوسبة تدفع التعلم اآليل وحتول األعامل والتمويل ،جملة التمويل والتنمية ،صندوق
النقد الدويل ،العدد  ،53الرقم  ،3سبتمرب  ،2016ص.26
( ((2الرشقاوي ،حممد عيل ،الذكاء االصطناعي والشبكات العصبية ،مركز الذكاء االصطناعي للحاسبات ،الكتاب األول ،املكتب املرصي احلديث،
مجهورية مرص العربية (د.ت) ،ص .22
( ((2املرجع السابق ص.23
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وقد تطور هذا احلقل من املعرفة عرب ثالث مراحل :املرحلة األوىل عقب انتهاء
احلرب العاملية الثانية ،وبدأها العامل شانون يف عام  1950ببحثه عن لعبة الشطرنج،
وانتهت هذه املرحلة بام قدمه فيجن باروم وفيلدمان  1963م .ومتيزت هذه املرحلة
بإجياد حلول لأللعاب وفك األلغاز باستخدام احلاسب اآليل التي اعتمدت عىل
تطوير طرق البحث يف التمثيل الفراغي الذي يمثل احلالة ،وكان من نتائجها
تطوير النمذجة احلسابية.

أما املرحلة الثانية فيطلق عليها املرحلة الشاعرية ( )Romanticوبدأت يف منتصف
الستينيات ،حيث قام العامل منسكي بتحديد إطار متثيل املعلومات .وجاء من
بعده ونجراد فوضع نظام ًا لفهم اجلمل اإلنجليزية .أما املرحلة الثالثة فبدأت يف
منتصف السبيعنيات من القرن املايض واستمرت حتى وقتنا احلارض ،ومتيزت
بظهور التقنيات والتطبيقات املختلفة التي سامهت يف انتقال جزء من الذكاء
اإلنساين إىل برامج احلاسوب ،وتعترب هذه الفرتة هي فرتة العرص الذهبي هلذا
العلم(.((2
ويرجع الفضل لعامل احلاسوب جون مكارثي الذي عرف هذا املصطلح يف عام
 1956م ،بأنه «علم وهندسة صنع اآلالت الذكية» .حيث تعمل هذه اآلالت عرب
برامج حاسوبية يف حماكاة العقل البرشي .وقد شكلت األوراق العلمية التي
قدمت يف مؤمتر كلية دارمتوث يف صيف عام 1956م البدايات األوىل لبحوث الذكاء

( ((2الرشيف ،عيل بشار ،وعبد الغني عيل مجعة ،تطبيقات عىل الشبكات العصبية االصطناعية ،كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
جامعة ترشين ،الالذقية ،سوريا ،2012 ،ص.7
( ((2املرجع السابق ،ص.7
( ((2املرجع السابق ،ص .27-26
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( ((2()nodes/ neuronsتسع للتخزين وتكون متاحة لالستخدام ،ومتتاز بكوهنا
متغرية الرتكيب وفق ًا للمعلومات التي تعرب من خالهلا .وتقوم فكرهتا عىل
وجود وحدات إدخال ت ِ
ُكون طبقة املدخالت ،ووحدات معاجلة يتم فيها إجراء
العمليات احلسابية وهي التي ت ِ
ُكون نواتج الشبكة(.((2
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االصطناعي ،وأصبح معدو هذه األوراق من كبار الباحثني يف هذا التخصص
لفرتات زمنية ممتدة ،ومن هؤالء جون مكارثي و هربرت سيمون الذي ينسب له
الفضل يف تأسيس خمتربات الذكاء االصطناعي يف العديد من اجلامعات األمريكية
كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITوغريه.

المبحث الثاني :االقتصاد الرقمي :المزايا واإلشكاليات
سامهت التكنولوجيا يف تطوير القطاع املايل بشكل كبري ،وأحدثت نقلة نوعية
كبرية فيه ،وقد ساعدت التطبيقات املالية اجلديدة يف تسهيل حياة املستهلكني،
من خالل استخدام اإلنرتنت ووسائل االتصال احلديثة التي أسهمت بدور
فعال يف هذا االجتاه ،ولعل ارتفاع عدد األشخاص الذين يستطيعون الوصول
إىل اخلدمات املالية واالستفادة منها؛ حول العامل؛ يعكس حجم التفاعل بني
التكنولوجيا والقطاع املايل وهو ما يشار إليه بالدمج املايل( .((2ويف املطلبني التاليني
يتم عرض مزايا وإشكاليات االقتصاد الرقمي.

المطلب األول :مزايا االقتصاد الرقمي
مما ال شك فيه أن لكل اخرتاع علمي مزايا وفوائد ،كام له يف الوقت نفسه
إشكاليات .ووفق ًا لتقرير البنك الدويل الصادر يف عام  2016م تكمن الفوائد التي
يمكن أن تتحقق من االقتصاد الرقمي يف النقاط التالية:
 - 1تكمن التكلفة احلقيقية ىف البحث واالبتكار؛ وليس ىف األجهزة واملعدات،
وتشكل اخلربة التى تتأتى من البحث العلمي يف تكوين تراكم معريف يدفع نحو
تطوير الصناعة لزيادة برامج تقنية وتطبيقات حديثة تتميز بالقوة والفاعلية(.((2
 - 2زيادة فرص التعاون بني املؤسسات بوترية متسارعة يف أشكال رشاكة خمتلفة
( ((2ناراين ،اديتيا ،وجهان للتغري التكنولوجيا املالية اجلديدة تكنولوجيا واعدة حتمل يف طياهتا خماطر مسترتة ،جملة التمويل والتنمية ،العدد  ،53الرقم
 ،3سبتمرب ،2016ص.20
( ((2صحيفة الوسط ،االقتصاد الرقمي ،العدد ،5 :اإلثنني  26أغسطس 2002م ،املوافق  17مجادى اآلخرة 1423هـ.
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 - 3تغيري الصناعة وتطوير املنتجات بطرق جديدة يستفيد منها الزبائن ومقدمو
اخلدمة عىل ٍ
حد سواء ،من خالل حتديد املستهلك ملواصفات املنتج الذي يناسبه،
واالنتقال من اإلنتاج الكبري إىل اإلنتاج بحسب الطلب بالنسبة ملقدمي اخلدمة.

 - 4التغيريات الكبرية التي أحدثها التحول الرقمي؛ يف األعامل املالية واملحاسبية
خاصة املتعلق منها بنظام السداد .فتنفيذ أمر إلكرتوين يؤدي إىل إنجاز العديد
من املعامالت مثل :التدقيق عىل ائتامن املشرتي )back office( ،والتدقيق عىل
توفري املنتج ،وإرسال التأكيدات عىل عمليات التدقيق ،ومتابعة حسابات السداد
واملستح ّقات ،وإرسال الفواتري وغريها ،كام هو مستخدم يف جتارة األسهم التي
أصبحت تتم بأسلوب مبارش ،ويتم إرسال تأكيد إمتام العملية بصورة فور ّية.

 - 5ووفق ًا لدراسة أعدهتا رشكة أكسنترش العاملية املتخصصة ىف االستشارات
اإلدارية واخلدمات التقنية فإن التطور بمعدل  % 1يف التحول الرقمي يف اخلدمات
احلكومية يرفع الناتج املحيل اإلمجايل بنسبة  ،% 0.5يقابله نمو بنسبة  % 1.9يف جتارة
الدولة اخلارجية ،مما يشجع عىل زيادة التنافسية بني الــدول .كذلك فإن زيــادة
 % 10يف التقنيات الرقمية يؤدي إىل خفض نسبة البطالة بواقع  % 0.86يف الدول
التي تتبنى التوجه نحو الرقمية(.((2
 - 6توسيع قاعدة املعلومات للكثريين من الفقراء وحصوهلم عىل اخلدمات
املالية ،إضافة إىل ختفيض تكلفة املعلومات االقتصادية واالجتامعية عىل الرشكات
ُشجع عىل االبتكار حينام تنخفض تكلفة املعامالت
واألفراد والقطاع العام ،وهي ت ِّ
إىل الصفر تقري ًبا ،وتساعد عىل تعزيز الكفاءة ألن األنشطة واخلدمات القائمة
تصبح أرخص أو أرسع أو أيرس من ذي قبل ،كام أهنا تؤ ِّدي إىل زيادة االحتواء

( ((2دراسة أعدهتا رشكة أكسنترش العاملية.http://business.ma7room.com :
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أدى إىل ظهور املؤسسات الشبكية ،إضافة إىل ذلك ،تغيري طبيعة العمل وبروز
نامذج عمل جديدة تؤدي إىل زيادة أجور العاملني يف هذا القطاع بصورة كبرية.
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االجتامعي ألن املواطنني حيصلون عىل اخلدمات التي كانوا حمرومني منها من قبل.

المطلب الثاني :إشكاليات االقتصاد الرقمي
اإلشكاليات املصاحبة لالقتصاد الرقمي كثرية ومتعددة يمكن تناول بعضها يف
النقاط التالية:
 - 1هناك مزاعم تستند إىل دراسات علمية تقول إن هناك انحياز ًا برشي ًا جيري
وراء الكواليس من خالل الوسائل اخلفية املؤثرة ،وأن هناك تقنيات باتت وصية
عىل األخبار واملعلومات وتصنيف العناوين بحسب درجة أمهيتها ،فاهلواة هم
الذين حيددون ويصنفون األخبار من حيث أمهيتها ونوعيتها والفئات املستهدفة،
كام أهنا ليست حيادية ،فعىل سبيل املثال ،فإن قائمة األخبار التي توصف بأهنا
أكثر انتشار ًا عىل موقع فيسبوك مث ً
ال منحازة ،وهي موجهة خلدمة أهداف حمددة،
وقد أكدت هذه الفرضية الفضيحة التي تم تداوهلا يف وسائل اإلعالم يف اآلونة
األخرية حول استخدام رشكة فيسبوك لعناوين  50مليون مشرتك خلدمة احلملة
االنتخابية للرئيس األمريكي دونالد ترامب يف  2016م.

وهناك العديد من األنظمة والربامج الذكية التي درجت عىل تقديم توصيات ذكية
ومتحيزة تساهم بدور كبري يف الرواج للتطبيقات التقنية احلديثة ،مع أن هذا الزعم
ٍ
مقال له منشور يف املوقع
ترفضه رشكة فيسبوك العاملية .ويرى توم تشاتفيلد يف
العريب لـ «« :»BBCأن الرشكات الكربى تقدم تطبيقات إلكرتونية ومعلومات
خصيصا لتالئم طبيعة املستخدم ،وتتيح له يف الوقت نفسه قدر ًا هائ ً
ال
مصممة
ً
من املعلومات حول موضوعات ذات صلة برغباته وميوله تعينه عىل اختاذ القرار
املناسب» ،كام يشري الكاتب يف مقاله إىل أن لوسيانو فلوريدي ،مؤلف كتاب
«الثورة الرابعة» استخدم عبارة «تصميم مؤيد لألخالق» لوصف تلك العملية
التي كان من املفرتض أن توسع من التفاعل األخالقي مع التقنيات ،ال أن حتد
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 - 2تدمر التقنيات املعارصة فرص العمل بشكل كبري من حيث إحالهلا حمل
القوى العاملة البرشية يف غالبية الوظائف واملهن ،لذلك سيخرس الكثريون من
الناس وظائفهم خالل العرش سنوات املقبلة ،ولعل أبرز وأخطر تلك التغيريات
التي ستحدثها التقنية الرقمية خالل السنوات القادمة هي إحالل اآللة حمل
العنرص البرشي ،مما يعني زيادة البطالة يف كثري من الدول ،لذلك سوف تكون
البطالة هي املشكلة األبرز خالل العرشين عام ًا املقبلة .وقد فطنت خلطورة هذا
التحول العديد من الدول ،وكان هذا املوضوع أحد املحاور التي ناقشها املنتدى
االقتصادي العاملي السنوي بمدينة دافوس يف سويرسا  2014م( .((3لذلك بدأت
الكثري من احلكومات يف إرسال رسائل للرشكات لزيادة تكيفها مع الواقع
اجلديد ،وتغيري أسلوب وبرامج التدريب ملساعدة العاملني عىل اكتساب مهارات
قادرة عىل التفاعل مع االقتصاد الرقمي.
 - 3انتهاك خصوصية املستخدم يف حالة متكن القراصنة من اخرتاق الشبكات
الذكية يف املنازل ،مما دفع إىل تسويق التقنية احلديثة بشكل واسع ،وبطرق خمتلفة،
تكرس مبدأ االستسالم التام ،حيث أصبحت توصف حديث ًا بأهنا طريقة لتحويل
اإلنسان إىل ما يوصف بعبودية التقنية ،بدالً من أن يكون سيد ًا هلا يسخرها خلدمته
ويستفيد منها يف حياته( .((3ويف تقرير نرشته هيئة التجارة االحتادية األمريكية
أشارت إىل وجود  25مليار جهاز متصل باإلنرتنت ،وحذرت من عقبات ذلك
عىل األمن واخلصوصية يف ظل تقنية ترتك يف كل مكاملة هاتفية ورسالة إلكرتونية
بصمة رقمية يمكن استغالهلا(.((3

( ((2تشاتفيل  ،توم ،الوسائل اخلفية التي يؤثر هبا موقع فيسبوك عىل خياراتنا ،موقع  BBCالعربية 2016 ،م.
( ((3شميدت ،غوغل إريك ،ندوة عىل هامش منتدى دافوس االقتصادي العاملي  ،2014من مقال بعنوان ماذا تعلمنا من منتدى دافوس ،2014
منشور عىل موقع http://www.naharnet.com/stories/ar/115844 :نق ً
ال عن BBC
( http://www.katebmustaqel.com/2016 /11/internetofthings.html ((3اجلمعة 11 ،نوفمرب 2016
( ((3املرجع السابق.
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منها ،وبالتايل ينبغي عىل مواقع اإلنرتنت أال تدفع املستخدمني نحو اختيارات
معينة ،ليكون اختيارهم وفق ًا ملا يريدونه أنفسهم ،وليس ملا تريده تلك املواقع(.((2
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 - 4انتهاك حقوق امللكية الفكرية من األفراد أو الرشكات أو اجلهات االعتبارية
مللكية الربامج ،ألن تطوير هذه الربامج حيتاج إىل مبالغ كبرية ،وعليه البد من
استصدار الترشيعات التي حتمي حقوق مطوري هذه الربامج ،والبد من التعرف
عىل القوانني الالزمة إلنشاء مثل هذا االقتصاد من الدول املهتمة به.

 - 5عدم وجود مردود يف هيئة إنتاجية ،فمنذ ما يقرب من ثالثني عا ًما أحدث
اخلبريان االقتصاديان روبرت سولو ،وستيفن روتش ضجة كربى عندما أشارا إىل
أنه عىل الرغم من كل املليارات من الدوالرات املستثمرة يف تكنولوجيا املعلومات
مل يكن هناك دليل عىل وجود أي مردود يف هيئة إنتاجية(.((3

نظرا لسهولتها ،وارتفاع
 - 6تتزايد جرائم تكنولوجيا املعلومات بصورة مستمرة ً
عدد البلدان والرشكات املتصلة باإلنرتنت التي تطبق مناهج بدائية للحفاظ عىل
أمن تكنولوجيا املعلومات مما جيعلها هد ًفا سهالً .ومتثل الرشكات املالية هدف ًا
مغر ًيا للغاية جسدته رسقة  81مليون دوالر أمريكي من بنك بنغالديش املودعة
يف حساب البنك املركزي األمريكي ،حيث استخدم املخرتقون املعلومات
الشخصية ألحد موظفي البنك يف تنفيذ هذه العملية من خالل إرسال ما يزيد
عىل  36طلب ًا لتحويل أموال إىل بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك .ووفق ًا ملسح
أجرته مؤسسة برايس ووتر كوبر ،تعد جرائم تكنولوجيا املعلومات ثاين أكثر
اجلرائم شيوع ًا يف قطاع األعامل بعد جرائم االختالس(.((3
مؤخرا رشكة آي يب إم ومعهد بونيمون عىل  383رشكة يف
ووف ًقا ملسح أجرته
ً
بلد ًا ،تبني فيه ارتفاع متوسط تكلفة اخرتاق البيانات إذ بلغت  4ماليني دوالر
أمريكي من  3.79ماليني دوالر أمريكي ،وكانت االخرتاقات األكثر شيو ًعا يف
الربازيل وجنوب إفريقيا ،واألقل يف أسرتاليا وأملانيا( .((3ويف عام  2014تعرض
12

(((3
 Tuesday, August 16, 2016ترمجة :مايسة كامل .Internet Security Threat ReportInternet ReportVOLUME 21APRIL 2016
( ((3ويليش ،كريس ،اجلانب املظلم للتكنولوجيا خماطر العرص الرقمي تنتقص من مزاياه ،جملة التمويل والتنمية ،العدد  ،53الرقم ،3سبتمرب  ،2016ص.16
( ((3املرجع السابق ،ص.15
https://www.project-syndicate.org/commentary/internet-of-things-productivity-paradox-by-martin-neil-baily-and-jamesmanyika -2015 - 08 arabic

48

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

مليون عميل ،بام يف ذلك األسامء وعناوين الربيد اإللكرتوين والعناوين الربيدية
وأرقام اهلواتف(.((3

 - 7تساهم التقنية احلديثة يف ضياع الوقت من خالل انشغال العاملني بمختلف
التطبيقات من رسائل نصية مكتوبة أو صوتية مسموعة ،أو تلقي مكاملات
هاتفية يصعب جتاهلها وعدم الرد عليها .إضافة إىل ذلك يتعرض العاملون
يف مكاتبهم إىل سيل من األضواء واألصوات من اهلواتف وأجهزة الكمبيوتر
واألجهزة اللوحية ،مما يؤثر عىل إنتاجية هؤالء العاملني .ووف ًقا ملسح صادر عن
رشكة كاريري بيلدر ( )CareerBuilderتبني فيه أن ثالثة من كل أربعة من أصحاب
الرشكات يضيع ساعتني أو أكثر يومي ًا بسبب تشتت انتباه املوظفني(.((3

وعىل الرغم من تلك اإلشكاليات؛ تبدو فوائد االقتصاد الرقمي كثرية ومتعددة،
وينبغي األخذ هبا وتسخريها ملعاش الناس وحياهتم ،مع توخي احليطة واحلذر،
ليس يف جمال عمل املؤسسات املالية اإلسالمية فحسب ،بل يف مجيع رضوب
احلياة .وحرص ًا عىل السالمة من حدوث هذه اإلشكاليات تبادر هيئات االتصال
يف كل دولة ،وبصفة مستمرة بتقديم إرشادات وموجهات حلامية اخلصوصية يف
العامل الرقمي للمؤسسات واألفراد والعاملني يف القطاعات احلكومية.

( ((3املرجع السابق ،ص.13
( ((3املرجع السابق ،ص.14
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المبحث الثالث :دور االقتصاد الرقمي في تعزيز تنامي التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي جزء من منظومة مالية عاملية تنداح األسواق املالية ،وتتفاعل
مع القطاعات االقتصادية األخرى ،وقد حقق نجاحات كبرية؛ وانترش يف مساحة
جغرافية واسعة حول العامل عىل الرغم من قرص عمره مقارنة باملؤسسات املالية
التقليدية ،لذلك نجد أن عدد ًا من املؤسسات املالية العاملية؛ كالبنك الدويل وغريه
أولت اهتامم ًا به ،وزاد الطلب عىل خدماته يف الدول اإلسالمية ويف غريها من
الدول يف متويل مشاريع البنى التحتية( .((3ووف ًقا لتقرير االستقرار املايل الصادر
من جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف ماليزيا يف عام  2017م ،فقد بلغت أصول
املؤسسات املالية اإلسالمية  1.89تريليون دوالر أمريكي مقارنة بـ  1.88تريليون يف
عام  2016م( .انظر اجلدول التايل)
*

جدول ( )1توزيع مؤسسات التمويل اإلسالمي حسب القطاع واملنطقة (بمليار دوالر أمريكي)2016 ،
املنطقة

التكافل

الصناديق االستثامرية

الصكوك

آسيا

4.4

19.8

182.7

املصارف
اإلسالمية
218.6

11.7

23.4

115.2

650.8

80.1

8.4

0.2

16.6

540.5

565.7

0.6-

1.5

1.9

26.6

30.6

-

11.2

2.1

56.9

70.2

25.1

56.1

318.5

1,493.40

1,893.10

دول اخلليج العريب
الرشق األوسط
وشامل أفريقيا
أفريقيا

دول أخرى
اإلمجايل

اإلمجايل
425.5

Source: Islamic Financial Services Board(IFSB) Secretariat working p7.

وعىل الرغم من ذلك النجاح واالنتشار اجلغرايف الواسع ،ويف ضوء املتغريات
االقتصادية التي يشهدها العامل ،والتحوالت السياسية التي تسعى إىل حترير
( ((3اهلاشل ،حممد ،نرشة صندوق النقد الدويل ،التمويل اإلسالمي وتلبية التطلعات العاملية ،نوفمرب  ،2015ص.3
(*) Data for Sukuk outstanding and Islamic funds is for full-year2016, data for Islamic banking is for the six-month ended june2016 (1H2016); data for takaful.
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وهناك العديد من التقنيات التي يمكن أن حتدث حتوالً يف طريقة عمل هذه
املؤسسات أبرزها ما ييل:

ً
أوال :الخدمات المالية الرقمية

أصبحت اخلدمات املالية الرقمية واقع ًا يعيشه العمالء ويتعاملون به إلجراء
معامالهتم املالية دون جهد وعناء ،فمن منازهلم يستطيع هؤالء العمالء الدخول
إىل حساباهتم عرب اإلنرتنت ،ومن خالل اهلاتف املرصيف ،يتمكنون من حتويل
أمواهلم ويدفعون فواتريهم وغري ذلك من املعامالت ،وقد اجتهت غالبية مؤسسات
التمويل إىل التعامل مع عمالئها عرب هذه التقنيات ،باعتبارها وسيلة مفضلة
للعمالء .وقد أظهرت نتائج دراسة أجرهتا رشكة ماكنزي يف كل من اإلمارات
العربية املتحدة ،واململكة العربية السعودية أن  % 80من العمالء يفضلون تنفيذ
أعامهلم عرب اإلنرتنت واهلواتف الذكية( .((4وذهبت بعض مؤسسات التمويل إىل
( ((3حممود ،حممد ،دور التكنولوجيا املالية يف تطوير أداء البنوك اإلسالمية ،منشور يف موقع إسالم أون الين ،أكتوبر 2016م ،ص .1عىل املوقع
.https://islamonline.net/18476
(40) Kishan Shirish Sheinal Jayantilal George Haimar.gital banking in the gulf. Keeping pace with consumers in a fast-moving marketplace- McKinsey & Company november2016.p3
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اخلدمات املالية ،فستجد مؤسسات التمويل اإلسالمي نفسها أمام منافسة كبرية
مع املؤسسات املالية التقليدية ،ومع رصيفاهتا اإلسالمية يف ظل التقنيات احلديثة،
لذلك بات من األمهية بمكان التعامل مع التحوالت الرقمية ،وتطبيق التقنيات
الرقمية باعتبارها واقع ًا جديد ًا ،إذ تستطيع عربها التعريف بمنتجاهتا وخدماهتا
بكفاءة كبرية وبجودة عالية( ،((3وبالتايل تعزز دورها وتزيد من تنافسيتها يف
األسواق املالية .وال شك أن ذلك التحول التقني يفرض واقع ًا جديد ًا يتطلب أن
تعيد املؤسسات املالية النظر يف طريقة عملها ،والتعامل مع هذه املتغريات احلديثة
التي منها :تصميم مواقع إلكرتونية مميزة عىل شبكة اإلنرتنت تستطيع من خالهلا
الرتويج ملنتجاهتا وتتواصل مع عمالئها ،وتوفري بنية تقنية داعمة ،وموارد برشية
مدربة ومستوعبة لتفاصيل التقنيات املختلفة.
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ما هو أبعد من تقديم اخلدمة الرقمية بل استغالل هذه التقنية يف استقطاب عمالء
جدد عرب تعبئة نامذج موضوعة عىل اإلنرتنت يمكن للعميل فتح حساب دون

أن يكلف نفسه عناء زيارة املؤسسة املالية .ومن املؤسسات املالية التي نحت هذا
املنحى بنك املرشق يف اإلمارات العربية املتحدة ،وبنك اخلليج العريب.

كل تلك األعامل تؤكد أمهية رضا العمالء الذي أصبح فن ًا قائ ًام بذاته ،وهو يمثل
حجـر الزاويــة يف بناء الثقـة بني املؤسسة املالية وعمالئها ،لذلك توليـه إدارات
هذه املؤسسات – بشقيها التقليدي واإلسالمي – اهتامم ًا خاص ًا ،الرتباطه بنمو

أعامهلا ،وتوسعة أنشطتها .وقد برز مفهوم رضا العمالء كمجال من جماالت
التميز الذي يعترب من متطلبات التنافس ،وظهرت يف هذا السياق مفاهيم جديدة
كاخلصوصية يف التعامل ،ورسعة إنجاز اخلدمة ،والتميز يف أدائها ،وتعددت طبق ًا
لذلك طرق قياس درجة الرضا وجودة اخلدمة.

وتربز اخلدمات املالية املقدمة من مؤسسات التمويل اإلسالمية ومقارنتها
ٍ
كتحد يواجه هذه املؤسسات ،فاخلدمات املالية
بخدمات املؤسسات التقليدية
يغلب عليها طابع التجانس ،واملؤسسة الناجحة هي التي تقدم خدماهتا وفق

منهج علمي مدروس ،مركز ًة عىل حتقيق رغبات عمالئها وكسب رضاهم
ومستفيد ًة من التكنولوجيا املعارصة كتقنية اهلاتف املرصيف أو البنك املحمول
 - MOBILE BANKINGعىل سبيل املثال  -الذي يتيح قدر ًا كبري ًا من اخلدمات

للعميل وللمؤسسة مع ًا ،إذ يتيح للمؤسسة التواصل مع عمالئها من خالل

الرسائل النصية التي يرسلها لتسويق منتجاهتا ،والتعريف بخدماهتا اجلديدة .كام

يتيح اهلاتف املرصيف يف الوقت نفسه خدمات متعددة للعمالء ،من ذلك التعرف

عىل أرصدة حسابات العمالء وحركتها من حيث اإليداع والسحب ،عالوة عىل
أيضا إمكانية اختاذ إجراءات فورية من أي مكان بشأن
ذلك فإنه يوفر للعمالء ً
حاالت مثل انخفاض الرصيد عن احلد األدنى ،أو عند حدوث نشاط غري عادي
52
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ويف استطالع أجراه املجلس العام للمؤسسات املالية اإلسالمية ،أطلق عليه
«االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني :مؤرش الثقة واملخاطر واملؤسسات
التجارية املسؤولة» ،تم توزيعه عىل  86مرصف ًا إسالمي ًا حول العامل يف  29دولة
جاءت نتائج االستبيان مؤكدة ألمهية اخلدمة املرصفية الرقمية ،وحاز السؤال
اخلاص بتحسني املرصف لتقنية «اعرف عميلك» عىل املرتبة األوىل من بني 9
أسئلة أخرى ختص العمالء( ،((4مما يؤكد عىل أمهية التواصل مع العمالء من خالل
التقنيات الرقمية.

ً
ً
ثانيا :تبادل األموال رقميا

أدت التطورات التي ظهرت يف الصناعة املالية إىل حدوث تغيريات يف جمال نظم
الدفع ،فالنقود حتولت إىل شكل جديد ،وتطورت طرق الدفع وحتويل األموال
عرب احلدود ،فلم تعد تقترص عىل الطرق التقليدية ،وحلت حمل ذلك طرق دفع
جديدة تعتمد عىل شبكة اإلنرتنت أو األجهزة الالسلكية أو الشبكات اخلاصة(((4؛
وهي معقدة بطبيعتها ،إذ تضم جمموعة كبرية من اجلهات الرسمية وغري الرسمية
تتعامل يف وسط رسيع املتغريات ،عالوة عىل ذلك هناك تقسيامت خمتلفة للسوق،
كالتقسيم الذي يصنف العمالء ،والذي يضم احلكومات ،أو مؤسسات األعامل
التجارية ،أو األفراد ،أو التقسيم الذي يميز بني ا ُملن َْشآت ،ونقاط النهاية عرب احلدود
دولية كانت أم حملية ،أو التقسيم الذي يفرق بني نوع قناة التحويل رسمية كانت أم
غري رسمية( .((4وقد سعت رشكات حتويل األموال الكبرية حول العامل -التي من
( ((4البنك الدويل ،األعامل املرصفية باستخدام اهلاتف املحمول :ملاذا ،وكيف ،وملن؟ ،ورقة مناقشة ،العدد ،2008 ،48ص.5
( ((4املرجع السابق ،ص.5
( ((4نطاق نظم الدفع وأمهيتها.http://www.kantakji.com/media / 1927 /54531.pdf ،
( ((4البنك الدويل ،إعداد اسرتاتيجية لتحويل األموال ،إرشادات مقدمة للخدمات املالية التي تراعي صالح الفقراء ،مارس  ،2005دراسة عرضية
رقم ( ،)10ص.2
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يف حساباهتم ،وهو ما جيعل العمالء أنفسهم جز ًءا من منظومة الوقاية من الغش
والتدليس( .((4لذلك فإن تقنية «اعرف عميلك» أصبحت من األمور التي توليها
مؤسسات التمويل اإلسالمية اهتامم ًا خاص ًا.
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أكثرها شهرة رشكة ويسرتن يونيون ( ،)Western Unionومانيغرام (،)MoneyGram
وفيغو ( - )Vigoأن ُتفف من هذه التعقيدات ،وأن جتعل من عملية التحويل
أمر ًا يف غاية السهولة ،وبفضل ذلك اإلجراء استطاعت أن تستحوذ عىل نصيب
وافر يف هذا السوق ،وتركت مساحة ضيقة للبنوك التجارية ،ومكاتب الربيد،
ومكاتب النقد األجنبي(.((4

ومؤسسات التمويل اإلسالمية معنية وال شك بتحويل األموال إلكرتوني ًا كغريها
من املؤسسات ،وعليها أن تستفيد من التقنيات احلديثة ،فهناك تقنية حديثة هي
تقنية بلوك شني  Block chainتساعد عىل التبادل اآلمن لألموال ،حيث تتيح
بيئة آمنة لتبادل األسهم والعمالت النقدية بتكاليف قليلة ،وحتسني الوصول
للمستثمرين ،واملساعدة يف طلب التمويل ،ومن ميزات هذه التقنية إجراء
الصفقات املالية برسعة عالية وشفافية كبرية ،إىل جانب أهنا تقنية مميزة جتعل من
الصعب القيام بأي عمليات احتيال داخل البنوك ،كام جتعل أنظمة التداول أكثر
سالسة.

ً
ثالثا :التمويل الرقمي

يمكن ملؤسسات التمويل اإلسالمي االستفادة من انتشارها الواسع وتقديم
التمويل للعديد من املستفيدين وفق الصيغ املتعارف عليها ،ويف إطار ما يعرف
بالدمج املايل الذي هيدف إىل توفري اخلدمات املالية األساسية ،وهتيئة املناخ
التنظيمي الداعم هلا ،وتعزيز الوعي العام باملسائل املالية؛ ويمكن للمؤسسات
املالية اإلسالمية أن تتفاعل مع طالبي التمويل من خالل التقنيات الرقمية.
وهناك بدايات تبرش باخلري يف هذا املجال ،حيث اجتهت بعض البنوك املركزية يف
عدد من الدول احلاضنة للمصارف اإلسالمية كامليزيا يف استخدام تكنولوجيا
مالية حديثة ،حيث أعلن حمافظ البنك املركزي املاليزي عن إطـــالق برنامـج

( ((4املرجع السابق ص.3
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شكل ( )3االستثامرات التي حققتها تقنية ( ،)FinTechيف عام  2015م

Source: Citi and CB Insights; Includes first around and subsequent private investments. p.7

ً
رابعا :تطوير وتسويق المنتجات المالية اإلسالمية عبر التقنيات الرقمية
يعد تطوير املنتجات املالية اإلسالمية من أكرب التحديات التي تواجه مؤسسات
التمويل اإلسالمي ،ولعل استخدام التجهيزات والربجميات اجلديدة عرب
استخدام املنصات الرقمية يساعد كثري ًا يف هذا اجلانب .وتعد املنصة العاملیة
االبتكاریة ملنتجات االقتصاد اإلسالمي التي أسسها املركز العاملي لالقتصاد
اإلسالمي يف ديب يف عام  2015م واحدة من أبرز هذه املنصات التي اجتهت إىل
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( )The Investment Account Platformالذي يقدم التمويل للمشاريع الصغرية
واملتوسطة من خالل ستة بنوك إسالمية .كذلك قامت دولة اإلمارات من خالل
مؤسسة ( )Beehive Dubai Basedبإطالق صيغة التمويل املعروفة بـ  P2Pألجل
تقديم التمويل بصورة ميرسة وبوسائل حديثة عرب تقنية ( ،)FinTechحيث يتم
ربط الدائنني واملقرتضني من خالل نظام تقني عايل اجلودة؛ وقد حققت هذه
التقنية انتشار ًا كبري ًا ،يظهر من الشكل التايل:

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

إضافة منتجات مالية جدیدة من خالل حتفیز املبدعنی واخلرباء والتنسیق مع
املنشآت االقتصادیة املستفیدة من كل منتج .ومن أبرز املنتجات املالية اإلسالمية
منتجي الصكوك الوقفیة واألسهم ،والصكوك
التي تم عرضها يف هذه املنصة
َ
التفضیلیة الذي يشتمل عىل أسهم وصكوك تفضیلیة ،یمكن أن جتذب مستثمرین
جدد هلم تفضیالت أوتوقعات خمتلفة للعائد واملخاطر ،مقارنة بنظرائهم من
أصحاب األسهم العادیة.
ويف إطار تطوير املنتجات املالية فقد توجت جهود القائمني عىل تلك املنصة بتنظيم
فعاليات ختدم منتجات الصناعة املالية اإلسالمية ،حيث استعرضت يف دورهتا
الثالثة يف  2018م ثالثة منتجات جديدة جيري إطالقها هي :البطاقات االئتامنية
املرنة ،ومرشوع الصندوق الوقفي ،وصكوك االستبدال(.((4

عالوة عىل ذلك فهناك جهود مباركة من منصة ناسداك ديب مرابحة بالرشاكة بني
ناسداك ديب ،واإلمارات اإلسالمي لتسويق املنتجات املالية ،وقد أثمرت تلك
اجلهود وحققت املنصة خالل فرتة إطالقها التجريبية معامالت متويلية بأكثر من
سبعة مليارات درهم ،ألكثر من  8000متعامل ،وترتكز املنصة يف عملها عىل نظام
(اإلجارة) لألصول ،مثل العقارات ،وحمافظ التمويل وغريها ،بصيغة املرابحة،
كام أن املنصة توفر خدماهتا للبنوك املحلية واإلقليمية عرب حلول متويلية متوافقة
مع الرشيعة اإلسالمية( ،((4ومن مزايا املنصة إمتام عملية املرابحة بسعر ثابت عرب
شهادات ،خالف ًا ملرابحة األسهم التي تتميز باملخاطرة العالية يف ظل تغري األسعار
حلظي ًا ،إذ تنجز املنصة التعامالت خالل فرتة وجيزة.

ويف ذات السياق أطلقت بعض املصارف ورشكات التمويل أداة متويلية رقمية
جديدة أطلق عليها مسمى املرابحة اإللكرتونية ،واملرابحة كصيغة متويلية قديمة
ومعروفة ،واجلديد يف األمر هو استخدام اإلنرتنت إلكامل إجراءات هذه العملية

( ((4املركز العاملي لالقتصاد اإلسالمي ،املوقع اإللكرتوين للمركز .http://www.icie.ae/ar

(47) https://www.emaratalyoum.com/business/local/2014 - 04 - 03 - 1.663511.
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كذلك من املجاالت التي يمكن أن تروج هلا املؤسسات املالية اإلسالمية ملنتجاهتا
عرب املنصات الرقمية تداول الصكوك اإلسالمية باعتبارها واحدة من أهم
املنتجات املالية املستخدمة يف متويل املرشوعات الكبرية .وعىل الرغم من أمهية
هذا املنتج؛ فهناك ندرة يف املنصات التي تروج لتداول هذا املنتج ،وهناك جهود
متواضعة وحماوالت تصب يف هذا االجتاه ،فقد أطلقت رشكة الصكوك الوطنية
منصة للتداول اإللكرتوين التي تتيح للبنوك معاجلة حتديات نقص السيولة عرب
رشاء الصكوك ،ومن ثم بيعها للعمالء وفق ًا لنظام املرابحة،حيث تتيح هيكلية
هذه املنصة الفصل بني الصفقات التي تتم بشكل ثنائي من قبل خمتلف األطراف
يف أوقات خمتلفة دون أي رشوط(.((4

وهناك توقعات متفائلة أن يتجاوز معدل تداول الصكوك عرب املنصة اإللكرتونية
 1.7مليار درهم شهري ًا ،حيث سيتاح للمصارف استخدامها لتداول الصكوك
لألفراد والرشكات يف البداية مع العمل عىل إتاحة استخدام املنصة اإللكرتونية
لتنفيذ أعامل مرصفية بني البنوك ذاهتا يف مراحل تالية( ،((4وقد جاء وقت إطالق
املنصة يف الوقت نفسه الذي أعلن فيه البنك اإلسالمي للتنمية برناجم ًا إلصدار
وإدراج صكوك بقيمة  37مليار درهم يف بورصة ناسداك ديب ،فالصكوك املدرجة
يف سوق ديب املايل قابلة للتداول داخل البورصة ،بينام الصكوك املدرجة يف ناسداك
حالي ًا قابلة للتداول خارج البورصة ،ويتوقع تداوهلا يف البورصة مستقبالً ،وقد
أصدر سوق ديب املايل مسودة معيار سوق ديب املايل إلصدار ومتلك وتداول
الصكوك( .((5وحقيقة فإن إقامة أسواق الصكوك يتطلب مزيدً ا من التحسينات
يف املعايري القانونية والتنظيمية ومعايري اإلفصاح ،وتقوية البنية التحتية التي تقوم
عليها األسواق ،بام يف ذلك تطوير السوق املوازية.
(48) http://www.alittihad.ae/details.php?id=50112&y=2016.
(49) http://www.albayan.ae/economy/islami/news/2016 - 10 - 13 - 1.2733527.

( ((5سوق ديب املايل ،منتجات وخدمات سوق ديب املايل ،ص .5وكيفية التداول يف سوق ديب املايل وناسداك ديب ،د.ت ،ص.17
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عرب تنزيل تطبيقات البنوك عىل اهلواتف الذكية.
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المطلب الثاني :إنشاء قواعد البيانات اإللكترونية لخدمة التمويل اإلسالمي
الوصول إىل املعلومة أصبح أمر ًا سه ً
ال ومتاح ًا بدرجة كبرية يف ظل التقنيات

احلديثة ،بل هناك وفرة يف هذا اجلانب ،فاملعلومة تأيت من مصادر متعددة ،وبطرق
خمتلفة؛ واملتتبع لتقارير املؤسسات املالية اإلسالمية جيد تباين ًا واضح ًا فيها،

كبريا فيام بينها ،ومرد ذلك يرجع إىل مصادر البيانات غري الدقيقة يف
واختالف ًا ً
أغلب األحيان ،مما تسبب يف حدوث إشكاليات عديدة للباحثني والدارسني،

لذلك بات من الرضوري أن تتبنى مؤسسات التمويل اإلسالمي إنشاء قواعد
بيانات رقمية هلذه الصناعة ،وأن توفر هلا املوارد البرشية واملالية الالزمة ،وأن
تكون خمرجاهتا عىل درجة عالية من الثقة واملصداقية.

غري أن هناك حتديات ينبغي التغلب عليها هبذا اخلصوص ،من أمهها :عدم وجود

موحد ينظم مؤسسات الصناعة املالية ،ويف إطار قانوين مشرتك ،وله
إطار تنظيمي ّ

الصفة اإلرشافية التي هتدف إىل التنسيق والعمل املشرتك ،عىل الرغم من اجلهود

التي يبذهلا املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،وجملس اخلدمات
املالية اإلسالمية يف هذا االجتاه .ويف حقيقة األمر كل ما هناك أجهزة تنظيمية

خمتلفة يف كل دولة هتتم بالرقابة واإلرشاف عىل املحيط املحيل فقط؛ وقد ولد هذا
التباين نظرة أحادية يف التعامل مع اآلخر ،وخلق شعور ًا باالنكفاء عىل الذات
واستغالل ما هو متاح من إمكانيات وموارد دون تبادل املنافع مع اآلخرين ،وقد

فوت هذا الترصف االنكفائي العديد من الفرص ،وأضاع الكثري من الفوائد،
وبدت هذه املؤسسات وكأهنا تعيش يف جزر معزولة ،غري مهتمة بتبادل اخلربات
واملعلومات ،يف وقت تتعاون فيه املؤسسات املالية التقليدية بشكل كبري وبمعاونة

املؤسسات املالية الدولية؛ ويف ضوء ذلك ظهرت حاجة ماسة إىل تعاون كبري بني

القطاعات املختلفة يف هذه املؤسسات؛ ليس يف جمال التقنيات احلديثة وقواعد
البيانات فحسب ،بل للتوجه نحو العمل املشرتك ونقل اخلربات والتجارب مما
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وهناك حماوالت كثرية يف هذا االجتاه من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية مل
يكتب هلا النجاح ،إال أنه بدأت تظهر يف األفق حماوالت جديدة إلنشاء قواعد
بيانات رقمية ،أبرزها بوابة التمويل اإلسالمي التي أطلقتها تومسون رويرتز
خلدمات املعلومات االقتصادية الدولية التي تضم إىل جانب وكاالت التصنيف،
جهات معنية بصناعة املال اإلسالمية ،من مراكز ومؤسسات ورشكات ،وقد تم
جتميع بيانات  400عامل ًا من علامء الرشيعة اإلسالمية من  25دولة(.((5

كذلك من هذه املحاوالت قاعدة البيانات العربية «معرفة» -بنك املعلومات يف
االقتصاد والتمويل اإلسالمي -التي جاء إطالقها يف مؤمتر املصارف اإلسالمية
الثالث والعرشين املنعقد يف العاصمة البحرينية املنامة خالل الفرتة  2016/12/7-5م،
وهتدف هذه القاعدة خلدمة الباحثني واألكاديميني يف هذا املجال ،ومما يميز هذه
القاعدة اعتامدها عىل نظام تفاعيل لتحليل البيانات واملقارنات املالية ملجموعة
واسعة من مؤسسات االقتصاد والتمويل اإلسالمي .وعىل الرغم من تلك
املحاوالت فام تزال صناعة اخلدمات املالية بحاجة ماسة إىل بناء قواعد بيانات لسد
الفجوة الكبرية يف هذا اجلانب ،ولعل العبء األكرب يقع عىل املؤسسات الداعمة
هلذه الصناعة كالبنك اإلسالمي للتنمية ،واملجلس العام للبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية ،وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،ويمكن أن يكون هناك
نوع من التنسيق والتعاون مع املعاهد واملؤسسات العلمية هبذا اخلصوص خدمة
لقطاع املال اإلسالمي حتى ال تظهر هذه الصناعة ببيانات ومعلومات متناقضة.

( ((5مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي وتومسون رويتز ،موقع املركز اإللكرتوينwww.iedcdubai.ae :
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يعزز الفاعلية واإلنتاجية والشفافية.
ّ
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المطلـب الثالـث :التقنيـة الرقميـة وتطوير البرامـج التعليميـة والتدريبية في
التمويل اإلسلامي
الربامج التعليمية والتدريبية يف التمويل اإلسالمي ظاهرة حديثة نو ًعا ما؛
كحداثة صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية نفسها ،وعىل الرغم من دخول مادة
االقتصاد اإلسالمي ضمن املقررات التدريسية يف العديد من اجلامعات العربية
يف وقت باكر يرجع إىل بداية الستينيات  1961م يف جامعة األزهر ،و 1964م يف
كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز بجدة(((5؛ إال أن برامج التمويل
اإلسالمي بدأت قري ًبا يف العديد من اجلامعات عىل املستوى املحيل والدويل(.((5

وتعد التجربة التي بدأها االحتاد الدوىل للبنوك اإلسالمية يف تركيا بالتعاون مع
العديد من اجلامعات يف العاملني العريب واإلسالمي التي متثلت يف إنشاء املعهد
الدويل للبنوك واالقتصاد اإلسالمي يف قربص يف عام 1981م كأول جتربة يف هذا
املجال تقدم من خالهلا برامج تعليمة وتدريبية م ًعا(((5؛ إال أن تلك التجربة قد
توقفت ألسباب مالية ،وكانت برامج املعهد ترتاوح بني الطويلة ملدة عام ،حيصل
الدارس فيها عىل دبلوم دراسات عليا يف البنوك واالقتصاد اإلسالمي ،وبني
ٍ
واحد من
الدراسات املتوسطة ملدة شهرين ،حيصل الدارس عىل تأهيل فني يف
التخصصات التي حددهتا إدارة املعهد ،والربامج القصرية ملدة أسبوعني التي
يتعلم املتدرب فيها أساسيات العمل املرصيف اإلسالمي( .((5وعىل الرغم من
أن التجربة قد تالشت يف وقت قصري ،إال أهنا قدمت نموذج ًا يمكن االحتذاء
به ،حيث أهلت العديد من الكوادر املالية يف قطاع املال اإلسالمي ،وأبرزت
مكنونات الفقه اإلسالمي يف املعامالت املالية .ويف الصفحات التالية يشء من
( ((5الفنجري ،حممد شوقي ،الوجيز يف االقتصاد اإلسالمي ،دار الرشوق ،القاهرة 1994م ،ص.6 - 5 :
( ((5البشري ،فضل عبد الكريم ،تنافسية عواصم االقتصاد اإلسالمي ،التمويل اإلسالمي نموذج ًا ،جملة دراسات اقتصادية إسالمية ،املعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،العدد األول ،املجلد 1438 ،23هـ ،ص.66
( ((5املرجع السابق ،ص.67
( ((5املعهد الدويل للبنوك واالقتصاد اإلسالمي  ،الدليل العلمي1404-1403 ،هـ1984-1983 ،م ،ص.7
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ً
أوال :انتشار البرامج التعليمية في التمويل اإلسالمي

يف ضوء انتشار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ،بادرت العديد من اجلامعات
عىل مستوى العامل إلنشاء برامج تعليمية وتدريبية خلدمة هذه الصناعة .وقد بلغ
عدد الربامج التعليمية والتدريبية  742برناجمًا عىل مستوى العامل ( )% 85منها موجهة
نحو التدريب ،و( )% 15موجهة نحو التعليم والبحث العلمي( .((5والشكل التايل
يبني توزيع تلك الربامج بحسب القارات لعام  2013م.
الشكل ( )4توزيع الربامج التعليمية والتدريبية يف التمويل اإلسالمي عىل قارات العامل  2013م

املصدرGlobal Islamic Finance Education : Special Report 2013 :
(56) Global Islamic Finance Education Special Report. yurizk. 2013 (GIFE) 2013 p. 10.
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يالحظ من الشكل أعاله أن قارة أوربا استحوذت عىل نسبة ( ،)% 22وجاء ترتيبها
يف املستوى الثاين عاملي ًا ،مما يشري إىل اهتامم الغرب بالتمويل اإلسالمي.

ويف أوربا تستحوذ بريطانيا عىل أغلب تلك الربامج بمجموع  86برناجمًا تعليم ًيا
وتدريب ًيا( .((5كام أن  % 93من هذه الربامج مقدمة باللغة االنجليزية ،وأن % 85
منها تستخدم فيه طرق التدريس التقليدية يف حني أن  % 15تستخدم فيه التقنيات
احلديثة من خالل التعليم عن بعد(.((5

ً
ثانيا :البرامج التعليمة في التمويل اإلسالمي في الحيز الرقمي

وف ًقا للنتيجة أعاله ،فالربامج التعليمية يف التمويل اإلسالمي متواضعة عن احليز
الرقمي بشكل كبري ،عىل الرغم من امليزات الكثرية له ،فهو يعطي املادة التعليمية
الصبغة العاملية إذ يمكن أن تستخدم ىف بيئات تعليمية أخرى( .((5كام يعطي
الفرصة للمتعلمني للتفاعل االجتامعي واملشاركة اجلامعية من أجل بناء املعرفة
اجلديدة ،حتى يصبح الطالب أو املتعلمون منتجني للمعرفة ،وليسوا مستهلكني
هلا ،كام أنه يتيح تبادل اآلراء واألفكار بعيد ًا عن مقاعد الدراسة ،أو حتت إرشاف
املدرسني(.((6

وقد أضاف بل جيتس يف كتابه املرتجم إىل اللغة العربية «املعلوماتية بعد اإلنرتنت»
بعد ًا آخر حيث قال« :تتيح الشبكة التفاعلية للطالب أن يمنحوا أنفسهم يف أي
وقت جو ًا خالي ًا من أي خماطرة .حيث يمثل االمتحان املدار ذاتي ًا شك ً
ال من
أشكال استكشاف الذات ،وسوف تصبح االختبارات جزء ًا إجيابي ًا من عملية
التعلم ،ولن يستدعي خطأ ما تأنيب ًا قاسي ًا؛ بل سيحفز النظام الطالب عىل التغلب

( ((5املرجع السابق ،ص.11
( ((5بلعباس ،عبد الرزاق ،وأمحد بلوايف ،برامج ومواد التمويل اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل :املالمح واالجتاهات ،بحث مقدم للقاء العارش
لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبدالعزیز ،اململكة العربية السعودية ،جدة ،ربیع اآلخر
 - 1432مارس  2011م ،ص.21
( ((5عبد الفتاح ،وفاء حممود ،اسرتاتيجيات التفاعل يف بيئة التعلم التشاركى باستخدام تطبيقات الويب وأثرها عىل تنمية مهارات تصميم وحدات
التعلم الرقمية وانتاجها لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة املنصورة ،رسالة ماجستري ( ،د.ت) ،ص.2
( ((6جيتس ،بل ،املعلوماتية بعد اإلنرتنت طريق املستقبل ،سلسلة عامل املعرفة ،رقم  ،231ترمجة عبد السالم رضوان ،الكويت ،1998 ،ص.255
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وتكمن أمهية املنصات التعليمية يف ترسيخها للمفاهيم اجلديدة حول التعليم؛
التي ترى أن العملية التعليمية جيب أن تقوم عىل إعداد الطالب لتويل مهنة
ما ،وليس شغل وظيفة فحسب ،حيث تتط َّلب أسواق العمل احلديثة اإلبداع،
والعمل اجلامعي ،ومهارات حل املشكالت ،والتفكري النقدي ،وهي مهارات ال
كثريا قياسها .لذلك اجتهت
تساعد نظم التعليم التقليدية عىل اكتساهبا ويصعب ً
العديد من الدول يف إعادة التفكري فيام تتبعه من ُنُج تعليمية( ((6تؤدي إىل تغيري
العالقة بني املدرس والطالب .إذ مل يعد املدرسون جمرد مصادر للمعلومات ،بل
جيب عليهم تعليم الطالب كيفية البحث عن املعلومة وتطبيقها يف سياق جديد
وغري متوقع ،وحتقيق ًا لتلك املعاين ،وتطبيق ًا لتلك املفاهيم؛ ظهرت املنصات
التعليمية يف فضاء االقتصاد الرقمي بشكل كبري من أشهرها  -منصة «يوديمي»
( ((6()Udemyومنصة «خان أكاديمي» ( .((6()Khan Academyوغريمها من املنصات.
إال أن نصيب املنصات املتخصصة يف برامج التمويل اإلسالمي ما يزال ضعيف ًا
عىل الرغم مما شهدته برامج التمويل اإلسالمي من رواج خالل اخلمس سنوات
املاضية ،بسبب هنضة قطاع التمويل اإلسالمي.
وقد جاءت فكرة املنصات الرقمية التعليمية املشار إليها منسجمة مع انتشار
برامج التعليم يف التمويل اإلسالمي ،فهناك مبادرات حممودة؛ من أبرزها
املبادرات التي أطلقها بنك نيجارا ماليزيا لتطوير املوارد البرشية واخلرباء يف قطاع
التمويل اإلسالمي حتت مظلة (املركز الدويل لتعليم التمويل اإلسالمي )INCEIF
الذي يوفر ثالثة برامج للدراسات العليا هي التمويل اإلسالمي ،واخلبري املعتمد

( ((6املرجع السابق ،ص.275
( ((6بدأت سنغافورة االنتقال من نموذج صارم حاول حتقيق أفضل النتائج من املدخالت (املدرسني والتمويل) إىل نموذج  -يستند عىل القدرات -
يرتكَّز عىل إجراء مرشوعات وعدد أقل من التقييامت بدالً من االختبارات املتكررة .ويرتكَّز أيضا النموذج الكولومبي إسكيوال نيفا (املدرسة اجلديدة
 )Escuela Nuevaالذي خيدم اآلن مخسة ماليني طالب يف  16بلد ًا عىل التع ُّلم اجلامعي وحل املشكالت.
( ((6تساهم يف تدريب وتعليم أكثر من ثامنني ألف زائر يومي ًا،ويشارك يف براجمها أكثر من  19ألفا بني مدرب وأستاذ.
( ((6تأسست سنة  ،2006وتصنف اآلن ضمن أفضل املشاريع غري الربحية التي ُيعتمد يف متويلها عىل التربعات حسب موقع اجلزيرة .

63

دور االقتصاد الرقمي
يف تعزيز تنامي التمويل اإلسالمي

عىل سوء فهمه»(. ((6

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

قانون ًا يف التمويل اإلسالمي  ،CIPDوشهاديت املاجستري والدكتوراه يف التمويل
اإلسالمي .عالوة عىل ذلك يوفر املركز جماالً لتعليم املوظفني التنفيذيني من
خالل برامج تناسب ختصصاهتم(.((6

ً
ثالثا :أهمية المنصات التعليمية

مما يؤكد عىل أمهية املنصات الرقمية واحلاجة إليها يف القطاع التعليمي يف التمويل
اإلسالمي التنافسية الكبرية بني الدول ألخذ زمام املبادرة يف برامج التمويل
اإلسالمي ،وهو اجتاه حممود وال شك ،ويتوقع أن خيدم الصناعة املالية بشكل
كبري ،مما يستلزم إنشاء املنصات التعليمية خدمة هلذا احلقل من املعرفة ،وال شك
أن ذلك يستوجب االهتامم بالقياس والتقويم لضبط اجلودة ورصد األداء وربطه
باملؤرشات العاملية ،فضامن جودة التعليم يتطلب إجراءات مؤسسية ملراقبة العملية
التعليمية للتأكد من أن نواجتها حتقق املواصفات املطلوبة ،وأنه من الرضوري
الرتكيز عىل تناول جودة النواتج والتأثريات( ،((6فاملتوقع من التعليم العايل أن يزود
ٍ
وإعداد علمي يمكنهم من احلصول عىل وظائف مستقبالً،
الطلبة بتعلم مركب،
مما يستدعي تعلم مهارات مثل اإلدارة الذاتية ،ومهارات التواصل ،ومهارات
التعلم الفعال ،واكتشاف الفرص وخلقها ،والتخطيط للتنفيذ ،والعمل يف
جمموعات ،وحتمل عدم الوضوح ،ومهارات االتصال ،والثقة يف النفس ،والعمل
مع فريق ،وإدارة اآلخرين ،والتحليل النقدي ،والعمل حتت الضغوط ،والتخيل،
واالبتكار ،والقدرة عىل حل املشكالت(.((6
وهبذا اخلصوص فإن برامج التعليم يف التمويل اإلسالمي كغريها من الربامج
األخرى مل تلق االهتامم الكايف عىل الرغم من وضع اخلطط التطويرية ،وإنشاء
وحدات لضامن اجلودة يف اجلامعات ،لكن هذه األنشطة بقيت يف إطار

( ((6جامعة محدان بن حممد الذكية.https://www.hbmsu.ac.ae/ar/news .
( ((6درندري ،إقبال زين العابدين ،تقييم نواتج التعلم :نحو إطار مفاهيمي حديث يف ضوء االجتاهات املعارصة للتقييم وجودة التعلم ،مكتبة امللك
فهد الوطنية ،اململكة العربية السعودية ،الرياض 1431،هـ.
( ((6املرجع السابق ،ص.4
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ً
رابعا :إدخال التقنيات الرقمية الحديثة ضمن المقررات الدراسية

هناك جوانب مصاحبة للتعليم والتدريب تتعلق باملهارات التقنية الالزمة
ملعاجلة املعلومات وتطبيق املادة العلمية يف فضاءات سوق العمل الواسعة يف
جماالت عديدة منها :حتليل النظم والربجميات ،وإدارة الشبكات ،وأمن وإدارة
قواعد البيانات ،والتجارة اإللكرتونية ،وغريها ،فينبغي أن تضمن يف املقررات
الدراسية ،وأن جتد مساحة من االهتامم عند تصميم هذه الربامج.

ومما يؤخذ عىل برامج التمويل اإلسالمي التعليمية القائمة حالي ًا عدم ارتباطها
بحاجة السوق بشكل ٍ
كاف ،إضافة إىل عدم إدخال متطلبات التقنية احلديثة ضمن
تلك املقررات ،عالوة عىل ذلك فإن االقتصاد الرقمي كامدة علمية مل يأخذ حظه
ضمن املقررات الدراسية ،فتصميم الربامج يتم يف معزل عن حاجة سوق العمل
يف كثري من األحيان ،والدليل عىل ذلك عدم التواصل بني املؤسسات التعليمية
والقطاع اخلاص هبذا اخلصوص يف كثري من الدول ،مما يستدعى قيام املؤسسات
املالية اإلسالمية بجهود إضافية وإنشاء مراكز أو وحدات متخصصة ،أو التعاون
مع جهات خارجبة لتأهيل اخلرجيني يف بعض اجلوانب العلمية يف بعض األحيان،
والتدريبية ذات الصلة باجلوانب العلمية يف أحيان كثرية حتى يسهل عىل اخلريج
استيعاب فلسفة التمويل اإلسالمي ومرتكزاته األساسية ،لذلك بات من
الرضوري تصميم الربامج وتطويرها بام يتناسب مع احتياجات سوق العمل من
( ((6مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية ،بريوت ،املؤمتر اإلقليمي العريب حول التعليم العايل ،التقرير اإلقليمي نحو فضاء عريب للتعليم
العايل :التحديات العاملية واملسؤوليات املجتمعية ،إنجازات التعليم العايل يف البلدان العربية وحتدياته ،لبنان ،بريوت ،2009 ،ص.56
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خالل دراسات تعد هلذا الغرض ،ومن الرضوري كذلك أن تكون دراسة املفاهيم
اجلديدة يف االقتصاد الرقمي والتقنيات املختلفة حارضة بقوة يف تلك الربامج.

ً
خامسا :االبتكار في البرامج التعليمية من أجل التغيير

يف ضوء اإلحصاءات املشار إليها ،فالربامج التعليمية يف التمويل اإلسالمي
بحاجة إىل االستفادة من التقنيات احلديثة وتقديمها بشكل أفضل ،سواء عىل
مستوى الكليات املتخصصة أو املراكز البحثية ،واإلفادة بشكل كبري من املنصات
الرقمية .وهناك حماوالت جادة للعديد من اجلهات الستخدام املنصات الرقمية
يف هذا القطاع ،فقد حصل معهد البحرين للدراسات املرصفية واملالية ()BIBF
عىل دعم مايل من صندوق الوقف لدعم منصة التعلم اإللكرتوين للمعايري
الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف) ،عرب
توقيعه التفاقية هبذا اخلصوص ،ومن املؤمل أن تكون هذه املنصة مرجع ًا ّ ً
مهم
لقطاع التمويل اإلسالمي عىل مستوى العامل ،وتنص االتفاقية عىل توفري معايري
هيئة املحاسبة واملراجعة  -البالغ عددها  95معيار ًا -عرب حمتوى تعليمي وتدريبي
إلكرتوين احرتايف باللغتني العربية واإلنجليزية من خالل حمارضات بالصوت
والصورة(.((6

غري أن تلك اجلهود البد أن تصاحبها جهود إضافية من املؤسسات املالية املعنية
بالتمويل اإلسالمي،كاملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،وهيئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،والبنك اإلسالمي للتنمية،
واملراكز واملعاهد البحثية ،واألقسام العلمية يف الكليات املتخصصة ،وعامدات
التعليم عن بعد ،للنهوض بالربامج التعليمية والتدريبية يف التمويل اإلسالمي،
وتوفري كافة متطلبات التحول نحو التقنية التعليمية من جتهيز لقاعات املحارضات
والفصول الدراسية ،وعمل الشبكة الداخلية وشبكة اإلنرتنت وخمتربات
( ((6صحيفة الوسط ،العدد  ،5002األربعاء  18مايو 2016م املوافق  11شعبان 1437هـ.
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المطلـب الرابـع :التقنيـات الحديثـة وتطوير البحـث العلمي فـي االقتصاد
والتمويل اإلسلامي
سهلت الثورة الرقمية عىل الباحث الوصول إىل مصادر بحثه ،والوقوف عىل
اخليارات .وعىل الرغم من ذلك ،فإن للصورة وجه ًا آخر؛ فلقد فجرت الثورة
الرقمية بركان ًا من املعلوماتية يف شتى احلقول ،مما جعل الوصول إىل املصدر أكثر
يرس ًا؛ إال أن الوقوف عىل احلقيقة بات أكثر صعوبة ،كام أضحت القدرة عىل
االختيار حتدي ًا .واألهم من ذلك كله ،هو أن إمكانية التأصيل يف عامل معومل مل تعد
أمر ًا سه ً
ال أو يسري ًا( .((7كام ظهرت بعض اجلوانب السلبية املتعلقة بسوء استخدام
التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي ،وهو ما بات يعرف يف األوساط العلمية
بظاهرة «االنتحال العلمي» املعرب عنها يف الكثري من األدبيات بـ «الرسقات
العلمية».
ومع تنامي املؤسسات املالية اإلسالمية وانتشارها الواسع زادت احلاجة إىل
البحث العلمي ،فهو يقوم بدور مهم يف تطوير هذه املؤسسات .والبحوث كام
هو معلوم نوعان :نظرية وتطبيقية ،واملؤسسات املالية اإلسالمية معنية بشكل

( ((7اهلادي ،حممد ،التعليم اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت ،القاهرة ،الدار املرصية اللبنانية ،2005 ،ط ،1ص.10
( ((7احلوامدة  ،حممد فؤاد ،معوقات استخدام التع ّلم اإللكرتوين من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة البلقاء التطبيقية ،جملة جامعة دمشق،
املجلد ،27العدد األول  +الثاين ،2011ص.8
( ((7املرهون ،عبد اجلليل زيد ،البحث العلمي وإشكاالته الراهنة ،مقال منشور يف صحيفة الرياض ،اجلمعة  1صفر  1437هـ  13 -نوفمرب 2015م،
العدد .17308
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احلاسب اآليل ،مصحوب ًا ذلك بالتقييم املستمر لفاعلية التكنولوجيا املستخدمة
واملنهج املطروح ومواكبته للتطور املستمر( ،((7والتغلب عىل كافة الصعوبات
والتحديات يف هذا املجال كعدم توافر برجميات باللغة العربية ،وارتفاع تكلفة
انتاج هذه الربامج ،وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة والتجديد(((7؛ عالوة عىل
ذلك التحديات املتعلقة بتأليف الكتب التدريسية املوجهة خلدمة هذه الربامج،
وعدم توافر املوارد املالية الكافية لطباعة هذه الكتب ونرشها عىل نطاق واسع.
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أكرب بالدراسات التطبيقية وانعكاسها املبارش عىل خططها وبراجمها هبدف تعزيز
تنافسيتها ،عالوة عىل ذلك فإن البحث العلمي يرفع من قدرات املوارد البرشية
العاملة يف هذه املؤسسات وتأهليها ،عرب بسط املعرفة بنتائج هذه البحوث
والدراسات ،فيتحسن أداؤهم وفهمهم واستيعاهبم للربامج املطروحة ،وبالتايل
يرتفع مستـوى األداء فيها.
وال شك أن البحث العلمي أحد أعمدة هذه املعرفة ،بل ركنها األساس،
فبالبحث تتطور األمم ،وتتقدم العلوم ،لذلك البد أن توليها املؤسسات املالية
خاصا ،وأن تنشأ لذلك وحدات بحثية توفر هلا كل املتطلبات
اإلسالمية اهتام ًما ً
واملعينات النتاج أبحاث علمية ذات جودة عالية ،وتساهم يف تكوين جيل
جديد من الباحثني حيمل الشعلة ،ويبرش بمستقبل واعد وغد مرشق ،وال بد
هلذه املؤسسات أن تدرك أن مستقبلها وتطورها مرهون بالبحث العلمي ،وأن
استثامر جزء من أمواهلا يف هذا املجال يعود عليها بنفع كبري خاصة يف جمال تصميم
وتطوير املنتجات املالية(.((7
وقد فطنت بعض الدول املعنية بالربامج التعليمية يف التمويل اإلسالمي هلذا
األمر ،وأولته قدر ًا من االهتامم ،ووف ًقا لتقرير ICD- Thomson Reuters Islamic
 Finance Development report 2017املتضمن مؤرش ًا لقياس تطور البحث العلمي يف
التمويل اإلسالمي فقد حازت ماليزيا عىل املرتبة األوىل عىل حميط الدول املعنية
هبذا النوع من التمويل(.((7
وعىل الرغم من اجلهود الكبرية التي يضطلع هبا الباحثون وطالب الدراسات العليا
يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي من اختيار موضوعات ذات صلة باملصارف
واملؤسسات املالية اإلسالمية لبحوثهم ودراساهتم واستحواذ املوضوعات
املتعلقة هبذا احلقل من املعرفة عىل غالبية مواضيع األبحاث املنشورة ،فام يزال
( ((7صديقي ،حممد نجاة اهلل ،معوقات البحث العلمي يف االقتصاد اإلسالمي ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة
العربية السعودية ،جدة2007 ،م.
(74) ICD-Thomson Reuters Islamic Finance Development. report 2017. P73.
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( ((7باخمرمة ،أمحد ،وحممد عمر باطويح ،حتليل إحصائي خلصائص البحث يف االقتصاد اإلسالمي ،ضمن كتاب أبحاث املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد
اإلسالمي ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية ،جدة ،خالل الفرتة 26-24ربيع األول ،1429ص.402
( ((7إبراهيم ،بدران ،التعليم العايل والبحث والتطوير واإلبداع يف جمتمع املعرفة ،عامن ،2014 ،بحث منشور عىل املوقعhttps://repository.nauss.edu.sa :

69

دور االقتصاد الرقمي
يف تعزيز تنامي التمويل اإلسالمي

التحليل الوصفي هو السائد يف منهجية البحث العلمي يف االقتصاد اإلسالمي
عىل حساب الدراسات التطبيقية والقياسية ،وما تزال أصالة البحوث وطرحها
للقضايا التي جتابه االقتصاد والتمويل اإلسالمي دون املستوى املطلوب ،كام أن
املنهجية املتبعة يف هذه البحوث تتقارص عن حتقيق األهداف املرجوة(.((7
ويف ضوء تلك املعطيات املبنية عىل دراسات علمية ،بات من الرضوري أن تنشئ
املؤسسات املالية اإلسالمية وحدات بحثية توفر هلا املوارد املالية ،وتستقطب
هلا املتميزين يف البحث العلمي ،وتنشئ بنية حتتية متطورة يف تقنية املعلومات،
وأن تسعى ملد جسور التواصل مع الباحثني يف مراكز ومعاهد البحث العلمي
يف اجلامعات واملعاهد العليا املعنية بالتمويل اإلسالمي لالستفادة من التقنيات
املعارصة وتسخريها لتطوير هذه الصناعة وجعلها يف وضع تنافيس عاملي.
وعىل اجلهات الرقابية يف الدول احلاضنة للتمويل اإلسالمي أن تتنبه ألمهية
املعرفة وتسعى جاهدة لسد هذه الفجوة ،فجهود املؤسسات املالية اإلسالمية
لن تؤيت أكلها إال إذا دعمت بجهود حكومية ،وعىل اجلميع أن يدرك أن حالة
التأخر هي بسبب فجوة املعرفة التي يعد البحث العلمي عام ً
ال حاس ًام فيها ،ولعلنا
نستلهم املقولة الشهرية لـ  Alexander Gerschenkronيف أطروحته الشهرية واملعنونة
«التخلف االقتصادي من منظور تارخيي» التي طرح فيها السؤال التايل :ما الذي
حيتاجه بلد متخلف ليلحق بمن سبقه من البلدان؟ وكانت إجابتة «تلزمه القدرة
عىل اجتياز فجوة املعرفة التي تفصل االقتصاد املتخلف عن االقتصاد املتقدم».
وتعني املعرفة جمموعة من العوامل من بينها البيانات واملعلومات واالتصاالت
والتكنولوجيا ،بل هناك مفهوم للمعرفة يذهب إىل ما هو أبعد من البيانات وهو
توظيف العلم يف ارتياد آفاق جديدة لدعم وزيادة اإلنتاج(.((7
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الخاتمة

استعرض البحث عدد ًا من املوضوعات وخلص إىل النتائج التالية:

تسهل حياتنا وتغريها
1 .1أن املستقبل يبرش بالكثري من االبتكارات التي ّ
َّغي ثمن ًا ال بدّ من دفعه ،إذ علينا االختيار
لألفضل ،ويف املقابل فإن هلذا الت ُّ
بني توفري الوقت والسيطرة عىل العقول ،وبني الراحة واخلصوصية.

2 .2أن االقتصاد الرقمي يضع التكنولوجيا بمختلف أشكاهلا يف خدمة
اإلنسانية ،ويركز عىل أولوية االهتامم باملواهب البرشية ،واالرتقاء بنظم
التعليم والتدريب واملعارف العامة بمختلف أنواعها وأشكاهلا باعتبارها
البنية التي تشكل العقل البرشي ،وترتقي بذهنيته ،فيسعى لالبتكار
واإلبداع.
3 .3أفادت التقنيات احلديثة كثري ًا ،وغريت من حياة الناس ،ووفرت جهد ًا
ووقت ًا وماالً ،كام أن االقتصاد الرقمي و َّلد حقوالً معرفية جديدة يف خمتلف
التخصصات يمكن أن تساهم يف معاجلة الكثري من اإلشكاليات من خالل
ردم اهلوة بني احلاجة للتوظيف وبني التقليص املحتمل للعنرص البرشي
الناتج عن توظيف التقنيات احلديثة.

4 .4أن قطاع املال اإلسالمي جزء من منظومة عاملية حتكمها عوامل العرض
والطلب ،وحتدها قواعد املنافسة ،وقد حقق نجاحات مقدرة عىل الرغم
من عمره القصري ،وللحفاظ عىل هذا النجاح ال بد له من مواكبة التطور،
ومسايرة التقدم ،واستخدام التقنيات املعارصة يف خمتلف األنشطة
والربامج ،واإلفادة منها بشكل كبري.
5 .5هناك الكثري من التطبيقات الرقمية يمكن أن تستفيد منها صناعة اخلدمات
املالية اإلسالمية ،ومن ذلك تطوير املنتجات املالية ،واخلدمات املالية
الرقمية ،وتأسيس قاعدة معلومات خلدمة الصناعة املالية ،وتقديم
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6 .6رضورة استخدام الربامج التعليمية والتدريبية يف التمويل اإلسالمي
للمنصات اإلقليمية والعاملية لنرش الوعي والتبشري بام تقدمه صناعة
اخلدمات املالية من خدمات ،وسط أكرب عدد من املتعلمني واملتدربني.

7 .7لقد بات من الرضوري أن تنشئ املؤسسات املالية اإلسالمية وحدات بحثية
توفر هلا املوارد املالية ،وتستقطب هلا املتميزين يف البحث العلمي ،وتنشئ
بنية حتتية متطورة يف تقنية املعلومات ،وأن تسعى ملد جسور التواصل مع
الباحثني يف مراكز ومعاهد البحث العلمي يف اجلامعات واملعاهد العليا
املعنية بالتمويل اإلسالمي لالستفادة من التقنيات املعارصة ،وتسخريها
لتطوير هذه الصناعة وجعلها يف وضع تنافيس عاملي.
8 .8من األمهية بمكان أن تقدم املؤسسات املالية اإلسالمية خدماهتا بطرق
خمتلفة تتناسب مع هذا التحول ،وتتفاعل مع هذه املستجدات الرقمية ،وأن
تأخذ حيز ًا يف هذا الفضاء التقني املفتوح ،وتتعامل مع هذه التكنولوجيا
عىل ٍ
نحو أفضل؛ كي تأخذ حظها يف األسواق املالية املحلية والعاملية.

9 .9عىل اجلهات الرقابية يف الدول احلاضنة للتمويل اإلسالمي أن تتنبه
ألمهية املعرفة وتسعى جاهدة لسد هذه الفجوة ،فجهود املؤسسات املالية
اإلسالمية لن تؤيت أكلها إال إذا دعمت بجهود حكومية.
1010أن التعامل مع التقنيات الرقمية حيتاج إىل توافر عدد من املعينات ،وأن
استخدام هذه التقنيات حيتاج إىل تدريب وموارد برشية مستوعبة ملضامني
هذا التحول الرقمي ومدركة ألبعاده املختلفة ملواجهة إشكاالت وحتديات
تطبيق هذه التقنيات ،فبالعزيمة والرغبة يف التغيري يمكن التغلب عليها،
واالستفادة من الفرص املتاحة لتوسيع نطاق اخلدمات املالية اإلسالمية.
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التوصيات
يف ختام هذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:

(أ) التوصيات العلمية
هناك العديد من املجاالت التي يمكن أن يعزز فيها االقتصاد الرقمي تنامي
التمويل اإلسالمي حتتاج إىل البحث والدراسة من ذلك:
¦ ¦إدارة خماطر املؤسسات املالية اإلسالمية يف ظل التقنيات احلديثة.
¦ ¦اآلثار االقتصادية الكلية الستخدامات التقنيات احلديثة عىل اقتصاديات
دول منظمة التعاون اإلسالمي باعتبارها من أكرب املسامهني يف أصول
التمويل اإلسالمي.
¦ ¦كيف يمكن للبحث العلمي يف االقتصاد اإلسالمي أن يتطور يف ظل
التقنيات احلديثة.

(ب) التوصيات العملية
تويص الدراسة اجلهات املعنية بالتمويل اإلسالمي بام ييل:

¦ ¦العمل عىل توفري منصات لتبادل طرق التدريس وأساليب تنظيم وتصميم
املقررات الدراسية بام خيدم العملية اإلبداعية ،وتطوير الربامج األكاديمية
واملقررات وطرق التقويم والقياس بام يسهم يف تنمية التفكري اإلبداعي
للطالب.
¦ ¦أمهية التعاون مع اجلهات املعنیة بصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية
لالرتقاء بالكفاءات البرشية املؤهلة يف قطاع التمويل اإلسالمي وتلبیة
احتیاجات السوق إىل هذه الكفاءات.
¦ ¦تفعيل دور البحث العلمي يف التمويل اإلسالمي ،وتوظيف التقنية
خلدمة هذا اجلانب من خالل إنشاء منصات وقواعد بيانات ،واالهتامم
بالنرشاإللكرتوين.
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 -إبراهيم ،بدران ،التعليم العايل والبحث والتطوير واإلبداع يف جمتمع املعرفة،األردن ،عامن 2014 ،م.
 -ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عيل أبو الفضل مجال الدين ،لسان العرب ،ج ،14دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان 2003 ،م.
-

-

-

-

-

آدم ،إبراهيم ،واحلافظ ،حممد ،احلوسبة السحابية ،جملة جامعة السودان للعلوموالتكنولوجيا ،اخلرطوم ،السودان  2016م ،وبحث منشور عىل اإلنرتنت
 ،http://download-internet-pdf-ebooks.com/14967-free-bookص .4
باخمرمة ،أمحد سعيد ،وباطويح ،حممد عمر ،حتليل إحصائي خلصائص البحثيف االقتصاد اإلسالمي ،ضمن كتاب أبحاث املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد
اإلسالمي ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة
العربية السعودية ،جدة ،خالل الفرتة  26 - 24ربيع األول  1429هـ.
باييل ،مارتن ،ومانيكا ،جيمس ،إعادة تقييم إنرتنت األشياء ،مقال مرتجممنشور عىل موقع اجلزيرة نت.
البشري ،فضل عبد الكريم ،تنافسية عواصم االقتصاد اإلسالمي ،التمويلاإلسالمي نموذج ًا ،جملة دراسات اقتصادية إسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،العدد األول ،املجلد  1438 ،23هـ.
بلعباس ،عبد الرزاق ،وأمحد بلوايف ،برامج ومواد التمويل اإلسالمي يفمؤسسات التعليم العايل :املالمح واالجتاهات ،بحث مقدم للقاء العارش لرؤساء
أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة
امللك عبدالعزیز ،اململكة العربية السعودية ،جدة ،ربیع اآلخر  1432هـ  -مارس
 2011م.
البنك الدويل ،إعداد اسرتاتيجية لتحويل األموال ،إرشادات مقدمة للخدمات73

دور االقتصاد الرقمي
يف تعزيز تنامي التمويل اإلسالمي

المراجع
ً
أوال :المراجع العربية

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م
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وحدات التعلم الرقمية وانتاجها لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية
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طالب دكتوراه/قسم الشريعة واالقتصاد،أكاديمية الدراسات اإلسالمية،جامعة ماليا،ماليزيا
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ّ
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الملخص:
هيدف هذا البحث إىل تقييم دور املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني يف توظيف

مواردها بام خيدم متويل عمليات التنمية االقتصادية ،وقد استخدم البحث املنهج
الوصفي التحلييل القائم عىل مجع البيانات واملعلومات من مصادرها املختلفة،

كام تم حتليل هذه البيانات باستخدام ثالثة معايري؛ تناول األول نسبة التمويالت
طويلة األجل إىل إمجايل التمويالت ومعدل نموها ،وتناول الثاين نسبة أساليب

التوظيف إىل إمجايل التوظيف ،وتناول الثالث نسبة التوظيفات يف القطاعات
االقتصادية املختلفة إىل إمجايل التمويل .كام تضمن التحليل مقارنة ما بني أداء

املصارف اإلسالمية خالل فرتة البحث مع أدائها خالل سنوات سبقتها .وتوصل
البحث إىل أن التمويالت قصرية األجل تشكل غالبية توظيفات واستثامرات
81

تقييم دور املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية
االقتصادية يف فلسطني للفرتة  2016-2006م

تقييم دور المصارف اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية
في فلسطين للفترة 2016-2006م
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املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني ،يليها التمويالت متوسطة األجل ثم
التمويالت طويلة األجل .كام تبني أن معظم التوظيفات تتم باستخدام أسلوب
املرابحة ،بمتوسط بلغت نسبته  % 70من إمجايل االستثامرات ،يليها االستثامر
املبارش ،بمتوسط بلغت نسبته  ،% 21.8ثم التوظيفات بصيغ التمويل األخرى؛
والتي احتلت نسب ًا هامشية وبسيطة .كام اتضح أن متويالت املصارف اإلسالمية
يف القطاعات اإلنتاجية كالزراعة والصناعة واخلدمات احلديثة أمر مستثنى
من أولوياهتا ،فاستحوذ قطاع اخلدمات بفرعيه عىل ما نسبته  % 63.5من إمجايل
التمويالت يف املتوسط ،وشكلت اخلدمات التقليدية غالبية هذه التوظيفات،
بينام كان نصيب قطاعي الزراعة والصناعة ال يتعدى ما نسبته  % 3.5من إمجايل
التمويالت يف املتوسط.

الكلمات المفتاحية :املصارف اإلسالمية؛ توظيف املوارد؛ التنمية االقتصادية؛
فلسطني؛ االستثامر.
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تقييم دور املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية
 م2016-2006 االقتصادية يف فلسطني للفرتة

Evaluation of Islamic Banks’ role in Financing of
Palestinian Economic Development 2006 - 2016
Mujahid Shadeed

PhD student / Dept. of Shari’ahand Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya,
Malaysia

Dr. Taqiudin bin Mohamad

Lecturer atthe Dept. of Shari’ah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya,
Malaysia

Abstract
This research aims to evaluate the role of Islamic banks in Palestine to
mobilize resources for financing the process of economic development. To
achieve the objectives of the study, the researcher used analytical descriptive
method based on collecting data from various sources. The data collected
were analyzed using the following three criteria; The first of which deals with
the growth rate of long-term financing in the total volume of financing. The
second criterion deals with the modes of deployment in the total deployment of
the total resources, and the third one deals with the ratio of funding of different
economic sectors in total funding. The analysis also included comparison
between the performance of Islamic banks during the research period with the
previous years. The research found that while short-term financing constituted
most of the funds’ deployments of the Islamic banks operating in Palestine,
medium-term financing and long-term financing constituted the next levels
respectively. Most of the funding were made through mode of Murabaha, with
an average of 70% of the total investments, followed by direct investment,
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with an average of 21.8%, followed by other modes of investments with a
marginal and simple ratio. The financing of Islamic banks in the productive
sectors; such as agriculture, industry and modern services was excluded in
prioritization. The services sector accounted for 63.5% of the total finance
on average. While traditional services constituted the majority of these
investments, the share of agriculture and industry accounted for no more than
3.5% of total funding on average.
Keywords: Islamic banks; savings attraction; economic development;
Palestine; resource mobilization.
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المقدمة

فخصوصية الوضع الفلسطيني املتمثلة يف معاناته من املحتل الصهيوين ،وما
يسببه هذا االحتالل من مضايقات تستهدف االقتصاد الفلسطيني وقطاعاته
االقتصادية املختلفةَ ُ ،تتّم عىل الفلسطينيني البحث عن مصادر متويلية ترفد
املشاريع االقتصادية يف خمتلف قطاعات االقتصاد ،وتساهم يف إحداث التنمية
االقتصادية فيه ،وتساهم يف مواجهة مضايقات االحتالل أو التخفيف منها .فاجته
الباحث يف بحثه عن هذه املصادر نحو القطاع املرصيف الفلسطيني ،إذ ارتكز يف
((( بروتوكول باريس :هو االتفاق الذي ُو ّقع ما بني منظمة التحرير الفلسطينية واالحتالل «اإلرسائييل» يف العام 1994؛ لتنظيم العالقات االقتصادية ما
بني الطرفني .إن من أبرز ما متخض عن هذا الربوتوكول ،أنه أبقى عىل نظام االحتاد اجلمركي ما بني االقتصاد الفلسطيني «واإلرسائييل» ،وتضمن نصوص ًا
تنظم العالقات التجارية واملالية والنقدية بني الطرفني .ينظر :الشعيبي ،هالة ،بوتوكول باريس االقتصادي :مراجعة الواقع التطبيقي( ،القدس ورام اهلل:
معهد أبحاث السياسات االقتصادية  -ماس ،ورقة عمل ،)2013 ،ص.7الرابط التايلpdf.2-http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205151601 :
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يعترب النقص يف املوارد املالية من أهم العوائق التي تقف أمام حتقيق التنمية
االقتصادية يف البالد النامية عموم ًا ،ويف فلسطني خصوص ًا ،إذ تعاين األنشطة
االستثامرية يف األرض الفلسطينية من ضعف يف املصادر التمويلية املوجهة
هلا ،كام تعاين اجلهات احلكومية أيض ًا من عجز يف متويل ميزانيتها ،واتكاهلا عىل
القروض واملساعدات يف تغطية معظم عجزها ،ويرجع ذلك إىل عدة أمور من
أمهها :قلة املوارد الناجم عن القيود التي يفرضها االحتالل عىل استغالل خريات
األرض الظاهرة والباطنة ،وإىل ما متخض عن بروتوكول باريس((( من وقائع عىل
األرض جعلت من االحتالل جابي ًا ألموال الرضائب ومتحك ًام هبا ،لتكون بذلك
َم ْصدَ ر ًا لكثري من أزمات السلطة املالية؛ نتيجة احتجازه املتكرر هلذه اإليرادات،
ومنعها عن السلطة الفلسطينية ،ويرجع أيض ًا إىل اعتامد السلطة الفلسطينية عىل
املساعدات الدولية التي جعلت من االقتصاد الفلسطيني رهين ًة بيد أصحاب هذه
املساعدات؛ الرتباطها بأجندات سياسية جعلتها مورد ًا متذبذب ًا وغري مستدام،
وبالتايل فإن إجياد موارد جديدة ومصادر أخرى للتمويل أو تفعيل القائم منها يعد
أمر ًا ملح ًا ورضوري ًا.
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توجهه هذا عىل اعتبار أن القطاع املرصيف يعد املكون األسايس واألهم للنظام
املايل((( ،وهو الذي ُيعتمد عليه اعتامد ًا مبارش ًا يف متويل عملية التنمية ،وتوفري
السيولة الالزمة ملختلف األنشطة االقتصادية ،وذلك بحسب ورقة عمل طرحتها
سلطة النقد الفلسطينية(((.
وهنا حيرض دور املصارف اإلسالمية باعتبارها مكون ًا من مكونات القطاع املرصيف
الفلسطيني ،ومصدر ًا متويلي ًا حملي ًا ومستقالً ،غري خاضع -نسبي ًا -لتحكم وسيطرة
خارجية .فام تتميز به هذه املصارف جيعلها قادرة عىل لعب دور إجيايب يف االقتصاد،
ويربز َت ُّي ُزها من خالل ،أوالً :إعطائها احلق القانوين يف تأسيس الرشكات يف
خمتلف املجاالت ،واحلق يف متلك العقارات وامللكيات ،وبيعها ،واستثامرها،
واستئجارها ،وتأجريها .ثاني ًا :قدرهتا عىل اعتامد أساليب متويل إسالمية جديدة
ومستحدثة متوافقة مع صيغ العقود املسامة يف الفقه اإلسالمي كعقود املعاوضات
املالية أو عقود املشاركات أو عقود التربعات ،بحيث يستطيع املرصف االسالمي
أن يتوسع وينوع يف استثامراته يف خمتلف القطاعات ويساهم بشكل مبارش يف
عملية متويل التنمية االقتصادية .ثالث ًا :اعتبار أن فكرة املرصف اإلسالمي متوافقة
مع حرص الناس وحاجتهم إىل معامالت إسالمية بديلة عن املعامالت الربوية،
وبالتايل سيكون للمرصف اإلسالمي قدرة أعىل عىل اجتذاب الودائع -نتيجة
حلرص الناس عىل احلالل -ومن ثم إعادة توجيهها نحو االستثامر.

أهمية الدراسة:
تكمن أمهية البحث يف إظهاره الدور االقتصادي الذي تقوم به املصارف اإلسالمية
عىل حقيقته ،وتكشف فيام إذا كان دورها داع ًام ومؤثر ًا أم أن األمر بخالف ذلك.
الصحيحة يعد من الرضورات امللحة التي
فتقييم هذا الدور وتوجيهه نحو وجهته ّ

((( يتكون هيكل النظام املايل الفلسطيني من :بورصة فلسطني والتي تأسست عام 1995؛ ومن رشكات التأمني ،والرهن العقاري ،والتمويل
التأجريي؛ وهي مؤسسات مالية منضوية حتت إرشاف هيئة سوق رأس املال ،ونشاطها املايل ذو تأثري حمدود يف عمليات التنمية .ينظر :عودة ،سيف
الدين ،دور القطاع املرصيف يف تنمية االقتصاد الفلسطيني( ،رام اهلل :سلطة النقد الفلسطينية ،دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،ورقة عمل يف ترشين
أول /أكتوبر ،)2011 ،ص.1
((( ينظر :املرجع نفسه ،ص.1
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تعني عىل التخفيف من نقص املوارد وقلة التمويل ،وت ُْسهم يف تطوير القطاعات
االقتصادية ،ويف تقليل االعتامد عىل املساعدات والقروض اخلارجية ،خصوص ًا
يف ظل الضعف الذي يعانيه االقتصاد الفلسطيني حتت االحتالل.
تعترب املصارف اإلسالمية إحدى مكونات القطاع املرصيف الفلسطيني الذي
ُيعتمد عليه اعتامد ًا كبري ًا يف متويل املشاريع يف خمتلف القطاعات االقتصادية؛ نظر ًا
ملا تعانيه هذه املشاريع من نقص يف التمويالت املوجهة إليها ،عائد إىل الظروف
التي يعيشها االقتصاد الفلسطيني ،واملتعلقة باالعتامد الكبري عىل مصادر متويلية
غري مستدامة؛ كاملساعدات اخلارجية والرضائب ،وعائد إىل ممارسات االحتالل
املدمرة لالقتصاد؛ كتدمري املشاريع واحلواجز واإلغالقات والسيطرة عىل
األرايض ،والتي تؤثر سلب ًا عىل إمكانية توفري التمويالت الالزمة هلذه املشاريع.
وبالتايل أصبح من الرضوري البحث عن مصادر متويلية حملية مستدامة ،تساهم
يف دعم املشاريع االقتصادية التنموية بتوفري التمويالت الالزمة هلا ،فمن
هنا ظهرت مشكلة الدراسة وأثارت تساؤالً عن مستوى الدور الذي تقوم به
املصارف اإلسالمية يف توظيفها ملواردها بام خيدم متويل املشاريع االقتصادية
الالزمة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني ،ودعم عمليات التنمية االقتصادية فيه.

أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل تقييم دور املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني يف
توظيف مواردها بام خيدم متويل عمليات التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل
حتقيق األهداف الفرعية التالية:
1 .1بيان نسبة التوظيفات طويلة األجل إىل إمجايل التوظيفات ومعدل نموها.
2 .2بيان نسبة أساليب التوظيف إىل إمجايل التوظيف.
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3 .3بيان نسبة التوظيفات يف القطاعات االقتصادية املختلفة إىل إمجايل التوظيفات.

منهجية الدراسة:
اتبع الباحث يف حتليله للبيانات املنهجني التاليني:

1 .1املنهج الوصفي التحلييل :قام الباحث من خالل هذا املنهج بتحليل دور
املرصفني اإلسالم ّي ْي يف توظيف مواردمها بام خيدم متويل عمليات التنمية
االقتصادية؛ وذلك باستخدام جمموعة من املعايري التي قيمت هذا الدور،
ُ
الواقع ،وحيكم عليه يف َض ْوء ما تم حتديده من دور
التحليل
بحيث يصف
َ
مأمول.
2 .2املنهج املقارن :اتبع الباحث هذا املنهج ليعقد مقارنات ما بني بيانات
املرصفني اإلسالم ّي ْي خالل فرتة الدراسة مع ما يقابلها من بيانات يف فرتات
سابقة ()2005 - 1996؛ وذلك ملعرفة اجتاه دور املرصفني اإلسالم ّي ْي خالل فرتة
الدراسة مقارنة بالفرتات التي سبقتها.
اعتمد الباحث يف مجع البيانات عىل املصادر الثانوية واملتمثلة يف :التقارير السنوية
املنشورة من ِق َبل البنك اإلسالمي العريب والبنك اإلسالمي الفلسطيني ،واملتعلقة
بفرتة الدراسة ،وتقارير سلطة النقد الفلسطينية ،ومنشورات اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،باإلضافة إىل الدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع.

حدود الدراسة:

ِ
العاملي يف فلسطني؛ ومها البنك
اإلسالم ّي ْي
اقترص البحث عىل املرص َف ْي
ْ
اإلسالمي العريب والبنك اإلسالمي الفلسطيني ،وذلك عن الفرتة ما بني (- 2006
.)2016

الدراسات السابقة:

1 .1دراسة عزمي عوض ( ،)2017بعنوان :دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف
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تنمية النشاط االقتصادي ،وتركزات استخدام أدوات التمويل القائمة عىل
مفهوم امللكية واملديونية.

َهدَ فت هذه الدراسة إىل التعرف عىل دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية

يف دراسته املنهج الوصفي التحلييل القائم عىل مجع البيانات واملعلومات

من التقارير السنوية للمصارف حمل الدراسة ،وجتميعها يف جداول بغرض
حتليليها .وتوصل الباحث إىل أن دور املصارف اإلسالمية يف تنمية النشاط
االقتصادي كان دون املستوى املطلوب ،فلم يكن تركيزها يف تقديم

التمويالت عىل أساليب التمويل القائمة عىل مفهوم امللكية كاملضاربة
واملشاركة ،وإنام كان الرتكيز عىل األساليب القائمة عىل مفهوم املديونية
وحتديد ًا صيغة املرابحة لآلمر بالرشاء.

2 .2دراسة حييى نرص اهلل ( ،)2017بعنوان :أدوات التمويل اإلسالمي ودورها

يف متويل التنمية االقتصادية يف فلسطني (دراسة تطبيقية عىل املصارف

واملؤسسات اإلسالمية يف قطاع غزة).

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مصادر التمويل اإلسالمي يف املؤسسات

اإلسالمية يف قطاع غزة ،وإىل دراسة دور أدوات التمويل اإلسالمي يف متويل
التنمية االقتصادية يف قطاع غزة .وا ّت َبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفي

التحلييل ،وصمم استبانة لذلك .وتوصلت الدراسة إىل أن مؤسسات التمويل
املختلفة تعتمد عىل صيغة املرابحة يف تقديم متويالهتا؛ نظر ًا لقلة الضامنات

الكافية من العمالء ،وعدم تقديم العمالء لطلبات متويل بغري هذه الصيغة،

وقصور السياسات املشجعة للمؤسسات املالية من قبل سلطة النقد وهيئة
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تشجيع االستثامر.

3 .3دراسة مرام تيسري الفرا ( ،)2012بعنوان :دور القطاع املرصيف يف متويل التنمية
االقتصادية الفلسطينية (.)2011 - 1995

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مسامهة القطاع املرصيف الفلسطيني يف
االقتصاد ،وتساءلت عن املدى الذي يساهم فيه القطاع املرصيف يف متويل

التنمية االقتصادية ،حمددة بذلك مشكلة الدراسة .واتبعت املنهج الوصفي
التحلييل ،واملنهج القيايس حلل هذه اإلشكالية .وتوصلت الدراسة إىل أن

هناك عالقة سببية بني كل من االئتامن املرصيف وحجم الناتج املحيل اإلمجايل،

فكل منهام يؤثر ويتأثر باآلخر ،وأن الناتج املحيل اإلمجايل يؤثر بنسبة أكرب يف
االئتامن املرصيف ،كام أن تأثري األخري يف األول ليس باملستوى الذي يكفل

حتقيق التنمية االقتصادية .كام توصلت إىل أن االئتامن املرصيف يرتبط بعالقة
طردية مع كل من إمجايل ودائع العمالء ،وعدد فروع البنك ،وعدد السكان،
ويرتبط بعالقة عكسية مع سعر الفائدة.

4 .4دراسة هباء الدين مشتهى ( ،)2011بعنوان :دور املصارف االسالمية يف دفع
عجلة االستثامرات املحلية يف فلسطني للفرتة ما بني (.)2008 - 1996

تناولت هذه الدراسة املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني من حيث طبيعة
عملها ونشاطاهتا ،وصيغ التمويل فيها .وتساءل صاحب الدراسة عن دور
املصارف اإلسالمية يف دفع عملية االستثامرات املحلية يف فلسطني ،معترب ًا
هذا التساؤل مشكلة رئيسية هتدف دراستُه حللها .وقد استخدم لذلك املنهج

الوصفي التحلييل .وتوصلت هذه الدراسة إىل أن املصارف اإلسالمية العاملة
يف فلسطني سامهت بنسب هامشية يف الناتج املحيل اإلمجايلّ ،
وأن دورها كان

ضعيف ًا أو معدوم ًا يف دفع عجلة االستثامرات املحلية ،إذ كانت تعتمد عىل
االستثامرات قصرية األجل بشكل كبري ،وتوظف عقود املرابحة يف معظم
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متويالهتا.

تتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة باآليت:

¦ ¦توفر الدراسة احلالية تقيي ًام حديث ًا لدور املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف

تطرقت الدراسة احلالية جلميع توظيفات املصارف اإلسالمية العاملة يف
¦¦ ّ

فلسطني ،وعملت عىل حتليلها من خالل املعايري التي ُحدّ دت لذلك ،سواء

ما تعلق منها بالتمويل املبارش من خالل أساليب التمويل املختلفة ،أو ما

تعلق منها باالستثامرات املبارشة.

¦ ¦تتضمن الدراسة احلالية حتلي ً
ال آلجال توظيفات املصارف اإلسالمية

(قصرية ،متوسطة ،طويلة) ،وهو ما مل تُرش إليه أي من الدراسات السابقة.

المبحث األول :معايير تقييم دور المصارف اإلسالمية في توظيف الموارد
المالية واستثمارها
ال خيفى الدور املهم الذي تلعبه مؤسسات الوساطة املالية ويف مقدمتها املصارف
اإلسالمية يف متويل املشاريع االقتصادية التنموية عرب استثامر أموال ودائع

عمالئها فيها ،بيد أن املهم يف احلكم عىل نجاح وفشل هذه الودائع يف رفد املشاريع
االقتصادية بالتمويالت التي تصب يف صالح عمليات التنمية االقتصادية ،هو

الكيفية التي يتم هبا توظيف مثل هذا النوع من الودائع ،هل يتم توظيفها يف

متويالت إنتاجية ويف مشاريع تتصف بآجال طويلة ويف قطاعات اقتصادية رافعة
للتنمية االقتصادية؟ أم يف توظيفات استهالكية ويف مشاريع تتصف بآجال قصرية
ويف قطاعات بعيدة عن التأثري يف التنمية االقتصادية؟ فهذه أمور ينبغي أن تكون
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حارضة يف احلكم عىل ُر ْشد استغالل املصارف لودائعها ،مع عدم إغفال كون
املصارف اإلسالمية مؤسسات ربحية هتتم بتحقيق إيرادات عالية ،وتتعرض
ملخاطر نقصان السيولة ،وملخاطر تقليدية تواجه االستثامرات بشكل عام.

فانطالق ًا مما سبق ومن فكرة أن التمويل املرصيف اإلسالمي يقوم أساس ًا عىل
أمرين يعتربان من أهم عنارص الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية ،ومها:
تعبئة املوارد وإعادة توظيفها واستثامرها .فإن هذا البحث هيدف إىل تقييم دور
املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف توظيف املوارد واستثامرها ،معتمد ًا عىل ثالثة
معايري ،استند يف حتديدها إىل دراسة أعدها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بعنوان:
موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية ،والتي تضمنت يف اجلزء الرابع منها تقويم
الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية((( ،فقد قيمت هذه الدراسة يف جزء منها
قدرة املصارف اإلسالمية عىل توظيف مواردها من جهة آجال التوظيف وأساليبه
وجماالته .واملبحث األول يوضح هذه املعايري يف املطالب التالية:

المطلب األول :معيار نسبة التوظيفات طويلة األجل إلى إجمالي التوظيفات
ومعدل نموها
تتمتع التمويالت أو االستثامرات طويلة األجل بأمهية كبرية يف املسامهة بإحداث
التنمية االقتصادية ،فهي تتميز برتكيزها عىل استهداف املشاريع ذات الطابع
اإلنتاجي ،من خالل توفري التمويل الالزم إلنشائها وتشغيلها ،كاملصانع،
والرشكات الزراعية ،و ُيفرتض باملصارف اإلسالمية أن تكون لدهيا القدرة
عىل تقديم هكذا متويالت أكثر من غريها ،وقد ُبني هذا االفرتاض عىل اعتبار
أن املصارف اإلسالمية تتميز بارتفاع حقوق امللكية (املوارد الذاتية) فيها مقارنة
((( ينظر :جلنة من األساتذة اخلرباء االقتصاديني والرشعيني واملرصفيني ،موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية :تقويم الدور االقتصادي للمصارف
اإلسالمية( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط ،)1996 ،1اجلزء  ،4ص.20 - 17
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وخالصة القول هنا بأن َن َظ َر املرصف يف طبيعة موارده املتاحة وآجاهلا ينبغي
أن َي ْسبِ َق اختياره آلجال متويالته أو استثامراته ،فيوفر التمويل بام يالئم آجال
استحقاق املوارد (الودائع) ،محاية لنفسه من التعرض ملخاطر نقصان السيولة.
و ُيفرتض باملرصف هنا أن حيرص عىل توظيف موارده طويلة األجل يف مشاريع
إنتاجية طويلة األجل ت ُْسهم يف دعم االقتصاد وانتشاله ،فاألثر التنموي ملثل هذه
االستثامرات أبلغ وأعمق من أثرها فيام لو كانت قصرية أو متوسطة األجل،
فكلام زادت نسبتها إىل إمجايل التوظيفات ،وكلام زاد معدل نموها دل ذلك عىل أن

((( أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط،)1996 ،1
ص.49
((( حممد ،يوسف كامل ،فقه االقتصاد النقدي( ،القاهرة :دار النرش للجامعات املرصية ،ط1416 ،2هـ) ،ص.227
((( املرجع نفسه ،ص.232-227
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بإمجايل املوارد ،وارتفاع نسبة الودائع طويلة األجل إىل إمجايل ودائع العمالء
فيها(((.
لكن يرى يوسف كامل أن املصارف اإلسالمية ال يمكنها التوسع يف االستثامرات
طويلة األجل؛ لطبيعة حمدودية رأس املال فيها ،وغلبة اآلجال القصرية عىل ودائع
عمالئها ،فستكون الودائع بذلك معرضة للسحب يف أي وقت ،ولن يستطيع
املرصف استثامرها يف آجال طويلة ،وإال تعرض لكارثة يف حال حصول أزمة
واندفاع الناس نحو سحب ودائعهم((( .وبالتايل فإن استيعاب ظاهرة التمويل
قصري األجل والتعامل معها من خالل إجياد القنوات التي تعتمد عىل املشاركة
واملخاطرة بدي ً
ال عن الفائدة والضامن هو التحدي الذي يواجه املنظرين واملنفذين
للمرصفية اإلسالمية ،وينبغي أن يكون أولوية هلم ،وقد أشار كامل إىل فكرة له
لتوظيف املوارد قصرية األجل تبناها أحد املصارف اإلسالمية مع أحد الرشكات؛
تقوم عىل التزام املرصف بتغطية احتياجات الرشكة التمويلية وخطابات الضامن
للدفعات املقدمة ،عن طريق فتح حساب مشاركة مشاهب ًا للحساب االئتامين
بالسحب عىل املكشوف ،وتقوم الرشكة بوضع حساباهتا وايراداهتا لدى البنك،
وتتم املحاسبة بحسب بنود االتفاق املوقع بينهام(((.
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الدور االقتصادي للمصارف أعىل كفاءة ،وأن قدرهتا عىل متويل املشاريع التنموية
أكرب .وهذا ال يعني إغفال املوارد قصرية ومتوسطة األجل ،بل يفرتض توظيفهام
ُعرض املرصف ملخاطر نقص السيولة ،ويف مشاريع إنتاجية عرب
أيض ًا بطريقة ال ت ّ
قنوات وصيغ متويلية مبتكرة تناسب آجاهلا ،بعيد ًا عن التمويالت االستهالكية أو
االستثامرات املالية التي ال تشكل إضافة نوعية لالقتصاد وال تسهم يف تطويره.

بعد االطالع عىل التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العريب والبنك اإلسالمي
الفلسطيني أمكن تسجيل النقاط اآلتية:

1 .1قام الباحث بتصنيف توظيفات واستثامرات املرصفني إىل طويلة ومتوسطة
وقصرية األجل بناء عىل الفرتات الزمنية املتبقية عىل استحقاقها ،من خالل
ما تضمنته تفاصيل بنود املوجودات املوجودة يف القوائم املالية للمرصفني
اإلسالميني.
ِ
التوظيفات أهنا طويلة األجل يف حال كانت الفرتة الزمنية
2 .2اعترب الباحث
الالزمة الستحقاقها تزيد عن ثالث سنوات ،وأهنا متوسطة األجل يف حال
كانت فرتة استحقاقها من سنة إىل ثالث سنوات ،وقصرية األجل يف حال
كانت سنة فام دون.

3 .3يتكون إمجايل التوظيفات يف املرصفني حمل الدراسة من جمموع التمويالت
املبارشة املقدمة بأساليب متويلية إسالمية ملختلف القطاعات االقتصادية
مضاف ًا هلا االستثامرات املبارشة األخرى واملكونة من :االستثامرات يف أوراق
مالية للمتاجرة ،واالستثامرات يف أوراق مالية متاحة للبيع ،واالستثامرات
يف الصكوك ،واالستثامرات لدى بنوك إسالمية ،واالستثامرات يف األرايض
والعقارات.

4 .4قام الباحث بتصنيف بعض التوظيفات التي مل حيدد سقف زمني الستحقاقها
عىل أهنا طويلة األجل كاالستثامرات العقارية واملوجودات املالية املتاحة
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للبيع ،نظر ًا لعدم احتاملية تعرضها ألية خماطر متعلقة بالسيولة.

المطلب الثاني :معيار نسبة أساليب التوظيف إلى إجمالي التوظيف

فلو بحثنا يف الواقع العميل عن أكثر الصيغ استخدام ًا من قبل املصارف اإلسالمية
لوجدنا أن املرابحة تعد من أكثرها شيوع ًا واستخدام ًا ،رغم اعتبارها صيغة
متول احلاجات االستهالكية يف غالب األحيان ،ويعود ذلك إما لسهولة تطبيقها
أو النخفاض املخاطرة فيها ،لتكون األساليب االستثامرية األخرى كاملشاركة
واملضاربة خيار ًا ثاني ًا أو أخري ًا للمصارف؛ وذلك إما لصعوبة تطبيقها ،أو لتوقع
الوقوع يف خماطر عند تطبيقها ،كنقصان السيولة أو خماطر عامة متعلقة بطبيعة
االستثامرات ،بالرغم من ارتفاع األمهية االقتصادية ملثل هذه الصيغ؛ باعتبارها
موجهة يف الغالب نحو مشاريع إنتاجية تنموية يف قطاعات الصناعة والزراعة
والتجارة الداخلية.
ويمكن القول هنا أن مفاضلة املصارف اإلسالمية بني هذه الصيغ الختيار أنسبها
يف متويل السلع أو املشاريع االقتصادية التي تدعم التنمية االقتصادية ،من املفرتض
أن تكون مبنية بالدرجة األوىل عىل حاجات االقتصاد وقطاعاته املختلفة كقطاع
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حققت املصارف اإلسالمية -بشكل عام -نجاح ًا وإن كان حمدود ًا يف زيادة
مواردها ،ونافست املصارف التقليدية يف قدرهتا عىل جذب الودائع ،فكان هذا
النجاح دافع ًا إىل التساؤل عن مدى قدرة هذه املصارف عىل استخدام الصيغ
التمويلية اإلسالمية املختلفة يف توظيف مواردها حملي ًا بعيد ًا عن األسواق
اإلقليمية والدولية ،إذ ُأجيز للمصارف اإلسالمية التعامل بمثل هذه الصيغ
واألساليب التمويلية كاملرابحة ،واملساومة ،واملشاركة ،واملضاربة ،واإلستصناع،
والبيع بالتقسيط وبيع السلم ،وعقود املزارعة واملساقاة لتامرس من خالهلا
توظيفاهتا ومتويالهتا يف أوجه النشاط اإلنتاجي املختلفة ،وبام يالئم طبيعة النشاط
االستثامري املنوي متويله.
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الزراعة أو الصناعة أو اخلدمات احلديثة ،بحيث يكون هلذه القطاعات نصيب

من متويالت هذه املصارف وبالصيغ التي تناسب احتياجاهتا ،فمث ً
ال يناسب أن

يمول رأس املال العامل واملواد اخلام وأية مصاريف تشغيلية أو إدارية يف قطاعي
ّ

التحول عن هذه الصيغ
الزراعة والصناعة بصيغ املشاركة واملضاربة ،فال يتم
ُّ

وهذه القطاعات نحو صيغ وقطاعات أخرى مظنة احلصول عىل عائد أعىل ،أو
هرب ًا من خماطر متوقعة.
فتفضيل املصارف لصيغ متويلية بذاهتا وتوجيهها ملواردها من خالهلا نحو

أغراض استهالكية يف قطاعات اقتصادية ال تأثري هلا ،واعتبار ذلك سياسة عامة

لدى املرصف عىل حساب صيغ أخرى تساهم يف رفع إنتاجية االقتصاد ورفع

مستوى تأثري قطاعاته االقتصادية ،لن يساهم يف توفري التمويل الالزم للمشاريع
واالستثامرات التي تسد ثغرات يف االقتصاد ،أو ترفع مستوى التنمية االقتصادية

فيه .كام جتدر اإلشارة هنا أن استخدام املصارف لصيغ املضاربة واملشاركة ال يلغي
رضورة أن تتحوط من املخاطر املرتتبة عىل استخدامها هلا ،ورضورة أن تراعي
تلبية احلاجات االستهالكية ألفراد املجتمع ،فتوجه جزء ًا من مواردها هلا من
خالل صيغ متويلية أخرى كاملرابحة أو االستصناع أو اإلجارة املنتهية بالتمليك.

فاختيارات املصارف بني بدائل أساليب التمويل املختلفة لتمويل األفراد أو
املؤسسات ،يعطي تصور ًا أكثر وضوح ًا عن توجهاهتا املتعلقة بطبيعة توظيفها

ملواردها ،فاملرابحة مث ً
ال تناسب سد االحتياجات االستهالكية ،وتسهل التبادل
التجاري ،وهي من أسهل األساليب وأوسعها استخدام ًا ،فعائدها يتحدد مقدم ًا

ودرجة املخاطر فيها منخفضة ،فاستحواذها عىل معظم التمويالت يعطي انطباع ًا
أن ما تم متويله ال يعدو كونه سلع ًا استهالكية ال تأثري هلا يذكر ،والرتكيز عليها

هروب من املخاطرة واجتاه نحو العائد املضمون عىل حساب متويالت يف قطاعات
حتدث نقالت يف االقتصاد والتنمية فيه .بينام استحواذ أسلوب املشاركة واملضاربة
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وعليه فكلام زادت درجة اعتامد املصارف عىل أسلوب املشاركة واملضاربة يف
توظيف مواردها دل ذلك عىل اضطالعها بدور اقتصادي تنموي ،يويل أمهية
كبرية للمشاريع اإلنتاجية .وإن كانت املرابحة هي الغالبة؛ دل ذلك عىل توجيه
مواردها نحو سلع استهالكية عىل حساب املشاريع اإلنتاجية ،األمر الذي ينعكس
سلب ًا عىل دور املرصف يف متويل املشاريع االقتصادية التنموية.
بعد االطالع عىل التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العريب والبنك اإلسالمي
الفلسطيني أمكن تسجيل النقاط اآلتية:

4 .4استخدم املرصفان يف توظيفاهتام ملواردمها األساليب والصيغ التمويلية التالية:
املرابحة ،املساومة (انفرد هبا البنك اإلسالمي الفلسطيني يف األعوام  2014و
 2015و  2016بنسبة  % 1.4 ،% 1 ،% 0.6من إمجايل التمويالت عىل التوايل)،
املضاربة ،املشاركة ،اإلجارة املنتهية بالتمليك ،االستصناع ،واالستثامر
املبارش .واجلدول ( )1يوضح نسبها املئوية مقارنة بإمجايل التمويالت.

5 .5يتكون االستثامر املبارش يف املصارف اإلسالمية من جمموع استثامرات املرصف
املالية ،وهي :استثامرات يف أوراق مالية متاحة للبيع ،استثامرات يف صكوك،
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عىل معظم التمويالت ،يعطي انطباع ًا أن ما تم متويله عبارة عن مشاركات يف
مشاريع إنتاجية هلا أثرها عىل التنمية ،أو متويالت الستثامرات أفراد أو مؤسسات
يتم االتفاق معهم فيها عىل نسبة من األرباح تستحقها املصارف حال حتققها،
فهي وإن كان العائد فيها ظني الثبوت واملخاطر فيها مرتفعة ،إال أن إسهامها يف
متويل املشاريع التنموية يكون عالي ًا ،وحتقيقها لقفزات يف االقتصاد أكثر ترجيح ًا.
كام ُيفرتض هبذه الصيغ أو األساليب التمويلية أن تكون وسيلة تساهم املصارف
من خالهلا يف إحداث التنمية االقتصادية ،وذلك انسجام ًا مع ما ألزمت به هذه
املصارف نفسها يف أنظمتها الداخلية ،التي حتدثت فيها عن حرصها عىل لعب دور
مهم يف سد احتياجات القطاعات االقتصادية املختلقة.
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استثامر يف أوراق مالية للمتاجرة .مضاف ًا هلا االستثامرات يف األرايض
والعقارات ،واالستثامرات لدى بنوك إسالمية.

جدول ( :)1النسب المئوية لتمويالت البنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي
الفلسطيني بأساليب التمويل المختلفة ()%
السنة

مرابحة

مضاربة

استصناع

إجارة

مشاركة

استثامر مبارش

العريب الفلسطيني العريب الفلسطيني العريب الفلسطيني العريب الفلسطيني العريب الفلسطيني العريب الفلسطيني
2005

64.3

62.0

7.3

0.0

5.1

5.2

0.7

0.2

0.0

0.0

23.2

34.0

2006

60.4

53.7

11.8

0.0

4.3

3.9

1.5

1.4

0.0

0.6

21.5

35.7

2007

59.8

72.3

9.9

0.5

5.0

3.9

3.2

1.6

0.0

0.4

22.3

20.7

2008

40.5

87.5

5.8

0.6

2.8

4.0

2.7

1.7

0.0

0.0

48.4

7.9

2009

37.3

86.4

5.3

0.0

1.9

3.8

3.0

1.5

0.0

0.0

52.6

8.4

2010

35.4

94.1

5.2

0.0

2.2

2.1

2.7

0.7

0.0

0.0

55.5

4.3

2011

52.0

95.0

3.7

0.0

1.8

2.5

1.8

0.5

0.0

0.0

40.7

3.2

2012

64.2

95.0

3.9

0.0

2.2

2.6

1.3

0.2

0.0

0.0

28.3

2.8

2013

58.6

93.5

2.7

0.0

2.7

2.1

0.2

0.1

0.0

0.0

34.9

4.7

2014

78.6

91.8

2.7

1.6

5.4

1.5

1.0

1.1

0.7

0.5

11.4

2.9

2015

77.1

89.7

2.3

1.6

7.0

1.1

1.0

1.3

1.0

0.5

11.6

2.9

2016

78.8

88.1

1.5

1.5

7.4

0.8

1.0

1.6

0.0

0.5

11.3

3.8
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المطلب الثالث :معيار نسبة التوظيفات في القطاعات االقتصادية المختلفة

إلى إجمالي التوظيفات

تعترب القطاعات اإلنتاجية ممثلة بقطاعي الزراعة والصناعة القطاعات األهم

يف دعم التنمية االقتصادية ،وهي أساس العملية التنموية وجوهرها ،إذ لعب
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إذ يساهم هذا القطاع -أي قطاع اخلدمات -يف ثلثي الناتج املحيل اإلمجايل تقريب ًا
يف معظم دول العامل ،وتتكون مسامهاته يف الدول النامية من خدمات تقليدية؛
كالصحة والتعليم والنقل والتخزين والفندقة ،بخالف الدول املتقدمة التي تعد
اخلدمات احلديثة فيها هي املسيطرة عىل مسامهات هذا القطاع يف الناتج املحيل
اإلمجايل؛ كخدمات املالية والتأمني وخدمات األعامل وخدمات االتصاالت
واملعلومات وخدمات األنشطة العقارية(((.
عىل الصعيد الفلسطيني فإن االقتصاد هناك يعترب اقتصاد ًا خدماتي ًا بامتياز؛ يسيطر
عليه قطاع اخلدمات التقليدية ،مقابل تراجع يف القطاعات التي توفر فرص العمل
وتعزز النمو االقتصادي؛ كقطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات احلديثة .وهذا
يتطلب تعزيز دور قطاع اخلدمات احلديثة؛ لتحقيق نمو يف اإلنتاجية يزيد من
تنافسية قطاع اخلدمات ،مع رضورة االهتامم بالقطاعات اإلنتاجية األخرى والتي
من شأهنا أن تزيد الطلب ،وتوسع من مسامهة قطاع اخلدمات احلديثة؛ كقطاعي
الزراعة والصناعة(((.
((( الفالح ،بالل ،قطاع اخلدمات الفلسطيني :بنيته وأثره االقتصادي( ،القدس ورام اهلل :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  -ماس،
 ،)2013ص.5
((( املرجع نفسه ،ص .51 ،50
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القطاع الصناعي دور ًا حموري ًا يف التجارب التنموية لكثري من البلدان ،وكان له
أمهية كبرية يف إقامة هيكل اقتصادي متنوع ومتطور ،ساهم يف رفع الناتج املحيل
اإلمجايل لتلك البلدان ،أما القطاع الزراعي فدوره يكمن يف توفري األمن الغذائي
وحتقيقه ،واالستغناء به عن كثري من املستوردات الغذائية .فهذا الدور الريادي
لكال القطاعني تزداد أمهيته مع زيادة االهتامم بدعم املشاريع االقتصادية فيهام،
عرب زيادة التمويالت املمنوحة هلام ،مع عدم إغفال دور القطاعات االقتصادية
األخرى كقطاع اخلدمات والتجارة واإلنشاءات ،والتي تشكل مسامهاهتا غالبية
مسامهات القطاعات االقتصادية يف الناتج املحيل اإلمجايل ،وتعترب قطاعات رئيسية
يف معظم اقتصاديات دول العامل ،وخصوص ًا قطاع اخلدمات.

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

لنخلص من ذلك إىل أمهية دعم القطاعات اإلنتاجية وزيادة االهتامم هبا ورفع
مستوى مسامهتها يف االقتصاد ،وال يتم ذلك بمعزل عن قطاع اخلدمات احلديثة
الذي يؤثر ويتأثر بالقطاعات اإلنتاجية األخرى .لكن واقع احلال يف األرض
الفلسطينية كان بخالف ذلك ،إذ استحوذ قطاع اخلدمات التقليدية عىل ثلثي
مسامهات القطاعات االقتصادية يف الناتج املحيل اإلمجايل الفلسطيني عىل حساب
القطاعات اإلنتاجية األخرى الصناعية والزراعية والتي كانت مسامهاهتا متدنية،
وهذا مما يؤثر سلب ًا عىل إمكانية إحداث نمو أو تنمية حقيقية .ويدفعنا ذلك
الستكشاف اجتاه متويالت املصارف اإلسالمية وتوظيفاهتا فيام إذا كانت تعزز
التوجه نحو قطاع اخلدمات احلديثة والقطاعات اإلنتاجية كالصناعة والزراعة،
أم تعزز التوجه نحو قطاع اخلدمات التقليدية عىل حساب قطاع اخلدمات احلديثة
والقطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية ،فإن كانت األوىل دل ذلك عىل ٍ
دور ما
للمصارف اإلسالمية يف متويل القطاعات االقتصادية التي ختدم التقدم نحو مسار
التنمية االقتصادية يف فلسطني ،وإن كانت الثانية دل عىل انتفاء ذلك.
بعد االطالع عىل التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العريب والبنك اإلسالمي
الفلسطيني أمكن تسجيل النقاط التالية:
1 .1توزعت توظيفات املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني ومتويالهتا عىل
القطاعات التالية :قطاع الزراعة ،قطاع الصناعة ،قطاع اإلنشاءات ،قطاع
اخلدمات ،القطاع العام .وتم تقسيم نوع التوظيف يف هذه القطاعات إىل
متويالت مبارشة (األنشطة التمويلية املوجهة نحو القطاعات االقتصادية
بأساليب وصيغ استثامرية إسالمية خمتلفة كاملرابحة واملضاربة واملشاركة
واإلستصناع ...الخ) ،واستثامرات أخرى (توظيفات املصارف اإلسالمية
بغري أساليب التمويل اإلسالمية وتشمل جمموع االستثامرات لدى بنوك
إسالمية ،واستثامر يف أوراق مالية للمتاجرة ،واستثامرات يف أوراق مالية
متاحة للبيع ،واستثامرات يف أرايض وعقارات ،واستثامرات يف الصكوك).
واجلدول ()2يوضح ذلك.
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جدول ( :)2النسب المئوية لتوزيع التوظيفات على القطاعات االقتصادية المختلفة
في كل من البنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفلسطيني ()%

السنة
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

العريب

الفلسطيني

العريب

الفلسطيني

العريب

الفلسطيني

العريب

الفلسطيني

العريب

الفلسطيني

العريب

الفلسطيني

0.01

0.4

5.4

1.9

13.1

13.4

26.4

37.6

22.5

46.7

32.6

0.0

0.00

0.1

7.0

3.8

10.1

17.1

18.4

28.7

31.5

50.4

32.9

0.0

0.00

0.8

3.0

0.6

12.0

21.0

19.1

28.9

33.5

33.3

32.3

15.3

0.14

1.2

2.7

1.7

4.4

4.7

14.0

56.5

55.8

5.9

23.0

30.0

0.17

0.7

3.2

4.9

4.4

4.5

19.9

54.5

56.6

5.2

15.8

30.2

0.18

0.6

5.6

0.5

6.7

10.9

23.9

32.9

60.2

11.1

3.4

44.0

0.15

0.7

4.3

0.2

7.3

15.6

24.2

33.6

45.4

11.0

18.6

38.9

0.14

0.6

3.9

0.4

6.7

18.4

37.2

35.3

34.4

8.0

17.5

37.4

0.33

1.4

3.2

0.3

5.5

20.8

35.6

36.8

40.9

8.3

14.4

32.4

0.17
0.19
6.43

1.9
1.0
1.5

4.6
5.2
2.4

0.3
0.4
0.3

8.6
11.6
12.9

19.8
26.0
23.8

50.6
59.5
50.4

47.9
55.6
57.8

18.9
22.2
16.8

6.3
6.7
7.5

17.2
1.3
11.1

23.8
10.2
9.1
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2 .2اعترب الباحث األنشطة التي ال تندرج حتت مظلة القطاع العام أو الصناعي
أو الزراعي أو اإلنشاءات أنشطة خدماتية ،مسرتشد ًا يف هذا التوجه بدراسة
سابقة تناولت لبنية قطاع اخلدمات وأثره يف فلسطني( ،((1واعتربت أن
األنشطة اخلدمية هي التي ال تندرج حتت أنشطة القطاع الزراعي والصناعي
واإلنشاءات ،إال أن الباحث زاد عليها القطاع العام ملا يف ذلك من انسجا ٍم
مع تقارير املصارف اإلسالميةٍ ،
ودقة يف عرض توظيفاهتا بام خيدم أهداف هذا
املعيار .وتم تقسيم توظيفات القطاع اخلدمي إىل توظيفات يف:

¦ ¦خدمات تقليدية :ويقصد هبا متويالت املرصف املوجهة نحو قطاع
اخلدمات التقليدية وتشمل :جتارة اجلملة ،جتارة التجزئة ،إصالح

( ((1املرجع نفسه ،ص .11للمزيد حول مسألة اعتبار األنشطة اخلدمية عىل أهنا ما تبقى بعد استثناء أنشطة الزراعة والصناعة ،وأن دورها من املمكن
أن يكون اجيابي ًا يف االقتصاد خصوص ًا خدمات األعامل ينظر:

Rubalcaba-Bermejo, Luis, Business Services in European Industry: Growth, Employment and Competitiveness, (Brussels: European Commission, 1999).
p25. see: Kox, Henk L.M. and Rubalcaba, Luis, Analysing the contribution of business services to European economic growth, (Munich: College of Europe,
MPRA, 2007), p3.
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2005

الزراعة

الصناعة

اإلنشاءات

التقليدية

اخلدمات

احلديثة

القطاع العام

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

املركبات ،السلع الشخصية االستهالكية ،النقل والتخزين ،الفنادق،
املطاعم ،األنشطة االجتامعية ،التعليم ،الصحة والعمل االجتامعي.

¦ ¦خدمات حديثة :ويقصد هبا متويالت املرصف املوجهة نحو قطاع اخلدمات
احلديثة وتشمل :األنشطة العقارية ،خدمات االتصاالت ،خدمات
األعامل (وتشمل :تأجري آالت ،برجمة حاسوب وحتميل البيانات ،خدمة
البحث والتطوير ،اخلدمات القانونية ،املحاسبة والتدقيق ،اخلدمات
األمنية ،التصوير ،التغليف ،خدمات التنظيف وغريها) ،الوساطة املالية
(وتشمل االستثامرات يف :البنوك اإلسالمية ،بورصة فلسطني ،رشكات
األوراق املالية ،خدمات التأمني).

3 .3اعترب الباحث إمجايل التوظيفات يف هذا املعيار هو ما تم توظيفه من موارد يف
القطاعات االقتصادية املختلفة وهي :قطاع الزراعة ،قطاع الصناعة ،قطاع
االنشاءات ،قطاع اخلدمات ،والقطاع العام.

4 .4تم احتساب النسب املتعلقة بتوزيع التسهيالت االئتامنية عىل القطاعات
االقتصادية يف املصارف التقليدية من خالل تقرير سلطة النقد املتعلق
بالتوزيع القطاعي للتسهيالت االئتامنية للمصارف العاملة يف فلسطني عامة،
وذلك بعد استثناء (طرح) مسامهات املصارف اإلسالمية يف هذه القطاعات.
5 .5يالحظ اختالف يف نسبة توزيع التسهيالت االئتامنية عىل قطاع االنشاءات
ما بني الباحث والتقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية ،وذلك راجع إىل
اعتبار اإلنشاءات يف تقارير سلطة النقد مكونة من اإلنشاءات مضاف ًا هلا
العقارات السكنية ،والعقارات ألغراض التجارة واالستثامر ،وقطاع تطوير
األرايض ،بينام صنف الباحث هذه اإلضافات ضمن قطاع اخلدمات احلديثة
باعتبارها أنشطة عقارية بحسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع
األنشطة االقتصادية .كام ينبغي مالحظة أن النسب املتعلقة بقطاع اإلنشاءات
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والقطاعات االقتصادية األخرى املوجودة يف التقارير السنوية لسلطة النقد
الفلسطينية متعلقة بكامل القطاع املرصيف اإلسالمي والتقليدي(.((1

المبحث الثاني :تقييم الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية العاملة
في فلسطين في توظيف الموارد المالية واستثمارها
سيطبق الباحث يف هذا املبحث املعايري الثالثة املتعلقة بتقييم الدور االقتصادي
للمصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني يف توظيف املوارد املالية واستثامرها عىل
بيانات املصارف اإلسالمية جمتمعة بعد دجمها ،ليقوم بعد ذلك بإجراء مقارنة لتلك
البيانات مع دراسات سابقة متعلقة بذات املوضوع ،ومع ما يقابلها من بيانات يف
املصارف التقليدية للوصول إىل نتائج هنائية.

المطلب األول :معيار نسبة التوظيفات طويلة األجل إلى إجمالي التوظيفات
ومعدل نموها
( ((1ينظر :سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2016التقرير السنوي لعام  ،2015ص .78تم االطالع عليه بتاريخ  ،2017/8/12من خالل الرابط التايل:
/Publications/Arabic/2/02/http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002تقارير%20سنوية/تقرير%20سلطة%20النقد%20السنويAR2015_arWeb./
 pdfوينظر :األمم املتحدة ،التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية :التنقيح ( ،4نيويورك :األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتامعية ،شعبة اإلحصاءات ،)2009 ،ص.271
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6 .6إن النسب املئوية يف اجلدول ( )7واجلدول ( )8متعلقة بالتسهيالت االئتامنية
املبارشة (التمويالت املبارشة) املوجهة من املصارف التقليدية واملصارف
اإلسالمية جمتمعة نحو القطاعات االقتصادية املختلفة دون احتساب
االستثامرات املبارشة (االستثامرات األخرى) فيها ،وذلك اتساق ًا مع التقرير
الذي تصدره سلطة النقد الفلسطينية ،واملتعلق بتوزيع التسهيالت االئتامنية
املبارشة املقدمة من القطاع املرصيف الفلسطيني للقطاعات االقتصادية
املختلفة ،والذي يستثني فيه االستثامرات املبارشة ،فارتأى الباحث استبعادها
أيض ًا من إمجايل توظيفات املصارف اإلسالمية حتى تكون املقارنة بني
املصارف التقليدية واإلسالمية عادلة ودقيقة.
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مل جيد الباحث  -يف حدود اطالعه  -دراسات سابقة َط ّب َقت هذا املعيار عىل
املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني ،كام أن امليزانية املجمعة التي تصدرها
سلطة النقد للمصارف العاملة يف فلسطني مل تتناول آجال توظيفات املصارف أو
آجال مواردها بذكر أو توضيح .وعىل ذلك فإن إمكانية عمل مقارنة بني بيانات
هذا املعيار وبيانات دراسات سابقة أو بيانات املصارف التقليدية غري متحققة،
وارتأى الباحث عوض ًا عن ذلك تقسيم فرتة الدراسة إىل فرتتني األوىل من العام
( ،)2010 - 2005والثانية من العام ( ،)2016 - 2011عىل أن تتم املقارنة بينهام .واجلدول
( )3يوضح ذلك.
جدول ( :)3نسبة آجال التوظيف إلى إجمالي التوظيفات ومعدل نموها ،ونسبة آجال
الموارد إلى إجمالي الموارد في المصارف اإلسالمية مجتمعة

السنة

نسبة آجال التوظيف إىل إمجايل التوظيف ()%
قصري

معدل نمو آجال التوظيف ()%

نسبة آجال املوارد إىل إمجايل املوارد ()%

2005

78.2

متوسط

19.4

طويل

قصري

متوسط

طويل

84.7

قصري

متوسط

7.8

طويل

2006

51.0

43.9

5.1

-34.9

125.7

109.5

76.4

16.5

7.1

2007

55.8

39.8

4.4

51.3

25.4

20.8

81.2

16.8

2.0

2008

69.9

5.7

24.4

64.3

-81.3

621.6

83.4

0.3

16.2

2009

70.3

13.3

16.4

-6.2

118.7

-37.3

80.8

0.0

19.2

2.4

-

-

-

7.5

2010

75.4

13.0

11.6

30.3

18.4

-14.2

84.4

0.1

15.5

املتوسط

66.8

22.5

10.7

21.0

41.4

140.1

81.8

6.9

11.3

2011

59.7

22.0

18.2

3.2

121.3

104.9

82.7

0.4

16.9

2012

63.2

25.0

11.8

43.3

53.6

-12.3

84.5

0.2

15.4

2013

64.8

17.9

17.3

-5.4

-33.9

34.9

85.5

0.7

13.8

2014

55.7

24.4

20.0

-4.2

51.7

29.0

86.9

0.6

12.5

2015

54.9

24.2

20.9

24.6

25.6

32.2

87.2

0.8

12.0

2016

55.4

35.0

9.6

28.6

84.0

-41.3

85.4

2.4

12.1

املتوسط

59.0

24.7

16.3

15.0

50.4

24.6

85.4

0.9

13.8

املتوسط
العام

62.9

23.6

13.5

17.7

46.3

77.1

83.6

3.9

12.5
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بعد االطالع عىل بيانات اجلدول ( )3أمكن تسجيل املالحظات اآلتية:
مالحظات متعلقة بمجمل فرتة الدراسة:

2 .2غلب التذبذب وعدم االستقرار عىل الطابع العام ملعدل نمو التوظيفات
قصرية ومتوسطة وطويلة األجل ،فتارة يكون مرتفع ًا وتارة أخرى منخفض ًا
ِ
ب املتوسط العام له لآلجال
أو مرتاجع ًا عن عام سبقه ،فيام بلغت ن َس ُ
القصرية واملتوسطة والطويلة  % 77.1 ،% 46.3 ،% 17.7عىل التوايل خالل
فرتة الدراسة ،إذ يالحظ من هذه النسب تفوق التوظيفات طويلة األجل
وارتفاع نسبة املتوسط العام لنموها ،ويمكن َع ْزو ذلك إىل االرتفاع الكبري
يف معدل نمو التوظيفات للعام  2008بخالف أعوام الدراسة األخرى ،فبلغ
فيه  ،% 621.6ولو قمنا باستثناء هذا العام النخفض متوسط معدل النمو إىل
 % 22.6وهو األقرب إىل الواقع من سابقه.

3 .3استحوذت املوارد قصرية األجل عىل إمجايل موارد القطاع املرصيف
اإلسالمي الفلسطيني خالل فرتة الدراسة ،وسجلت ما نسبته  % 83.6من
إمجايل املوارد ،مقابل  % 3.9و  % 12.5للموارد متوسطة وطويلة األجل عىل
التوايل ،ليعطي ذلك مؤرش ًا مفاده سيطرة الطابع قصري األجل عىل آجال
املوارد يف القطاع املرصيف اإلسالمي الفلسطيني مقابل تراجع يف نسبة
املوارد طويلة األجل.
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1 .1تشكل التوظيفات قصرية األجل غالبية توظيفات واستثامرات املصارف
اإلسالمية العاملة يف فلسطني ،يليها التوظيفات متوسطة األجل ثم
التوظيفات طويلة األجل ،إذ بلغ املتوسط العام هلـذه التوظيــفات عـن
فـرتة الدراســة  % 13.5 ،% 23.6 ،% 62.9عىل التوايل ،ليتضح من ذلك
انخفاض نسبة االستثامرات والتوظيفات طويلة األجل إذا ما قورنت
بآجال االستثامر األخرى لدى املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني.

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

4 .4يمكن القول هنا بأن استحواذ التوظيفات قصرية األجل عىل جممل
التوظيفات واالستثامرات يف املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطنيَ ،مر ّده
إىل قلة املوارد طويلة األجل والتي تصل نسبتها إىل  % 12.5من إمجايل املوارد،

وبالتايل سيطرة الطابع قصري األجل عىل معظم املوارد ،ليرتتب عىل ذلك
فقدان القدرة عىل التوسع يف متويل االستثامرات واملشاريع طويلة األجل؛
نظر ًا ملخاطر نقص السيولة التي يمكن للمصارف أن تتعرض هلا يف حال

تم ذلك ،وبالتايل انخفاض قدرة املصارف اإلسالمية عىل املسامهة يف متويل
املشاريع االقتصادية التنموية والتي يغلب عليها األجل الطويل.

مالحظات متعلقة بنصفي فرتة الدراسة:
1 .1اتسمت الفرتتان

( )2010 - 2005و(- 2011

 )2016باستحواذ التوظيفات

قصرية األجل عىل إمجايل التوظيفات ،وح ّلت التوظيفات طويلة األجل يف
املرتبة األخرية بعد التوظيفات القصرية واملتوسطة يف كال الفرتتني.

2 .2اتسمت الفرتة الثانية ( )2016 - 2011بارتفاع نسبة التوظيفات طويلة األجل
إذا ما قورنت بفرتة الدراسة األوىل ( ،)2010 - 2005فبلغت نسبتها

% 16.3

مقابل  % 10.7لفرتة الدراسة األوىل .كام لوحظ تراجع يف نسبة التوظيفات

قصرية األجل خالل فرتة الدراسة الثانية ،والتي بلغت فيها ما نسبته % 59

لحظ
يف املتوسط ،مقابل  % 66.8يف املتوسط عن فرتة الدراسة األوىل .ل ُي َ

من ذلك بداية توجه املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني نحو متويل
االستثامرات طويلة األجل والتوظيف فيها.

3 .3هناك ارتفاع يف معدل نمو التوظيفات طويلة األجل يف فرتة الدراسة األوىل
عنه يف فرتة الدراسة الثانية ،لكن إذا ما تم استثناء العام  2008من فرتة

الدراسة األوىل ،فإن معدل نمو التوظيفات طويلة األجل سيتقدم يف فرتة

الدراسة الثانية عنه يف فرتة الدراسة األوىل ،ليسجل مانسبته  % 24.6مقابل
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4 .4استحوذت املوارد قصرية األجل عىل معظم إمجايل املوارد يف املصارف
اإلسالمية خالل فرتيت الدراسة ،فبلغت نسبتها يف األوىل  ،% 81.8ويف
الثانية  ،% 85.4يف حني بلغـــت نسبة املوارد طويلة األجل  % 11.3يف
األوىل ،و % 13.8يف الثانية .ل ُيلحظ من ذلك سيطرة الطابع قصري األجل
عىل املوارد ،مع تقدم يف نسبة املوارد قصرية وطويلة األجل خالل الفرتتني
عىل حساب املوارد متوسطة األجل.

5 .5يمكن القول هنا أنه رغم التقدم يف نسبة التوظيفات طويلة األجل خالل
فرتة الدراسة الثانية إال أن ذلك دون املستوى املطلوب ،إذ بقيت التوظيفات
قصرية األجل هي املسيطرة؛ نظر ًا العتامد املرصف يف توظيفاته عىل موارد
يعد أكثرها قصري األجل ،فإن أقدم عىل التوسع يف متويل استثامرات طويلة
األجل؛ سيعرض نفسه ملخاطر متعلقة بنقص السيولة ،وبالتايل ستبقى
توظيفاته مقترصة عىل اآلجال القصرية ،وسيرتتب عىل ذلك ضعف مسامهته
يف متويل املشاريع االقتصادية التنموية والتي يغلب عليها األجل الطويل.

المطلب الثاني :معيار نسبة أساليب التوظيف إلى إجمالي التوظيف
يف هذا املعيار سيقارن الباحث بني بياناته املتعلقة بفرتة الدراسة ،وبيانات
دراسات سابقة تناولت هذا وطبقته عىل املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني،
دون التطرق إىل املصارف التقليدية كوهنا توظف مواردها املالية من خالل
منح القروض الربوية واملتاجرة باألموال ،ال من خالل صيغ متويلية وأساليب
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 % 19.7عن فرتة الدراسة األوىل .كام أن النظر إىل معدل نمو التوظيفات
قصرية األجل يكشف تراجعه خالل فرتة الدراسة األوىل ،إذ بلغ خالهلا
ما نسبته  % 21يف املتوسط ،مقابل  % 15خالل فرتة الدراسة الثانية .ليشري
ذلك إىل حتسن يف توجه املصارف اإلسالمية نحو التمويالت والتوظيفات
طويلة األجل عىل حساب التمويالت والتوظيفات قصرية األجل.

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

استثامرية .واجلدول ( )4يوضح نسب صيغ التوظيف يف املصارف اإلسالمية

جمتمعة.

جدول( :)4نسب صيغ التوظيف إلى إجمالي التوظيف في المصارف اإلسالمية
مجتمعة ()%
مضاربة

2005

63.3

4.3

إجارة منتهية
بالتمليك
5.1

2006

57.0

5.8

4.1

السنة

مرابحة

استصناع

مشاركة

استثامر مبارش

مساومة

0.5

0.0

27.7

0.0

1.5

0.3

28.7

0.0

2007

65.8

5.4

4.5

2.4

0.2

21.5

0.0

2008

54.8

4.2

3.2

2.4

0.0

36.0

0.0

2009

53.7

3.5

2.6

2.5

0.0

37.9

0.0

2010

65.0

2.6

2.1

1.7

0.0

29.7

0.0

2011

71.9

2.0

2.1

1.2

0.0

23.3

0.0

2012

78.8

2.1

2.4

0.8

0.0

16.2

0.0

2013

75.7

1.4

2.4

0.2

0.0

20.2

0.0

2014

86.1

2.1

3.2

1.1

0.6

6.6

0.4

2015

84.2

1.9

3.6

1.1

0.7

6.7

0.5

2016

83.9

1.5

3.8

1.3

0.2

7.2

0.7

املتوسط

70.0

3.1

3.3

1.4

0.2

21.8

0.1
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يالحظ من اجلدول السابق ما ييل:

1 .1اتسمت نسب أساليب التوظيف يف املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني
بالتذبذب خالل فرتة الدراسة ،فرتتفع عام ًا وتنخفض آخر.

2 .2ركزت املصارف اإلسالمية يف متويالهتا وتوظيفاهتا خالل فرتة الدراسة عىل
صيغة املرابحة ،فوظفت هذه الصيغة يف أغلب متويالهتا واستثامراهتا ،لتحتل
وح ّل بعدها
بذلك املرتبة األوىل بمتوسط بلغ  % 70من إمجايل االستثامراتَ ،

االستثامر املبارش بمتوسط بلغ  ،% 21.8ثم التوظيفات بصيغ التمويل األخرى
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والتي احتــلت نسب ًا هامشية وبسيطة بلغت ،% 0.2 ،% 1.4 ،% 3.1 ،% 3.3
 % 0.1لكل من :اإلجارة املنتهية بالتمليك ،املضاربة ،االستصناع ،املشاركة،
واملساومة عىل التوايل.

4 .4أما الفرتة ما بني ( )2005 - 2002فاستحوذت فيها صيغة املرابحة عىل
من إمجايل التوظيفات يف املتوسط ،وتبعها االستثامر املبارش بنسبة  % 41.99يف
املتوسط ،بينام مل تسجل املضاربة واملشاركة نسب ًا تذكر ،وسجلت اإلجارة
املنتهية بالتمليك  % 0.01يف املتوسط(.((1
ُ 5 .5يلحظ من السابق أن املصارف اإلسالمية كانت تركز يف توظيف مواردها يف
السنوات الست األوىل لبداية عملها عىل االستثامر املبارش ،فقد وظفت من
خالله  % 71.5من التوظيفات يف املتوسط ،وكانت غالبيتها عبارة عن استثامرات
يف أوراق مالية واستثامرات أجنبية ،وحلت املرابحة ثاني ًا باستحواذها عــىل
 % 26من التوظيفات يف املتوسط ،بينام كان التوظيف بصيغ املضاربة واملشاركة
شيئ ًا ال يكاد يذكر .ثم حتولت املصارف اإلسالمية بعد هذه الفرتة نحو صيغة
املرابحة باستحواذها عىل  % 58من التوظيفات مقابل تراجع االستثامر املبارش
وحصوله عىل  ،% 41.99ومل ُي َسجل أي توظيف هلا بصيغ املضاربة واملشاركة،
% 58

( ((1املشهراوي ،أمحد حسني ،تقييم دور املصارف اإلسالمية يف التنمية االقتصادية يف فلسطني ،رسالة ماجستري غري منشورة( ،غزة :اجلامعة اإلسالمية،
كلية التجارة ،قسم إدارة األعامل ،)2003 ،ص.119
( ((1مشتهى ،هباء الدين ،دور املصارف اإلسالمية يف دفع عجلة االستثامرات املحلية يف فلسطني للفرتة ما بني  2008 – 1996دراسة حتليلية ،رسالة
ماجستري غري منشورة( ،غزة :جامعة األزهر ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم االقتصاد ،)2011 ،ص .107 .104مل ُيرش مشتهى إىل هذه النسب
بشكل مبارش ،وقام الباحث باحتساهبا من خالل بيانات اجلدول ( ،)7واجلدول ( )8املدرجة يف دراسته.

109

تقييم دور املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية
االقتصادية يف فلسطني للفرتة  2016-2006م

3 .3يف املقابل لو نظرنا إىل البدايات األوىل لعمل املصارف اإلسالمية وذلك
للفرتة ما بني ( )2001 - 1996لوجدنا أن االستثامر املبارش استحوذ عىل ما نسبته
 % 71.5من إمجايل توظيفات املصارف اإلسالمية يف املتوسط ،وحلت املرابحة
يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت  % 26يف املتوسط ،ثم صيغ املضاربة والتمويل
التأجريي واملشاركة بنسب بلغت يف املتوسط  % 0.16 ،% 0.33 ،% 2عىل
التوايل(.((1

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

بينام حصلت اإلجارة عىل نسبة ضئيلة جد ًا بلغت  % 0.01يف املتوسط .أما
خالل فرتة الدراسة فقد زاد اعتامد املصارف عىل املرابحة يف توظيفاهتا فبلغت
 % 70من التوظيفات يف املتوسط ،مقابل تراجع توظيفات االستثامر املبارش
والتي بلغت  ،% 21.8وبقي التوظيف بصيغ االستثامر األخرى هامشي ًا
وضئيالً ،إذ استأنفت املصارف توظيفاهتا بصيغتي املضاربة واملشاركة،
وأضافت عليهام صيغتي االستصناع واملساومة ،ف َط ّبقت أسلوب املضاربة
واالستصناع من بداية فرتة الدراسة ،وبدأت بصيغة املشاركة من العام 2014
مضاف ًا له عامي  2006و ،2007أما املساومة ف ُطبقت ابتداء من العام  2014ومن
ِق َبل البنك اإلسالمي الفلسطيني فقط .لنخلص من ذلك إىل القول بأن
املصارف اإلسالمية ومنذ تأسيسها ال تزال تعتمد يف توظيفاهتا عىل املرابحة
واالستثامر املبارش ،ويشكل كل منهام غالبية توظيفات املصارف اإلسالمية،
بل ويزداد االعتامد عىل املرابحة عىل حساب االستثامرات املبارشة.

6 .6إن االطالع عىل هيكل االستثامرات املبارشة والذي يوضحه اجلدول ()5
يكشف اآليت:
¦ ¦يتكون هيكل االستثامر املبارش من االستثامرات املالية (أوراق مالية
وصكوك) ،واالستثامرات لدى بنوك إسالمية خارجية ،واالستثامرات
يف قطاع األرايض والعقارات.

¦ ¦تشكل االستثامرات لدى بنوك إسالمية خارجية غالبية استثامرات
املصارف اإلسالمية بمتوسط بلغت نسبته  % 46.6عن فرتة الدراسة ،ليأيت
بعدها االستثامرات املالية بمتوسط بلغت نسبته  % 31.5عن فرتة الدراسة،
ثم االستثامرات العقارية بمتوسط بلغت نسبته  % 21.9عن فرتة الدراسة.
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جدول ( :)5نسب مكونات هيكل االستثمار المباشر في المصارف اإلسالمية العاملة
في فلسطين مجتمعة

السنة

نسبة االستثامر املايل إىل إمجايل
االستثامر املبارش ()%

نسبة االستثامر يف العقارات إىل
إمجايل االستثامر املبارش ()%

نسبة االستثامرات لدى البنوك إىل إمجايل
االستثامر املبارش ()%

34.7

12.5

52.8

2007

59.0

2006
2008
2009
2010
2011

23.4
20.4
18.2
21.3

2012

14.3

2014

33.8

2013
2015
2016

املتوسط

14.1
37.3
52.9
31.5

20.6
10.4
12.8
14.1

16.8

22.6
16.6
44.7
46.3
35.0
21.9

20.4
66.2
66.8
67.8

61.9
63.2
69.3
21.5
16.4
12.1
46.6
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¦ ¦يتضح استحواذ االستثامرات املالية واالستثامرات لدى بنوك إسالمية
خارجية عىل أربعة أمخاس هيكل االستثامر املبارش ،مقابل اخلمس
لالستثامرات العقارية ،ليعطي ذلك تصور ًا عن طبيعة االستثامرات
املبارشة يف املصارف اإلسالمية مفاده ابتعاد هذا النوع من التوظيفات عن
متويل االستثامرات واملشاريع التي ختدم التنمية االقتصادية ،فاالستثامر
يف اخلارج حت ًام لن خيدم أي تنمية يف الداخل ،كام أن االستثامرات املالية
ما هي إال استغالل مايل ال ُينتج أصوالً وال ُيضيف جديد ًا إىل االقتصاد
املنهك ،الذي هو َبأ َم ّس احلاجة إىل توظيفات يف مشاريع ختفف االعتامد
عىل االسترياد واالحتالل.

7 .7وخالصة القول يف هذا املعيار أن املصارف اإلسالمية ومنذ بداية تأسيسها
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2005

48.8

10.8

40.3
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كان جل اعتامدها يف توظيف مواردها عىل املرابحة واالستثامر املبارش ،فام
تتمتع به املرابحة من انخفاض يف نسبة املخاطرة ،وسهولة يف اإلجراءات
والتطبيق ،وهامش ربح حمدد سلف ًا جعلها ترتبع عىل قمة أساليب التوظيف

لدهيا ،ليعطي ذلك انطباع ًا أن غالبية التوظيفات موجهة -يف الغالب -نحو
قطاعات غري إنتاجية كقطاعات التجارة والسلع االستهالكية واخلدمات،
بعيد ًا عن قطاعات الزراعة والصناعة ،وهذا مما سيظهر يف املعيار التايل.

فتزايد الرتكيز عىل املرابحة يف توظيف املوارد مقابل هامشية االعتامد عىل
الصيغ األخرى وخصوص ًا صيغتي املشاركة واملضاربة ،ينبئ بانخفاض

يف توجه املصارف اإلسالمية نحو متويل املشاريع اإلنتاجية والتي يناسبها
صيغ كصيغ املشاركة واملضاربة ،ليرتتب عىل ذلك انخفاض يف مستوى

مسامهتها بتمويل هكذا مشاريع تنموية .كام أن التوظيفات املبارشة والتي يتم
فيها استثامر املوارد بشكل مبارش بعيد ًا عن صيغ التمويلُ ،وجه ُث ُلثاها نحو

اخلارج أو نحو استثامرات مالية يف أوراق مالية وصكوك ال تضيف أصوالً

أو مشاريع جديدة لالقتصاد .وبالتايل فإن سيطرة املرابحة واالستثامر املبارش

مهش الدور الذي كان من املمكن أن تلعبه
هبيكله احلايل عىل صيغ التوظيفّ ،
املصارف اإلسالمية -وفق هذا املعيار -يف متويل املشاريع اإلنتاجية الالزمة
إلحداث التنمية االقتصادية ،لصالح متويالت لسلع استهالكية وقطاعات

غري إنتاجية.

المطلب الثالث :معيار نسبة التوظيفات في القطاعات االقتصادية المختلفة
إلى إجمالي التوظيفات
سيتناول الباحث هذا املعيار من جهتني ،إذ سيتطرق يف اجلهة األوىل للموضوع
املتعلق بنسب توزيع التوظيفات املختلفة (متويالت مبارشة أو تسهيالت
ائتامنية مبارشة +االستثامر املبارش) للمصارف اإلسالمية جمتمعة عىل القطاعات
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جدول ( :)6النسب المئوية لتوزيع التوظيفات (تمويالت مباشرة +االستثمار

المباشر) على القطاعات االقتصادية المختلفة في المصارف اإلسالمية مجتمعة ()%
قطاع اخلدمات

السنة

القطاع الزراعي

القطاع الصناعي

قطاع اإلنشاءات

2005

0.2

4.0

13.2

31.0

2007

0.4

1.9

16.3

23.8

2006
2008

2009

2010
2011

0.0
0.5

0.3

0.4

0.4

2012

0.4

2014

1.1

2013
2015

2016

املتوسط

0.9
0.7

3.7

0.8

5.4
2.4

3.8

3.0

2.4

2.2
1.8
2.2
2.5

1.2

2.7

13.6
4.5

4.4

8.8

11.2

التقليدية

احلديثة

23.5

40.9

27.2

31.6

28.4

28.5

12.3

36.3

15.0

49.0

13.0
19.6

18.8

12.6

36.2
57.3

54.4

35.6

القطاع العام

32.5
33.4
40.3

39.2

35.4

29.4

21.9
24.9
11.8

19.1
16.5
24.2

25.2

20.6

23.9

28.1
27.0
23.3
21.0

13.5

6.3

27.9

20.4

11.7

10.0
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مالحظات متعلقة بنسب توزيع التوظيفات املختلفة (متويالت مبارشة أو
تسهيالت ائتامنية مبارشة +االستثامر املبارش) يف املصارف اإلسالمية جمتمعة عىل
القطاعات االقتصادية:
113

تقييم دور املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية
االقتصادية يف فلسطني للفرتة  2016-2006م

االقتصادية كام يف اجلدول ( ،)6وتقييم دور املصارف اإلسالمية بناء عليها .أما
اجلهة الثانية فستتم املقارنة فيها ما بني توظيفات املصارف اإلسالمية املتعلقة
بالتمويالت املبارشة فقط (التسهيالت االئتامنية املبارشة) وتوزيعها عىل
القطاعات االقتصادية املختلفة ،وبني توظيفات املصارف التقليدية (التسهيالت
االئتامنية) وتوزيعها عىل القطاعات االقتصادية املختلفة من خالل نسبها املئوية
كام يف اجلدول ( )7واجلدول (.)8

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

1 .1استحوذ قطاع اخلدمات بفرعيه عىل أعىل نسب توظيفات املصارف االسالمية
يف مجيع سنوات الدراسة ،تاله القطاع العام باستثناء عامي  2015و  2016اللذين

تفوق هبام قطاع اإلنشاءات ،ثم تال قطاع اإلنشاءات القطاع الصناعي الذي
تفوق عىل القطاع الزراعي ليحل األخري يف املرتبة األخرية ،فكان نصيبه من
توظيفات املصارف اإلسالمية ضئيالً.

2 .2بلغت نسبة توظيفات املصارف اإلسالمية جمتمعة يف قطاع اخلدمات بفرعيه
التقليدي واحلديث  % 63.5من إمجايل التوظيفات يف املتوسط ،تبعه القطاع

العام بنسبة  % 20.4يف املتوسط ،ثم قطاع االنشاءات بنسبة  ،% 12.6ليتبعه
القطاع الصناعي بنسبة  ،% 2.7وحل القطاع الزراعي أخري ًا بنسبة  8% .0يف

املتوسط .وبتعبري آخر فإن املصارف اإلسالمية قد وظفت ما يقارب من ثلثي

توظيفاهتا يف قطاع اخلدمات ،والثلث اآلخر يف بقية القطاعات االقتصادية

(الزراعة ،الصناعة ،اإلنشاءات ،العام).

3 .3سجلت املصارف اإلسالمية توظيفات متواضعة يف قطاعي الزراعة

والصناعة ،فبلغت توظيفاهتا فيهام  % 3.5من إمجايل التوظيفات يف املتوسط،
ليعطي ذلك مؤرش ًا مفاده ضعف مسامهات املصارف اإلسالمية يف متويل
القطاعات اإلنتاجية املهمة ،والتي حتتاج إىل مزيد من التمويل واالستثامر،

فالضعف يف هذين القطاعني يزيد االعتامد عىل املستوردات الصناعية
والزراعية واالستهالكية القادمة من دولة االحتالل ،وزيادة التمويل هلام يعزز

دورمها بام خيدم التخفيف من هذا االعتامد.

4 .4شكلت توظيفات املصارف اإلسالمية يف قطاع اخلدمات التقليدية نصف
التوظيفات يف قطاع اخلدمات أو أكثر قليالً ،وبنسبة بلغت  % 35.6من إمجايل

توظيفات املرصف ،يف املقابل بلغت توظيفات املصارف اإلسالمية يف قطاع
اخلدمات احلديثة أقل من ثلث توظيفاهتا يف قطاع اخلدمات ،وبنسبة بلغت
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5 .5ما سبق يشري إىل أن املصارف اإلسالمية ال تويل اهتامم ًا بالقطاعات اإلنتاجية
الزراعية والصناعية بدليل انخفاض نسبة توظيفاهتا فيها ،يف املقابل يستحوذ
قطاع اخلدمات التقليدية عىل أكثر من نصف توظيفاهتا ،لنستنتج من ذلك
أن اهتامم املصارف يف توظيف مواردها ُمتجه نحو قطاع اخلدمات التقليدية
عىل حساب القطاعات اإلنتاجية األخرى ،إذ ابتدأت املصارف االسالمية
بتخفيض نسبة توظيفاهتا يف قطاع اخلدمات احلديثة ابتداء من العام 2012
وحتى هناية فرتة الدراسة حلساب ارتفاعها يف قطاع اخلدمات التقليدية ،ليعطي
ذلك مؤرش ًا آخر عىل تراجع مسامهة املصارف اإلسالمية يف تقديم التمويل
الالزم للمشاريع والقطاعات االقتصادية التنموية ،عىل اعتبار أن تطور قطاع
اخلدمات احلديثة يؤثر عىل تطور القطاعات اإلنتاجية األخرى ويتأثر هبا.
ُيضاف إىل هذا الرتاجع تراجع آخر يف نوعية التوظيفات ،إذ يالحظ أن أكثر
من ثلثي التوظيفات يف قطاع اخلدمات احلديثة آتية من االستثامر املبارش ،إذ
تقدر نسبتها بـ  % 74.2يف املتوسط ،كام أن االطالع أيض ًا عىل هيكل االستثامر
املبارش للمصارف اإلسالمية جمتمعة ،وحساب نسب مكوناته يف سنوات
الدراسة املختلفةُ ،يظهر أن  % 78.1من هذا االستثامر -يف املتوسط -متعلق
بتوظيفات يف قطاع الوساطة املالية -معظمها خارج فلسطني -عىل شكل
استثامرات لدى مصارف إسالمية خارجية ،أو يف أوراق مالية وصكوك،
بعيد ًا عن اخلدمات احلديثة التي تدعم تطور القطاعات اإلنتاجية الزراعية
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 % 27.9من إمجايل التوظيفات يف املتوسطُ ،ليى من ذلك ميل املصارف
اإلسالمية يف توظيف مواردها نحو قطاع اخلدمات وخصوص ًا اخلدمات
التقليدية ،مقابل نصيب أقل لقطاع اخلدمات احلديثة التي حلت ثاني ًا ،فيام
حلت توظيفات املصارف يف قطاع اإلنشاءات والقطاع الصناعي والقطاع
الزراعي يف املرتبة الرابعة واخلامسة والسادسة عىل التــوايل وبنسب بلغت
 % 12.6و  % 2.7و  % 0.8من إمجايل توظيفات املصارف يف املتوسط.
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والصناعية؛ كخدمة تأجري اآلالت ،وبرجمة احلاسوب ،وخدمة البحث
والتطوير ،واخلدمات القانونية ،واملحاسبة والتدقيق .لنستنتج من ذلك أن
معظم توظيفات املصارف التي تتم يف قطاع اخلدمات احلديثة ال تصب يف
صالح متويل خدمات تدعم القطاعات الصناعية والزراعية املنتجة ،وإنام
تصب يف قطاع الوساطة املالية عىل شكل استثامرات يف مصارف إسالمية
خارجية ،أو استثامرات مالية يف أوراق مالية وصكوك جزء منها خارج
فلسطني.

6 .6وخالصة القول أن اجتاه متويالت املصارف االسالمية وتوظيفاهتا ال يعزز
التوجه نحو قطاع اخلدمات احلديثة والقطاعات اإلنتاجية كالصناعة
والزراعة ،وإنام تتجه يف معظمها نحو قطاع اخلدمات التقليدية والقطاع
العام ،بام يدلل عىل انتفاء دور املصارف اإلسالمية جمتمعة يف متويل القطاعات
االقتصادية التي ختدم التقدم يف مسار التنمية االقتصادية الفلسطينية الذي
يعاين أص ً
ال من قلة يف التمويل ،األمر الذي ينعكس سلب ًا عىل التنمية
االقتصادية وإحداثها .خصوص ًا إذا ما علمنا أن التجارب التنموية يف كثري
من البلدان نجحت باالعتامد عىل القطاع الصناعي باعتباره جوهر العملية
التنموية وحمورها جنب ًا إىل جنب مع القطاعات االقتصادية األخرى ،فأمهية
القطاع الصناعي يف إقامة هيكل اقتصادي متنوع ومتطور تقتيض االهتامم به
وزيادة التسهيالت املقدمة له ،وكذلك القطاع الزراعي وما له من دور مهم
يف حتقيق األمن الغذائي.

7 .7ويرجع سبب ذلك -من وجهة نظر الباحث -إىل ما حيتاجه االستثامر يف مثل
هذه القطاعات من موارد مالية طويلة األجل والتي مل تُتح للمرصف ،إذ بلغ
متوسط نسبتها  % 12.2من إمجايل املوارد املتاحة خالل فرتة الدراسة ،كام أن
االستثامر الزراعي وما يتعرض له من خماطر عالية ناجتة عن حتكم االحتالل
باملعابر وسيطرته عىل معظم األرض الزراعية تدفع املرصف للرتيث قبل
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إقدامه عىل أي استثامر يف قطاع الزراعة.

جدول ( :)7النسبة المئوية لتوزيع التمويالت المباشرة فقط (تسهيالت ائتمانية

مباشرة) على القطاعات االقتصادية المختلفة في المصارف اإلسالمية مجتمعة ()%
السنة

القطاع الزراعي

القطاع الصناعي

قطاع اإلنشاءات

2005

0.4

7.5

24.8

قطاع اخلدمات

القطاع العام

تقليدية

حديثة

2006

0.1

7.7

19.3

33.0

16.5

23.5

2008

0.7

3.7

7.0

41.3

8.0

39.2

2007
2009
2010
2011

0.5
0.5
0.5
0.5

2012

0.4

2014

1.2

2013
2015
2016
املتوسط

1.1
0.7
4.0
0.9

2.4
6.1
4.3
3.1
2.7
2.2
2.3
2.8
1.3
3.8

20.8
7.0

57.5

29.0

48.9

9.9

16.4
4.5

0.0

30.9
33.0

12.5

40.2

8.7

33.8

14.6

43.3

6.8

32.2

16.0

52.5

5.5

22.4

14.6

16.2
21.4
20.3
16.2

37.1

45.3
62.4
58.6
45.8

8.1

6.1
5.9
4.9
8.4
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29.1
6.8
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بعد استعراض نسب توزيع توظيفات املصارف اإلسالمية جمتمعة عىل القطاعات
االقتصادية املختلفة ،وتدوين بعض املالحظات املتعلقة هبا ،سيعمد الباحث إىل
املقارنة بني هذه النسب وبني ما كانت عليه يف دراسة املشهراوي( ،((1وبني ما هي
عليه يف املصارف التقليدية ،عىل أن يتم ذلك بعد استبعاد االستثامرات املبارشة
من التوظيفات ،واإلبقاء عىل التمويالت املبارشة فقط؛ وذلك انسجام ًا مع بيانات
املصارف التقليدية املنشورة ،والتي ال تتطرق الستثامرات املصارف املبارشة،
وتكتفي بالتسهيالت االئتامنية فقط .واجلدول ( )7واجلدول ( )8يوضحان ذلك.

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

من خالل اجلدول ( )7واجلدول ( )8أمكن تسجل بعض املالحظات املتعلقة
بنسب توزيع التمويالت املبارشة عىل القطاعات االقتصادية املختلفة يف املصارف
اإلسالمية جمتمعة مع مقارنتها بذات النسب يف دراسات سابقة ويف املصارف
التقليدية:
َ 1 .1شكّل قطاع اخلدمات بفرعيه ِو ْجهة معظم التمويالت املبارشة يف املصارف

اإلسالمية يف مجيع سنوات الدراسة ،تبعه القطاع العام الذي حل ثاني ًا
باستثناء عامي  2015و  2016فقد تفوق فيهام قطاع اإلنشاءات الذي حل يف
القطاع الصناعي الذي تفوق عىل
قطاع اإلنشاءات
املرتبة الثالثة ،ثم تال
ُ
َ
القطاع الزراعي ليحل األخري أخري ًا ،فكان نصيبه من توظيفات املصارف
اإلسالمية ضئيالً .وقد حافظت املصارف اإلسالمية عىل ذات الرتتيب إذا
ما قورن بفرتات سابقة ،إذ حظي قطاع اخلدمات بغالبية متويالت املصارف
اإلسالمية وتبعه قطاع اإلنشاءات ثم القطاع الصناعي وأخري ًا القطاع
الزراعي للفرتة ما بني ( )2001 - 1999حسب دراسة املشهراوي( ،((1والتي
مل تُرش إىل ترتيب القطاع العام يف متويالت املصارف اإلسالمية لتلك الفرتة.
يف املقابل كانت التسهيالت االئتامنية يف املصارف التقليدية موجهة إىل قطاع
اخلدمات الذي استحوذ عىل معظم التمويالت يف مجيع سنوات الدراسة،
ثم تبعه القطاع العام ثم الصناعي ثم اإلنشاءات وأخري ًا القطاع الزراعي،
ليالحظ اهتامم املصارف التقليدية بالقطاع الصناعي واحتالله املرتبة الثانية
يف نصيبه من التمويالت متقدم ًا عىل قطاع اإلنشاءات.
2 .2عند النظر إىل جممل فرتة الدراسة من خالل املتوسط العام لنسب التمويالت
املبارشة املوجهة إىل القطاعات االقتصادية املختلفة ،نجد أن قطاع اخلدمات
بفرعيه قد حصل عىل ما نسبته  % 54.2من إمجايل التمويالت املبارشة يف
املصارف اإلسالمية ،ثم تاله القطاع العام بنسبة بلغت  ،% 24.9ثم قطاع

( ((1املرجع نفسه ،ص.125-124
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جدول ( :)8النسبة المئوية لتوزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة على القطاعات
االقتصادية المختلفة في المصارف التقليدية

قطاع اخلدمات

القطاع العام

السنة

القطاع الزراعي

القطاع الصناعي

قطاع اإلنشاءات

2005

0.9

5.8

2.4

45.4

2006

0.9

6.2

2.6

51.0

12.6

2007

1.2

7.5

2.9

48.3

16.1

24.0

2008

2.0

8.9

2.2

39.5

19.5

27.9

2009

1.8

8.5

2.5

37.4

21.7

28.1

2010

1.7

9.4

2.7

37.9

19.8

28.6

2011

1.0

9.1

2.8

42.7

13.9

30.5

2012

0.9

4.3

2.5

42.6

16.1

33.7

2013

0.8

5.3

2.3

44.8

15.9

30.8

2014

0.9

5.7

2.6

46.8

18.2

25.7

2015

1.3

4.8

2.7

45.6

17.9

27.7

2016

1.5

4.8

2.0

47.8

21.7

22.3

املتوسط

1.2

6.7

2.5

44.1

17.0

28.4

تقليدية

حديثة

26.7

10.6

35.0
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(((1

وبيانات سلطة النقد الفلسطينية

( ((1املرجع نفسه ،ص.125-124
( ((1ينظر:البيانات املرصفية ،ثم التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتامنية ،من خالل الرابط التايل:
aspx?tabid=340&language=ar-EG
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اإلنشاءات بنسبة بلغت  ،% 16.2تاله القطاع الصناعي بام نسبته  ،% 3.8وأخري ًا
القطاع الزراعي بنسبة  .% 0.9ولو قارنا هذه النسب بام كانت عليه يف الفرتة ما
بني ( )2001 - 1999لوجدناها متقاربة بال أي تغيري جوهري ،إذ حصل قطاع
اخلدمات وقطاع اإلنشاءات والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي عىل ما
نسبته  % 0.39 ،% 5.58 ،% 20.21 ،% 58.97من إمجايل التمويالت عىل التوايل(.((1

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

3 .3يف املقابل كانت التسهيالت االئتامنية املقدمة من املصارف التقليدية موجهة
بشكل رئييس نحو قطاع اخلدمات فحصل عىل ما نسبته  % 61.1من إمجايل
التسهيالت ،ثم تاله القطاع العام بام نسبته  ،% 28.4ثم القطاع الصناعي بام
نسبته  ،% 6.7تبعه قطاع اإلنشاءات بنسبة  ،% 2.5وأخري ًا القطاع الزراعي بام
نسبته  .% 1.2لنرى من ذلك تفوق ًا  -بفارق بسيط  -للمصارف التقليدية
عىل اإلسالمية يف مقادير النسب املئوية املتعلقة بالتسهيالت االئتامنية املقدمة
جلميع القطاعات االقتصادية باستثناء قطاع اإلنشاءات.

4 .4إن الناظر الجتاه التمويالت املبارشة املقدمة من املصارف اإلسالمية لقطاع
اخلدمات جيد أن  % 45.8منها متجه ًا نحو اخلدمات التقليدية مقابل % 8.4
نحو اخلدمات احلديثة .يف املقابل كان  % 44.1من التسهيالت االئتامنية يف
املصارف التقليدية متجه ًا نحو اخلدمات التقليدية ،و % 17منها نحو اخلدمات
احلديثة .لنرى من ذلك تفوق ًا للمصارف التقليدية عىل اإلسالمية يف توجهها
نحو قطاع اخلدمات احلديثة .رغم انخفاض نسبتها فيهام واستحواذ اخلدمات
التقليدية عل معظم متويالهتام.

5 .5أظهر االستعراض السابق ضعف ًا يف توجيه املصارف اإلسالمية لتمويالهتا
املبارشة نحو القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وكذلك قطاع اخلدمات
احلديثة ،فركزت املصارف اإلسالمية يف متويالهتا عىل قطاع اخلدمات التقليدية
والقطاع العام بعيد ًا عن هذه القطاعات املنتجة ،وهي يف ذلك منسجمة مع ما
كانت عليه يف الفرتة ما بني ( ،)2001 - 1999ومع ما هو عليه احلال يف املصارف
التقليدية ،إال أن املقارنة مع املصارف التقليدية أظهرت أداء أفضل هلذه
املصارف يف توجيه تسهيالهتا االئتامنية نحو القطاعات االقتصادية ،رغم
تراجع األدائني دون املستوى املطلوب.

6 .6وقد عزت سلطة النقد الفلسطينية انخفاض نسبة التسهيالت االئتامنية أو
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ُ 7 .7لوحظ من خالل االستعراض السابق أن هناك تركيز ًا واضح ًا من املصارف
اإلسالمية والتقليدية يف توجيه متويالهتا املبارشة نحو القطاع العام ،فقد
استأثر هذا القطاع بربع متويالهتام وحل يف املرتبة الثانية بعد قطاع اخلدمات
التقليدية بالنظر إىل نصيبه من التمويالت ،ويعود ذلك إىل العجز الذي تعاين
منه السلطة الفلسطينية يف غالب األحيان والذي يفرض عليها اللجوء إىل
املصارف اإلسالمية والتقليدية لسده ،وهو أمر -من وجهة نظر الباحث-
يعطل كثري ًا من املوارد وحيجزها عن القطاعات اإلنتاجية التي هي بأمس
احلاجة ملثل هكذا متويالت.
8 .8ويمكن اخلروج مما سبق بالقول :إن املصارف اإلسالمية اجتهت يف توظيف
متويالهتا املبارشة نحو القطاعات غري اإلنتاجية كقطاع اخلدمات التقليدية
والقطاع العام ،وأمهلت القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية .كام تبني
من خالل املقارنة ببيانات دراسة سابقة أن هذا االجتاه ثابت للمصارف
اإلسالمية منذ تأسيسها ،ومنسجم مع ما هو عليه احلال يف املصارف التقليدية،
رغم تفوق األخري عليها يف نسب التمويالت املقدمة لقطاع اخلدمات احلديثة
وقطاعي الزراعة والصناعة .لنخلص من ذلك إىل أن املصارف اإلسالمية
مل ت ِ
ُول أمهية كبرية لدعم القطاعات اإلنتاجية واالهتامم هبا ورفع مستوى
مسامهتها يف االقتصاد ،وكذلك األمر يف قطاع اخلدمات احلديثة الذي

( ((1سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2016التقرير السنوي لعام  ،2015مرجع سابق ،ص.78
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التمويالت املبارشة املمنوحة للقطاع الزراعي إىل طبيعة املخاطر املرتبطة
هبذا القطاع ،وإىل نشاطه املوسمي من ناحية ،ثم إىل كون جزء كبري منه غري
منظم من ناحية أخرى .وأيض ًا إىل سياسات االحتالل التدمريية للمناطق
واألرايض الزراعية ،وتدمريه للمحاصيل ومنعه للمزارعني من الوصول
إىل أراضيهم .يضاف إىل ما سبق وجود مصادر متويلية بديلة عن املصارف
كرشكات اإلقراض املتخصصة(.((1
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ُي َؤ ّثر و َيتَأ ّثر بالقطاعات اإلنتاجية األخرى ،فدل اجتاه التمويالت املبارشة
للمصارف اإلسالمية عىل أهنا ال تعزز التوجه نحو القطاعات االقتصادية
اإلنتاجية ،وإنام تعزز التوجه نحو قطاع اخلدمات التقليدية ،ليكون بذلك
دورها هامشي ًا يف متويل القطاعات االقتصادية التي ختدم التقدم نحو مسار
التنمية االقتصادية يف فلسطني.
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الخاتمة
بعد االستعراض السابق ملعايري تقويم دور املصارف اإلسالمية -جمتمعة -يف

توظيف املوارد املالية واستثامرها ،وحتليل مؤرشاهتا ومقارنة نتائجها بام يقابلها
توظيفات واستثامرات املصارف اإلسالمية العاملة يف فلسطني ،يليها التوظيفات
متوسطة األجل ثم التوظيفات طويلة األجل ،ويرجع استحواذها عىل غالبية
التوظيفات إىل قلة املوارد طويلة األجل والتي تصل نسبتها إىل  12.5%من إمجايل

املوارد ،األمر الذي ُيفقد املصارف قدرهتا عىل التوسع يف متويل االستثامرات
واملشاريع طويلة األجل؛ نظر ًا ملخاطر نقص السيولة التي يمكن للمصارف أن

تتعرض هلا يف حال تم ذلك .أما فيام يتعلق باختيار املصارف اإلسالمية لألساليب
التمويلية يف توظيف مواردها فقد اجته اختيارها نحو املرابحة والتي احتلت املرتبة
وح ّل بعدها االستثامر املبارش
األوىل بمتوسط بلغ  % 70من إمجايل االستثامراتَ ،

بمتوسط بلغ  ،% 21.8ثم التوظيفات بصيغ التمويل األخرى والتي احتلت نسب ًا
هامشية وبسيطة ،خصوص ًا صيغتي املضاربة واملشاركة ،إذ أعطت نسبها املتدنية
تصور ًا بأن االستثامر يف املشاريع والقطاعات اإلنتاجية كالزراعة والصناعة
واخلدمات احلديثة أمر مستثنى من أولويات التوظيف لدى املصارف اإلسالمية،
وأكد عىل هذا التصور ما تم حسابه من نسب متعلقة بالتوظيفات املوجهة نحو

القطاعات االقتصادية املختلفة ،فاستحوذ قطاع اخلدمات بفرعيه عىل ما نسبته
 % 63.5من إمجايل التوظيفات يف املتوسط ،وشكلت اخلدمات التقليدية غالبية هذه

التوظيفات ،بينام كان نصيب قطاعي الزراعة والصناعة ال يتعدى ما نسبته 3.5%

من إمجايل التوظيفات يف املتوسط .وخالصة القول أن غلبة اآلجال القصرية عىل

بحة قليلة
املر َ
توظيفات ومتويالت املصارف اإلسالمية ،واجتاهها نحو الصيغ ْ
املخاطر يف قطاعات التجارة واخلدمات بعيد ًا عن القطاعات اإلنتاجية ،يدلل عىل
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من نتائج يف دراسات سابقة ،اتضح أن التوظيفات قصرية األجل تشكل غالبية
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غياب توظيفاهتا واستثامراهتا عن مشهد انعاش االقتصاد الفلسطيني وعمليات
التنمية االقتصادية فيه ،وذلك راجع  -يف نظر الباحث  -إىل أمرين:

األول :موضوعي؛ وهو متعلق باستحواذ املوارد قصرية األجل عىل أغلب
املوارد املتاحة ،ليضفي ذلك صعوبة عىل توظيفها يف القطاعات االقتصادية
اإلنتاجية الزراعية والصناعية؛ نظر ًا ملا يتطلبه التوظيف يف مثل هذه القطاعات

من موارد طويلة األجل غري متاحة للمصارف ،وبالتايل سيؤدي ذلك إىل ابتعاد
هذه املصارف عن تقديم متويالهتا بصي ٍغ كاملشاركة واملضاربة؛ نظر ًا لكوهنا ال

تتناسب مع املوارد قصرية األجل .وهذا يدفعها باجتاه البحث عن توظيفات
مرتفعة األرباح قليلة املخاطر ،فتتجه نحو االستثامرات قصرية األجل مستخدمة
صيغ ًا استثامرية تتناسب مع مثل هذه اآلجال ،وبالتأكيد فإن املرابحة هي األنسب
يف ذلك .لتكون النتيجة النهائية أن مثل هذه التوظيفات لن تبتعد كثري ًا عن

القطاعات التجارية واالستهالكية واخلدماتية؛ بسبب ما توفره هذه القطاعات
من فرص لتوظيفات قصرية األجل قليلة املخاطر مضمونة األرباح ،ولن تقرتب
كثري ًا من القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية ،التي تتسم فرصها االستثامرية
بطول األجل وارتفاع املخاطر وظنية حتقق األرباح.

الثاين :ذايت؛ وهو متعلق بحرص املصارف اإلسالمية عىل تعظيم أرباحها وتقليل
خماطرها ،فاملصارف اإلسالمية رشكات جتارية تسعى إىل تعظيم أرباحها لتنال

رىض مسامهيها ومودعيها ،ولن تغامر -حسب تصور الباحث -يف خوض
ٍ
ومشاريع ملجرد أهنا تدعم اقتصاد البلد والتنمية فيه ،فنظرهتا
استثامرات
غامر
َ
للمشاريع وإقباهلا عليها تتعمق بمقدار ُب ْعد هذه املشاريع عن املخاطر وقرهبا من
األرباح .فرغم ما متلكه من موارد طويلة األجل متمثلة بحقوق امللكية لدهيا إال

أن الباحث يف قوائمها املالية جيد أن حقوق امللكية لدهيا موجهة يف غالب األحيان
نحو استثامرات عقارية وأخرى مالية يف أوراق مالية وصكوك ،بعيد ًا عن خماطر
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القطاعات الزراعية والصناعية ،رغم انتفاء خماطر نقصان السيولة التي تعد أحد
أهم أسباب االبتعاد عن مثل هذه القطاعات.

التوصيات

2 .2رضورة أن توجه املصارف اإلسالمية استثامراهتا املبارشة نحو املشاريع
االقتصادية يف قطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات احلديثة ،بعيد ًا عن
التوظيفات اخلارجية واالستثامرات يف األوراق املالية والصكوك التي ال ختدم
عمليات التنمية االقتصادية.

3 .3رضورة أن تبتكر املصارف اإلسالمية من الصيغ االستثامرية ما يمكنها
من التغلب عىل الصعوبات املتعلقة بكون غالبية مواردمها قصرية األجل؛
لتزداد قدرهتا عىل توظيف املوارد املالية قصرية األجل يف املشاريع التي تدعم
القطاعات االقتصادية املؤثرة والفاعلة.

125

تقييم دور املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية
االقتصادية يف فلسطني للفرتة  2016-2006م

1 .1عىل املصارف اإلسالمية أن هتتم بتكثيف استخدام صيغتي املضاربة واملشاركة
يف متويالهتا؛ عىل اعتبار أن هاتني الصيغتني تدعامن التوجه نحو املشاريع
االقتصادية طويلة ومتوسطة األجل التي ختدم عمليات التنمية االقتصادية.

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

المصادر والمراجع
المراجع العربية

1 .1سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2016التقرير السنوي لعام  ،2015ص .40نُرش يف متوز
 ،2016وتم االطالع عليه بتاريخ  ،2017/8/12من خالل الرابط التايل:
http://www.pma.ps/ar-eg/publications/annualreports.aspx

2 .2الشعيبي ،هالة ،بوتوكول باريس االقتصادي :مراجعة الواقع التطبيقي،
(القدس ورام اهلل :معهد أبحاث السياسات االقتصادية  -ماس ،ورقة عمل،
.)2013الرابط التايل:
pdf.2-http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205151601

.3
.4

.5

.6

.7

3الفالح ،بالل ،قطاع اخلدمات الفلسطيني :بنيته وأثره االقتصادي( ،القدس
ورام اهلل :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس.)2013 ،
4عودة ،سيف الدين ،دور القطاع املرصيف يف تنمية االقتصاد الفلسطيني( ،رام
اهلل :سلطة النقد الفلسطينية ،دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،ورقة عمل يف
ترشين أول.)2011 ،
5مشتهى ،هباء الدين ،دور املصارف اإلسالمية يف دفع عجلة االستثامرات
املحلية يف فلسطني للفرتة ما بني  2008 – 1996دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري
غري منشورة( ،غزة :جامعة األزهر ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم
االقتصاد.)2011 ،
6األمم املتحدة ،التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية:
التنقيح ( ،4نيويورك :األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية،
شعبة اإلحصاءات.)2009 ،
7املشهراوي ،أمحد حسني ،تقييم دور املصارف اإلسالمية يف التنمية االقتصادية يف
فلسطني ،رسالة ماجستري غري منشورة( ،غزة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية التجارة،
قسم إدارة األعامل.)2003 ،
126

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

1010حممد ،يوسف كامل ،فقه االقتصاد النقدي( ،القاهرة :دار النرش للجامعات
املرصية ،ط  1416 ،2هـ).

المراجع األجنبية

Kox, Henk L.M. and Rubalcaba, Luis, Analysing the contribution of business

1.

services to European economic growth, (Munich: College of Europe, MPRA,
2007).
Rubalcaba-Bermejo, Luis, Business Services in European Industry: Growth,
Employment and Competitiveness, (Brussels: European Commission, 1999).

127

2.

تقييم دور املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية
االقتصادية يف فلسطني للفرتة  2016-2006م

8 .8جلنة من األساتذة اخلرباء االقتصاديني والرشعيني واملرصفيني ،موسوعة
تقويم أداء البنوك اإلسالمية :تقويم الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية،
(القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط  ،1996 ،1اجلزء.)4
9 .9أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية
والتطبيق( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط.)1996 ،1

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

األثر االقتصادي للصكوك السيادية عند تمويل الموازنة العامة
«صكوك المشاركة والمضاربة»
حسام سمارة

د .أحمد سفيان جيئ عبد الله

د .قمر الزمان بن نور الدين

جامعة ماليا  -ماليزيا

الملخص:
هتدف الدراسة إىل التّحقق من مدى قدرة الصكوك اإلسالمية السيادية يف حتقيق
االستقرار االقتصادي عرب متويل املوازنة العامة ،وتقوم الدراسة عىل فرضية
وجود عالقة بني الصكوك اإلسالمية السيادية واحلدّ من املشكالت االقتصادية؛
واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،الذي من خالله تناول مكونات املوازنة
العامة ودراسة أثرها عىل املشكالت االقتصادية؛ وأظهرت الدراسة أن استخدام
الصكوك يف تعبئة املدخرات لتمويل العجز يف املوازنة العامة يؤ ّثر عىل عاملني
هامني مها :التأثري عىل كمية النقود املتداولة ،والتأثري عىل الظواهر االقتصادية،
وخلصت الدراسة إىل ّ
أن استخدام الصكوك يف تعبئة املدخرات لتمويل املوازنة
يؤثر عىل كمية النقود ،وعىل الظواهر االقتصادية ،وتويص الدراسة باستخدام
صكوك املشاركة يف احلاالت التي يكون فيها االقتصاد بحاجة إىل التوسع يف
الكتلة النقدية املتداولة ،بينام يكون استخدام صكوك املضاربة يف أوقات ما بعد
اإلصدار النقدي.
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الكلمات المفتاحية :األثر االقتصادي .الصكوك اإلسالمية .الصكوك السيادية،
متويل املوازنة العامة.
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Economic Impact of Sovereign Sukuk on Public Budget:
“Sukuk Al-Musharakah and Sukuk Al-Mudarabah”

Hussam Samarah

Dr. Ahmad Sufyan Jiye Abdallah

Dr. Qamar-uz-zaman Bin Nooruddin

University of Malaya, Malaysia

Abstract
The study aims at verifying the extent of Islamic sovereign Sukuk’s ability to

األثر االقتصادي للصكوك السيادية عند متويل املوازنة العامة
»«صكوك املشاركة واملضاربة

achieve economic stability through financing the public budget. The study is
based on the hypothesis that there is a relationship between sovereign Islamic
Sukuk and reducing economic problems. The study used the descriptive
approach in which, the study discussed the components of the public budget
and studying its effect on economic problems. The study showed that the
use of Sukuk in savings mobilization to finance the public budget deficit
could influence two important factors; the first is on the amount of money in
circulation, the second is on the Economic Phenomena. The study concluded
that the use of sukuk in the savings mobilization to finance the public budget
affects the amount of money in circulation, and the Economic Phenomena.
The study recommends the use of Sukuk Al- Musharakah in times when the
economy is in need to the expansion of the amount of money in circulation,
while the use of Sukuk Al- Mudarabah in times after the supply of money.
Keywords: Economic impact, Sukuk, Sovereign Sukuk, Financing public
budget.
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المقدمة:
تعد املوازنة العامة إحدى الوسائل التي تتكئ عليها الدولة يف التأثري عىل االقتصاد،
وعاد ًة ما يؤخذ -بعني االعتبار -عند إعداد املوازنة العامة املشكالت االقتصادية
التي تواجه الدولة ،والتي يمكن معاجلتها عرب املوازنة العامة من خالل أدوات

السياسة املالية ،إذ يعترب متويل العجز ومتويل املرشوعات العامة وسيلة للوصول
إىل اهلدف االقتصادي املرجو.

وتتكون امليزانية العامة من مكونني رئيسيني مها ،اإليرادات والنفقات ،فتتمثل
زيادة النفقات عن اإليرادات بحالة العجز يف املوازنة ،والذي يمكن متويله بزيادة

الضغط عىل مكونات املوازنة العامة من جانب ،أو باالستدانة واإلصدار النقدي

من جانب آخر ،ويعد استخدام الصكوك اإلسالمية البديل الرشعي لدعم ومتويل
املوازنة ،حيث أضحت كبديل عن االستدانة الربوية.

وأظهرت الصكوك كفاءهتا يف توفري العديد من األساليب اجلديدة للحصول

عىل التمويل ،ويعود هذا التعدد ألنواع اإلصدارات املقرتحة يف االكتتاب

العام «كإصدارات املشاركة ،واملضاربة ،واإلجارة ،والسلم ،واملرابحة» ،فظهر
أسلوب املشاركة واملضاربة بدي ً
ال عن أسلوب االستدانة ،األمر الذي يتطلب
دراسة أثرمها عىل التكلفة النقدية وعىل املتغريات االقتصادية ،ملعرفة كيف تساهم

صكوك املشاركة واملضاربة يف تقديم أفضل النامذج إلحداث الدور املأمول يف
حتقيق االستقرار االقتصادي وحل مشكالته.

إشكالية الدراسة:
استخدمت العديد من الدول -كالسودان وماليزيا والبحرين -الصكوك

اإلسالمية كنظام مايل وحيد أو مزدوج لدعم املوازنة العامة ،إال أن النظام
االقتصادي هلذه الدول كان ومازال يتعرض إىل هزات اقتصادية بني فينة وأخرى،
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هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن السياسات االقتصادية املتبعة يف تلك الدول
حلل املشكالت االقتصادية الظاهرة ال تزال تشوهبا بعض الشوائب ،فكان البد
من القيام بدراسة للتعرف عىل أي الصكوك أوفق لتحقيق األهداف والسياسات
والغايات االقتصادية هلذه الدول ،وترتكز إشكالية الدراسة يف التساؤل الرئيس
املتمثل يف :ما التأثري االقتصادي للصكوك السيادية يف متويل املوازنة العامة
«صكوك املشاركة واملضاربة»؟

أهمية البحث:
1 .1إبراز كفاءة الصكوك اإلسالمية السيادية يف مسامهتها يف متويل املوازنة
العامة.

2 .2إظهار دور الصكوك يف مراعاة املصالح املتوازنة ،املتمثلة بحامية مصالح
املستثمرين ومحاية املصالح االقتصادية ملؤسسات الدولة ،ورعاية املصلحة
العامة بجميع فئاهتا.

3 .3إبراز دور إصدار صكوك املشاركة واملضاربة يف عالج املتغريات
االقتصادية ،كالتضخم والبطالة واالنكامش والكساد وأسعار الرصف
عند متويل املوازنة العامة.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف الرئيسة التالية:

1 .1التعرف عىل املوازنة العامة ومكوناهتا وأمهيتها.

2 .2بيان الصكوك اإلسالمية احلكومية ومميزاهتا.

3 .3الكشف عن التأثري االقتصادي إلصدار الصكوك السيادية يف متويل املوازنة
العامة.
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أسئلة الدراسة:
تنحرص أسئلة الدراسة يف األسئلة التالية:

أ -ما هو مفهوم املوازنة العامة؟

ب -ما مفهوم الصكوك اإلسالمية احلكومية ومميزاهتا؟

ت -ما هو التأثري االقتصادي إلصدار صكوك املشاركة واملضاربة يف متويل
املوازنة العامة؟

فرضيات الدراسة:
تقوم هذه الدراسة عىل فرضية وجود عالقة بني إصدار الصكوك اإلسالمية
السيادية (املشاركة واملضاربة) لتمويل املوازنة العامة وبني املؤرشات االقتصادية
املتمثلة يف معاجلة حجم الكتلة النقدية املتداولة ومعاجلة املتغريات االقتصادية.

منهجية الدراسة:
اتبع الباحث املنهج الوصفي لدراسة أثر الصكوك السيادية (املشاركة واملضاربة)
يف متويل املوازنة العامة.

الدراسات السابقة:
استندت الدراسة إىل املصادر التالية:

1 .1دراسة (علي)2003 ،
تناولت دراسة بعنوان «السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقارنة
مع االقتصاد الرأساميل» ،املقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،جوانب عديدة من
املوضوعات ،كأمهية السياسة املالية وأهدافها االقتصادية ،وآليات حتقيق
تلك األهداف عرب مكونات املوازنة العامة ،واإليرادات العامة والنفقات
العامة ،كام طرحت الدراسة خماطر التمويل التضخمي والقرض العام ،وكيفية
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استخدام الدين العام يف معاجلة املشكالت االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي،
كظاهريت التضخم والكساد ،والتأثري عىل الطلب الفعال للوصول إىل االستقرار
االقتصادي ،وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج التي كان أمهها ،أن للسياسة املالية
يف االقتصاد اإلسالمي أهداف رئيسة ،منها ختصيص املوارد وحتقيق االستقرار
االقتصادي وحتقيق وإعادة توزيع الدخل ،وأظهرت الدراسة أن القروض ال
تشتمل عىل فوائد ربوية ،وأن الرشوط االقتصادية للتمويل ميرسة ،ومن جانب
آخر مل تتناول الدراسة مسألة الصكوك كأساس متوييل ،ومل تتطرق إىل أساليب
التمويل اإلسالمي كاملشاركة واملضاربة يف االعتامد عىل حتليلها.
تناولت دراسة «السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي يف اجلزائر»،
سياسة متويل العجز يف املوازنة العامة ،وآليات حتقيق التوازن االقتصادي،
وإبراز دور الدين العام املحيل واخلارجي يف متويل العجز االقتصادي وأثره عىل
االقتصاد ،وتوصلت الدراسة إىل ّ
أن املوازنة العامة هلا دور فعال يف تعديل كل من
اهليكل االقتصادي واالجتامعي فض ً
ال عن الدور املناط هبا يف التأثري عىل حجم
العاملة والدخل ومستويات األسعار وعىل التوازن االقتصادي ،وذلك يتم من
خالل معاجلة أدوات السياسة املالية لوضع املوازنة العامة ،وكشفت هذه الدراسة
بأن العجز يف املوازنة العامة ليس خرق ًا وإنام االستمرار يف سياسة العجز لسنوات
عديدة ومتواصلة هو الذي يعترب خرق ًا يف االقتصاد العام ،وتعالج هذه الدراسة
التأثريات التي حيدثها التمويل -الداخيل واألجنبي -عىل التغريات االقتصادية
كالدخل واألسعار واالستقرار االقتصادي -مع اإلشارة إىل أهنا تناولت هذهاملوضوعات من وجهة نظر االقتصاد التقليدي.

3 .3دراسة (السيد)2015 ،
قدمت هذه الدراسة إدارة الدين العام عرب أدبيات املالية العامة ،والتي مرت
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2 .2دراسة (درواسي)2006 ،
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بثالث مراحل ،األوىل من خالل املفاضلة أو املكافئ الريكاردي بني الرضائب
والديون ،والثانية من خالل سالسة العبء الرضيبي لروبرت بارو ،أما املرحلة
الثالثة فمن خالل اهليكل األمثل للدين العام ،باإلضافة إىل إدارة الدين من منظور
إسالمي ،وتلتقي هذه الدراسة مع الورقة البحثية احلالية باملقارنة يف جمال الدين
العام وتأثريه عىل فرض الرضائب وعىل تدين اخلسائر النامجة عن متويل املوازنة،
وتدين اخلسائر االقتصادية بإصدار سندات بأشكال خمتلفة للتأثري عىل املتغريات
االقتصادية ،مع ملحة عامة عن إدارة الدين عرب الصكوك اإلسالمية ،وتوصلت
الدراسة إىل رضورة التحول نحو تطبيق النظريات احلديثة يف إدارة الدين ،وهذا ال
يتعارض مع استحداث أدوات متويلية تتوافق مع الرشيعة اإلسالمية التي تتعدد
فيها األدوات املبنية عىل العقود الرشعية ،األمر الذي يتيح خفض التمويل أو
اإلقراض احلكومي ،كام أبرزت أن التمويل عن طريق املشاركة يسهم يف حتريك
املدخرات احلقيقية وزيادة اإلنتاج العيني وخلق فرص عمل وختفيف أعباء خدمة
الدين احلكومي.

4 .4دراسة (قحف)2015 ،
هذه الدراسة عبارة عن سلسلة أبحاث قدم الباحث فيها أساسيات التمويل
اإلسالمي ،وتطرق إىل الصكوك أو السندات اإلسالمية ،فتناول املؤلف مجيع
أنواع الصكوك اإلسالمية ،وقسمها إىل صكوك العائد الثابت ،وصكوك ذات
العائد املتغري ،كام تناولت الدراسة خماطر الصكوك ،واستمدت الورقة البحثية من
هذه الدارسة آلية استنباط تأثري الصكوك عىل مكونات املوازنة العامة من خالل
الدور التموييل الذي تقدمه الصكوك.
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المبحث األول :تعريف الموازنة العامة ومكوناتها وأهميتها
المطلب األول :تعريف الموازنة العامة والميزانية العامة

تعرف املوازنة العامة بأهنا عبارة عن «وثيقة هامة مصادق عليها من طرف الربملان
هتدف إىل تقدير النفقات الرضورية إلشباع احلاجات العامة واإليرادات الالزمة
لتغطية هذه النفقات عن فرتة مقبلة عاد ًة ما تكون سنة»(((.

المطلب الثاني :مكونات الموازنة العامة
تعترب مكونات امليزانية العامة عنارص مهمة للسياسة املالية ،فتتحكم السياسة
املالية يف تلك املكونات (اإليرادات ،والرضائب ،والدين العام) للوصول إىل
حتقيق أهدافها االقتصادية ،كاحلد من التضخم أو البطالة أو الفقر ومعاجلة
االنكامش والركود االقتصادي والتأثري عىل معدالت النمو يف اإلنتاج والدخل،
لذلك تعترب امليزانية العامة مؤرش ًا مه ًام للداللة عىل اجتاهاهتا للتأثري عىل مفاصل
النظام االقتصادي.
الفرع األول :اإليرادات العامة

تعرف اإليرادات العامة بأهنا «جمموع ما حتصل عليه الدولة من موارد ،سواء
أكانت نقدية أم عينية ،منتظمة أم غري منتظمة وبمقابل أو بدون مقابل»((( ،فهي
(((قحام ،منى ،املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي2006 ،م ،ص.76
(((قحف ،منذر ،إيرادات امليزانية العامة للدولة اإلسالمية ،بحث منشور ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ورد يف كتاب السياسة االقتصادية يف
إطار النظام اإلسالمي  ،ط ،2السعودية ،2001 ،ص.275
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مجيع التعريفات التي وردت يف هذا املجال متقاربة ويف ذكرها هنا تكرار ،فأبرز ما
ورد يف التعريف السابق أن املوازنة العامة حتتوي عىل عنارص رئيسة يتم تقييدها
يف وثيقة املوازنة كاإليرادات العامة للدولة ،والنفقات العامة ،ويتم حتصيل
اإليرادات ورصف النفقات يف املجاالت التي حتددها السلطات املعنية أثناء إعداد
الوثيقة ،وحتتوي هذه الوثيقة عىل قيود مالية عن فرتة زمنية مستقبلية تقدّ ر بسنة.
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األموال التي حتصل عليها الدولة بصفتها السيادية متعددة املصادر كالرسوم عىل
املمتلكات واخلدمات ،والرضائب بأنواعها وأشكاهلا ،وذلك لتحقيق عدد من
األهداف االقتصادية واالجتامعية واملالية.
الفرع الثاني :النفقات (المصروفات) العامة

تعرف النفقات العامة بأهنا املبالغ النقدية التي تقوم بإنفاقها الدولة أو إحدى
املؤسسات العامة وذلك من أجل إشباع احلاجات العامة وحتقيق الصالح العام(((.
الفرع الثالث :الدين العام
يعترب العجز احلاصل يف املوازنة سبب اللجوء للدين العام ،ويعزى هذا العجز إىل
انخفاض اإليرادات العامة أو زيادة النفقات العامة ،والبد قبل اخلوض يف الدين
العام أن نتطرق إىل العجز يف املوازنة كوهنا عام ً
ال مؤثر ًا عىل املكون الثالث من
مكونات امليزانية العامة.

ً
أوال :العجز في الموازنة العامة

يعترب الدين العام مصدر ًا من مصادر سد العجز احلاصل يف املوازنة العامة ،بينام
العجز يف املوازنة يعترب إحدى سياسات احلكومة ،وإحدى نتائج املوازنة العامة
الذي من خالله تستطيع احلكومات التوسع به أو تفاديه لتحقيق غايات وأهداف
اقتصادية ،مثل عالج الكساد االقتصادي ،والتخلص من البطالة ،ورفع كمية
اإلنتاج ،وزيادة الطلب الكيل عىل السلع((( ،ويقصد به عدم كفاية اإليرادات
العامة لتغطية الزيادة املتواصلة يف حجم النفقات العامة ،ويعود هذا العجز إىل
أسباب يف مكونات امليزانية العامة ،كالتقدير غري الصحيح لإليرادات العامة أو
(((انظر :مسعود ،دروايس ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر ( ،)2004-1990ص ،192أطروحة دكتوراه غري
منشورة ،اجلزائر .2006-2005 ،عيل ،أمحد جمذوب أمحد ،السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد اإلسالمي  ،أطروحة
دكتوراه غري منشورة ،يف جامعة مكة املكرمة ،السعودية ،2003 ،ص.228
((( عصفور ،حممد شاكر ،أصول املوازنة العامة  ،دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ،ط ،7عامن ،األردن ،2015 ،ص .358املومني ،حممد ،عجز
املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي وطرق عالجه  ،بحث منشور يف أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد اخلامس ،جامعة حممد خضري بسكرة ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،2014 ،ص.281
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(((الدماغ ،زياد ،الصكوك اإلسالمية ودورها يف دعم املوازنة العامة من منظور التمويل اإلسالمي  ،بحث منشور يف جملة اإلسالم يف آسيا ،ج ،8ع،1
ماليزيا ،2011 ،ص.50
(((عيل ،مرجع سابق ،ص.198
(((األفندي ،حممد أمحد ،النظرية االقتصادية الكلية السياسة واملامرسة ،ط ،1األمني للنرش والتوزيع ،صنعاء ،اليمن ،2012 ،ص.297
((( املرجع السابق ،.ص.304
(((املرجع السابق :ص.304
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انخفاضها ،أو الزيادة يف النفقات العامة ،أو حدث طارئ كاألزمات االقتصادية
واحلروب والكوارث الطبيعية وغريها(((.
ويلزم لعالج هذا العجز اختاذ التدابري والسياسات الرامية إىل سد العجز يف
امليزانية ،كزيادة اإليرادات أو ختفيض النفقات أو جتنب العمليات املالية املسببة
لألزمات االقتصادية ،ويف هذا السياق تتجه بعض احلكومات إىل اإلصدار النقدي
أو االستدانة للحصول عىل املوارد املالية لتلبية النفقات ،وتوجد عدة أساليب
للحصول عىل التمويل باالستدانة ،إما عرب إصدار سندات اخلزينة أو االستدانة
من املؤسسات الدولية((( ،وهناك اجتاه آخر ،وهو عبارة عن مجع املدخرات عرب
الصكوك االستثامرية كاملشاركات واملضاربات.
وقد تنجم عن التمويل بالعجز آثار اقتصادية سلبية كالتضخم واالنكامش
االقتصادي يف حالة اإلصدار النقدي اجلديد أو القروض أو االستدانة ،وتلك
اآلثار حتدث تبع ًا ملدى مرونة اجلهاز اإلنتاجي ،فكلام كان اجلهاز اإلنتاجي يتمتع
باملرونة انخفضت معه اآلثار السلبية الناشئة من متويل العجز باإلصدار النقدي
أو باالستدانة(((.
يرتبط مفهوم متويل العجز عرب اإلصدار النقدي بمفهوم التمويل التضخمي
عادةً ،فيقصد به «مقدرة احلكومة عىل احلصول عىل إيرادات باستعامل حقها
السيادي يف صك النقود ،فهي عالية األثر خصوص ًا إذا تم طباعة النقود لفرتة
زمنية مستمرة»(((.
بيد أن حتليل آثار التمويل التضخمي يتطلب االهتامم باملتغريات احلقيقية لالقتصاد
النامجة عن كمية النقد الزائدة((( ،بحيث تؤخذ تلك املتغريات االقتصادية بعني
االعتبار عند اختاذ قرار إصدار الصكوك.
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ً
ثانيا :الدين العام

القرض العام هو مبلغ مايل حتصلت عليه الدولة أو اهليئات العامة وذلك من
خالل اللجوء للغري (أفراد ًا ،وهيئات ،ومؤسسات وطنية أجنبية أو دولية) مع
التعهد برد مبلغ القرض وسداد فوائده وفق ًا لرشوطه(.((1
ويكون الدين العام وسيلة لتمويل العجز احلاصل يف املوازنة العامة( ((1يف
االقتصاد الرأساميل ،أما يف النظام اإلسالمي يمكن أن يتخذ من عقود املشاركة
واملضاربة واإلجارة وغريها من الوسائل املرشوعة لسد احلاجات التمويلية
لغرض متويل املوازنة العامة والعجز احلاصل فيها( ،((1فإن كان االحتياج التموييل
متعلق ًا بجانب االستثامر واإلنتاج فإنه يتخذ من املشاركة واملضاربة وسيلة لتمويل
العجز ،وإن كان يف الزراعة فيتخذ من عقود املغارسة واملزارعة واملساقاة وسيلة
لتصليح األرايض وتعمريها بالزراعة(.((1
ومثلام يوجد التمويل بالدين العام ،يوجد التمويل باملشاركة واملضاربة العامة
كإحدى وسائل التمويل يف النظام اإلسالمي ،ومن منتجات املشاركة صكوك
املشاركة ،والتي يمكن تعريفها عىل أهنا «وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها
الستخدام حصيلتها يف إنشاء مرشوع ،أو تطوير مرشوع قائم ،أو متويل نشاط
عىل أساس عقد من عقود املشاركة ،ويصبح املرشوع أو موجودات النشاط ملك ًا
حلملة الصكوك يف حدود حصصهم ،وتدار صكوك املشاركة عىل أساس عقد
الرشكة أو عىل أساس املضاربة أو عىل أساس الوكالة»(.((1
يعترب تعامل احلكومة هبذه الصكوك لغرض سد العجز يف املوازنة العامة بمثابة
املشاركة العامة ،ملشاركة املال اخلاص للامل العام يف مرشوع إنتاجي عام ،أو يف

(((1مسعود ،مرجع سابق ،ص.192
( ((1دردوري ،حلسن ،سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة دراسة مقارنة اجلزائر  -تونس  ،أطروحة دكتوراه غري منشورة-2013 ،
 ،2014ص.147
(((1خري الدين ،معطي اهلل ،ورفيق رشياق ،الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية  ،بحث مقدم للملتقى الدويل «معوقات حتقيق
التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي جامعة قاملة يومي  3و 4ديسمرب  »2012اجلزائر ،ص.255
(((1املرجع السابق ،ص .253ونارص ،سلامن ،بن زيد ،ربيعة ،الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل التنمية االقتصادية ومدى إمكانية االستفادة منها يف
اجلزائر  ،بحث مقدم يف املؤمتر الدويل « منتجات وتطبيقات املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية يومي  5و 6ماي »2014اجلزائر ،ص.8
( ((1هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معيار الصكوك االستثامر معيار رقم 2010 ، 17م ،ص.239
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إقامة مرشوع عام عىل أن تكون املحاصصة يف رأس املال ويكون الربح بني املصدر
(احلكومة) واملكتتبني (املستثمرين).

أما صكوك املضاربة فتعترب «وثائق مشاركة متثل مرشوعات أو أنشطة تدار عىل
أساس املضاربة بتعيني مضارب من الرشكاء أو غريهم إلدارهتا»( ،((1وصكوك
املشاركة واملضاربة هي املبحوثة يف هذه الورقة البحثية ،إلجياد تأثري التعامل هبام
عىل املوازنة وعىل الكتلة النقدية واالقتصاد.
المطلب الثالث :أهمية وأهداف الموازنة العامة
تعكس املوازنة العامة مدى تدخل وتغلغل احلكومة يف االقتصاد ،والذي يرتك
أثر ًا عىل التوازن االقتصادي ،من خالل ما تسعى إليه املوازنة يف رفع نسبة العاملة
ورفع مستوى اإلنتاج وزيادة الدخل الوطني ،كام وحتدد املوازنة ما إذا كانت
الدولة تعتمد عىل اإليرادات الريعية أم عىل الرضائب والرسوم لتغطية النفقات
العامة ،وتنبع أمهية املوازنة من األهداف املوكلة هلا.
ً
ثانيا :أهداف سياسة الموازنة العامة

1 .1التوزيع األمثل للدخل :ينقسم التوزيع األمثل للدخل إىل نوعني :النوع
األول هو التوزيع الوظيفي ،والذي جتنيه عنارص اإلنتاج املختلفة «كاألجور
والرواتب واألرباح والفوائد والريع» من الدخل الوطني ،أما النوع الثاين من
توزيع الدخول فهو الدخل الشخيص ،والذي يقصد به توزيع الدخول بني
فئات املجتمع ،ويكمن إعادة الدخل الوطني باستخدام املوازنة يف السياسة
الرضيبية وزيادة اإلنفاق والنفقات التحويلية من خالل ما تقدمه الدولة من
خدمات جمانية أو شبه جمانية ،واألخرية ال شك أهنا ترفع من الدخول احلقيقية

( ((1املرجع السابق ،ص.239
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ً
أوال :أهمية الموازنة العامة
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لألفراد املستفيدة من تلك اخلدمات(.((1
2 .2ختصيص املوارد« :تعمل السياسة املالية يف جمال ختصيص املوارد عىل حسن
توجيه وختصيص املوارد يف احلاالت التي يالحظ فيها قرص نظر من جانب
األفراد»( ،((1وأيض ًا تعمل عىل زيادة الكفاءة االقتصادية بإعادة ختصيص
املوارد عن طريق تقديم املعونات وختفيض الرضائب عىل السلع الرضورية
ورفع الرضائب عىل السلع الكاملية ،مما يؤدي إىل تنظيم اإلنتاج وترشيد
االستهالك من غري إرساف وال تبذير(.((1
3 .3حتقيق التنمية االقتصادية :مضمون التنمية االقتصادية هو زيادة العنارص
اإلنتاجية املستخدمة يف النشاط االقتصادي من خالل رفع مستويات التشغيل
وزيادة الكمية املتاحة من املوارد النادرة ورفع مستوى اإلنتاجية ورفع الكفاءة
يف العملية اإلنتاجية ،ومن أبرز مصادر متويل التنمية االقتصادية املدخرات
احلكومية والدين العام ،فتنتج املدخرات احلكومية نتيجة زيادة اإليرادات
العامة عن النفقات العامة(.((1
4 .4حتقيق االستقرار االقتصادي :تلعب السياسة املالية دور ًا هام ًا يف عالج
التقلبات االقتصادية ،ومن أبرز أهدافها حتقيق مستوى مقبول يف مستويات
األسعار والتوظيف ويف رفع مستويات اإلنتاج ،وكذلك تعترب السياسة املالية
من أهم الوسائل التي تتخذها الدولة لتصويب وتقويم أوضاعها االقتصادية
كالتضخم والكساد والركود والبطالة(.((2

(((1مسعود ،مرجع سابق ،ص.89-88وانظر :دردوري ،حلسن ،سياسة امليزانية يف عالج املوازنة العامة للدولة دراس مقارنة اجلزائر وتونس ،
اطروحة دكتوراه غري منشورة ،اجلزائر ،2014 ،ص.5
(((1مسعود ،املرجع السابق ،ص.85
(((1املرجع السابق ،ص.85
(((1املرجع السابق ،ص 91و.95
(((2دردوري ،مرجع سابق ،ص.7
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المبحث الثاني :الصكوك اإلسالمية الحكومية ومميزاتها
المطلب األول :تعريف الصكوك اإلسالمية الحكومية

المطلب الثاني :مميزات الصكوك اإلسالمية السيادية

1 .1متثل أصوالً عينية أو خدمات أو منافع قائمة عند التأسيس ،أو موصوفة يف
الذمة(.((2
2 .2التعامل بالصكوك اإلسالمية مرتبط بالضوابط الرشعية سواء من حيث
اإلصدار أو التداول أو اإلطفاء(.((2
3 .3املشاركة يف األرباح واخلسائر ،حيث ال يتم توزيع األرباح إال بعد سالمة
رأس املال مثل صكوك املشاركة واملضاربة(.((2
4 .4خفض تكلفة التمويل وتدين املخاطرة من املميزات التي حيصل عليها مصدر

(((2هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معيار الصكوك االستثامر معيار رقم 2010 ، 17م ،ص.238
( ((2جالل الدين ،أدهم إبراهيم ،الصكوك واألسواق املالية اإلسالمية ودورمها يف متويل التنمية االقتصادية ،دار اجلوهرة للنرش والتوزيع ،ط،1
 ،2014ص.87-86
( ((2إسامعيل ،محزة مجال سليم ،أثر التمويل بالصكوك اإلسالمية عىل األداء املايل يف املصارف اإلسالمية :دارسة فقهية قانونية تطبيقية  ،أطروحة
دكتوراه غري منشورة2015 ،م ،ص.38
(((2املرجع السابق ،ص.38
(((2قحف ،أساسيات التمويل ،مرجع سابق ،ص.241
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أصدرت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تعريف ًا خاص ًا
بالصكوك اإلسالمية ،فهي عبارة عن «وثائق متساوية القيمة متثل حصص ًا شائعة
يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مرشوع معني أو نشاط
استثامري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء
استخدامها فيام أصدرت من أجله»(.((2
وتم تعريف الصكوك السيادية عىل أهنا «هي الصكوك التي تصدرها احلكومات
وتستخدم حصيلتها يف توفري السلع واخلدمات العامة ويف استغالل املوارد
الطبيعية ،كام تستخدمها الدولة كوسيلة من وسائل تعبئة املدخرات والعمل عىل
تشجيع االستثامر يف بعض القطاعات طبق ًا لربنامج التنمية»(.((2
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الصكوك( ،((2فصكوك املشاركة ال تشكل عبئ ًا عىل املوازنة العامة يف حالة
خسارة املرشوع العام ،ألن اخلسارة تتحملها املرشوعات بخالف السندات
متام ًا التي تتكبد املوازنة العامة رصف عوائدها(.((2

المبحث الثالث :التأثير االقتصادي إلصدار صكوك المشاركة
والمضاربة لتمويل الموازنة العامة
إن استخدام الصكوك اإلسالمية لتمويل املوازنة العامة بدون وضع أهداف
ويعمق من
وسياسات اقتصادية واضحة يؤدي إىل إحداث نتائج سلبية،
ّ
املشكالت االقتصادية احلالية ،فال بد من القيام بدراسة الوضع االقتصادي احلايل،
وحتديد الوضع االقتصادي املراد الوصول إليه ،وتشخيص الظاهرة االقتصادية
املراد عالجها ،لضامن حتسني االختيار األفضل من بني أنواع الصكوك ،وليكون
إصدار الصكوك مبني ًا عن دراية وعناية ،وال يتم ذلك إال بوضع عدة أسئلة فيام
خيص األصول املراد تصكيكها ،سواء من حيث بيعها أو رشائها أو إنشائها ،من
أجل الوصول إىل نوع اإلصدار املناسب للحالة االقتصادية احلالية والتي تعطي
نتائج إجيابية عىل أرض الواقع.
جيب أن نضع عدة أسئلة حال اعتامد متويل العجز يف املوازنة من قبل السلطات
املالية حتى نتمكن من استخدام أفضل وسيلة متويل لتحقيق أكرب قدر ممكن من
األهداف االقتصادية ،فمن هذه األسئلة ،ماهية املرشوع املراد تصكيكه؟ وما إذا
كان املرشوع موجود ًا أم ال؟ وهل يدر عائد ًا أم ال؟ فإذا كان ال يدر عائد ًا فهل
سيصبح له عائد؟ ،وهل يسمح للامل األجنبي االستثامر فيه أم ال؟ وما هو الوضع

( ((2اجلارحي ،معبد عيل ،وأبو زيد ،عبد العظيم جالل ،أسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية االرتقاء هبا  ،بحث مقدم لندوة «الصكوك اإلسالمية،
عرض وتقويم» 2010-5-26م ،ص.290
( ((2عبد النور ،عالم ،دور صناعة الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليدية يف تطوير التمويل املستدام ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،اجلزائر،
 ،2012ص.52
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االقتصادي احلايل؟ وما اهلدف املراد حتقيقه؟.

املمولة للموازنة
ويتناول هذا البحث أثرين من اآلثار الناشئة عن الصكوك
ِّ
العامة ،والتي ترتك آثار ًا عىل الكتلة النقدية وعىل املتغريات االقتصادية ،فإن هذه
الورقة البحثية ستتناول اجلانب النقدي واجلانب االقتصادي.

الفرع األول :تأثير صكوك المشاركة والمضاربة السيادية على حجم الكتلة النقدية
ً
أوال :تأثير زمن وقيمة الصكوك المصدرة على حجم الكتلة النقدية

( ((2حممد ،عبداهلل عىل عجبنا فضل أمحد ،حمددات إصدار صكوك االستثامر اإلسالمية من قبل منظامت األعامل :دارسة التجربة السودانية - 1998
2011م ،أطروحة دكتوراه غري منشورة  ،السودان2012 ،م ،ص.60
( ((2األفندي ،مرجع سابق :ص.321
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يرتتب عىل إصدار صكوك املشاركة واملضاربة السيادية الترصف بملكية
املرشوعات وحتويلها من ملكية الدولة إىل املستثمرين (محلة الصكوك) ،مع
بقاء إدارهتا للدولة ،أو بمعنى آخر متثل صكوك املشاركة واملضاربة مسامهة
رأس املال اخلاص يف املرشوعات العامة املتوقع إنشاؤها( ،((2وهو ما يشري إىل ّ
أن
متويل املوازنة العامة يبحث يف مدخرات األفراد ،مما يؤثر عىل كمية الكتلة النقدية
املتداولة واملتعامل هبا(.((2
فالتأثري الناجم عن إصدار الصكوك السيادية واملمتد أثرها إىل حجم الكتلة النقدية
قد يستمر إىل وقت جتهيز املرشوعات املزمع إنشاؤها ما مل تتخذ أية إجراءات
للتخفيف من حدة األثر من قبل السلطات النقدية ،وعند اكتامل املرشوعات
تكون قد استهلكت حصيلة الصكوك ،لتعود تلك القيمة بالتدرج إىل االقتصاد،
فالوقت ما بني مجع حصيلة اإلصدار ورصفه قد يطلق عليه بالوقت احلرج ،وقد
يرتتب عليه تغريات اقتصادية مثل انخفاض الدخول والطلب الكيل.
ويؤثر حجم اإلصدار عىل الكميات املحتجزة من الكتلة النقدية ،فكلام ازداد
حجم اإلصدار ازدادت الكميات املحتجزة من الكتلة النقدية عن التداول،
كام يعد عامل الزمن مه ًام يف هذا املضامر أيض ًا ،ألنه كلام طال الوقت يف جتهيز

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

املرشوعات حجبت معه كمية من النقود.
يكون مصدر العوائد املوزعة عىل الصكوك من صايف أرباح تلك املرشوعات
املصككة ،ويتم قسمته بناء عىل االتفاق املسبق يف الئحة االكتتاب ،وهذا يشري
إىل أن العائد يقسم بني حصتني من محلة الصكوك بناء عىل مصدر رؤوس
األموال ،فالعائد املوزع عىل محلة الصكوك املحليني ال يشكل توسع ًا يف حجم
الكتلة النقدية ،وإنام يؤثر عىل شكل توزيع الدخول ،باملقارنة إىل ما تؤدي إليه
عوائد القروض( ((3واملشاهبة هلذه اجلزئية ،وبالتايل عوائد اإلصدار قد تؤدي إىل
انحسار يف الكتلة النقدية ،وذلك ألن كمية الكتلة النقدية تتأثر بإصدار الصكوك
من وجهني؛ الوجه األول يتحدد بكمية الصكوك التي يمتلكها كل من احلكومة
ومحلة الصكوك ،أما الوجه الثاين يتحدد بنسبة العائد املوزع عىل محلة الصكوك.
ً
ثانيا :التوسع في معروض الكتلة النقدية

ولكون رأس مال صكوك املشاركة ينقسم إىل حصتني رئيسيتني ،حصة مقدمة
من الدولة واألخرى من املكتتبني املحليني ،فإنه ال يرتتب عىل حصة املكتتبني
يف صكوك املشاركة واملضاربة إلنشاء املرشوعات اجلديدة أية زيادة عىل الكتلة
النقدية املتداولة ،ألن املال املكتتب به قد تم تعبئته من مدخرات القطاع اخلاص،
واملدخرات جزء أصيل من الكتلة النقدية ،وإنام تتوسع الكتلة النقدية باملال املقدم
من جانب الدولة ،سواء كان مقدم ًا من املدخرات الوطنية أو من خالل إصدار
نقدي جديد ،فهذه الصكوك تزيد من الكتلة النقدية املتداولة من هذه الزاوية،
والذي قد ينجم عنها ظهور بعض الظواهر االقتصادية ،مثل التضخم يف القيمة
الرشائية والركود االقتصادي والذي يوازهيا حالة من البطالة النخفاض الطلب
الكيل عىل السلع نتيجة زيادة األسعار.
وتستلزم احلصة املقدمة من احلكومة النظر يف مضاعف النقود ،لتجنب اآلثار
السلبية الناشئة من التوسع النقدي ،فإنه يستلزم النظر يف القيمة الكلية للخدمات

( ((3عصفور ،مرجع سابق ،ص.345ودروايس ،مرجع سابق ،ص.194
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املقدمة من املرشوع اجلديد مقابل مضاعف النقود ،وعىل سبيل املثال لو قدّ مت
دولة متوي ً
ال إضافي ًا إىل اقتصادها بمقدار  100مليون دوالر عرب صكوك املشاركة،
ينتج عن هذا املبلغ مضاعفات يف االقتصاد ،و ُيفرتض أنه يؤدي إىل مضاعفة
مقدارها ( )500مليون دوالر ،بمعنى أن كل دوالر يتم إضافته يف االقتصاد يم ّثل
زيادة قدرها مخسة دوالرات ،فإذا كانت قيمة اإلنتاج املحتمل من املرشوع اجلديد
تساوي املضاعف النقدي ،فال يلزم أن يعقبها أية إجراءات اقتصادية(.((3

ً
ثالثا :تصكيك المشروعات المجانية

توجد بعض املرشوعات العامة تقدّ م خدمات جمانية ،حيث من املمكن
تصكيكها ،وهذا النوع من التصكيك ينجم عنه تأثريات عىل املستوى النقدي
واالقتصادي ،فمن أبرز التغرياتّ ،
أن اخلدمات التي تقدمها تلك املرشوعات
تم تصكيكها ،وإصدار صكوك املشاركة عىل مثل
سوف يتم تسويقها بثمن إذا ما ّ
هذه املرشوعات لتمويل عجز املوازنة يؤثر عىل الكتلة النقدية ،والذي يمكن أن
ينتج عنه بعض اآلثار ،عىل اعتبار ّ
املجمعة هبذه الصيغة رسعان
أن الكتلة النقدية
ّ
( ((3مصباح ،حراق ،كفاءة السياسة املالية ودورها يف التخصيص األمثل للموارد دراسة حالة اجلزائر ،بحث منشور يف جملة ميالف للبحوث
والدراسات ،العدد الرابع ،ديسمرب  ،2016ص.37-36انظر االفندي ،مرجع سابق ،ص.320حمفوظ ،فاطمة ،أثر السياسة املالية عىل سلوك بعض
متغريات االقتصاد الكيل اجلزائري  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلزائر ،2015 ،ص.19

147

األثر االقتصادي للصكوك السيادية عند متويل املوازنة العامة
«صكوك املشاركة واملضاربة»

تزيد املرشوعات العامة من حتفيز إقامة املرشوعات اخلاصة ،وتعقيب ًا عىل املضاعف،
فإنه ينظر إىل قيمة النمو اإلنتاجي لكال املرشوعات العامة واخلاصة ،فإذا كانت
قيمة اإلنتاج أقل من املضاعف الذي جيب أن يصل إليه التوسع النقدي اجلديد،
فإنه ينبغي اختاذ سياسة رفع حجم اإلنتاج يف املجتمع ليصل إىل هذا املضاعف،
والذي يتوافق مع التشجيع عىل االدخار يف املصارف ،والذي يعقبه ختفيض يف
نسبة الربح عىل العقود لتحفيز اإلنتاج ،ليتوافق أيض ًا مع القيام برشاء الصكوك
املعروضة يف السوق املايل من جانب القطاع اخلاص ،وإال سحب السيولة الزائدة
حتى يتم جتنب آثار التضخم والظواهر االقتصادية األخرى ،ولكي ال يتسبب
هذا النوع من الصكوك يف خلق تشنجات اقتصادية.
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ما تعود إىل االقتصاد والتداول:

1 .1األثر األول :يكمن يف تغيري قيمة اخلدمة ،وهذا التغيري سيؤثر عىل رسعة
دوران النقود ،والذي بدوره سيؤثر عىل كمية النقود املدخرة لدى املجتمع
ويستلزم تغيريات يف توزيع الدخول.
2 .2واألثر الثاين :يتمثل يف األرباح املالية لكل من املصدر واملستثمر؛ وإيرادات
احلكومة من هذا اإلصدار تنقسم إىل حصتني :عن إدارة املرشوع ،وعن
حصتها يف رأس املال واملتمثلة بالصكوك اململوكة للحكومة ،وهذا اإلصدار
يقلل من فجوة العجز يف املوازنة ،ويمكن استخدام عوائد اإلصدار كبديل
عن اإلصدار النقدي واالستدانة ،كام يمكن أن تعزز من املدخرات النقدية
لدى احلكومة ،وهو ما يمثل حجز جزء من الكتلة النقدية (املمثلة بعوائد
الصكوك واإلدارة) عن التداول يف االقتصاد ،مع التنويه هنا إىل أن حصة
احلكومة من املرشوع غري مدفوعة ،وإنام يتم حجز جزء من الصكوك ملصلحة
احلكومة.
3 .3األثر الثالث :يتمثل يف إصدار صكوك مشاركة ،ومن ثم ينقلب اإلصدار إىل
عقد إجارة( ،((3فهناك صورة من إصدارات الصكوك تكون عىل شكل مشاركة،
ومن ثم تقوم احلكومة باستئجار حصة محلة الصكوك املتمثلة باملرشوع ،وهو
ما يؤهل الصكوك أن حتصل عىل عائد ثابت بدالً من أن يكون متغري ًا ومن
أرباح املرشوع ،هذا من جهة ،أما اجلهة األخرى ،أن الصكوك ستحصل عىل
عوائد ليست بالرضورة أن تكون من أرباح املرشوعات املصككة ،وإنام تكون
عبئ ًا عىل املوازنة العامة ألهنا أصبحت يف ذمة احلكومة ،ويكون استخدام هذا
النوع من الصكوك كبديل عن رفع أسعار اخلدمات العامة وضامن تقديمها
للعامة باملجان ولتفادي اآلثار النامجة عن رفع أسعارها.
وفيام يتعلق بإدارة األنصبة واحلصص اململوكة لألفراد واحلكومة ،ومن خالل
( ((3املرجع السابق ،ص.111
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ً
رابعا :آثار االستثمار األجنبي في الصكوك

تسمح بعض الدول لرأس املال األجنبي باالستثامر يف األسواق املالية ويف
الصكوك ،وتشري عمليات رشاء األجانب للصكوك الصادرة بالعملة الوطنية إىل
ارتفاع الطلب عىل العملة الوطنية يف السوق الدويل ،ويزداد معه حجم االحتياطي
من العملة األجنبية لدى الدولة ،وعند رشاء الدولة للصكوك يزداد املعروض
النقدي من العملة الوطنية يف السوق الدويل ،فهي شبيهة بحالة احلصول عىل
التمويل أو القروض اخلارجية( ،((3وبالتايل حتدث فروقات يف أسعار العمالت،
وهذه احلركة هلا تأثري عىل مستوى أسعار الصادرات والواردات وعىل توازن
ميزان املدفوعات وعىل أسعار الصكوك ذاهتا ،ونحن بصدد إصدار آلية تتحكم
بسعر الرصف وليس العكس ،فالدور الذي يمكن أن تقوم به الصكوك للضغط
عىل أسعار الرصف يكمن وراء عمليات التداول وليس فقط عرب اإلصدارات
املتتالية واملتعاقبة.
( ((3توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ،خمطط هيئات الرقابة الرشعية  ،من فتاوى اهليئة العليا للرقابة الرشعية
للجهاز املرصيف واملؤسسات املالية ،الصادر عن البنك املركزي السوداين ،2003-2002 ،ج ،3ص.129
(((3دروايس ،مرجع سابق.194 ،
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السامح لتداول الصكوك فإهنا ترتك أثر ًا أقل عىل الكتلة النقدية نتيجة العالقة ما
بني ملكية احلكومة للصكوك والعوائد املوزعة ،بمعنى كلام امتلكت احلكومة
كمية أكرب من الصكوك كلام حازت عىل عوائد أكرب ،وهذا األثر يؤدي إىل زيادة
يف كمية املعروض النقدي عىل حساب رشاء الصكوك من القطاع اخلاص،
ومن جانب آخر يمكّن هذا األثر احلكومة من اقتطاع جزء من الكتلة النقدية
عىل اعتبارها حصة احلكومة من الربح ،وكلام تناقصت ملكية الدولة من هذه
الصكوك تناقصت معها العوائد التي حتوزها ،وبنا ًء عليه يسمح بانخفاض
املعروض النقدي لقيامها ببيع الصكوك ،ويعترب السامح بتوزيع اجلزء املتبقي من
العوائد بمثابة عودهتا مرة أخرى للتداول واملحافظة عىل حجم الكتلة النقدية يف
األجل البعيد ،وهو ما يستلزم زيادة التحكم بالكتلة النقدية(.((3
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أما يف حال صدرت الصكوك بالعملة األجنبية فإن األجانب يقومون برشاء
الصكوك مبارشة من دون احلاجة إىل عملية رصف للعملة الوطنية ،وعند مبادلة
الصكوك بقيمتها ترتفع كمية االحتياطي من العملة األجنبية ،وكوهنا مقدمة
ستحول إىل السوق املحيل أو الدويل ،وذلك يعتمد
لتمويل عجز املوازنة فإهنا
ّ
عىل مكان إنتاج مكونات املرشوع ،فإما أن يتم تأمينها من السوق املحيل أو يتم
استريادها من السوق الدويل ،وما إذا كانت العاملة املشتغلة فيه حملية أم أجنبية،
ألن حصيلة الصكوك ستقسم بني تلك املكونات والعاملة ،وبالتايل حيدث تأثري
إصدار صكوك يف حال كون مكونات اإلنتاج والعاملة حملية ،وهذا ما يؤدي إىل
والتوسع النقدي بدالً عن رصف قيمة الصكوك
التوسع يف اإلصدار النقدي
ّ
التي تم إصدارها بالعملة األجنبية ،بالتزامن مع نمو اإلنتاج املحيل لتفادي حالة
التضخم ،أما عىل مستوى سعر الرصف الوطني فإنه يقابل هذا التوسع النقدي
نمو يف االحتياطي األجنبي املتمثل بقيمة الصكوك لتفادي التغريات يف أسعار
الرصف.
يعترب اكتتاب املستثمرين األجانب يف الصكوك بمثابة التمويل اخلارجي ،وأنه
سيؤدي إىل زيادة يف كمية النقد املتداولة ،وحيدث هذا يف الدول التي تسمح
بالتعامل بالعمالت األخرى داخل اقتصادها ،وحتدث هذه الزيادة عندما يتم
رصف حصيلة الصكوك لتمويل أجور األيدي العاملة ولتمويل مكونات املرشوع
املصنعة حملي ًا( ،((3وبذلك تعترب خماطر هذا التمويل مماثلة ملخاطر اإلصدار النقدي
اجلديد ،وجيب أن يقابله زيادة يف اإلنتاج حتى يتفادى االقتصاد تلك املخاطر.

الفرع الثاني :تأثير صكوك المشاركة والمضاربة السيادية على المتغيرات االقتصادية

ً
أوال  :تأثير صكوك المضاربة والمشاركة على متغيرات االقتصاد الكلي

يتضح مما سبق ،أن صكوك املضاربة التي ينتج عنها مرشوعات عامة جديدة ال أثر
( ((3األفندي ،مرجع سابق ،ص.321
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يطلق عىل احلالة العكسية لالنكامش االقتصادي بالفجوة التضخمية النامجة عن
زيادة الطلب الكيل من السلع واخلدمات والتي ال تقابلها زيادة يف العرض الكيل،
ملحدودية القدرة اإلنتاجية مع توسع مستمر يف الكتلة النقدية من خالل زيادة
اإلنفاق العام(.((3

تساهم إصدارات صكوك املشاركة واملضاربة املنبثقة عن املرشوعات اجلديدة يف
رفع مستوى توظيف العاملة وختفيض معدالت البطالة ،والذي بدوره يساهم يف
حتفيز رفع مستويات اإلنتاج للمرشوعات االستهالكية واخلدمية العامة واخلاصة،
فاملرشوعات العامة غالب ًا ما تتطلب إنشاء مرشوعات مساندة هلا الستكامل إنشائها
وهو ما يؤدي لرفع مستويات التوظيف ،من جانب آخر ،كام أن ارتفاع مستوى
التوظيف ،يساهم يف رفع كمية املستوردات ،فتتأثر بذلك أسعار الرصف ،وذلك
(((3توثيق جتربة السودان ،مرجع سابق ،ص.129
( ((3داوود ،حسام عىل ،مبادئ االقتصاد الكيل  ،دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ،ط ،4عامن ،األردن ،2014 ،ص.301
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هلا عىل الكتلة النقدية كوهنا ممولة من مدخرات القطاع اخلاص ورسعان ما تعود
تلك الكتلة النقدية إىل الدورة االقتصادية ،ولكنها تؤثر عىل رسعة دوران النقود،
نظر ًا يف حالة االعتامد املستمر عىل املصادر الداخلية يف تعبئة املوارد لغرض إقامة
املرشوعات العامة ومن غري أن يقابل تلك اخلدمات زيادة يف العرض النقدي،
ما يؤدي إىل انخفاض مستمر يف األسعار ما مل ينجم عنه عزوف املستثمرين عن
االستثامر واإلنتاج ،والذي ُيسبب االنكامش االقتصادي عىل املدى البعيد ،والذي
يستلزم تدخالت عالجية من احلكومة «كرفع مستوى اإلنفاق ،وزيادة الدخول
ومكافآت عنارص اإلنتاج أو خفضها ،وغريها من اإلسهامات العالجية» فإذا
تفاقمت مشكلة االنكامش فإن األمر يصل إىل مرحلة الركود االقتصادي ليتوقف
جزء من املرشوعات عن اإلنتاج والذي يلحقه مبارشة توقف جزء من األيدي
العاملة عن العمل ،وعالجه يكمن يف رشاء الدولة جلزء من الصكوك عند
اإلصدار أو بعده ،بحيث تسمح بزيادة وتوسيع املعروض النقدي ليقابل الزيادة
يف اإلنتاج(.((3
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يعتمد عىل قوة الصادرات هلذه الدولة املصككة.

تتأثر صكوك املشاركة واملضاربة بشكل إجيايب يف حالة التضخم ،ألهنا متثل
أصوالً حقيقية فرتتفع أسعارها بارتفاع املستوى العام لألسعار( ،((3وهذا يعتمد
عىل مدى إقبال العامة لرشاء سلع تلك املرشوعات ،باإلضافة إىل اهلدف التموييل
إلصدار احلكومة للصكوك والذي يكون بالتوازي مع حتقيق خطط السياسة
املالية املرسومة والتي يندرج حتتها عالج التضخم.

أ ّما عىل مستوى البطالة ورفع مستويات التوظيف ،فإن تصكيك املرشوعات
القائمة ال تفتح فرص ًا للتوظيف ،وإنام حصيلة الصكوك قد تزيد من فرص
التوظيف إذا ما ُصفت عىل إنشاء مرشوعات جديدة أو يف صيانة املمتلكات
العامة ،بينام إصدارات الصكوك إلنشاء املرشوعات العامة تزيد من فرص
التوظيف بصورة مبارشة وغري مبارشة ،وزيادة اإلنفاق املتمثل برصف حصيلة
الصكوك يؤدي إىل توفري قوة رشائية مما تزيد من الطلب عىل السلع والذي يعقبها
ارتفاع يف كمية اإلنتاج ،وهذا يعتمد عىل مرونة جهاز اإلنتاج ،بام فيه املح ّفزات
عىل إنشاء املرشوعات اخلاصة املساندة للمرشوعات العامة التي تساهم يف تقديم
خدمات أو إحدى مكونات املرشوع اجلديد ،ويؤدي إىل إجياد فرص عمل جديدة
والتخلص من البطالة تدرجيي ًا(.((3
يعترب السامح لصكوك املشاركة واملضاربة يف التداول عرب األسواق املالية بمثابة
توظيف لألموال واملدخرات املتوفرة لدى األفراد ،حيث تستخدم هذه الصكوك
يف حل بعض املشكالت االقتصادية النامجة عن الزيادة يف املعروض النقدي أو
نقصانه ،ففي أوقات التضخم تقوم الدولة بإجراء بيع األوراق املالية لسحب
السيولة الزائدة ،مما يؤدي إىل ختفيض الطلب الفعيل ويرتك آثار ًا عىل انخفاض
واستقرار األسعار ،أما يف أوقات الكساد تقوم الدولة بسحب األوراق املالية من
(((3رشياق ،رفيق ،معاجلة العجز يف املوازنة العامة ومتويل املرشوعات التنموية باالعتامد عىل الصكوك اإلسالمية  ،بحث منشور ،جملة االقتصاد
الصناعي ،العدد  ،13ديسمرب ،2017 ،ص.382
( ((3انظر :عصفور ،مرجع سابق ،ص.358
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التداول لزيادة املعروض النقدي ،مما يزيد من الطلب الفعيل ويرتك ذلك أثر ًا عىل
املخزون السلعي ،األمر الذي يؤدي إىل اإلنعاش االقتصادي ،وتستهدف الدولة
من وراء ذلك حتقيق االستقرار االقتصادي(.((4
ً
ثانيا :تقدير عوائد الصكوك وأثرها على الموازنة العامة

ينبغي عىل السلطات النقدية عند تقدير عوائد الصكوك املنبثقة عن مرشوعات
عامة قائمة مراعاة عنرصين ،العنرص األول :اإليرادات؛ أي تقدير كمية
اإليرادات العامة التي ستفقدها املوازنة العامة جراء التصكيك ،أما العنرص الثاين:
املمتلكات؛ األمر الذي يستلزم من السلطات النقدية تقدير قيمة املمتلكات العامة
التي ستتنازل عنها احلكومة ،فالعنرص األول يؤثر يف املدى البعيد عىل انخفاض
اإليرادات العامة لسنوات قادمة ،وحمدودية العنرص الثاين والتنازل عن جزء منه
حلملة الصكوك يؤثر عىل حمدودية اإليرادات.
قد يرتتب عىل إصدار الصكوك بالصورة السابقة تعميق أزمة عجز املوازنة ،إذا

(((4عيل ،مرجع سابق ،ص.224
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قد تتخذ السلطات املالية والنقدية من تقدير العوائد سياسة للتحكم بكمية النقود
املتداولة والتأثري عىل القيمة الرشائية للعملة ،وتستند عىل نسبة العائد يف املنافسة
للحصول عىل متويل العجز من املصادر الداخلية أو اخلارجية ،ويتفرع تقدير
العوائد إىل شقني؛ تقدير حصة املدير (احلكومة) ،وتقدير حصة محلة الصكوك،
واحلصة األخرية تنقسم إىل حصتني يف صكوك املضاربة ،حصة كل من املستثمرين
املحليني واألجانب ،وإىل ثالثة أقسام يف صكوك املشاركة ،إضافة إىل احلصتني يف
صكوك املضاربة حصة احلكومة من العائد المتالكها جز ًءا من صكوك املشاركة،
من خالل ما سبق قد تستطيع السلطات النقدية حتديد كمية األرباح املرسبة إىل
خارج االقتصاد ،وحتديد نسبة عوائد الصكوك من الدخل الوطني ،وحتديد كمية
األرباح العائدة إىل احلكومة.
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مل حتقق حصيلة الصكوك إيرادات حتل حمل اإليرادات املتنازل عنها ،والذي قد
حيرص خيارات الدولة يف تعويض العجز يف املوازنة من خالل اإلصدار النقدي
اجلديد أو االستدانة ،فتعتمد االستدانة عىل املركز املايل للدولة (اإليرادات
واملمتلكات) حتى تتمكن من تصنيف الدين الستقطاب املستثمرين ،وبالتايل
يمثل هذين العنرصين اجلدارة االئتامنية للحكومة من أجل احلصول عىل التمويل
وقدرة االستدانة إذا ما احتاجت الدولة إىل ذلك.
ً
ثالثا :أسعار الصرف وأثرها على الموازنة العامة

يرتتب عىل إصدار الصكوك األجنبية تأثريات جانبية عىل االقتصاد املحيل ملا
حتدثه تلك اإلصدارات من زيادات يف املعروض النقدي عند إنفاقها عىل اجلهة
املستفيدة ،فإذا كانت تلك الزيادات تفوق نسبة الزيادة يف كمية اإلنتاج من السلع
واخلدمات ،فإنه قد حيدث تضخم وارتفاع يف املستوى العام لألسعار( ،((4والبد
أن يقابل ذلك التمويل رفع اإلنتاج للمحافظة عىل استقرار األسعار ،ولو إىل حني
إطفاء الصكوك وخروج ذلك احلجم النقدي من التداول.
أما فيام خيص عوائد الصكوك بالعملة األجنبية فإن االقتصاد املحيل سيخرس جزء ًا
من النفقات العامة ،نظري حيازة األجانب للصكوك ،فتذهب عوائد صكوك تلك
الفئة إىل خارج الدولة وخارج اقتصادها( ،((4األمر الذي سيرتتب عليه تغيري يف
حجم املدخرات الوطنية من العملة األجنبية ،وبالتايل تنكمش الكمية املعروضة
من النقد األجنبي ،الذي يرتك أثر ًا عىل أسعار الرصف تبع ًا لكمية العوائد املرسبة
إىل السوق الدويل ،وهذا التأثري حيصل يف الدول التي تعتمد يف حتديد أسعار
رصف العملة فيها عىل الكميات املعروضة واملطلوبة منها.

ويف ضوء ما سبق ّ
حيمل احلكومة
فإن أي تغيري حيدث عىل أسعار الرصف فإنه ال ّ
أعباء إضافية وال خي ّفضها ،فعوائد صكوك املشاركة واملضاربة مرتبطة بعوائد
(((4عصفور ،مرجع سابق ،ص.345
(((4حممد ،عال ،مرجع سابق ،ص.9
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املرشوعات العامة املستثمرة فيها ،وقيمة الصكوك يوم اإلطفاء مرتبطة بقيمة
املرشوعات أيض ًا ،فكالمها ليسا ق َي ًام ثابتة يف ذمة احلكومة ،وبالتايل ال تتأثر املوازنة
العامة ،الفتكاك ذمة احلكومة عنهام ،فاإلجراء الذي تقوم به احلكومة هو مجع
حصيلة العوائد أو تقييم قيمة املرشوع يوم اإلطفاء ،ورصفهام بالعملة األجنبية،
بخالف لو كانا (العوائد وقيمة الصكوك) دين ًا ثابت ًا يف ذمة احلكومة فإهنا ستتكفل
وقتئذ بإعادة قيمهام مهام بلغ التغيري يف أسعار الرصف ،والذي قد يفاقم أو خي ّفض
من االلتزامات احلكومية عىل حساب املوازنة العامة.
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حتدث التغريات الطارئة عىل أسعار الرصف تأثري ًا عىل قيمة العوائد املوزعة إجياب ًا
وسلب ًا ،ومردود هذا التأثري يعود إىل نوع العملة املصدرة هبا الصكوك وهي التي
توزع هبا العوائد ،وبالتايل فإن التغريات تؤثر عىل حصيلة املستثمرين املحليني
حال حوزهتم للصكوك بالعملة األجنبية نظر ًا لقيامهم بعملية رصف العوائد إىل
العملة املحلية ،ويقع التأثري عىل املستثمرين األجانب حال حوزهتم للصكوك
بالعملة املحلية نظر ًا لرصف ما بحوزهتم من النقد املحيل إىل النقد األجنبي،
ونالحظ أن املفاضلة لدى املستثمرين لالستمرار يف االستثامر يف هذا النوع من
الصكوك تكون عند املقارنة بني العوائد املوزعة والتغريات احلاصلة يف أسعار
الرصف.
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الخاتمة
ً
أوال :النتائج
1 .1أكدت الدراسة أن االعتامد عىل الصكوك اإلسالمية كوسيلة لتمويل
املوازنة العامة حيتاج للسياسات والربامج واألهداف املعدة مسبق ًا ذات
الفاعلية إلحداث الدور االقتصادي والنقدي املرجو حتقيقه.

2 .2أظهرت الدراسة أن إصدار الصكوك السيادية لتمويل العجز يف املوازنة
العامة يبنى عىل تقدير التكاليف االجتامعية واالقتصادية ،وعىل دارسة
اآلثار واملآالت االقتصادية النامجة عن كل صك من بني أنواع الصكوك،
ووفق ًا لذلك فإن اختيار الصكوك بالنسبة للسلطات املالية ال يمثل عائق ًا
 ملا تتمتع به من مرونة يف التعامل مع إصدارها  -نظر ًا لتوفر املعلوماتالكافية عن املآالت التي حيدثها أي صك بمفرده.

3 .3أكدت الدراسة أن استخدام الصكوك يف تعبئة املدخرات لتمويل املوازنة
يؤثر عىل كمية النقود ،وعىل الظواهر االقتصادية.

4 .4أكدت الدراسة ّ
أن التمويل التضخمي حمصور يف جانب صكوك املشاركة،
ألن بعض اإلصدارات تساهم قيمتها بصورة مبارشة يف زيادة كمية النقود،
بينام توزيع عوائدها يعمل عىل إعادة توزيع الدخل ،ليس عىل حساب
التمويل التضخمي ،أما صكوك املضاربة فإهنا تستقطب املدخرات وحتفز
العجلة االقتصادية عرب جهازي اإلنتاج واالستهالك ،بحيث تعمل عىل
إعادة تدوير النقود ،فلذلك ال ينصح باستخدامها يف أوقات الكساد الذي
يتطلب زيادة يف املعروض النقدي ،وإنام ينصح باستخدامها للوصول إىل
مضاعف النقود أو مضاعف االستثامر.
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ً
ثانيا :التوصيات
تويص الدراسة  -بعد حتديد أثر كل من صكوك املشاركة واملضاربة عىل الكتلة
النقدية وعىل املؤرشات االقتصادية  -بمراعاة احلالة االقتصادية عند استخدام
صكوك املشاركة واملضاربة ألغراض متويل املوازنة العامة ،وفق االعتبارات
التالية:
1 .1زيادة إصدار صكوك املشاركة عند حالة الفجوة االنكامشية ،وزيادة إصدار
صكوك املضاربة عند حل مشكلة الفجوة التضخمية.

3 .3تويص الدراسة بتناول موضوع الصكوك السيادية عىل املستوى
االقتصادي الكيل لقياس تأثريها بصورة أكثر دقة ،للوصول إىل أسلوب
اقتصادي واضح فيام يتعلق باختيار نوع الصك السيادي ملعاجلة املشكالت
االقتصادية القائمة يف الدراسات املستقبلية.
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2 .2استخدام صكوك املشاركة يف احلاالت التي يكون فيها االقتصاد بحاجة إىل
التوسع يف الكتلة النقدية املتداولة ،واستخدام صكوك املضاربة يف أوقات
ما بعد اإلصدار النقدي ،أي يف األوقات التي يكون فيها االقتصاد بحاجة
إىل رفع مستوى اإلنتاج واالستثامر الكليني ،لتفادي عواقب الكتلة الزائدة
املضافة عىل كمية النقود املتداولة.
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المصادر والمراجع:
 -إسامعيل ،محزة مجال سليم ،أثر التمويل بالصكوك اإلسالمية عىل األداء املايليف املصارف اإلسالمية :دارسة فقهية قانونية تطبيقية ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة 2015 ،م.

 -األفندي ،حممد أمحد ،النظرية االقتصادية الكلية السياسة واملامرسة ،ط ،1األمني للنرش والتوزيع ،صنعاء ،اليمن.2012 ،

 -اجلارحي ،معبد عيل ،وأبو زيد ،عبد العظيم جالل ،أسواق الصكوكاإلسالمية وكيفية االرتقاء هبا ،بحث مقدم لندوة «الصكوك اإلسالمية،
عرض وتقويم»  2010/5/26م.

 -جالل الدين ،أدهم إبراهيم ،الصكوك واألسواق املالية اإلسالمية ودورمهايف متويل التنمية االقتصادية ،دار اجلوهرة للنرش والتوزيع ،ط .2014 ،1

 -خري الدين ،معطي اهلل ،ورفيق رشياق ،الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويلمشاريع التنمية االقتصادية ،بحث مقدم للملتقى الدويل «معوقات حتقيق
التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي جامعة قاملة اجلزائر يومي  3و4
ديسمرب .»2012

 -الدماغ ،زياد ،الصكوك اإلسالمية ودورها يف دعم املوازنة العامة من منظورالتمويل اإلسالمي ،بحث منشور يف جملة اإلسالم يف آسيا ،ماليزيا.2011 ،

 -داوود ،حسام عىل ،مبادئ االقتصاد الكيل ،دار املسرية للنرش والتوزيعوالطباعة ،ط ،4عامن ،األردن.2014 ،

 -دردوري ،حلسن ،سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة دراسةمقارنة اجلزائر  -تونس ،أطروحة دكتوراه غري منشورة.2014-2013 ،
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 -سلمى ،دوحة ،أثر تقلبات سعر الرصف عىل امليزان التجاري ،وسبل عالجها«دراسة حالة اجلزائر» ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،اجلزائر.2015 ،

 -رشياق ،رفيق ،معاجلة العجز يف املوازنة العامة ومتويل املرشوعات التنمويةباالعتامد عىل الصكوك اإلسالمية ،بحث منشور ،جملة االقتصاد الصناعي،
العدد  ،13ديسمرب.2017 ،

 -بني عامر ،زاهرة عىل حممد ،التصكيك ودوره يف تطوير سوق مالية إسالمية،رسالة ماجستري غري منشورة ،األردن.2008 ،

 -عصفور ،حممد شاكر ،أصول املوازنة العامة ،ط  ، 7دار املسرية للنرش والتوزيعوالطباعة ،عامن ،األردن.2015 ،

 -عيل ،أمحد جمذوب أمحد ،السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلةمع االقتصاد اإلسالمي ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،مكة املكرمة،
السعودية.2003 ،

 -قحف ،منذر ،السياسات املالية ودورها وضوابطها يف االقتصاد اإلسالمي،ط ،1دار الفكر املعارص ،بريوت ،لبنان.1999 ،

 -قحف ،منذر ،إيرادات امليزانية العامة للدولة اإلسالمية ،بحث منشور،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ورد يف كتاب السياسة االقتصادية يف
إطار النظام اإلسالمي ،املحرر :منذر قحف ،ط ،2السعودية.2001 ،

«International

 -قحف ،أساسيات التمـويل اإلســالمي ،الناشــر ،إرساب« Shariah Research Academy for Islamic Financeكواالملبور ،ماليزيا 2011 ،م.
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 -العبيدي ،إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم ،اخلصخصة بني االقتصاد اإلسالميواالقتصاد الوضعي دراسة مقارنة ،ط  ،1دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
اخلريي ،ديب.
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 -القري ،حممد عىل ،أحكام ضامن الصكوك وعوائدها ،ص ،5بحث مناقشيف ندوة الصكوك اإلسالمية عرض وتقويم يف جامعة امللك عبد العزيز
 ،2010/5/25-24ومنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر
اإلسالمي ،السعودية.2010 ،

 -حمفوظ ،فاطمة ،أثر السياسة املالية عىل سلوك بعض متغريات االقتصاد الكيلاجلزائري ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلزائر.2015 ،
- -قحام ،منى ،املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي 2006 ،م.

 -كردودي ،صربينة ،ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج املوازنة العامة للدولةيف االقتصاد اإلسالمي ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،اجلزائر.2014 ،

 -حممد ،عال السيد ،إدارة الدين العام :حتليل نظري مقارن ،بحث منشور،نسخة إلكرتونية.

 -حممد ،عبد اهلل عىل عجبنا فضل أمحد ،حمددات إصدار صكوك االستثامراإلسالمية من قبل منظامت األعامل :دارسة التجربة السودانية 2011-1998م،
أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،
السودان 2012 ،م.
 -مسعود ،دروايس ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالةاجلزائر ( ،)2004-1990أطروحة دكتوراه غري منشورة ،اجلزائر.2006-2005 ،

 -مصباح ،حراق ،كفاءة السياسة املالية ودورها يف التخصيص األمثل للموارددراسة حالة اجلزائر ،بحث منشور يف جملة ميالف للبحوث والدراسات،
العدد الرابع ،ديسمرب .2016

 -املنيع ،عبد اهلل ،الصكوك اإلسالمية جتاوز ًا وتصحيح ًا ،بحث منشور «جملةجممع الفقه اإلسالمي» ،جدة ،السعودية2010 ،م.
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 -املومني ،حممد ،عجز املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي وطرق عالجه،بحث منشور يف أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد اخلامس ،جامعة حممد
خضري بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،اجلزائر،
/10جوان.2014 /
 -نارص ،سلامن ،وبن زيد ،ربيعة ،الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل التنميةاالقتصادية ومدى إمكانية االستفادة منها يف اجلزائر ،بحث مقدم يف املؤمتر
الدويل «منتجات وتطبيقات املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية يومي
 5و 6ماي  »2014اجلزائر.

 -يونس ،شعيب ،دور الصكوك اإلسالمية يف دعم القطاعات االقتصادية،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،د.س.
- -تقارير ومعايري صادرة عن مؤسسات وهيئات.

 -توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية خمططهيئات الرقابة الرشعية ،ج 3من فتاوى اهليئة العليا للرقابة الرشعية للجهاز
املصــريف واملؤسســات املالية ،الصادر عن البـنك املركزي الــسوداين،
.2003 - 2002

 -هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معيار صكوكاالستثامر ،معيار رقم 2010 ،17م.

161

األثر االقتصادي للصكوك السيادية عند متويل املوازنة العامة
«صكوك املشاركة واملضاربة»

 -عبد النور ،عالم ،دور صناعة الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليديةيف تطوير التمويل املستدام ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلزائر.2012 ،
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الصكوك اإلسالمية ،التجارب والممارسات الدولية
عيسى يوسف بازينة
محاضر بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة مصراتة  -ليبيا

منى حسن اسميو
طالبة دراسات عليا بجامعة المرقب-ليبيا

ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/3/12م ،واعتمد للنشر في 2018/5/3م)

هدفت هذه الدراسة إىل استعراض أهم مالمح التجارب واملامرسات الدولية

يف إطار عمليات التصكيك اإلسالمي ،وذلك من خالل دراسة حاالت حمددة

لبعض هياكل الصفقات الرائدة التي عملت عىل إصدارها ماليزيا ،ودول اخلليج
العربية ،ودولة السودان ،كام تناولت استعراض وحتليل أهم التطورات يف حجم
اإلصدارات الدولية يف سوق الصكوك.

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ،وذلك ملالءمة هذا املنهج لطبيعة

الدراسة وأهدافها ،وتشري النتائج إىل أن منتجات الصكوك تعترب من أبرز األدوات
املالية املتوافقة وأحكا َم الرشيعة ،وأكثرها انتشار ًا يف األسواق املالية الدولية،
ويتضح ذلك من تنوع هياكلها ،وتطور حجم إصداراهتا إىل نحو ()979.209

مليار دوالر أمريكي ،ويف هذا ما يشري إىل زيادة حجم السيولة لدى املستثمرين،
163

الصكوك اإلسالمية ،التجارب
واملامرسات الدولية

الملخص:

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

والرغبة املتزايدة باالستثامر يف هذا النوع من األدوات .وعىل الرغم من التطلعات
اإلجيابية للصكوك اإلسالمية؛ إال أن العديد من التحديات الزالت تواجه سوق
الصكوك ،ومن بينها القصور يف درجات الشفافية ،ومستوى املخاطر الرشعية
الناجتة عن ختفيف مستوى الدعم باألصول ،وتلك املتعلقة بتسهيالت السيولة
والتعهد بالرشاء ،باإلضافة إىل تعدد املعايري واملقاييس واالختالفات يف طرق
التعامل ،وحمدودية التداول ،ونقص السيولة يف السوق الثانوية.

الكلمات المفتاحية :الصكوك اإلسالمية ،إصدارات الصكوك ،هياكل إصدار
الصكوك ،التجارب واملامرسات الدولية.
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Abstract:

This study aims at reviewing the most important features of the international
experiences and practices in the operation of Islamic Securitization; by
examining specific cases of some of the leading transaction structures
undertaken by Malaysia, the Gulf States and Sudan, also the research dealt

with reviewing and analyzing the most important developments in the volume
of international issuances in the Sukuk market.

The study used the descriptive analytical method which was suitable for the
nature and objectives of the study. The results show that the products of Sukuk
 التجارب،الصكوك اإلسالمية
واملامرسات الدولية

are among the leading financial instruments compliant with Islamic Shari’a
and widely spread across the global financial market as it is evidenced by its

variety of structures and the volume of issuances to reach about (979,209)
billion US dollar, which point out to the abundant liquidity and the increased

interest of the investors towards these types of instruments. Despite the
positive attitude towards Sukuk, there are many challenges faced by the

Sukuk market, among which are insufficient degree of transparency, the level
of Shariáh risk resulting from the low level of asset support, that of related

to liquidity facilities and commodity purchase undertaking in addition to the
diversity of standards, differences in trading methods, limited trading options,
and lack of liquidity in the secondary market.

Keywords: Islamic Sukuk, Sukuk issuance, structures of Sukuk issuance,
international experience and practices.
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المقدمة
لقد برزت الصناعة املالية اإلسالمية كواحدة من أهم جماالت املنافسة والتأثري
عىل األسواق املالية خالل العقدين املاضيني ،وأصبحت أدوات ومنتجات
التمويل اإلسالمي تشكل جانب ًا كبري ًا من الطلب عىل األصول املالية املتداولة
يف األسواق العاملية ،خصوص ًا بعد التطور الكبري يف تقنية منتجات سوق رأس
املال اإلسالمي ،ومن بينها األسهم املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية ،وصناديق
االستثامر اإلسالمية ،واألدوات املالية املرتبطة بالسلع ،ومنتجات الصكوك
اإلسالمية بأنواعها املختلفة ،وقد أدى هذا التنوع يف املنتجات اإلسالمية إىل
ٍ
وختصيص
تلبية رغبة العديد من املتعاملني يف األسواق املالية ،بتوزي ٍع أكثر عدالة،
كفء للموارد املتاحة.

وتشهد السوق املالية اإلسالمية يف هذا الوقت رواج ًا كبري ًا يف العديد من الدول
بعد ما أصبحت منتجات الصكوك متثل الرشحية األرسع نمو ًا يف سوق التمويل
اإلسالمي ،كام استطاعت الصكوك أن تفرض نفسها يف أسواق املال العاملية،
حيث بلغ إمجايل حجم إصداراهتا عاملي ًا نحو ( )979.209مليار دوالر((( .ويرتكز
سوق الصكوك بشكل واضح يف دول جنوب رشق آسيا ،ودول اخلليج العربية،
هذا النمو الرسيع يف سوق الصكوك جعل العديد من الدول تدمج التعامالت
اإلسالمية يف منظومتها املالية وتستهدف هبا السوق اجلديدة بغية حتقيق املزيد من
االزدهار والتقدم االقتصادي.
وهبذا أصبحت السوق املالية اإلسالمية جزء ًا ال يتجزأ من النظام املايل العاملي،
كام أن التوسع الذي يشهده التمويل اإلسالمي كشكل من أشكال الوساطة املالية
يعكس بال شك قدرته عىل مواجهة تغريات نمط الطلب ،وقدرته عىل الصمود
يف بيئة أكثر حتدي ًا ومنافسة ،وهو ما يشجع العديد من الرشكات العاملية عىل زيادة

(1) International Islamic financial Market (IIFM), Sukuk Report (7rd Edition) A Comprehensive study of the Global Sukuk Market, 2018.
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مشاركتها يف األسواق املالية اإلسالمية ،خاصة فيام يتعلق بسوق الصكوك،
وبالرغم من التوقعات اإلجيابية باستمرار نمو الصناعة املالية اإلسالمية ،إال
أن العديد من مؤيدهيا يرون بأن التمويل اإلسالمي جيب أن يركز عىل التطوير
واالبتكار يف هيكلية الصكوك لتكون قادرة عىل تلبية متطلبات تطوير البنية
التحتية ،وتطوير أسواقها يف ظل مفهومي املشاركة وتقاسم املخاطر ،والبعد
هبا عن دائرة املداينات وأدوات الدخل الثابت ،باإلضافة إىل تشجيع التداول،
وتطوير نظرية مناسبة للتقييم والتسعري تأخذ بعني االعتبار املبادئ األساسية
للوساطة املالية اإلسالمية.

 إىل أي حد يمكن اعتبار التنوع يف املامرسات والتجارب الدولية للصكوكتطلع ًا إجيابي ًا يف مسرية نجاحها؟

أهداف الدراسة
من أجل تقديم رؤية حول أهم ممارسات وآفاق التمويل اإلسالمي املتعلقة
بتطبيقات الصكوك ،فإن هذه الدراسة هتدف إىل:
1.1التعريف بامهية وأمهية الصكوك ،وذلك من خالل استعراضها ملدخل
نظرية الصكوك اإلسالمية.

2.2استعراض أهم التجارب الدولية املعارصة للصكوك ،بالرتكيز عىل حتليل
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لذا تأيت هذه الدراسة مسامهة يف تقديم بعض اإليضاحات حول املامرسات
والتجارب الدولية املتعلقة بالصكوك اإلسالمية ،باعتبارها من أهم األدوات
املالية املتوافقة مع الرشيعة ،والتي جترى عليها أكرب صفقات التداول بأسواق
التمويل اإلسالمي .وانطالق ًا مما سبق؛ ومن أجل إثراء النقاش الدائر يف الوسطني
األكاديمي واملهني حول أفضل املامرسات املتعلقة بسوق الصكوك ،فإن هذه
الدراسة تبحث بشكل رئييس يف اإلجابة عن التساؤل التايل:
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بعض هياكل الصفقات الرائدة التي عملت عىل إصدارها جمموعة من
الدول اإلسالمية (ماليزيا ،ودول اخلليج العربية) ،وتوضيح خطواهتا
العملية.

3.3استعراض أهم التطورات يف حجم اإلصدارات الدولية يف سوق الصكوك.

منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وذلك ملالءمة هذا املنهج لطبيعة
الدراسة وأهدافها ،حيث سيتم وصف واستقراء املفاهيم املتعلقة بالصكوك
باالعتامد عىل أدبيات الدراسة ،كام سيتم استعراض بعض التجارب واملامرسات
الدولية للصكوك ،وعرض وحتليل مؤرشات التطور والنمو يف حجم إصداراهتا
العاملية ،وذلك باالعتامد عىل التقارير الصادرة عن السوق املاليــة اإلسالمية
.)IIFM) International Islamic Financial Market

هيكلة الدراسة

من أجل حتقيق أهداف الدراسة ،وبحث ًا يف اإلجابة عن سؤاهلا الرئييس؛ تم تنظيم
وهيكلة ما تبقى منها عىل النحو التايل :خصص القسم األول منها الستعراض
املفاهيم النظرية املتعلقة بالصكوك ،من حيث بيان تعريفها؛ وأنواعها؛ وبيان
أوجه التشابه واالختالف بينها وبني غريها من األدوات املالية األخرى .أما
القسم الثاين من هذه الدراسة فيستعرض جانبني مهمني :األول؛ يتناول تطبيقات
الصكوك ،ويقدم عرض ًا ألهم التجارب الدولية املعارصة للصكوك ،وذلك من
خالل استعراض وحتليل بعض الصفقات املهمة التي تم إصدارها من بعض
دول رشق آسيا ،ودول اخلليج العربية ،وخيتص اجلانب الثاين باستعراض أهم
التطورات يف حجم إصدارات الصكوك الدولية .وأخري ًا يعرض القسم األخري
منها خالصة الدراسة وتوصياهتا.
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المبحث األول :المفاهيم النظرية للصكوك
المطلب األول :تعريف الصكوك

الصكوك لغة مجع صك ،وتعني الشهادات((( ،واصطالح ًا تشري للداللة عىل
األوراق املالية اإلسالمية((( ،وتعرف بأهنا شهادات تثبت ملكية حصة شائعة يف
أصل معني أو يف مرشوع جتاري((( .وملزيد من التوضيح نستعرض فيام ييل بعض
تعريفات الصكوك األكثر شيوع ًا ،والتي سامهت يف تقديمها املؤسسات واملنظامت
الدولية الداعمة للصناعة املالية اإلسالمية ،والتي أصبحت حتظى بقبول واسع يف
أدبيات التمويل اإلسالمي.

عرف جممع الفقه اإلسالمي الدويل
لقد ّ
الصكوك يف دورته الرابعة ( )1988يف قراره بشأن سندات املقارضة عىل أهنا :هي
أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس مال ِ
القراض (املضاربة) بإصدار صكوك
ملكية برأس مال املضاربة عىل أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسامء
أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصص ًا شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول
وعرف جممع الفقه اإلسالمي مبدأ التصكيك
إليه ،بنسبة ملكية كل منهم فيه(((ّ .
(التسنيد) الذي تقوم عليه فكرة الصكوك يف دورته اخلامسة عرشة ( )2004بأنه:
عملية إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية عىل مرشوع استثامري يدر دخ ً
ال(((.
عرفت هيئة األوراق املالية املاليزية )SCM) Securities Commission Malaysia
وَ
الصكوك عام ( )2004بأهنا :وثيقة أو شهادة متثل قيمة أصل(((.
International Islamic Fiqh Academy

(4) ISRA, 2011, Ibid.

(((جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار رقم  )3/4( 30بشأن سندات املقارضة وسندات االستثامر ،الدورة ( 23 - 18 ،)4مجادي اآلخرة 1408هـ،
املوافق لـ  11-6شباط /فرباير 1988م.
((( جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار رقم  )3/15( 137بشأن صكوك اإلجارة ،الدورة ( 19-14 ،)15املحرم 1425هـ ،املوافق  11-6آذار
(مارس)2004 ،م.
(7) ISRA, 2011, Op. Cit.

169

الصكوك اإلسالمية ،التجارب
واملامرسات الدولية

((( ابن منظور ،مجال الدين ،لسان العرب ،باب املادة (صك) ،املكتبة اإللكرتونية الشاملة.

(3) International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Islamic Financial System: Principles & Operations, 2011.
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أما جملس اخلدمات املالية اإلسـالمية
فقد عرف الصكوك عام ( )2009بأهنا :مجـــع صك ويشار هلا عادة بالسندات
اإلسالمية ،حيث يمثل الصك حق ملكية لنسبة مئوية شائعة يف موجودات
عينية ،أو جمموعة خمتلطة من املوجودات ،أو يف موجودات مرشوع حمدد أو نشاط
استثامري معني ،ويشرتط أن يكون املرشوع أو النشاط متفق ًا مع أحكام ومتطلبات
الرشيعة(((.
)IFSB) Islamic Financial Services Board

وجاء يف املعايري الرشعية ( )2015الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية Accounting and Auditing Organization for Islamic
) Financial Institutions (AAOIFIبأن الصكوك وثائق متساوية القيمة متثل حصص ًا
شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مرشوع معني أو
نشاط استثامري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب
وبدء استخدامها فيام ُأصدرت من أجله(((.

ويالحظ أن تعريف هيئة األوراق املالية املاليزية ( )SCMيقدم إطار ًا واسع ًا ملفهوم
الصكوك مقارنة بغريها من التعريفات املقابلة ،حيث وصفت  SCMالصكوك
بأهنا وثائق أو شهادة متثل قيمة األصل ،ودون اإلشارة إىل نوعية وخصائص
هذه األصول ،ويف املقابل ال تعرتف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ( )AAOIFIباألصول املالية ضمن األصول التي ُيسمح هبيكلتها
وتداوهلا عن طريق الصكوك ،وهذا ما أجازته هيئة األوراق املالية اإلسالمية
املاليزية ( )SCMوالتي من بينها حاالت تداول الصكوك القائمة عىل أساس
حسابات القبض للمداينات ،لذا نجد أن الدراسات احلديثة متيل إىل تعريف هيئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( )AAOIFIمن حيث الشمولية
والوصف الدقيق للصكوك.
((( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املعيار رقم ( ،)7متطلبات كفاية رأس املال للصكوك ،والتصكيك ،واالستثامرات العقارية2009 ،م.
((( هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعيار رقم ( ،)17صكوك االستثامر2015 ،م.
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المطلب الثاني :تصنيفات الصكوك وأنواعها

تعرف صكوك التمويل بأهنا وثائق متساوية القيمة متثل حصص ًا ممولة مللكية
موجودات ،وهي غري قابلة للتداول ،ويمكن تصنيفها إىل ما ييل:
 .1صكوك المرابحة

تعرف صكوك املرابحة عىل أهنا وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل رشاء
( ((1قرار املؤمتر الوطني العام رقم ( )4لسنة 2016م بشأن قانون الصكوك ،طرابلس ،ليبيا.
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املطورة ،وعقودها
اختلفت التقسيامت املتعلقة بالصكوك تبع ًا الختالف هياكلها ّ
موحد للصكوك ،وبحسب ما
الرشعية ،وال يوجد إىل حد هذا الوقت تصنيف ّ
أشارت إليه هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ()AAOIFI
إىل وجود أكثر من أربعة عرش نوع ًا من الصكوك .ويف إطار هذا التعدد ُقسمت
الصكوك إىل نوعني رئيسيني مها :الصكوك القابلة للتداول ،والصكوك غري
القابلة للتداول ،ويندرج حتت هذين النوعني الرئيسيني جمموعة من التقسيامت
الفرعية .ومن ضمن التصنيفات أيض ًا ما يأخذ يف اعتباره العقود الرشعية أساس ًا
للتقسيم ،ويف هذا اجلانب قسمت الصكوك إىل أربعة أقسام هي :الصكوك املبنية
عىل الوكالة ،والصكوك املبنية عىل التأجري ،والصكوك املبنية عىل البيع ،والصكوك
املبنية عىل املشاركة .باإلضافة إىل التصنيف الذي يستند إىل ملكية األصول حمل
التصكيك ،وبحسب هذا املعيار قسمت الصكوك إىل نوعني رئيسني مها :الصكوك
املدعمة باألصول ،والصكوك املبنية عىل األصول .كام تصنف الصكوك بحسب
اعتبارات أخرى كمدى قابليتها للتبديل والتحويل ،وجهة اإلصدار (رشكات/
حكومات) .وبالنسبة هلذه الدراسة فقد اعتمدت يف تقسيمها للصكوك عىل
التصنيف الذي أشار إليه القانون الليبي رقم ( )4لسنة  2016م بشأن الصكوك
اإلسالمية وبحسب ما ييل(:((1
ً
أوال :صكوك التمويل
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سلعة املرابحة ،وتصبح السلعة مملوكة حلملة الصكوك( ،((1حيث إن اهلدف من
إصدار هذه الصكوك هو متويل عقد بيع بضاعة مرابحة ،كاملعدات واألجهزة،
وتصدر هذه الصكوك عن الرشكة املنشئة (املصدرة بصفتها مديرة إصدار)،
ويف الغالب ما تكون مؤسسة مالية كالبنوك مثالً ،ومن ثم تُستخدم حصيلة
الصكوك يف متويل بضاعة املرابحة ،ويصدر هذا النوع لتمويل الرشكات اإلنتاجية
باألصول ،ومن بينها متويل رشاء السفن والطائرات ،وإنشاء حمطات توليد الطاقة
مما ال ترغب الرشكة املنشئة يف متويله من مواردها العادية(.((1
 .2صكوك االستصناع

تعرف صكوك االستصناع عىل أهنا وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة
االكتتاب هبا يف تصنيع السلعة ،ويصبح املصنوع مملوك ًا حلملة الصكوك(.((1
وعليه فصكوك االستصناع متثل حصة شائعة يف ملكية السلعة املصنعة ،ويف ثمنها
بعد تسليمها للرشكة املتمولة ،ويتحقق عائد هذه الصكوك بالفرق ما بني تكلفة
تصنيع السلعة ،وقيمتها السوقية الناجتة عن عملية البيع ،حيث يمكن استعامل
هذا النوع من الصكوك لتمويل رأس املال العامل للمرشوعات االستثامرية
مرتفعة اجلدوى ،إضافة إىل أهنا تسمح بتمويل مرشوعات البنية التحتية.
 .3صكوك السلم

عرفت املعايري الرشعية صكوك السلم عىل أهنا وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها
ّ
لتحصيل رأس مال السلم ،وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوك(.((1
وتعترب صكوك السلم أداة متميزة جلذب املوارد املالية للحكومات والرشكات
العاملة يف القطاعات اإلنتاجية (الزراعة ،والصناعة ،وجتارية) ،فمن ثمن بيع

( ((1هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية2015 ،م ،مرجع سبق ذكره.
( ((1حميسن ،فؤاد حممد ،الرشكة ذات الغرض اخلاص ،جملة الدراسات املالية واملرصفية ،املجلد  ،21العدد 2013 ،1م ،ص .29 - 24
( ((1هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية2015 ،م ،مرجع سبق ذكره.
( ((1هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية2015 ،م ،مرجع سبق ذكره.
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بضاعة آجلة تستطيع الرشكات أن ُت ِّول عمليات اإلنتاج( ،((1إضافة إىل أهنا تلبي
حاجة الرشكات يف تأمني احلصول عىل املواد األولية وقت احتياجها بالسعر
املناسب(.((1
 .4صكوك اإلجارة

( ((1بن عامرة ،نوال ،الصكوك اإلسالمية ودورها يف تطوير السوق املالية اإلسالمية :جتربة السوق املالية اإلسالمية الدولية ،البحرين ،جملة الباحث،
العدد 2011 ،9م.
( ((1احلنيطي ،هناء حممد ،دور الصكوك اإلسالمية يف التنمية االقتصادية :دراسة حالة بنك ديب اإلسالمي ،جملة دراسات :العلوم اإلدارية ،املجلد ،42
العدد 2015 ،2م ،ص .565-553 :
( ((1رفيق ،رشياق ،الصكوك اإلسالمية كمقرتح متوييل لتوسيع املشاركة الشعبية يف عملية التنمية االقتصادية :التجربة املاليزية والسودانية ،بحث مقدم
إىل مؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي ،جامعة الريموك ،أربد ،األردن 13 - 12 ،نوفمرب2013/م ،ص.346 - 323 :
( ((1السحيباين ،حممد إبراهيم ،هيكلية الصكوك اإلسالمية :عرض مقدم حللقة نقاش الصكوك اإلسالمية التي تنظمها وحدة البحوث بكلية الرشيعة،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية2008 ،م.
( ((1محاد ،نزيه ،يف فقه املعامالت املالية واملرصفية املعارصة ،دار القلم ،دمشق ،سوريا2007 ،م ،ط  ،1ص.321-319 :
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تعرف صكوك اإلجارة عىل أهنا وثائق متساوية القيمة (متامثلة) مشاعة يف ملكية
معمرة مرتبطة بعقود إجارة ،أو متثل عدد ًا متامث ً
ال من وحدات
منافع أعيان َّ
خدمة موصوفة يف الذمة تقدّ م من ملتزميها حلامل الصك يف وقت مستقبيل(.((1
كام عرفت بأهنا :أوراق مالية حمددة املدة ،متثل حصص ًا شائعة يف ملكية منافع
أو أعيان مؤجرة ،ختول مالكها حقوق ًا ،وحتمله مسؤوليات بمقدار ملكيته(.((1
وتتمتع هذه الصكوك بمرونة كبرية ،سوا ًء عىل مستوى متويل املرشوعات ،أو
من حيث اجلهات املستفيدة من التمويل ،إضافة إىل أهنا تتمتع باستقرار يف السعر
وبدرجة عالية من التأكد املسبق بمقدار العوائد مقارنة بغريها من الصكوك(.((1
ويندرج حتت الصكوك املبنية عىل التأجري ثالثة أنواع رئيسية منها؛ صكوك
ملكية األعيان القابلة للتأجري ،والتي تصدر عىل أساس عقدي البيع واإلجارة،
وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل رشاء عني قابلة للتأجري (مؤجرة أو موعود
باستئجارها) ،ومتثل الصكوك حصة شائعة يف ملكية هذه األعيان املؤجرة (رقبة
العني ،ومنفعتها) ،ويف دفعات أقساط اإلجارة بعد عملية التأجري ،وحتسب عوائد
املجمع الرتاكمي ألقساط التأجري ،باإلضافة إىل حصيلة
هذه الصكوك عىل أساس
ّ
عملية البيع بعد التصفية.
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ويمكن أن تكون صكوك اإلجارة مصدَ رة عىل أساس ملكية منافع األعيان القابلة
إلعادة التـأجري ،والتي تستخدم حصيلتها يف متويل رشاء منفعة عني موجودة أو
موصوفة يف ذمة املؤجر ،ومتثل الصكوك حصة شائعة يف ملكية منفعة العني دون
رقبتها ،ويف أجرهتا بعد إعادة تأجريها (من الباطن) ،و يتحقق عائد هذه الصكوك
بالفرق بني ثمن رشاء اخلدمة وبيعها .وقد تصدر صكوك اإلجارة أيض ًا عىل
أساس عقد إجارة اخلدمات ،والتي تستخدم حصيلتها يف متويل رشاء خدمات
ثم ُيعاد بيعها للراغبني يف احلصول عىل هذه اخلدمات .ومتثل صكوك
معينةّ ،
إجارة اخلدمات حصة شائعة يف ملكية اخلدمة ،وهي التزام يف ذمة مقدم اخلدمة
قبل بيعها ،ويف ثمنها بعد بيعها ،والفرق بني ثمن رشاء اخلدمة وثمن بيعها هو
عائد محلة الصكوك(.((2
ً
ثانيا :صكوك االستثمار
تعرف صكوك االستثامر بأهنا وثائق مساوية القيمة متثل حصص ًا شائعة يف
أوعية استثامرية خمتلفة ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك ،وبدء استخدامها فيام
أصدرت من أجله ،وتنقسم إىل ما ييل:
 .1صكوك المضاربة

عرفت املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
ّ
( )AAOIFIصكوك املضاربة بأهنا أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها
الستخدام حصيلتها يف إنشاء مرشوع ،أو تطوير مرشوع قائم ،أو متويل نشاط،
ويصبح املرشوع أو موجودات النشاط ملك ًا حلملة الصكوك يف حدود حصصهم،
وتدار عىل أساس املضاربة الرشعية .وتأخذ صكوك املضاربة صور ًا متنوعة؛
فيمكن أن تكون يف صورة مطلقة ،حيث ال خيصص فيها محلة الصكوك مرشوع ًا
خيول للمضارب (الرشكة املصدرة) صالحيات اختيار املرشوع
معين ًا وإنام ّ
( ((2قرار املؤمتر الوطني العام رقم ( )4لسنة 2016م بشأن قانون الصكوك ،طرابلس ،ليبيا.
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املناسب حسب خربته ،بحيث ال تلتزم جهة اإلصدار بأي نوع من القيود ،ويكون
هلا احلق يف االستثامر املطلق بال قيود ،ويمكن أن تكون يف شكل صكوك مقيدة،
حيث خيصص محلة الصكوك مرشوع ًا معين ًا لالستثامر بأموال املضاربة فال حيق له
اخلروج عنها ،وحمددة بمدة زمنية معينة حسب عمر املرشوع ،حيث تقيد اجلهة
املصدرة بقيود إن خالفتها تعترب متعدية وضامنة(.((2
 .2صكوك الوكالة باالستثمار

 .3صكوك المشاركة

عرفت املعايري الرشعية صكوك املشاركة بأهنا وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها
الستخدام حصيلتها يف إنشاء مرشوع استثامري أو تطوير مرشوع قائم أو متويل
نشاط عىل أساس عقد من عقود املشاركة ،ويصبح املرشوع أو موجودات
املرشوع ملك ًا حلملة الصكوك يف حدود حصصهم ،وتدار الصكوك عىل أساس
املشاركة .وتأخذ صكوك املشاركة العديد من الصور املتنوعة؛ فقد تكون يف شكل
صكوك مشاركة دائمة( ،بشكل يتشابه إىل حد كبري مع األسهم) ،أو قد تكون يف

( ((2بن عامرة2011،م ،مرجع سبق ذكره.
( ((2هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية2015 ،م ،مرجع سبق ذكره.
( ((2الدماغ ،زياد جالل ،الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،ط ( ،)1عامن ،األردن2012 ،م.
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ُعرفت صكوك الوكالة باالستثامر من قبل املعايري الرشعية الدولية عىل أهنا وثائق
مشاركة متثل مرشوعات تدار عىل أساس الوكالة باالستثامر بتعيني وكيل من محلة
الصكوك إلدارهتا .واملصدر هلا (املتمول) يعرض نفسه وكي ً
ال حلملة الصكوك
يتوىل االستثامر نياب ًة عنهم بإذهنم وتوكيلهم ،ويتقاىض ُمصدر الصكوك (الوكيل)
أجر ًا حمدد ًا معلوم ًا مضمون ًا نظري جهده( ،((2ويمكن االستفادة من هذا النوع
يف كافة تطبيقات الصكوك وأنواعها ،ويمكن إصدارها من قبل القطاع العام،
والقطاع اخلاص ،والقطاع اخلريي ،هبدف تعبئة املوارد املالية الالزمة ،لتمويل
املرشوعات االقتصادية(.((2
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صورة صكوك مشاركة مؤقتة ،بحيث متثل هذه الصكوك مرشوع ًا يكون حمدد ًا
بمدة زمنية معينة ،وتسرتد قيمتها (االسمية أو السوقية) خالل هذه املدة بالتدريج
(حيصل محلة الصكوك عىل جزء من القيمة االسمية للصك يف فرتات توزيع
األرباح حتى يتم اسرتداد كامل القيمة االسمية أو السوقية للصك واألرباح)،
ومن خالل توزيع أرباح التصفية عىل املستثمرين يتم إطفاء الصكوك(.((2
المطلب الثالث :التشابه واالختالف بين األدوات المالية التقليدية والصكوك

باعتبار أن الصكوك متثل أدوات متويل ،فمن الطبيعي أن تتفق يف بعض األمور
التنظيمية واإلجرائية مع بقية األدوات املالية األخرى كالسندات واألسهم،
ولكن بالنظر عىل أهنا أدوات متويل مهيكلة بام يتوافق وأحكام الرشيعة ،فبالتايل
جيب أن تكون ترتيباهتا خالية من املخالفات الرشعية (الربا والغرر) ،وهو جوهر
ما يميزها عن بقية األدوات املالية األخرى(.((2
وتشرتك الصكوك والسندات يف أن كليهام يمثل أوراق ًا مالية قابلة للتداول،
وباعتبارمها مصدر ًا من مصادر التمويل اخلارجي ،كام يتفقان يف العديد من
األمور التنظيمية واإلجرائية التي تتطلبها عملية اإلصدار ،والتي من بينها
البيانات املتعلقة برأس املال ،ومدة اإلصدار ،ووكيل الدفع ،والويص وغريها من
أوجه االتفاق .ويف ذات الوقت نجد أن األسهم تتفق مع الصكوك يف أهنا تقوم
عىل أصول حقيقية ،ومتثل حصص ًا شائعة يف موجودات الرشكة ،ويف حصول
املستثمرين عىل عوائد دورية(.((2
وفيام يتعلق بخاصية التداول نجد أن الصكوك تعتمد عىل طبيعة األصل ،فمنها
ما يكون قاب ً
ال للتداول ومنها غري قابل للتداول ،ويف املقابل فإن األسهم تتصف
بقابليتها للتداول يف مجيع أنواعها ،إضافة إىل أن املعاملة املحاسبية اخلاصة

( ((2الدماغ2012،م ،املرجع السابق.
( ((2البقمي ،نجالء حممد ،خماطر الصكوك وآليات التحوط منها ،دراسة تطبيقية لصكوك رشكة متعثرة ،رسالة ماجستري مدعومة من برنامج دعم
أبحاث ورسائل طالب الدراسات العليا يف كريس سابك لدراسات األسواق املالية اإلسالمية2013 ،م.
( ((2املنيع ،عبد اهلل ،الصكوك اإلسالمية جتاوز ًا وتصحيح ًا ،ندوة الصكوك اإلسالمية 25 - 24 ،مايو2010/م.
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بالصكوك قد تكون خارج امليزانية ،عىل عكس األسهم التي تعامل داخل امليزانية،
وبالنظر إىل درجة املخاطرة نجد أن مستوى خماطر االستثامر يف األسهم مرتفعة،
أما بالنسبة للصكوك فدرجة خماطرها ختتلف بحسب هيكل صفقة التوريق،
وصيغة استثامر األصول ،واجلدارة االئتامنية للمصدر.
ولعل ما يميز الصكوك اإلسالمية عن السندات الشكل القانوين الذي تتخذه
الصكوك ،ففي حني نجد أن السندات تتمثل يف شكل قروض بكوبونات ثابتة يتم
حتديدها مسبق ًا يف العقد ،نجد أن الصكوك ممثلة بحصص شائعة يف موجودات
طبق ًا ملبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة ،إضافة إىل االختالف يف آلية التداول التي
تعتمدها الصكوك ،حيث إن قابليتها للتداول تكون يف أنواع حمددة ،وبالتايل فهي
ختتلف عن السندات التي تعترب قابلة للتداول ،وتتعدد االختالفات بينهام يف كثري
من األمور األخرى؛ كاختالف العالقات التعاقدية بني املصدرين واملستثمرين(.((2

يستعرض هذا القسم أهم التجارب الدولية املعارصة للصكوك ،وذلك من
خالل الرتكيز عىل استعرض وحتليل بعض الصفقات املهمة التي تم إصدارها
يف دول رشق آسيا ،ودول اخلليج العربية ،ومن أجل تقديم نظرة عامة عن
مؤرشات التطور والنمو يف حجم إصدارات الصكوك العاملية ،فإن الدراسة
ستستعرض أيض ًا أهم التطورات يف حجم إصدارات الصكوك الدولية،
وذلك باالعتامد عىل التقارير الصادرة عن السوق املالية اإلسالمية الدولية
(.International Islamic financial Market (IIFM
( ((2أبو مسامح ،عبد اهلل سليامن ،خماطر الصكوك اإلسالمية وتقييم دور أدوات اهلندسة املالية يف إدارهتا :دراسة تطبيقية عىل صكوك املشاركة
واملضاربة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة جنان ،طرابلس ،لبنان2012 ،م.
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المبحث الثاني :التطبيقات العملية ومؤشرات التطور والنمو في الصكوك
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المطلب األول :التجارب والممارسات الدولية للصكوك
هناك العديد من التجارب العاملية الرائدة يف جمال إصدار الصكوك ،والتي تُؤكد
قدرهتا عىل متويل املرشوعات التنموية الكربى يف خمتلف دول العامل ،ويف هذا
اخلصوص سعت ماليزيا ودول اخلليج والرشق األوسط إىل إجياد إطار قانوين
منظم إلصدارات الصكوك ،يوفر للجهات واملؤسسات الراغبة باالستثامر
يف الصكوك درجة من التنظيم واألمان ،وهو ما ساهم بدوره إىل تزايد حجم
اإلصدارات ،وحتقيق معدالت نمو غري مسبوقة للصكوك ،واعتربت مؤخر ًا أحد
أهم األدوات املالية التي تشهد معدالت نمو متسارعة ،سواء عىل مستوى البلدان
اإلسالمية (ماليزيا ،وإندونيسيا ،واإلمارات ،والسعودية ،وقطر ،والبحرين،
وتركيا) ،أو حتى عىل مستوى الدول الغربية (أملانيا ،وإنجلرتا ،والواليات
املتحدة األمريكية) ،وأصبحت من أهم مصادر متويل احلكومات والرشكات
العاملة بالقطاعات االقتصادية املختلفة ،وذلك ملا تتميز به من مرونة واضحة من
حيث العائد واملخاطرة ،فتعدد هياكل الصكوك يمنحها تنوع ًا يف مصادر حتقيق
العوائد مع اختالف يف مستويات املخاطر ،وسنستعرض فيام ييل أهم التجارب
الدولية الناجحة يف إصدارات الصكوك.
ً
أوال :تجربة البنك اإلسالمي للتنمية

يعترب البنك اإلسالمي للتنمية ( )Islamic Development Bankمؤسسة مالية دولية،
أنشئت ببيان صادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول اإلسالمية ،والذي عقد يف مدينة
جدة عام  1973م ،وبدأ العمل به رسمي ًا عام  1975م ،هبدف دعم التنمية االقتصادية
للدول وفق ًا ملبادئ الرشيعة ،وذلك من خالل ترسيخ مبدأ التضامن اإلسالمي
والتعاون املشرتك بني الدول اإلسالمية ،وقد حتصل البنك اإلسالمي للتنمية
عىل تصنيف ائتامين ممتاز (  ) AAA- Aaa -AAAمن ثالث وكاالت تصنيف دولية
كربى مثل موديز ( )Moody’sو استاندرد آند بورز ( )Standard and Poor’sوفيتش
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( ((2قندوز ،عبد الكريم ،حتليالت ملعوقات سوق الصكوك باململكة العربية السعودية وأساليب تفعيلها :دراسة مقارنة لسوق الصكوك باململكة
وسوق الصكوك بدول جملس التعاون اخلليجي وسوق الصكوك املاليزية ،بحث مقدم إىل مؤمتر كليات إدارة األعامل بجامعات دول جملس التعاون
اخلليجي ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،السعودية 17-16 ،فرباير2014 ،م.

(29) Haneef, R. From Asser-backed to asset light Structures: The Intricate of Sukuk ISRA International journal Islamic Finance, 2009, 103-126.
(30) Haneef, 2009, Ibid.
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( ،)Fitchواعتربته جلنة بازل للرقابة املرصفية واملفوضية األوروبية مرصف ًا إنامئي ًا
متعدد األطراف خالي ًا من املخاطر(.((2
ويقوم البنك اإلسالمي للتنمية بتعبئة املوارد من قبل الرشكات يف الدول األعضاء
عن طريق أدوات متويل متنوعة ومتوائمة مع الرشيعة ،ومن بينها الصكوك ،حيث
يعترب البنك اإلسالمي للتنمية نقطة مرجعية هامة لغريه من املؤسسات يف جمال
إصدار الصكوك .وأطلق البنك أول إصداراته عام  2003م ليخترب جدوى هيكل
مقرتح لصكوك تستند إىل توريق حمفظة من األصول املختلطة ،فأصدر بنجاح
صكوك استثامر بقيمة ( )400مليون دوالر أمريكي ،عن طريق رشكة التضامن
املحدودة (رشكة ذات غرض خاص) لفرتة استحقاق مدهتا مخس سنوات،
واشتملت حمفظة األصول يف صفقة توريق البنك اإلسالمي للتنمية أصول إجارة
شكلت ما نسبته ( )% 65.8من حجم املحفظة ،وحسابات قبض لعمليات مرابحة
واستصناع شكلت ( ،((2()% 34.2وملا كانت أصول اإلجارة يمكن حتويلها من
قبل البنك اإلسالمي للتنمية بحرية بأي سعر ،فقد متكن هبذه اهليكلة من حتويل
حسابات القبض أيض ًا .وعىل الرغم من أن حسابات القبض وصيغ الديون
األخرى ال يمكن إحالتها إال بالقيمة نفسها وفق مقتىض الرشيعة ،فإنه إذا ُخلطت
باألصول العينية يف حمفظة واحدة يمكن بيع تلك املحفظة كلها بأي سعر كان(.((3
وقد متت هيكلة صكوك البنك اإلسالمي للتنمية عىل النحو التايل:

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

شكل ( )1هيكل صكوك االستثمار المصدر من طرف البنك اإلسالمي للتنمية 2003م

املصدرInternational Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Islamic Capital:
Markets: Principles & Operations, 2015

وأصدر البنك اإلسالمي للتنمية اإلصدار الثاين من صكوك االستثامر سنة 2005م
بقيمة ( )500مليون دوالر أمريكي ،ثم تالها اإلصدار الثالث سنة 2008م بقيمة
( )400مليون رنجيت ماليزي ،وبقيمة ( )850مليون دوالر أمريكي لإلصدار
اخلامس سنة 2009م(.((3
واستمرت مسرية البنك اإلسالمي للتنمية يف إصدار الصكوك ومن أهم
إصداراته مؤخر ًا ،ويف إطار برنامج إصدارات الصكوك املتوسطة األجل ،أصدر
البنك اإلسالمي سنة 2016م صكوك ًا بقيمة ( )1.25مليار دوالر أمريكي ،تستحق
بعد مخس سنوات من تاريخ اإلصدار ،وقد عهد البنك اإلسالمي إلدارة هذا
اإلصدار لعدد من البنوك التجارية ،أما من حيث طبيعة اجلهات املشاركة فقد
شكلت البنوك املركزية واجلهات احلكومية ( )% 90من املستثمرين النهائيني ،يف
(31) http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://26564d04a363faea61b5b77528c0dbac&guest_user=idb_ar
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حني حتصلت البنوك املشاركة يف الصفقة عىل ( )% 10من حجم اإلصدار النهائي،
ويرتأس صفقة هذا اإلصدار اإلصدارات العاملية من حيث احلجم مقارنة بغريها
من اإلصدارات.
ً
ثانيا :التجربة الماليزية

( ((3الدماغ2012 ،م ،مرجع سبق ذكره.
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تعد ماليزيا من الدول املتقدمة يف تطوير وابتكار العديد من املنتجات املالية
اإلسالمية ،وأبرزها الصكوك ،حيث تعترب من أوائل الدول الرائدة يف صناعة
الصكوك العاملية ،وذلك المتالكها سوق ًا متطورة للتمويل اإلسالمي ،جعلها
تسيطر من خالله عىل صناعة الصكوك ،لتحتل املرتبة األوىل من حيث حجم
اإلصدارات العاملية ،وشكلت إصداراهتا ما يقارب من ثلثي قيمة الصكوك يف
العامل ،ومن أمهها تلك اإلصدارات التي استخدمتها احلكومة املاليزية يف متويل
عمليات إنشاء وتطوير املرشوعات العمالقة يف جمال البنية التحتية واملشاريع
التنموية مثل :إنشاء املطارات ،والطرق الرئيسية ،وعمليات التنقيب عن الغاز،
وصناعة البرتوكيامويات وغريها ،والتي كانت جتربة ناجحة دفعت بامليزيا
مع جمموعة من اإلصالحات االقتصادية ملرحلة كربى من النمو االقتصادي
والتنمية(.((3
وقد أنشأت ماليزيا سوق الصكوك عام  1996م من خالل رشكة الرهن العقاري
الوطنية املاليزية ،تتابعت بعدها إصدارات الصكوك ،ففي عام 1997م أصدرت
رشكة خزانة االستثامرية أول صكوك قابلة للتداول بقيمة ( )750مليون دوالر
أمريكي ،وملدة  5سنوات .ثم قامت احلكومة املاليزية يف عام  2002م بإصدار أول
صكوك سيادية هلا عن طريق رشكة صكوك ماليزيا الدولية ،وكانت صكوك
اإلجارة املاليزية هذه أول صكوك تدرج يف سوق األوراق املالية يف لوكسمبورج
( ،)Luxembourg Stock Exchangeوتصنف من قبل موديز ( )Moody’sو استاندرد
آند بورز ( .)Standard and Poor’sوقد طرح اإلصدار البالغ قيمته ( )600مليون
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دوالر أمريكي عىل املستوى العاملي للمستثمرين اإلسالميني والتقليديني ،وتعد
الصكوك املاليزية تطور ًا ذا أمهية ألهنا نجحت يف وصل مفهوم صكوك اإلجارة
باملامرسات التقليدية للسندات كاإلدراج يف األسواق املالية ،والتصنيف ،واملقاصة
املركزية(.((3
و ُدعمت الصكوك املاليزية بأصول عقارية شملت مبنى املكاتب التابعة لرئيس
الوزراء وجمموعة من املراكز الصحية بمدينة  Klangكأصل يف هذه الصفقة.
وبحسب ما هو معمول به يف ماليزيا ،حيتفظ مفوض األرايض االحتادية بأمالك
احلكومة املاليزية ،لذلك ومن أجل إمتام هذه الصفقة تم بيع حقوق االنتفاع من
هذه األصول فقط إىل الرشكة ذات الغرض اخلاص (صكوك ماليزيا الدولية)،
ويعني بيع حقوق االنتفاع أن مفوض األرايض االحتادية ال يزال يملك قانون ًا
األصول ،وهو ما يعني أن ملكية املستثمرين (محلة الصكوك) تتحد فقط بملكية
املنفعة حمل التصكيك ،وبعبارة أخرى يعد احتاد ماليزيا جمرد ويص عىل األصول،
وقد قامت الرشكة ذات الغرض اخلاص بتمويل عملية الرشاء عن طريق إصدار
صكوك متثل ملكية حقوق االنتفاع باألصل ،وقامت الرشكة ذات الغرض
اخلاص (نيابة عن املستثمرين) بتأجري األصول إىل احلكومة املاليزية بمعدل متغري
يساوي معدل الليبور( ((3مضاف ًا إليه  95نقطة )  ،) LIBOR+95ويعكس هذا املعدل
التصنيف االئتامين ( )BBBللحكومة املاليزية وقت اإلصدار(.((3

و قدمت احلكومة املاليزية يف املقابل تعهد ًا ملزم ًا بالرشاء ينص عىل رشاء األصول
عند االستحقاق ،أو يف حالة اإلفالس ،بقيمتها االسمية ،ويف املقابل يمنع
هذا التعهد املستثمرين من بيع الصكوك لطرف ثالث ،وتقوم حكومة ماليزيا
كمستأجر بدفع القيم اإلجيارية كل ستة أشهر للرشكة ذات الغرض اخلاص التي
(33) Haneef, 2009, Op. Cit.

( ((3معدل الليبور هو سعر الفائدة السائد بني بنوك لندن ،ويستخدم كمقياس مرجعي عىل نطاق واسع لتسعري األدوات املالية ،والتي من بينها
األدوات املالية املتوافقة مع الرشيعة ،نظر ًا ألن املستثمرين يف األسواق املالية اعتادوا عىل املطالبة بعائد يفوق مؤرش ًا قياسي ًا معين ًا بنسبة حمددة ،لذا فقد
جرت العادة عىل استخدام هذا املؤرش يف تسعري العديد من إصدارات الصكوك العاملية.
(35) ISRA, 2011, Op. Cit.
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تقوم بدورها بتوزيعها عىل املستثمرين ،ويتم اسرتداد قيمة الصكوك بالكامل عند
االستحقاق ،وبالتايل فإن قيمة املدفوعات الدورية ال متثل سوى األرباح املدفوعة
للمستثمرين ،وال حيق حلملة الصكوك اسرتجاع املبلغ األصيل إال عند تاريخ
االستحقاق ،ويوضح الشكل ( )3هيكلة هذه الصكوك.
شكل ( )2هيكل صفقة الصكوك الدولية األولى لحكومة ماليزيا سنة 2002م

وعادة ما يشار إىل هذه الصفقة عىل أهنا صفقة الصكوك الدولية األوىل ،وقد
أسهم هذا اإلصدار يف ظهور مفهوم الصكوك املبنية عىل األصول ،وهبذا أصبح
هيكل الصكوك املبنية عىل األصول متوائ ًام مع األحكام الرشعية ،غري أن حامليها
ال يمتلكون أية حقوق ضامنية يف تلك األصول ،وعادة ما يتعامل املستثمرون مع
هذا النوع من الصكوك عىل أساس يشبه السندات املمتازة غري املضمونة(.((3

ويف عام  2004م أصدرت والية سارواك صكوك ًا عىل أساس صيغة اإلجارة ،بقيمة
( )350مليون دوالر أمريكي ،تستحق بعد  5سنوات .ويف نفس العام أصدرت
(36) ISRA, 2011, Op. Cit.
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املصدرInternational Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Islamic:
Financial System: Principles & Operations, 2011
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الوالية ثالثة إصدارات من صكوك االستصناع ،حيث كانت قيمة اإلصدار
األول ( )425مليون دوالر ،وذلك لغرض إنشاء مراكز صحية ،وأصدرت
إصدارها الثاين بقيمة ( )1.130مليار رنجيت ماليزي ،وإصدارها الثالث بقيمة
( )500مليون رنجيت ،وقد كانت مجيع هذه اإلصدارات هبدف متويل مشاريع
تنموية خمتلفة(.((3
ويف عام  2010م أصدرت رشكة الرهن العقاري املحدودة (كاقامس) يف ماليزيا
صكوك ًا مبتكرة حتت مسمى صكوك األمانة لالستثامر ،والتي بلغت قيمتها مليار
رنجيت ماليزي ،وتوالت بعدها إصدارات الصكوك بامليزيا عىل مستوى البنوك
اإلسالمية ورشكات األعامل واملنظامت(.((3
ً
ثالثا :تجربة اإلمارات

تأيت اإلمارات العربية املتحدة يف املركز الثالث عاملي ًا بعد ماليزيا واململكة السعودية
يف إصدار الصكوك ،حيث بلغ عدد إصدارهتا نحو ( )110إصدار ًا بقيمة إمجالية
تبلغ ( )71.895مليار دوالر حتى هناية عام  2017م ،أي ما نسبته ( )% 7.34من إمجايل
قيمة اإلصدارات يف العامل( ،((3وتستخدم اإلمارات أغلب إصداراهتا يف متويل
القطاعات االقتصادية ،أبرزها قطاع اخلدمات املالية ،وقطاع العقارات.

(37) ISRA, 2011, Op. Cit.
(38) ISRA, 2011, Op. Cit.
(39) IIFM, 2018, Op. Cit.
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شكل ( )3تمويل الصكوك للقطاعات المختلفة في دولة اإلمارات سنة 2016م

(املصدر)https://www.islamicfinance.com/islamic-finance-uae :

185

الصكوك اإلسالمية ،التجارب
واملامرسات الدولية

ولعل من أهم جتارب إصدار الصكوك بدولة اإلمارات جتربة بنك اإلمارات
اإلسالمي عام  2007م ،بإصدار صكوك بقيمة ( )350مليون دوالر أمريكي،
مدعمة بأصول مؤجرة ،وقد متت هيكلة هذه العملية من خالل بيع األصول
لرشكة صكوك بنك اإلمارات اإلسالمي املحدودة ،والتي أنشئت خصيص ًا لتويل
عملية اإلصدار ،وقد قيدت هذه الصكوك خارج ميزانية البنك ،عىل اعتبار أن
بنك اإلمارات قد قام بتحويل األصول التي تم تصكيكها للرشكة ذات الغرض
اخلاص ،ويتوىل البنك فقط إدارة هذه األصول مقابل أتعاب اإلدارة ،ويمكن
تلخيص هيكلة إصدار هذه الصكوك يف الشكل التايل:
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شكل ( )4هيكل صفقة صكوك اإلجارة لبنك اإلمارات اإلسالمي سنة 2007م

(املصدر :التقرير السنوي لسنة  2010لبنك اإلمارات اإلسالمي)

ويعترب بنك اإلمارات اإلسالمي من أهم اجلهات املهتمة بتطوير منتجات اهلندسة
املالية اإلسالمية بشكل عام ،وتطوير وريادة إصدارات الصكوك بشكل خاص.
كام أصبحت هذه االسرتاتيجية يف أغلب البنوك اإلسالمية ،وعىل خمتلف مستوياهتا
غاية يف األمهية ،ألن ذلك يمنحها فرصة احلصول عىل التمويل ،ويف نفس الوقت
تشكل -وعىل جانب كبري من األمهية -آلية من آليات التحوط من خمتلف املخاطر
التي يمكن أن تتعرض هلا ،وذلك من خالل نقل املبالغ اخلاصة باألصول حمل
التصكيك خارج بنود امليزانية ،فمث ً
ال يف صفقة بنك اإلمارات اإلسالمي نجد
أن البنك متكن من حتويل املخاطر االئتامنية الناجتة من عدم قدرته كمستأجر عىل
دفع األقساط اإلجيارية يف موعدها إىل الرشكة ذات الغرض اخلاص ( .)S.P.Vويف
هذا ما يؤكد أحد املربرات األساسية الستخدام الرشكات ذات الغرض اخلاص
ضمن عمليات التصكيك اإلسالمي(.((4
( ((4لعمش ،أمال ،ورشيف سارة ،أمهية منتجات اهلندسة املالية يف صناعة املرصفية اإلسالمية :جتربة مرصف اإلمارات اإلسالمي يف إصدار صكوك
اإلجارة ،املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات اهلندسة املالية ،جامعة فرحات عباس ،اجلزائر 6 - 5 ،مايو 2014م.
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ويف إطار مسرية التجربة اإلماراتية أيض ًا قامت رشكة موانئ ديب العاملية (رشكة
قابضة متخصصة باألنشطة املتعلقة بتشغيل املوانئ وهي مملوكة حلكومة ديب)
بإصدار صكوك ملوانئ ديب العاملية يف سنة  2007م ،لالستفادة من سوق الصكوك
للحصول عىل متويل بمبلغ ( )1.5مليار دوالر أمريكي ،باستخدام هيكل صكوك
املضاربة ،عن طريق رشكة «صكوك موانئ ديب العاملية» (رشكة ذات غرض
خاص تأسست يف مايو  2007م بجزر كايامن كمؤسسة غري ربحية هدفها تسهيل
إصدار الصكوك) ،ويف اإلصدار األول هلذه الصكوك حولت مبلغ االكتتاب إىل
رشكة موانئ ديب العاملية بصفته رأس مال املضاربة ،واستثمرته الرشكة يف أعامهلا
عىل أساس املضاربة ،وكانت نسبة املشاركة يف الربح بني رشكة ( ،)S.P.Vورشكة
موانئ ديب العاملية هي ( .)99 :1وكان من املتوقع أن تولد هذه الصفقة متوسط ربح
صايف من قيمتها يبلغ ( )% 6.35سنوي ًا ،ووفق ًا لنسبة تقاسم األرباح املتفق عليها
يتوقع املستثمرون احلصول عىل ( )% 6.25سنوي ًا( ،((4ويوضح الشكل ( )6هيكلة
صفقة صكوك املضاربة لرشكة موانئ ديب العاملية.

املصدرISRA, Islamic Financial System: Principles & Operations, 2011 :
(41) ISRA, 2011, Op. Cit.
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شكل ( )5هيكل صفقة صكوك المضاربة لشركة موانئ دبي العالمية سنة 2007م

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

ويف صكوك رشكة مواين ديب العاملية ُدعمت الصكوك بتسهيالت سيولة تستثمر
فائض األرباح الفعلية الذي يزيد عن مبلغ التوزيعات الدورية ،والتي وافق
املصدر عىل التخيل عنها .ويف املقابل ،إذا مل تتمكن استثامرات املضاربة من حتقيق
معدل الربح املطلوب لتغطية التوزيعات الدورية ،اشرتطت رشكة موانئ ديب
العاملية عىل نفسها أن تبحث هي عن متويل متوائم مع الرشيعة حلساهبا اخلاص،
ودون الرجوع إىل رشكة املضاربة أو أصوهلا ،كي تضمن وجود السيولة الكافية
لضامن دفع التوزيعات الدورية يف موعدها .وهبذا يتضح أن العائد املتغري يف
االتفاق األصيل للمضاربة تم حتويله إىل دخل شبه ثابت من خالل تفعيل
تسهيالت السيولة .وعىل الرغم من أن هذه اآللية قد تشكل مسألة رشعية قابلة
للجدل .فإهنا تبدو ح ً
ال بارع ًا جلعل املستثمرين بالصكوك يتمتعون بعائد شبه
متيقن ،وبالتايل انخفاض درجة خماطر االستثامر(.((4
إضافة إىل ذلك ،فإن رشكة موانئ ديب العاملية استخدمت تعهد الرشاء ،وتعهد
البيع .وحيث إن التعهد بالرشاء قد تم تسعريه بام يساوي مبلغ التمويل األصيل
مضاف ًا إليه العوائد املرتاكمة غري املدفوعة عند تنفيذ التعهد بالرشاء ،بام حيقق ضامنة
للمصدر (املستثمرين) من اسرتداد مبلغ االستثامر األصيل ،وأية عوائد أخرى غري
مدفوعة ،فبغض النظر عن أداء املرشوع أصبح لدى محلة الصكوك وسيلة قانونية
متكنهم من ضامن حصوهلم عىل رؤوس أمواهلم وعوائدها ،وبالطبع فإن مثل هذا
الرتتيب خيالف اجلانب األسايس لعقد املضاربة(.((4
ومن اجلدير بالذكر عند استعراض جتربة دولة اإلمارات أن نشري إىل منتَج
الصكوك الوطنية ( ،)NATONAL BONDSوالتي تعترب من أشهر أنواع صكوك
اإلمارات ،والتي حظيت بإقبال غري مشهود وحققت عوائد فاقت التوقعات،
ومتثل الصكوك الوطنية شهادات استثامر (مضاربة) ذات قيمة اسمية ثابتة غري
قابلة للتداول ،متثل حصص ًا متساوية تصدر بأسامء مالكيها (أرباب املال) مقابل
(42) ISRA, 2011, Op. Cit.
(43) ISRA, 2011, Op. Cit.
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( ((4الدماغ2012 ،م ،مرجع سبق ذكره.
( ((4املرزوقي ،أمحد صالح ،جتربة الصكوك يف اإلمارات العربية املتحدة :الصكوك الوطنية أنموذج ًا ،مؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل
اإلسالمي ،جامعة الريموك ،اململكة األردنية اهلاشمية 13 - 12 ،ترشين الثاين 2013م.
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حصصهم يف رأس املال ،وتُدفع لرشكة الصكوك الوطنية (املضارب) بقصد
تنفيذ مشاريع اقتصادية مرتفعة اجلدوى ،وعىل الرغم من أن هذه الصكوك
تَصدُ ر عىل أساس املضاربة ،إال أن رشكة الصكوك الوطنية أدخلت عليها عنرص
ِ
واملصدر
اجلوائز الدورية ،التي يمنحها املضارب (رشكة الصكوك الوطنية املنشئ
للصكوك) ألرباب املال (محلة الصكوك) بشكل دوري ومنتظم من ماله اخلاص،
مما زاد من درجة إقبال املستثمرين ،وأكسبها شهرة متميزة بني الصكوك املحلية
للدولة.
وقد عملت رشكة الصكوك الوطنية ويف عام  2007م عىل إنشاء صندوق استثامري
حتت مسمى «املضاربة للصكوك الوطنية» ،ودعت اجلمهور إىل االكتتاب فيه ،من
خالل رشاء صكوك مضاربة بنسبة ربح متوقعة هي ( ،)% 3غري أن توزيعات محلة
الصكوك خالل عامها األول قد فاقت ضعف هذا املعدل ( % 6.03لكل صك)،
وأعلنت رشكة الصكوك الوطنية عن أرباح السنة الثانية يف يناير 2009م بمعدل
توزيع يساوي (.((4()% 7.07
ومن بني اإلصدارات املهمة يف هذا املجال وعىل صعيد التجربة اإلماراتية صكوك
بنك ديب اإلسالمي يف أكتوبر  2012م ،وبحجم إصدار بلغ ( )500مليون دوالر،
والتي أصدرت بصيغة الوكالة باالستثامر ،وأيض ًا إصدارات رشكة نخيل ودانة
أكرب الرشكات اإلماراتية لتمويل بعض مرشوعاهتا بالصكوك(.((4
وعىل الرغم من النجاح امللحوظ يف جتربة اإلمارات؛ إال أن العديد من إصداراهتا
تواجه مسائل رشعية خطرية ،فالتساهل يف املطلب الرشعي اخلاص باألصول
حمل التوريق ،وختفيف مستوى الدعم باألصول ،وتسهيالت السيولة ،والتعهد
بالرشاء عىل أساس السعر التعاديل ،كل هذه اخلصائص أدت متجمعة يف التأثري
عىل خماطر االستثامر يف الصكوك ،وثبات مستوى العوائد ،وضامن مبالغ االستثامر،

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

بشكل يقرتب هبا من استثامرات الدين ثابتة الدخل(.((4
ً
رابعا :التجربة البحرينية

تعترب التجربة البحرينية جتربة رائدة يف إصدار الصكوك اإلسالمية ،حيث بلغت
قيمة إصداراهتا ( )19.287مليار دوالر أمريكي ،أي ما نسبته  % 2.66من إمجايل قيمة
إصدارات الصكوك اإلسالمية يف العامل خالل الفرتة  ،2015 - 2001وحتتل دولة
البحرين املرتبة اخلامسة عاملي ًا من حيث حجم إصدارات الصكوك(.((4
ويعترب بنك البحرين املركزي ( )Central Bank of Bahrainأهم اجلهات املعنية
بإصدار الصكوك ،ومن بني أهم إصداراته التي كانت يف أبريل من  ،2010حيث
أصدر البنك صكوك سلم بقيمة بلغت ( )12مليون دينار بحريني ،وتستحق بعد
ثالثة أشهر ،وجتاوزت طلبات االكتتاب قيمة الصكوك املعروضة ،حيث وصلت
إىل نحو ( )37مليون دينار بحريني ،بنسبة فائض اكتتاب قدره  ، % 308ويطبق بنك
البحرين املركزي عمليات تنافسية بني املتقدمني لعطاءات صكوك السلم ،وتبدأ
العملية بتعميم دعوة يذكر فيها تفاصيل اإلصدار ،واملؤسسات املالية يف البحرين
املؤهلة لالستثامر يف الصكوك ،وعند استالم العطاءات خيصص بنك البحرين
املركزي احلجم التنافيس للصكوك بني املتنافسني عىل أساس طرق تناسبية ،يتبعها
مرحلة تسوية ،بتحويل املبالغ النقدية للبنك املركزي ومن ثم تصدر الصكوك
للمؤسسات املستثمرة ،وتُو ِّثق عملية إصدار الصكوك التزام بنك البحرين
املركزي بتسليم السلعة يف مدة  90يوم ًا مقابل حصيلة االكتتاب (ثمن الرشاء
السلعة) ،ويعني املستثمرون بعدها بنك البحرين املركزي وكي ً
ال لبيع السلعة
بمجرد استالمها ،وإلدارة هذه العملية حيصل بنك البحرين املركزي عىل تعهد
من وسيط سلع (طرف آخر) برشاء السلعة يف املستقبل ،وال حيصل محلة صكوك
السلم عىل عوائد إال عند االستحقاق (عندما تباع السلعة للوسيط بسعر أعىل من
(46) Haneef, 2009, Op. Cit.
(47) IIFM, 2018, Op. Cit.
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مبلغ االستثامر) ،ويستخدم البنك املركزي البحريني بشكل رئييس هذا النوع من
الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية ،ويوضح الشكل التايل هيكلية صفقة
صكوك السلم لبنك البحرين املركزي.
شكل ( )6هيكل صفقة صكوك السلم المصدرة من بنك البحرين المركزي 2007م

كام تشري التقارير االقتصادية العاملية الصادرة عن رشكة اخلدمات املهنية
( PricewaterhousCoopers (PWCأن إمجايل إصدارات دولة البحرين من اإلصدارات
العاملية للصكوك بلغ ما نسبته ( ،)% 7.15ومجعت ما يزيد عن ( )4.656مليار دوالر
أمريكي من أصل  7إصدارات خالل عام 2015م .وفيام يتعلق باإلصدارات
السيادية فإن دولة البحرين أصدرت جمموعة من الصكوك بلغت قيمتها ()252
مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاين من عام  2016م ،ويعترب البنك املركزي
البحريني أحد أهم املؤسسات الف ّعالة يف إصدار الصكوك بمنطقتي اخلليج
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(املصدر) ISRA, Islamic Financial System: Principles & Operations, 2011 :
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والرشق األوسط(.((4
ً
خامسا :التجربة السودانية
تعترب جتربة إصدار الصكوك يف دولة السودان جتربة رائدة ومميزة ،خاصة يف جمال
صناعة الصكوك السيادية ،والتي كانت من بني أهدافها تعبئة املوارد لتمويل عجز
املوازنة العامة للدولة ،ومتويل األصول واملشاريع احلكومية ،وتصلح يف نفس
الوقت إلدارة السيولة داخل اجلهاز املرصيف ،حيث تعترب الصكوك من ضمن أهم
أدوات السياسة النقدية لدى بنك السودان املركزي ،وحتتل السودان املرتبة الثامنة
من حيث إمجايل اإلصدارات العاملية للصكوك.

وتنفرد جتربة السودان عن غريها يف جمال الصكوك ،من حيث استخدامها لصيغ
متويلية مبنية عىل املشاركات ،لذا فإهنا عادة ما توصف بأهنا أكثر خطورة ،ومن
أمثلتها شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) Government Musharaka Certificates
( ،)GMCوهي عبارة عن صكوك تصدرها وزارة املالية واالقتصاد بالسودان عىل
أساس عقد املشاركة ،ومتثل حصص ًا حمددة يف ملكية صندوق استثامري يضمن
أصوالً حقيقية ،ويتم إصدارها بواسطة احلكومة لصالح املستثمرين مقابل حقوق
ملكيتهم يف عدد من املؤسسات االقتصادية املنتجة يف الدولة .كام أصدرت
السودان أيض ًا صكوك االستثامر احلكومية (رصح) ،وهي صكوك مبنية عىل
املضاربة (أكثر صيغ التمويل اإلسالمي خطورة) تصدرها وزارة املالية واالقتصاد
نيابة عن حكومة السودان ،وتتم إدارهتا وتسويقها يف السوق األويل ،من خالل
رشكة السودان للخدمات املالية ،وتُستخدم إيراداهتا يف متويل مرشوعات البنية
التحتية والقطاعات االقتصادية املختلفة.
وعىل تتبع خطوات مسرية هذه التجربة والتي انطلقت بعد إصدار حكومة
السودان يف عام 1995م قانون صكوك التمويل ،والذي عىل أساسه قام بنك
(48) https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/banking-capital-markets.html/
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المطلب الثاني :تطور حجم إصدارات الصكوك في العالم

تعكس التجارب واملامرسات الدولية التي تم تناوهلا يف اجلزء األول النجاحات

( ((4توفر شهادات شهامة فرص استثامر حقيقية لألفراد واملؤسسات وتتيح حلاملها املشاركة يف األرباح التي تتحقق من أعامل الرشكات املكونة
للصندوق االستثامري الذي أصدرت مقابله الشهادات ،وتصفى هذه املشاركة بعد عام من رشاء الشهادات وحيصل حامل الشهادة عىل قيمتها ونصيبه
من األرباح التي تتحقق.
( ((5فضل ،عبد اهلل ،حمددات إصدار صكوك االستثامر اإلسالمية من قبل منظامت األعامل :دراسة حالة التجربة السودانية ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا2012 ،م.
( ((5املرجع السابق.
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السودان املركزي بإصدار شهادات مشاركة (شمم) .ثم أصدرت وزارة املالية
يف مايو من عام 1999م شهادات املشاركة احلكومية شهامة (((4()GMCهبدف
متويل العجز يف املوازنة العامة عن طريق رشكة السودان للخدمات املالية ،وتعترب
شهادات شمم وشهامة األكثر تداوالً يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية ،حيث
شكلت ( )% 59من حجم التداول يف السوق خالل عام  2007م ،كام قامت حكومة
السودان خالل عام  2003م بإصدار صكوك االستثامر احلكومية بقيمة ( )6مليار
دينار سوداين قابلة للتداول وفق صيغ متنوعة ،وطرحها لالكتتاب العام ،وتقوم
رشكة اخلدمات املالية السودانية بإداراهتا نيابة عن احلكومة ،ومتثل هذه الصكوك
حصص ًا يف ملكية مرشوعات حكومية حمددة ،وقيمتها تتوقف عىل أداء املشاريع
املمولة .أيض ًا من بني أهم اإلصدارات السيادية يف دولة السودان شهادات
(شهاب) وهي صكوك مبنية عىل عقد اإلجارة تم استخدامها كأحد املصادر
اهلامة يف متويل مرشوع سد مروي التابع حلكومة السودان(.((5
وعىل الرغم من وجود بعض جوانب القصور يف جتربة الصكوك السودانية ،إال
أهنا تعترب حماولة جادة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،لكوهنا امتدت ألكثر
من عقد من الزمان ،حيث أسهمت بشكل كبري يف تثبيت دعائم سوق اخلرطوم
لألوراق املالية ،مما أدى إىل انعكاس آثاره اإلجيابية عىل االقتصاد السوداين ،إضافة
إىل الدور التنموي الذي قدمته الصكوك يف معاجلة العجز يف املوازنة العامة لدولة
السودان(.((5
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التي حققتها الصكوك اإلسالمية عىل الصعيد العاملي ،والقبول الكبري ،والتوسع
الكمي الذي تشهده الصكوك يف األسواق العاملية ،وقد حققت الصكوك نمو ًا
كبري ًا متسارع ًا فاق التوقعات ،وارتفع حجمها اإلمجايل إىل ما يعادل ()979.209
مليار دوالر أمريكي خالل الفرتة ما بني عام  2001إىل ديسمرب 2017م(،((5
وقد شهد عاما ( )2013 ، 2012أكرب حجم من اإلصدارات الدولية للصكوك،
حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك خالهلام إىل ما يقرب من ( )273.469مليار
دوالر أمريكي ،وشكلت نسبته ( ) % 32.59من إمجايل حجم اإلصدارات خالل
الفرتة ،غري أن سوق الصكوك قد سجل انخفاض ًا ملحوظ ًا يف حجم الصكوك
املصدرة خالل عامي ()2015 ، 2014؛ ويرجع سبب هذا االنخفاض إىل اخلطوة
االسرتاتيجية التي اختذهتا ماليزيا لوقف إصدار صكوك االستثامر قصري األجل
(قررت هيئة الرقابة الرشعية للبنك املركزي املاليزي عن توقف عمليات إصدار
الصكوك املبنية عىل أساس حسابات القبض للمداينات ،والتي تشكل نسبة كبرية
من إصدارات البنك املركزي املاليزي أكرب مصدِّ ري الصكوك يف العامل) ،ومع
بداية عام  2016م شهد سوق الصكوك هدوء ًا واستقرار ًا ،ويرى املحللون أن
كمن يف ردة الفعل التي اختذهتا دول اخلليج عىل وجه التحديد مع
السبب يف ذلك َي ُ
تراجع أسعار النفط اخلام (سياسات التقشف ،وختفيض حجم اإلنفاق احلكومي،
وتقليص املشاريع) ملواجهة التوقعات يف عجز املوازنة للدولة ،وهذا ما أشارت
إليه وكالة استاندرد آند بورز للتصنيف االئتامين ،بأن وترية واطراد نمو إصدار
الصكوك معرضة لإلبطاء بسبب التغريات غري املستقرة يف االقتصاد العاملي ،غري
أن آفاق الصكوك عىل املدى املتوسط والطويل إجيابية ،وتعكس حتسن ًا تدرجيي ًا
بسبب زيادة النشاط يف أسواق أخرى مثل إندونيسيا وتركيا وباكستان.

(52) IIFM, 2018, Op. Cit.
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شكل ( )7حجم إصدارات الصكوك العالمية من يناير  – 2001ديسمبر 2017م
million

million

املصدرIIFM, Sukuk Report (7rd Edition) A Comprehensive study of the Global Sukuk Market, 2018 :

) ،International Islamic financial Market (IIFMأن إصدارات الصكوك القائمة عىل
املرابحة احتلت املركز األول من حيث حجم اإلصدارات ،وبلغت ()51.876
مليار دوالر أمريكي ،كام احتلت الصكوك املبنية عىل املشاركات ،والصكوك
املبنية عىل التأجري املرتبة الثانية والثالثة من حيث حجم اإلصدارات ،وعىل نحو
()47.014؛ ( )34.715مليار دوالر أمريكي عىل التوايل ،وتوزعت باقي اإلصدارات
عىل األنواع األخرى من العقود بنسب متفاوتة(.((5

(53) International Islamic financial Market (IIFM), Sukuk Report (5rd Edition) A Comprehensive study of the Global Sukuk Market, 2016.
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وتشــري التقــارير الصادرة عن السوق املالية اإلسالمية الدولية 5th Edition, 2016

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

جدول ( )1إصدارات الصكوك بحسب العقود الشرعية خالل الفترة ()2015 - 2001
هيكلة الصكوك
املصدرة

قائمة عىل
اإلجارة

قائمة عىل
املرابحة

حجم اإلصدار

34.715

51.876

1.00

النسبة %

% 19

28 %

%.001

قائمة عىل
الوكالة

قائمة
قائمة عىل
عىل
املشاركة
املضاربة

3.469

3.407

47.014

7.721

36.280

%2

%2

% 25

%4

%
20.22

قائمة عىل قائمة عىل
السلم االستصناع

مهجنة
وغري
مصنفة

·الوحدة)USD bio( :
·املصدرIIFM, Sukuk Report (5rd Edition) A Comprehensive study of the Global Sukuk Market, 2016:

(((5

.

شكل ( )8الحصة السوقية للصكوك المصدرة خالل الفترة ()2015 - 2001

(الشكل من إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات اجلدول رقم )1

كام لوحظ خالل السنوات األخرية توسع ًا جغرافي ًا يف إصدارات الصكوك
اإلسالمية ،حيث مل تعد حكر ًا عىل الدول اإلسالمية فحسب ،بل امتدت
عملية إصدار الصكوك لتشمل الدول غري اإلسالمية أيض ًا مثل اهلند ،وروسيا،
وبريطانيا ،وسنغافورة ،والواليات املتحدة األمريكية ،ووصل عدد الدول
( ((5وبترصف من الباحثني.

196

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

املصدرة للصكوك حتى هناية عام  2017إىل ما يقرب من ( )34دولة(.((5
جدول ( )2إصدارات الصكوك بحسب الدول خالل الفترة ()2017 - 2001
الدولة

ماليزيا

اململكة السعودية

اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
البحرين
قطر

تركيا

السودان
باكستان
ُعامن

دول أخرى

122

95,215

%9.72

110

71,895

%7.34

244

62,816

%6.41

392

27,720

%2.83

30

25,851

%2.64

183

19,783

%2.02

30

19,559

%2.00

83

15,930

%1.63

18

3,658

%0.37

7

3,523

%0.36

428

20,954

%2.15

5,711

612,305

%62.53

(((5

املصدر IIFM, Sukuk Report (7rd Edition) A Comprehensive study of the Global Sukuk Market, 2018 :

وعىل الرغم من أمهية هذا االنتشار ،إال أن سوق الصكوك ال يزال يتمركز بشكل
واضح يف ماليزيا ،ودول اخلليج العريب ،حيث نجد أن ماليزيا أصدرت ما قيمته
( )612.305مليار دوالر خالل السنوات املاضية ،وهبذا حتتل املركز األوىل عىل
مستوى الدول املصدرة للصكوك اإلسالمية ،وتستحوذ (ومن غري منافسة) عىل
ما يزيد عن ( )% 62من احلصة السوقية للصكوك العاملية ،واحتلت اململكة العربية
(55) IIFM, 2018, Op. Cit.

( ((5وبترصف من الباحثني.
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الكويت

عدد اإلصدارات

املبلغ باملليون دوالر

النسبة

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

السعودية املركز الثاين من حيث حجم اإلصدارات عىل املستوى الدويل ،واملركز
األول من بني دول جملس التعاون اخلليجي بإمجايل إصدارات يبلغ ( )95.215مليار
دوالر ،تلتها دولة اإلمارات ( 71.895مليار دوالر) ،ثم إندونيسيا ( 62.816مليار
دوالر) والبحرين ( 27.720مليار دوالر) وقطر ( 25.851مليار دوالر) ،وشكلت
إصدارات بقية الدول األخرى ما يقرب من ( )83.407مليار دوالر .ومن الواضح
أن سوق الصكوك بدأ يستعيد نموه يف سنة 2016م ليصل جمموع إصداراته
( )87.982مليار دوالر أمريكي ،وارتفع نمو الصكوك خالل سنة  2017م إىل ما
يعادل ( )116.717مليار دوالر أمريكي ،بمعدل نمو قدره ( ،) % 32.74ويرجع هذا
التحسن يف سوق الصكوك بشكل رئييس إىل إصدارات الصكوك السيادية من
قبل اململكة العربية السعودية ،إىل جانب اإلصدارات يف دول رشق آسيا ،ودول
اخلليج العربية ،وبعض دول الرشق األوسط(.((5
شكل ( )9الحصة السوقية للصكوك المصدرة في السوق بنهاية عام  2017م

(الشكل من إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات اجلدول رقم )2
(57) IIFM, 2018, Op. Cit.
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ويف ختام هذا التحليل ،جتب اإلشارة لبعض احلقائق األخرى املوجودة عىل أرض
الواقع ،فعىل الرغم من النجاح امللحوظ يف مسرية نمو وتطور صناعة الصكوك،
وقدرهتا عىل مواجهة تداعيات اهنيار األسواق املالية الغربية (وبشكل خاص تلك
االهنيارات التي صاحبت حدوث األزمة املالية العاملية سنة 2008م) ،ومع ذلك
فقد شهدت السوق املالية اإلسالمية إفالس العديد من الصكوك .فباالستناد
إىل بيانات قاعدة املؤسسات املالية الدولية للصكوك ،والتي تشري بأن حاالت
إفالس الصكوك بلغت نحو ( )1.56مليار دوالر أمريكي بنهاية شهر أبريل من
سنة 2010م ،موزعة عىل نحو ستة عرش إصدار ًا ،وأن معظم هذه احلاالت تعود
لرشكات سعودية بنسبة ( .)% 41تليها إفالس مصدر صكوك بدولة الكويت
وماليزيا بنسبة ( ،)% 19وأخرى حلاالت إفالس مصدري صكوك بالواليات
املتحدة األمريكية وباكستان( ،((5ويوضح الشكل ( )11حصة السوق املختلفة
حلاالت إفالس الصكوك.

املصدرISRA, Islamic Financial System: Principles & Operations, 2011
(58) ISRA, 2011, Op. Cit.
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شكل ( )10توزيع إفالس الصكوك حسب البلدان في نهاية شهر أبريل من سنة  2010م
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الخاتمة
تعد الصكوك اإلسالمية من أبرز التطورات احلديثة يف النظام املايل اإلسالمي،
وتوصف بالقضية األكثر أمهية وحيوية ،خصوص ًا بعد تنامي االهتامم العاملي
بأدوات سوق رأس املال اإلسالمي ،وزيادة احلصة السوقية هلا سوا ًء باالستثامر أو

التمويل ،ويتوقع أن تكون الصكوك من أفضل وسائل جذب املدخرات ،وتعبئة

املوارد املالية وتوجيهها نحو االستثامر.

كام يشري التنوع يف إصدارات الصكوك إىل أن هذه األداة أصبحت بقيمة مضافة
أعىل ،وأن استخدامها يعترب أفضل نسبي ًا من استخدام أدوات الدين التقليدية،
وهذا ما تؤكده العديد من التجارب الدولية الرائدة يف جمال إصدار الصكوك،
ولعل من أمهها جتربة البنك اإلسالمي للتنمية الذي يعترب نقطة مرجعية هامة يف

جمال إصدار الصكوك ،باإلضافة إىل جتربة ماليزيا ،وجتربة دول اخلليج ،ودولة
السودان ،خاصة فيام يتعلق بالصكوك السيادية ،وأيض ًا من خالل تطور حجم

إصدارات إىل نحو( )979.209مليار دوالر أمريكي ،وتنوع هياكل إصداراهتا يف

األسواق الدولية ،وهو ما يشري إيل زيادة حجم السيولة لدى املستثمرين ،ورغبتهم
املتزايدة يف االستثامر يف هذا النوع من األدوات.

وعىل الرغم من التطلعات اإلجيابية للصكوك اإلسالمية؛ إال أن العديد من
التحديات الزالت تواجه سوق الصكوك ،ومن بينها القصور يف درجات

الشفافية ،ومستوى املخاطر الرشعية الناجتة عن ختفيف مستوى الدعم باألصول،
وتلك املتعلقة بتسهيالت السيولة والتعهد بالرشاء ،باإلضافة إىل تعدد املعايري
واملقاييس واالختالفات يف طرق التعامل ،وحمدودية التداول ،ونقص السيولة

يف السوق الثانوية.
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ً
وتأسيسا على ما سبق فإن الدراسة تقدم التوصيات التالية:

¦ ¦العمل عىل إجياد نموذج موحد للصكوك ،وإقرار مبادئ إرشادية شاملة
تكون مرجع ًا للهيئات الرشعية يف كل املؤسسات املعنية بإصدار الصكوك،
بام يضمن توحيد املامرسات عرب الدول ،وبشكل يسهم يف تطوير صناعة
الصكوك وترسيخها عاملي ًا.

¦ ¦دعم املرشعني لتطوير أسواق رأس املال اإلسالمية وأسواق الصكوك،
والعمل عىل تطوير أساليب وممارسات السوق يف جاين الطلب والعرض،
وتطوير أنظمة التداول هبا ملجاهبة التحديات التي تواجه حمدودية تداول
الصكوك.

¦ ¦وأخري ًا يويص الباحثان ،وبدرجة من األمهية إجراء املزيد من الدراسات
واألبحاث العلمية املستقبلية يف جمال الصكوك ،خاصة فيام يتعلق بأساليب
تقييم اجلدارة االئتامنية للرشكات املصدر للصكوك ،والبحث يف نظرية
تسعري منتجات الصكوك ،وتصميم هياكلها وتطويرها.
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¦ ¦العمل عىل تعزيز ثقة املستثمرين واملتداولني يف الصكوك من خالل إجياد
إطار ف َعال للحوكة الرشعية يضمن انسجام منتجات الصكوك بجميع
أنواعها بمبادئ الرشيعة ،وأن تلتزم املؤسسات املالية املعنية بإصدار
الصكوك باملتطلبات التنظيمية املتصلة بمسألة اإلفصاح والشفافية.

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

قائمة المراجع
 -املرزوقي ،أمحد صالح ،جتربة الصكوك يف اإلمارات العربية املتحدة:الصكوك الوطنية أنموذج ًا ،مؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل
اإلسالمي ،جامعة الريموك ،اململكة األردنية اهلاشمية 13-12 ،ترشين الثاين
2013م.
 -لعمش ،أمال ،ورشيف سارة ،أمهية منتجات اهلندسة املالية يف صناعةاملرصفية اإلسالمية :جتربة مرصف اإلمارات اإلسالمي يف إصدار صكوك
اإلجارة ،املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات اهلندسة املالية ،جامعة
فرحات عباس ،اجلزائر 6-5 ،مايو 2014م.

 -هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية،املعيار رقم ( ،)17صكوك االستثامر2015 ،م.

 -جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املعيار رقم ( ،)7متطلبات كفاية رأساملال للصكوك ،والتصكيك ،واالستثامرات العقارية 2009 ،م.

 -رفيق ،رشياق ،الصكوك اإلسالمية كمقرتح متوييل لتوسيع املشاركةالشعبية يف عملية التنمية االقتصادية :التجربة املاليزية والسودانية ،بحث
مقدم إىل مؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي ،قسم
االقتصاد واملصارف اإلسالمية ،جامعة الريموك ،اربد ،األردن13 - 12 ،
نوفمرب2013/م.
 -الدماغ ،زياد جالل ،الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن2012 ،م ،ط ()1

 -جدي ،ساسية ،دور اهلندسة املالية يف تطوير الصناعة املالية اإلسالمية:دراسة حالة ماليزيا والسودان ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم العلوم
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االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري ،جامعة
حممد خيرض ،بسكرة2015 ،م.

 -قندوز ،عبد الكريم ،حتليالت ملعوقات سوق الصكوك باململكة العربيةالسعودية وأساليب تفعيلها :دراسة مقارنة لسوق الصكوك باململكة
وسوق الصكوك بدول جملس التعاون اخلليجي وسوق الصكوك املاليزية،
بحث مقدم إىل مؤمتر كليات إدارة األعامل بجامعات دول جملس التعاون
اخلليجي ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،السعودية 17-16 ،فرباير2014 ،م.
-

-املطلق ،عبد اهلل بن حممد ،الصكوك ،ندوة الصكوك اإلسالمية ،جدة-24 ،

 25مايو 2010م.

 -املنيع ،عبد اهلل سليامن ،الصكوك اإلسالمية جتاوز ًا وتصحيح ًا ،ندوةالصكوك اإلسالمية ،جدة 25 - 24 ،مايو2010/م.

 -حميسن ،فؤاد حممد ،الرشكة ذات الغرض اخلاص ،جملة الدراسات املاليةواملرصفية ،املجلد  ،21العدد 2013 ،1م.
 -قرار املؤمتر الوطني العام رقمطرابلس ،ليبيا.

4

لسنة

2016

م بشأن قانون الصكوك،

 -جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار رقم  )3/15( 137بشأن صكوك اإلجارة،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،الدورة ( 19-14 ،)15املحرم  1425هـ ،املوافق 11-6
آذار (مارس)2004 ،م.
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 -فضل ،عبد اهلل ،حمددات إصدار صكوك االستثامر اإلسالمية من قبلمنظامت األعامل :دراسة حالة التجربة السودانية ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا،
2012م.
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 -جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار رقم  )3/4( 30بشأن سندات املقارضةوسندات االستثامر ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،الدورة ( 23-18 ،)4مجادي
اآلخرة 1408هـ ،املوافق لـ  11-6شباط /فرباير 1988م ،جدة ،اململكة العربية
السعودية ،جملة املجمع الفقه اإلسالمي ،العدد 1408 ،45هـ1988 ،م.

 -السحيباين ،حممد إبراهيم ،هيكلية الصكوك اإلسالمية :عرض مقدم حللقةنقاش الصكوك اإلسالمية التي تنظمها وحدة البحوث بكلية الرشيعة،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية2008 ،م.

 -البقمي ،نجالء حممد ،خماطر الصكوك وآليات التحوط منها ،دراسة تطبيقيةلصكوك رشكة متعثرة ،رسالة ماجستري مدعومة من برنامج دعم أبحاث
ورسائل طالب الدراسات العليا يف كريس سابك لدراسات األسواق
املالية اإلسالمية2013 ،م.

 -نزيه محاد ،يف فقه املعامالت املالية واملرصفية املعارصة ،دار القلم ،دمشق،سوريا2007 ،م ،ط .1

 -بن عامرة ،نوال ،الصكوك اإلسالمية ودورها يف تطوير السوق املاليةاإلسالمية :جتربة السوق املالية اإلسالمية الدولية ،البحرين ،جملة الباحث،
العدد 2011 ،9م.
 -احلنيطي ،هناء حممد ،دور الصكوك اإلسالمية يف التنمية االقتصادية:دراسة حالة بنك ديب اإلسالمي ،جملة دراسات :العلوم اإلدارية ،املجلد
 ،42العدد 2015 ،2م ،ص .565-553
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--

International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Islamic

--

International Islamic financial Market (IIFM), Sukuk Report (5rd Edition) A

--

International Islamic financial Market (IIFM), Sukuk Report (7rd Edition) A

--

International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Islamic

--

Haneef, R. From Asser-backed to asset light Structures: The Intricate of Sukuk

--

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://26564d

--

islamicfinance.com/islamic-finance-uae

--

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/banking-capital-

Capital Markets: Principles & Operations, 2015.

Comprehensive study of the Global Sukuk Market, 2016.
Comprehensive study of the Global Sukuk Market, 2018.
Financial System: Principles & Operations, 2011.

ISRA International journal Islamic Finance, 2009, 103126-.
04a363faea61b5b77528c0dbac&guest_user=idb_ar

 التجارب،الصكوك اإلسالمية
واملامرسات الدولية

markets.html
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محددات التمويل بالمشاركات في المصارف اإلسالمية بدول
مجلس التعاون الخليجي في الفترة  :2016-2005نموذج بيانات
السالسل الزمنية المقطعية الديناميكي
عبد الهادي عبد الرحيم طاشكندي
طالب دكتوراه في كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية بجامعة أم القرى-مكة
المكرمة

أ.د .المولدي عمار الجالصي
أستاذ بكلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية بجامعة أم القرى-مكة المكرمة
ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/ 5/1م ،واعتمد للنشر في 2018/ 6/10م)

تعد صيغ التمويل باملشاركات يف املصارف اإلسالمية من أهم صيغ استثامر
األموال يف الفقه اإلسالمي ،حيث يمثل مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة األساس

النظري الذي يرتكز عليه نشاط الوساطة املرصفية اإلسالمية ،والذي يتمثل

يف تعبئة املوارد املالية وتوظيفها يف أصول تشاركية ،ويف هذا اإلطار هيدف هذا
البحث إىل التعرف عىل ماهية وحمددات صيغ التمويل باملشاركات يف املصارف
اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي ،ولتحقيق هدف الدراسة ،تم استخدام
البيانات املتاحة لعينة تتألف من  24مرصف ًا إسالمي ًا موزعة جغرافي ًا يف  5دول
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الملخص:
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خليجية خالل الفرتة  2005م  2016 -م ،وذلك من خالل حتليل نموذج بيانات
السالسل الزمنية املقطعية الديناميكي باستخدام طريقة التقدير (،)GMM System
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري إجيايب حلجم املرصف ونسبة كفاية رأس
املال عىل حجم التمويل بصيغ املشاركات يف املصارف اإلسالمية ،وأن الزيادة
يف حجم التمويل بصيغ املداينات تتم عىل حساب التمويل بصيغ املشاركات،
كام أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري إجيايب للتضخم ،بينام يتضح وجود عالقة
سلبية بني التمويل بصيغة املشاركات ومتغري احلوكمة.
كلمات مفتاحية :التمويل باملشاركات ،املضاربة ،املصارف اإلسالمية ،املصارف
اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي.
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Determinants of Partnership Financing in GCC Islamic Banks
during 20052016-: An Empirical Study using Dynamic panel
data Model

Abdulhadi A. Tashkandi
PhD student, College of Islamic Economics and Finance, Umm Al Qura University – Makkah

Prof. Dr. Mouldi A. Al Jelassi
Professor at college of Islamic Economics and Finance, Umm Al Qura University – Makkah

حمددات التمويل باملشاركات يف املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي
 نموذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية الديناميكي:2016-2005 يف الفرتة

Abstract

The Partnership Financing (PF) in Islamic banks is considered one of the most
important forms of investment of funds in Islamic jurisprudence. Hence, the
Profit and Loss Sharing (PLS) constitutes a theoretical base of the Islamic
banking’s intermediation activity which is characterized by mobilizing
and utilizing financial resources in participatory assets. This paper aims at
determining the nature and variables of the modes of Partnership Financing
(PF) used by the Islamic banks in the GCC countries. Subsequently, the paper
measures the impact of the PF economic and financial variables through an
empirical study on a sample of 24 full-fledged Islamic banks during the period
from 2005 to 2016 in 5 GCC countries. The findings suggest positive impact for
the size of the bank and the capital adequacy ratio on the volume of Financing
through partnership modes. Additionally, the increase in the volume of debt
financing occurs on the account of PF and a positive impact on inflation. At
the same time, it has been found existence of a negative relationship between
PF and the governance variable.
Keywords: Partnership financing, Mudharaba, Islamic Banks, GCC Islamic
Banks
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المقدمة

َّ
إن من أهم وظائف النظام املايل متويل االقتصاد ،وخاصة توفري املوارد املالية
الالزمة إلنجاز املرشوعات التي هلا تأثري كبري عىل النمو والتنمية االقتصادية،
ويعترب النظام املايل اإلسالمي من األنظمة التي هلا خصائص ذاتية تساعدها
عىل حتقيق هذا اهلدف ،وتعترب املصارف األداة الرئيسية التي يعتمد عليها النظام
املايل اإلسالمي لتحقيق أهدافه التنموية ،فاملصارف اإلسالمية مثل املؤسسات
املالية األخرى تسعى إىل حتقيق الربح ،إال أن هلا رسالة أسمى من ذلك تتمثل
يف املسامهة يف إعامر األرض ،وهذه املهمة تقتيض منها حتسس حاجات املجتمع
وربط نشاطها التموييل هبذه احلاجات والعمل عىل تلبيتها ،فمن خصائص النظام
املايل اإلسالمي أنه يعتمد عىل املصارف لتحقيق أهدافها التنموية واالجتامعية،
ولتحقيق هذه األهداف حيتاج املرصف يف النظام املايل اإلسالمي إىل القيام
باستثامرات طويلة األجل .وتعترب صيغ املشاركات (املضاربة واملشاركة) من
صيغ االستثامر التي تتالءم مع طبيعة األهداف التنموية واالجتامعية للمصارف
اإلسالمية (األسلوب االستثامري) ،فهذه الصيغ متتاز بطول أمدها وبارتباطها
الوثيق بمرشوعات حقيقية وبمبدأ تقاسم الربح واخلسارة عكس الصيغ األخرى
التي يطغى عليها األسلوب التجاري قصري األجل بحثا عن السيولة والربحية،
وهذه اخلصائص املرتبطة بصيغ املشاركات تعطي للمرصف اإلسالمي القدرة
عىل بناء عالقة وطيدة وطويلة املدى مع خمتلف األطراف التي تشارك يف العملية
التمويلية من مودعني وأصحاب مرشوعات مما جيعل هذه املصارف أكثر استقرار ًا
ومسامهة يف التنمية والنمو االقتصادي(((.
مقارنة بصيغة التمويل بالقرض ،فالتمويل بصيغ املشاركات يوزع عوائد االستثامر
بني رب املال واملضارب بطريقة عادلة ،فالربح أو اخلسارة يستحقها كل واحد
من جنس ما قدم ،فاملودع هو رب املال ،وبالتايل يستحق الربح باملال ويتحمل
((( شابرا ،حممد عمر ،نحو نظام اقتصادي عادل ،دار البشري للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ،عام 1990م ،ص.66
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اخلسارة من ماله ،واملضارب (املرصف وصاحب املرشوع) يستحق الربح بالعمل
وال يأخذ أجر ما بذله من جهد وعمل يف حالة اخلسارة وال جتتمع اخلسارتان عىل
املرصف مثلام حيدث يف عقد الدين.

مشكلة البحث

ونظر ًا ملا سبق ،فإن صيغ التمويل باملشاركات هلا القدرة عىل متويل مرشوعات

((( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،كواالملبور ،ماليزيا ،عىل الرابط
نوفمرب2017م6:44 ،م.

اإللكرتوينhttp://www.ifsb.org/ar_press:
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إن عقود املشاركات هي الصيغة األنسب لتمويل النمو االقتصادي ،فاملودعون
الذين أودعوا أمواهلم يف املرصف اإلسالمي ليضارب هبا عىل أن يقتسام الربح
بينهام هم أشبه باملسامهني يف رأس مال املرشوع الذي سيتم متويله ،وبالتايل هذه
األموال هي األنسب لتمويل املرشوعات االستثامرية طويلة األجل واألكثر
خماطرة والتي هلا قيمة مضافة عالية ،ولكن ما يميز واقع الوساطة املرصفية
اإلسالمية هو ظاهرة الرتكيز عىل صيغ التمويل باملداينات ،حيث تبني األرقام
املتعلقة بعقود التمويل املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية لـ  17دولة (من
منطقة آسيا ،والرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ودول جملس التعاون اخلليجي)
مشاركة يف عضوية جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بأن نسبة التمويل بصيغ
التمويل املشاركات حتى عام  2016م تراوحت ما بني  % 5و  % 10من جمموع
األصول ،والبقية من صيغ التمويل تأخذ شكل عقود املداينات ذات هامش ربح
معروف مسبق ًا كاملرابحة واإلجارة والسلم((( .ولقد تولد عن هذا الواقع حميط
يطغى عليه البحث عن الربح اآلين ومتويل احتياجات أقل خماطرة .فعىل الرغم
من تطور النشاط املرصيف اإلسالمي إال أن هذه املصارف مل تطبق عىل أرض
الواقع مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة وال تزال يف معامالهتا متوجسة من هذا
النوع من التمويل.
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استثامرية تؤثر عىل النمو والتنمية وهي األكثر تداوالً يف الواقع النظري للنظام
املرصيف اإلسالمي ولكن هي أبعد الصيغ عن الواقع التطبيقي ،واملصارف
اإلسالمية مل ِ
تول االهتامم الالزم هلذا النوع من التمويل املكمل لصيغ املداينات
والبديل للفائدة الربوية.

ولبحث إشكالية هذه الدراسة يتعني عىل الباحثني اإلجابة عىل جمموعة من
األسئلة الفرعية وهي:

¦ ¦ما هي أمهية صيغ التمويل باملشاركات؟
¦ ¦ما هو الفرق بني التمويل بصيغ املداينات (املرابحة ،اإلجارة) وصيغ
املشاركات من الناحية االقتصادية؟
¦ ¦ما هي املحددات املؤثرة الستخدام صيغ التمويل باملشاركات يف املصارف
اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي خالل الفرتة الزمنية (-2005
)2016؟

أهداف البحث
تسعى هذه الدراسة إىل بلوغ عدد من األهداف منها:

¦ ¦التعرف عىل خصوصية الوساطة املرصفية اإلسالمية (مبدأ املشاركة يف
الربح واخلسارة).
¦ ¦رصد اجتاهات تطور صيغ التمويل يف املصارف اإلسالمية ملعرفة دور صيغ
التمويل باملشاركات.
¦ ¦التعرف عىل ديناميكية العالقة بني حجم التمويل باملشاركات يف املصارف
اإلسالمية وأهم حمدداهتا بدول جملس التعاون اخلليجي.

منهج البحث وحدوده
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل يف بناء اإلطار النظري من الدراسة ،ويف
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عرض وحتليل حجم وتطور التمويل بصيغ املشاركات يف املصارف اإلسالمية
اخلليجية خالل فرتة الدراسة .كام اتبعت املنهج التجريبي :باستخدام أدوات
االقتصاد القيايس لتقدير املحددات املؤثرة يف التمويل باملشاركات يف املصارف
اإلسالمية بطريقة بيانات السالسل الزمنية املقطعية ( )Panel Dataخلمس دول
خليجية وهي (اململكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة ،دولة
الكويت ،مملكة البحرين ،دولة قطر) يف الفرتة  2016 - 2005م .وقد تم احلصول
عىل البيانات من خالل التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة(((،
والتقارير السنوية واملنشورات الدورية الصادرة من البنوك املركزية واهليئات
العامة لإلحصاء يف دول جملس التعاون اخلليجي التي توفرت فيها بيانات كافية
إلجراء الدراسة التجريبية.

تقسيم البحث

المبحث األول :الدراسات التطبيقية السابقة
أجريت العديد من الدراسات يف جمال التمويل بصيغ املشاركة واملضاربة يف
املصارف اإلسالمية واملحددات املؤثرة عىل حجم التمويل هبا ،وأهم هذه
((( جتدر اإلشارة إىل أننا قمنا بتحويل مجيع البيانات املالية للمصارف اإلسالمية من العملة املحلية لكل بلد إىل عملة الدوالر وذلك متاشي ًا مع متطلبات
الدراسة القياسية.
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وتتكون الدراسة من أربعة مباحث ،يستعرض املبحث األول جمموعة من
الدراسات التطبيقية حول املوضوع ،ويوضح املبحث الثاين اإلطار النظري عن
التمويل باملشاركات يف املصارف اإلسالمية ،أما املبحث الثالث فيقدم مستوى
وتطور حجم التمويل باملشاركات يف املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون
اخلليجي ،وخيصص املبحث الرابع النموذج القيايس لتقدير املحددات املؤثرة
لصيغ التمويل باملشاركات.
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الدراسات ما يأيت:

 دراسة ( ((()Syafii, Nuruddin ,Soemitra,2017والتي هدفت إىل حتليل عمقمسامهة اإلنتاج املحيل اإلمجايل ونسبة توزيع األرباح ،وسعر الفائدة ،ومعدل
التضخم ومعدل النمو االقتصادي عىل حجم التمويل باملشاركات يف إندونيسيا،
واستعملت الدراسة لتحليل املتغريات  )Vector Auto Regression (VARخالل الفرتة
 2016 - 2005م ،وتوصلت الدراسة إىل وجود تأثري ذا معنى للمتغريات التالية عىل
حجم التمويل بصيغ املشاركات :نسبة توزيع األرباح ،وسعر الفائدة ،ومعدل
التضخم ،ومعدل النمو االقتصادي.

 ودراسة ( ((()Amelia, Hardini, 2017التي هدفت إىل حتديد املتغريات املؤثرة عىلالتمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية الزراعية ،واستعملت الدراسة بيانات
شهرية لسلسلة زمنية خالل الفرتة 2015-2009م باستخدام طريقة القياس
 ،Multiple linear regressionوتوصلت إىل أن حجم الودائع وسعر الفائدة هلام تأثري
إجيايب عىل نسبة التمويل بصيغة املضاربة ،بينام نسبة كفاية رأس املال له تأثري
سلبي ،وأن معدل التضخم ونسبة توزيع األرباح ليس هلا أي تأثري معنوي.

 ودراسة ( ((()Yulianto, Solikhah,2016التي تناولت التحقيق والتحليل للعواملاملؤثرة يف التمويل باملضاربة عىل مستوى العمالء والبيئة القانونية ،واشتملت
عينة الدراسة عىل  6مصارف إسالمية يف إندونيسيا خالل الفرتة  2014-2009م،
واستعملت بيانات مقطعية واستبيان ًا ،وتوصلت إىل وجود تأثري موجب ذا معنى
ملؤرشات احلوكمة (هيئة الرقابة الرشعية) ونسبة توزيع األرباح بني املرصف
واملضارب ،وتأثري سالب لنسبة الديون املتعثرة ،ومل تظهر النتائج تأثري ًا ذا معنى
(4) Syafii, Nuruddin ,Soemitra, (2017).”Financial Volume Analysis Based On Profit Sharing Sharia Banking In Indonesia”, Journal of Humanities And Social Science Volume 22, Issue 8, Ver.10, ,pp.1-6.

(5) Amelia,and Hardini. (2017). “Determinant of Mudharaba financing: a study at Indonesian Islamic rural banking”, Etikonomi Volume 16 (1),
P- ISSN: 1412 -8969; E- ISSN: 2461-0771.pp.43-52.

(6) Yulianto, A., Solikhah, B. (2016). “Investigate the influence factors of Mudharaba financing to strengthen the core business of Islamic
banking”, IJABER, Vol. 14, No. 5, pp. 3025-3034.
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إحصائي للمتغريات التالية :حجم جملس اإلدارة ،ومعدل السيولة املرصفية
(حجم التمويل/حجم الودائع).

 ودراسة ( ((()Rama, Kassim,2013والتي فيها حاول الباحثان حتليل العواملالرئيسية التي حتدد مستوى الودائع والتمويل يف املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا،
وقد استعمل الباحثان أدوات قياسية مثل ( )Vector autoregulation analysisوبيانات
شهرية من  2004م إىل  2011م لدراسة دور املتغريات املالية واالقتصادية يف حتديد
مستوى الودائع والتمويل يف املصارف اإلسالمية ،واستنتجت الدراسة أن ك ً
ال
من نسبة العائد عىل األرباح ونسبة الفائدة عىل الودائع يف البنوك التقليدية يلعبا
دور ًا مه ًام يف التأثري عىل الودائع يف املصارف اإلسالمية ،ومن ناحية األصول
استنتجت الدراسة أن نسبة الفائدة عىل القروض يف البنوك التقليدية هلا تأثري قوي
عىل الطلب عىل التمويل من املصارف اإلسالمية.

(7) Rama, and Kassim, (2013). Analyzing Determinates of Assets and Liabilities in Islamic Banks Evidence from: Indonesia, Review of Islamic
Economics, Finance, and Banking, Vol.1, No.1, pp.34-53.

(8) Farooq, and Ahmed, (2013). Musharakah Financing: Experience of Pakistani Banks, World Applied Sciences Journal 21 (2): pp. 181-189.
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 ودراسة ( ((()Farooq, Ahmed, 2013والتي عرض فيها الباحثان األسباب التيتدفع باملصارف اإلسالمية يف باكستان إىل احلد من تطوير التمويل باملشاركة ،وقد
استخدم الباحثان من أجل ذلك املنهج الوصفي من خالل استبانة تم توزيعها عىل
املختصني يف املصارف اإلسالمية واألكاديميني واالقتصاديني ،وأظهرت نتائج
االستبانة أنه توجد أربعة أسباب رئيسية تفرس ضعف التمويل بصيغ املشاركات
يف املصارف الباكستانية ،أوهلا عدم اهتامم العاملني يف املصارف هبذا النوع من
التمويل نتيجة غياب كفاءات برشية جتمع بني املعرفة الرشعية واخلربة املرصفية
يف جمال التمويل اإلسالمي ،ثاني ًا غياب البيئة القانونية التي تنظم العمل هبذه
العقود ،وجهل العمالء هبذا النوع من التمويل و كيفية ممارسته ،وأخري ًا ضعف
الوازع الديني الذي أدى إىل غياب األمانة والثقة التي هي من الرشوط األساسية
للتعامل هبذه العقود.
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 ودراسة ( ((()Ascarya, 2010حيث تناول فيها الباحث الصعوبات التي تواجههااملصارف اإلسالمية يف القيام بالتمويل عىل أساس املشاركة يف الربح واخلسارة
من خالل استبانة وزعت عىل العاملني يف املصارف اإلسالمية اإلندونيسية
واألكاديميني املهتمني بقطاع التمويل اإلسالمي ،وتوصلت الدراسة إىل أن
من أسباب ضعف التمويل بصيغ املشاركات يف املصارف اإلندونيسية ارتباطها
بعوامل داخلية هلا عالقة مبارشة باملصارف وعوامل خارجية هلا عالقة باملجتمع
وبالعمالء وبسلطة اإلرشاف عىل العمل املرصيف ،حيث تعترب اإلشكاليات
التقنية من العوامل الداخلية التي تعيق تطبيق هذا النوع من العقود :مثل غياب
أدوات فعالة لتحليل الطلب عىل التمويل طويل األجل ،وإدارة املخاطر املرتبطة
هبذا النوع من التمويل ،والتوافق مع الضوابط الرشعية ،إىل جانب عدم التزام
اإلدارة العليا يف املصارف اإلسالمية (املديرين وجملس اإلدارة) بتدعيم التمويل
بصيغ املشاركات وجعله من األولويات يف أنشطة املرصف (تبني سلوك عدم
املخاطرة) .ومن العوامل اخلارجية غياب دعم سلطة اإلرشاف هلذا األسلوب يف
التمويل ،ويظهر ذلك يف عدم تطور البيئة القانونية التي تنظم العمل هبذه العقود،
كذلك غياب األمانة والثقة التي هي من الرشوط األساسية للتعامل هبذه العقود،
واالنطباع السائد لدى العمالء عىل أن هذا العقد مكلف وأكثر خماطرة مقارنة
بالصيغ األخرى.

 ودراسة ( ((1()Abdul Kader, Leng,2009والتي هدفت إىل معرفة تأثري التغرييف نسبة الفائدة عىل الطلب عىل التمويل اإلسالمي يف نظام بنكي مزدوج،
فمن الناحية النظرية فكل تغري يف نسبة الفائدة يؤثر عىل سلوك العمالء الذين
يقودهم عامل الربح يف االختيار بني التمويل اإلسالمي أو التمويل التقليدي،
(9) Ascarya, (2010). “The Lack of Profit-and-Loss Sharing Financing in Indonesian Islamic Banks”: Revisited The Annual International Symposium on the Analytic Hierarchy Process 2009, Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA,
pp. 70-98.

(10) Abdul Kader R. and Leng Y. (2009). “The Impact of Interest Rate Changes on Islamic Bank Financing,” International Review of Business
Research Papers, Vol. 5 No. 3, pp. 189-201.
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والختبار هذه الفرضية استعملت الدارسة بيانات شهرية امتدت من  1999م إىل
 2007م حول القروض اخلاصة بالتمويل السكني يف املصارف اإلسالمية والبنوك
التقليدية ،وبيانات حول نسبة الفائدة عىل هذه القروض واستعملت هلذا الغرض
( )Impulse Response Function and Granger Causality Testوتوصلت الدراسة إىل
نتيجة تفيد بأن الزيادة يف نسبة الفائدة عىل القروض يف البنوك التقليدية حتث
العمالء عىل طلب التمويل من املصارف اإلسالمية ،والعكس صحيح ،إذ تبني
هذه الدراسة أن دافع الربح يلعب دور ًا رئيسي ًا يف اختيار اخلدمات التي تقدمها
املصارف اإلسالمية ،بعبارة أخرى فإن التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي
يعتربان سلعتني بديلتني عند العمالء يف النظام البنكي املاليزي ،وتستنتج هذه
الدراسة بأن املصارف اإلسالمية تتعرض ملخاطر تغري نسبة الفائدة بالرغم من
انتامئها إىل نظام ال ربوي.
ما تمتاز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

لذا يرى الباحثان أنه من املهم حتليل أهم حمددات صيغ التمويل باملشاركات يف
املصارف اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي ملعرفة خصوصيتها مقارنة
بالتجارب األخرى.
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توجد العديد من الدراسات التي تطرقت إىل قلة التمويل باملشاركات يف املصارف
اإلسالمية ولكن تركزت هذه الدراسات يف معظمها عىل دول رشق آسيا مثل
ماليزيا وإندونيسيا ،والدراسات حول دول جملس التعاون اخلليجي التي توجد
فيها نسبة كبرية من املصارف اإلسالمية من ناحية العدد واحلجم تكاد تكون
معدومة – عىل حد اطالع الباحثني.
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المبحث الثاني :اإلطار النظري عن التمويل بالمشاركات في المصارف اإلسالمية
تعد صيغ التمويل باملشاركات من أهم عقود االستثامر يف الفقه اإلسالمي ،حيث
يمثل مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة األساس النظري الذي يرتكز عليه نشاط
الوساطة املرصفية اإلسالمية والذي يتمثل يف تعبئة املوارد املالية وتوظيفها يف
أصول تشاركية( .((1املصارف اإلسالمية شأهنا شأن البنوك التقليدية تقوم بدور
الوسيط املايل هبدف حتقيق الربح ،فهي جتمع املدخرات من ذوي الفوائض املالية
وتقوم بإقراضها إىل ذوي العجز املايل ،ولكن ختتلف املصارف اإلسالمية عن
البنوك التقليدية يف طريقة استثامرها ألموال املودعني ،فالبنوك التقليدية تقوم
باإلقراض واالقرتاض عىل أساس الفائدة (الربا) ،أما املصارف اإلسالمية فتأخذ
األموال من املودعني عىل أساس عقد املضاربة ،ومتنحها إىل املتمولني عىل أساس
املضاربة أو املشاركة (مضارب وسيط).
وتنقسم الصيغ التمويلية املستمدة من الفقه اإلسالمي واملستخدمة من قبل
املصارف اإلسالمية إىل:

¦ ¦عقود املعاوضات :وهي تأخذ شكل صيغ متويل باملداينات املبنية عىل
هامش ربح متفق عليه مسبق ًا يف العقد ،كاملرابحة واإلجارة والسلم
واالستصناع.
¦ ¦عقود املشاركات :وهو أسلوب متوييل يقوم عىل أساس استثامر املرصف
ألمواله عن طريق املشاركة هبا مع العميل الذي يطلبه يف مرشوع تشاركي،
أي مشاركة املرصف العميل يف الناتج املتوقع احلصول عليه للمرشوع
ربحا أو خسارة.
ومتتاز عقود املشاركات يف الرشيعة اإلسالمية بخاصيتني أساسيتني( ((1أوهلا
تتعلق باألساس الذي تعتمده يف إدارة املشاركات وهو مبدأ الوكالة ،والثانية

( ((1املرصي ،رفيق يونس ،ماهية املرصف اإلسالمي ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،املجلد العارش ،عام 1998م ،ص.63
( ((1قحف ،حممد منذر ،أساسيات التمويل اإلسالمي ،األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية ،)ISRA( ،ماليزيا ،عام 2011م ،ص.62
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تتعلق بكيفية توزيع الربح واخلسارة والقائم عىل قاعدة الغنم بالغرم.
الشكل رقم ( )1خصائص الوساطة المالية في النظام المصرفي اإلسالمي

املصدر :من إعداد الباحثني.

ويمكن تقسيم نظام التمويل باملشاركة اعتامد ًا عىل مفهوم الرشكة يف اإلسالم إىل:
املشاركة يف األرباح (املضاربة) ،واملشاركة يف رأس املال (رشكة العقد) ،واملشاركة
يف اإلنتاج (الناتج)( ،((1وقد استثنت هذه الدراسة عقود املزارعة واملساقة لندرة
تطبيقها يف املؤسسات املالية اإلسالمية.

 - 1التمويل بالمضاربة بين المصرف والمستثمر

( ((1قحف ،حممد منذر ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية جدة ،عام 1991م،
ص.12
( ((1الفريوز آبادي ،جمد الدين أيب طاهر حممد ،القاموس املحيط( ،د.ت) ،ص.96
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املضاربة لغة« :عىل وزن مفاعلة ،وهي :اسم مشتق من الرضب يف األرض»
بمعنى السفر ،ألن االجتار عادة يستلزم السفر ،مأخوذ من الرضب ،ألن ك ً
ال منهام
يرضب بسهم يف الربح ،وملا فيه غالب ًا من السفر ألن املضارب يسري يف األرض
طلب ًا للربح ،قال تعاىلِ َ :
ض ْبت ُْم ِف ْالَ ْر ِ
صوا
ض َف َل ْي َس َع َل ْيك ُْم ُجن ٌ
َاح َأن َت ْق ُ ُ
﴿وإ َذا َ َ
ِم َن الص َ
َّل ِة﴾[ النساء .]101:ويف القاموس املحيط« :ضارب له أي اجتر يف ماله
وهي القراض»( ،((1أما اصطالح ًا فتعرف بأهنا« :عقد رشكة يف الربح بامل من
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جانب وعمل من جانب آخر»( ،((1أي أن رأس املال من طرف رب املال والعمل
من طرف رب العمل عىل أن يكون ربح ذلك بينهام عىل حسب ما يتفقان عليه.

وتقوم املضاربة يف املصارف اإلسالمية عىل اعتبار املرصف رب ًا للامل يقوم بتوظيف
أمواله بناء عىل خربته ودرايته إىل املستثمرين ذوي اخلربة واملهارة ،الذين يقومون
بإدارة املشاريع وتسيريها بجهدهم ،ليتم توزيع ناتج املضاربة بني الطرفني عىل
أساس حصتني ،حصة مقابل التمويل ،تأخذها املصارف اإلسالمية ،واحلصة
األخرى يأخذها العميل مقابل العمل ،وعليه فعملية التمويل باملضاربة تتم بني
طرفني مها:
 املرصف :وهو الذي يقوم بتقديم التمويل الكامل الذي حيتاجه العميل. -العميل :وهو املضارب صاحب اخلربة الذي يقدم جهده وعمله.

 1-1أنواع المضاربة في المصارف اإلسالمية

(((1

النوع األول :المضاربة المطلقة :وهي التي يدفع فيها رب املال ماله إىل املضارب؛
ليستثمره حسب الكيفية التي يراها مناسبة لتحقيق الربح ،من غري تعيني العمل
والزمان واملكان ،أو من يعامله من األشخاص .فاملضارب له احلرية املطلقة يف
استثامر مال املضاربة ،وهذا النوع هو الغالب يف املصارف اإلسالمية.

النوع الثاني :المضاربة المقيدة :وهي التي يقيد فيها املضارب بقيد أو رشط
خيتص بعمله ،بأن يدفع املرصف ماالً إىل شخص آخر عىل أن يعمل به يف بضاعة
معينة أو يف وقت معني ،أو يف سوق معني ،أو يشرتط أن ال يتعامل إال بشخص
معني .ويتعني عىل املضارب احرتام قيود العقد ،فإن خالفها كان مسؤوالً وحده
( ((1ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز احلنفي ،حاشية ابن عابدين الرد املحتار عىل الدر املختار ،املحقق :عادل أمحد عبد املوجود  -عيل
حممد معوض ،دار عامل الكتب للطباعة والنرش ،الرياض ،طبعة خاصة ،عام2003م ،اجلزء  ،8ص.430
( ((1انظر ذلك يف :الكاساين ،عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،املطبعة اجلاملية ،القاهرة ،الطبعة
األوىل ،عام 1402هـ ،تصوير :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية1986 ،م ،اجلزء  ،6ص ،87هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،املعايري الرشعية ،املعيار الرشعي رقم ( )13بشأن :املضاربة ،املنامة ،البحرين ،عام 2003م ،ص.371
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عن اآلثار املرتتبة عىل هذه املخالفة.

 - 2التمويل بالمشاركة
املشاركة لفظ مشتق من الرشكة ،وهي لغة يدل عىل اخللط أو االختالط يقال:
رشك الرجل الرجل يف البيع واملرياث ،يرشكه رشك ًا» ،أي اختلط نصيبه أو اختلط
نصيبهام ،ويقال اشرتكنا بمعنى تشاركنا ،واجلمع ُشكا ُء
وأرشاك(.((1
َ

وتعرف املشاركة عىل أهنا عقد بني اثنني أو أكثر بامل أو عمل واالشرتاك يف ربحه.
ويف املصارف اإلسالمية تعرف بأهنا تقديم املرصف والعميل املال بنسب متساوية
أو متفاوتة لإلسهام يف إنشاء املرشوعات اجلديدة أو القائمة عىل أساس املشاركة
يف نتائج النشاط من ربح أو خسارة ،ومن أبرز أنواع التمويل باملشاركة املطبقة يف
غالبية املصارف اإلسالمية :املشاركة الثابتة (الدائمة) ،املشاركة املتناقصة (املنتهية
بالتمليك).

 .1-2المشاركة الثابتة

ويمكن تقسيم املشاركة الثابتة إىل(:((2

( ((1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد األنصاري ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة ،عام 1414هـ ،حرف الكاف ،فصل الشني،
مادة رشك ،اجلزء  ،4ص.2248
( ((1الزحييل ،وهبة ،املعامالت املالية املعارصة ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثالثة ،عام 2006م ،ص.434
( ((1لطفي ،أمحد حممد ،االستثامر يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،عام 2013م ،ص.134
( ((2الغزايل ،عبد احلميد ،التمويل باملشاركة ،مركز االقتصاد اإلسالمي ،املرصف اإلسالمي الدويل لالستثامر والتنمية ،الطبعة الثانية ،عام 1996م،
ص.18-17
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هي قيام املرصف اإلسالمي باالشرتاك باملال بني شخص أو أكثر بنسب متساوية أو
متفاوتة يف مرشوع جتاري قائم أو إلنشاء مرشوع استثامري جديد ،بحيث يمتلك
كل مشارك حصة من رأس املال بصفة دائمة ،ويستحق كل واحد من الرشكاء
نصيبه من أرباح املرشوع( .((1أو «هي دخول املرصف يف رأس مال مشرتك بحصة
ثابتة ال تنتهي إال بانقضاء عمر الرشكة أو اخلروج منها ،ويوزع صايف ناتج نشاط
الرشكة ربح أو خسارة عىل الرشكاء حسب مسامهة كل منهم يف رأس املال»(.((1
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مشاركة ثابتة مستمرة :وهي التي ترتبط باملرشوع املمول من قبل املرصف دون
حتديد مدة انتهاء للمرشوع ،ويكون املرصف رشيك ًا طاملا أنه موجود.

مشاركة ثابتة منتهية :وهي مشاركة ثابتة يف ملكية املرشوع ،إال أن االتفاق بني
املرصف والرشكاء يتضمن توقيت ًا معين ًا لتمويل املرشوع ،مثل دورة نشاط جتاري،
أو توريد صفقة معينة باملشاركة وغريها.

 .2-2المشاركة المتناقصة

عرفها املعارصون بتعريفات متقاربة منها« :هي رشكة يعطي املرصف فيها احلق
للرشيك يف احللول حمله يف امللكية دفعة واحدة ،أو عىل دفعات حسبام تقتضيه
الرشوط املتفق عليها»( .((2وتعرف أيض ًا« :هي عبارة عن رشكة يتعهد فيها أحد
الرشكاء برشاء حصة اآلخر تدرجيي ًا إىل أن يتملك املشرتي املرشوع بكاملة .وإن
هذه العملية تتكون من الرشكة يف أول األمر ،ثم البيع والرشاء بني الرشيكني،
والبد أن تكون هذه الرشكة غري مشرتط فيها البيع والرشاء ،وإنام يتعهد الرشيك
بذلك بوعد منفصل عن الرشكة ،وكذلك يقع البيع والرشاء بعقد منفصل عن
الرشكة وال جيوز أن يشرتط أحد العقدين يف اآلخر»(.((2

ويتبني مما سبق أن هذه املعاملة تتضمن وعد ًا من املرصف اإلسالمي لرشيكه
بان يبيع له حصته يف الرشكة ،إذا سدد له قيمتها قياس ًا عىل اإلجارة املنتهية
بالتمليك( ،((2وتعد هي رشكة عنان أثناء وجودها ،حيث يساهم ً
كال من الطرف
األول واملرصف باعتبارمها رشيكني برأس املال ،ويفوض املرصف رشيكه بإدارة
املرشوع ،ويبيع املرصف حصته للرشيك كلي ًا أو جزئي ًا بعد استيفاء األقساط من
الطرف األول ،بعقد جديد ال عالقة له بعقد الرشكة.
( ((2شبري ،حممد عثامن ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،دار النفائس للنرش والتوزيع ،األردن1996 ،م ،ص.338
( ((2هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية ،مرجع سبق ذكره املعيار الرشعي رقم ( )12بشأن املشاركة ،عام 2002م،
ص.321
( ((2شبري ،املعامالت املالية املعارصة ،مرجع سبق ذكره ،ص.446-436
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ويمكن أن تكون املشاركة املتناقصة يف عدة صور عىل النحو التايل:

(((2

الصورة األوىل :أن يتفق املرصف مع متعامله عىل حتديد حصة كل منهام يف رأس
مال املشاركة ،كأن يبيع العميل حصته إىل املرصف بعد إمتام املشاركة بعقد مستقل،
ويكون له احلق يف بيعها للمرصف أو غريه.
الصورة الثانية :أن يتفق املرصف مع متعامله عىل املشاركة يف التمويل الكيل أو
اجلزئي ملرشوع يدر دخ ً
ال متوقع ًا ،عىل أن حيصل املرصف عىل نسبة شائعة من
صايف الدخل املحقق ،مع حقه باالحتفاظ باجلزء املتبقي من اإليرادات أو عىل
قدر منه يتفق عليه.
الصورة الثالثة :حيدد نصيب كل من املرصف ورشيكه يف صورة أسهم متثل جمموع
قيمه اليشء موضوع املشاركة ،حيصل كل من الرشيكني حصة شائعة من اإليراد
املتحقق للمرشوع ،وللرشيك املتعامل إذا شاء أن يقتنى من األسهم اململوكة
للمرصف بسعر السوق حتى تكتمل له ملكية املرشوع برشاء أسهم املرصف كلها.
 - 3مزايا التمويل بصيغ المشاركات في المصارف اإلسالمية(:((2

 - 4صعوبات التمويل بالمشاركات في المصارف اإلسالمية بدول مجلس
التعاون الخليجي
( ((2وقد أقر املؤمتر األول للمصارف اإلسالمية بديب الصور الثالث للمشاركة املتناقصة ،عام 1979م ،القرار رقم  ،10ص.14
( ((2أبو اهليجاء ،إلياس عبد اهلل سليامن« ،تطوير آليات التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية» ،أطروحة دكتوراه يف االقتصاد واملصارف اإلسالمية،
جامعة الريموك ،عام 2007م ،ص.53
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 -عدالة توزيع العائد بني أطراف العملية التمويلية. -الكفاءة يف متويل املرشوعات. -حتقيق االستقرار عىل مستوى االقتصاد ،والقدرة يف التكيف مع التغرياتاهليكلية عند حدوث األزمات.
 -متويل النمو والتنمية من خالل ربط عنرصي العمل ورأس املال ،وفتحاملجال لتمويل أصحاب املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
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استناد ًا إىل العديد من التقارير واألدبيات حول هذا املوضوع يمكن بصفة عامة
تلخيص معوقات االستثامر طويل األجل يف املصارف اإلسالمية يف عده عنارص
أمهها(:((2

 -ضعف املوارد املالية طويلة األجل يف املصارف اإلسالمية ينتج عنه مايسمى بمشكلة عدم توافق آجال االستثامر مع آجال الودائع مما يزيد من
ّ
خماطر السيولة وحيد من قدرة املرصف عىل القيام بتمويل طويل اآلجل.
إىل جانب ذلك فاملصارف اإلسالمية تعمل يف بيئة تنافسية مع املصارف
التقليدية وبالتايل فعمالؤها يرغبون يف احلصول عىل ضامن أمواهلم مع
القدرة عىل السحب عند الطلب .ونتيجة لذلك فاملرصف اإلسالمي وإن
توفرت لديه ودائع طويلة األجل فيمكن أن يستخدمها يف استثامر قصري
األجل حتسب ًا للسحب املفاجئ وخوف ًا من اخلسارة التي يمكن أن تتعرض
هلا املشاريع طويلة األجل.
 -عدم توافر كفاءات برشية جتمع بني املعرفة الرشعية واخلربة املرصفية.إن االستثامر بصيغة املضاربة واملشاركة تتطلب معرفة بدراسة جدوى
املرشوعات االستثامرية طويلة األجل وتتطلب كذلك مراقبة عمليات
إنجازها للتقليل من املخاطر األخالقية املرتبطة هبذا النوع من الصيغ
التمويلية ،ألن إيرادات املرصف اإلسالمي مرتبطة بام حيققه املرشوع من
نتائج.
 -غياب بيئة قانونية ورقابية تتالءم مع طبيعة األهداف التنموية للمصارفاإلسالمية وتنظم العمل هبذا النوع من التمويل وحتمي حقوق مجيع
األطراف ،وهذا ما جعل املصارف اإلسالمية هلا ميل أكثر إىل التمويل بصيغ
املداينات( .((2فالبنك املركزي جيرب البنوك التجارية باالحتفاظ بنسبة معينة

( ((2يف هذا اإلطار يمكن الرجوع إىل :أبو النيل ( ،)2013لطفي ( )2013دوابه ( ،)2006أبو زيد ( ،)2000،1996دار وبريسيل (.)2000
( ((2ضمنت املضاربة حقوق صاحب رأس املال مثل احلق يف احلصول عىل جزء من الربح وحق حتميل املضارب اخلسارة إذا كانت ناجتة عن عدم التزام
برشوط العقد وإقامة هذا احلق تتطلب بيئة قانونية ورقابية مالئمة.
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من أمواهلا الذاتية ملواجهة خماطر عدم السداد أو أي صدمات تتعرض هلا
أصول البنك .فهذه االحتياطيات جيب أن تكون قادرة عىل امتصاص أي
انخفاض يف قيمة أصول املرصف وأن ال تنتقل هذه الصدمات إىل املودعني
أو املؤسسات األخرى الدائنة و هبذه الطريقة حيافظ اجلهاز املرصيف عىل
صالبته و مناعته .وبالنظر إىل هذه املربرات نجد أهنا ال تتالءم مع طبيعة
التمويل بصيغة املضاربة واملشاركة يف املصارف اإلسالمية املبنية عىل
مبدأ تقاسم الربح واخلسارة والغرم بالغنم ،فال يوجد التزام من املرصف
اإلسالمي بضامن رأس مال أصحاب احلسابات االستثامرية كام هو احلال
بالنسبة للودائع ألجل يف البنوك التقليدية .ووجود بيئة قانونية ال تأخذ
بعني االعتبار هذا املبدأ معنى ذلك أن حجم متويل االستثامرات طويلة
األجل يف املصارف اإلسالمية مرتبط بقدرهتا عىل توفري االحتياطيات
الالزمة لتغطية خماطر هذا النوع من التمويل .بالطبع احلصول عىل هذه
األموال الذاتية ليس باألمر اهلني ألنه يتطلب من املرصف االحتفاظ بجزء
من أرباحه كاحتياطي يضاف إىل رأس ماله أو الزيادة يف رأس ماله عرب
طلب اكتتاب جديد .ولتخطي هذه القيود بأقل تكلفة يفضل املرصف
متويل مشاريع قصرية األجل وأقل خماطرة.
 -طبيعة عقد املضاربة الذي هو عقد وكالة ،مما جيعل الوكيل (رب املال)معرض ًا خلطر األفعال اخلفية من املوكل (املضارب) أثناء تنفيذ املرشوع،
وكذلك خلطر إخفاء املعلومة حول النتيجة النهائية للمرشوع.
  -البيئة التنافسية التي تنشط فيها املصارف اإلسالمية ،فاملصارف التقليديةوبحكم جتربتها التي تفوق بكثري املصارف اإلسالمية ،هلا القدرة عىل توفري
منتجات مالية أكثر أمان ًا وأكثر عائد ًا ،فمث ً
ال هذه املصارف تعطي عائد ًا
عىل الودائع اجلارية وعىل الودائع ألجل مع ضامن رأس املال والسيولة
ألصحاهبا .هذا السلوك ،أجرب املصارف اإلسالمية عىل ترك األسلوب
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االستثامري طويل األجل نظر ًا ملخاطره العالية واتباع أسلوب جتاري قصري
األجل بحث ًا عن السيولة والربحية من أجل املحافظة عىل عمالءها.
 -الفصل بني امللكية واإلدارة يف عقد املضاربة ،إذ من أحد رشوط هذاالعقد تسليم رأس املال للمضارب وإطالق حرية الترصف فيه حتى تتاح
له إمكانية حتقيق مقصود املضاربة وهو الربح ،وهذا الفصل بني امللكية
واإلدارة ،مع صعوبة التخارج من هذه العملية إذا مل يكن رب املال راضي ًا
عن الطريقة التي تدار هبا أمواله نظر ًا لعدم تداول هذا العقد يف سوق
األوراق املالية ،جعلت املصارف أكثر توجس ًا من الدخول يف عمليات
متويل ال تستطيع إهناءها إذا رغبت يف ذلك(.((2

المبحث الثالث :مستوى وتطور حجم التمويل بالمشاركات في المصارف
اإلسالمية بدول مجلس التعاون الخليجي
عىل الرغم من اإلجيابيات املتعددة للتمويل باملشاركات إال أن الواقع العميل
لتجربة املصارف اإلسالمية يظهر تركيزها عىل التمويل قصري األجل مثل التمويل
باملرابحة واإلجارة وحتفظها من أسلوب التمويل بصيغ املشاركات بالرغم من
دوره الرئييس واجلوهري يف حتقيق أهدافها التنموية .حيث تظهر العديد من
تدن نسبة التمويل بصيغ املشاركات منها دراسة (Adebola, Yusoff
الدراسات ّ
 )Dhalan,2011والتي متت يف دولة ماليزيا خالل الفرتة  2010-2002م وتوصلت إىل أن
نسبة التمويل باملشاركات من جمموع التمويل املرصيف اإلسالمي ال تتعدى نسبته
 ، % 1.01ودراسة ( )Farooq, Ahmed, 2013والتي متت يف دولة باكستان خالل الفرتة
2011 - 2006م وأظهرت أن نسبة التمويل باملشاركات يف املصارف اإلسالمية ال
تتجاوز  % 1.85من جمموع التمويل ،وأيض ًا دراسة ( )Ascarya, 2010حول املصارف
( ((2صحيح انه حيق لرب املال فسخ عقد املضاربة متى شاء ولكن أموال املضاربة أنفقت عىل جتهيزات رأساملية ال يمكن تسييلها بسهولة ورسعة يف
األجل القصري ،ويف هذه احلالة تفضل املصارف حرص نشاطها االستثامري يف العمليات قصرية األجل.
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اإلسالمية يف إندونيـــسيا خــالل األعوام  2008 - 2002م ،حيث أظهرت أن نسبة
التمويل باملشاركات تقدر بحوايل  % 36من جمموع التمويل املرصيف.

أما املصارف اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي فتعترب املخترب والبيئة
املالئمة للقيام هبذه الدراسة نظر ًا ملا حققته من ثقل مهم يف الصناعة املرصفية
اإلسالمية .ففي عام  2016م حازت دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب عىل
أعىل نسبة من حجم األصول املرصفية اإلسالمية حول العامل ،حيث بلغ حجم
األصول املرصفية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف الدول اخلليجية حوايل 650
مليار دوالر أمريكي أي ما نسبته  % 43.5من جمموع األصول املرصفية اإلسالمية
يف العامل( .((2ويف نفس العام حازت اململكة العربية السعودية عىل أعىل نسبة من
حجم أصول املصارف اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي حيث بلغت
نسبتها  ، % 47تلتها اإلمارات العربية املتحدة بنسبة  ،% 21ثم الكويت بنسبة ،% 14
ثم دولة قطر  ، % 13والبحرين بنسبة .((3( % 4

( ((2جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،التقرير السنوي الستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ،كواالملبور ،لعام 2017م ،ص.7
( ((3انظر ذلك يف :جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،التقرير السنوي الستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ،مرجع سبق ذكره ،ص ،9-8دراسة
صندوق النقد العريب حول انعكاسات تنامي صناعة الصريفة اإلسالمية يف الدول العربية ،عام 2016م ،عىل الرابط اإللكرتوينwww.amf.org.ae/ar// :
 ،/contentتاريخ الدخول :االثنني  28نوفمرب2016م6:44 ،م.
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ويمكن تقييم أمهية التمويل باملشاركات يف املصارف اإلسالمية بدول جملس
التعاون اخلليجي خالل الفرتة 2016 - 2005م ،من خالل تقييم األصول أو
استخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية عن طريق النسب التالية:
 -نسبة التمويل باملشاركات إىل إمجايل األصول ،وتتضمن هذه الصيغالتمويل باملضاربة واملشاركة واألوراق املالية مثل الصكوك وهو مؤرش
عن حجم االستثامر طويل األجل يف املصارف اإلسالمية.
 -نسبة التمويل باملداينات إىل إمجايل األصول ،وتعترب عقود املداينات مناالستثامرات قصرية األجل والتي تتضمن بيع املرابحة ،والتورق ،والسلم،
واالستصناع ،واإلجارة.
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الجدول رقم ( )1نسبة التمويل بالمشاركات في المصارف اإلسالمية الخليجية
(من إجمالي األصول )%

السنة

السعودية

اإلمارات

الكويت

البحرين

قطر

2005

8,4

22

13,7

25,8

9,5

2006

4,3

21

9,7

22,6

10

2007

10,4

21,2

11,7

22,3

12,5

2008

10,1

17,7

11,2

22,5

9,5

2009

13

13

10,2

25,4

6,5

2010

11,7

15,7

7,9

27,2

9,2

2011

10,9

12,3

8

28,5

23,7

2012

10,4

11,3

7,3

28,2

20

2013

12,1

9,8

7,5

27,5

22

2014

11,7

10,9

7,9

27,3

17,2

2015

10,9

11,3

6,7

30,3

18

2016

11,5

13,3

7,6

28,6

17,3

المتوسط

10,45

14,95

9,1

26,35

14,6

املصدر :التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي (.)2016-2005
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الجدول رقم ( :)2نسبة التمويل بالمداينات في المصارف اإلسالمية الخليجية
(من إجمالي األصول )%

2005

66,5

59,1

63,5

50,2

58,1

2006

64,6

58,4

66,9

51,5

55,5

2007

63,4

56,8

64,1

38,4

59,3

2008

57,6

65,7

65,3

41,1

66,7

2009

60,3

68

67

39,7

62

2010

59,7

64,2

61,2

41

59,8

2011

60,5

65,5

61

43,5

53

2012

63,4

64,8

61,7

46,5

59,9

2013

65,2

63,8

62,3

45,6

59,7

2014

64,4

66,7

62,6

47,9

63,8

2015

66,1

63,8

62,7

46,3

68,4

2016

66

63,9

66

48,1

67,1

املتوسط

63,1

63,4

63,7

45

61,1
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السنة

السعودية

اإلمارات

الكويت

البحرين

قطر
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ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)2نسبة التمويل من إجمالي األصول 2005م 2016 -م

املصدر :التقارير السنوية املوجودة يف اجلدول رقم ( )1ورقم (.)2

 السعودية :من خالل تقييم االستثامرات يف املصارف السعودية باالعتامدعىل نسبة االستثامر باملشاركات إىل إمجايل األصول يتضح لنا أن نسبة التمويل
باملشاركات متثل  % 10.45من جمموع األصول خالل فرتة الدراسة ،إذن يتضح أن
التمويل بصيغ املداينات هي السمة الرئيسية التي تتصف هبا املصارف اإلسالمية
يف السعودية ،إذ متثل حوايل  % 63من جمموع األصول.

 اإلمارات :يتضح من خالل اجلدول أعاله ،أن نسبة التمويل باملشاركات متثلحوايل  % 15من جمموع األصول خالل فرتة الدراسة ،أما التمويل باملداينات فهو
يمثل االستخدام األعىل للموارد املالية حيث تبلغ نسبته أكثر من  % 63من جمموع
األصول ،إذن يتضح أن التمويل بصيغ املداينات هي السمة الرئيسية التي تتصف
هبا املصارف اإلسالمية يف اإلمارات.
 الكويت :كام هو موضح يف اجلدول أعاله ،متثل نسبة االستثامر طويل األجلحوايل  % 9من جمموع األصول ،أما التمويل باملداينات فهو يمثل االستخدام
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األعىل للموارد املالية حيث تبلغ نسبته أكثر من  % 63من جمموع األصول ،إذن
يتضح أن التمويل بصيغ املداينات هي السمة الرئيسية أيض ًا للمصارف اإلسالمية
الكويتية.

 البحرين :كام هو موضح يف اجلدول والشكل أعاله متثل نسبة التمويلباملشاركات يف البحرين أكثر من  % 26من جمموع األصول خالل فرتة الدراسة.
أما التمويل باملداينات فهو يمثل االستخدام األعىل للموارد املالية حيث تبلغ
نسبته حوايل  % 45من جمموع األصول ،إذن يتضح توجه املصارف اإلسالمية
البحرينية نحو التمويل بصيغ املشاركات أكثر من املصارف يف الدول األخرى
ويبقى التمويل بصيغ املداينات السمة الرئيسية ،ولكن تبقى النسبة األقل مما هو
موجود يف الدول اخلليجية األخرى.

 قطر :كام هو موضح يف اجلدول أعاله متثل نسبة التمويل باملشاركات يفاملصارف القطرية حوايل  % 15من جمموع األصول ،أما التمويل باملداينات فهو
يمثل االستخدام األعىل للموارد املالية حيث تبلغ نسبته أكثر من  % 61من جمموع
األصول ،ويمثل حوايل  % 81من جمموع التمويل املرصيف.

إذن يوجد اختالف يف جتربة املصارف اإلسالمية عام تناوله املنظرون األوائل يف

( ((3أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،املضاربة وتطبيقاهتا العملية يف املصارف اإلسالمية ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة1996 ،م ،ص.69
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نستنج مما سبق وبعد حتليل مؤرشات التمويل طويل األجل يف املصارف اإلسالمية
بدول جملس التعاون اخلليجي أن السمة الرئيسية التي تتصف هبا غالبية املصارف
اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي هو التمويل باملداينات ،فبدالً من
أن تعتمد عىل أسلوب املضاربة واملشاركة كأسلوب مؤسس عىل قاعدة الغنم
بالغرم( ((3وجدنا أهنا تقوم بتوجيه غالبية مواردها املالية نحو التمويل بصيغ
املداينات ،وأن نسبة التمويل باملشاركات تعترب ضئيلة من إمجايل التمويل املرصيف،
وال تتناسب مع حجم وثقل املرصفية اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي.

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

كتاباهتم ،وغياب ألحد األسباب الذي من أجله وجدت هذه املصارف ،وذلك
باللجوء إىل استخدام أدوات التمويل قصرية األجل بدالً من أن تكون املضاربة
واملشاركة األساس يف تعبئة املوارد املالية واستخدامها ،األمر الذي يمكن أن
يؤدي إىل إخفاق يف حتقيق أهدافها التنموية وإىل اندثار خصوصيتها.

المبحث الرابع :النموذج القياسي لتقدير المحددات المـؤثرة لصيغ
التمويل بالمشاركات
هيدف هذا املبحث إىل القيام بدارسة جتريبية باستخدام منهج حتليل بيانات
السالسل الزمنية املقطعية لتقدير املحددات املؤثرة لصيغ التمويل باملشاركات يف
املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي خالل الفرتة (.)2016 - 2005

وقبل القيام بعملية القياس سيتم إعطاء وصف للنموذج القيايس املستخدم
من حيث عينة الدراسة ،واملتغريات ،والصياغة الرياضية للنموذج ،والطريقة
املستخدمة يف التقدير ،ثم عرض نتائج التقدير وتفسريها.

 - 1عينة الدراسة

تتكون عينة هذه الدراسة من  24مرصف ًا إسالمي ًا تم اختيارها عىل أساس توافر
البيانات املالية هلا ،موزعة جغرافي ًا يف  5دول أعضاء جملس التعاون لدول اخلليج
العربية وهي :اململكة العربية السعودية ،دولة اإلمارات العربية املتحدة ،دولة
الكويت ،مملكة البحرين ،ودولة قطر .وتم استثناء سلطنة عامن من هذه الدراسة
نظر ًا إىل حداثة التجربة املرصفية اإلسالمية يف سلطنة عامن والتي بدأت بتأسيس
مرصف العز اإلسالمي وبنك نزوى يف عام 2012م.
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الجدول رقم ( :)3عينة الدراسة
الدول

عدد املصارف اإلسالمية

أسامء املصارف اإلسالمية

السعودية

4

مرصف الراجحي ،بنك اجلزيرة ،بنك البالد ،مرصف
اإلنامء

اإلمارات العربية
املتحدة

7

بنك ديب اإلسالمي ،مرصف الشارقة اإلسالمي ،مرصف
أبو ظبي اإلسالمي ،اإلمارات اإلسالمي ،مرصف
اهلالل ،مرصف عجامن ،بنك نور

الكويت

4

بيت التمويل الكويتي ،البنك األهيل الكويتي ،بنك
الكويت الدويل ،بنك بوبيان

البحرين

6

بنك البحرين اإلسالمي ،املرصف اخلليجي التجاري،
جمموعة الربكة املرصفية ،مرصف السالم  -البحرين ،بنك
اإلثامر ،بيت التمويل الكويتي  -البحرين

قطر

3

بنك قطر الدويل اإلسالمي ،مرصف قطر اإلسالمي،
مرصف الريان

اإلمجايل  5 :دول

 24مرصف

* حسب تصنيف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية للمصارف اإلسالمية العاملة يف دول جملس التعاون اخلليجي والتي
توافرت بياناهتا لدى الباحث ،التقرير السنوي الستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ،كواالملبور ،عام 2017م،
ص.143

 1-2المتغير التابع:

استخدمنا يف هذه الدراسة نسبة املشاركات كمتغري تابع والذي تعرب عنه األصول
االستثامرية يف املرصف اإلسالمي ،والتي تتضمن التمويل باملضاربة واملشاركة
حيث تقوم مجيعها عىل مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة ،وسيتم استخدامها
كمؤرش عن نسبة األصول باملشاركات من إمجايل أصول املرصف.
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 2-2المتغيرات المستقلة:

تنقسم املتغريات املستقلة املستعملة يف هذه الدراسة إىل :متغريات مالية ،ومتغريات
خاصة باحلوكمة املرصفية ،ومتغريات خارجية متعلقة باالقتصاد الكيل ،وفيام ييل
بياهنا:
 1-2-2حجم األصول :يدل هذا املتغري عىل حجم املرصف والذي يتم قياسه
باستخدام اللوغاريتم الطبيعي ملجموع األصول ،حيث نفرتض وجود
عالقة إجيابية بني حجم املرصف والتمويل باملشاركات ،فكلام زاد حجم
املرصف زادت قدرته عىل التمويل باملشاركات.

 2-2-2الودائع :ونقصد هبا جمموع الودائع االستثامرية واالدخارية واجلارية،
والذي يتم قياسه من خالل نسبة التغري يف حجم الودائع ،فنفرتض وجود
عالقة إجيابية بني حجم الودائع والتمويل باملشاركات ،أي أن زيادة حجم
الودائع تعزز من موارد املرصف وبالتايل يف قدرته عىل استخدامات األموال
يف مجيع صيغ التمويل بام فيها التمويل باملشاركات.
 3-2-2الودائع االستثامرية :هي تلك األموال التي يودعها أصحاهبا لدى
املصارف اإلسالمية بغرض احلصول عىل عوائد مع معرفة املودع بأهنا
ستستثمر يف جماالت تتحمل خماطر معينة ،ويتم قياسها من خالل قسمة
جمموع الودائع االستثامرية عىل جمموع األصول ،ونفرتض وجود عالقة
موجبة بني الودائع االستثامرية والتمويل باملشاركات ،أي أنه كلام زاد
حجم الودائع االستثامرية أدى ذلك إىل توفر لدى املصارف موارد طويلة
األجل يمكن استخدامها لتدعيم االستثامر طويل األجل.
 4-2-2التمويل باملداينات :هي الصيغ التي تستخدمها املصارف اإلسالمية
يف نشاطها التموييل بإنشاء دين نقدي أو عيني عىل أحد طريف العقد،
وتتضمن هذه الصيغ عىل املرابحة األمر بالرشاء ،والتورق ،واإلجارة
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املنتهية بالتمليك ،والسلم ،واالستصناع .ويتم قياسه من خالل نسبة

التغري يف حجم املداينات ،ويف الواقعالعميل تشري البياناتإىل أناملصارف
يف أنشطتها عىل صيغ املداينات أكث ر من اعتامدها عىل
اإلسالمية تعتم د 

صيغ املشاركات ،لذا نفرتض أنه كلام انخفض حجم التمويل باملداينات
زادت نسبة التمويل باملشاركات ،أو يمكن أن يزداد حجم املداينات عىل

حساب حجم املشاركات والذي يمكن تفسريه بتوجه املرصف بتقليل

حجم املخاطر الذي يمكن أن يؤثر عىل العائد.

 5-2-2العائد عىل األصول :هو صايف الربح عىل إمجايل األصول ،وهو مؤرش

عىل مدى ربحية املرصف بالنسبة ملجموع أصوله ،حيث إنه يقيس كفاءة
اإلدارة يف استخدام األصول لتوليد األرباح ،ويتم قياسه من خالل قسمة

صايف الربح أو الدخل الصايف عىل جمموع األصول ،ونفرتض وجود عالقة
إجيابية بني العائد عىل األصول ومتويل املرشوعات بصيغ املشاركات ،حيث
يمكن للمرصف أن يزيد يف حجم استثامراته حسب زيادة العائد املتوقع.

6-2-2

نسبة كفاية رأس املال :هي نسبة رأس مال املرصف إىل خماطرة،

وتعترب نسبة كفاية رأس املال أداة لقياس مالءة املرصف عىل تسديد

قسمة إمجايل رأس املال املمكن استخدامه عىل إمجايل املوجودات املرجحة
بأوزان املخاطر ،ونفرتض وجود عالقة إجيابية بني نسبة كفاية رأس املال

والتمويل بصيغ املشاركات.

 7-2-2السيولة :هي القدرة عىل مواجهة املسحوبات من الودائع ،ومواجهة
الطلب عىل التمويل ،ويتم قياسها من خالل قسمة األصول السائلة

عىل جمموع األصول ،ونفرتض وجود عالقة موجبة بني السيولة النقدية

والتمويل باملشاركات.
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 8-2-2حجم جملس اإلدارة :يعترب جملس اإلدارة األساس الذي ترتكز عليه
احلوكمة اجليدة ،فمجلس اإلدارة اجليد هو الذي يضمن للمستثمرين سواء
املسامهني واملودعني يف املرصف بأن األصول التي قاموا بتوفريها جيري
استخدامها من قبل مديري اإلدارة العليا بشكل أفضل وعدم ضياعها
أو إساءة استخدام رأس املال ،بل إن رأسامهلم يستخدم لتحسني األداء
االقتصادي للمرصف مما يؤدي إىل زيادة قيمة املرصف( ،((3وحلجم جملس
اإلدارة دور مهم يف توجيه اسرتاتيجية املرصف وخطط العمل وسياسة
املخاطرة واألداء ،ويتم قياس حجم جملس اإلدارة من خالل عدد أعضائه.
إن طبيعة العالقة بني حجم جملس اإلدارة والتمويل باملشاركات غري
واضحة ،فمن ناحية يمكن أن تكون هذه العالقة عكسية ،ألن صغر حجم
جملس اإلدارة يؤدي إىل ضامن اإلدارة الفعالة التي حترص عىل التقليل من
خماطر التمويل طويل األجل وبالتايل زيادة حجم هذا النوع من التمويل،
وكرب حجم جملس اإلدارة له نتائج عكسية عىل حجم التمويل باملشاركات.
من وجهة نظر أخرى يمكن أن يؤثر احلجم الكبري ملجلس اإلدارة بصفة
إجيابية عىل األصول االستثامرية بسبب تنوع اآلراء.

 9-2-2تركيبة جملس اإلدارة :تتكون تركيبة جملس اإلدارة من جمموعتني:
جمموعة من داخل املنظمة وهم التنفيذيون أو اإلداريون من داخل
املرصف ،وجمموعة من خارج املنظمة وهم األعضاء املستقلون الذين
ال تربطهم عالقة باملرصف ويتم تعيينهم يف جملس اإلدارة ،حيث يعتمد
دور أعضاء جملس اإلدارة املستقلني عىل اخلربة واملهارة التي يضيفوهنا إىل
جملس اإلدارة ،لذا يرتبط تكوين جملس اإلدارة بشكل رئييس عىل وجود
أعضاء مستقلني فيه ،ليسامهوا يف ختفيض حدة تضارب املصالح ،ويتم
قياس تركيبة جملس اإلدارة من خالل عدد األعضاء املستقلني يف املجلس،
( ((3درويش ،عدنان بن حيدر ،حوكمة الرشكات ودور جملس اإلدارة ،احتاد املصارف العربية ،عام 2007م ،ص.76
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ونفرتض وجود عالقة طردية بني عدد األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة
والتمويل بصيغ باملشاركات.

 10-2-2حجم هيئة الرقابة الرشعية :تعترب هيئة الرقابة الرشعية يف املرصفية
اإلسالمية جزء ًا ال يتجزأ من هيكل احلوكمة( .((3إن عدم التزام اإلدارة
التنفيذية بالقرارات الصادرة من اهليئة الرشعية أو عدم نزاهة أعضاء اهليئة
الرشعية يمكن أن يؤثر عىل مصداقية املرصف ،حيث بغياب هذا االلتزام
ال يمكن التمتع باملصداقية الرشعية الكافية لتحقيق هوية املرصف وجذب
املستثمرين إليه ،مما يؤدي إىل خطر فقدان ثقة املتعاملني باملرصف وسحب
األموال منه ،ويتم قياس حجم هيئة الرقابة الرشعية من خالل عدد أعضاء
هيئة الرقابة الرشعية ،ونفرتض وجود عالقة موجبة بني كرب حجم هيئة
الرقابة الرشعية والتمويل بصيغ املشاركات ،بحيث أنه كلام كرب حجم هيئة
الرقابة الرشعية ضم يف عضويته جمموعة متنوعة من علامء الرشيعة ،الذين
ينتمون إىل مدارس فقهية خمتلفة ،وبالتايل يؤدي إىل تفسري أفضل ملنتجات
وعمليات املرصف .من ناحية أخرى يمكن وجود عالقة موجبة بني صغر
حجم هيئة الرقابة الرشعية والتمويل التشاركي من خالل تقليل التباين يف
اآلراء.

12-2-2

الناتج املحيل اإلمجايل :هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية

(33) Nienhaus, V. (2007). “Governance of Islamic Banks”. In Hassan, M.K and Lewis, M.K. (Eds.). Handbook of Islamic Banking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 128-143.
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 11-2-2التضخم :هو املؤرش العام الرتفاع األسعار والذي يتم قياسه من
خالل متوسط معدل التضخم السنوي ألسعار السلع االستهالكية املحلية،
لذا نفرتض وجود تأثري عكيس بني التضخم والتمويل باملشاركات ،أو
يمكن وجود عالقة إجيابية من خالل تأثري التضخم عىل املداينات الذي
يمكن أن حيث املرصف عىل زيادة أصوله االستثامرية عىل حساب املداينات.
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واخلدمات املعرتف هبا بشكل حميل والتي يتم إنتاجها يف دولة ما خالل فرتة
زمنية حمددة ،ويتم قياسه من خالل معدل النمو للناتج املحيل ،ونفرتض بأنه
إذا حتسن النشاط االقتصادي املحيل فإنه يؤدي إىل زيادة فرص االستثامر يف
مجيع القطاعات االقتصادية مما يشجع املصارف اإلسالمية عىل الدخول يف
عمليات تشاركية.

 13-2-2األزمة املالية العاملية كمتغري صوري :وهي األزمة املالية العاملية أو
أزمة الرهن العقاري ،هي أزمة مالية خطرية ظهرت عىل السطح فجأة عام
 2008م( ،((3والتي فجرها يف البداية هتافت البنوك التقليدية عىل منح قروض
عالية املخاطر ،وقد بدأت األزمة أوالً بالواليات املتحدة األمريكية ثم
امتدت إىل دول العامل لتشمل الدول األوروبية والدول اآلسيوية والدول
العربية ،وينبغي التنبيه إىل أن تأثري األزمة كان متفاوت ًا بني البنوك التقليدية
واملصارف اإلسالمية من حيث درجة الشدة أو التأثر ،وكان من أبرز
تداعيات األزمة إفالس أكرب البنوك التقليدية ورشكات التأمني واهنيار
األسواق املالية يف الواليات املتحدة األمريكية والعامل ،لذا نفرتض وجود
تأثري سلبي لألزمة عىل املصارف اإلسالمية حمل الدراسة عموم ًا وعىل
التمويل باملشاركات خصوص ًا.

 - 3نموذج القياس

يمكن صياغة نموذج الدراسة يف معادلة االنحدار التالية:

( ((3سالمة ،كامل طلبة املتويل والوكيل ،حممد إبراهيم خريي ،األزمة املالية العاملية وآثارها عىل االقتصاد العاملي والقومي واحللول اإلسالمية هلا ،دار
النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،عام 2010م ،ص.13-7
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حيث:

يستند منهجنا التجريبي يف هذه الدراسة عىل طريقة السالسل الزمنية املقطعية
( ،)Panel Dataواملقصود هبا «عدد املشاهدات املقطعية ،مثل الدول أو السلع..
املرصودة عرب فرتة زمنية معينة»( .((3أي أهنا تقوم عىل دمج البيانات املقطعية مع
( ((3العبديل ،عابد بن عابد« ،حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام منهج حتليل البانل» ،جملة دراسات اقتصادية إسالمية ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،املجلد  ،16العدد  ،1عام 2010م ،ص.18
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بيانات السالسل الزمنية للمصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي،
وعددها  24مرصف ًا إسالمي ًا يف فرتة زمنية ممتدة من  2005م إىل  2016م.
وهنا تكمن أمهية استخدام بيانات السالسل الزمنية املقطعية ،كوهنا حتتوي عىل
معلومات رضورية تتعامل مع ديناميكية الوقت وعىل مفردات متعددة (.((3

 1-4نموذج السالسل الزمنية المقطعية الديناميكي

مقارنة بالطرق التقديرية األخرى تقدم نامذج السالسل الزمنية املقطعية
الديناميكية الكثري من اإلجيابيات حيث إهنا تسمح بتقدير التأثريات عىل املدى
القصري والطويل يف الوقت نفسه ،تتطلب نامذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية
السامح بمزيد من التفاوت يف معامل النموذج ال سيام يف نامذج السالسل الزمنية
املقطعية الديناميكية ،وذلك للحصول عىل تقديرات متسقة تعكس السلوكيات
املتباينة ملفردات العينة ،حيث تتطلب منها رضورة األخذ بعني االعتبار أمهية
وقوة عدم التجانس الفردي غري املالحظ .ويتم التميز بني النموذج الديناميكي
بمركبات اخلطأ ونموذج التأثريات الثابتة .ويكون من األمهية اإلشارة إىل أن
النامذج الديناميكية تستند بشكل أساس إىل نامذج االنحدار الذايت( ،((3أي األخذ
بعني االعتبار إبطاء أو تأخري املتغرية الداخلية وبإدخاهلا يف النموذج ،إال أنه حسب
خصائص األبعاد الفردية والزمنية ،فإن االرتباط بني بعض املتغريات الداخلة يف
االنحدار بشكل خاص املتغرية املبطأة وحد اخلطأ يؤدي إىل تغري والتأثري القوي
عىل خصائص اإلحصائية للمقدرات املستخدمة (التحيز وعدم التقارب)(،((3
ويف هذا اإلطار سنستخدم التحليل الديناميكي للبيانات املقطعية بطريقة العزوم
املعممة  Generalized Methods of Momentوتعرف اختصارا  ،((3( GMMوالتي قام
(36) Dielman, (1989). Pooled cross-sectional and time series analysis, Texas Christian University, USA, P.2.

( ((3العبديل ،حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.22
( ((3حممد ،جبوري ،تأثري أنظمة أسعار الرصف عىل التضخم والنمو االقتصادي :دراسة نظرية وقياسية باستخدام بيانات بانل ،أطروحة دكتوراه
مقدمة لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،اجلزائر ،عام 2013م ،ص.310
( ((3استخدمنا يف هذه الدراسة القياسية برنامج (.)Stata 11.2
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بتطويرها ( )Arellano & Bover,1995و (.((4()Blundell & Bond,1998

وتعترب طريقة ( )GMMأكثر الطرق فعالية للتحكم بتحيز معلامت امليل غري
املتجانسة ،حيث إهنا هتدف إىل التعامل مع مشكلة ارتباط املتغري التابع املبطأ عىل
املعادلة مع اآلثار الثابتة من خالل اجلمع ما بني طريقة املربعات الصغرى شبه
املعممة والطريقة التي تأخذ باملتغريات املساعدة (،((4()Variables Instrumentals
وأيضا تعالج استعامل املتغريات املساعدة مشكلة ()endogeneityبني املتغريات
واخلطأ العشوائي.

 - 5البيانات اإلحصائية لمتغيرات الدراسة.

وبلغ متوسط العائد عىل األصول يف املصارف اإلسالمية حوايل  % 17وتعترب هذه
النسبة قريبة من النسب املوجودة يف البنوك التقليدية وتوضح أيض ًا أنه وخالل
األزمة املالية العاملية كانت نسبة العوائد عىل األصول يف بعض املصارف اإلسالمية
قد وصل إىل مستوى سلبي (.)% 5.8 -

(40) Blundell, and Bond, (1998).”Initial conditions and moment restrictions in Dynamic panel data models”. Journal of Econometrics, 87,
115e14.

( ((4حممد ،تأثري أنظمة أسعار الرصف ،مرجع سابق ،ص.337
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يوضح اجلدول رقم ( )4أهم البيانات اإلحصائية للمتغريات املستخدمة يف
الدراسة حيث يتضح أن املتغري التابع :نسبة االستثامرات طويلة األجل أو
التمويل التشاركي يف املصارف اإلسالمية اخلليجية بلغ حوايل  ،% 15مما يثبت أن
نسب املشاركات يف املصارف اإلسالمية ضئيلة وال تقارن باملعامالت األخرى
كاملرابحات والتورق واإلجارة وغريها ،مما يعني أن التمويل باملداينات هي
الصيغة التي تسيطر عىل نشاط املصارف اإلسالمية اخلليجية .أما فيام خيص
الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية اخلليجية فقد بلغ متوسطها  % 45من
جمموع األصول مما يدل عىل قدرة هذه املصارف يف تعبئة موارد تدعم االستثامر
طويل األجل.
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و ُيقدر متوسط كفاية رأس مال املصارف اإلسالمية اخلليجية بحوايل
وتعترب هذه النسبة أعىل من متطلبات احلد األدنى لبـــازل  IIIواملقـــدرة بـ
 ،((4(% 10,5وتلتزم مجيع املصارف اإلسالمية حمل الدراسة بنسبة بازل  IIIكام هو
موضح يف احلد األدنى من اجلدول رقم (.)4

% 20.9

وبلغ متوسط عدد أعضاء جملس اإلدارة حوايل  9أعضاء وتعترب هذه النسبة قريبة
من توقعات ( )Jensen,1993,p.865الذي يويص أن يكون حجم أعضاء جملس
اإلدارة ما بني  7إىل  9أعضاء للتحكم الفعال يف أداء املرصف من خالل تقليل
حدة تضارب املصالح ،ويظهر اجلدول اإلحصائي احلد األعىل ألعضاء جملس
إدارة يف بعض املصارف اإلسالمية والذي وصل إىل  14عضو ًا وأيض ًا وصل احلد
األدنى يف بعض املصارف إىل  4أعضاء مما يدل عىل تفاوت حجم جملس اإلدارة يف
املصارف اإلسالمية حمل الدراسة.
وبلغ متوسط عدد األعضاء املستقلني يف تركيبة جملس اإلدارة يف املصارف
اإلسالمية اخلليجية حوايل  4أعضاء مما يدل عىل أن هناك عدد ًا مقبوالً من األعضاء
املستقلني ،األمر الذي يؤدي إىل استقاللية وشفافية املجلس ومن ثم فعالية
احلوكمة املرصفية ،مع أننا نالحظ أن يف بعض املصارف اإلسالمية اخلليجية ال
يوجد أي عضو مستقل يف جملس اإلدارة وهو ما يتناىف مع أفضل املامرسات يف
احلوكمة املرصفية.

أما فيام خيص حجم هيئة الرقابة الرشعية فلدى مجيع املصارف اإلسالمية يف
دول جملس التعاون اخلليجي عدد كاف من أعضاء اهليئة الرشعية والذي بلغ
متوسطه  4أعضاء ،وهو قريب من النسبة املوىص هبا من قبل جملس اخلدمات
املالية اإلسالمية( ،((4إذ يعترب هذا العدد ليس بالقليل الذي يصعب معه تدقيق
(42) Basel Committee on Banking Supervision, (2010). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems,
Bank for international settlements, p.21.

( ((4جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املعايري الصادرة ،املعيار رقم ( )10بشأن نظم الضوابط الرشعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية،
ماليزيا2009 ،م ،ص.12
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مجيع أعامل املرصف من الناحية الرشعية وال بالعدد الكثري الذي يؤدي إىل عدم
تناسق اآلراء ما بني أعضاء هيئة الرقابة الرشعية.
الجدول رقم ( )4الخصائص اإلحصائية للمتغيرات
Std. Dev.

Mean

Obs

Variable

252

INVESTASS

.507

.00232

		 .103
.159

ASSETS

11.41351

5.54117

1.089

8.94

253

11512.37

- 32342.82

3849.488

667.42

241

DEPOSIT

.7937054

.0110002

.1992

.452

253

PSIA

10136.76

- 26385.72

3324.594

554.94

241

LOANS

.158

- .058

.0246

.017

238

ROA

.75

.107

.0827

.209

244

CAR

.4708

.0031

.0696

.0854

253

CASH

14

4

1.705

9.023

254

BDS

10

0

3.111

4.342

225

INDBD

6

3

1.125

4.231

251

SBS

.151

-.049

.035

.0389

282

INF

.262

-.075

.047

.0509

275

GDP

املصدر :من إعداد الباحثني انطالق ًا من نتائج استخدام برنامج
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Max

Min
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 6نتائج التقدير وتفسيرها
 1 - 6نتائج تقدير معادلة االنحدار
الجدول رقم ( :)5نتائج تحليل البانل الديناميكي بطريقة التقدير GMM System
Specifications models
()3

***.590
)(0.000

***.0298
)(0.005
0.0002
)(0.603

()2

***.575
)(0.000

***.0302
)(0.004
0.0002
)(0.560

-.0168
)(0.629

املتغري التابعINVESTASS:
()1

***.578
)(0.000

***.0301
)(0.004
0.0002
)(0.574

*- 0.0009
)(0.100

*- 0.0009
)(0.096

*- 0.0009
)(0.097

*.138
)(0.080

*.119
)(0.061

*.116
)(0.069

.254
)(0.730

-.270
)(0.356

-.233
)(0.446

املتغريات املستقلة

INVESTASS t-1
ASSETS
DEPOSIT
PSIA
LOANS
ROA
CAR

)- .0973 (0.380

)-.0532 (0.386

)-.0531 (0.421

)-.0153* (0.072

)-.0155* (0.075

)-.0149* (0.083

BDS

.010
)(0.165

.011
)(0.124

.010
)(0.183

SBS

).180 (0.594

)- 1.66 (0.401
).0016 (0.662

).0012 (0.743

).0014 (0.695

CASH

CARCASH
CARROA
INDBD

***.659
)(0.008

***.688
)(0.008

***.689
)(0.007

)-.0380** (0.029

)-.038** (0.033

)-.037** (0.034

CRISIS

Yes

Yes

Yes

Years

-.0551
)(0.559

-.1698
)(0.133

-.0551
)(0.546

Constant

177

177

177

-.223
)(0.315

Yes

Yes

)(0.241
1.000

-.221
)(0.318

Yes

Yes

)(0.247
1.000

-.2119
)(0.323

Yes

Yes

)(0.241
1.000

INF
GDP

Countries

Time Fixed effect included
Observation

)Arellano-Bond test AR(2
Hansen test

من إعداد الباحثني (نتائج التقدير القيايس) .عالمة نجمة يف اجلدول تشري إىل املعنوية اإلحصائية (*) معنوي عند ، % 90
(**) معنوي عند  )***( ، % 95معنوي عند .% 99
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يوضح اجلدول رقم ( )5املعامالت املقدرة لنموذج الدراسة :ولغرض تعزيز نتائج

النموذج القيايس قمنا بتقدير ثالثة نامذج كام هو موضح يف اجلدول رقم (.)5

يتمثل النموذج األول يف اختبار داللة حمددات التمويل باملشاركات .وأضفنا

يف النموذج الثاين متغري الودائع االستثامرية للتدقيق يف مسامهة أصحاب الودائع
االستثامرية يف التمويل املرصيف .وألمهية كفاية رأس املال كمؤرش للمخاطر عىل

األصول االستثامرية قمنا يف النموذج الثالث بإدخال متغريات تفاعلية (Interaction

 )variableمتثل تفاعل كفاية رأس املال مع الربحية والسيولة ملعرفة هل املصارف

األكثر أو األقل ربحية وسيولة تكون أصوهلا االستثامرية عرضة لتأثري كفاية رأس

املال أم ال.

 2 - 6تفسير النتائج

يتضح من خالل معامالت املتغريات املستقلة ما ييل:

 .1-2-6نتائج المتغيرات المالية

أثبتت النتائج أن حلجم األصول داللة معنوية وأن هلا تأثري ًا إجيابي ًا عىل نسبة

املشاركات ،حيث افرتضت الدراسة أن كرب حجم املرصف اإلسالمي يشجعها

هذا يعني أنه كلام زاد حجم املرصف زاد حجم التمويل باملشاركات وهذا يثبت
أيض ًا أن للمرصف القدرة عىل اختيار ودراسة جدوى املشاريع االستثامرية ومراقبة

تنفيذها والتدقيق يف نتائجها وجماهبة املخاطر املحيطة بالتمويل باملشاركات مما
يعزز املقولة املعروفة «كبري جد ًا ليفشل» ( ،)Too Big To Failبينام تتجه املصارف

صغرية احلجم يف التقليص من حجم التمويل باملشاركات لعدم قدرهتا عىل جماهبة

املخاطر العالية واللجوء إىل صيغ التمويل األقل خماطرة مثل التمويل باملرابحة،

وتؤكد هذه النتيجة أمهية احلجم كمحدد من حمددات صيغ التمويل باملشاركات.
245

حمددات التمويل باملشاركات يف املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي
يف الفرتة  :2016-2005نموذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية الديناميكي

عىل تنويع استخدامات أمواهلا والدخول يف التمويل بصيغ املشاركات ،كذلك

العدد ( )9ـ دولة قطر ـ أكتوبر  2018م

أما فيام خيص التمويل باملداينات فأثبتت النتائج بداللة معنوية التمويل باملداينات
وأن هلا تأثري سلبي عىل نسبة املشاركات ،حيث افرتضت هذه الدراسةأناملصارف
اإلسالمية تعتم د يف أنشطتها عىل صيغ التمويل باملداينات أكثر من اعتامدها عىل
صيغ املشاركات ،وهذا يعني أنه كلام انخفض حجم التمويل باملداينات زادت
نسبة التمويل باملشاركات ،مما يثبت أن هاتني الصيغتني بديلتان واللجوء إىل صيغ
التمويل باملداينات دليل عىل ارتفاع تكلفة التمويل باملشاركات ،وتؤكد هذه
النتيجة صحة فرضية الدراسة.
وأثبتت نتائج التحليل أن لنسبة كفاية رأس املال داللة معنوية وأن هلا تأثري ًا
إجيابي ًا وقوي ًا عىل نسبة املشاركات ،حيث افرتضت الدراسة أنه كلام كربت نسبة
كفاية رأس املال للمرصف اإلسالمي زادت قدرته عىل مواجهة الصدمات التي
قد حتدث يف املستقبل مما يساعد املرصف عىل امتصاص اخلسائر املرتبطة بصيغ
التمويل باملشاركات مما يثبت أن هذا املتغري يمثل حمدد ًا للتمويل بصيغ املشاركات.

كام أشارت نتائج النموذج الثالث إىل عدم داللة املتغريات التفاعلية اخلاصة بنسبة
كفاية رأس املال مما يدل عىل أن تأثري رأس املال عىل التمويل باملشاركات له نفس
الفاعلية يف املصارف مهام كان حجم السيولة ونسبة الربحية.

أما فيام خيص تأثري جمموع الودائع والودائع االستثامرية فتشري النتائج أن الودائع
املرصفية ليس هلا داللة معنوية ،مما يعني أن هذا املتغري ليس له أي تأثري عىل
نسبة التمويل باملشاركات .األمر الذي يدل عىل غياب العالقة بني املوارد املالية
طويلة األجل والتمويل بصيغ املشاركات وارتفاع نسبة هذه املوارد يف املصارف
اإلسالمية اخلليجية مل ِ
تؤد إىل الزيادة يف االستثامرات طويلة األجل ،ويمكن أن
نستنتج من ذلك أن املوارد املالية طويلة األجل ليست من معوقات التمويل بصيغ
املشاركات.
أما السيولة النقدية فتشري النتائج أنه ليس هلا داللة معنوية عىل نسبة املشاركات،
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مما يعني أن هذا املتغري ليس له أي تأثري عىل صيغ التمويل باملشاركات ،ذلك ألن
االستثامر باملشاركات يأخذ عادة شكل متويل مرشوعات طويلة األجل ،وبالتايل
فإن مواجهة املسحوبات من الودائع ال تؤثر مطلق ًا عىل نسبة التمويل باملشاركات
الذي يتم متويله من خالل احلسابات االستثامرية.

أما فيام خيص معدل العائد عىل األصول فتشري النتائج أنه ليس له تأثري معنوي عىل
نسبة التمويل باملشاركات ،ويمكن تفسري ذلك عىل أن نسبة كبرية من هذا العائد
مصدرها التمويل باملرابحة ألهنا هي صيغة التمويل األكثر انتشار ًا يف املصارف
اإلسالمية وبالتايل التغري يف نسبة العائد تؤثر أكثر عىل التمويل هبذه الصيغة ألن

االرتباط بينها أقوى من العالقة بني العائد والتمويل باملشاركات.

 2-2-6نتائج المتغيرات المتعلقة بحوكمة المصارف

أثبتت النتائج أن حلجم جملس اإلدارة داللة معنوية وأن هلا تأثري ًا سلبي ًا عىل نسبة
املشاركات ،حيث افرتضت الدراسة وجود عالقة سلبية بني حجم جملس اإلدارة

والتمويل باملشاركات ،وهذا يؤكد صحة الفرضية القائلة بأن صغر حجم جملس
اإلدارة يعطي للمرصف القدرة عىل توجيه اسرتاتيجية التمويل نحو مشاريع

صيغ أخرى كاملشاركات.

ومن ناحية أخرى تشري النتائج أن تركيبة جملس اإلدارة ليس هلا داللة معنوية ،مما

يعني عدم وجود أي تأثري لعدد األعضاء املستقلني عىل التمويل باملشاركات ،أما
فيام خيص حجم هيئة الرقابة الرشعية فتشري النتائج أن هذا املتغري ليس له داللة

معنوية ،مما يعني أن عدد أعضاء هيئة الرقابة الرشعية ليس له تأثري عىل التمويل

باملشاركات أي أن زيادة أو نقص العدد ال يغري من سلوك املرصف جتاه عملية
التمويل بصيغ املشاركات.
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 3-2-6نتائج المتغيرات المتعلقة باالقتصاد الكلي

أثبتت النتائج أن ملتغري التضخم داللة معنوية وأن له تأثري ًا إجيابي ًا عىل نسبة
املشاركات ،بالطبع هذا األثر اإلجيايب مرتبط باملعدل املنخفض يف مستوى
التضخم يف دول اخلليج حيث بلغ متوسط هذه النسبة  % 3.9خالل فرتة الدراسة.
إن الزيادة يف األسعار يعني بالنسبة للمنتج زيادة يف اإليرادات وهذا من شأنه أن
حيفزه عىل الزيادة يف اإلنتاج واالستثامر وبالتايل زيادة الطلب عل التمويل.

أما فيام خيص األزمة املالية العاملية فأثبتت النتائج أن هلا داللة معنوية وأن هلا تأثري ًا
سلبي ًا عىل نسبة املشاركات ،حيث افرتضت هذه الدراسة أن األزمة املالية العاملية
التي رضبت العامل عام 2008م أثرت بشكل سلبي عىل مجيع القطاعات ومن ضمنها
املصارف اإلسالمية حمل الدراسة.

وأخري ًا فيام خيص الناتج املحيل اإلمجايل فتشري النتائج أن هذا املتغري ليس له داللة
معنوية ،مما يعني عدم وجود أي تأثري عىل صيغ التمويل باملشاركات ،حيث تثبت
هذه النتيجة أنه وعىل الرغم من تباطؤ النمو العاملي وانخفاض أسعار النفط
وانخفاض إيرادات البلدان اخلليجية حافظت املصارف اإلسالمية عىل صالبتها
ومرونتها بل واستمرت يف زيادة أصوهلا خالل الفرتة املاضية.
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الخاتمة

كانت هذه الدراسة حماولة لتقدير املحــددات املؤثرة لصيغ التمويل باملشاركات
يف املصارف اإلسالمية بدول جملــس التعاون اخلليجـــي ،خــالل الفــرتة
(2016 - 2005م) .وتم تقدير الدراسة التجريبية وفق ًا لطريقة السالسل الزمنية
املقطعية ( .)Panel – dataويتكون هذا النموذج من متغري تابع يتمثل يف نسبة
املشاركات ،أما املتغريات املستقلة فتمثلت يف ثالثة أنواع رئيسية :متغريات مالية،
ومتغريات خاصة بحوكمة املصارف ،ومتغريات خاصة باالقتصاد الكيل.

ً
أوال :النتائج

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

1 .1حجم املرصف له تأثري إجيايب عىل حجم التمويل بصيغ املشاركات يف
املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي.

2 .2توجد عالقة إجيابية بني كفاية رأس املال وحجم التمويل بصيغ املشاركات
يف املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي.

4 .4توجد عالقة سلبية بني التمويل بصيغ املشاركات ومتغري احلوكمة :حجم
جملس اإلدارة.
5 .5توجد عالقة إجيابية بني معدل التضخم وحجم التمويل بصيغ املشاركات.

ً
ثانيا :التوصيات

حسب نتائج هذه الدراسة فإن صغر حجم املرصف أو ضعف رأس ماله مها من
األسباب التي أثرت سلب ًا عىل توجه املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون
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اخلليجي نحو التمويل بصيغ املشاركات ،وهلذا تويص هذه الدراسة لفائدة
املنظمني واملستثمرين واملرشفني عىل املصارف اإلسالمية بام ييل:
1 .1التوجه نحو حتفيز االندماج بني املصارف اإلسالمية ،حتى تتمكن من
االستفادة من مزايا كرب حجم املرصف التي تكمن يف حتقيق الوفورات
الداخلية وتنوع األصول إىل حد الوصول إىل درجة مقبولة من املخاطر
لتحقيق عائد مريض للمودعني والقيام بدورها يف حتقيق أهدافها التنموية
عرب اتباع أسلوب التمويل بصيغ املشاركات.

2 .2العمل عيل زيادة رسملة املصارف اإلسالمية ملا لذلك من أثر عىل زيادة
املوارد الذاتية للمصارف وقدرهتا عىل مواجهة خماطر التمويل بصيغ
املشاركات.

3 .3تدخل البنك املركزي للحد من توجه املصارف اإلسالمية نحو التمويل
بصيغ املداينات الذي يعترب سلعة بديلة للتمويل بصيغ املشاركات،
وذلك بفرض قيود عىل هذا النوع من التمويل مثل وضع سقف للتمويل
باملداينات أو فرض احتياطي إلزامي عىل التمويل هبذه الصيغ.
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المراجع
ً
أوال :المراجع العربية
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حمددات التمويل باملشاركات يف املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي
يف الفرتة  :2016-2005نموذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية الديناميكي

 -ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز احلنفي ،حاشية ابن عابدينالرد املحتار عىل الدر املختار ،املحقق :عادل أمحد عبد املوجود  -عيل حممد
معوض ،دار عامل الكتب للطباعة والنرش ،الرياض ،طبعة خاصة ،عام 2003م.
 -ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد األنصاري ،لسان العرب ،دارصادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة ،عام 1414هـ.
 -أبو النيل ،أبو بكر هاشم ،املضاربات الرشعية يف املصارف اإلسالمية وأثرهاعىل التنمية االقتصادية ،أطروحة دكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي ،اجلامعة
األمريكية املفتوحة ،عام 2013م.
 -أبو اهليجاء ،إلياس عبد اهلل سليامن ،تطوير آليات التمويل باملشاركة يفاملصارف اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه يف االقتصاد واملصارف اإلسالمية،
جامعة الريموك ،عام 2007م.
 -أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،املضاربة وتطبيقاهتا العملية يف املصارف اإلسالمية،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة ،الطبعة األوىل1996 ،م.
 -أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية،الطبعة األوىل ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة2000 ،م.
 -التقارير املالية السنوية للمصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجيمن 2005م إىل 2016م.
 -درويش ،عدنان بن حيدر ،حوكمة الرشكات ودور جملس اإلدارة ،احتاداملصارف العربية2007 ،م.
 -دوابه ،أرشف حممد ،دور األسواق املالية يف تدعيم االستثامر طويل اآلجليف املصارف اإلسالمية ،الطبعة األوىل ،دار السالم للطباعة والنرش ،القاهرة،
2006م.
 -الزحييل ،وهبة ،املعامالت املالية املعارصة ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثالثة،عام 2006م.
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 -سالمة ،كامل طلبة املتويل والوكيل ،حممد إبراهيم خريي ،األزمة املالية العامليةوآثارها عىل االقتصاد العاملي والقومي واحللول اإلسالمية هلا ،دار النهضة
العربية ،الطبعة األوىل ،عام 2010م.
 -شابرا ،حممد عمر ،نحو نظام اقتصادي عادل ،دار البشري للنرش والتوزيع،عامن ،األردن ،عام 1990م.
 -شبري ،حممد عثامن ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،دار النفائسللنرش والتوزيع ،األردن 1996 ،م.
 -العبديل ،عابد بن عابد ،حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخداممنهج حتليل البانل ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جملة دراسات اقتصادية
إسالمية ،املجلد  ،16العدد 2010 ،1م.
 -الغزايل ،عبد احلميد ،التمويل باملشاركة ،مركز االقتصاد اإلسالمي ،املرصفاإلسالمي الدويل لالستثامر والتنمية ،الطبعة الثانية ،عام 1996م.
 -الفريوز آبادي ،جمد الدين أيب طاهر حممد ،القاموس املحيط ،بدون تاريخ. -قحف ،حممد منذر ،أساسيات التمويل اإلسالمي ،األكاديمية العامليةللبحوث الرشعية ،)ISRA( ،ماليزيا ،عام 2011م.
 -قحف ،حممد منذر ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ،املعهد اإلسالميللبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية جدة ،عام 1991م.
 -الكاساين ،عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي ،بدائع الصنائعيف ترتيب الرشائع ،املطبعة اجلاملية ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،عام 1402هـ،
تصوير :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 1986 ،م.
 -لطفي ،أمحد حممد ،االستثامر يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية ،دارالفكر والقانون ،املنصورة ،عام 2013م.
 -جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،التقرير السنوي الستقرار صناعة اخلدماتاملالية اإلسالمية ،كواالملبور ،ماليزيا2017،م.
 -جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املعايري الصادرة ،املعيار رقم ( )10بشأننظم الضوابط الرشعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية،
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. م2009 ،ماليزيا
: تأثري أنظمة أسعار الرصف عىل التضخم والنمو االقتصادي، جبوري،حممد-  أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية،دراسة نظرية وقياسية باستخدام بيانات بانل
. م2013 ، اجلزائر،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية
، جملة االقتصاد اإلسالمي، ماهية املرصف اإلسالمي، رفيق يونس،املرصي- . م1998  عام، املجلد العارش،جامعة امللك عبد العزيز
، املعايري الرشعية،هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية- . م2003  عام، البحرين، املنامة، املضاربة:) بشأن13( املعيار الرشعي رقم
، املعايري الرشعية،هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية- . م2002  عام، البحرين، املنامة،) بشأن املشاركة12( املعيار الرشعي رقم
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المالحق
 -إن من إحدى املشكالت الشائعة التي تواجه حتليل االنحدار املتعددهي إمكانية وجود ارتباط بني املتغريات املستقلة ،فإذا كان االرتباط بني
املتغريات املستقلة قوي ًا ،فإن ذلك يؤدي إىل تضاؤل مصداقية معامالت
Detection of
االنحدار ،ويتم الكشف عن االرتباط اخلطي املتعدد
 Multicollinearityبني املتغريات املستقلة عن طريق استخراج معامل تضخم
التباين ( )Variance Inflation Factorوالذي يرمز له بالرمز (.)VIF
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يف الفرتة  :2016-2005نموذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية الديناميكي

 -يوضح امللحق رقم ( )1معامل االرتباط املتعدد ملتغريات الدراسة .بحسباألدبيات تكون هناك مشكلة ارتباط خطي متعدد بني املتغريات إذا كان
معامل االرتباط أعىل من  % 80لكل من املتغريات ( )Kennedy,1992وهو
عكس احلال لدينا يف هذه الدراسة ،حيث يبني معامل االرتباط املتعدد عدم
وجود ارتباطات عالية بني متغريات الدارسة كام هو موضح يف اجلدول أدناه.
ومن ناحية أخرى قمنا باستعامل معامل تضخم التباين (Variance Inflation
 ،)Factor) (VIF Testوالذي يعد أكثر موثوقية يف الكشف عن التعدد اخلطي
للنموذج .بتتبع األدبيات .تكون هناك مشكلة التعدد اخلطي يف النموذج
بني املتغريات عندما يتجاوز قيمة اختبار ( )VIFالعرشة لكل متغري ،وقيمة
ستة جلميع املتغريات ( .)Montgomery & Others, 2011وبحسب النتائج نجد
أن كل املتغريات ال تتعدى أو ال تتجاوز العرشة ومعدل متوسط املتغريات
ال يتجاوز الستة كام هو موضح يف امللحق رقم ( )2أدناه.
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ملحق رقم ()1

معامل االرتباط للمتغريات

ملحق رقم ()2

معامل تضخم التباين
1/VIF

VIF

Variable

0.124

8.03

DEPOSIT

0.127

0.477

0.506

LOANS

7.85

ROA

2.09

CAR

1.98

0.534

1.87

ASSETS

0.594

1.68

INDBD

0.560

0.651

0.671
0.782

0.850

0.875

SB

1.79

BDS

1.53

GDP

1.49

CASH

1.28

INF

1.18

PSIA

1.14

Mean VIF

2.66
إعداد الباحثني باستخدام برنامج Stata
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ملحق رقم ()3

مواصفات النموذج ()1
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ملحق رقم ()4

مواصفات النموذج رقم ()2
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ملحق رقم ()5

مواصفات النموذج رقم ()3
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encourage credit institutions to develop their offers.
Being aware that the success of participative finance in Morocco can only
be achieved through the implementation of a solid and innovative legal
framework, the legislature has given a great importance to this issue.
Indeed, since the promulgation of the Law 103.12, the Moroccan legislature
is leading several projects to harmonize the banking law with the various
regulations.
Shariah compliance is one of the projects to which the legislature pays
particular attention because it is the purpose of participative finance.
A normative framework is being put in place and should standardize the
Shariah reference as required by the Moroccan specificity. This choice is
likely to allow homogeneous practices of participative banks and ultimate
protection of the consumer.
The legal framework implemented, although solid, reveals some gray areas
that call for reviewing by the legislature.We have tried to bring added value to
this newly developed system by proposing some recommendations that will
reinforce it.

REFERENCES :
Regulations :

-- Royal Decree Charif No. 1.03.300 of April 22, 2004 relating to the
restruction of the Councils of Ulemas.
-- Royal Decree Charif No. 1.14.193 of December 24, 2017 promulgating
the Law No. 103.12 relating to credit institutions and assimilated
organisms.
-- Royal Decree Charif No. 1.15.02 of January 20, 2017 completing the
Royal DecreeCharif No. 1.03.300 relating to the restruction of the
Councils of Ulemas.
-- Draft of Bank Al Maghrib Circular on Shariah compliance function
modus operandi (being validated).
Reports :
-- ISRA & Thomson Reuters.Islamic Commercial Law Report. 2016
-- Bank Al Maghrib. Annual report on banking supervision. 2016
-- Thomson Reuters. MoroccoIslamic Finance country report 2014.
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Therefore, it seems importantthat the legislature defines the links that the
compliance function should establish with the Board of Directors, the General
Assembly, the Board’s Committees and the investment accounts holders.
In fact, the establishment of functional links between the compliance
function,the Board of Directors, the General Assembly, the Board’s Committees
and the investment accounts holders is likely to reinforce the independence of
this compliance function.
Secondly, the legislature should specify the responsibilities of the various
shariah compliance actors as well as the situations of conflicts of interest.
Thus, it is important to highlight the roles of the following actors:
• Risk management function,
• Internal Audit function,
• Risk committee reporting to the Board of Directors or to the Supervisory
Board,
• Audit committee reporting to the Board of Directors or to the Supervisory
Board,
• External Shariah auditors,
• Legal auditors.
There is no doubt that the clarification of the roles of the actors above will
add an important value to the Shariah compliance process by defining the
responsibilities of each actor and its sphere of action, monitoring the noncompliance situation, recieving and processing the requests emanating from
the various stakeholders, including clients and regulators, and, finally, alert
mechanisms of the bank’s governance bodies and regulators in case of noncompliance risks.
Third and last, the legislature has to define, clearly, the content of the reports
that Moroccan participative banks must send annually to the Central Shariah
Board and to Bank Al Maghrib in order to standardize the format of these
reports and to remove any confusion that the participative banks could have.

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

7. CONCLUSION:

Even if the participative/Islamic finance is making its first steps in Morocco,
the history of this industry in Morocco is not recent. In fact, in 2007, the
Kingdom had its first experience of offering alternative products which, for
several reasons, did not achieve the expected success.
Indeed, the legal framework was not conducive. This situation did not

261

 م2018 ) ـ دولة قطر ـ أكتوبر9( العدد

structures and documentaries for sovereign and government Sukuk.
6. REASERCH MAIN CONCLUSIONS &RECOMMENDATIONS:
6.1. Reaserchmainconclusions:
In view of the analysis carried out in this paper, the following conclusions can
be made:
• The Moroccan model will allow developing national Shariah standards that
will be applicable by all the participative finance actors.

• The choice made by the Moroccan legislature will help to ensure a perfect
mitigation of conflict of interests and the standardization of practices.

• The Moroccan model will help particpatives banks to be cost-effective,
mitigate reputation risk and facilitate issues of sovereign Sukuk and Islamic
syndicated financing.
• The organizational positioning of the compliance function whitin the
Moroccan participative banks is not clarified by the CSB and BKAM.

• The responsibilities of the various shariah compliance actors as well as the
situations of conflicts of interest

The content of the reports that Moroccan participative banks must send
annually to the CSB and BKAM are note defined.
6.2. Recommendations:

The research made some recommendations which could be useful for
strengthening the compliance mechanism.
Firstly, we suggest that the Moroccan legislature clarifies the organizational
positionning of the compliance function that a participative bank must set up.
In fact, the Circular draft on the the conditions and the modalities of
functioning of the participative banks compliance functions stated that the
compliance function must report to the management body but it did not define
the various links that this entity must establish with the other participative bank
governance bodies, in particular; the committees of the Board of Directors, the
Board of Directors and the General Assembly of Shareholders.
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Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

On the basis of our legal framework analysis and benchmarks, we can notify
that the choice made by the legislature to unify the Sharia reference of
Moroccan participative banks, beyond the fact of its perfect coherence with
the Moroccan specificity, appoints the CSB as the highest Shariah authority
in participative finance in the Kingdom of Morocco. As such, the CSB has
the ultimate power to issue fatwa or to decide on issues faced by the industry.
The key position of the CSB and its membership entrust issuance of shariah
compliance notices to scholars who are well-versed in fiqh, or usul al fiqh,
independent and free from potential conflict of interest.
The Moroccan CSB will examine and endorse the validity of application of
Shariah in Islamic financial products and operations which are submitted by
Islamic financial institutions to the regulators.
In fact, the CSB aims to develop national Shariah standards that will be
applicable by all the participative finance actors.
On another level, the CSB will also be able to provide Shariah consultation to
the regulators and relevant authorities and help to establish best practices in
the areas relating to participative finance.
The position of CSB and its broad prerogatives enables it toresolve and
settle complaints and issues raised by customers of participative banks to the
regulator and provide Shariah expertise to the courts of law for any issues
related to participative finance and participative banks.
Futhermore, the Moroccan model will ensure a perfect mitigation of conflict
of interest and the promotion of standardization of practices. Thereby, the
credibility of the participative finance industry will increase which will boost
the confidence of clients and investors in its institutions and their offerings.
Moreover, the setting up of a CSB in Morocco will, without any doubt, help
particpatives banks to be cost-effective, mitigate reputation risk, speed up
product development and facilitate issues of sovereign Sukuk and Islamic
syndicated financing.
The CSB is supposed to play a majorrole in strengthening the compliance,
within participative banks, through the review of compliance reports that
participative banks should provide yearly as well as the approving of a code
of ethics for these institutions.
However, it should be made clear that the CSB will have the competence to
recommend disciplinary measures against Shariah non-compliances done by
participative banks.
Finally, in terms of public finance, the CSB is responsible for approving Sukuk
263

 م2018 ) ـ دولة قطر ـ أكتوبر9( العدد

HCUthat falls to participative banks.
The Moroccan model of Shariah compliance opens several interesting
perspectives for the Moroccan participative finance industry.
In this section, we will present some of these perspectives in the light of the
legal framework analysis results and the benchmark of similar experience that
we have carried out.
In this context, our benchmark was carried out on the experiences of Oman,
Malaysia, Sudan and Pakistan and allows us to achieve the following findings:

• Malaysia uses a two-tier centralized model with the Shariah Advisory Council
(SAC) at the Central Bank level and Shariah Committee at the Islamic Finance
Intitution level. The SAC directs the Central Bank on Shariah matters and is
the ultimate arbiter in Shariah interpretation disputes. The directives issued by
the Central of Malaysia in consultation with the SAC have binding authority
over banks and Islamic entities. The members of the SAC are appointed by
the ruling King of Malaysia(39).

• In Pakistan, each of the State Bank of Pakistan and the Securities and Exchange
Commission of Pakistan has its own Shariah Boards while the SECP has
another board for Mudarabahssector. These three boards approve relevant
Shariah compliance regulations and produce specimen of permissible Islamic
financial contracts. The Shariah department of the Central Bank of Pakistan
clearly states that they rely heavily on a basisof international standards such
as AAOIFI and IFSB and corporate governance standards(40).

• Oman was the last nation in the six-member Gulf Cooperation Council to
introduce Islamic finance. Oman’s central bank set up, in October 2014, a
5 membersShari’ah board to help oversee the Sultanate’s Islamic banking
industry. The choice made by Oman aims to speed up product development,
limit costs for Islamic banks and facilitate issues of Sukuk(41).

• In Sudan, the Shariah Advisory Council (SAC), set up in 2003, is responsible
for fatwas, contract specimen, arbitrage, consultations relating to Islamic
legal aspects, training, research, lectures and seminars. The SAC members
are appointed by the Sudanese President upon recommendation of the Central
Bank of Sudan governor and minister of finance(42).
(39)ISRA & Thomson Reuters. Islamic Commercial Law Report. 2016
(40)Ibid
(41)Ibid
(42)Ibid
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content.

The two points above need to be clarified by the legislature. In fact, the draft
of BKAM’s circular, on the conditions and the modalities of functioning of the
participative banks’ compliance functions, does not clarify this subject: there
is no mentioning of the content of these reports in the circular draft. Indeed, it
is not unlikely that some participative banks may understand that it is a single
report.
It should also be pointed out that the current legal framework has not emphasized
the roles that should be played, in the Shariah compliance mechanism, by the
actors below:
• Risk management function,
• Internal Audit function,

• Risk committee reporting to the Board of Directors or to the Supervisory
Board,

• Audit committee reporting to the Board of Directors or to the Supervisory
Board,
• External Shariah auditors,
• Legal auditors.

As the Moroccan banking law and the Royal Decree instituting the CSB did
not make any reference to the roles that theses actors(38)and specific central
bank circulars are needed to clarify these gray areas.
5.3. MoroccanShariahcompliance model’s perspectives:

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

First of all, we would like to emphasize that Shariah compliance is the major
purpose of participative finance. Indeed, it is not allowed that the Shariah
compliance model, set up in a jurisdiction, would be subject to shortcomings
which could reduce its credibility and that of the whole industry.
In Morocco, Shariah compliance encompasses, as we have mentioned in this
paper, two complementary aspects. On one hand, a component of compliance,
with the precepts and purposes of the Shariah, which falls to the HCU through
the CSB.
On the other hand, a component of compliance with the opinions of the
(38) In the case of conventional banks, BKAM has implemented and systematically updated circulars defining the roles of the actors mentioned
in this paragraph.
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On theother side, the legislature has planned to submit the compliance
functions to the controls of the participative banks internal audit entities. This
measure enables the compliance functions to ensure the effectiveness and
efficiency of their methods and the relevance of their actions.
Furthermore, the mandates and prerogatives granted by the legislature to the
compliance functions make it possible to note the major importance given to
these entities that are involved in several areas:
• the effective implementation of the HCU opinions and the monitoring of their
observance,
• the set up of a non-compliance risk map and the monitoring of these risks,

• Informing the management body and the audit committee of any situation of
non-compliance risk,
• the set – up of a procedures’ manual,

• the training and awareness raising of employees,

• the active participation in the launching of new products and new activities
processes,
• the preparation of the annual compliance evaluation report referred to in the
Article 63 of the Law 10312-,
• the preparation of the annual compliance evaluation report referred to in the
Article 65 of the Law 10312-,
• the participation in the preparation of the conctracts documentations relating
to the products, services and activities of the participative bank,
• …etc.

5.2. Gray areas:
The present analysis in this paper can not be complete without reviewing some
gray areas that should be elucidated by the legislature.These include:
• the obligation for the participative banks to send to the HCU an annual report
on the compliance of their products, operations and activities with the advices
of the Council without specifying the nature of this report’s content,
• the obligation for the participative banks to send to BKAM an annual report
on the compliance of their products, operations and activities with the
recommendations of the HCU without specifying the nature of this report’s
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Finally, the legislaturepermits the CSB to be aided by independent experts.
This measure will help the CSB to acquire various expertises enabling it to
carry out its heavy tasks appropriately.
The figure below summarizes the Shariah compliance model chosen by
Morocco for its participative finance sector:
Moroccan Shariah Compliance model
Requests of compliance notice

His Majesty
the King
Amir Al
Mouminine

HCU

Instance
of the Iftae

CSB

BKAM

Banks

MISWA

Insurance
companies

MCMA

Sukuk issuers

Requests of compliance notice

5.1.2. Compliance functions of Moroccan participative banks :
The analysis we have carried out of the organization and the prerogatives, set
by the legislature for the compliance functions of participative banks, allows
us to identify several important characteristics.

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

The legislature sought to link the compliance functions with the management
bodies of the participative banks and insisted on the need to provide these
functions with adequate human and material resources to enable them to carry
out their tasks properly.
Since the management body is responsible for the operational management
of the participative bank, it is important to wonder about the adequacy of the
Shariah compliance function attachment to this entity. Indeed, the choice of
this linkage, inspired by the model used in the case of conventional banks,
raises several questions about the level of independence enjoyed by the
compliance function.
In addition, the Circular draft on the compliance functions of participative
banks did not define any link between these functions and the investments
accounts holders.
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5- MAIN CHARACTERISTICS AND PERSPECTIVES OF THE MOROCCAN
PARTICIPATIVE BANKS SHARIAH COMPLIANCE MODEL:
The Moroccan legislature defines the notion of Shariah compliance in two
ways:
• compliance with the Shariah precepts and purposes which is incumbent on the
HCU through its specialized committee the CSB,

• and the compliance with HCU recommendations incumbent on the compliance
functions of participative banks.
The examination of the organization and the roles of the participative finance
compliance bodies, envisaged by the Moroccan legislature, enabled us to
identify several important characteristics that we set out in this paragraph.
Our analysis allows us to identify some grayareas which deserve clarification
as well as some interesting perspectives to explore further.

5.1. Main characteristics of the MoroccanShariah compliance model:
5.1.1. Shariah Committee for finance (CSB):

The analysis of the prerogatives enshrined in the Royal Decree 1.15.02 to
the CSB enables us to underline the broad independence enjoyed by this
institution. Indeed, this independence is the result of the CSB’s attachment to
the HCU which gives it an extended field of action.
Moreover, the CSB independence was reinforced by the obligation for its
members to not join any other body of those mentioned in the 5th chapter of
the Royal Decree 1.15.02.
By doing this, the legislature aims to prevent any situation of conflict of
interests and to ensure full autonomy for the CSB and its members.
In addition, we note that by opting for the establishment of a central committee
responsible for issuing compliance notices on participative finance, the
legislature has unified the Shariah reference of the various actors in the finance
sector. This choice will allow coherence in the practices of the institutions
operating in this sector.
Moreover, the Moroccanlegislature makes no reference to the Shariah
committees that the participative financial institutions may set up at their
level. Only the CSB is empowered to issue compliance notices. This choice is
in perfect coherence with the aim and the prerogatives of the HCU which is
the only fatwa body in Morocco.
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documentation, to the management body or the participative entity’s head
and, where appropriate, to the board in order to seek the assent of the HCU
via Bank Al-Maghrib,

• to sensitize and train the bank’s staff about the participative products marketed

by the institution as well asthe compliance with the Shariah questions relating
to HCU advises, guides and recommendations,

• to draw up an annual action plan which must be approved by the bank’s
management body or the participative entity’s head. The action plan
should address:
-- the operation review program to make sure of their concordance with the
HCU guidelines and recommandations,
-- the follow up of the non-compliance corrective measures’ implementation,
-- the follow up of the HCU validation of the contractual documentation
modifications,
-- the preparation of the annual compliance report referred to in the article
63 of the Law 10312-.
• To set up a product guide, approved by the governing body or the the
participative entity’s head. This guide must include :
-- the definitions of the products and and the criteria to be met in order to
guarantee the validity of each operation,
-- the documentation and the applications procedures.

• to periodically revise the guide in order to adapt its content to the
legislative and regulatory texts and to the HCU opinions, guidelines and

recommendations taking into account the new activities carried out by the
institution,

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

• to keep the management body, or the participative entity’s head, and
the committee responsible for risks identification, monitoring and

management informed on a regular basis about the reports summarizing
the main weaknesses in relation to compliance with the HCU opinions,
guidelines and recommendations to initiate appropriate corrective actions.
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-- a permanent and continuous review of the participative bank noncompliance measure device to ensure that it covers all these risks.

• the follow-up, the implementation and the monitoring of the HCU
councelsthrough the following actions :
-- to carry out a follow-up of the application by the internal entities
of the establishment of the conformist opinions, guides and
recommendations emanating from the Superior Council of Oulema,
-- to review and control the operations carried out by the participative
finance institution, as well as the documents, contracts and content
of the advertising campaigns, and evaluate their compliance to the
advice, guides and recommendations emanating from the HCU,
-- to ensure the dissemination of the compliance notices, guides
and recommendations of the HCU within the participative finance
institution.
• to set up a procedure manual and check if the institution entities comply with
it through :
-- the establishment of detailed guide of all the institution marketed
products and services,
-- the implementation of a control methodology that will help verify the
porducts compliance with the participative finance regulations,
-- to ensure the updating of all the institution’s internal procedure in
order to ensure their compliance to HCU guidelines.

• to advise the adoption of the required measures in the event of the noncompliance of the conditions relating to the presentation to the public of a
product which has received the assent of the HCU trough:
-- informing the Audit Committee of any identified deficiencies and
recommending appropriate corrective measures,
-- informing the management body of the participative bank, or the
participative entity’s head, and the bank’s committee in charge of the
risks identification, monitoring and management of any violation or
failure to comply with the HCU notices and suggesting corrective
measures to avoid such situations.
-- recieving and answering the clients and bank’s agents questions on
the corrective measures adopted by the establishment, targeting the
respect of the HCU opinions, guides and recommendations.

• to contribute to the development of new products and to participate in
drawing up the relevant contractual documentation before submitting, these
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that the modalities of functioning of the participative banks compliance
functions will be defined by specific circulars of the central bank (BKAM).
In this paragraph, we will analyze the organization of the participative banks
compliance functions and the prerogatives entrusted to them by the Moroccan
legislature, in the light of the Moroccan banking law and the draft of the central
bank circular on the conditions and modus operandi of theses functions.
4.1. Shariah compliance function organisation:
In its 6th article, the BKAM circular draft on the Shariah compliance functions
stipulates that the participative banks compliance functions have to report to
the participative banks management bodies(36).
Taking into account the size of the participative finance activity, the
management body must make all the necessary resources available to the
compliance function to enable it to carry out its tasks.
In addition, the compliance officer and his / her staff must demonstrate a high
level of competence in the participative finance fields.

The management body assesses the required level of competence of the
compliance function staff according to the degree of the responsibilities they
are incharge of.

Finally, internal audit assesses the functioning and effectiveness of the Shariah
compliance function. It should communicate to compliance officersthe noncompliance risk management process weaknesses and dysfunctions.
4.2. Shariah compliance function prerogatives(37) :

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

The legislatures signed to the Shariah compliance functions of Moroccan
participative banks comprise several broad missions. Such as, the Shariah
compliance functions are incharge of:
• Identifying and preventing the Shariah non-compliance risks through :
-- the preparation, the classification and the revision of the list of noncompliance risks,
-- the implementation of appropriate measures allowing the follow-up,
detection and evaluation of the non-compliance and reputation risks,
(36) In the case of a stand aloneparticpative bank, the management organ may be represented by the CEO or the directoire. For the participative
window, the management organ is represented by the window’s head.

(37) BKAM circular draft on Shariah compliance function modus operandi.
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• to issue, whenever necessary, compliance notices, to the precepts and
purposes of the Shariah, of the participative financial products and the
contract models relating to these same products.

• to issue compliance notices, to the precepts and purposes of the Shariah,
of the Governor of Bank Al Maghrib(31) circulars relating to participative
financial products, investment deposits and operations carried out by the
deposit guarantee fund of participative banks,
• to issue compliance notices, to the precepts and purposes of Shariah, of
Takaful insurance transactions carried out by insurance and reinsurance
companies in the context of participative finance.

• issue compliance notice, to the precepts and purposes of the Shariah, of
Sukuk issuance operation regardless of the issuer’s nature.

4. SHARIAH COMPLIANCE PROCESS IN MOROCCAN
PARTICIPATIVE BANKS:
It is worth recalling, at the beginning of this paragraph, that the
Moroccanlegislaturehas not set rules on the possibility for Moroccan
participative banks to set up Shariah boards at their level.
Indeed, the Moroccan regulations(32) clearly specify that the CSB is the only
body authorized to issue compliance notices relating to the products and
operations of participative finance(33).

However, the Moroccan banking law stipulates that, in order to ensure
compliance with the HCU opinions, Moroccan participative banks are required
to set up compliance functions(34).
Moreover, the Moroccan banking law requires from the participative banks to
submit, yearly, an evaluation report of the compliance of their operations and
activities to the HCU notices of compliance(35).

In addition, it should be made clear that the Moroccan banking law stipulates
(31) In Morocco, the Central Bank Governor has the title of Wali Bank Al Maghrib.

(32) These include the Law No. 103.12 on credit institutions and similar companies, banking law, and the Dahir No. 1.15.02 related to the
restruction of the Ulemas Councils and establishing the Shariah Committee for Finance.
(33) Law 103.12 on credit institutions, Article 62.
(34) Ibid, Article 64.
(35) Ibid, Article 63.
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3.1.3.1. CSB’s Oganization(30) :

The Shariah Committee for Finance or the Central Shariah Board (CSB) has
been set up within the authority in charge of Religious Consultation, fatwa.

The CSB is composed of a coordinator and 9 members. All the CSB members
are specialized Ulemas in the Islamic jurisprudence and recognized for their
capacity to rule in the questions that will be submitted to them.
The CSB members are chosen from the HCU members and are appointed by
decision of the Secretary eneral of the HCU.
The CSB will also have resort to five experts in the legal, participative finance,
banking, insurance and capital markets sectors. The selected experts may be
legal or natural persons.

In the same way as the members of the CSB, the experts are appointed by
decision of the HCU Secretary General. They are linked to the CSB by
contracts.

The CSB coordinator is empowered to invite experts to attend committee
meetings if the need arises. The CSB has also the flexibility to set up
specialized working groups composed of its members in order to study the
issues submitted to it and draw up detailed reports.
The CSB deliberations must be recorded in a special register and signed by the
entire committee members.

Moreover, the CSB must establish its rules of procedure that have to be
submitted for the validation of the HCU. These regulations must specify the
operating procedures of the committee and those related to opinions requests.

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

Finally, it should be noted that the CSB members can not be affiliated to one
or more of the organizations mentioned in the chapter 5 of the Royal Decree
1.15.02.These are, mainly, BKAM, MISWA, MCMA, the Deposits Guarantee
Fund of Participative Banks, Credit Institutions, Insurance and Reinsurance
companies, Capital Market operators and companies wishing to issue Sukuk.
The purpose of this rule is to prevent conflicts of interest that may arise from
the involvement of CSB members in entities under their control.
3.1.3.2. CSB Prerogatives:

The CSB prerogatives are quoted in the article 10 of the Royal Decree 1.15.02
and can be summarized as follows:
(30)Ibid, Chapter 5.
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organizations pursuing the same objectives locally and internationally.

Following the publication of the Royal Decree No. 1.15.02 of January 20,
2015(25), the prerogatives of the HCU were extended to issues related to Islamic
finance known as participative finance in Morocco.
As such, the HCU is required to issue compliance notices, to the precepts and
purposes of Shariah, of the commercial, financial and investment activities
and operations carried out by financial institutions and organizations(26).

Furthermore, the Royal Decree above has set up, within the Religious
Consultations Instance(27), a Central Shariah Board (CSB), dedicated to
participative finance, called the Shariah Committee for Finance.
The Royal Decree stated that the compliance notices requests must be
addressed to the CSB by(28) :
• Bank Al Maghrib (BKAM), the central bank of Morocco, for requests
coming from banks and credit institutions,
• Moroccan Insurance and Social Welfare Authority (MISWA) for requests
coming from insurance companies,

• Moroccan Capital Markets Authority (MCMA) for requests coming from
sukuk issuers.

3.1.3.1. ShariahCommitte for Finance – Central Shariah Board (CSB) :
The Shariah Committee for Finance or the Central Shariah Board (CSB) has
been set up within the authority/bodyin charge of Religious Consultation,
fatwa.

The CSB was endowed with very wide prerogatives(29). Indeed, the CSB is
called to rule on the participative products, services and activities compliance
with the precepts and purposes of Islam.
In this section, we will examine two major aspects:
• the organization of the CSB,

• and the prerogatives granted to this committee.
(25)The Royal Decree No. 1.15.02 sets up the Central Shariah Board, called Shariah Committee for Finance, within the Religious Consultation
Instance which is in charge of fatwas issuance.
(26)Royal Decree No. 1.15.02. Article 3

(27)TheReligious Consultation Instance is a body of the HCU in charge of fatwas. This instance address all requests concerning the matters
submitted to it to issue the appropriate religious fatwas.
(28) Royal Decree No. 1.15.02. Article 10a 3

(29)Royal Decree N°1.15.02 on Ulamas Councils restructing.
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3.1.2.2. Responsibilities and duties of the HCU’s General Secretariat:
The Secretary General of the HCU is appointed by His Majesty the King. The
Secretary General, in consultation with the Minister of Awqaf and Islamic
Affairs, is in charge of(23) :
• the preparation of the HCU sessions agendas including the matters
submitted to the Council by the King and those suggested by the Council
members,
• the follow up of the HCU decisions,

• the management of HCU current affairs,
• Receiving fatwas requests.

The Secretary General presents to the King a detailed report on the fulfillment
of his missions and has to keep the Minister of Awqaf and Islamic Affairs
informed of the activities of the HCU(24).
3.1.2.3. Higher Council of Ulemas prerogatives :
The Royal Decree 1.03.300 has assigned the following prerogatives to the
HCU:
• to study all matters submitted to the HCU by its President His Majesty the
King of Morocco,

• to set up an annual action program including the activities that the Local
Councils of Ulemas must carry out,

• to supervise the activities of the Local Councils of Ulemas and coordinate
their actions,
• to issue recommendations and orientations to rationalize the activities of
Local Councils of Ulemas and ensure the effectiveness of their interventions
in the supervision of the religious life of Moroccan Muslim citizens,

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

• to prepare and approve the rules of procedure of the Religious Consultation
Instance which is in charge of issuing fatwas,

to transmit to the Religious Consultation Instance, in charge of fatwas, all
requests concerning the matters submitted to it to issue the appropriate fatwas,
• to develop scientific cooperation relations with Islamic institutions and

(23)Royal DecreeNo. 1.03.300. Article 6.
(24)Royal DecreeNo. 1.03.300. Article 6.

275

 م2018 ) ـ دولة قطر ـ أكتوبر9( العدد

institutions is the effective implementation of the royal will to broaden the
HCU and the local Councils fields of action in order to make these institutions
suitable to accompany the modernization and the developments that Moroccan
society is experiencing.
Moreover, it was clearly stated in the Royal DecreeNo. 1.03.300 that the fatwa
falls to the HCU and the Local Councils. As such, these institutions must take
into account, in carrying out this critical task, the novelties and developments
that have touched the Moroccan society.
Finally, the Royal DecreeNo. 1.03.300 specifies that the fatwas must
necessarily take into account the principle of moderation acclaimed by Islam.
3.1.2. Higher Council of Ulemas Organization :
3.1.2.1. Membership :
The King of Morocco, Amir Al Mouminine, is the president of the HCU(20).
The composition of this Council is as follows:
• the Minister of Awqaf and Islamic affairs,

• Eminent Ulemas designated, intuitu personae, by His Majesty the King and
whose number can not exceed half of the number of the presidents of the
Local Councils of Ulemas,
• the HCU’s SecretaryGeneral,

• and the Local Councils of Ulemas Presidents.
The Royal Decree, quoted above, specifies that the presidency of the HCU
sessions may be delegated, by the King, to an authority designated by His
Majesty.
Indeed, it should be noted that the tradition observed in this case is to delegate
to the Minister of Awqaf and Islamic Affairs the presidency of the HCU
sessions.
On convocation of its President, His Majesty the King, the HCU have to
hold, at least, two sessions per year. The King may convene extraordinary
sessions(21).
If the need arises, the HCU has the discretion to invite experts to attend its
sessions(22).
(20)Royal DecreeNo. 1.80.270 of 8th April 1981 related to the establishment of the Higher Council of Ulemas.
(21)Royal DecreeNo. 1.03.300. Article 4.
(22)Royal DecreeNo. 1.03.300. Article 4.
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banking products, once they become available in Morocco(16). Moreover, 88%
of Moroccans would be interested in taking out an Islamic ﬁnancing product
if it were available(17).
In view of the interest expressed by Moroccans consumers, the Moroccan
participative banking assets could potentially reach between 3% and 5% of
total banking assets by 2018. This could mean participative banking assets
of between US$ 5.2 billion and US$ 8.6 billion, generating a profit pool of
between US$ 67 million and US$ 112 million for Islamic finance providers(18).
3. THE SHARIAH COMPLIANCE REGULATORY SYSTEM OF
MOROCCAN PARTICIPATIVE BANKS:
This paragraph is an analysis of the prerogatives, roles and tasks of the Higher
Council of Ulémas (HCU) and the Shariah Committee for Participative
Finance or the Central Shariah Board (CSB).
3.1. Higher Council of Ulemas (HCU):
3.1.1. Brief historical background :

Legal Framework for Shariah
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Established by the Royal DecreeNo. 1.80.270 of 8th April 1981, the Higher
Council of Ulemas (HCU) is placed under the direct tutelage of His Majesty
the King of Morocco in his title as Amir Al Muminin; i.e., “Commander of
the Faithful”.

As stated by the Royal Decree that instituted the HCU, the Higher Council
of the Ulemas is the translation of a royal will to endow the Kingdom of
Morocco with an institution that the role of which is to make Islam known and
show that its teaching meets the needs in both the spiritual and the temporal
spheres and, thus, dispenses with the use of doctrines or ideologies which
have no affinity with the values which constitute the identity of the Moroccan
nation(19).
In 2014, the Royal Decree no. 1.03.300 on the restructuring of the Higher
Council and Local Councils of Ulemas was published.
In fact, the Royal Decreeabove highlights that the restructuring of these
(16) Ibid
(17) Ibid
(18) Ibid

(19)Royal Decree No. 1.80.270 of 8th April 1981 related to the establishment of the Higher Council of Ulemas.
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market reached 1.199 billion dirhams(9) at the end of December 2016(10). The
contribution of the top three banks increased by 0.4 point to 65.9%(11).
Regarding deposits, they reached 854 billion dirham at the end of 2016(12). The
shares of the top three banks rose to 66.1% (+0.1points)(13), as for loans, they
reached 775 billion dirhams in 2016. The top three banks accounted for 64.8%(14)
of the total. In the second half of 2017, five Islamic banks, or participative
banks as they are called in Morocco, and three participative windows started
their activities after the approval of Bank Al Maghrib.
The approved banks are:

• Umnia Bank, a subsidiary of CIH Bank Groupand Qatar International
Islamic Bank.
• Bank Tamweel wa Al Inmaa (BTI), a subsidiary of BMCE Bank of Africa
Group and Dalla Al Baraka Group,
• Al Yousr Bank, a subsidiary of La Banque Centrale Populaire Group and
Guidance Financial Group.
• Al Akhdar Bank, a subsidiary of Crédit Agricole du Maroc Group and the
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector « ICD »
• Bank Assafa, a subsidiary of Attijariwafa Bank Group.
• The approved participative windows are:

• Najmah, within BMCI a BNP Paribas subsidiary.

• Arreda, within Crédit du Maroc a subsidiary of the French group Crédit
Agricole.

• Dar Al Aman, within Société Générale a Société Générale Group subsidiary.

Currently, in comparaison with the conventional finance the market share of
participative finance is insignificant. All the studies carried out predict that this
industry is bound to know an important expansion over the next few years(15).

Morocco is considered, by many experts, as an important emerging Islamic
finance market with vast opportunities for investment.
Some surveys showed that 98% of Moroccans expressed an interest in Islamic
(9)Bank Al Maghrib. Banking supervision report. 2016
(10) One US Dollar is about 10 Moroccan Dirhams.

(11)Bank Al Maghrib. Banking supervision report. 2016

(12)Bank Al Maghrib. Banking supervision report. 2016
(13)Bank Al Maghrib. Banking supervision report. 2016
(14)Bank Al Maghrib. Banking supervision report. 2016

(15)Thomson Reuters. Morocco Islamic Finance country report 2014.
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2- GENERAL OVERVIEW OF THE MOROCCAN BANKING SECTOR:
The Moroccan banking sector is known for its maturity and resilience. In fact,
Morocco has 83 credit institutions approved by the Central Bank, Bank Al
Maghrib (BKAM)(6).

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

These institutions are classified by category as follows:

Type of Institution

Quantity of Each Type

Banks

19 institutions

Finance companies

33 institutions (*)

Off-shore banks

6 institutions(**)

Micro-credit associations

13 institutions

Money transfer companies

10 institutions

Others

2 institutions

The shareholding of the banking system comprises a predominant share of
private ownership which includes holdings of private Moroccan groups,
insurance companies, social welfare organizations and foreign banking groups.
At the end of 2016, the Moroccan banking network had 6,283 branches. The
rate of banking of the population has increased in 2016 by 2 points to 69%
compared to 2015. At the same time, the number of accounts opened on bank
books increased to a total of 24 million accounts or more than one million
additional accounts compared to 2015.
For its part, the number of cards issued by banks in 2016 reached 12.9 million,
almost 1.1 million more cards compared with the previous year (+ 10%)(7).
At the same time, the expansion of the automated teller machine (ATM)
network continued with the installation of 292 new units, reaching 6,821(8), or
2 wickets per 10,000 inhabitants.
The number of staff employed by credit institutions and similar bodies reached
53,801 employees, at the end of December 2016, of which nearly 77% were
employed by banks. In terms of assets, the total assets of the Moroccan banking
(6) Bank Al Maghrib. Banking supervision report. 2016

(*) This category includes cunsumer finance companies, leasing companies, property loan companies, surety companies, factoring companies, etc.
(**) These banks are estblished in Tangier free zone in the north of Morocco.
(7)Bank Al Maghrib. Banking supervision report. 2016
(8)Bank Al Maghrib. Banking supervision report. 2016
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Shariah Committee for Finance (CSB),
-- an operational pillar represented by the compliance functions the
Moroccan participative banks must create.

In n this paper an analytical study of the Shariah compliance model adopted
by the Moroccan legislature for Moroccan Islamic banks is developed.
As such, the paper analyzes the basis of the choice made by the Moroccan
legislature, the missions, roles and responsibilities of the different actors of
the Moroccan Shariahcomplinace model and, finally, its perspectives.
A benchmark is also carried out in order to draw lessons from the best practices
of similar experiences.
In this paper the authors try to address the main questions below:
• What are the foundations of the Moroccan Shariah compliance model for
participatives banks?
• What are the key responsibilities and prerogatives of the model’s actors?

• What are the key characteristics of the Moroccan Shariah compliance
model?
• Are there any gray areas in the studied model?
• What are the perspectives of the model?

• What recommendations should be made to enhance the reliability of the
model?

To this end, we propose the following plan for our paper:
• Section 1: A general overview of the Moroccan banking sector,

• Section 2: The Shariah compliance regulatory system of Moroccan
participative banks
• Section 3: Shariah compliance device in Moroccan participative banks

• Section 4: Main characteristics and perspectives of the Moroccan Shariah
compliance model participative banks
• Section 5: Recommandations.
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1- INTRODUCTION :
The Moroccan banking law(1) defines participative banks as legal entities
authorized, inter alia, to receive investment deposits from the public and to
finance customers through the Murabahah, Ijarah, Mucharakah, Mudarabah,
Salam and Istisna products.
Moreover, the Moroccan legislature indicates that all the commercial,
financial and investment operations that will be carried out by the participating
Moroccan banks must be submitted to a notice of compliance of the HCU.
The obligation to obtain compliance notices of the Higher Council of the
Ulemas was illustrated in article 62 of the Moroccan banking law and is
reinforced by two main obligations:
-- to send annually to the HCU a report evaluating the compliance of the
bank’s operations and activities with the opinions of the Council(2).
-- to set up within each participative bank and by their governing bodies
functions whose mission will be to ensure the compliance of the operations
of these banks with the opinions of the HCU(3).

In order to supplement the Moroccan legislative framework on participative
finance, the Royal Decree(4) no. 1.15.02 was issued on 20 January 2015
which updates the article 3 of the Royal Decree no. 1.03.300, relating to
the reorganization of the Councils of the Ulema. This update focused on the
extension of the prerogatives of the Higher Council of Ulema to issues of
participative finance.
In fact, the Royal Decree no. 1.15.02 has set up a specialized committee within
the Higher Council of Ulemas whose role will be to decide on the compliance
with the precepts of Islam of the operations carried out by participative
finance institutions and financial products proposed by these institutions to
their clients. The committee is called the Shariah Committee for Finance(5).

Legal Framework for Shariah
Compliance of Moroccan Islamic Banks

As a result, it seems clear that the Shariah compliance mechanism for
Moroccan participative banks is based on two main pillars:
-- a regulatory pillar represented by the Higher Council of Ulemas and the
(1) Law 103.12 of 24th december 2014.
(2) Law 103.12. Article 63.
(3) Law 103.12. Article 64.

(4)The term “Royal Decree” means a Dahir in Arabic as issued by His Majesty the King of Morocco.
(5) We choose to name this committe in the present paper Central Shariah Board (CSB).
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خيلص البحث إىل أنه بالرغم من وجود جمموعة من اجلوانب الغامضة التي
يتعني عىل املرشع العمل عىل توضيحها ،فإن النموذج املغريب سيمكن من إنتاج
معايري موحدة ستمكن املصارف اإلسالمية املغربية من تفادي حاالت تضارب
املصالح .كام سيكون هلذا النموذج أثر كبري يف التخفيف من خماطر السمعة التي قد
تتعرض هلا هذه املصارف يف حال خمالفتها ملبادئ الرشيعة .كام أنه يمكّن املصارف
التشاركية من تقليل التكاليف وبالتايل التخفيف من خماطر السمعة.
الكلمات المفتاحية :اهليئة الرشعية املركزية ،تقرير االمتثال ،االمتثال الرشعي،
التدقيق الرشعي ،املجلس العلمي األعىل.
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اإلطار القانوني لالمتثال الشرعي في البنوك اإلسالمية المغربية
أنور مشكور
«المغرب»

د .سعيد لطفي

جامعة الحسن الثاني -المغرب

ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/1/15م ،واعتمد للنشر في 2018/3/19م)

الملخص:
اعتمد املغرب سنة  2014الئحة مرصفية جديدة (قانون  )103-12أعطت الضوء
األخرض النطالق عمليات الصريفة اإلسالمية باململكة .ويعطي النظام املرصيف
اجلديد احلق احلرصي للمجلس العلمي األعىل يف حتديد ومتابعة إطار االمتثال
للمصارف اإلسالمية املغربية .وعالوة عىل ذلك ،ألزم القانون ()103-12
املصارف اإلسالمية املغربية أن حتدث داخل هياكلها التنظيمية وظائف مستقلة
تكون مسؤولة عن مراقبة وضامن االمتثال لقرارات وتوجيهات املجلس العلمي
األعىل.
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نعرض يف هذه الورقة البحثية دراسة حتليلية لنموذج االمتثال ألحكام الرشيعة
اإلسالمية الذي اعتمده املرشع املغريب للمصارف اإلسالمية من حيث األسس
التي بنى عليها املرشع املغريب اختياره وكذا املهام املوكولة لكافة الفاعلني
ومسؤولياهتم ،كام تم إعامل معيار ألخذ دروس من مماراسات مثىل يف مناطق
أخرى.
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Legal Framework for Shariah Compliance of Moroccan
Islamic Banks

Anouar Mechkour
”Morocco“

Dr. Said Lotfi

Hassan 2ndUnivesrity, Morocco

Abstract :

Morocco has adopted, in 2014, a new banking regulation (law 10312), which introduced a specific title related to Islamic banking. The new
banking regulation gives the Higher Council of Ulema (HCU) the exclusive
prerogative to set the rules and serve as the final arbiter for Shariah compliance
of Moroccan Islamic banks.
Furthermore, the law 103-12 requires Moroccan Islamic banks to create, within
them, independant functions that will be responsible for ensuring compliance
with the decisions and advices of the Supreme Council of Ulemas.
In this paper, we provide an analytical study of the Sharia compliance model
introduced by the Moroccan legislature for Moroccan Islamic banks. As such,
the paper analyzes the basis of the choice made by the Moroccan legislature,
the missions, roles and responsibilities of the different actors of the Moroccan
Shariah compliance model and, finally, its perspectives. A benchmark is
also carried out in order to draw lessons from the best practices of other
jurisdictions.
The reaserch main conclusion is that in spite of some gray areas that have to
be addressed by the legislature, the Moroccan model will allow developing
national Shariah standards and ensure a perfect mitigation of conflict of
interests. Furthermore, the Moroccan model will help particpatives banks to
be cost-effective, mitigate reputation risk.
Keywords: Central Shariah Board, report of compliance, Shariah
compliance, Shariah audit, HigherCouncil of Ulemas.
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