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عن المجلة
جملة علمية دولية حمكمة تعنى بن�شر البحوث يف جماالت االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية،
وت�صدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.
تهدف املجلة �إىل �إتاحة الفر�صة للباحثني واملتخ�ص�صني لتحكيم ون�شر نتاجهم العلمي(عربي
اجنليزي) من بحوث ودرا�سات يف جمال االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية ،كما تهدف �إىل ن�شر
الوعي املعريف من خالل �إتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�شر الورقية
وااللكرتونية.

الرؤية
�أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�شر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ـ �إتاحة الفر�صة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والن�شر يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
ـ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�صالة
والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
ـ حتقيق عاملية ال�صريفة الإ�سالمية وفق الر�ؤية الع�صرية ب�ضوابطها ال�شرعية و�أخالقياتها
املهنية.
ً
ً
ـ ت�أ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجال وثائقيا للبحوث
والدرا�سات يف جمال ال�صناعة املاليةالإ�سالمية.

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

7

هيئة التحرير
رئي�س التحرير
د .خالد بن �إبراهيم ال�سليطي

نائب رئي�س التحرير
د� .أ�سامة قي�س الدريعي

مدير التحرير
د .ف�ؤاد حميد الدليمي

فريق التحرير
حممد م�صلح الدين م�صعب(ماج�ستري)
حممد نفيل حمبوب(ماج�ستري)

الهيئة االستشارية
• د .خالد �إبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي
الثقايف(كتارا)(قطر).
• �أ.د .عائ�شة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة(قطر).
• �أ.د .يو�سف حممود ال�صديقي عميد كلية ال�شريعة
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر(قطر).
• �أ.د .عيا�ض بن نامي ال�سلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية(ال�سعودية).
• د .العيا�شي ال�صادق فداد باحث بق�سم االقت�صاد
الإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�صادي باملعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية جـدة(اجلزائر).
• �أ.د .علي حممد ال�صوا ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي(االردن).
• �أ.د .نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة
واالقت�صاد ،جامعة قطر(قطر).
• د .خالد �شم�س عبدالقادر ـ �أ�ستاذ يف ق�سم املالية
واالقت�صاد بجامعة قطر(قطر).
• �أ.د� .صالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة
قطر(قطر).
• د .ع�صام خلف العنزي ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة الكويت(الكويت).

• د .ال�سيد عبد اللطيف ال�صيفي �أ�ستاذ م�شارك كلية
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر(م�صر).
• د .مراد بو�ضاية مدر�س منتدب بجامعة الكويت
بكليتي ال�شريعة واحلقوق(اجلزائر).
• د� .أ�سامة قي�س الدريعي الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي �شركة بيت امل�شورة(قطر).
• �أ.د .حممد ن�صران بن حممد عميد كلية الدرا�سات
الإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية(ماليزيا).
• �أ.د .عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�شارك يف ق�سم
الفقه و�أ�صوله يف كلية ال�شريعة والقانون جامعة ال�سلطان
ال�شريف علي الإ�سالمية ب ــرون ــاي(بروناي).
• د .ف�ؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت امل�شورة لال �ست�شارات املالية(العراق).
• د� .أحمد بن عبد العزيز ال�شرثي ا�ستاذ م�ساعد يف
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �إدارة الأعمال جامعة �سلمان بن
عبد العزيز ال�سعودية(ال�سعودية).
• د .وائل م�صطفى ح�سن حما�ضر جامعي(م�صر).
• د� .إبراهيم ح�سن حممد جمّال حما�ضر يف اجلامعة
الوطنية(اليمن).
• د .ب�شر حممد موفق لطفي كلية �إدارة الأعمال
جامعة اململكة(البحرين).

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن شركة بيت المشورة
لالستشارات المالية
توطئة:
�شركة بيت امل�شورة لال�ست�شارات املالية هي �شركة م�ساهمة قطرية غري ربحية ت�أ�س�ست عام 2007م،
وتعد الأوىل يف دولة قطر يف تقدمي اال�ست�شارات املالية ال�شرعية والرقابة والتدقيق للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ست�شارات الإدارية والتدريب والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول والأعمال الإبداعية �ضمن نطاق خدماتها لل�شركات والأفراد ،ولأجل رفع
م�ستوى الأداء ان�ضمت �شركة بيت امل�شورة لع�ضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي �شركة �أمريكية
تعترب ثاين �أكرب �شركة عاملية متخ�ص�صة يف اال�ست�شارات والتدقيق.
ومن �أجل مواكبة التطور ال�سريع يف قطاع التمويل الإ�سالمي عمدت �شركة بيت امل�شورة �إىل تقنني
�أعمال الهيئات ال�شرعية والتدقيق والرقابة متا�شي ًا مع التطور ال�سريع واالنت�شار الوا�سع لأعمال
التمويل الإ�سالمي يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل االهتمام باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف ن�شر
املفاهيم والقيم والأخالق املالية الإ�سالمية ،لتكون �شريك ًا حقيقي ًا يف جناح العمل امل�صريف الإ�سالمي.

ر�ؤيتنا:
�أن نكون �شركة رائدة عاملي ًا يف تقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف جمال
ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
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ر�سالتنا:
ن�شر املفاهيم والقواعد والأحكام املتعلقة بال�صناعة املالية الإ�سالمية ،ومتابعة تطبيقها ب�أعلى معايري
اجلودة والتميز من خالل الأ�ساليب العلمية احلديثة والعن�صر الب�شري امل�ؤهل.

قيمنا:
الأمانة امل�صداقية االحرتافية ال�شفافية روح الفريق ال�سرية.

�أهدافنا:
• ن�شر ثقافة ال�صناعة املالية الإ�سالمية داخل دولة قطر وخارجها.
• ا�ستحداث وتطوير منتجات مالية �إ�سالمية تواكب النمو يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية وتدعيم
و�ضعها التناف�سي.
• اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري لإعداد كوادر م�ؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال الهيئات اال�ست�شارية
والرقابة والتدقيق ال�شرعي.
• حتقيق ر�ضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
• التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات املالية حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
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مواصفات النشر
أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بن�شر املواد املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي باللغتني :العربية والإجنليزية� ،سواء �أكانت
بحوث �أ�صيلة� ،أم تقارير عن م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل� ،أم عرو�ض لأطاريح علمية مما له �صلة مبجال
التخ�ص�ص.
ّ
ّ
2ـ تعنى املجلة بن�شر البحوث التي مل ي�سبق ن�شرها ،ب�أيّ و�سيلة من و�سائل الن�شر ،وال قدّمت للن�شر يف جملة
�أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف �آخر �صفحة بالبحث عند �إر�ساله للمجلة.
3ـ �أ�صول البحث التي ت�صل �إىل املجلة ال تر َد �سواء ن�شرت �أم مل تن�شر.
4ـ ال يجوز ن�شر البحث يف مكان �آخر بعد �إقرار ن�شره يف املجلة �إال بعد احل�صول على �إذن خطي بذلك من
رئي�س التحرير.
5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�شورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعرب عن ر�أي املجلة.
ثانيا :شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
1ـ ال تزيد عدد �صفحات البحث عن(� )30صفحة من القطع العادي( )A4مبا يف ذلك امللخ�صني :العربي
واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
�أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16(:وخط الهام�ش ،)12(:ونوع اخلطTraditional(:
.)Arabic

ب �أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14(:والهام�ش ،)10(:ونوع اخلطTimes(:
.)New Roman

3ـ يرفق البحث مبلخ�صني باللغتني :العربية والإجنليزية ،على �أن ال يتجاوز كل واحد منهما( )300كلمة
بلغة ر�صينة ،ويت�ضمن كال امللخ�صني :تو�ضيح فكرة البحث واجلديد الذي �أتى به البحث يف بداية امللخ�ص.
4ـ يُق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظ ًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�شورة يف
املجلة ،على النحو الآتي:
�أ املقدمة وت�شمل :مو�ضوع البحث و�أهميته ،وم�شكلته ،وحدوده ،و�أهدافه ،ومنهجه ،والدرا�سات ال�سابقة(�إن
وجدت) ،وهيكلة البحث التف�صيلية.
ً
ب منت البحث ،وينبغي �أن يكون مق�سما �إىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.
ج احلر�ص على عر�ض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنب ًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخ�صة و�شاملة للبحث مت�ضمنة لأهم(النتائج) و(التو�صيات).
هـ قائمة امل�صادر واملراجع واملالحق.
� 5ضرور التقيد بالقيم املو�ضوعية والأخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
16
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�أ �إت�سام البحث بالأ�صالة واجلدية و�سالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا.
ب البُعد عن التجريح للأ�شخا�ص والهيئات �أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج معاجلة البحث الق�ضايا املُعا�صرة والأقرب �إىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د مالزمة املو�ضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات ال�شخ�صية.
 6ح�سن ال�صياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
�أ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�صو�ص وال�شواهد(فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية :عنوان الكتاب،امل�ؤلف،
اجلزء وال�صفحة...الخ) ح�سب �أ�صول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�صلة� ،أما �إذا خال
املرجع من بيانات ،فتذكر االخت�صارات املتعارف عليه على النحو الآتي:
بدون مكان الن�شر(:د .م) .بدون ا�سـم النـا�شر(:د .ن).
بدون رقــم الطبـعة(:د .ط) .بدون تاريخ الن�شر(:د .ت).
د تو�ضع هوام�ش كل �صفحة �أ�سفلها ويكون ترقيم هوام�ش البحث مت�سل�س ًال من بداية البحث �إىل �آخره.
هـ تثبت م�صادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق ب�آخر البحث.
و �أما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:
ـ تدرج الر�سوم البيانية والأ�شكال التو�ضيحية يف الن�ص ،وتكون الر�سوم والأ�شكال باللونني الأبي�ض
والأ�سود وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال ،وتكتب �أ�سما�ؤها واملالحظات التو�ضيحية يف �أ�سفلها.
ـ تدرج اجلداول يف ال ّن�ص وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال وتكتب �أ�سما�ؤها يف �أعالها� ،أما املالحظات التو�ضيحية
فتكتب �أ�سفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ تر�سل الأبحاث �إلكرتوني ًا �إىل العناوين اخلا�صة مبوقع املجلة(.)info@mashurajournal.com

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�ص الأويل للبحث ،ومن ثم تقرر �أهليته للتحكيم� ،أو رف�ضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدرا�سات املقدمة للن�شر يف املجلة من قِبل اثنني من املحكمني على الأقل.
ـ ُتعاد البحوث �إىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�ض التعديل �إن لزم.
ـ �إذ مت قبول البحث للن�شر ،ف� ّإن كافة حقوق الن�شر ت�ؤول للمجلة ،وال يجوز ن�شره ب�أيّ و�سيلة من و�سائل
الن�شر الورقية �أو الإلكرتونية� ،إ ّال ب�إذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.
ـ تن�شر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال �إجازتها من قبل املح ّكمني وتعترب بحوث ًا من�شورة من
حينه وحتال �إىل الدور بانتظار الطبع.
ـ �إذا مت ن�شر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�شر بحثه فيها.
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تقديم
ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني� ،سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
في�س ّر �أ�سرة «جملة بيت امل�شورة» �أن تعلن لقرائها الكرام عن �صدور عددها الرابع ،الذي
جاء ا�ستمرار ًا للنهج الذي انتهجته يف الأعداد ال�سابقة.
فال�شكر �أو ًال لله تبارك وتعاىل على توفيقه وامتنانه علينا يف جناح وانت�شار املجلة
لت�شهد �إقبال �شريحة كبرية من املتخ�ص�صني والباحثني واملتابعني ،ثم ال�شكر للهيئة
اال�ست�شارية وال�سادة املحكمني على ما بذلوه من جهود كبرية يف �سبيل تطوير ودعم
املجلة كي توا�صل م�سريتها وحتقق �أهدافها التي خطتها ،فهاهي ت�ضم يف عددها الرابع
جمموعة من البحوث العلمية املتخ�ص�صة التي مت اختيارها ومراجعتها وفق معايري
التحكيم املهنية واملعتمدة عاملي ًا ،لت�شمل جملة من املو�ضوعات املتميزة يف جماالت
متعددة تخدم ق�ضايا االقت�صاد واملالية الإ�سالمية املعا�صرة ،فاجلانب البحثي واملعريف
هو الرافد القوي لبناء ونه�ضة االقت�صاد واملال الإ�سالمي ،ونطمح مع �صدور كل عدد
�أن تكون جملة بيت امل�شورة منرب ًا وملتقى لطرح الأفكار اجلديدة والدرا�سات العلمية
التطبيقية وفق قواعد ومناهج البحث العلمي الر�صني.
ت�سعى جملة بيت امل�شورة وهي م�ؤ�س�سة غري ربحية �إىل حتقيق الريادة يف ن�شر البحوث
والدرا�سات املعرفية التخ�ص�صية ،من خالل التزامها جتاه ال�سادة القراء والباحثني،
وحر�صها على �إتاحة النتاج العلمي لكل م�ستفيد ومنتفع باملو�ضوعات املتعلقة باالقت�صاد
وال�صريفة الإ�سالمية.
ي�سرنا توا�صل القراء واملهتمني وتلقي اقرتاحاتهم التي تخدم املجلة وت�سهم يف ارتقائها
وتطويرها ،فال زلنا يف بداية امل�شوار وعلينا بذل املزيد ،و�إننا نرى ب�أن م�س�ؤولية امل�ضي
على الطريق ال�سليم لبلوغ الهدف النبيل تكاملية بني الباحثني والقراء و�أ�سرة التحرير،
لذا ن�أمل �أن نحظى مبزيد من التعاون والتفاعل لغر�ض حتقيق الأهداف املن�شودة،
�سائلني املوىل القدير �أن يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ضاه.

هيئة حترير املجلة
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د .بن رجم حممد خمي�سي و د.ح�سناوي بالل

جامعة حممد ال�شريف م�ساعدية� ،سوق �أهرا�س – اجلزائر
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2015 /1 / 26م  ،واعتمد للن�شر يف 2016 / 2/27م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

الهدف الرئي�سي للدرا�سة هو البحث يف �إمكانية تفعيل الأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة من
خالل �إ�سرتاتيجية البنك الإ�سالمي للتنمية يف النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها؛
وللو�صول �إىل هذا الهدف تبد�أ الدرا�سة بتو�ضيح تعاريف ال�سوق املايل الإ�سالمي ثم تتعر�ض
الدرا�سة �إىل الإطار املفاهيمي للبنك الإ�سالمي للتنمية وحتدياته ،بالإ�ضافة �إىل التطرق �إىل
م�ساهمة البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي باالعتماد على �إ�سرتاتيجية
تطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية وفق برنامج ال�صكوك الإ�سالمية ،وبرنامج تعزيز البنية
التحتية لل�صناعة امل�صرفية من خالل الهند�سة املالية الإ�سالمية.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن البنك جنح يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي النا�شئ بال�شراكة
مع ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية وذلك بتكثيف �إ�صدارات ال�صكوك الإ�سالمية وتداولها يف
الأ�سواق املالية الإ�سالمية داخل وخارج البالد الإ�سالمية وبعمالت متنوعة ،كذلك هي�أ البنك املعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب للقيام بربامج علمية ودورات تكوينية لدعم املالية الإ�سالمية ،كما
�شارك البنك الإ�سالمي للتنمية يف اال�ستثمار يف �أ�سهم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،والت�أكيد على
حتديث وع�صرنة اجلهاز امل�صريف فيها ،وتوفري البيئة املواتية ل�صناعة ال�صريفة الإ�سالمية من
خالل برامج امل�ساعدة الفنية وخدمات اال�ست�شارية يف الدول الأع�ضاء رامي ًا بذلك �إىل ت�أ�سي�س
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ملخ�ص
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�أ�سواق مالية �إ�سالمية يف الدول الأع�ضاء تكون مهمتها تنويع الإ�صدارات وحتقيق العوائد
.االقت�صادية املجدية
 التمويل، ال�صكوك الإ�سالمية، البنك الإ�سالمي للتنمية، ال�سوق املايل الإ�سالمي:الكلمات الدالة
. الهند�سة املالية الإ�سالمية،الإ�سالمي

Abstract

The main objective of the study is looking to the possibility of activating
the emerging Islamic financial markets through the strategy of the Islamic
Development Bank in promoting Islamic banking and its institutions, for
reaching this objective, the study starts with clarifing the definitions of the
Islamic financial market, in addition to expose to the conceptual framework
of the Islamic Development Bank and challenges faced it, then the study
addresses its contribution in the activation of the Islamic financial market
strategy, relying on developing Islamic finance industry according to Islamic
sukuk Programme and strengthening the banking industry infrastructure
through the Islamic financial engineering.
The study concluded that the bank has succeeded in activating the emerging
Islamic financial market in partnership with the International Islamic Financial
Market through the condensation of issuance of Islamic sukuk and trade them
in the Islamic financial markets inside and outside the Islamic countries and
with different currencies. The Bank has also created the Islamic Institute for
Research and Training to carry out scientific programs and training sessions to
support Islamic finance, as well as the Bank invested in the shares of Islamic
financial institutions and emphasis on renovation and modernization of the
banking system, and providing an appropriate environment for the Islamic
banking industry through technical assistance programs and advisory services
in member states to do so meaningful to the establishment of an Islamic
financial markets in the Member States whose mission is be to diversify
issuances and achieve Feasible economic returns.
Key words: Islamic Financial Market, Islamic Development Bank, Islamic
sukuk, Islamic finance, Islamic Financial engineering
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لقد حظيت ال�صناعة امل�صرفية باهتمام كبري من قبل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
خا�صة يف الوقت الذي ت�صاعدت فيه ر�ؤى الباحثني والفقهاء للنهو�ض باالقت�صاد الإ�سالمي
واالهتمام بالبحوث والدرا�سات والن�شر يف مو�ضوع التمويل الإ�سالمي كان هذا بعد انعقاد
امل�ؤمتر العاملي الأول لالقت�صاد الإ�سالمي �سنة 1976؛ مما �أدى �إىل زيادة انعقاد امل�ؤمترات
والندوات املتعلقة باملالية الإ�سالمية وتزايد االهتمام لدى الدول الإ�سالمية والغربية ،ومن خالل
تفاقم بوادر الأزمة املالية الأخرية يف اال�ستثمار يف التمويل التقليدي وت�أثريها االقت�صادي
واملايل يف اقت�صاديات الدول النامية جراء ارتفاع �أ�سعار الفائدة العاملية وانهيار الأ�سواق املالية
العاملية بفعل االنخفا�ض الكبري واحلاد يف �أ�سعار العقارات يف الأ�سواق الدولية ،وكان نتاج
ح�صادها دائم ًا الدول النامية املرتبطة بهذه الأ�سواق.
وقد لوحظ من خالل هذا التدهور يف النظام املايل العاملي �صمود منتجات ال�صريفة الإ�سالمية
لهذه الأزمة ،حيث بقيت الأ�صول املالية الإ�سالمية ثابتة من حيث القيمة ومبن�أى عن الآثار
املتجلية للأزمة يف الأ�صول املالية التقليدية؛ مما حفز الدول واحلكومات وامل�ستثمرين والأفراد
�إىل امليول �إىل ا�ستثمار مواردها وفق ال�شريعة الإ�سالمية واحرتام مبادئ و�أ�س�س التمويل
الإ�سالمي ،وبفعل تطور �أدوات و�صيغ التمويل القائم على مبد�أ امل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر
و�شمولية تطبيقها يف املجاالت االقت�صادية ،حظيت ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية مبكانة
بارزة يف �إدارة النظام املايل العاملي من حيث زيادة الإنفاق على البحوث يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية والغربية ملعرفة موجهات هذا اال�ستثمار.
وكان نتاج هذه البحوث يف ال�سنوات الأخرية ظهور مفهوم جديد يف عامل املال �أال وهو الهند�سة
املالية الإ�سالمية والتي تقوم على الإبداع والتطور واالبتكار يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية
وتزامن مع هذا املفهوم ظهور مبادرات حثيثة ملجموعة من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية خالل
العقود الثالثة الأخرية بغية تفعيل دور ال�صريفة الإ�سالمية يف حتقيق التنمية ال�شاملة يف
جميع املجاالت االقت�صادية واالجتماعية ،وكان من �أبرزها على امل�ستوى العاملي جمموعة البنك
الإ�سالمي للتنمية الذي انتهج ا�سرتاتيجية تعنى بتطوير �صناعة اخلدمات املالية وامل�صرفية
الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها لدعم التنمية االقت�صادية وحتقيق التقدم االجتماعي ل�شعوب الدول
الأع�ضاء واملجتمعات الإ�سالمية وفق ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة .
ومن خالل ما ذكر �أعاله �إرت�أينا طرح الإ�شكالية التالية:
ما مدى م�ساهمة البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي بالرتكيز على
ا�سرتاتيجية النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية؟
وقد تفرعت عن هذه الإ�شكالية الرئي�سية ت�سا�ؤالت فرعية نحاول الإجابة عنها من خالل الأ�سئلة
الفرعية التالية:
ـ هل ي�سهم البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي من خالل تعزيز ال�صناعة
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املالية الإ�سالمية.
ـ �إىل �أي حد يعتمد البنك الإ�سالمي للتنمية على ال�صكوك الإ�سالمية كنموذج لتفعيل الأ�سواق
املالية الإ�سالمية النا�شئة.

فر�ضيات الدرا�سة:
للإجابة على الت�سا�ؤالت املو�ضوعة يف �إ�شكالية الدرا�سة قام الباحث ب�صياغة الفر�ضيات الآتية:
ـ البنك الإ�سالمي للتنمية م�ؤ�س�سة مالية تهدف �إىل حتقيق التنمية االقت�صادية ودعم التقدم
االجتماعي للدول الإ�سالمية الأع�ضاء وغري الأع�ضاء.
ـ ت�سهم ا�سرتاتيجية البنك الإ�سالمي للتنمية يف تعزيز �صناعة اخلدمات املالية وامل�صرفية
الإ�سالمية وت�ساعد على تفعيل الأ�سواق املالية الإ�سالمية.
ـ يعتمد البنك الإ�سالمي للتنمية على الهند�سة املالية الإ�سالمية كا�سرتاتيجية فعالة للنهو�ض
بالأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة.

�أهمية البحث:
تندرج �أهمية البحث يف التطلع �إىل �سوق مالية �إ�سالمية تراعي مبادئ التمويل واال�ستثمار
يف االقت�صاد الإ�سالمي وحماولة لتحقيق �أهداف اقت�صادية واجتماعية للتنمية كمقا�صد
�شرعية لهذا اال�ستثمار ،حيث �إنه ال تكون �سوق مالية دون �أوراق مالية ،وال تكون هذه الأوراق
املالية دون م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية تقوم بالإ�صدار واالبتكار والت�صميم يف مو�ضوع �صناعة
ال�صريفة الإ�سالمية ويعد البنك الإ�سالمي للتنمية من بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الرامية
�إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل تعزيز ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها ،وذلك
كا�سرتاتيجية داعمة وفعالة للنهو�ض بقطاع التمويل الإ�سالمي وتهيئة البنية التحتية لل�صناعة
امل�صرفية الإ�سالمية لإقامة �أ�سواق مالية �إ�سالمية يف الدول الأع�ضاء تكون مهمتها تعبئة املوارد
املالية الإ�سالمية وتوجيه هذه املوارد لتمويل التنمية يف الأقطار الإ�سالمية.

�أهداف البحث:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إبراز:
ـ الإطار املفاهيمي لل�سوق املايل الإ�سالمي و�أهميته ووظائفه.
ـ حتديات ور�ؤية البنك الإ�سالمي للتنمية كم�ؤ�س�سة مالية دولية.
ـ عر�ض جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية يف تطوير ال�سوق املايل الإ�سالمي.
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حماور الدرا�سة:
املحور الأول :خ�ص�صنا هذا املحور لدرا�سة ال�سوق املايل الإ�سالمي من حيث التعريف به
وبيان وظائفه و�أهميته االقت�صادية وخمتلف الأدوات املالية املتداولة فيها.
املحور الثاين :والذي يدور حول مفاهيم موجزة حول البنك الإ�سالمي للتنمية بالتطرق �إىل
تعريف البنك،كيانات البنك ،مهام البنك و�أهداف ا�سرتاتيجية البنك ور�سالته التنموية.
املحور الثالث :خ�ص�صنا هذا املحور للتعريف بال�صكوك الإ�سالمية و�إعطاء �أنواعها املختلفة،
بالإ�ضافة �إىل تبيان �أهميتها االقت�صادية يف التمويل واال�ستثمار الذي ينبني على مبد�أ الغنم
بالغرم.
املحور الرابع :يربز هذا املحور دور و�أهمية البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املالية
الإ�سالمية النا�شئة وذلك ببيان مدى �إ�سهام البنك كم�ؤ�س�سة مالية دولية يف تطوير منتجات
ال�صريفة الإ�سالمية من حيث الإبداع واالبتكار والهند�سة يف �صناعة اخلدمات املالية وامل�صرفية
الإ�سالمية وبيان ذلك من خالل جتارب دولية ي�ستطيع من خاللها تن�شيط �سوق الأوراق املالية
الإ�سالمية من حيث زيادة الإ�صدارات املت�أتية من خالل الهند�سة املالية وتفعيل ال�سوق الثانوي
الذي يعد املمر الرئي�سي ال�ستثمار املوارد االقت�صادية بكفاءة وفعالية.

يختلف ال�سوق املايل الإ�سالمي عن نظريه التقليدي من حيث �أنه يخ�ضع يف جميع معامالته
املالية �سواء داخل ال�سوق �أو خارجه �إىل مقا�صد ا�ستثمار املال يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد
اختلفت �أي�ضا تعاريف الفقهاء والباحثني يف االقت�صاد الإ�سالمي فالكل ينظر �إليه من زاوية
معينة.

�أوال :تعريف ال�سوق املايل الإ�سالمي.
اختلفت التعاريف لل�سوق املايل الإ�سالمي لكنها تتحد دائما يف اجلانب ال�شرعي للمعامالت يف
ال�سوق ،فكل من الباحثني ينظر �إليه من زاوية معينة وعلى هذا تطرق الدكتور عبد الكرمي قندوز
يف كتابه حول الهند�سة املالية �إىل ال�سوق من خالل التزامه مببادئ و�أ�س�س ا�ستثمار املال يف
الإ�سالم ،حيث اعترب �أن ال�سوق املايل الإ�سالمي»:يطلق مبعناه الوا�سع على جمموع التدفقات
املالية يف املجتمع� ،سوا ًء كانت لآجال ق�صرية �أو متو�سطة �أو طويلة بني �أفراده وم�ؤ�س�ساته
وقطاعاته ،..ومن هنا ف�إن م�صطلح ال�سوق املايل الإ�سالمي ميكن �أن يت�ضمن كافة املعامالت
املن�ضبطة بال�ضوابط ال�شرعية»(((.
((( ـ عبد الكرمي قندوز :الهند�سة املالية الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق « ،م�ؤ�س�سة الر�سالة النا�شرون ،لبنان الطبعة الأوىل،2008 ،
�ص.225.224
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املحور الأول :مدخل مفاهيمي �إىل ال�سوق املايل الإ�سالمي
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كما عرف ال�سوق املايل الإ�سالمي من زاوية الو�ساطة املالية ال�شرعية ب�أنها»:و�سيلة لتقدمي
احللول للم�شكالت التي تواجهها امل�ؤ�س�سات املالية يف تعبئة املدخرات وتوظيف اال�ستثمارات
يف امل�شاريع املنتجة وتوزيع ر�أ�سمال على الأن�شطة اال�ستثمارية يف قطاعات ال�سوق املختلفة
ويف �أجال خمتلفة»((( ،وهناك من �أعطى تعريفا لل�سوق املايل الإ�سالمي من وجهة منظري
االقت�صاد الإ�سالمي ومق�صد التمويل املبنى على امل�شاركة ،حيث ذكر ال�سوق ب�أنها»:الأوعية التي
ت�ؤدي �إىل تعبئة الأموال الالزمة لال�ستثمار من مدخرات و�إيرادات خمتلفة بطريقة امل�ساهمة يف
ر�أ�س مال امل�شروعات وال�شركات وامل�شاركة يف خماطر اال�ستثمار ويف الأرباح ،فال�سوق املايل
يعد من امل�ؤ�س�سات املالئمة لالقت�صاد الإ�سالمي واملنا�سبة لطبيعته؛ لأنها توفر ال�صيغ التي متكن
من توفري الأموال للمنظمني وحتقيق ال�سيولة للمدخرين �ضمن احلدود ال�شرعية «(((.
ميثل ال�سوق املايل الإ�سالمي باعتباره جزء ًا من النظام املايل العاملي »:خطوة لتطوير اجلهاز
املايل يف البالد لأنه ي�ساهم با�ستغالل �أف�ضل املوارد املالية املتاحة من خالل جتميع املدخرات
املحلية والأجنبية وتوجيهها نحو امل�شاريع الأكرث �إنتاجية»(((.
ومن خالل ما ذكر �أعاله من التعاريف ،فال�سوق املايل الإ�سالمي هو مكان التقاء عار�ضني الأموال
(مدخرين) ـ �سوا ًء كانوا �أفراد ًا ،هيئات� ،شركات ـ بالطالبني لها (م�ستثمرين) الذين هم يف حاجة
�إىل متويل م�شاريعهم وتو�سيعها وفق ما ير�ضي الله تعاىل ويحقق امل�صلحة العامة من وراء ذلك.

ثانيا� :أدوات ال�سوق املايل الإ�سالمي
ي�ستخدم ال�سوق املايل الإ�سالمي جمموعة من الطرق والأدوات والتقنيات املختلفة يف التمويل
امل�شتقة من ال�صيغ والأ�ساليب التمويل الإ�سالمي املعروفة عند الفقهاء القدامى �أو تلك التي
مت ا�ستحداثها وتكييفها باالعتماد على الهند�سة املالية من جانب التطوير واالبتكار يف �إطار
(((
موجهات ال�شرع احلنيف ،ومن بني هذه الأدوات جند:
ـ �أدوات امل�شاركة� :أي �سندات امل�شاركة امل�ستمرة واملتناق�صة حيث يقوم املتعاملون ب�إبرام عقد
امل�شاركة الذي هو عبارة عن �سندات ،ميثل كل �سند ح�صة �أو �سهم م�شاركة يف ر�أ�سمال امل�شروع ،ويتم
تعيني هيئة لإدارة امل�شاركة بح�سب �شروط ن�شرة الإ�صدار مع الأخذ بعني االعتبار ال�شروط ال�شرعية
لعقد امل�شاركة ،ويتم تداول هذه احل�ص�ص يف ال�سوق املايل الإ�سالمي ،وحتديد نوع امل�شاركة �إذا
كانت م�ستمرة �أو متناق�صة؛ وذلك لقاء عائد فعلي حقيقي ح�سب نتيجة امل�شروع من ربح �أو خ�سارة.
((( ـ عبد الله �إبراهيم نزال »:كفاءة ت�سعري الأوراق املالية يف ال�سوق املايل الإ�سالمي « ،ملتقى الدويل الأول االقت�صاد الإ�سالمي ،واقع و
رهانات امل�ستقبل .23.24فيفري، 2011املركز اجلامعي غرداية �،ص �،9ص.10
((( جمال لعمارة ،راي�س حدة»:حتديات �سوق املايل الإ�سالمي ورقة مقدمة مللتقى حول «دور �سيا�سات التمويل و�أثرها على االقت�صاديات
و امل�ؤ�س�سات درا�سة حالة اجلزائر والدول النامية .22.21نوفمرب  ،2006جامعة ب�سكرة .
((( عبد الله �إبراهيم نزال ،مرجع �سبق ذكره� ،ص � ،9ص.10
((( مهداوي هند و�آخرون»:ال�سوق املالية الإ�سالمية واقع و �أفاق ،درا�سة جتارب بع�ض البلدان الإ�سالمية و الغربية « ،ملتقى دويل حول
االقت�صاد الإ�سالمي واقع ورهانات امل�ستقبل  23.22فيفري ، 2011املركز اجلامعي ،غرداية� ،ص . 3
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ــ �أدوات البيوع:

(املرابحة ،ال�سلم ،اال�ست�صناع):حيث تقوم جهة معينة من ال�سوق املايل الإ�سالمي ب�إ�صدار
�سندات البيوع وميثل كل �سند ح�صة يف ر�أ�سمال امل�شروع لتمويل ال�سلع والب�ضائع،كما يف
املرابحة ،وم�ؤجلة كما يف ال�سلم واال�ست�صناع؛ وذلك لقاء عمولة لهذه اجلهة ،وتتوىل هذه اجلهة
متابعة امل�ستحقات وتوزيع الأرباح الفعلية لأ�صحاب ال�سندات �أو الأ�سهم.

ــ �أدوات املنافع:

ثالثا� :أهمية ال�سوق املايل الإ�سالمي
�إن لل�سوق املالية الإ�سالمية �أهمية بالغة يف منو االقت�صاد وتطويره ،فهي ال�شريان الذي متر
عربه التدفقات املالية الداخلة واخلارجة التي يحتاجها النظام االقت�صادي الإ�سالمي يف حتقيق
خمتلف مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية يف احلفاظ على الأولويات للم�صلحة العامة جراء ا�ستغالل
املال امل�ستخلف فيه وفق ال�ضوابط ال�شرعية التي حتكم ا�ستثمار املال ،وترتكز �أهمية الأ�سواق
املالية على»:ت�شغيل فائ�ض ال�سيولة املتاحة ب�أكرث كفاءة ممكنة من خالل عملها كو�سيط بني
�أ�صحاب فوائ�ض املال والراغبني يف التمويل ،وهي الو�سيلة التي ت�ستطيع عن طريقها الدولة
والأجهزة احلكومية املختلفة �سد احتياجاتها املالية الالزمة والقيام ب�أعبائها املتزايدة ،وتطرح
فيها �أ�سهم ال�شركات �سواء طرح ًا مبدئي ًا �أو ببيع و�شراء الأفراد للأ�سهم التي يحملونها ،وت�سهيل
ا�ستثمار �أموال البنوك والأفراد و�شركات الت�أمني و�صناديق االدخار الإ�سالمي وغريها من
م�صادر جتميع الأموال»(((.
((( �أمين عبد الرحمن الفتاحي:البنوك الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،دار الب�شائر لطباعة والن�شر ،الأردن� ، 2009 ،ص.111
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وهي �سندات الإجارة التي تقوم على �أ�سا�س عقد الإجارة املعروف يف الفقه الإ�سالمي ،حيث
تقوم على متلك العقارات امل�ؤجرة ،وينتج عن هذه ال�صكوك دخ ًال م�ستمر ًا ب�إ�صدار �سندات �إجارة
ُ�ستحق حلامله بح�سب ن�صيبه يف
للتداول بني املتعاملني وميثل كل �سند ح�صة يف ملكية العقار ي َ
هذا العقار جز ٌء من الإيراد املتحقق� ،أو تقوم اجلهة �أو الهيئة ب�شراء �أ�صول ثابتة مثل معدات
�أو �سيارات ،ثم تقوم ب�إ�صدار �سندات متثل جمموع ر�أ�سمال هذه الأ�صول ،ثم تقوم ب�إدارتها من
ت�أجري و�صيانة وت�أمني لقاء عمولة ،ومن ثم حتويل �صايف الربح املتحقق حلاملي ال�سندات �أو
الأ�سهم».
فمن خالل هذه الأدوات املالية امل�شتقة من �صيغ التمويل الإ�سالمي ن�ستطيع �أن نقول �أنه يف حالة
مراعاة االلتزام ال�شرعي يف تداول هذه الأدوات والعمل على تطويرها من خالل الهند�سة املالية
الإ�سالمية ف�إن ذلك �سي�ساعد على نهو�ض ال�سوق املايل الإ�سالمي التي طاملا تعاين من الإق�صاء
والتهمي�ش كما �سي�سهم يف زيادة ا�ستقطاب املوارد واملدخرات الراغبة يف التعامل دون الوقوع
يف الربا �أخذ ًا �أو �إعطاءً ،وانتهاز الفر�ص اال�ستثمارية التي تنمو با�ستمرار من خالل اال�ستجابة
لهذه الرغبات ومناف�سة الأ�سواق املالية التقليدية التي تنهار يف حالة التغريات الفجائية لأ�سعار
الفائدة العاملية و�أ�سعار العمالت الدولية.
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فمن خالل ما تقدم يتبني لنا الدور الذي ت�ؤديه ال�سوق املالية الإ�سالمية كجهاز يعمل على �ضخ
املوارد املالية التي يحتاجها القطاع العام واخلا�ص يف متويل م�شاريعهم وا�ستثماراتهم املختلفة
التي تنعك�س على رفع �أداء االقت�صاد القومي ورفع النمو االقت�صادي من خالل دعم القطاعات
االقت�صادية واالجتماعية ولتحقيق هذا املبتغى البد من �أن»:تخ�ص�ص �أموال اال�ستثمار مبا
يتفق والعائد املتوقع� ،أي �أن املوارد املالية �ستخ�ص�ص لتمويل امل�شاريع ذات العائد الأعلى ،كما
�ستكون �أ�سواق الأوراق املالية قادرة على حت�سني تخ�صي�ص املدخرات من خالل جتميع ون�شر
املعلومات املهمة لي�سهل على املتعاملني املقارنة بني الفر�ص اال�ستثمارية مما يعك�س الكفاءة يف
تخ�صي�ص املوارد لنظام يعمل على �أ�سا�س �إنتاجية اال�ستثمار»(((.

رابعا :وظائف ال�سوق املايل الإ�سالمي:
من بني �أهم الوظائف التي ي�ضطلع بها ال�سوق املايل الإ�سالمي جند:
ـ تدعيم اال�ستثمار طويل الأجل عن طريق تطوير �أ�ساليب اال�ستثمار يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية من خالل االعتماد على �سوق الإ�صدار و�سوق التداول يف �أ�سواق ر�أ�س املال.
ـ من خالل �سوق الإ�صدار ي�سعى ال�سوق املايل الإ�سالمي �إىل اال�ستثمار املادي بطرح العديد من
الأدوات املالية لالكتتاب العام واملتمثلة يف�:شهادات اال�ستثمار القابلة للتداول ،وثائق �صناديق
اال�ستثمار� ،أ�سهم �شركات الت�أجري التمويلي� ،أ�سهم �شركات ر�أ�س املال املخاطر.
ـ من خالل �سوق التداول ت�سعى الأ�سواق املالية �إىل:تداول الأدوات املالية التي مت �إ�صدارها
يف �سوق الإ�صدار ،اال�ستثمار املايل من خالل� :إن�شاء �صناديق ا�ستثمار القيم املنقولة� ،إدارة
وتكوين حمفظة الأوراق املالية.
ـ تنويع اخليارات �أمام املدخرين لال�ستثمار ال�شرعي اخلايل من الربا ،ومبا يتنا�سب مع حاجتهم
لتحقيق ال�سيولة والربحية والأمان.
ـ تنويع م�صادر التمويل طويل الأجل �أمام امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وبالتايل
ت�صحيح التجربة امل�صرفية الإ�سالمية ،مما ميكنها من ا�ستثمار �أموالها ا�ستثمار ًا طويل الأجل،
ومبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافها التنموية ورغبتها يف املواءمة بني الربحية وال�سيولة والأمان.
ـ احلر�ص على �سالمة عقود اخليارات والعقود الآجلة وامل�ستقبلية من الناحية ال�شرعية وبعيد ًا
عن املخالفات وال�شبهات ال�شرعية.
(((
كذلك ت�ؤدي الأ�سواق املالية الإ�سالمية بع�ض الوظائف الثانوية نلخ�صها فيما يلي:
ـ امل�صادقة على الأدوات املالية املتداولة �أو التي �سيتم تداولها بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
(((

((( ـ �أمال لعم�ش :دور الهند�سة املالية يف تطوير املنتجات ال�صناعة املالية الإ�سالمية « ،ر�ساللة ماجي�ستري يف العلوم التجارية ،حتت �إ�شراف
�صالح �صاحلي� ، 2012.2011،ص .122.121
((( ـ عبد الكرمي قندوز ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.228.227.
((( خبابة عبد الله وغف�صي توفيق »:متويل التنمية بني النظام الو�ضعي والنظام الإ�سالمي درا�سة مقارنة – « مداخلة مقدمة مللتقى الدويل
حول مقومات حتقيق التنمية امل�ستدامة يف االقت�صاد الإ�سالمي يومي  28/27نوفمرب  ، 2012جامعة  08ماي  1945قاملة � ،ص.15
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والبنوك الو�ضعية ومن خالل هذه امل�صادقة ميكن تقريب وجهات النظر بني الآراء الفقهية
املختلفة؛ مما ي�شمل قبولها وتداولها يف �أهم الأ�سواق املالية.
ـ ت�سعى ال�سوق �إىل �إعداد اللوائح وال�ضوابط للتعامل وفق مقت�ضيات ال�شريعة الإ�سالمية.
ـ �إعداد معايري موحدة عند �إ�صدار الأدوات املالية الإ�سالمية �أو عند تداولها ،يتبعها كل امل�شاركني
يف ال�سوق املالية الإ�سالمية.
ميكن �أن نقول �أن هذه الوظائف امللقاة على عاتق ال�سوق املايل الإ�سالمي تعد �صعبة املنال
وذلك حلداثة ن�ش�أة ال�سوق وقلة الأدوات املالية املتداولة فيه بالإ�ضافة �إىل �ضعف املوارد املالية
التي تعمل على تن�شيط �سوق الإ�صدار وتنويع خمرجاته ،وعلى هذا الأ�سا�س ولتحقيق هذه
الوظائف يتطلب ال�سوق املايل الإ�سالمي البنية التحتية الالزمة لذلك ،البد من اال�ستفادة من
عملية االندماج يف ال�سوق املايل العاملي وفق حتفظات وتطوير تكنولوجيا الإعالم واالت�صال
للح�صول على معلومات ب�سرعة و�إتقان والتفاعل معها بكفاءة وفعالية ،ودعم التكوين والتدريب
للو�سطاء املاليني يف جانب االبتكار املايل والهند�سة املالية ويف اجلانب الفقهي ،وتهيئة
القوانني والأنظمة املالية يف الدول الإ�سالمية ومرونتها للتعامل مع املنتجات احلديثة يف املالية
الإ�سالمية.

البنك الإ�سالمي للتنمية م�ؤ�س�سة مالية دولية هدفها حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
لل�شعوب والدول الأع�ضاء الإ�سالمية ودعم التقدم االجتماعي فيها ،ويعمل البنك على حتقيق
هذه الأهداف يف �ضوء الإطار اال�سرتاتيجي املعد وفق اتفاقية ت�أ�سي�س البنك الذي ي�سعى من
خاللها �إىل جت�سيد الأولويات يف اخلطة التنموية للبنك على مدار �أربعني �سنة مقبلة (ر�ؤية
البنك 1440هـ) ،منها ا�سرتاتيجية تطوير اخلدمات املالية الإ�سالمية والنهو�ض بها مع العمل
على تهيئة الأر�ضية �أو البنية التحتية لل�صناعة املالية الإ�سالمية ،وجند من خالل هذه البنية
جمموعة من امل�ؤ�س�سات والهيئات التي ي�ستغلها البنك من �أجل هند�سة وتطوير منتجات ال�صريفة
الإ�سالمية واالبتكار والإبداع يف �أدوات التمويل الإ�سالمي املختلفة ،نذكر منها ال�سوق املايل
الإ�سالمي التي ُتعد �أهم ما �أفرزته جهود وبحوث وندوات وملتقيات علمية وتقنية لل�صريفة
الإ�سالمية ونتاج خما�ض جمموعة من البنوك املركزية مبا فيها البنك الإ�سالمي للتنمية ،هذه
ال�سوق التي ت�سهم بقوة يف جمال ا�ستثمار املوارد االقت�صادية وحتقيق التنمية امل�ستدامة،
ونخ�ص بالذكر �صكوك امل�شاركة املالية بحكم �أنها من الأدوات املالية التي �شاع ا�ستعمالها يف
ال�سوق املايل الإ�سالمي.
لذا فال بد من التعر�ض �إىل التعريف با�سرتاجتية البنك يف النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية ،ثم
التطرق �إىل تو�ضيح بع�ض املفاهيم حول الت�صكيك الإ�سالمي و�أنواعه املدرجة من طرف البنك
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الإ�سالمي للتنمية ،ومدى �إ�سهامه يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي.
�أوال:البنك الإ�سالمي للتنمة كم�ؤ�س�سة مالية دولية

�سيتم التطرق يف هذا املطلب �إىل تعريف البنك الإ�سالمي للتنمية و�أهدافه من خالل:

ـ ن�ش�أة البنك:
البنك الإ�سالمي للتنمية م�ؤ�س�سة مالية دولية �أن�شئت تطبيق ًا ملقررات م�ؤمتر وزراء مالية الدول
الإ�سالمية الذي عُقد يف مدينة جدة يف �شهر ذي القعدة عام 1393هـ (دي�سمرب عام 1973م) ،ومت
افتتاح البنك ب�صفة ر�سمية يف  15من �شوال عام 1395م املوافق لـ 20من �أكتوبر عام 1975م(.((1
كانت هذه املبادرات احلثيثة كخطوة لنيل مكانة يف النظام املايل العاملي من خالل ت�ضافر
جهود الدول الإ�سالمية والعربية على ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية تقوم بعمليات التمويل
واال�ستثمار يف �إطار موجهات ال�شرع احلنيف وحتقيق رغبات الدول التي حترم التعامل
بالفائدة الربوية وحماولة منها التخفيف من الفقر ودعم التنمية يف الدول الإ�سالمية من خالل
�صناديق وم�ؤ�س�سات تنبثق عن البنك لتحقيق هذه الأهداف.

ـ �أهداف البنك:
يتمثل الهدف الرئي�سي من ت�ضافر جهود الدول الإ�سالمية لإن�شاء البنك يف»:دعم التنمية
االقت�صادية والتقدم االجتماعي يف الدول الأع�ضاء واملجتمعات الإ�سالمية ويف الدول غري
الأع�ضاء منفردة وجمتمعة وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية؛ ولتحقيق هذا الهدف يقدم البنك
قرو�ض ًا ومنح ًا لتمويل امل�شاريع الإمنائية يف الدول الأع�ضاء ويف املجتمعات الإ�سالمية ويف
الدول غري الأع�ضاء؛ كما يقدم البنك م�ساعدات فنية ومنح ًا درا�سية لتنمية ر�أ�سمال ب�شري وهو
يقوم ب�إدارة �صناديق خا�صة ،وتعبئة املوارد من خالل �صيغ متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية(.((1
وذلك وفق ا�سرتاتيجية تتمثل يف تعزيز ال�صناعة املالية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها ومكافحة الفقر
وتعزيز التعاون بني الدول الأع�ضاء يف جماالت التنمية الب�شرية والزراعية والتجارة البينية
والبحوث والتطوير.
ثانياــ الكيانات الرئي�سية يف البنك:

يتفرع عن البنك الإ�سالمي للتنمية م�ؤ�س�سات وكيانات ثانوية ت�ساعد البنك يف جت�سيد الر�سالة
التنموية ،وقد �أن�شئت هذه امل�ؤ�س�سات يف �أوقات خمتلفة عرب تاريخ املجموعة ويعد البنك
الإ�سالمي للتنمية امل�ؤ�س�سة الأم واملركزية على م�ستوى املجموعة كلها ولكل م�ؤ�س�سة من هذه
امل�ؤ�س�سات اتفاقية ت�أ�سي�س ،و�أهداف و�آليات عمل خا�صة بها ،ولكنها جمعي ًا تتقا�سم ر�ؤية
( ((1ه�شام خالد »:البنوك الإ�سالمية الدولية وعقودها» ،دار الفكر اجلامعي ،2007 ،الإ�سكندرية ،م�صر� ،ص  12ـ  ،16بت�صرف الباحث .
( ((1جمموعة بنك الإ�سالمي للتنمية يف �إيجاز � ،2012ص  ،8نقال عن .www.isdb.org
172

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

م�شرتكة ور�سالة واحدة (.((1

ـ املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب:
يعترب الكيان الرئي�سي للبنك حيث�»:أن�شئ املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب عام 1401هـ
(1981م) بو�صفه ذراع البنك يف جمال البحوث والتدريب ي�ؤدي دور ًا هام ًا يف دخول جمموعة
البنك �إىل م�ؤ�س�سة عاملية قائمة على املعرفة ،وذلك من خالل تقدمي الدعم وال�سند ل�صناعة فاعلة
و�شاملة يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية ،وذلك دعم ًا للتنمية االجتماعية واالقت�صادية
يف الدول الأع�ضاء؛ وبو�صفه مركز ًا للتميز ي�ضطلع املعهد بالتدريب و�إعداد البحوث وتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية ،وتعزيز بناء القدرات يف االقت�صاد الإ�سالمي واملالية الإ�سالمية الأ�سا�سية
والتطبيقية»(.((1

ـ امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لتمويل التجارة:

ـ امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات:

(((1

�أن�شئت يف �سنة 1415هـاملوافق لـ 1995.08.01م بو�صفها م�ؤ�س�سة دولية تتمتع ب�شخ�صية
قانونية كاملة ،وهي ع�ضوة يف البنك الإ�سالمي للتنمية ،ويقع مقرها مبدينة جدة باململكة
العربية ال�سعودية حيث بد�أت امل�ؤ�س�سة �أعمالها يف جويلية 1995م ،ووفق ًا التفاقية الت�أ�سي�س
يتمثل هدف امل�ؤ�س�سة يف تو�سيع نطاق املعامالت التجارية ،وت�شجيع تدفق اال�ستثمارات بني
الدول الأع�ضاء.
ً
فالبنك ي�سعى من خالل هذه الكيانات جاهدا �إىل حتقيق التنمية االقت�صادية والتقدم االجتماعي
يف دول الأع�ضاء ح�سب اتفاقية الت�أ�سي�س من خالل الأن�شطة املتخ�ص�صة ،فكل م�ؤ�س�سة
تتخ�ص�ص يف متويل قطاع معني كتمويل القطاع اخلا�ص والعام وبرامج متويل التجارة
ملحة موجزة عن جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية� ،ص ،4بت�صرف الباحث ،نقال عن www.iefpedia .com

(((1
( ((1ـ جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية يف �إيجاز ،2012مرجع �سابق� ،ص . 9
( ((1ـ امل�ؤ�س�سة الدولية لتمويل التجارة ،التقرير ال�سنوي 1431هـ( ،)2010نقال عن . www.itfc.org
( ((1ـ يو�سف م�سعداوي “ :دورامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات يف تعزيز �صادرات و �إ�ستثمارات دول الأع�ضاء»،
جملة جامعة دم�شق للعلوم الإقت�صادية والعلوم القانونية ،جملد  ،27العدد الأول� ،2011 ،ص ،51نقال عن www.damascusuniversity.
.edu.sy
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انفردت هذه امل�ؤ�س�سة بتمويل عمليات التجارة يف البنك حيث �إنها»:كيان م�ستقل داخل جمموعة
البنك الإ�سالمي للتنمية �أن�شئت من �أجل دفع عجلة التجارة لتح�سني احلالة االقت�صادية واملعي�شية
للنا�س يف العامل الإ�سالمي ،ولقد دعمت امل�ؤ�س�سة جميع �أعمال متويل التجارة التي كانت تدار
من خالل نوافذ خمتلفة داخل جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ،وقد بد�أت عملياتها يف  01حمرم
من عام 1429هـ ( 10يناير 2008م)(.((1
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والتنمية والتعاون الدويل يف �إطار ال�شراكة واال�ستثمار يف املجاالت ال�صناعية والزراعية
واالجتماعية ،ومتويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي ت�سهم يف الت�شغيل ودعم الإنتاج
املحلي يف الدول الأع�ضاء ،فالبنك يقوم بالتمويل من املوارد الر�أ�سمالية العادية يف امل�شاريع
املتكفل بها من ميزانيته ويقوم بالتن�سيق مع الكيانات الأخرى لدعم امل�شاريع التنموية وتوفري
املوارد املالية بامل�شاركة مع امل�ؤ�س�سات التابعة له كم�ؤ�س�س�سة مالية �إمنائية متعددة الأطراف.
ثالثاــ الإطار اال�سرتاتيجي للبنك:

لقد �صاغ البنك الإ�سالمي للتنمية الإطار العام لر�سالته التنموية يف �ضوء املوارد املتاحة من
الدول الأع�ضاء التي ي�ضطلع من خاللها �إىل»:تعزيز التنمية الب�شرية ال�شاملة مع الرتكيز على
املجاالت ذات الأولوية املتمثلة يف التخفيف من حدة الفقر وحت�سني م�ستويات ال�صحية وت�شجيع
التعليم والعلوم والتقنية ،واالقت�صاد الإ�سالمي ،والعمل امل�صريف الإ�سالمي ،والتعاون بني
الدول الأع�ضاء عن طريق العمل مع ال�شركاء التنمويني»(.((1
فالبنك يطمح من خالل تنفيذ املخطط اال�سرتاتيجي �إىل �أن ي�صبح بحلول 1440هـ بنك ًا عاملي
الطراز �إ�سالمي املبادئ من خالل الرتكيز على املجالت الأ�سا�سية التي تدعم التنمية االقت�صادية
واالجتماعية خا�صة الإنفاق على الأولويات ومنها التخفيف من الفقر والتنمية الب�شرية وتعزيز
ال�صناعة املالية الإ�سالمية والبحوث ال�شرعية والتدريب والتكوين يف ال�صريفة الإ�سالمية
بالإ�ضافة �إىل حتقيق االزدهار والرقي االجتماعي ودعم التبادل والتعاون التجاري من خالل
خلق برامج خا�صة وزيادة االعتمادات وتوظيفها يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف الدول
الأع�ضاء حماولة منه لرفع خمرجات ال�صناعة املالية الإ�سالمية يف هذه الدول للو�صول �إىل
�إن�شاء �أ�سواق مالية �إ�سالمية موحدة تلقي على عاتقها م�س�ؤولية تعبئة املوارد املالية ودعم
التنمية امل�ستدامة بالت�ضافر مع جهود البنك يف هذا املجال.

املحور الثاين  :ماهية ال�صكوك املالية الإ�سالمية
تعد ال�صكوك املالية �أهم املنتجات املالية الإ�سالمية التي كرث التعامل بها يف الوقت احلايل كبديل
لل�سندات والأ�سهم يف الأ�سواق املالية ،وذلك ل�سهولة �إ�صدارها واختالف �أنواعها ح�سب اجلهة
امل�صدرة لها ،كذلك مرونتها يف عملية التداول وت�سييلها ال�ستيفاء حقوقها ،كما تراعي ال�صكوك
الإ�سالمية ال�ضوابط ال�شرعية للتمويل واال�ستثمار مما مييزها على الأ�صول املالية الأخرى،
وعلى هذا الأ�سا�س �سنبني يف هذا املحور مفهوم ال�صكوك الإ�سالمية و�أنواعها امل�شتقة من
�أ�ساليب و�صيغ التمويل الإ�سالمي املعروفة ،وكذا �أهميتها من الناحية االقت�صادية.

�أوال :مفهوم ال�صكوك الإ�سالمية

( ((1موقع البنك الإ�سالمي للتنمية ،نقال عن . http://www.isdb.org
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تعددت التعاريف املوثوقة لل�صكوك الإ�سالمية �أو للت�صكيك ح�سب الباحثني واملنظرين يف
االقت�صاد الإ�سالمي فهناك من اعترب الت�صكيك هو ال�صكوك الإ�سالمية ومنهم من اعترب �أن
الت�صكيك م�شتق من ال�صكوك الإ�سالمية� ،إال �أن ال�شيء الذي يربط ال�صكوك والت�صكيك
هو ال�ضابط ال�شرعي للتمويل الذي يحكم كل من املنتجني املاليني وااللتزام مببد�أ متويل
احلاجيات التي تراعى احلفاظ على الأولويات اخلم�سة وهي حفظ النف�س واملال والدين والعقل
والن�سل»: ،وتنبع فكرة �إ�صدار ال�صكوك من �صيغ املعامالت ال�شرعية املعهودة من �إجارة و�سلم
وا�ست�صناع وم�ضاربة وغريها كتطوير مواكب ملتطلبات الع�صر التمويلية وبديل عن ال�سندات
التي تتعامل بالفوائد امل�صرفية»( ،((1فقد عرفها العجلوين ب�أنها�»:صكوك ا�ستثمارية كوثائق
مت�ساوية القيمة ت�صدر ل�سد احتياج متويلي كح�ص�ص يف ملكية الأعيان ،واملنافع واخلدمات
وتدخل �ضمن موجودات �أ�صول ال�شركة �أو م�شروع معني �أو ن�شاط ا�ستثماري ا�ستثماري خا�ص،
وذلك ال�ستخدام ح�صيلة االكتتاب يف متويل م�شروع �أو ن�شاط ممول ب�أ�ساليب توظيف الأموال
وفقا لل�شريعة الإ�سالمية»(.((1
ومن خالل ما ذكر �أعاله من التعاريف ميكن اعتبار �أن ال�صكوك الإ�سالمية عبارة عن �شهادات
ملكية ت�صدر با�سم �صاحبها متثل ح�ص�صا �شائعة يف ملكية الأ�صول املمولة �سواء كانت
خدمات(نقل� ،سفر ،عالج) �أو �أعيان (�آالت ،معدات� ،سلع وب�ضائع مادية ) وهي قابلة للتداول يف
ال�سوق الثانوية وفق �أحكام �شرعية ت�ضبط عملية التداول يف ال�سوق املايل الإ�سالمي.

تتعدد �أنواع ال�صكوك الإ�سالمية بتعدد �صيغ التمويل الإ�سالمي فمنها القائمة على �أ�سا�س
امل�شاركة يف التمويل وذلك باقت�سام ح�ص�ص امل�شاركة يف ر�أ�س املال كامل�شاركة وامل�ضاربة
واملزارعة ومنها التي تعتمد على �أ�سا�س مبد�أ املديونية يف متويل ر�أ�س املال وذلك من طرف معني
كاملرابحة ،والإجارة وال�سلم واال�ست�صناع �..إلخ ،وقد ا�شتقت من هذه ال�صيغ بع�ض العقود التي
متول قطاع اخلدمات ونالت ال�صكوك منها ن�صيب ًا وافرا ًكالإجارة من الباطن و�صكوك املنافع.
هذا النظام امل�سمى بـ «ال�صكوك الإ�سالمية» موجود يف عدد من دول العامل خا�صة ماليزيا التي
تخت�ص وحدها بـ  60 %من �إجمايل ال�صكوك الإ�سالمية املُ�صدرة يف العامل والتي يقدر �إجمايل
قيمتها بـ 00 2مليار دوالر بالإ�ضافة �إىل عدد ب�سيط من الدول العربية والأوروبية �أي�ض ًا(.((1
ومن بني هذه العقود جند:
ــ ال�صكوك القائمة على عقود امل�شاركة:ميكن تعريف ال�صكوك القائمة على عقود امل�شاركة
ب�أنها �صكوك م�شتقة من �صيغ التمويل القائمة على امل�شاركة بني �أطراف العقد يف التمويل وفق
( ((1فرح عبد الفتاح درا�سة ال�صكوك ومتويل التنمية نقال عن . www.ajcci.gov.ae
( ((1حممد حممود عجلوين(:البنوك الإ�سالمية �أحكامها ومبادئها وتطبيقات امل�صرفية) ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيع والطباعة ،الأردن،
� ،2008ص 197ـ .199
( ((1نقال عن www.egynews.net
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مبد�أ الغنم بالغرم ،واخلراج بال�ضمان.
ــ �صكوك امل�ضاربة :هي وثائق م�ضاربة تخ�ص�ص لتمويل م�شروع وفق �أ�سلوب امل�ضاربة ،وهي
عقد بني طرفني يقدم �أحدهما املال والآخر اخلربة و اجلهد وعند ح�صول الأرباح تكون بح�سب
االتفاق وقت العقد بني الطرفني� ،أما يف حالة اخل�سارة فيتحملها رب املال وال يتحمل امل�ضارب
�إال خ�سارة جهده ما مل يفرط �أو يق�صر.
ــ �صكوك امل�شاركة :من بني ال�صيغ التي كرث التعامل بها يف ميدان التمويل طويل الأجل للم�شاريع
التنموية ،والتي تعرب عن خلط املال مبال �آخر ح�سب ح�صيلة الإ�صدار للجهة الطالبة للتمويل،
تكتتب يف وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�صيلة الإ�صدار ويكون حاملها مالك ًا للم�شروع.
ــ �صكوك املزارعة :عبارة عن وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لتوجيه ح�صيلتها لتمويل م�شروع
قائم على املزارعة بني �صاحب الأر�ض ومن لديه الرغبة يف خدمتها ،وي�صبح حملة ال�صكوك
مالك ًا لن�سبة معينة من املح�صول الناجت عن امل�شروع.
بالإ�ضافة �إىل ال�صكوك امل�شتقة من �أ�ساليب التمويل الإ�سالمي الأخرى كامل�ساقاة واملغار�سة
وهي �صكوك يتم ا�ستخدامها يف ال�سقي وي�أخذ حاملها ن�سبة معينة من ثمار امل�شروع و�إذا كان
امل�شروع غر�س ًا يكون حلملة ال�صكوك حق من الغر�س الناجت عن ذلك .
ــ ال�صكوك القائمة على البيوع :وهي ال�صكوك الناجتة عن متويل امل�شروع وفق �أ�ساليب
البيوع القائمة على الدين ،وتكون هذه ال�صكوك م�صدرة بح�سب احلاجة �إىل ر�أ�سمال مكتتب فيه
والذي ميثل فيه ال�صك ح�صة معينة منه .وجند من بني هذه ال�صكوك:
ــ �صكوك ال�سلم( :((2وثائق مت�ساوية القيمة لتمويل ال�سلع يكون ا�ستالمها يف �أجل على �أن يتم
دفع مبلغها يف العاجل ،وتكون هذه ال�صكوك ح�صة �شائعة يف ملكية ال�سلع و ال يتم تداولها �إال
بعد ا�ستالمها وقبل بيعها.
ــ �صكوك اال�ست�صناع� :صكوك مت�ساوية القيمة ت�صدر لتمويل م�شروع ي�ستلزم ت�صنيع �سلع
ت�سلم يف الأجل وحتتاج �إىل ر�ؤو�س �أموال لت�صنيعها يف الوقت املحدد ويكون حملة ال�صكوك
مالك ًا لل�سلع امل�صنعة والتي ت�سلم يف الوقت املحدد.
ــ �صكوك املرابحة :وثائق مت�ساوية يتم االكتتاب فيها لتمويل �شراء �سلع و�أ�صول عالية القيمة
ك�شراء طائرة ...ويتم �إ�صدارها مث ًال من طرف البنوك الإ�سالمية لتجميع ح�صيلة االكتتاب
فيها ل�شراء ال�سلعة املو�صوفة يف الذمة من طرف طالب ال�سلعة ويكون حملة ال�صكوك مالك ًا
لل�سلعة امل�شرتاة مرابحة ويح�صلون على عائد من خالل بيعها على �أق�ساط ويعد تداولها يف
ال�سوق الثانوي بعد ثبوتها كدين خمالف ًا لل�شريعة وذلك لأنها دين وبيع الدين بالدين عقد خمالف
لل�ضوابط ال�شرعية للتمويل .
فمما ذكر �أعاله من �أنواع ال�صكوك الإ�سالمية يتبني لنا تعدد املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
التي ت�ستفيد من التمويالت املتنوعة من خالل �إ�صدار ال�صكوك يف هذه املجاالت وذلك تبع ًا
(� ((2أم��ال لعم�ش”:دور الهند�سة املالية يف تطوير املنتجات ال�صناعة املالية الإ�سالمية « ،ر�سالة ماج�ستري يف العلوم التجارية ،حتت
�إ�شراف �صالح �صاحلي ،جامعة �سطيف� ،2012.2011 ،ص.109
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لعدالة توزيع التمويل ومبد�أ مراعاة امل�صلحة العامة.

ثالثا :الأهمية االقت�صادية لل�صكوك :
تراعي ال�صكوك الإ�سالمية من خالل التمويالت املختلفة املوجهة لال�ستثمار يف جماالت متنوعة
مبد�أ الكفاءة يف التمويل وذلك بزيادة العائد املت�أتي من عملية التمويل وتخفي�ض التكاليف
املتوقعة ،كما تراعي الفعالية يف ذلك باال�ستخدام الأمثل والعقالين للموارد املتاحة للتمويل،
وت�شري التوقعات �أن ي�صل حجم �إ�صدار ال�صكوك �إىل ( 3ـ  )5تريليون دوالر مبطلع عام ،2015
وعلى الرغم من �أن ال�صكوك الإ�سالمية بد�أت ك�إ�صدارات مل�ؤ�س�سات ودول �إ�سالمية �إال �أنها
�أ�صبحت مُنتج ًا مالي ًا عاملي ًا ،و�أ�ضحى ن�صيب الدول الإ�سالمية منها �أقل بكثري من ن�صيب الدول
الغربية والذي و�صل �إىل  %80من �إ�صدارات ال�صكوك الإ�سالمية(. ((2
وتبدو �أهمية ال�صكوك الإ�سالمية يف امليدان االقت�صادي من خالل مايلي:

ـ جذب املدخرات :

ـ متويل اال�ستثمارات :
ت�ساعد �صكوك اال�ستثمار ال�شرعية على تعبئة املوارد بكفاءة وفعالية وتوجيهها ال�ستخدام
املوارد ا�ستخدام ًا كام ًال يف القطاع احلقيقي لالقت�صاد الذي يكون له �أثر تنموي على البالد
الإ�سالمية ،كما ي�ساعد على حتقيق الرتاكم الر�أ�سمايل من خالل عمليات طرح ال�صكوك يف
ال�سوق الأويل من خالل جتميع قدر واف من املوارد الغري م�ستعملة من خالل ا�ستقطاب الزبائن
اجلدد الذين ال يتعامون بالفائدة.
يو�ضح املعيار ال�شرعي رقم  17ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية مفهوم ال�صكوك وخ�صائ�صها و�أنواعها و�ضوابطها ال�شرعية (.((2
يرى خرباء وعُلماء الدين �أن ال�صكوك الإ�سالمي ة هي مبثاب ة بوابة اخلروج من الأزمة
االقت�صادية ،وطوق النجاة لتوفري ال�سيولة املالية الالزمة لإقامة امل�شروعات اال�ستثمارية
والتنموية ،واعتبارها البديل الوحيد واملتاح لال�ستغناء عن االقرتا�ض من اخلارج ،خا�صة يف
( ((2نقال عن www.egynews.net

(� ((2أمال لعم�ش ،مرجع �سابق� ،ص.111
( ((2زياد جالل الدماغ ،مرجع �سابق� ،ص .66
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تدعم ال�صكوك عملية جذب وا�ستقطاب املوارد املالية ال�ضرورية ،وذلك من خالل اجتناب
االكتناز والعمل على ا�ستثمار املوارد املالية الفائ�ضة التي يحث الإ�سالم عليها ،فال�صكوك تعترب
من املنتجات املالية الإ�سالمية التي تعتمد عليها امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف«:ح�شد املوارد
املعطلة واملجمدة وتوجيهها ال�ستخدامات �إنتاجية»(. ((2
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ظل توافقها مع ال�شريعة الإ�سالمية التي حترم الربا ،و�أنها تعترب البديل الإ�سالمي لل�سندات يف
النظام الر�أ�سمايل ،على اعتبار �أنها وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�ص�ص ًا يف ملكية �أو ن�شاط
(((2
ا�ستثماري.

رابع ًا :ال�ضوابط ال�شرعية والفنية لل�صكوك الإ�سالمية:
تراعي ال�صكوك الإ�سالمية كمنتجات للهند�سة املالية الإ�سالمية ال�ضوابط ال�شرعية يف عملية
التمويل واال�ستثمار كمبد�أ متلك الأ�صل وامل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر ومتويل االقت�صاد
احلقيقي لتحقيق الأولويات يف �سلم احلاجات حتى تتحقق مهمة اال�ستخالف يف املال بالعمارة
والعدل يف االقت�صاد الإ�سالمي وينعك�س ذلك يف الأخري على حتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية امل�ستدامة ،ومن �أهم ال�ضوابط ال�شرعية والفنية التي حتكم �إ�صدار وتداول
(((2
ال�صكوك الإ�سالمية ما يلي:
ـ يحكم ال�صك عقود اال�ستثمار الإ�سالمية مثل:امل�شاركة ,وامل�ضاربة ،ال�سلم ،اال�ست�صناع ،الإجارة
 ....ونحو ذلك من العقود غري امل�سماة (احلديثة) متى كانت تتفق مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية .
ـ ي�ضبط ال�صكوك �أحكام امل�شاركة ومنها خلط الأموال وامل�شاركة يف الربح واخل�سارة� ،أي
تطبيق مبد�أ:الغنم بالغرم.
ـ يكون للجهة امل�صدرة لل�صكوك االعتبارية امل�ستقلة عن �أ�شخا�ص امل�شرتكني يف ال�صكوك وهي
امل�سئولة عن �إدارة ال�صكوك .
ـ يجب �أن ين�ص �صراحة يف ن�شرة االكتتاب على طريقة توزيع العائد بني امل�شاركني يف ال�صكوك
وبني اجلهة امل�صدرة لل�صكوك ،وال يجوز �إرجاء ذلك ملا بعد انتهاء امل�شروع �أو العملية املمولة
من ال�صكوك.
ـ �إذا حدثت خ�سارة ال قدر الله بدون تق�صري �أو �إهمال �أو تعد من اجلهة امل�صدرة لل�صكوك والتي
تتوىل الإدارة ،فتكون على امل�شاركني ولي�س على اجلهة والتي تكون قد خ�سرت جهدها �أما �إذا
ثبت تق�صري و�إهمال من اجلهة التي تقوم ب�إدارة امل�شروع ففي هذه احلالة تتحمل هي اخل�سارة
وفقا لعقد امل�شاركة.
ـ �صيانة �أمن و�أمان و�سيادة الدولة التي تن�ش�أ فيها امل�شروعات التي متول بال�صكوك وحقوق
الأجيال القادمة وفقا للقاعدة ال�شرعية «ال �ضرر وال �ضرار»
ـ يتم تداول ال�صكوك يف �سوق الأوراق املالية �أو ب�أي و�سيلة بديلة منا�سبة وفق ال�ضوابط
ال�شرعية.

املحور الثالث� :أهمية البنك الإ�سالمي للتنمية
( ((2نقال عن .www.egynews.net

( ((2ح�سني ح�سني �شحاتة »:مفهوم �صكوك اال�ستثمار اال�سالمية وخ�صائ�صها ودورها يف متويل التنمية» ،نقال عن .www.Darelmashora.com
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يف تفعيل الأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة:
تندرج ا�سرتاتيجية البنك الإ�سالمي للتنمية يف �إطار النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية يف بع�ض
العناوين والأ�س�س يف م�ضمون الهند�سة املالية التي ترتكز عليها الأ�سواق املالية الإ�سالمية يف
جت�سيد فعاليتها وب�سط كيانها ونفوذها يف النظام املايل العاملي ،ويعترب �إن�شاء الأ�سواق املالية
الإ�سالمية كبنية حتتية لل�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية من بني �أولويات البنك يف خطته للنهو�ض
بال�صريفة الإ�سالمية ،وحتديث قطاع املالية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها التي من بينها ال�سوق
املايل الإ�سالمي على امل�ستوى القطري �أو العاملي واالرتقاء به ليتطلع بذلك �إىل �أن يكون بنك ًا
�إمنائي ًا عاملي الطراز �إ�سالمي املبادئ ي�ضاهي بذلك م�ؤ�س�سات التمويل الدويل الأخرى ،ومن بني
م�ستجدات هذه اخلطة التي يعتمد عليها البنك يف حتقيق ر�سالته التنموية وتفعيل جهاز ال�سوق
املالية الإ�سالمية الأمور الآتية:
} }النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية.
} }برنامج الت�صكيك الإ�سالمي.
} }برنامج البحث والتطوير يف املالية الإ�سالمية.
} }تعزيز البنية التحتية للهند�سة املالية الإ�سالمية.

�سنتطرق يف هذا العن�صر �إىل املبادرات الإمنائية للبنك يف �إطار تعزيز ال�صريفة الإ�سالمية
وم�ؤ�س�ساتها والتي تعترب من بني املقومات الفعالة و الكف�ؤة التي ت�ستغلها ال�سوق املالية
الإ�سالمية حديثة الن�ش�أة من حيث التنظيم والإدارة ل�سيولتها القانونية ،والت�سيري ملختلف
�أدواتها ومنتجاتها و�أ�صولها املالية.

 1ـ مبادرات البنك يف تعزيز ال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها:
ي�ؤدي البنك الإ�سالمي للتنمية دور ًا مهم ًا يف تطوير اخلدمات املالية الإ�سالمية»:ويف هذا
ال�سياق يقدم جمموعة من اخلدمات منها :توفري بيئة مواتية قوامها الإطار القانوين والتنظيمي
والإ�شرايف وال�شرعي الالزم للمالية الإ�سالمية ،ودعم انت�شار م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية
(((2
كاال�ستثمار يف �أ�سهم ر�أ�س املال واحلر�ص على جناح تلك امل�ؤ�س�سات».
تعد هذه امل�ؤ�س�سات من بني املتعاملني االقت�صاديني يف ال�سوق املايل الإ�سالمي من حيث جمموعة
الإ�صدارات التي حتظى بها ،وتوفري موارد مالية للم�ستثمرين ت�ستطيع من خاللها هذه الأخرية
ا�ستقطاب ال�سيولة الالزمة مل�شاريعها التنموية ،وحتقيق �أرباح ت�ساعدها يف تو�سيع ن�شاطاتها
االقت�صادية واالجتماعية ،وزيادة ر�أ�سمالها وح�ص�ص م�شاركتها يف م�ؤ�س�سات مالية �أخرى� ،أما
( ((2جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية  38عام يف خدمة التنمية �، 2012ص .20
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�أوال :مرتكزات النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية:
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يف ال�سوق الثانوي (التداول) فب�إمكان هذه امل�ؤ�س�سات املالية �أن تتدخل ب�أ�صولها املالية لت�سييل
جزء منها من خالل عمليات البيع وال�شراء للأ�صول وتوفري قنوات التمويل لتلبية حاجياتها
التمويلية ،ويعتمد البنك من خالل ن�شاطاته املختلفة يف هذا املجال خ�صو�ص ًا على بناء»:وتعزيز
القدرات وتقدمي امل�ساعدة الفنية واال�ستثمار يف �أ�سهم ر�أ�س املال ومتويل م�شاريع الأوقاف،
وت�ستهدف هذه الأن�شطة جمموعة من البنوك املركزية ووزارات املالية وال�سلطات ال�ضريبية
والهيئات املختلفة بتنمية �أ�سواق ر�أ�س املال والقطاع اخلا�ص التي �أقيمت معها �شراكات من �أجل
تطوير امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا القطاع»( ،((2حيث اعتمدت خالل �سنة  2012م�ساعدة �أخرى
من بني  27خالل ال�سنوات  5املا�ضية لتعريف الأ�سواق املالية النا�شئة مبعايري جمل�س اخلدمات
(((2
املالية الإ�سالمية وت�سهيل و�ضع معايري جديدة وقاعدة بيانات ح�صيفة».
ولتفعيل الأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة البد من االعتماد على مثل هذه املبادرات لهذه
امل�ؤ�س�سات والكيانات التي ُتعد اجلهاز الع�صبي الذي يحرك ن�شاط ال�سوق من اجلهة التنظيمية
�أو الت�شريعية عن طريق �إ�صدار قوانني �أو لوائح تنظيمية ت�ساعد على ت�سيري و�ضبط الأ�سواق،
ومن خالل اجلهة التنفيذية التي تعنى بكيفية الدخول واخلروج يف ال�سوق بطريقة كف�ؤة وفعالة
واقتنا�ص الفر�ص واحل�صول على املعلومات ب�سرعة يف التعامل بالأوراق املالية الإ�سالمية
وتنفيذ ًا ل�سيا�سة اقت�صادية �أو مالية معينة �أو التحوط وتنويع العوائد املت�أتية من خالل
اال�ستثمار املايل ،وكذا �إدارة املخاطر لتنويع ا�ستثمار املوارد املالية يف القطاعات االقت�صادية
واملالية الأخرى� ،أو جت�سيد ًا خلطة تنموية �شاملة يف �إطار اخلطة االقت�صادية للدولة باعتبار
حجم وكرب املداخيل والإرادات التي تعتمد عليها ال�سيا�سة التنموية للبالد.

�أ ـ اخلدمات اال�ست�شارية:
يهدف البنك من خالل هذا الربنامج �إىل مد الدعم الفني وامل�ساعدة للدول الأع�ضاء للنهو�ض
بالقطاع املايل وتهيئة الإطار التنظيمي لل�صريفة و�إيجاد بيئة مواتية لل�صناعة امل�صرفية
الإ�سالمية ،ومتويل ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وامل�شاركة فيه وتطوير م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر الإ�سالمي( ((2وت�شمل«:برنامج تطوير �أ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمية وامل�ساعدة
على تطوير هذه الأ�سواق عن طريق دعم �إ�صدار ال�صكوك يف الدول الأع�ضاء و�إ�صدار املزيد
من �صكوك البنك يف �سوق ر�أ�س املال بق�صد توفري ال�سيولة وتقدمي امل�ساعدات الفنية وتعزيز
القدرات» ( ،((3ومن بني جتارب البنك خالل �سنة  2011نفذ  5م�شاريع م�ساعدة فنية يف موريتانيا
وجزر املالديف وطاجاك�ستان وتركيا وجيبوتي متثلت يف تقدمي خدمات ا�ست�شارية من �أجل
تعزيز القدرات ،وقد بد�أ تقدمي هذه امل�ساعدات الفنية مل�ساعدة البنك املركزي املوريتاين على
( ((2البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م) � ،ص 87
( ((2البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1433هـ(2012م) � ،ص 73
( ((2البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1433هـ(2012م) � ،ص67
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431هـ(2010م) � ،ص95
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ب ـ اال�ستثمارات ال�سهمية:
ي�ستثمر البنك الإ�سالمي للتنمية يف �أ�سهم ر�أ�س املال ويهتم اهتمام ًا خا�ص ًا ب�صناعة اخلدمات
املالية الإ�سالمية ويف نهاية �سنة  2011ا�ستثمر نحو  250مليون دينار �إ�سالمي يف �أ�سهم
ر�أ�سمال  32م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية تعمل يف  21بلد ًا وخالل هذه ال�سنة ا�ستثمر(البنك الإ�سالمي
للتنمية)  7ا�ستثمارات �إ�ضافية يف م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية بلغت قيمتها  32.5مليون دينار
�إ�سالمي كانت  5منها موجهة لتعزيز امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف املحفظة احلالية ،وكانت
البلدان امل�ستفيدة هي �ألبانيا ومملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية وغامبيا والنيجر(.((3
فمن خالل ا�ستثمار البنك وتركيزه على زيادة ح�ص�ص امل�ساهمة يف ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات املالية يف
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م) � ،ص 87
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1432هـ(2011م)� ،ص 77
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1432هـ(2011م)� ،ص 77
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1432هـ(2011م)� ،ص 78
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و�ضع �إطار تنظيمي و�إ�شرايف لل�صريفة الإ�سالمية يف البالد ثم تالها خدمات ا�ست�شارية لهيئة
النقد املالديفية بغية �إيجاد بيئة مواتية لل�صريفة الإ�سالمية وخدمات ا�ست�شارية لهيئة تنمية
�أ�سواق ر�أ�س املال يف جزر (املالديف) من �أجل متكينها من �إ�صدار ال�صكوك(.((3
تعد هذه اخلدمات من بني الدعائم والقواعد لإن�شاء �أ�سواق مالية نا�شئة يف الدول الأع�ضاء
تعمل وفق �أ�س�س و�ضوابط التمويل الأخالقي وال�شرعي ،وهذه املبادرات التي قام بها البنك
تبعث على دعم �إن�شاء الأ�سواق املالية الإ�سالمية من خالل تعزيز ال�صريفة الإ�سالمية لهذه الدول
بطريقة متكنها من �إ�صدار �أو تداول الأوراق املالية يف هذه الأ�سواق مما ي�ساعد على ا�ستقطاب
الأموال الفائ�ضة من �أ�صحاب النواجت الفائ�ضة �إىل �أ�صحاب العجز لتمويل م�شاريع اجتماعية
�أو اقت�صادية تعتمد عليها التنمية امل�ستدامة يف �إر�ساء �ضوابطها.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن حكومة طاجاك�ستان ح�صلت بوا�سطة بنكها املركزي (بنك طاجك�ستان الوطني)
على خدمات ا�ست�شارية متكنها من و�ضع الإطار القانوين والتنظيمي والإ�شرايف للمالية
الإ�سالمية و�إطالق �أدوات �سوق ر�أ�س املال الإ�سالمي يف نهاية املطاف ،كما قدمت (للخزينة
الرتكية) م�ساعدة متكنها من التعريف بالتمويل غري الربوي و�إ�صدار ال�صكوك ،كذلك �أتاحت
هذه امل�ساعدة الفنية تدريب ًا للموظفني احلكوميني املعنيني ب�صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية
يف تركيا وعالوة على ذلك تتلقى حكومة جيبوتي م�ساعدة فنية لتنمية القدرات يف جمال التكافل
وال�صكوك(.((3
ويف هذا ال�صدد يو�سع البنك يف �إطار م�س�ؤولياته امل�شاركة مع غريه من ال�شركاء من �أجل تقدمي
امل�ساعدة للدول الأع�ضاء يف جمال املالية الإ�سالمية ،فقد قام بتدعيم من طرف �صندوق النقد
الدويل من �أجل توعية «�أفغن�ستان بنك» «بنك �أفغان�ستان املركزي» وتعزيز قدراته حتى ميكنه
�إ�صدار �صكوك �سيادية(.((3
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الدول الأع�ضاء قد ي�سعى من ورائها �إىل فتح فروع مل�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي و�إن�شاء نوافذ
لل�صريفة الإ�سالمية يف هذه البنوك لتقدمي خدمات مالية وحثها على االبتكار ،وتنويع املنتجات
املالية ال�ستقطاب وح�شد موارد مالية �إ�ضافية متكنها من الدخول يف الأ�سواق املالية الدولية
ال�ستثمار هذه املوارد وجني �أرباح وفوائد مالية حقيقية تدعم االقت�صاد احلقيقي يف املنطقة
وتراعي �أهداف ومبادئ التنمية امل�ستدامة فيها ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى يُعد و�سيط ًا مالي ًا
ال�ستغالل فائ�ض القيمة لدى امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ليوجهها �إىل �أ�صحاب العجز من �أفراد
وم�ؤ�س�سات خا�صة وهيئات تكون بحاجة التمويل لهذه املوارد .
ً
ً
كذلك كان �أحد امل�ستثمرين اجلدد اللذين ا�ستثمروا �سنة  2011ا�ستثمارا ا�سرتاتيجيا يف امل�ؤ�س�سة
الإ�سالمية الدولية لإدارة ال�سيولة يف ماليزيا التي �أن�شئت �أ�سا�س ًا لإ�صدار �أدوات مالية متوافقة
لل�شريعة وو�ضع حلول �أكرث كفاءة وفعالية لإدارة ال�سيولة لفائدة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
ودعم تدفق املزيد من ا�ستثمارات البينية عن طريق الأدوات املتوافقة لل�شريعة الإ�سالمية ،و�أما
الإ�ضافة الأخرى �إىل املحفظة فكانت ا�ستثمار ًا يف بنك جائز «بنك �إ�سالمي يف نيجرييا»(. ((3
وي�ستطيع البنك من وراء هذا اال�ستثمار امل�ضاف خالل �سنة : 2011
ـ دعم حمفظة الأ�صول املالية وذلك بتنويع اال�ستثمار يف خمتلف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
وذلك حتوط ًا من املخاطر وتنويع ًا للعوائد املجدية ،وتكوين حمفظة قوية قادرة على م�سايرة
اخلطة التنموية للبنك يف جميع �أنحاء الدول الأع�ضاء.
ـ �إن�شاء م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية يف �سائر الدول الأع�ضاء ،وذلك لتفعيل وظيفة الو�ساطة
املالية الإ�سالمية لدى امل�ؤ�س�سات بني املدخرين و�أ�صحاب الودائع من جتار و�صناع وموظفني
خا�صة يف الدول النامية وامل�ستثمرين ال�صغار من فالحني وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
التي تن�شط غالب ًا يف ال�صناعات الغذائية التي يعتمد عليها البلد يف �إ�شباع حاجياته ومتطلباته
اليومية ،حيث ينتج عنها حت�سن يف م�ستوى املعي�شة لل�سكان وحتقيق االزدهار.
– تفعيل وتن�شيط ال�سوق املايل الإ�سالمي من خالل حتفيز امل�ؤ�س�سة الدولية لإدارة ال�سيولة
على �إ�صدار �أدوات مالية �إ�سالمية �سواء عن طريق الإبداع والهند�سة واالبتكار ملنتجات ال�صريفة
الإ�سالمية التقليدية� ،أو ت�صميم وخلق طرق متويلية من وجهة نظر الإدارة املالية ،وذلك لتحريك
ال�سيولة يف الأ�سواق املالية الإ�سالمية وزيادة يف دعم املبادالت للعقود املالية ال�شرعية وجعل
ال�سوق املالية الإ�سالمية �سوق ًا حقيقي ًة للتعامالت املالية وذات كفاءة اقت�صادية وم�صداقية �شرعية
للم�ستثمرين الراغبني يف ا�ستثمار �أموالهم وفق موجهات ال�شرع احلنيف ،واالبتعاد عن الربا
والغرر والقمار والغ�ش يف املعامالت املالية وامل�ضاربة امل�صرفية ،ويف الأخري حتقيق النفع
وال�صالح العام جراء ا�ستثمار هذه املوارد وخدمة �أغرا�ض التنمية االقت�صادية االجتماعية ال�شاملة.

 2ـ برنامج البنك املتعلق بال�صكوك:

يُعد برنامج ال�صكوك من بني الربامج الرئي�سية التي يعتمد عليها البنك لإر�ساء معامل التنمية

( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص .87
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( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص.78
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص.77
( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص.77
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والتطوير يف �إطار ا�سرتاتيجية البنك يف النهو�ض بال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وذلك باعتبار
�أن ال�صكوك ك�أدوات مالية �إ�سالمية �شائعة التعامل من حيث القيمة ومن حيث التداول ،خا�صة
بني امل�ؤ�س�سات املالية ال�صغرية وامل�ستثمرين ال�صغار من حيث �إنها قائمة على مبد�أ امل�شاركة يف
الأرباح واخل�سائر ،ونظر ًا ل�سهولتها ومكانتها يف منتجات ال�صريفة الإ�سالمية»:فالبنك ي�سعى
خالل الإطار اال�سرتاتيجي �إىل التطلع �إىل �أن يكون جهة �إ�صدار منظمة لل�صكوك يف �أ�سواق
من ِ
(((3
ر�أ�س املال العاملية و�أن يكون �أكرث �شفافية �أمام امل�ستثمرين يف ال�صكوك» .
ومن بني تدخالت البنك يف هذا املجال�»:أطلق البنك الإ�سالمي للتنمية برنامج �صكوك متو�سطة
املدة ال تتجاوز قيمتها مليار دوالر �أمريكي واحد �سنة  2005م ،وهي �صكوك كانت مدرجة
يف بور�صة لوك�سمبورغ ويف �إطار هذا الربنامج �أ�صدر البنك  500مليون دوالر �أمريكي من
ال�صكوك يف نف�س ال�سنة ،وقد �سددت هذه ال�صكوك كاملة يف يونيو 2010م ،كما قام البنك برفع
قيمة ال�صكوك �إىل 3.5مليار دوالر يف �سبتمرب  2010وبحجم �إجمايل لإ�صدارات ال�صكوك لل�سنة
ب500مليون دوالر �أمريكي ،وهي مدرجة يف القائمة الر�سمية لهيئة اخلدمات املالية ومقبولة
للتداول يف ال�سوق النظامية (بور�صة لندن) وبور�صة ماليزيا مبوجب نظام الإعفاء ،وخالل
�سنة � 2011أ�صدر البنك �أول �صكوك يف �شكل توظيف خا�ص بقيمة  60مليون جنيه �إ�سرتليني،
وهي عملية �أعقبها �إ�صدار عام قدره 750مليون دوالر �أمريكي �أقفل يف ماي .((3(»2011
ويُعد البنك الإ�سالمي للتنمية املبادر الوحيد يف اال�ستثمار يف امل�شروع اجلديد املوافق لل�شريعة
يف جمال �صكوك امل�شاركة (ت�صدره �شركة �أرامكو توتال العربية للخدمات) ،بقيمة 3.7493
مليار ريال �سعودي �أكتوبر  2010لتمويل م�صفاة برتول يف اململكة العربية ال�سعودية بطاقة
�إنتاجية  400000برميل يف اليوم(.((3
فمما �سبق �أعاله جند بع�ض املقومات التي تفعل الأ�سواق املالية الإ�سالمية النا�شئة والتي
نلم�سها من خالل:
ـ تن�شيط �سوق الإ�صدارات من خالل طرح البنك لل�صكوك الإ�سالمية لالكتتاب القائمة على مبد�أ
امل�شاركة ،املرابحة ،الإجارة ،والتي ي�ستطيع البنك من خاللها ح�شد املوارد املالية وا�ستحداث
طرق متويلية جديدة من خالل هذه ال�صكوك وع�صرنة ال�سوق مبنتجات الهند�سة املالية.
ـ بعث روح االطمئنان والثقة لدى املتعاملني االقت�صاديني وامل�ستثمرين ب�أن ال�صكوك قابلة
للتداول يف ال�سوق الثانوية للبور�صة املنظمة يف الداخل واخلارج ،فب�إمكان حملة ال�صكوك
تداولها �أو ت�سييلها وقت احلاجة ومن ث َم جعل ال�سوق الثانوية �سوق ًا رائجة مبنتجات ذات كفاءة
اقت�صادية ومميزة بالأ�صالة الإ�سالمية من حيث متويل االقت�صاد احلقيقي وزيادة اال�ستثمار
والعوائد مع تخفي�ض التكاليف واملعامالت وال�صفقات بالإ�ضافة �إىل �سهولة تداولها وحتويلها
�إىل �سيولة عند احلاجة.
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 3ـ برنامج البحث والتطوير يف املالية الإ�سالمية:
يُعد من اخت�صا�صات املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب الواقع حتت و�صاية البنك ،حيث يهتم
اهتمام ًا خا�ص ًا باخلدمات املالية الإ�سالمية وتعزيز قدرات التنمية الب�شرية امل�ستدامة وال�شاملة،
وذلك بالرتكيز على تكوين �إطارات و�إعداد موارد ب�شرية ماهرة وخمت�صة يف ال�صريفة الإ�سالمية
من حيث الت�سيري �أو التنفيذ لأ�س�س ومبادئ االقت�صاد واملالية الإ�سالمية ،وذلك من خالل الإبداع
واالبتكار لأدوات و�آليات متويلية جديدة من خالل الهند�سة املالية التي يعتمد عليها �سوق املال
الإ�سالمي يف املعامالت املختلفة ،وهذا ال يكون دون تدخل من طرف الباحثني واملهند�سني املاليني
املت�أتية من مبادرات املعهد يف �إعداد ندوات وم�ؤمترات وقمم وحلقات درا�سية تعنى مبو�ضوع
الهند�سة والتمويل الإ�سالمي وعلى �سبيل املثال:فقد قام املعهد بتنظيم املنتدى العاملي ال�ساد�س
للبنك الإ�سالمي للتنمية حول (املالية الإ�سالمية� ،إدارة ال�سيولة وزيادة حجم امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية )(.((3
ويُعد هذا الربنامج من بني املقومات الفعالة لل�سوق املايل الإ�سالمي على امل�ستوى النظري
والتنظيمي والت�شريعي من خالل �إ�صدار الن�صو�ص والقوانني وتطبيقها على امل�ستوى
التطبيقي ،فالبنك ي�سعى من وراء هذا املنتدى �إىل �إيجاد الأوراق املالية الإ�سالمية النا�شئة يف
الدول احلديثة العهد بالأ�سواق وحماولة لتوطيد �صناعة التمويل الإ�سالمي من خالل تكوين
وفتح فروع و�شبكات وكيانات للتمويل القائم على امل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر يف الدول
الأع�ضاء.

 4ـ تعزيز البنية التحتية للهند�سة املالية الإ�سالمية:
قام البنك الإ�سالمي للتنمية مبجموعة من املبادرات القيمة الداعمة لل�سوق املايل الإ�سالمي،
وذلك بتهيئة الأر�ضية الالزمة لتطوير ال�صريفة املالية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها عن طريق خلق
جمموعة من الهيئات واملجال�س التي متثل البناء امل�ؤ�س�سي ل�سوق الأوراق املالية الإ�سالمية
النا�شئة ،وتطوير ما هو قائم منها عن طريق و�ضع قواعد ومبادئ الهند�سة املالية الإ�سالمية حيز
التنفيذ يف هذه امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية ،خا�صة»:هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وجمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ،واملجل�س العام
للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،ووكالة الت�صنيف الإ�سالمية الدولية ،ومركز �إدارة ال�سيولة،
واملركز الإ�سالمي الدويل للتوفيق والتحكيم التجاري وال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية»(،((4
فالبنك الإ�سالمي للتنمية ي�سعى جاهد ًا من خالل تكوين هذه امل�ؤ�س�سات �إىل متكينها من توفري
�سبل اال�ستثمار و�إدارة ال�سيولة للم�ؤ�س�سات املالية يف ال�سوق املايل الإ�سالمي عن طريق االبتكار
امل�صريف والهند�سة ملنتجات ال�صناعة املالية ،كما ت�شجع ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية على
ن�شوء �أ�سواق مالية �إ�سالمية و�إدماجها يف الأ�سواق العاملية ،وو�ضع املعايري املنظمة للعقود

( ((3البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص � ،77ص.78
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1430هـ(2009م)� ،ص 58
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املالية من �أجل النهو�ض بتطوير املنتجات وتو�صيات الأ�سواق وتطوير البنى التحتية ،واتخاذ
توجيهات لإ�صدار وتداول ال�صكوك( ،((4و�أ�سهم املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب يف جمال
تفعيل ال�سوق املالية الإ�سالمية ،خا�صة فيما يتعلق بحقائب التدريب وال�صكوك وتطبيقاتها يف
الأ�سواق املالية الإ�سالمية لر�أ�س املال والتي ت�شمل حماور التدريب والتعريف بهذا املنتج املايل
الذي يوافق مبادئ و�أ�س�س التمويل املبني على امل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر( ،((4حيث ُتعد
ال�صكوك الإ�سالمية منتج ًا للهند�سة املالية بدي ًال للم�شتقات املالية وال�سندات الربوية التي ترتكز
عليها ال�سوق املالية؛ ولل�صكوك طبع ًا �أهمية اقت�صادية حيث ت�سهم يف تخ�صي�ص املوارد املالية
لل�سوق املايل الإ�سالمي وتتيح حجم ًا كبري ًا من ال�سيولة لتمويل امل�شاريع التي يتطلب تنفيذها
مدة �أكرث من � 3سنوات كالتمويل الطويل واملتو�سط الأجل ،وذلك متا�شي ًا مع تو�صيات البنك
الإ�سالمي للتنمية وجممع الفقه الإ�سالمي يف الندوة الأوىل لل�سوق املايل املنعقد يف الرباط
�سنة ،1986اللذين قررا ت�أكيد �أهمية ال�سوق املايل الإ�سالمي»:يف �ضوء ما هو مقرر يف ال�شريعة
الإ�سالمية من احلث على الك�سب احلالل وا�ستثمار املال وتنمية املدخرات ،وملا للأ�سواق املالية
من دور يف تداول املال وتن�شيط ا�ستثمارها ف�إن العناية ب�أمر هذه الأ�سواق هي من متام �إقامة
الواجب يف حفظ املال وتنميته باعتبار ذلك �أحد مقا�صد ال�شريعة ،وباعتبار ما ي�ستتبعه هذا من
التعاون ل�سد احلاجات العامة و�أداء ما يف املال من حقوق دينية ودنيوية(.»((4
ي�سعى البنك الإ�سالمي للتنمية يف �إطار النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها القائمة
عليها ،ويف مقدمتها حماولة �إقامة �سوق �إ�سالمي دويل للأوراق املالية املتداولة وال�صادرة
من طرف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية التي تتعامل وفق ال�شريعة الإ�سالمية والتي ين�ص قانون
ت�أ�سي�سها على عدم التعامل بالربا �أخذ ًا وعطاءً ،ويقوم البنك يف هذا ال�ش�أن على« :امل�ساعدة على
تطوير هذه الأ�سواق عن طريق دعم �إ�صدار ال�صكوك يف الدول الأع�ضاء و�إ�صدار املزيد من
ال�صكوك البنكية يف �سوق ر�أ�س املال بق�صد توفري ال�سيولة وتقدمي امل�ساعدات الفنية وتعزيز
القدرات»( ،((4كذلك ي�شجع البنك الدول الأع�ضاء على �إقامة �أ�سواق مالية نا�شئة �أو تعزيز ما
هو قائم منها من خالل»:برنامج التمويل الأ�صغر وبرنامج التكافل»( ،((4الذي خ�ص�ص فيه البنك
جمموعة من امل�ساعدات الفنية للدول (مث ًال :بنغالد�ش �،إندوني�سيا �صندوق �إ�سالمي للتمويل
الأ�صغر) ـ على �إن�شاء م�ؤ�س�سات للتمويل الأ�صغر وللتكافل �أو تعزيز امل�ؤ�س�سات القائمة منها
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1432هـ(2011م)� ،ص .75
( ((4حنان عمراوي:فاعلية الهند�سة املالية ال:فاعلية الهند�سة املالية ال�سالمية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة  ،مداخلة مقدمة مللتقى الدويل
حول مقومات حتقيق التنمية امل�ستدامة يف االقت�صاد الإ�سالمي يومي  28/27نوفمرب  ، 2012جامعة  08ماي  ، 1945قاملة �،ص12نقال
عن املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،التقرير ال�سنوي.2011،
( ((4عبد الكرمي قندوز ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .224.223
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431،هـ2010(،م)� ،ص.95
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431،هـ2010( ،م)� ،ص.95
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 5ـ برنامج تطوير �أ�سواق ر�ؤو�س الأموال:
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عن طريق منح تراخي�ص م�صرفية وغري م�صرفية ،فالبنك يهدف من خالل هذه الربامج الأخرية
�إىل ا�ستقطاب متعاملني جدد يف ال�سوق املايل الإ�سالمي وابتكار �أدوات مالية �إ�سالمية جديدة
متداولة يف هذه الأ�سواق ويف الأخري تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي وح�شد املوارد املالية
اال�ضافية الالزمة لعملية التنمية.
(((4
ً
ومن بني جتارب البنك يف هذا امليدان مثال :ما حظيت به جمموعة كبرية من البلدان الأع�ضاء
بامل�ساعدات الفنية املمنوحة من طرف البنك والرامية �إىل تعزيز البنية التحتية لل�صناعة امل�صرفية
واملالية الإ�سالمية وت�شجيعها على الهند�سة واالبتكار املايل يف نظام ال�صريفة الإ�سالمية ،ومنها
ليبيا التي ا�ستفادت من الدعم الفني لإن�شاء فرع ف�شلوم لل�صريفة الإ�سالمية يف �شارع طرابل�س
وت�شجيعه على �إ�صدار �أدوات مالية مبتكرة و�صناعة التكافل ،وجمهورية قرقيزيا و�أوغندا
وال�سنغال غرب �إفريقيا التي حظيت بدعم يف ما يخ�ص و�ضع القوانني والإجراءات املنظمة
لإنفاذ �آلية �إدارة ال�سيولة يف البنوك الإ�سالمية وال�صكوك والتكافل الإ�سالمي ،وتلبية طلبيات
اخلدمات اال�ست�شارية ودعم البنية التحتية من خالل تعاون البنك مع البنوك املركزية للبلدان كما
يف :تركيا وجزر املالديف.
(((4
ويف برنامج امل�ساهمة يف ر�ؤو�س �أموال امل�ؤ�س�سات املالية ،فقد وافق البنك يف �سنة ، 2010
على زيادة �أ�سهم ر�أ�سمال بنوك خمتارة  12.5مليون دينار �إ�سالمي يف م�صرف امل�شاركة الكويتي
والرتكي  20.2مليون دينار �إ�سالمي يف بنك املعامالت الأندوني�سي 2.56 ،مليون دينار �إ�سالمي
يف بنك النيجر الإ�سالمي ،وكان الغر�ض هو تو�سيع الأعمال التجارية مبا فيها �إ�صدار الأدوات
املالية اجلديدة وتطوير الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق املايل الإ�سالمي،كما وافق البنك على
امل�شاركة يف �أ�سهم ر�أ�سمال م�ؤ�س�ستني جديدتني يف �سريالنكا (حتويل �شركة الأمانة اال�ستثمارية
املحدودة �إىل بنك الأمانة املحدود وهو بنك موافق لل�شريعة ب 2.44مليون دينار �إ�سالمي)� ،أما
يف تتار�ستان الرو�سية فاعتمد البنك  0.41مليون دينار �إ�سالمي للم�شاركة يف �أ�سهم �شركات
تتار�ستان للإمارات العربية.
فالبنك من خالل هذا الربنامج يكون قد وافق على قرار املجمع الفقهي يف ن�صه الأول والثالث
والقا�ضي بالأهمية التي حتتلها الأ�سواق املالية الإ�سالمية يف االقت�صاد والدالة على �ضرورة
حتقيق املقا�صد ال�شرعية ال�ستثمار املال يف الإ�سالم ،وعليه ف�إن»:االهتمام بالأ�سواق املالية هو
من متام الواجب يف حفظ املال وتنميته باعتبار ما �سيتبعه من تعاون ل�سد احلاجات العامة،
و�أداء ما يف املال من حقوق دينية ودنيوية»(. ((4

ثانيا ـ عر�ض بع�ض النماذج العملية لل�صكوك ال�صادرة من طرف البنك واملتداولة يف
�أ�سواق املالية الإ�سالمي
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431هـ2010( ،م)� ،ص.96
( ((4البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431هـ� ،)2010(،ص.97
( ((4توفيق كمال احلطاب نحو �سوق مالية �إ�سالمية �ص،5نقال عن www.kamalhattab.inf
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للبنك الإ�سالمي للتنمية جتربة �سابقة يف �إ�صدار ال�صكوك ،وميكن للبنك �إ�صدار �أنواع خمتلفة
من �صكوك التمويل الإ�سالمي ح�سب تنوع �أ�ساليب التمويل من �صكوك امل�ضاربة� ،صكوك
امل�شاركة� ،صكوك الإجارة� ،صكوك املرابحة� ،صكوك ال�سلم� ،أو اال�ست�صناع التي تتنا�سب
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بهدف توفري موارد مالية للبنك ت�ساعده يف حتقيق الأهداف
االقت�صادية واالجتماعية و�إجناز امل�شروعات املختلفة.

�إ�سرتاتيجية عمل جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية بال�صكوك الإ�سالمية:

( ((4حنان عمراوي،ىمرجع �سابق� ،ص12
( ((5املرجع ال�سابق� ،ص.17
( ((5البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1430هـ (2009م)� ،ص.60.
( ((5البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي 1430هـ (2009م) �،ص.7.
( ((5البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي1431،هـ2010( ،م)�،ص109
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قام البنك الإ�سالمي للتنمية بالإ�صدار الأول لل�صكوك �سنة  2005والتي ُتعد حماولة رائدة يف
جمال التعامل بالأوراق املالية الإ�سالمية ودخول ال�سوق املايل الإ�سالمي لتعبئة املوارد املالية،
و زيادة ر�أ�سمال البنك وذلك حتقيق ًا لدعم التنمية والتقدم يف دول الأع�ضاء وزيادة براجمه
التمويلية املوجهة خ�صي�ص ًا للدول الإ�سالمية الأقل منو ًا ،وبذلك»:قد �أعفى الدول الأع�ضاء من
امل�ساهمة الإ�ضافية يف ر�أ�س املال ،وقد �أدت جميع العوامل الالزمة لنجاح ال�صكوك من دعم قوي
من الدول الأع�ضاء وميزانية قوية و�أ�صول عالية اجلودة وت�صنيف ائتماين جيد من وكاالت
الت�صنيف العاملية �أدت �إىل و�ضع �أ�سا�س لتعبئة املوارد من الأ�سواق املالية يف امل�ستقبل»(.((4
فكانت هذه ال�صكوك فكرة مبتكرة لورقة مالية موافقة لل�شريعة مدتها خم�س �سنوات ،كان
امل�ستهدف من هذا الإ�صدار يف البداية تعبئة  300مليون دوالر ،ثم رفعه �إىل  400مليون دوالر
ا�ستجابة لطلب ال�سوق ،ويف �إطار اخلطة اال�سرتاتيجية للبنك ،ومن �أجل متويل امل�شروعات
التنموية بالدول الأع�ضاء ،ا�ستحدث البنك يف يونيو  2005هيك ًال ل�صكوك جديدة �سماه «برنامج
�أذونات متو�سطة املدى» وبلغت قيمته بليون دوالر �أمريكي ،ا�ستحقاق � 5سنوات ،ومبعدل عائد
يدفع مرتني يف ال�سنة،كما متت هيكلة �صكوك «الأذونات الق�صرية املدى» على �أ�سا�س �أ�صول
�إجارة وا�ست�صناع وبيع لأجل ،وقد متيزت هذه ال�صكوك الأذونات ق�صرية الأجل ـ ب�إقبال �شديد
من امل�ستثمرين ،حتى �إنه مت تخ�صي�ص ن�سبة  %44فيها مل�ؤ�س�سات من الدول غري الأع�ضاء (�أي
غري الإ�سالمية) ،كما �أنها �ساعدت على حتقيق منحنى تكلفة مييل �إىل االنخفا�ض(.((5
�أما يف �سنة ( 2009((5طرح البنك مبلغ  850مليون دوالر �أمريكي يف �شكل �صكوك ذات عائد ثابت،
وذلك يف �إطار برناجمه لإ�صدار �أوراق متو�سطة الأجل مببلغ  1.5بليون دوالر �أمريكي وبلغ
معدل االكتتاب يف الإ�صدار املطروح  2.4مرة ،وقد �أكدت وكالة «مودي»( ((5العاملية للت�صنيف
االئتماين ا�ستحقاق برنامج �صكوك البنك الإ�سالمي للتنمية املقرتح يف �إطار برنامج الأوراق
متو�سطة الأجل �أرفع درجات الت�صنيف وهي  AAAم�صحوبة بالنظرة امل�ستقبلية امل�ستقرة.
�شهدت �سنة(2010((5زيادة يف زخم �إ�صدار �صكوك جديدة ،تفوق قيمتها  40مليار دوالر
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امريكي ،بلغت ح�صة ماليزيا وحدها منها �أكرث من  30مليار دوالر �أمريكي ،عن طريق � 35إ�صدار
لل�صكوك ،مما �سمح لها بح�شد  3دوالر �أمريكي للبنك الإ�سالمي للتنمية.

ـ تطور �إ�ستثمارات ال�صكوك يف البنك:
لقد تطور البنك الإ�سالمي للتنمية يف ا�ستثمار املوارد املالية العادية يف ال�صكوك �أو عن طريق
�إ�صدارها من خالل امل�ؤ�س�سات املالية التابعة له ك�صندوق الوقف.
تزامن هذا التطور مع التطور يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية بفعل الهند�سة املالية الإ�سالمية
التي تراعي اعتبار مبادئ الكفاءة االقت�صادية وامل�صداقية ال�شرعية للمنتجات و�أدوات ال�صريفة
الإ�سالمية امل�صدرة خ�صي�ص ًا للتعامل يف الأ�سواق املالية الإ�سالمية وتوجيه حركة املوارد
االقت�صادية لال�ستغالل الأمثل والعقالين لها يف حدود مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية من ا�ستثمار
املال.
ومن خالل النظر يف تقارير البنك يف جانب الأ�صول جند ال�صكوك متثل ا�ستثمارات البنك لدى
جهات �إ�صدار خمتلفة قد تكون عمومية وخا�صة »:للإ�شارة فقط �أن البنك اعتمد تطبيق معيار
املحا�سبة املالية رقم ( )25ا�ستثمارات يف �صكوك� ،أ�سهم و�أدوات مالية مالئمة وال�صادر عن
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والذي يغطي االعرتاف،القيا�س ـ العر�ض
والإف�صاح لال�ستثمارات يف ال�صكوك ،والأ�سهم واال�ستثمارات املالئمة والتي لها خ�صائ�ص
املديونية وحقوق امللكية املطبقة يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية»(.((5
واجلدول التايل يبني تطور التمويل بال�صكوك يف البنك لل�سنوات  2010ـ 2013

جدول رقم ( :)01تطور التمويل يف البنك بال�صكوك
الوحدة�:ألف دينار �إ�سالمي
ا�ستثمارات يف �صكوك

2010

( ((5حنان عمراوي ،مرجع �سابق� ،ص.12
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2011

2012
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جهات حكومية

48,249

73,463

108.771

م�ؤ�س�سات مالية

82,865

128,229

189.322

جهات �أخرى

67,341

64,939

91.546

املجموع

198,455

266,631

388.549

امل�صدر :من �إعداد الباحث باالعتماد على التقارير املالية للبنك الإ�سالمي للتنمية لل�سنوات :ـ �،2011ص ، 84ـ �،2012ص.18.17

من خالل اجلدول يتبني �أن البنك يوا�صل ا�ستثماراته يف ال�صكوك امل�صدرة من قبل جهات حكومية
«بلد ،هيئة عمومية �أو م�ؤ�س�سات مالية ،بنوك �إ�سالمية� ،شركات التمويل الأ�صغر وم�ؤ�س�سات
التكافل �..إلخ وخالل ال�سنوات  2010ـ  2013نالحظ �أن البنك ي�ضاعف من املوجودات يف
ال�صكوك ،حيث ركز البنك على توظيف املوارد الر�أ�سمالية العادية يف ال�صكوك ال�صادرة من
امل�ؤ�س�سات املالية ،وك�أن البنك ي�سعى �إىل تطوير هذه امل�ؤ�س�سات وزيادة ر�أ�سمالها وجعلها قادرة
على تطوير منتجاتها ،و�أدواتها املالية الإ�سالمية ويف الأخري تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي
عن طريق حتديث وع�صرنة �أدوات الو�ساطة املالية ال�شرعية يف ال�سوق الثانوي ،وتخ�صي�ص
املوارد املالية يف ا�ستثمارات متنوعة جت�سيد ًا للر�سالة التنموية.

ـ مناذج �إ�صدارات البنك لل�صكوك:

جدول رقم (�:)02إ�صدار ال�صكوك الدولية
تاريخ الإ�صدار

عملة الإ�صدار

املبلغ

تعادل بالدينار
الإ�سالمي 2012

( ((5البنك الإ�سالمي للتنمية ،التقرير ال�سنوي �،1433ص30
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تاريخ
اال�ستحقاق

البور�صة املدرجة بها

دور البنك اإلسالمي للتنمية في تفعيل السوق
المالي اإلسالمي ــ الصكوك اإلسالمية نموذجا ــ

يُعد البنك الإ�سالمي للتنمية من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الكربى الرائدة يف جمال التعامل
بال�صكوك حيث كان الإ�صدار الأول للبنك �سنة  ،2005ثم بعدها «:قام البنك الإ�سالمي للتنمية
خدمات االئتمان املحدودة وخدمات الت�ضامن ـ بريهاد ب�إ�صدار �صكوك دولية عن طريق بيع
�شهادات ال�صكوك الدولية ،حيث متنح حلاملها احلق يف ا�ستالم توزيعات دورية تنتج عن
بع�ض عقود الإجارة ،والتي قام البنك بتنفيذها ،وفق ًا لذلك يوا�صل البنك االعرتاف مبوجودات
ال�صكوك وت�سجيل املبالغ امل�ستحقة حلاملي �شهادات ال�صكوك كمطلوبات �ضمن القوائم املالية،
(((5
يقوم البنك بخدمة هذه املوجودات وي�ضمن كطرف ثالث �أي تق�صري يف الدفعات املجدولة
واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
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� 20أوت 2008

رينغيت
ماليزي

300.000

64.310

� 20أوت 2013

ماليزيا خدمات الت�ضامن
بريهاد

30مار�س 2009

رينغيت
ماليزي

100.000

21.437

 28مار�س
2014

ماليزيا خدمات الت�ضامن
بريهاد

�16سبتمرب 2009

دوالر �أمريكي

850.000

556.928

�16سبتمرب
2014

لندن خدمات االئتمان
املحدودة

200.000

ـ

�14سبتمرب
2012

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

�20سبتمرب 2010

ريال �سعودي

937.500

163.802

�20سبتمرب
2020

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

�20سبتمرب 2010

ريال �سعودي

937,500

163.802

20
�سبتمرب2020

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

�27أكتوبر 2010

دوالر �أمريكي

500.000

327.604

� 27أكتوبر
2015

لندن وماليزيا خدمات
االئتمان املحدودة

 17فيفري2011

جنيه
�إ�سرتليني

60.000

58.997

 17فيفري
2016

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

 25ماي 2011

دوالر �أمريكي

750.000

491.407

 25فيفري
2016

لندن وماليزيا خدمات
االئتمان املحدودة

 20جانفي 2012

جنيه
�إ�سرتليني

100.000

102.049

 20جانفي
2017

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

 26جويلية
2012

دوالر �أمريكي

800.000

524.167

 26جويلية
2017

لندن وماليزيا خدمات
االئتمان املحدودة

� 7أوت 2012

جنيه
�إ�سرتليني

100.000

102.652

� 7أوت 2015

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

� 01أكتوبر 2012

دوالر �أمريكي

300.000

196.563

� 01أكتوبر
2015

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

� 11أكتوبر 2012

دوالر �أمريكي

500.000

327.604

� 11أكتوبر
2017

غري مدرجة خدمات
االئتمان املحدودة

�14سبتمرب 2009
دوالر�سنغفوري

امل�صدر من �إعداد الباحث باالعتماد على تقرير البنك الإ�سالمي للتنمية ل�سنة « 2012القوائم املالية» �،ص30.

فمن خالل هذا اجلدول جند �أن للبنك جتربة رائدة يف �إ�صدار ال�صكوك و�إدراجها يف �أ�سواق
مالية تتفق مع الأ�س�س ال�شرعية للتمويل واال�ستثمار ومببالغ معتربة وعمالت خمتلفة ،تعتمد
عليها ال�سوق املالية الإ�سالمية يف تن�شيط �سوق الإ�صدار من خالل ح�شد املوارد املالية التي
يحتاجها البنك لتنفيذ براجمه التنموية مبا فيها من تطوير وتفعيل �سوق الأوراق املالية
الإ�سالمية ،كذلك ب�إمكان البنك ت�سييل ال�صكوك وتداولها وتوفري موارد مالية للمتعاملني يف
الأ�سواق املالية الإ�سالمية من امل�ستثمرين الراغبني يف متويل م�شاريعهم وفق مبادئ ال�شريعة
190
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(��� ((5س��ام��ي م��ظ��ه��ر ال��ق��ن��ط��ق��ج��ي���»:ص��ن��اع��ة ال��ت��م��وي��ل يف امل�������ص���ارف وامل���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة»��� ،ش��ع��اع ل��ل��ن�����ش��ر وال��ع��ل��وم
�،سورية�،2010،ص.353.352
( ((5حنان عمراوي ،مرجع �سابق �،ص.12
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الإ�سالمية ،كما ت�سهم هذه ال�صكوك التي تعترب من منتجات الهند�سة املالية الإ�سالمية التي
ت�سعى �إىل تطوير منتجات و�أدوات ال�صريفة الإ�سالمية وفق ا�سرتتيجية البنك ـ يف تفعيل
(((5
ال�سوق املالية الإ�سالمية من حيث �أنها:
* من �أف�ضل �صيغ التمويل املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية والقادرة على جذب موارد مالية
كبرية لأجل متويل ا�ستثمارات �ضخمة وحتقيق �أرباح.
* �أنها متكن من جمع الأموال من �أ�صحابها وا�ستثمارها يف اقتناء املوجودات املد ّرة للدخل
لكونها موظفة يف نوع من الن�شاط االقت�صادي ،الأمر الذي يهيئ لقطاع الأعمال احل�صول
على املوجودات املطلوبة للن�شاط ب�أقل تكلفة متويل ممكنة ،كما يهيئ حلملة ال�صكوك
امل�شاركة يف الناجم عن الن�شاط االقت�صادي.
* �أنها �أداة ت�ساعد على ال�شفافية وحت�سني بنية املعلومات يف ال�سوق لأنه يتطلب العديد من
الإجراءات ،ودخول العديد من امل�ؤ�س�سات يف عملية الإقرا�ض مما يوفر املزيد من املعلومات
يف ال�سوق.
* �أنها تعترب قناة ا�ستثمارية جيدة للذين يريدون ا�ستثمار �أموالهم يف م�شروعات كربى
بق�صد احل�صول على �أرباح بطرق �شرعية ،ويف نف�س الوقت يرغبون باحلفاظ على �إمكانية
ا�سرتداد �أموالهم عن طريق البيع يف ال�سوق الثانوية حال احتياجهم لل�سيولة.
* �أنها تقدم �أ�سلوب ًا جيد ًا لإدارة ال�سيولة ت�ستطيع به امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
�أن تدير �سيولتها ف�إن كانت لها فائ�ض �سيولة ا�شرتت �صكوك ًا و�إن كانت بحاجة �سيولة باعت
�صكوك ًا.
* �أنها و�سيلة للتوزيع العادل للرثوة ف�إنها متكن جميع امل�ستثمرين من االنتفاع بالربح
احلقيقي الناجم من امل�شروع بن�سبة عادلة؛ وبهذا تنت�شر الرثوة على نطاق وا�سع دون �أن
تكون دول ًة بني الأغنياء املعدودين.
ونالحظ �أنه اعتمد ا�سرتاتيجية التنويع �سواء كان يتمثل يف البور�صة التي �أدرجت بها ال�صكوك،
�أو تنويع تواريخ ا�ستحقاقها ،وذلك على الأغلب لتجنب املخاطر املحتملة ،بحيث ت�ستخدم هذه
ال�صكوك يف متويل بع�ض امل�شروعات� ،أو يف توفري التمويل لبع�ض الدول الأع�ضاء ،بحيث
يجمع البنك �أمواله من الأ�سواق املالية الدولية ب�ضمان القوائم املالية للبنك نف�سه ( .((5وتكون
ثمرة جهود البنك يف الأخري نتيج ًة ال�ستثماراته يف منتجات الهند�سة املالية الإ�سالمية هي
تن�شيط �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية.
وعليه ف�إن تنامي عمليات الت�صكيك والتو�سع يف �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية بح�سب احتياجات
املدخرين وامل�ستثمرين واحلكومات؛ �سوف ي�ؤدي حتم ًا �إىل تزايد حجم تداوالته ،وهو ما
ي�ساهم يف تن�شيط ال�سوق املايل الإ�سالمي ورفع كفاءته.
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اخلامتة:
يعد البنك الإ�سالمي للتنمية من بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي تن�شط على امل�ستوى
العاملي لتحقيق التنمية االقت�صادية و�إحراز التقدم يف التنمية االجتماعية ،وذلك وفق االلتزام
بال�ضوابط ال�شرعية يف التمويل ،ومن خالل الإطار اال�سرتاتيجي للبنك ور�ؤيته ل�سنة 1440هـ
وتنفيذ ًا للر�سالة التنموية ،فقد جنح البنك يف تعزيز ال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها مبا فيها
ال�سوق املايل الإ�سالمي ،فقد دعم البنك وا�ستثمر يف �أ�سهم ال�شركات املالية التي ت�صدر �أوراق ًا
مالية وتبتكر طرق ًا و�أدوات مالية وت�ستحدث �آليات متويلية عن طريق الهند�سة املالية الإ�سالمية،
والتي ت�سهم بدورها يف تطوير منتجات املالية الإ�سالمية مما ي�ساعد على تفعيل ال�سوق املالية
الإ�سالمية من خالل طرح هذه املنتجات يف �سوق الإ�صدار لالكتتاب لتمويل حاجيات ال�شركات
يف اال�ستثمار احلقيقي و�إعادة تداولها يف ال�سوق الثانوي لتوجيه ال�سيولة �إىل قطاعات تنموية
اقت�صادية واجتماعية خمتلفة.

النتائج:
تو�صلنا يف بحثنا هذا �إىل جملة من النتائج امل�ستنبطة من جتارب البنك يف النهو�ض بال�صريفة
الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها يف بع�ض الدول التي ا�ستفادت من برامج البنك يف تعزيز ال�صناعة
امل�صرفية الإ�سالمية:
* قام البنك بتقدمي خدمات ا�ست�شارية لتنمية �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية التي متثل
�أحد املرتكزات اال�سرتاتيجية الكربى للبنك الإ�سالمي للتنمية.
معونات فنية وبرامج بناء القدرات ل�صالح الدول
* جنح البنك الإ�سالمي للتنمية يف تقدمي
ٍ
الأع�ضاء وغري الأع�ضاء وم�صارف مركزية وم�ؤ�س�سات مالية من خالل �أن�شطة التطوير
والتمويل الأ�صغر ودعم �إن�شاء م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية متخ�ص�صة يف ال�صريفة الإ�سالمية
وجعلها قادرة على طرح منتجات مالية يف ال�سوق املايل الإ�سالمي وتعبئة املوارد املالية،
ومتكني �صغار التمويل من الدخول �إىل ال�سوق.
* هي�أ البنك البنية القانونية والتنظيمية الإ�شرافية والرقابية املواتية ل�صناعة اخلدمات
املالية الإ�سالمية التي ُتعد مبثابة حجر الأ�سا�س للهند�سة املالية الإ�سالمية والبنية التحتية
لل�سوق املايل الإ�سالمي النا�شئ و�إتاحة الفر�ص وتوفري املعلومات لع�صرنة ال�سوق و�إتاحة
فر�ص التمويل واال�ستثمار.
* عمل البنك على تدعيم وتنمية �سوق ر�أ�س املال الإ�سالمي من خالل املعونات الفنية وبرامج
بناء القدرات وتعزيزها.
* زيادة تخ�صي�ص عدة م�شاريع للمعونة الفنية وم�شاريع ل�صالح م�ؤ�س�سات البنى التحتية
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خالل جتارب
الإ�سالمية بغية تطوير �صناعة قوية وم�ستقرة للخدمات املالية الإ�سالمية من ِ
ميدانية يف دول الأع�ضاء ومنها ليبيا وجزر املالديف وال�سودان.
* قام البنك بتنفيذ ا�سرتاتيجية لتنمية �سوق النقد الإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل تن�شيط ال�سوق
املايل الإ�سالمي من خالل برنامج تطوير �أ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمي ،وبذلك فقد �أ�سهم يف
تطوير املنتجات والأدوات املالية ال�شرعية.
* قام معهد البحوث والتدريب كم�ؤ�س�سة تابعة للبنك بامل�شاركة يف �أن�شطة متنوعة لتعزيز
اخلدمات املالية الإ�سالمية بال�شراكة مع ال�سوق املايل الإ�سالمي الدويل لتطوير �سوق ر�أ�س
املال الإ�سالمي.
* وافق البنك على ا�ستثمارات يف م�شاريع جديدة ومتنوعة عن طريق توظيفات ال�صكوك
بامل�شاركة �أو ب�صيغ التمويل الأخرى كاملرابحة ،والإجارة بال�شكل الذي يلبي االحتياجات
التنموية يف البلدان الأع�ضاء ،وي�سعى البنك جاهد ًا �إىل هند�سة وتطوير �أدوات متويلية
ق�صرية الأجل حفاظ ًا على ال�سيولة وحتقيق ًا للعوائد ال�سريعة.

التو�صيات:
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يركز البنك يف الإطار اال�سرتاتيجي على النهو�ض بال�صريفة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها يف الدول
الأع�ضاء ك�أولوية يف ر�سالته التنموية ،الأمر الذي �أدى �إىل �سعي البنك �إىل حتديث وهند�سة
املنتجات املالية ،مما �أدى �إىل تطوير عملية الت�صكيك يف البنك القائمة على �إ�صدارات املرابحة
بن�سبة تفوق غريها من �صيغ التمويل الأخرى ،وبالنظر �إىل �صيغة املرابحة جندها تتعار�ض مع
التمويل طويل الأجل الذي حتتاجه اخلطط التنموية الالزمة للدول ال�سائرة يف طريق النمو،
ثم �إن املرابحة ال تتكيف �إىل حدٍ بعيدٍ مع اال�ستثمار يف املجاالت االقت�صادية وخا�صة ال�صناعية
باعتبار �أن التنمية ت�أتي عن طريق النمو الذي يدفع به القطاع ال�صناعي وينطلق به �إىل حتقيق
التنمية الإقت�صادية والإجتماعية ومن ثم االزدهار االقت�صادي والرفاه االجتماعي .لذلك كان
البد من:
ـ تنويع الأدوات التمويلية الإ�سالمية يف اال�سرتاجتية التمويلية للبنك وذلك بالرتكيز على �صيغ
امل�شاركة والقرو�ض واال�ست�صناع خا�صة يف امل�شاريع الإنتاجية وال�صناعية.
ـ تكييف ال�صكوك امل�صدرة من طرف البنك مع ال�صيغ التمويلية ال�شرعية امل�ستقطبة للموارد
املالية التي حتتاجها امل�شاريع التنموية ،وتكون مرن ًة يف تداولها يف ال�سوق املايل الإ�سالمي
و�إمكانية ت�سييلها ب�سرعة.
ـ على البنك �أن يتحرز يف توظيف املوارد الر�أ�سمالية العادية يف ال�صكوك ال�صادرة من طرف
حكومات وهيئات ال تراعي ال�ضوابط ال�شرعية للتمويل خا�صة يف الدول الأع�ضاء غري
الإ�سالمية.
ـ البد �أن يحر�ص البنك على تداول املنتجات املالية الإ�سالمية ال�صادرة من طرفه يف ال�سوق املايل
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الإ�سالمي و�أن ال يعاد ا�ستثمار الأرباح املت�أتية من الأوراق املالية الإ�سالمية يف م�ؤ�س�سات مالية
تتعامل بالفائدة الربوية.
ـ تكوين البنك ملنظومة معلومات مهمتها تزويد ون�شر املعلومات عن ال�سوق املايل الإ�سالمي
وعن ال�شركات امل�سعرة فيها ،ومراكزها املالية ،وخمتلف توجهاتها بال�شكل الذي ي�ستطيع من
خالله �إ�صدار م�ؤ�شرات مالية تعك�س هذه البيانات واملعطيات ،وت�سهل معاجلتها واتخاذ قرارات
ا�سرتاتيجية ومتويلية �صائبة.
ـ �ضرورة تفعيل ن�شاطات املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب يف جمال البحوث ال�شرعية
والتكوين يف ميدان الأ�سواق املالية الإ�سالمية والتعريف بها ودعم املنظومة املعلوماتية
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية النا�شطة يف ال�سوقني الأويل والثانوي.
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