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ملخص

ا�ستعر�ض الباحث من خالل هذا البحث م�شكلة خلق االئتمان واحلاجة �إليه ،ويهدف �إىل بيان حقيقة خلق
االئتمان يف امل�صارف والك�شف عن طريقة خلق االئتمان يف البنوك التقليدية والبنوك الإ�سالمية .وتتبع
يف بحثه املنهج الو�صفي �إ�ضافة �إىل املنهج املقارن .وتو�صل الباحث ب�أن عملية خلق االئتمان تتم يف
البنوك التقليدية والبنوك الإ�سالمية �إال �أن الطريقة يف البنوك الإ�سالمية تختلف عن الطريقة ال�ستخدمة
لدى البنوك التقليدية لذا تختلف الآثار الناجمة على عمالء كال النوعني من البنوك .ثم اختتم البحث
ببيان �آثار خلق االئتمان على االقت�صاد واملجتمع باتخاذ كل من الطريقتني.
كلمات مفتاحية:خلق االئتمان،االن�شطة امل�صرفية
Abstract

The researcher, through this research, has presented the issue of credit creation
and its need, describing the reality of credit creation and revelaing the ways
adopted for it in the banks. The researcher has followed the descriptive as well as
the comparative methodologies to reach that credit creation happens in both the
Islamic and the conventional banks through different ways; therefore the impact
on the customer of both types of banks is also different. He ended the research by
mentioning the impact of the credit creation on the economy and the society by
adopting each of the ways.
Key Words: Credit Creation, Banking activities.
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مقدمة

خلق االئتمان �أو خلق النقود امل�صرفية من املو�ضوعات ال�شائكة وال�شيقة يف نف�س الوقت ،ملا لها من دور
كبري يف تن�شيط االقت�صاد وحتريك النقود وتوفري التمويل و�سهولة التبادل ،ومع ذلك لها �آثار مدمرة
�أي�ض ًا قد ت�صل �إىل حد �إنهيار االقت�صاد ب�شكل كامل وخلق الأزمات املالية الإقليمية والعاملية .ولعل هذا
ال�سبب الأخري هو الذي حدى بعلماء االقت�صاد والتمويل �أن ينادوا بتقييد عمليات خلق االئتمان ،و�أحيانا
التخل�ص منها فيما يعرف بزيادة االحتياطي يف املركزي على الودائع �إىل ن�سبة  %100مما يعني عدم
وجود خلق ائتمان .لذا نحاول يف هذه الورقة التعر�ض ملفهوم خلق االئتمان و�أهميته و�صوره ،ثم نعر�ض
لأهم عنا�صر ال�سيا�سة االئتمانية و�آثارها الإيجابية وال�سلبية على املجتمع واقت�صادياته ،ثم نحاول ربط
هذا املو�ضوع بال�صريفة الإ�سالمية ،من خالل طرح �س�ؤال :هل تقوم امل�صارف الإ�سالمية بخلق االئتمان
�أو توليد النقود؟ و�إذا كانت امل�صارف تقوم بخلق االئتمان ،فما هو طبيعته وو�سائله ،وهل له �آثار �سلبية
كما هو احلال يف امل�صارف التقليدية؟ �سائ ًال املوىل عز وجل �أن يرزقنا التوفيق وال�سداد.

96

املجلد ( )١ـ العدد ( )١ـ الدوحة  ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م

المبحث األول  :حقيقة خلق االئتمان وأهميته وأنواعه
المطلب األول :مفهوم خلق االئتمان
الفرع األول :تعريف خلق االئتمان في اللغة

يرتكب امل�صطلح من كلمتني «خلق» و «ائتمان» ،فالأوىل من خلق يخلق خلق ًا وهو الإن�شاء وال�صنع
والإيجاد ،والعرب تطلق الكلمة على وجهني �أحدهما :الإن�شاء على مثال �أبدعه ،والآخر :التقدير ،واخلالق
يف �صفات الله تعاىل وعز :املبدع لل�شيء ،املخرتع على غري مثال �سبق وقال الأزهري :هو الذي �أوجد
الأ�شياء جميعها بعد �أن مل تكن موجودة ،و�أ�صل اخللق :التقدير ،فهو باعتبار ما منه وجودها مقدر،
وباالعتبار للإيجاد على وفق التقدير خالق((( واالئتمان �أ�صله من الأمانة ،وهي �ضد اخليانة ،فيقال� :أمنه
ي�ؤمنه ت�أمينا وائتمنه وا�ست�أمنه مبعنى واحد ((( فيكون املعنى اللغوى خللق االئتمان �أقرب �إىل ما يتحقق
به نوع من الأمان والطم�أنينة.
الفرع الثاني :تعريف خلق االئتمان في االصطالح

يطلق االئتمان بعبارات وا�سعة على عملية التمويل من طرف واحد ـ املقر�ض �أو والبائع �أو امل�ساهم �أو
املالك ـ لطرف �آخر ـ املقرت�ض �أو امل�شرتي �أو �شركة جتارية .وي�ستخدم م�صطلح االئتمان باملعنى ال�ضيق
فيما يعرف بتمويل الديون.
فاالئتمان هو نقي�ض الدين ،يتم �إن�شا�ؤهما مبا�شرة يف نف�س العقد(((� .أو بالأحرى هو نف�سه ،فيكون
بالن�سبة للمقر�ض ائتمان ًا وبالن�سبة للمقرت�ض دين ًا .وبتعريف �آخر ،هو القدرة على الإقرا�ض ،مبعنى
التزام جهة جلهة �أخرى بالإقرا�ض �أو املداينة ،ويراد به يف االقت�صاد احلديث� :أن يقوم الدائن مبنح
املدين مهلة من الوقت ،يلتزم املدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين(((.
ويعرف �أي�ض ًا ب�أنه «الثقة التي يوليها البنك �إىل �شخ�ص ما طبيعي ًا كان �أم معنوي ًا ..حني ي�ضع حتت
ت�صرفه مبلغ ًا من النقود �أو يكفله لدى �آخر لفرتة حمددة يتفق عليها بني الطرفني يقوم يف نهايتها العميل
بالوفاء بالتزاماته»((( لذا ميكن القول ب�أن خلق النقود يق�صد به قدرة امل�صرف على �إ�ضافة نقود جديدة �إىل
النقد املتداول العر�ض النقدي وهو ما ي�سمى بالنقود الكتابية �أو النقود االئتمانية ،ويتم ذلك عن طريق
قيام البنك التجاري بالإقرا�ض مبالغ تفوق حجم النقد املودع لديه((( .
((( انظر:تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد ال���رزّاق احل�سيني� ،أب��و الفي�ض ،امللقّب مبرت�ضى ،الزَّبيدي ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت،
1409هــ1989م حتقيق :م�صطفى حجازي ،ط بدون ج� 25ص251
((( املرجع ال�سابق185/34 :
((( توليد ومراقبة االئتمان� :إ�شكال عالق ل��دى امل�صارف الإ�سالمية ،دكتور زب�ير ح�سن ،امل�ؤمتر العاملي ال�سابع لالقت�صاد الإ�سالمي ج��دة ،جامعة امللك عبدالعزيز،
1429هــ2008م �ص273
((( بطاقات االئتمان ،د.وهبة الزحيلي ،م�سقط� :سلطنة عمان 2004،الدورة اخلام�سة ع�شرة� ،ص2
(((تنظيم و�إدارة البنوك :منهج و�صفي حتليلي ،د.عاطف جابر طه عبدالرحيم ،الإ�سكندرية :الدار اجلامعية� 2008 ،ص281
(((دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية :درا�سة مقارنة بني امل�صارف التقليدية وامل�صارف الإ�سالمية ،ر�شيد درغال ،اجلزائر :جامعة احلاج خل�ضر1428 ،هــ2007
ر�سالة ماجي�ستري مقدمة �إىل كلية العلوم االجتماعية والعلوم الإ�سالمية – ق�سم ال�شريعة� ،ص50
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الفرع الثالث :كيفية خلق االئتمان في المصارف التجارية

نفرت�ض �أن البنك التجاري ا�ستلم وديعة جارية من �أحد املودعني �أحمد مببلغ  5000دينار ،ف�إن هذه
الوديعة �سوف تظهر يف ميزانية البنك وفق القيد املزدوج يف املحا�سبة كالتايل:
امليزانية العمومية للبنك التجاري
 5000وديعة جارية

 5000نقدية

ونظر ًا لأن البنك ملتزم بقوانني البنك املركزي التي تق�ضي ب�ضرورة احتفاظ البنك بن�سبة  %25من
الودائع كاحتياطي قانوين ،لذا ف�إن ميزانية البنك �ستظهر بال�شكل التايل:
امليزانية العمومية للبنك التجاري
 1250نقدية احتياطي قانوين %25
 3750ائتمان

 5000وديعة جارية

5000

5000

وعليه ف�إن البنك �سي�ستخدم  3750دينار على �شكل ائتمان مينحه لأحد العمالء وليكن �صفاء حيث قامت
�صفاء ب�شراء �سلعة من نبيلة باملبلغ وقامت نبيلة ب�إيداع املبلغ يف نف�س البنك وعليه ف�إن ميزانية البنك
�ستظهر كالتايل:
امليزانية العمومية للبنك التجاري
 1250نقدية احتياطي قانوين %25
 3750ائتمان
 937.5نقدية احتياطي قانوين %25
 2812.5ائتمان

 5000وديعة جارية
 3750وديعة جارية

8750

8750

يالحظ هنا �أن البنك التجاري الأول قد �ساهم يف خلق ائتمان جديد مقداره  2812.5دينار
من الوديعة اجلديدة البالغة  3750وبعد �أن ا�ستقطع البنك  %25منها كاحتياطي قانوين
وهكذا ت�ستمر عملية خلق االئتمان لتنتهي مبقدار ي�ساوي ثالثة �أ�ضعاف الوديعة الأ�صلية
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جدول يبني مقدار االئتمان الذي يخلقه البنك التجاري وجمموعة البنوك
رقم الوديعة

مبلغ الوديعة ع

االحتياطي القانوين ح

االئتمان املقدم

الأ�صلية

ع

عح

ع ١ـ ح

الأوىل

ع ( 1ـ ح)

ع ح ( 1ـ ح)

ع ( 1ـ ح) ٢

الثانية

ع ( 1ـ ح ) 2

ع ح (  1ـ ح) 2

ع ( 1ـ ح) 3

الثالثة

ع ( 1ـ ح) 3

ع ح (  1ـ ح) 3

ع ( 1ـ ح) 4

0

0

0

0

0

0

0

0

الأخرية

ع ( 1ـ ح) ن

ع ح (  1ـ ح) ن

ع ( 1ـ ح) ن1+

ومن ثم ميكن �صياغة املعادلة الأ�سا�سية لتحديد قدرة البنك على خلق االئتمان كالتايل:
ع = ( 1ـ ح)
ح
حيث :ع= مبلغ الوديعة الأ�صلية ،و ح = ن�سبة االحتياطي القانوين

(((

المطلب الثاني :أهمية خلق االئتمان وأهدافه
الفرع األول :أهمية خلق االئتمان

تعترب عملية خلق االئتمان ـ يف نظر االقت�صاديني ـ مهمة جد ًا لالقت�صاد لعدة �أ�سباب ،منها �أنه من خالل
هذه العملية �سوف ميد االقت�صاد بنوعني من النقود لإمتام املعامالت املختلفة.
النوع الأول :النقود القانونية التي ينفرد ب�إ�صدارها البنك املركزي العملة الورقية واملعدنية.
النوع الثاين :النقود امل�شتقة والتي تن�ش�أ عن عملية خلق االئتمان التي تنفرد بها البنوك التجارية
ويرجع تفرد البنوك التجارية بعملية خلق االئتمان ل�سببني:
•قدرة البنك التجاري على �ضمان ت�سديد الودائع يف �أي وقت ب�سبب ما لديه من �سيولة
((( انظر:حما�ضرات يف �إدارة االئتمان امل�صريف ،الدكتور �صديق توفيق حممود ن�صار ،الف�صل الثالث� ،ص3ــ 4بت�صرف

/2307 http://site.iugaza.edu.ps/stnassar/courses/bank
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•ا�ستمرار الطلب على االئتمان من قبل الأفراد و�شركات الأعمال

(((

وعليه تظهر �أهمية االئتمان امل�صريف على م�ستويني ،هما:
المستوى األول :أهمية االئتمان على مستوى البنك

فعلى م�ستوى البنك ف�إن االئتمان امل�صريف يعترب اال�ستثمار الأكرث ق�سوة على �إدارة البنك نظر ًا ملا يتحمله
من خماطر متعددة قد ت�ؤدي �إىل انهيار البنك وهو يف ذات الوقت اال�ستثمار الأكرث جاذبية لإدارة البنك
والذي من خالله ميكن حتقيق اجلزء الأكرب من الأرباح وبدونه تفقد البنوك دورها كو�سيط مايل يف
االقت�صاد.
المستوى الثاني :أهمية االئتمان على مستوى االقتصاد

على م�ستوى االقت�صاد ف�إن االئتمان امل�صريف ما هو �إال ن�شاط اقت�صادي غاية يف الأهمية له ت�أثري مت�شابك
الأبعاد لالقت�صاد الوطني وعليه يتوقف منو ذلك االقت�صاد وارتقا�ؤه .ولكنه يف ذات الوقت يعترب �أداة
ح�سا�سة قد ت�ؤدي �إىل �أ�ضرار بالغة الأهمية يف االقت�صاد �إذا مل يُح�سن ا�ستخدامه .فاالئتمان امل�صريف يف
حالة انكما�شه ي�ؤدي �إىل ك�ساد ،ويف حالة الإفراط فيه ي�ؤدي �إىل �ضغوط ت�ضخمية وكال احلالتني لها �آثار
(((
اقت�صادية غاية يف اخلطورة وت�سبب اختالالت هيكلية قد ي�صعب معاجلتها.
الفرع الثاني :أهداف خلق االئتمان

يجمع رجال االقت�صاد �أن �أهداف عملية توليد النقود وهو ما يعرف بخلق االئتمان يف البنوك التقليدية
تتمثل فيما يلي:
1.1توفري التمويل للن�شاطات االقت�صادية التي حتتاج يف مراحلها الإنتاجية �إىل متويل نقدي
ملجابهة النفقات
2.2حتقيق اال�ستخدم العقالين للفائ�ض النقدي املتوفر وذلك بتوجيهه نحو القطاعات
اال�ستثمارية التي تعاين عجز ًا مالي ًا ،مما ي�ؤدي �إىل تنظيم العملية الإنتاجية وا�ستخدام
�أمثل للموارد املالية املتاحة للم�صارف.
3.3ت�سهيل عمليات التبادل ،حيث ينجم عن قبول �أدوات االئتمان املتنوعة من كمبياالت و�سندات
و�شيكات� ،إىل تب�سيط عمليات التبادل و�سرعتها دون اللجوء �إىل ا�ستعمال وتداول النقود
القانونية.
4.4توفري ر�ؤو�س الأموال ورفع معدالت تكوينها عن طريق الت�سهيالت االئتمانية املمولة
للم�شاريع اال�ستثمارية التي ترفع من معدالت �أرباحها ،وت�ساهم يف حتقيق التنمية
االقت�صادية .لكن الهدف الرئي�سي الذي ت�سعى �إىل حتقيقة امل�صارف التقليدية ـ التابعة
�إىل القطاع اخلا�ص حتديد ًا ـ يكمن يف احل�صول على �أق�صى ربح ممكن دون االكرتاث مبا
تخلفه هذه العملية من �أثار ت�ضخمية ،لأن هذه امل�صارف وليدة الفكر الر�أ�سمايل الذي يكمن
((( املرجع ال�سابق :الف�صل الثالث� ،ص2
((( املرجع ال�سابق :الف�صل الثاين� ،ص1
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هدفه النهائي يف تعظيم دالة الربح دون االلتفات �إىل الو�سيلة �أو املخلفات((1(.

ولهذا ال�سبب ،تقا�صرت ال�سيا�سة االئتمانية عن حتقيق بع�ض هذه الأهداف – و�إن وجدت ظاهريا – �إال
�أنها عادت مبردود عك�سي خطري على طالبي التمويل والت�سهيالت االئتمانية ب�إغراق امل�ستقر�ضني يف
الديون والفوائد املرتاكمة.

المطلب الثالث :صور خلق االئتمان

تتعدد ت�صنيفات االئتمان امل�صريف من ناحية النوع وي�صنف وفق طرق خمتلفة باعتبارات متعددة.
في�صنف باعتبار الغر�ض منه �إىل :االئتمان اال�ستثماري واالئتمان التجاري واالئتمان اال�ستهالكي،
وباعتبار الأجل �إىل :االئتمان الق�صري الأجل واالئتمان املتو�سط الأجل واالئتمان الطويل الأجل ،وباعتبار
ال�شخ�ص املقرت�ض �إىل :ائتمان خا�ص وائتمان عام ،وباعتبار ال�ضمان �إىل :االئتمان ب�ضمان �شخ�صي،
واالئتمان ب�ضمان ب�ضائع ،واالئتمان ب�ضمان �أوراق مالية وكذلك ائتمان ب�ضمان �أوراق جتارية ((1( .كما
توجد ت�صنيفات �أخرى لالئتمان امل�صريف كاالئتمان املبا�شر النقدي واالئتمان غري املبا�شر والقرو�ض
الدولية االئتمان الدويل والقرو�ض امل�شرتكة والتمويل الت�أجريي �أو ما يعرف باالئتمان الت�أجريي.
والذي يهمنا من هذه الت�صنيفات االئتمان املبا�شر وغري املبا�شر لتعدد �صور كل منهما و�شيوعها يف
احلياة اليومية.

الفرع األول :صور االئتمان النقدي المباشر

يعترب االئتمان النقدي املبا�شر ال�شكل الأكرث �شيوع ًا يف ن�شاط البنوك التجارية بل هو ي�شكل التوظيف
الأكرث �أهمية من قبل �إدارة االئتمان يف البنوك التجارية والأكرث ربحية ،وم�ضمون هذا النوع من االئتمان
هو قيام �إدارة االئتمان يف البنك التجاري مبنح مبالغ نقدية مبا�شرة لطالب االئتمان ال�ستخدامها يف
متويل عمليات متفق عليها وحمددة بعقد االئتمان ونوع ال�ضمان املطلوب .وهذا النوع يت�ضمن ثالثة
�أ�شكال:
�أو ًال :القرو�ض وال�سلف :وهي �أب�سط �أ�شكال الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة وتتمثل يف قيام امل�صرف
ب�إعطاء مبلغ من املال لأحد زبائنه على �سبيل الدين وفق �شروط و�أ�س�س حمدودة ،وتعترب القرو�ض
وال�سلف �أكرث �أ�صول امل�صارف ربحية و�أكرب جماالت توظيف الأموال لدى اجلهاز امل�صريف .و�أهم ما
مييز القرو�ض وال�سلف عن غريها من الت�سهيالت االئتمانية هو ح�صول املقرت�ض على هذه القرو�ض وفق
جدول زمني (�إما على دفعة واحدة �أو دفعات).
( ((1دور امل�صارف يف تعبئة امل��وارد املالية للتنمة :درا�سة مقارنة بني امل�صارف التقليدية وامل�صارف الإ�سالمية ،ر�شيد درغ��ال ،اجلزائر :جامعة احلاج خل�ضرــباتنة،
2006ــ2007م ر�سالة ماجي�ستري مقدمة لكلية العلوم االجتماعية والعلوم الإ�سالمية – ق�سم ال�شريعة� ،ص56
( ((1انظر :حما�ضرات يف �إدارة االئتمان امل�صريف ،الدكتور �صديق توفيق حممود ن�صار ،الف�صل اخلام�س� ،ص1

101

املجلد ( )١ـ العدد ( )١ـ الدوحة  ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م

ثاني ًا :اجلاري مدين :ويعرف على �أنه نوع من الت�سهيالت مينح للعمالء التجاريني على �شكل قرو�ض
ملدة �سنة وحتت �شروط معينة وعادة ما يو�ضع له �سقف حمدد مبوجب القانون .ويتم منح هذه الت�سهيالت
لزبائن البنك بعد درا�سة �أو�ضاعهم املالية وقدرتهم على الإيفاء بالقرو�ض ومدى متانة ال�ضمانات املقدمة
منهم .ويالحظ �أن البنوك التجارية تتو�سع يف هذا النوع من الت�سهيالت و�سبب ذلك يعود �إىل ارتفاع
العائد منه �إذ يح�صل البنك على عمولة بالإ�ضافة �إىل الفائدة املفرو�ضة والتي حت�سب عادة على الر�صيد
اليومي امل�سحوب .ومما مييز هذا احل�ساب ـ بالإ�ضافة �إىل ن�سبة الربحية املرتفعة التي يحققها – �أنه
يتمتع بقدر عال من ال�سالمة والأمان.
ثالث ًا :الكمبياالت املخ�صومة :تكون الكمبياالت املخ�صومة عادة على �شكل خ�صم م�صريف �أو جتاري،
واخل�صم امل�صريف عبارة عن �سلفة �شخ�صية للمتعامل حيث يح�صل البنك من العميل على �سند �إذين ،وهو
عبارة عن تعهد بدفع مبلغ معني للم�صرف بعد م�ضي فرتة حمددة ،ويقوم ب�إعطاء املتعامل �صايف قيمة هذا
ال�سند بعد خ�صم قيمة الفائدة امل�ستحقة خالل فرتة ال�سداد� .أما يف حالة اخل�صم التجاري ف�إن املتعامل
(اخلا�صم) يقدم كمبياالت جتارية تكون موقعة ب�إم�ضاءين� ،أي �أنها تكون نتيجة لعملية جتارية بني
طرفني وتكون مقبولة للم�صرف بعد درا�سة املركز املايل لكل من الطرفني املوقعني على هذه الكمبياالت،
وبعد الت�أكد من �أنها لي�ست يف حكم كمبياالت املجاملة ،وعندئذ تظهر هذه الكمبيالة لأمر امل�صرف الذي
يقوم بخ�صمها ،وتقيد �صايف قيمتها بعد ح�سم الفائدة والعمولة حل�ساب املتعامل.

الفرع الثاني :صور االئتمان غير المباشر

يق�صد به الت�سهيالت االئتمانية التي ال ينطوي عليها دفع نقدي �إىل العميل ب�شكل مبا�شر ،فهي توظيفات
غري نقدية ت�أخذ �شكل اخلدمات الهامة التي تقدمها امل�صارف التجارية �إىل املتعاملني معها ت�سهي ًال لأعمالهم،
و�أهم �أ�شكال الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة هي:
�أوال :االعتمادات امل�ستندية االعتماد ال�ستندي تعهد كتابي ي�صدره البنك الفاحت لالعتماد ،ويكون هذا
التعهد بناء على طلب العميل امل�ستورد ،ومبوجبه يتعهد البنك بدفع مبلغ معني من املال لأمر �شخ�ص
(امل�ستفيد) ويكون هذا التعهد �ساري ًا لفرتة معينة ،كما �أن هذا التعهد بالدفع يكون م�شروط ًا بتقدمي
م�ستندات معينة .وقد جرى العرف امل�صريف على �أن يتم تبليغ ودفع قيمة االعتماد للم�ستفيد بوا�سطة
م�صرف موجود يف بلد امل�ستفيد (امل�صدر).
ثاني ًا :الكفاالت خطابات ال�ضمان الكفالة هي تعهد كتابي ي�صدره م�صرف ،يتعهد مبقت�ضاه �أن يدفع
للم�ستفيد مبلغ ًا ال يتجاوز حد ًا معين ًا حل�ساب طرف ثالث لغر�ض معني وقبل �أجل معني .وتر�سم امل�صارف
لهذا النوع من الت�سهيالت �سيا�سة متكنها من التوفيق بني الربح والأمان ،حيث �إن الكفاالت التي ي�صدرها
امل�صرف �أو ي�صادق عليها متثل التزامات عر�ضية ال يرتتب عليها �أية م�س�ؤولية مادية على البنك �إال يف
حالة �إخالل العميل بالتزامه وعدم الوفاء بتعهداته عندما يطلب امل�ستفيد الذي �صدرت الكفالة ل�صاحله
بدفع قيمة الكفالة ،فت�صبح هذه الكفالة التزام فعلي على البنك فيقوم بدفعها ومطالبة العميل بعد ذلك.
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ثالث ًا :بطاقات االئتمان هي بطاقات ي�صدرها البنك لعمالئه ويتيح املجال لهم بال�سحب النقدي �أو
ت�سديد �أثمان ال�سلع واخلدمات امل�شرتاة من املحالت التجارية �أو املطاعم والفنادق وغريها ،دون احلاجة
�إىل حمل �أوراق النقود ،وذلك من خالل ا�ستخدام بطاقة ممغنطة على �شكل بطاقة �صراف �آيل برقم �سري
�أو التوقيع على الفواتري ،وت�ستخدم هذه البطاقات حملي ًا .وعادة ما ي�ستويف البنك من العمالء �ضمانة
ح�سب قرار البنك ،ويقوم با�ستيفاء عموالت على �إ�صدار هذه البطاقات� ،إ�ضافة �إىل فوائد حتت�سب على
ال�سحوبات النقدية .وبالتايل ف�إن بطاقات االئتمان حتقق م�صلحة ثالثة �أطراف هم البنك الذي يقوم
بتوظيف �أمواله ،و�أ�صحاب املحالت التجارية الذين يحققون زيادة يف مبيعاتهم ،وحامل البطاقة الذي
يقلل من حاجته �إىل حمل النقود.
رابع ًا :الت�أجري التمويلي وهو �أحد اخلدمات التمويلية احلديثة التي ت�شبه �إىل حد كبري عقد الإيجار،
�إال �أنه يت�ضمن قيام البنك �أو ال�شركة املمولة بتمويل �شراء الأ�صل وت�أجريه للأفراد وامل�ؤ�س�سات مقابل
دفعات حمددة ووفق ًا ل�شروط معينة بالإ�ضافة �إىل �إعطاء امل�ست�أجر حق متلك الأ�صل عندما ي�سدد امل�ست�أجر
(((1
الإيجار كام ًال وخالل الفرتة املتفق عليها.

المبحث الثاني :عناصر السياسة االئتمانية وآثار خلق االئتمان
المطلب األول  :عناصر السياسة االئتمانية

لل�سيا�سة االئتمانية �أركان متثل املقومات والإطار الذي ير�سم مالحمها ،وهي متثل احلد الأدنى الواجب
التقيد به من قبل �أي �سيا�سة ائتمانية جيدة و�سليمة ،علم ًا ب�أنه ال يوجد هناك �سيا�سة ائتمانية موحدة
للم�صارف نظر ًا الختالف طبيعة هذه امل�صارف وتباين �أهدافها وحجمها وعمق خرباتها �إىل غري ذلك من
املحددات والعوامل الأخرى� .إال �أن املقومات الأ�سا�سية لل�سيا�سة االئتمانية ال وجود للإختالف حولها �إذ
ينح�صر ذلك فقط يف بع�ض اجلزئيات التف�صيلية ((1(.هذا وتتمثل �أهم عنا�صر ال�سيا�سة االئتمانية فيما
يلي:

�أوال :حتديد الأقاليم واملناطق اجلغرافية التي يخدمها البنك.

يختلف النطاق اجلغرايف من بنك لآخر ،وتعتمد حدود النطاق اجلغرايف للبنك على جمموعة من العوامل
كحجم البنك ،و�أهداف وطبيعة ن�شاط البنك ،والظروف االقت�صادية ال�سائدة.
فبالن�سبة حلجم البنك كعامل م�ؤثر يف حتديد النطاق اجلغرايف لن�شاطه ،ف�إن البنوك ال�صغرية متار�س
�أعمالها من خالل عدد حمدود من الفروع �إ�ضافة اىل مركز البنك الرئي�سي ،وهذا على العك�س من البنوك
الكبرية� ،أما البنوك الدولية والتي يتجاوز ن�شاطها امل�صريف واالئتماين احلد اجلغرايف الذي ينتمي
( ((1انظر� :أثر االئتمان امل�صريف على النمو االقت�صادي يف اليمن :درا�سة حتليلية قيا�سية للفرتة 1990ــ،2001عائد قائد فارع العامري ،الأردن :جامعة الريموك2003 ،
ر�سالة ماجي�ستري قدمت لكلية االقت�صاد والعلوم الإدارية بق�سم االقت�صاد� ،ص56ــ 59بت�صرف ي�سري
(�((1أث��ر �سيا�سة البنوك التجارية االئتمانية على اال�ستثمار اخلا�ص يف فل�سطني ،جا�سر حممد �سعيد اخلليل ،نابل�س ،فل�سطني :جامعة النجاح الوطنية 2004 ،ر�سالة
ماجي�ستري مقدمة �إىل كلية الدرا�سات العليا يف �إدارة ال�سيا�سات االقت�صادية� ،ص45
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�إليه مركزه الرئي�سي وتنت�شر فروعه ووحداته امل�صرفية قد ت�صل لآالف الفروع والوحدات امل�صرفيه يف
جمموعة كبرية من الدول.
�أما بالن�سبة لأهداف وطبيعة ن�شاط البنك كعامل م�ؤثر يف حتديد النطاق اجلغرايف لن�شاطه ،جند �أن
البنوك الزراعية ـ على �سبيل املثال ال احل�صر ـ يكون �ضمن �أهداف �إن�شائها التواجد يف الأقاليم الزراعية
بالقرب من املزارعني ،كما �أن البنوك ال�صناعية يكون من �ضمن �أهدافها التواجد يف املدن والتجمعات
ال�صناعية ،ومن هنا فان �أهداف وطبيعة ن�شاط البنك ت�ؤثر بدرجه كبرية يف حتديد النطاق اجلغرايف
لن�شاط البنك.
وبالن�سبة للظروف االقت�صاديه ال�سائدة كعامل م�ؤثر يف حتديد النطاق اجلغرايف لن�شاط البنك ،فنجد يف
�أوقات االنتعا�ش والرواج االقت�صادي التو�سع يف الن�شاط ظاهرة ملحوظة ومرغوبة يف معظم الأن�شطة
االقت�صاديه ،وتكون البنوك م�ستعدة لال�ستجابة لهذا التو�سع يف �صورة تو�سيع للنطاق اجلغرايف
لن�شاطها بفتح فروع جديدة يف �أقاليم خمتلفة والعك�س �صحيح يف حال الك�ساد والركود االقت�صادي.

ثانيا :حتديد املجاالت والأن�شطة االقت�صادية التي يخدمها البنك

حتدد ال�سيا�سة االئتمانية للبنك املجاالت والأن�شطة االقت�صادية التي يخدمها البنك ويهدف �إىل متويلها
من خالل الت�سهيالت االئتمانية ،فالن�شاط االقت�صادي يختلف يف مدى تنوعه من دولة لأخرى وتقلب
الهيكل االقت�صادي لها ،كما يختلف الن�شاط االقت�صادي من �إقليم لآخر ومن مدينة لأخرى داخل الدولة
الواحدة ،وعندما حتدد ال�سيا�سة االئتمانية لأن�شطة اقت�صادية معينة وت�ستبعد �أن�شطة �أخرى من دائرة
اهتمام البنك �إمنا ترتجم �أهداف البنك .لذلك ف�إن ال�سيا�سات االئتمانية للبنوك العاملة يف الدول املتقدمة
تكون �أكرث ات�ساع ًا من حيث تنوع الأن�شطة االقت�صادية التي تقدمها وذلك باملقارنة بال�سيا�سات االئتمانية
للبنوك العاملة يف الدول النامية وذلك الختالف الهيكل االقت�صادي ودرجة التقدم االقت�صادي يف كل منها
بدرجات كبرية و�شا�سعة جدا.

ثالثا :حتديد �أنواع القرو�ض والت�سهيالت التي مينحها البنك

يعترب حتديد ال�سيا�سة االئتمانية لأنواع القرو�ض والت�سهيالت التي مينحها البنك �أمر ًا يف غاية الأهمية
بالن�سبة جلميع الأطراف املعنية بعملية منح االئتمان امل�صريف كما يعد هذا التحديد من الأركان الرئي�سية
لل�سيا�سة االئتمانية للبنك ،فبالن�سبة لإدارات منح االئتمان تقوم با�ستبعاد طلبات القرو�ض والت�سهيالت
التي ال تقرها ال�سيا�سة االئتمانية للبنك ب�صور ة تلقائية ودون اتخاذ �أي �إجراءات ائتمانية ب�ش�أنها ،وال
�شك �أن هذا الإجراء يت�ضمن تر�شيد ًا للوقت واجلهد وذلك باملقارنة بقيام الإدارات االئتمانية بدرا�سة هذه
الطلبات التي ال تقرها ال�سيا�سة االئتمانية للبنك واالنتهاء �إىل التو�صية برف�ضها بعد مرورها باملراحل
املختلفة للدرا�سة االئتمانية ،وعندما حتدد ال�سيا�سة االئتمانية �أنواع القرو�ض والت�سهيالت التي مينحها
البنك لعمالئه فان هذا التحديد يكون حمدد ًا على �سبيل احل�صر .يت�ضمن حتديد ال�سيا�سة االئتمانية
لأنواع القرو�ض والت�سهيالت التي مينحها البنك اجلوانب التالية:
ـ عملة القرو�ض بالعملة املحلية �أو الأجنبيه
ـ الأغرا�ض التي تخ�ص�ص لها القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية
ـ �آجال منح القرو�ض احلدود الق�صوى لآجال ا�ستحقاق القرو�ض
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ـ طبيعة ال�ضمانات املقبولة من جانب البنك

رابع ًا :حتديد �أنواع ال�ضمانات والن�سب الت�سليفية لها
تت�ضمن ال�سيا�سة االئتمانية للبنك حتديد ًا قاطع ًا ودقيق ًا وعلى �سبيل احل�صر لأنواع ال�ضمانات املختلفة
والن�سب الت�سليفيه الدنيا والق�صوى لها ،وترجع �أهمية حتديد ال�ضمانات والن�سب الت�سليفية لها يف
ال�سيا�سة االئتمانية للبنك �إىل عدم ترك هذا الأمر للخربة والتقدير ال�شخ�صي مل�سئويل االئتمان من جهة،
ومن جهة �أخرى �إىل عدم ال�سماح بقبول ال�ضمانات املقدمة من العمالء للح�صول على الت�سهيالت االئتمانية
قبو ًال ع�شوائي ًا ي�ؤدي يف النهاية اىل زيادة املخاطر االئتمانية التي تواجها البنوك .وتختلف ال�ضمانات
والن�سب الت�سليفية لها من �سيا�سة ائتمانية لأخرى ،فالبنوك العقارية تقبل ال�ضمانات العقارية وتتو�سع
يف قبولها كما �أن البنوك ال�صناعية تقبل ال�ضمانات ال�صناعية والبنوك التجارية ال تقبل ال�ضمانات
العقارية وال�صناعية �إال يف حدود �ضيقة ويف ظروف ا�ستثنائية ،وتختلف الن�سب الت�سليفية لل�ضمانات
من �ضمان لأخر.

خام�سا :حتديد احلدود الق�صوى لأجل ا�ستحقاق القرو�ض
يرتبط حتديد �أنواع القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية وال�ضمانات والن�سب الت�سليفية لها يف ال�سيا�سة
االئتمانية للبنك ارتباط ًا كبري ًا بتحديد احلدود الق�صوى لآجال ا�ستحقاق القرو�ض ،وذلك نظر ًا لالرتباط
الكبري بني �آجال اال�ستحقاق و�أنواع القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية ،وتت�ضمن ال�سيا�سة االئتمانية
للبنك حتديدا للآجال الق�صوى ال�ستحقاق القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية ب�صفة عامة على جمموعة من
العوامل �أهمها:
 1ـ الغر�ض من طلب االئتمان
 2ـ طبيعة ال�ضمان املقدم
 3ـ م�صادر الأموال يف البنك

�ساد�سا :حتديد �شروط ومعايري منح االئتمان

ترتبط �شروط ومعايري منح االئتمان باجلدارة االئتمانية التي يجب �أن تتوفر يف العميل طالب االئتمان،
وتعك�س حتديد ال�سيا�سة االئتمانية للبنك حلدود اجلدارة االئتمانية لعمالئه م�ستوى املخاطرة االئتمانية
التي يرغب ويقدر البنك على حتملها ،وب�صفة عامة يحكم حتديد اجلدار ة االئتمانية للعميل خم�سة عوامل
هي:
 1ـ املقدرة
 2ـ ال�شخ�صية
 3ـ ر�أ�س املال
 4ـ ال�ضمان
 5ـ الظروف ال�سائدة

�سابعا :حتديد حدود الرتكيز االئتماين
حتدد ال�سيا�سة االئتمانية للبنك احلدود الق�صوى امل�سموح بها للرتكيز االئتماين ،وبني الرتكيز والتنوع
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االئتماين تكمن املخاطر االئتمانية امل�صاحبة ملنح االئتمان امل�صريف بدرجاتها املختلفة ،فزيادة حدة
الرتكيز االئتماين تعني ارتفاع املخاطر االئتمانية ،وزيادة درجه التنوع االئتماين تعني انخفا�ض املخاطر
االئتمانية ،فالرتكيز االئتماين هو احلالة العك�سية للتنوع االئتماين .وتتناول ال�سيا�سة االئتمانية للبنك
حلدود الرتكيز االئتماين من زوايا و�أبعاد خمتلفة
وتختلف ح�سب العميل الواحد ،وحجم الأ�صول ،ونوع الن�شاط ،ونوع ال�ضمان.

ثامنا :ت�سعري الفائدة على القرو�ض وامل�صروفات الإدارية
تتعر�ض ال�سيا�سة االئتمانية للبنك للفائدة على القرو�ض والت�سهيالت وامل�صروفات الإدارية الأخرى
املرتبطة مبنح االئتمان امل�صريف ،فال ميكن ت�صور ترك هذه الأمور للجهات التنفيذية ،ويتوقف ت�سعري
الفائدة على القرو�ض والت�سهيالت من خالل ال�سيا�سة االئتمانية للبنك على جمموعه من العوامل �أهمها:
 1ـ �سعر الإقرا�ض واخل�صم
 2ـ تكلفة الأموال
 3ـ املناف�سة
 4ـ �آجال اال�ستحقاق
 5ـ الربحية وال�سيولة
٦ـ درجة املخاطر

تا�سعا :حتديد ال�سلطات وامل�س�ؤوليات االئتمانية.
من الأركان الرئي�سية لل�سيا�سة االئتمانية للبنك حتديد ال�سلطات وال�صالحيات املخت�صة مبنح االئتمان
امل�صريف وفقا للم�ستويات الإدارية املختلفة التي يت�ضمنها الهيكل التنظيمي للبنك ،ويجب �أن يكون هذا
التحديد وا�ضح ًا ومت�ضمن ًا حلدود هذه ال�صالحيات االئتمانية .وطبق ًا للمبد�أ الإداري املعروف ال�سلطة
وامل�سئولية ف�إن امل�سئولني املخولني �سلطة البت يف طلبات القرو�ض والت�سهيالت و�إ�صدار املوافقات
االئتمانية ،يكونون م�سئولني عن �سالمة هذه املوافقات من حيث مدى مطابقتها لل�سيا�سة االئتمانية للبنك.

عا�شرا :حتديد البيانات والتقارير لأغرا�ض الرقابة
حتدد ال�سيا�سة االئتمانية �أنواع البيانات والتقارير الالزمة لأغرا�ض الرقابة كما حتدد توقيت تقدميها
�سواء كان دوري ًا او يف �أي حلظة وفق ًا ملا تطلبه �أجهزة الرقابة اخلارجية لإدارات التفتي�ش والرقابة
الداخليه يف بيانات الن�شاط والأداء االئتماين ،ويرتبط حتديد البيانات والتقارير و�إعدادها بنماذج
حمددة م�سبق ًا لهذا الغر�ض وين�ص عليها يف ال�سيا�سة االئتمانية للبنك وذلك بغر�ض �سهولة املقارنة
واال�ستدالل والتقرير.

احلادي ع�شر :دليل التعامل مع البنك و�إجراءات احل�صول على االئتمان
يعك�س دليل التعامل مع البنك و�إجراءات احل�صول على االئتمان ،اجلوانب التي تهم العمالء بالن�سبة
لل�سيا�سة االئتمانية للبنك ،وتقوم عادة البنوك الكبرية واملتو�سطة احلجم ب�إ�صدار هذا الدليل يف �صورة
كتيب مطبوع ،ويهدف اىل تعريف العمالء احلاليني واملتوقعني بن�شاط البنك ب�صفة عامة وبالقرو�ض
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والت�سهيالت االئتمانية التي مينحها و�شروط منحها ،ب�صفة خا�صة.

(((1

المطلب الثاني :إيجابيات خلق االئتمان

تقوم عملية خلق االئتمان يف امل�صارف التجارية على تلقي الودائع من املودعني على �سبيل القر�ض،
ومن ثم �إعادة �إقرا�ضها يف �أ�شكال و�صور خمتلفة ،ذكرنا �صور ًا منها يف �أول الورقة ،ولذا تعد الودائع
امل�صرفية حجر الزاوية يف عملية خلق االئتمان .وبالرغم مما ي�شوب عملية القر�ض والإقرا�ض من �أمور
حمرمة ،كالتعامل بالربا� ،إال �أن كثري ًا من �صور االئتمان له دور بارز يف الن�شاط االقت�صادي ال ميكن
جتاهله .منها على �سبيل املثال:
 1ـ �إذا كانت الودائع امل�صرفية متنح البنك القدرة على خلق االئتمان بدرجة كبرية �أكرب من كمية تلك
الودائع ،فاالئتمان يخلق الوديعة امل�صرفية �أي�ضا وبهذا تكرث و�سائل الدفع التي تعو�ض عن النقود فتت�سع
احلركة التجارية ،وهكذا نعرف �أن الودائع امل�صرفية تعني بيت الق�صيد يف الدخل امل�صريف واملحور
(((1
الأ�سا�سي يف ن�شاطاتها االقت�صادية والتجارية وغريها.
٢ـ توفري نوع من الأمان ،حيث يلج�أ �أ�صحاب الأموال �إىل و�ضع �أموالهم لدى البنوك بق�صد حفظها من
ال�سرقة �أو الغ�صب �أو ال�ضياع ،وقد يرغب بع�ضهم يف و�ضع ماله لغر�ض معني كاالكتتاب يف �أ�سهم �شركة
معينة �أو تنفيذ عالقة جتارية معينة والتي ال تنتهي مبجرد �صفقة واحدة �أو اثنتني؛ �إذ العمليات التجارية
مت�شابكة متداخلة ال تنتهي عند حد معني ،والبنوك هي الو�سيط غالب ًا يف هذه العمليات.
٣ـ تقليب املال يف البنوك وات�ساع نطاق التعامل بالودائع امل�صرفية ،من خالل تقدمي النقود �إىل املنتجني
يف ال�صناعة والزراعة والتجارة ثم ا�سرتدادها منهم لتقدميها من جديد �إىل منتجني �آخرين ،حيث تنتقل
ملكيتها من �شخ�ص �آخر عن طريق ال�شيكات ،وبذلك تزداد و�سائل الدفع يف املجال التجاري وال�صناعي
والزراعي والعمراين ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل الق�ضاء على البطالة� ،أو امل�ساهمة يف تقليلها وال �سيما �إذا
كانت هذه الودائع تقدم م�شاركة �أو م�ضاربة �أو يف �أعمال زراعية ،وهذا اجتاه ال �شك يف م�ساهمته يف
امل�شاريع التنموية التي يعود نفعها على املجتمع عامة.
٤ـ ت�شغيل الأموال وا�ستثمارها ،ف�إن الودائع امل�صرفية متثل �أمواال كانت عاطلة قبل �إيداعها ف�أتيح لها عن
طريق الإيداع دخول جمال الإنتاج واال�ستثمار على �شكل قرو�ض �أو م�شاركة �أو مزارعة ومنح البنوك
القدرة على االئتمان بدرجة �أكرب من تلك الودائع .واالئتمان البنكي ي�ؤدي بدوره �إىل الوديعة امل�صرفية
وبالتايل تكرث و�سائل الدفع التي تعو�ض النقود ،وكلما كرثت و�سائل الدفع ات�سعت ومنت احلركة
التجارية وال�صناعية والزراعية وقلت البطالة.
٥ـ احلد من الإنفاق� ،إن من �أهم فوائد الإيداع للعمل امل�صريف وللمجتمع عامة ما تلج�أ �إليه امل�صارف
بتوجيه من احلكومات حيث ترغب الدول يف احلد من الإنفاق والبعد عن الإ�سراف ،ولذلك يلج�أ الأفراد
�إىل �إيداع مدخراتهم يف امل�صارف التي تعمل جاهدة لتجميع هذه املدخرات وتوجيهها الوجهة التي حتقق
(((1
النفع العام للمجتمع �إن ا�ستغلت ا�ستغال ًال تنموي ًا �صحيح ًا مبني ًا على �أ�س�س ومبادئ مدرو�سة.
( ((1ال�سيا�سية االئتمانية يف البنوك العاملة يف فل�سطني� ،أجمد عزت عبد املعزوز عي�سى ،نابل�س ،فل�سطني :جامعة النجاح الوطنية 2004 ،ر�سالة ماجي�ستري مقدمة �إىل كلية
الدرا�سات العليا يف �إدارة ال�سيا�سات االقت�صادية� ،ص57ــ 69بت�صرف
(((1الودائع امل�صرفية :تكييفها الفقهي و�أحكامها ،ال�شيخ حممد علي الت�سخريي ،جملة جممع البحوث الإ�سالمية ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،؟؟ العدد  9ج� 1ص573
( ((1انظر :احل�سابات اجلارية و�أثرها يف تن�شيط احلركة االقت�صادية ،د .م�سعود بن م�سعد الثبيتي ،جملة جممع البحوث الإ�سالمية ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،؟؟
العدد  9ج� 1ص638ــ 640بت�صرف
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٦ـ توفري ر�ؤو�س الأموال ورفع معدالت تكوينها عن طريق الت�سهيالت االئتمانية املمولة للم�شاريع
اال�ستثمارية التي ترفع من معدالت �أرباحها ،وت�ساهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية .لكن الهدف الرئي�سي
الذي ت�سعى �إىل حتقيقة امل�صارف التقليدية ـ التابعة �إىل القطاع اخلا�ص حتديد ًا ـ يكمن يف احل�صول على
�أق�صى ربح ممكن دون االكرتاث مبا تخلفه هذه العملية من �أثار ت�ضخمية ،لأن هذه امل�صارف وليدة الفكر
(((1
الر�أ�سمايل الذي يكمن هدفه النهائي يف تعظيم دالة الربح دون االلتفات �إىل الو�سيلة �أو املخلفات.
المطلب الثالث :سلبيات خلق االئتمان

�إن �سيطرة النظام الربوي على �سيا�سة خلق االئتمان تقل�ص من ـ �إن مل تق�ضي على ـ الفوائد الكثرية
الناجمة عنها ،لذا نادى الكثري من االقت�صاديني الغربيني مبجابهة تلك ال�سيا�سة االئتمانية و�إ�صالحها ملا
وجدوا لها من خطورة على االقت�صاد ب�شكل عام .فمن هذه املخاطر ،مث َال:
1.1خلق حالة من زعزعة الأ�سعار ،فالدور االئتماين للم�صارف التجارية يف منح القرو�ض يجعل منها
و�سائل خللق النقد املعرو�ض يف ال�سوق لع�شرة �أ�ضعاف �أو �أكرث مما ي�سهم يف خلق زعزعة يف
م�ستوى الأ�سعار ال�سائدة ،فيولد ت�ضخم ًا م�ستمر ًا .لذلك تعترب ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية
(((1
والنقدية يف االقت�صاد التقليدي قا�صرة ونفعية للبع�ض دون غريهم.
�2.2أثبتت الدرا�سات االقت�صادية �أن من بني �أ�سباب تو�سع حجم التقلبات االقت�صادية (الأزمات) عمليات
توليد النقود والإفراط فيها ،لأن حجم الودائع احلقيقية يرتاجع وينخف�ض يف امل�صارف يف مرحلة
الك�ساد ،وانخفا�ض الودائع اجلارية ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �أو تقل�ص حجم النقود الكتابية ،وهذا معناه
انكما�ش �إ�ضايف يف حجم ال�سيولة النقدية ،ينتج عنه ات�ساع دائرة الك�ساد االقت�صادي ،والعك�س
متام ًا يحدث يف حالة االنتعا�ش (الرواج) االقت�صادي ،حيث تتدفق املوارد املالية (الودائع النقدية)
�إىل خزائن امل�صارف ،ويزداد حجم ال�سيولة النقدية يف الن�شاط االقت�صادي ،وتطفو ظاهرة الت�ضخم
النقدي ب�آثارها ال�سلبية على االقت�صاد الوطني.
3.3ت�ؤدي عملية توليد النقود امل�صرفية �إىل اختالل وظيفة النقود كمقيا�س للقيم ،ويحدث هذا من �آثار
الت�ضخم على النقود واملتمثلة يف انخفا�ض قوتها ال�شرائية ،وبهذا تهتز الثقة يف النقود ك�أهم �أداة
لإدارة الن�شاط االقت�صادي وما يرتتب عليه من خلل يف العالقات امل�صرفية والنقدية.
4.4ينجم عن عملية �إن�شاء النقود امل�صرفية تراكم (تركز) الرثوة يف �أيادي قليلة من �أفراد املجتمع ،ال
�سيما يف موجة اخلو�ص�صة التي جتتاح قطاع امل�صارف يف العامل �أجمع ،حيث �أ�صبحت امل�صارف
ب�صفة عامة عبارة عن �شركات �أ�سهم خا�صة ت�ستهدف بالدرجة الأوىل تعظيم الربح بغ�ض النظر عن
الو�سيلة من جهة وعن الآثار ال�سلبية التي تلحق الو�سط (البيئة) الذي تن�شط به هذه امل�صارف من
جهة ثانية .ومبا �أن عملية توليد النقود تعد م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا لتحقيق الربح يف امل�صارف التقليدية،
ف�إن �أ�صحاب هذه امل�صارف �سيتو�سعون �أكرث يف االعتماد على هذه التقنية املجانية غري املكلفة ،ال
( ((1دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية� :ص56
(� ((1أمنوذج عر�ض النقود من وجهة نظر االقت�صاد الإ�سالمي ،د�.سامر مظهر قنطقجي ،حماة :مكان الن�شر بدون1431 ،هــ2010م �ص 13بحث من�شور على موقع امل�ؤلف

/http://www.kantakji.com
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�سيما �إذا مل تكن امل�صارف املركزية تتمتع ب�أجهزة رقابة قوية وفعالة للحد من هذه العملية ،التي
ي�ؤدي التو�سع فيها �إىل ا�ستيالء �أ�صحاب امل�صارف على ثروة املجتمع.
5.5هذه الآثار الناجمة عن عملية توليد النقود امل�صرفية هي انعكا�سات �سلبية وم�شوهة لالقت�صاد القومي،
ومعرقلة مل�سار التنمية االقت�صادية ،حيث ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل احت�ضار االقت�صاد وتعر�ضه
�إىل تقلبات �أو �أزمات خطرية ،وبالتايل تعطيل �أو توقيف امل�سار التنموي �إىل حني �إعادة توفري اجلو
املالئم وتهيئة ال�شروط ،للإنطالق جمددا يف عملية التنمية االقت�صادية بعد �إزالة عوائقها ،وت�أتي
(((1
ظاهرة الت�ضخم النقدي على ر�أ�س ال�سلبيات التي يجب الق�ضاء عليها.
6.6خلق االئتمان هو ال�سبب الرئي�سي يف خلق الأزمات املالية عموم ًا ،والأزمة املالية العاملية ب�شكل
(((2
خا�ص ،لأنها ت�ساهم يف ظهور ما يعرف بـ»الفقاعات» املالية ،ولذلك يجب احلد من هذه ال�سيا�سة.
المبحث الثالث  :خلق االئتمان في المصرفية اإلسالمية
المطلب األول :طبيعة خلق االئتمان في المصارف االسالمية

تن�ش�أ عملية خلق االئتمان عن قاعدة �أ�سا�سية مفادها �أن �أ�صحاب الودائع اجلارية وهي ودائع يحق
لأ�صحابها �سحبها يف �أي وقت ي�شاء دون �إذن م�سبق من البنك ،لن يتقدموا يف وقت واحد ل�سحب ما
�أودعوه يف البنك ،ولهذا ي�أتي ال�س�ؤال :هل تقوم امل�صارف الإ�سالمية بعمليات خلق االئتمان؟ واجلواب
�أن امل�صارف الإ�سالمية ال تقوم بخلق ائتمان كما هو متعارف عليه يف ال�صريفة الربوية .وميكن �أن
جند االئتمان يف عملها يف �صيغ �أخرى تختلف عما متار�سه البنوك التجارية� .إن خلق االئتمان مبعنى
املداينة لي�س حمرم ًا يف �شريعة الإ�سالم بل هو �إح�سان من املقر�ض �إىل املقرت�ض ،لكن �أ�س�س االقت�صاد
الإ�سالمي امل�شتقة من قواعد ال�شريعة الإ�سالمية يحد من االئتمان ملخاطره العامة على االقت�صاد فيجعله
مرتبط ًا بحاجة �أو �ضرورة ولي�س فل�سفة مالية تخ�ضع العتبارات ريا�ضية ورغبات �إدارية .لذلك جند
�أن امل�صطفى �صلى الله عليه و�سلم تعوذ من �أ�شياء كبرية كعذاب القرب وفتنة الدجال وقهر الرجال....
وتعوذ �أي�ضا من غلبة الدين ،وغلبة الدين ناجم عن اال�ستدانة الكثرية املوقعة يف براثن ال ُغرم التي من
نتائجها كما حدث امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم ب�أن الرجل �إذا غرم حدث فكذب ووعد ف�أخلف ويف ذلك
تدليل على التبعات االجتماعية والآثار ال�سلبية للدين ،ويف هذا املو�ضع علينا �أن ننظر باملنظار اجلزئي
لهذه الآثار ،ثم �إن عممنا الأثر على جميع الأفراد �أو �أغلبهم ف�سرنى الأثر الكلي على املجتمع حيث اخلطر
اجل�سيم ((2(.ومع ذلك ،هناك من يرى �أن طبيعة امل�صارف الإ�سالمية ،والأ�سا�س العقائدي الذي ت�ستمد منه
فل�سفتها ور�ؤيتها ال يجيز لها توليد النقود� ،أو �أن قدرتها يف ذلك �ضعيفة ،ويرجع ذلك �إىل طبيعة البناء
امل�ؤ�س�سي لهذه امل�صارف التي هي �أقرب �إىل م�صارف الأعمال واال�ستثمار .لأن عالقتها ب�أ�صحاب الودائع
( ((1انظر :دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية� :ص57ــ58
( ((2خلق االئتمان ودوره يف الأزمات املالية ،مارينا �ستوب ،زيورخ :املعهد الفيدرايل بال�سويد 2010 ،ر�سالة ماجي�ستري مقدمة �إىل �ص128

Marina Stoop, Credit Creation and its Contribution to Financial Crises, Zurich, Swiss federal Institute of Technology, 2010 MA thesis submitted to
Eidgenossiche Technische Hochschule, p.128

( ((2موقع �إيكونوميكات للعلوم املالية وامل�صرفية

\http://economicat.com/forums/viewtopic.php?f=153&t=4833
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اال�ستثمارية هي عالقة قرا�ض (م�ضاربة) ومن ثم ت�صبح هي �صاحب املال �أثناء ا�ستثمارها لهذه الودائع،
ويكون عائدها املادي جزءا معلوم ًا من الربح ـ يف حال حتقيقه ـ ورمبا تتكبد خ�سارة� .إ�ضافة �إىل �أن
عملية قبول الودائع اجلارية (حتت الطلب) ال متثل الوظيفة الأ�سا�سية لهذه امل�صارف مقارنة بنظرياتها
التقليدية ،حيث تعترب وظيفة تلقي الودائع احلالة وا�شتقاق النقود منها من �أهم وظائفها وهي امل�صدر
الذي تعتمد عليه لتحقيق الأرباح ((2(.لكن الواقع بخالق ذلك ،حيث تقوم البنوك الإ�سالمية بتلقي الودائع
�ضمن احل�سابات اجلارية ،والتي �أ�صبحت من امل�صادر الأ�سا�سية لال�ستثمارات التي تقوم بها امل�صارف،
كما �أن �صيغ التمويل املعتمدة يف امل�صارف الإ�سالمية ال متثل عائق ًا �أمام عملية توليد النقود ،لأن التمويل
�أيا كانت �صيغته ،ف�إن �صاحبه ميلك حق الت�صرف فيه ،ويتم االعتماد املايل له مبوجب قيد دفرتي ل�صالح
يف احل�ساب املوجود يف امل�صرف املمول� .إ�ضافة �إىل �أن امل�صارف الإ�سالمية ت�شهد نف�س حركات ال�سحب
والإيداع املعتادة يف امل�صارف التقليدية ،مبعنى �أنها تتلقى �إيداعات نقدية جديدة ،وي�سحب �أ�صحاب
الودائع اجلارية من �أر�صدتهم (عمليات الإيداع تغطي عمليات ال�سحب) وبالتايل ف�إن هناك ر�صيد ًا فائ�ض ًا
يبقى مودع ًا لدى امل�صارف الإ�سالمية التي ب�إمكانها �أن تخ�ص�صه للتمويل وفق �إحدى ال�صيغ اال�ستثمارية
الإ�سالمية� ((2( .أما من يقول ب�أن« :خلق االئتمان فغري موجود البتة يف امل�صارف الإ�سالمية لأنها ال تقر�ض
املال مبال مع زيادة �أبد ًا» ((2( .فهذا يتجه �إىل عملية خلق االئتمان التي تطبق ب�سيا�ساتها الربوية يف
البنوك التجارية ،و�أنها ال توجد بحذافريها يف امل�صارف الإ�سالمية.
المطلب الثاني  :وسائل خلق االئتمان في المصارف اإلسالمية

ذكرنا �أن امل�صارف الإ�سالمية ال تقوم بخلق االئتمان كما هو متعارف عليه يف امل�صارف التقليدية ،لكن
ميكن �أن جند االئتمان يف عملها يف ال�صيغ التي فيها �إقرا�ض كاملرابحة واال�ست�صناع وال�سلم� .صحيح �أن
�إمكانية امل�صارف الإ�سالمية �أقل من التقليدية يف الإقرا�ض ،ب�سبب طبيعة �أدواتها من ال�صيغ الإ�سالمية
�أو ًال ،وب�سبب �ضوابط االئتمان املطبقة عليها من رقابة البنك املركزي ،وهذا وا�ضح يف معادلة كفاية ر�أ�س
املال لدى امل�صارف الإ�سالمية مقارنة مبعدل كفايته لدى امل�صارف التقليدية ،ومع ذلك فال�صيغ امل�شار �إليها
ميكن �أن تندرج حتت �صور خلق االئتمان غري املبا�شر� ،إ�ضافة �إىل احل�ساب اجلاري الذي يعد ائتمانا من
النوع املبا�شر .فمن املعلوم �أن امل�صارف الإ�سالمية يف النظام النقدي وامل�صريف الإ�سالمي تقوم بتوظيف
الأموال املدخرة م�ستخدمة �أ�ساليب توظيف �إ�سالمية بعيدة عن �أ�سلوب القر�ض بفائدة والذي ت�ستخدمه
امل�صارف التجارية يف النظام امل�صريف املعا�صر ،وهو بطبيعة احلال له �أثاره ال�سلبية على التخ�صي�ص
الأمثل للموارد االقت�صادية وعلى ثبات قيمة النقود باعتبار �أن انف�صال الإ�صدار النقدي وتوليد النقود
عن الن�شاط احلقيقي ي�ؤدي �إىل زعزعة القيم النقدية ،لذلك تلج�أ امل�صارف الإ�سالمية �إىل �أ�ساليب توظيف
�أخرى للأموال املتاحة لديها من �أهمها:
�أو ًال� :أ�سلوب التمويل البيعي يقوم �أ�سلوب التمويل البيعي يف النظام النقدي وامل�صريف الإ�سالمي على
�أ�سا�س وجود �سلعة تباع وت�شرتى ومن ذلك:
( ((2دور امل�صارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية� :ص99
( ((2املرجع ال�سابق�:ص99ــ100
(� ((2أمنوذج عر�ض النقود من وجهة نظر االقت�صاد الإ�سالمي� :ص14
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•بيع املرابحة :وهو البيع الذي ت�ستحق فيه دفع ثمن ال�سلعة املبيعة من قبل امل�صرف بعد �أجل
معني بعد قب�ض العني املبيعة يف حمل العقد ،ولهذا �أ�سلوب وتطبيقات عديدة وانت�شار وا�سع بني
امل�صارف الإ�سالمية حيث ي�ستخدم يف متويل االحتياجات ال�ضرورية للأفراد من مدخالت �صناعية
�أو زراعية �أو م�ستلزمات �شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل متويل التجارة الداخلية واخلارجية ،حيث
ي�ستطيع امل�صرف �أن ي�شرتي �أو ي�ستورد ح�سب االتفاق مع العميل ،ويقوم ببيع ال�سلعة له بقيمة
التكلفة م�ضا ًفا �إليها هام�ش معقول من الربح ،فاملرابحة بهذا ال�شكل لها �شروطها التي ال جمال لهذا
البحث اخلو�ض فيها ،ولكن من اجلدير بالذكر �أن ا مل�صارف الإ�سالمية تلج�أ �إىل هذا الأ�سلوب مع
ا�شرتاط املواعدة امللزمة بال�شراء ،وهو ما �أثري اخلالف حوله ب�سبب ما يعتربه البع�ض من قبيل
بيع ماال ميلك ،بالإ�ضافة �إىل عدم حتمل امل�صرف املخاطر املرتتبة على متويل ال�سلعة� ،أما على
م�ستوى التحليل االقت�صادي ف�إن بيع املرابحة مبعيار الربحية االجتماعية يعترب �أقل من جدوى
�صيغ اال�ستثمار الأخرى كامل�شاركة وامل�ضاربة ،حيث ت�ؤدي هذه الأ�ساليب دو ًرا تنمويًا �أكرث فاعلية
من الدور الذي ينتجه �أ�سلوب املرابحة .ويتقل�ص هذا الدور � ً
أي�ضا يف حالة تطبيق �شرط الإلزام
بال�شراء ليقرتب بهذا الأ�سلوب من الإقرا�ض الربوي.
•بيع ال�سلم :وهو بيع �آجل بعاجل وهو يطبق ك�أ�سلوب متويلي يف امل�صارف لتقدمي التمويل
التجاري الالزم لعمالء البنك ل�سداد نفقاتهم الالزمة لل�سلع التي يقومون ب�إنتاجها وعادة ما يقوم
امل�صرف بهذا التمويل حمددًا �أنواع ال�سلع التي ميكنه ال�سلم فيها والتي تت�صف بالرواج و�سهولة
الت�صريف �أو القابلية للتخزين بهدف احلد من خماطر هذا التمويل.
•الإيجار التمويلي :وهو عملية �شراء للأ�صل من قبل امل�صرف و�إتاحته لال�ستخدام من قبل العمالء
مقابل قيمة �إيجارية متفق عليها حيث يحتفظ امل�ؤجر مبلكية الأ�صل ويتمتع امل�ست�أجر بحيازة
الأ�صل وا�ستخدامه مقابل ت�سديد دفعات �إيجارية حمددة خالل مدة �سريان االتفاق.
ثانيًا :أسلوب التمويل بالمشاركة

ويعترب هذا من �أهم �صيغ التمويل امل�صرفية ،و�أهم ما مييز النظام امل�صريف الإ�سالمي ،ويقوم هذا
الأ�سلوب على �أ�سا�س قيام امل�صرف بتقدمي التمويل الالزم للم�شروعات م�شاركة مع امل�ستثمرين �أ�صحاب
امل�شروعات وفق قواعد و �أ�س�س توزيعية يتم االتفاق عليها قبل بدء التعامل ،وعادة يتم االتفاق على
ن�سبة معينة من الربح لل�شريك (امل�ستثمر) مقابل �إدارته للم�شروع و يوزع الباقي بني الطرفني (امل�صرف
وامل�ستثمر) بن�سبة ما قدمه كل منهما ،وقد ي�أخذ هذا التمويل عدة �أ�شكال كتمويل �صفقة معينة� ،أو
امل�شاركة املتناق�صة املنتهية بالتمليك� ،أو امل�شاركة امل�ستمرة لر�أ�س املال الثابت والعامل .هذا ويتعني
النظر �إىل �أ�سلوب التمويل بامل�شاركة باعتباره �أهم �أ�ساليب التمويل التي يجب �أن يرتكز عليها النظام
النقدي الإ�سالمي لت�صبح املهيمنة على �أ�ساليب الو�ساطة املالية يف هذا النظام ،و�أن يكون ا�ستخدام
الأ�ساليب البيعية مق�صو ًرا على املجاالت التي ال ميكن �إخ�ضاعها لأ�سلوب امل�شاركة ولي�س العك�س ،حيث
�أن �أهداف النظام النقدي الإ�سالمي ي�سهل حتقيقها بالأ�ساليب املعتمدة على امل�شاركة خال ًفا للأ�ساليب
البيعية ،ولذلك ف�إن دور النقود االئتمانية يعتمد على �أ�سا�س �أن �أ�سلوب امل�شاركة هو الأ�سلوب التمويلي
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ال�سائد مع ا�ستخدام الأ�ساليب البيعية ك�أ�سلوب مكمل للأ�سلوب الرئي�سي.
�إن �أ�ساليب التوظيف التي تنتهجها امل�صارف الإ�سالمية ت�سهم يف زيادة م�ضاعف التو�سع النقدي من
خالل �أ�سلوبي امل�شاركة وامل�ضاربة والأ�ساليب البيعية الأخرى ،و�أن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب ي�ؤدى �إىل
ا�ستغالل الأموال املتاحة لأغرا�ض اال�ستثمار مما يدعم عمليات التو�سع النقدي ،وبالتايل توليد النقود
(((2
امل�صرفية.
(((2

المطلب الثالث :مخاطر خلق االئتمان في المصارف اإلسالمية

�إذا كان خلق االئتمان يف امل�صارف الإ�سالمية له دور كبري يف التنمية واال�ستثمار احلقيقي يف املوجودات،
ف�إن هذا ال يعني بال�ضرورة �أن العملية تخلو متام ًا من املخاطر وال�سلبيات التي ظهرت يف البنوك
التقليدية ،واحلق �أن ذلك لي�س راجع ًا �إىل ال�سيا�سة الإئتمانية ذاتها التي تنتهجها امل�صارف الإ�سالمية ،بل
يعود ذلك �إىل خط�أ يف املمار�سات وكذلك �إىل تطبيق بع�ض العقود املمنوعة يف الفقه الإ�سالمي .ومن �أ�شهر
هذه العقود عقود التورق املنظم وبيع العينة ،وفيما يلي بيان حقيقة كل منهما.
الفرع الأول :التورق املنظم وي�سمى �أي�ضا بالتورق امل�صريف املنظم ،وتتم هذه املعاملة ب�شراء �شخ�ص
�سلعة من �إحدى امل�صارف الإ�سالمية بالأجل ،ومن ث ّم يوكله ببيعها قبل �أن يقب�ضها ،و�أحيان ًا يكلف امل�صرف
بائع ال�سلعة ببيعها ل�صالح العميل والثمن بعد قب�ضه ي�سلمه للعميل مبا�شرة .والأغلب �أن التورق املنظم
يجري يف ال�سلع املحلية كاحلديد والأرز والآالت امليكانيكية وال�سيارات ،وهذا بخالق التورق احلقيقي
الذي تكون �صورته �أن ي�شرتي �شخ�ص �سلعة من البنك بثمن م�ؤجل ثم يبيعها على جهة �أخرى نقد ًا،
ليح�صل بذلك على حاجته من النقود وغريها .والفرق بني التورق املنظم واحلقيقي� ،أن العميل يف املنظم
ال يقب�ض ال�سلعة وال يتوىل بيعها بنف�سه ،يف حني �أن العميل يف احلقيقي باخليار بني �أن يحتفظ بال�سلعة
�أو يبيعها بنف�سه يف ال�سوق ،لأن قب�ضه لها قب�ض ًا حقيقي ًا ميكنه من الت�صرف فيها كما ي�شاء .وقد ت�ضع
بع�ض البنوك خيارات متعددة للعميل يف مناذج التورق املنظم ،ب�أن تخريه بني قب�ض ال�سلعة بنف�سه �أو
يوكل البنك �أو طرف ًا ثالثا له عالقة بالبنك ببيعها ،وهذا التخيري يف الواقع �شكلي ،لأن التورق املنظم �إمنا
يقع يف �سلع ي�صعب على العميل قب�ضها �أو الت�صرف فيها ،ولهذا لو اختار العميل قب�ض ال�سلعة ف�سيجد
�أمامه كثري ًا من العقبات� ،أقلها �أنه �سيخ�سر يف ال�سلعة خ�سارة م�ضاعفة ،مما ي�ضطره حتم ًا �إىل توكيل
البنك �أو من يختاره البنك يف بيع ال�سلعة ((2( .وال�سبب الرئي�سي الذي حدا بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
لعمليات التورق فيتمثل غالب ًا يف التحرر من قيود امليزانية العمومية حيث تق�ضي القواعد املحا�سبية
واملالية مراعاة مبد�أ كفاية ر�أ�س املال ،وتدبري خم�ص�صات ملقابلة الديون امل�شكوك فيها ،وهو ما يعرقل
�أن�شطة التمويل ب�شكل عام ويبطئ بال�ضرورة من دورة ر�أ�س املال ويقلل بالتبعية من ربحية امل�صرف،
والتورق يف هذه احلالة يعد بدي ًال منا�سب ًا� ،إذ ي�سمح بتدوير جزء من الأ�صول ال�سائلة عن تورق �أ�صوله
غري ال�سائلة ال�ضامنة لديونه لدى الغري دون �أن يحتم ذلك زيادة يف اجلزء املخ�ص�ص للمخاطر يف ميزانية
(((2العوامل امل�ؤثرة يف توليد النقود امل�صرفية من منظور نظام نقدي �إ�سالمي :درا�سة فكرية حتليلية ،د .علي عبد الله �شاهني ،جملة اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني:
اجلامعة الإ�سالمية 2007 ،املجلد اخلام�س ع�شر ،العدد الثاين� ،ص613ــ615
( ((2املرجع ال�سابق� :ص624
(((2التورق ،حقيقته� ،أنواعه الفقهي املعروف وامل�صريف املنظم،د� .إبراهيم فا�ضل الدبو ،جممع الفقه الإ�سالمي ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،بدون �سنة الن�شر بحث قدم
للمجمع يف دورتة التا�سعة ع�شرة بال�شارقة� ،ص3ــ4
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امل�صرف� ،أي دون احلاجة ،ملخ�ص�صات مناظرة يف امليزانية العمومية.
الفرع الثاين :بيع العينة وهو �أن يبيع �شيئ ًا من غريه بثمن م�ؤجل وي�سلمه �إىل امل�شرتي ثم ي�شرتيه
قبل قب�ضه للثمن ب�أقل من ذلك نقد ًا ( ((2وله �صور متعددة ،منها:
ال�صورة الأوىل� :أن يبيع الرجل الرجل ال�سلعة ،بثمن معلوم �إىل �أجل ،ثم ي�شرتيها منه ب�أقل من ذلك الثمن
نقد ًا.
ال�صورة الثانية� :أن ي�شرتي الرجل من الرجل ال�سلعة بح�ضرته من �أجنبي يبيعها من طالب العينة بثمن
�أكرث مما ا�شرتاها به �إىل �أجل ثم يبيعها هذا امل�شرتي الأخري من البائع الأول نقد ًا ب�أقل مما ا�شرتاها.
ال�صورة الثالثة� :أن يبيع �سلعة بثمن �إىل �أجل ،ثم ي�شرتيها �إىل �أبعد من ذلك الأجل ،ب�أكرث من الثمن.
ال�صورة الرابعة� :أن يقر�ض �شخ�ص �آخر خم�سة ع�شر درهم ًا ،ثم يبيعه املقر�ض ثوب ًا ي�ساوي ع�شره
بخم�سة ع�شر درهم ًا ،في�أخذ الدراهم التي �أقر�ضه على �أنها ثمن الثوب ،فيبقى عليه اخلم�سة ع�شر قر�ض ًا.
ال�صورة اخلام�سة :ذكرها ابن القيم بقوله« :وللعينة �صورة خام�سة ـ وهي �أقبح �صورها ،و�أ�شدها
حترميا ـ وهي �أن املرتابيني يتواط�آن على الربا ،ثم يعمدان �إىل رجل عنده متاع ،في�شرتيه منه املحتاج،
ثم يبيعه لل ُم ْربي بثمن حال ويقب�ضه منه ،ثم يبيعه �إياه للمربي بثمن م�ؤجل ،وهو ما اتفقا عليه ،ثمن يعيد
املتاع �إىل ربه ،ويعطيه �شيئا ،وهذه ت�سمى الثالثية لأنها بني ثالثة ،و�إذا كانت ال�سلعة بينهما خا�صة فهي
(((3
الثنائية .ويف الثالثية :قد �أدخال بينهما حملال يزعمان �أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا».
ويبني ف�ضيلة الدكتور على حمي الدين القرداغي كيف ميار�س هذا النوع من املعامالت املمنوعة يف بع�ض
البنوك الإ�سالمية ،فيقول:
فبع�ض البنوك �أو الفروع الإ�سالمية ترتب ذلك من خالل عقود �صورية فت�أخذ  %10مث ًال يف مقابل
ت�أجيل الثمن ،والبائع الأول املالك ي�أخذ  %1مث ًال يف مقابل هذه العملية ال�صورية ،ويف الأخري
عادت الب�ضاعة �إىل املالك الأول ،وبعبارة دقيقة بقيت الب�ضاعة يف مكانها دون �أن تتحرك ،ولكن
�أجريت عليها جمموعة من العمليات ال�صورية للو�صول �إىل �أن يح�صل العميل على مبلغ مائة
�ألف يف مقابل مائة وع�شرة �آالف ريال� ،أو �أحد ع�شر �ألف ًا واحلقيقة �أن الب�ضاعة مل ت�شرتى ومل
يتم بيعها ،و�إمنا كما قال ابن عبا�س يف مثل هذه العقود ال�صورية :درهم بدرهم وبينهما حريرة
�أي مائة �ألف مبائة وع�شرة �آالف ريال بينهما �سيارة �أو ب�ضاعة� ،أو نحو ذلك .والغالب الذي جرى
عليه العمل يف بع�ض البنوك �أو الفروع الإ�سالمية هو �أن يكون البنك الإ�سالمي وكي ًال عن العميل
املتورق ،وحينئ ٍذ لي�س على العميل �إ ّال �أن يوقع جمموعة من الأوراق ،ثم ي�أتي بعد يومني لي�ستلم
املبلغ املطلوب وهو مائة �ألف يف مقابل دين مق�سط عليه مبائة وع�شرة �آالف ريال ،بل الأدهى من
ذلك �أن يقوم البنك بهذه العمليات عن طريق املرابحات الدولية التي هي معظمها حمل �إ�شكال كبري،
و�شبهات كثرية حول وجود الب�ضاعة ،وحيازتها وكيفية بيعها عن طريق البنوك اخلارجية ،ثم
(((3
ت�ضاف �إليها م�شكلة التورق لت�ضاف �إىل كل هذه ال�شبهات املثارة �شبهة التورق.
(((2

( ((2املرجع ال�سابق� :ص4
(((2ال�شرح الكبري ،عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويني ،بريوت :دار الفكر� ،سنة الن�شر بدون ط بدون ج� 8ص231
(((3التورق امل�صريف :درا�سة حتليلية نقدية للآراء الفقهية ،د� .سعيد بوهراوة ،جممع الفقه الإ�سالمي ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،بدون �سنة الن�شر بحث قدم للمجمع
يف دورتة التا�سعة ع�شرة بال�شارقة� ،ص7ــ 8بت�صرف
( ((3انظر بالتف�صيل فتوى ال�شيخ حول «التورق كما �أجازه املجمع التورق املن�ضبط ،والتورق امل�صريف املنظم الذي منعه» على موقعه على �شبكة االنرتنت

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=873:20100105083704&catid=125:20090914122458&Itemid=52
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فعمل امل�صارف الإ�سالمية ب�صيغ التورق والعينة املحظورتني عند الغالبية من الفقهاء والعلماء يدخلها
يف خماطر االئتمان امل�شابهة خللق االئتمان التقليدي ،لأنه با�ستخدام هاتني ال�صيغتني ميكن للم�صرف
�أن يقوم بخلق االئتمان ب�شكل م�شابه للبنوك التقليدية ،خا�صة �إن كانت العملية تتم دون �أي �أثر حقيقي
حيث التورق املنظم ميكن �أن يطبق مع �شركة و�سيطة وهمية فنكون �أمام حالة م�شابهة لتداول الديون
التقليدية .فاالئتمان موجود يف ال�صيغ امل�شروعة التي ذكرت يف املطلب الثاين ،لكنه ائتمان ارتبط ب�سلعة
�أو خدمة ،حتى يف التورق الب�سيط� ،أما يف العينة والتورق املنظم ف�إن ال�سلعة واخلدمة �شكل �صوري
وال�صيغة النهائية هي مال مبال مع زيادة لذلك هو تو�سع يف الدين مع زيادة ،فهو ائتمان �شبيه جدا
(((3
بالقر�ض الربوي �أي باالئتمان مبفهومه التقليدي.

( ((3انظر :د� .سامر قنطقجي ،على موقع �إيكونوميكات:

/http://economicat.com/forums/viewtopic.php?f=153&t=4833
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الخاتمة
مما �سبق يتبني لنا �أن عملية خلق االئتمان تعك�س قدرة امل�صارف على �إ�ضافة نقود جديدة �إىل النقد
املعرو�ض ،وتتم يف امل�صارف التقليدية من خالل عمليات القر�ض والإقرا�ض ويف امل�صارف الإ�سالمية
يف جزء ب�سيط من خالل القر�ض ويف اجلزء الأكرب عن طريق ال�صيغ ال�شرعية كالإجارات وال�سلم
وامل�شاركات وغريها .ويتدخل البنك املركزي ب�أخذ ن�سبة احتياطي قانوين  %25مث ًال من قيمة الودائع
ليحتفظ بها ،وهذه الن�سبة تختلف وف ًقا للأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة يف االقت�صاد ،وهي ن�سبة مربر
�أخذها يف البنوك التقليدية لأنها تربح مبا�شرة من عمليات القر�ض والإقرا�ض ،وغري مربرة يف البنوك
الإ�سالمية ،لأنها ال تتعامل يف الديون وال ت�سرتبح منها .فعند تطبيق �سيا�سة االحتياطي النقدي القانوين
على البنوك الإ�سالمية ،ي�ؤدي �إىل تعطيل جزء من املوارد التي �أودعها �أ�صحابها لغر�ض ا�ستثمارها ،والتي
هي لي�ست ودائع باملفهوم امل�صريف ،بل �أموا ًال مقدمة لال�ستثمار على �أ�سا�س امل�شاركة بالغنم والغرم وهم
متقبلون كامل املخاطرة يف هذا ال�ش�أن ((3( .وبالرغم من �أهمية خلق االئتمان على امل�ستوى االقت�صادي
وم�ستوى البنوك يف معظم �صوره� ،إال �أنها حتمل �سلبيات كثرية فيما يخ�ص زعزعة الأ�سعار وخلق
الأزمات املالية واختالل وظيفة النقود وتكد�سها عند �أفراد قليلني يف املجتمع ،ب�سبب التو�سع يف االئتمان
والتعامل بالربا الوا�ضح ال�صريح يف كل �صوره با�ستثناء احل�سابات اجلارية مما ينذر بخطورة �شديدة
على االقت�صاد �إذا مل يتم تقييده واحلد منه .وذلك على العك�س من امل�صارف الإ�سالمية ،التي تتعامل مع
�أ�صول حقيقية موجودة ،ت�ساهم بحق يف انتعا�ش االقت�صاد وحتقيق التنمية يف املجتمع ،وهذا لي�س فقط
ما ينبغي ت�شجيعه واحل�ض عليه ،بل تخفيف القيود املفرو�ضة عليه من املركزي فيما يخ�ص االحتياطي
القانوين وو�ضع ال�سقوف االئتمانية والتعامل بنف�س الأدوات التي يتعامل بها مع نظريتها التقليدية.
و�أخري ًا ،على امل�صارف الإ�سالمية �أن تبتعد قدر الإمكان عن العقود ال�صورية وال�شكلية واملعامالت غري
امل�شروعة كالتورق املنظم وبيوع العينة والتو�سع يف املرابحة لغري �ضرورة .والله �أعلم
و�صلى الله على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

(� ((3إ�شكاليات تطبيق عقد امل�ضاربة يف امل�صارف الإ�سالمية� ،إبراهيم جا�سم جبار اليا�سري ،العراق :جامعة الكوفة1430 ،هــ 2009ر�سالة ماجي�سرت مقدمة �إىل كلية الإدارة
واالقت�صاد� ،ص133
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المصادر و المراجع

املل ّقب مبرت�ضى ،ال َّزبيدي ،الكويت :مطبعة
حكومة الكويت1409 ،هــ1989م حتقيق:
م�صطفى حجازي ،الطبعة بدون.
7.7تنظيم و�إدارة البنوك :منهج و�صفي حتليلي،
عاطف جابر طه عبدالرحيم ،الإ�سكندرية:
الدار اجلامعية.2008 ،
8.8التورق امل�صريف :درا�سة حتليلية نقدية
للآراء الفقهية� ،سعيد بوهراوة ،جممع الفقه
الإ�سالمي ،جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
بدون �سنة الن�شر بحث قدم للمجمع يف
دورتة التا�سعة ع�شرة بال�شارقة.
9.9التورق ،حقيقته� ،أنواعه الفقهي املعروف
وامل�صريف املنظم� ،إبراهيم فا�ضل الدبو،
جممع الفقه الإ�سالمي ،جدة :منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ،بدون �سنة الن�شر بحث قدم
للمجمع يف دورتة التا�سعة ع�شرة بال�شارقة.
1010توليد ومراقبة االئتمان� :إ�شكال عالق لدى
امل�صارف الإ�سالمية ،زبري ح�سن ،امل�ؤمتر
العاملي ال�سابع لالقت�صاد الإ�سالمي ،جدة،
جامعة امللك عبدالعزيز1429 ،هــ2008م.
1111احل�سابات اجلارية و�أثرها يف تن�شيط
احلركة االقت�صادية ،م�سعود بن م�سعد
الثبيتي ،جملة جممع البحوث الإ�سالمية،
جدة :منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
1212خلق االئتمان ودوره يف الأزمات املالية،

�1.1أثر االئتمان امل�صريف على النمو االقت�صادي
يف اليمن :درا�سة حتليلية قيا�سية للفرتة
1990ــ2001عائد قائد فارع العامري،
الأردن :جامعة الريموك 2003 ،ر�سالة
ماجي�ستري قدمت لكلية االقت�صاد والعلوم
الإدارية بق�سم االقت�صاد.
�2.2أثر �سيا�سة البنوك التجارية االئتمانية على
اال�ستثمار اخلا�ص يف فل�سطني ،جا�سر حممد
�سعيد اخلليل ،نابل�س ،فل�سطني :جامعة
النجاح الوطنية 2004 ،ر�سالة ماجي�ستري
مقدمة �إىل كلية الدرا�سات العليا يف �إدارة
ال�سيا�سات االقت�صادية.
�3.3إ�شكاليات تطبيق عقد امل�ضاربة يف امل�صارف
الإ�سالمية� ،إبراهيم جا�سم جبار اليا�سري،
العراق :جامعة الكوفة1430 ،هــ2009
ر�سالة ماجي�سرت مقدمة �إىل كلية الإدارة
واالقت�صاد.
�4.4أمنوذج عر�ض النقود من وجهة نظر
االقت�صاد الإ�سالمي� ،سامر مظهر قنطقجي،
حماة :مكان الن�شر بدون1431 ،هــ2010م
بحث من�شور على موقع امل�ؤلف.
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