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شكر وتقدير
لك الحمد ربي كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك فلكل بداية نهاية ،
و نحن االن بصدد وضع لمساتنا األخيرة لمذكرة التخرج اتقدم بالشكر الجزيل
إلى األستاذ ,الفاضلة ساعد ابتسام
" لقبولها االشراف على هذه المذكرة و على كل المجهودات التي بذلتها معي .
كما اتقدم بالشكر الكثير إلى االستاذ "عدنان بن ضيف" على ما قدمه لي من
النصح و االرشاد إلثراء هذه المذكرة بالمعلومات وكل الشكر
و االمتنان ألعضاء لجنة المناقشة و الى كل من ساعدني
سواء من قريب أو من بعيد.
ونسأل اهلل أن يوفقنا ويسدد خطانا وأن يؤتنا علما ينفعنا في الدنيا واآلخرة.

ا إلهداء
اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى من علمتني حروف المناجاة ،إلى
تلك الشموع التي ذابت ألجل أن تضيء دروب الحياة،
إلى التي قاسمتني السهر و العناء وكانت ألسقامي خير دواء
"أمي العزيزة"
إلى الذي يكافح من أجل أن يضيء مسيرتنا "أبي الغالي"
إلى الشموس المشرقة بحياتي "أخي عبد الرؤف و اختاي"
و إلى أصدقاء العمر واالخوة
"كريم جودي ،بعيري خالد ،بن تركي دخي ،جغوبي صدام "
والى صاحبة الدعم المعنوي جيهان
و بأخص الى زميلي احمد سالم الذي سهر معي على اتمام العمل
إلى كل األهل واألقارب وكل من ذكرهم قلبي و لم يذكرهم قلمي.

سيف الدين

:ملخص الدراسة
تعالج هده الدراسة موضوع أزمات النظام المالي الدولي التي عصفت بأكبر اقتصاديات العالم وزعزعت استقرار
 وامتدت تداعياتها لتهدد اغراق االقتصاد العالمي بأكمله وتعميق حدة الفقر، أكبر وأعرق األسواق المالية الدولية
والبطالة وفي هذا االطار تم ابراز دور المصارف االسالمية كبديل لتجاوز هذه األزمات التي مصدرها النظام
 بسبب عدم،الربوي وقد كشفت األزمة المالية أن المصارف اإلسالمية هي األقل تضر ار وتأثر بهذه األزمة
 رغم أنها حديثة النشأة إذ أن عمرها لم،تورطها في المشتقات المالية التي كانت السبب الرئيسي في األزمة
.يتجاوز أربعة عقود من الزمن مقارنة بعمر البنوك التقليدية
وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في المنظومة المالية والمصرفية العالمية بتبني
 وكذا الدعوة إلى البديل،المعامالت المالية اإلسالمية القائمة على مبدأ المشاركة في تقاسم األرباح والخسائر
.اإلسالمي الناجح لمواجهة وعالج هذه األزمة
. أزمة الرهن العقاري، المصارف اإلسالمية، التوريق، ازمات النظام المالي:الكلمات المفتاحية

Résumé de l'étude
Cette étude se propose d’apporter une modeste contribution à l’analyse de la crise du système financier
mondial ayant affecte les plus importantes économies capitalistes.
Les banques islamiques comme alternative au traditionnel système bancaire capitaliste pourraient représenter
un facteur de financement fiable et un important vecteur de développement économique

.

La crise financière a révélé que les banques islamiques ont été les moins touchés et influencés par
cette crise, en raison de son implication dans des instruments financiers dérivés, qui était la
principale cause de la crise, même si elle est nouvellement créé. It son âge ne dépasse pas quatre
décennies par rapport aux anciennes banques traditionnelles.
Cette étude a conclu que la nécessité d'un changement radical dans le système financier et
bancaire d'adopter des transactions financières islamiques mondiales basées sur le principe de la
participation dans le partage des profits et des pertes, ainsi que l'invitation à la naissance de
l'alternative islamique à affronter et à la réussite du traitement de cette crise.
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المقدمــــــة العامــــــة

تمهيد
يواجه النظام المالي الدولي مشاكل واضطرابات عديدة ومتعددة تمس مباشرة اقتصاديات الدول بسبب
األزمات المالية المتكررة ،التي تبرز من خالل عدم استقرار األسواق المالية والنقدية وتمتد لتعم كل الجوانب
االقتصادية واالجتماعية .وقد أثبتت األزمة المالية العالمية لعام  2008التي عصفت بأكبر البنوك العالمية
مدى هشاشة النظام المالي والمصرفي الليبرالي الذي يعتمد على أساليب التمويل الربوية والمضاربات المالية.
وهذا ما يؤكد حقيقة عدم صالحية هذا النظام المالي وآليات عمله التي كانت سببا في حدوث في جميع
األزمات المالية واالقتصادية التي عرفها العالم.
وأمام هذه الهزات المالية من حين إلى آخر يسارع قادة ومفكرو النظام الرأسمال إلى البحث عن حلول ظرفية
لترميم الصدع وايجاد بدائل لعلها تقي االقتصاديات من األزمات المتكررة.
واذا كانت المصارف هي اللبنة األساسية لبناء النظام المالي والمحرك األساسي لالقتصاد فإن الضرورة
تقتضي البحث عن بديل للنظام المصرفي الرأسمالي المبني على سعر الفائدة -الربا-يضمن تفادي تأثير
وانعكاسات األزمات المالية وفي المقابل تظهر المؤسسات المالية المصرفية اإلسالمية كبديل حقيقي لتخفيف
من حدة هذه األزمات نظ ار لصمودها أمام كل األزمات السابقة ،ومواجهة تداعياتها.
تعتبر المصارف اإلسالمية مؤسسات مصرفية حديثة النشأة إذ أن عمرها لم يتجاوز أربعة عقود من
الزمن مقارنة بعمر البنوك التقليدية التي تتجاوز ثالثة قرون ،وقد باشرت تلك المصارف أعمالها في بيئة
مصرفية تسيطر عليها الصيرفة التقليدية ،وقد استطاعت منذ نشأتها من تحقيق إنجازات كبيرة من خالل
انتشارها السريع ليس فقط في الدول العربية واإلسالمية بل حتى في الدول الغربية الرأسمالية نفسها كبريطانيا
وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية  ،ولم يقف األمر عند ذلك بل اتجهت البنوك التقليدية نفسها لتقديم خدمات
المصرف اإلسالمية محليا واقليميا وعالميا ،فضال عن حركة التحول للعديد من البنوك والمؤسسات المالية
التقليدية التي لجأت إلى تطبيق المنهج اإلسالمي في المعامالت المالية.
وفيي ظييل هييذه األحييداث هنياك ميين يجييد أن الطيرأل اإلسيالمي حييول األزميية المالييية يحظيى بصييدى واسييع ،ففييي
وقيت تتيوالى فيييه تيأثيرات األزميية المالييية عليى الكثييير ميين البنيوك التقليدييية فييإن تأثيراتهيا علييى المصييارف اإلسييالمية
كانت ضيئيلة مقارنية بيالبنوك األخيرى ،مميا دفيع إليى االهتميام بالصيناعة المصيرفية اإلسيالمية مين قبيل العدييد مين
المؤسسات الماليية العالميية التيي بيدأت بإنشياء فيروع إسيالمية أو بتقيديم منتجيات وخيدمات مصيرفية وماليية متوافقية
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

أ

المقدمــــــة العامــــــة
 .1إشكالية الدراسة:
علييى الييرنم ميين أن البنييوك اإلسييالمية بعيييدة نوعييا مييا عيين تييأثيرات األزميية المالييية إال أنهييا قييد تتييأثر باالرتييداد
المتوقع ألي أزمة ،بحكم أنها جزء من هذه المنظومة وأنها قد تيرتبط بيأي تعيامالت ماليية ميع البنيوك العالميية وليو
بطريقيية نييير مباشيرة ،لييذلك فييالبنوك اإلسييالمية أمامهييا فرصيية إلثبييات وجودهييا وابيراز منتجاتهييا خاصيية بعييد إقبييال
عييدد ميين المؤسس ييات المالييية العالمي يية علييى المنتجييات اإلس ييالمية ،وهييي بحاج يية اليييوم إلييى محفظ يية متنوعيية م يين
األدوات والمنتجييات المالييية التييي تتيييم لهييا المرونيية الكافييية لالسييتجابة لشييتى المتطلبييات التييي تفرضييها المتغي يرات
االقتصيادية ،ألن االقتصيياد العيالمي يبحييث عيين بيدائل وحلييول جديييدة وهيو علييى اسييتعداد لقبيول أطروحييات ونميياذ
مغييايرة لمييا اعتيياد عليييه فييي السييابق للخييرو ميين فيير األزميية ،لييذلك فالفرصيية مهيييأة ا ن أكثيير ميين ذي قبييل لتقييديم
االقتص يياد اإلس ييالمي والمص ييارف اإلس ييالمية كنم ييوذ للتخفي ييف م يين ح ييدة األزم يية المالي يية العالمي يية ،يمك يين طي يرأل
وانطالقا مميا سيبق يتضيم أن اإلشيكالية الميراد معالجتهيا مين خيالل هيذه الد ارسية تكمين فيي طيرأل التسياؤل اليرئيس
ا تي:
ما هو دور المصارف اإلسالمية في معالجة أزمات النظام المالي؟
ولإلجابة على هذا التساؤل المحوري نطرأل مجموعة من األسئلة الفرعية نحاول اإلجابة عليها من خالل
هذه الدراسة:


ما هي أسباب أزمات النظام المالي الدولي وتداعياتها؟



ما هو مفهوم المصارف اإلسالمية؟



ماهي انعكاسات األزمة المالية على المصارف اإلسالمية وكيف تساهم هذه األخيرة في حل المشكالت
المالية واالقتصادية

2ـ فرضيات الدراسة:
على ضوء العرض السابق لإلشكالية الدراسة ولإلجابة عن التساؤالت السابقة يتم صيانة الفرضيات التالية:


إن من أهم أسباب االزمات المالية االعتماد على الديون والمضاربات المالية الفاسدة.



يمكن أن تكون انعكاسات األزمة المالية العالمية إيجابا على المصارف اإلسالمية



يمكين لألسييس والمبيياد التييي تقييوم عليهييا المصييارف اإلسييالمية ان تسيياهم بشييكل ايجييابي فييي عييال األزمييات
المالية العالمية

ب

المقدمــــــة العامــــــة
 .3أهمية الدراسة:


ت ازيييد االهتمييام بالمصييارف اإلسييالمية كونهييا ال تتضييرر باألزمييات المالييية نالبييا ،وأن اإلسييالم أوجييد الحلييول
لكثير من المعامالت واألزمات.

 أهمية المصارف اإلسالمية في الحياة العملية بحيث يالحظ إقبال متزايد وملفت للنظر للمستثمرين فيها.


يحظى موضوع األزمات المالية بالكثير من االهتمام ،وباألخص بعد األزمة المالية العالمية والتي عرفت
بأزمة الرهن العقاري بالواليات المتحدة األمريكية.

 .4أهداف الدراسة:
نسعى من خالل إنجاز هده الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل أساسا في:


إبراز دور آليات النظام المالي الدولي الحالي في تنامي األزمات المالية والمشكالت االقتصادية.



تبيان مدى استجابة آليات المصارف اإلسالمية لطلب التمويل وحل المشاكل المالية التي تواجه البنوك
الربوية.



إبراز التحديات التي تواجه البنوك اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية ومدى استفادتها من دروس
هذه األزمة



إظهار إمكانية وجود بديل لنظام الفائدة الذي يعتبره بعض االقتصاديين معيبا من الناحية االقتصادية.



تحديد معالم العمل المصرفي اإلسالمي مستقبال لتمكينه من انتنام فرص النمو المرتقبة ومواكبة
التطورات العالمية مع مراعاة الضوابط الشرعية لتفادي األزمات

 .5دوافع اختيار الموضوع:
يعود دافع اختيار هذا الموضوع إلى عدة أسباب ما يلي:


الرنبة الشخصية في دراسة الموضوع



أن موضوع المصارف اإلسالمية يكتسي طابع االهتمام الكبير حتى من الدول الغربية



محاولة المساهمة في النقاش القائم حاليا حول دور المصارف اإلسالمية في عال األزمات المالية.

ج

المقدمــــــة العامــــــة
 .6المنهج المتبع في البحث:
لإللمام بكل جوانب الدراسة ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة نتبع المناهج التالية:
المنهج الوصفي التحليلي :لطرأل الدراسة بصورة شاملة اعتمدنا في دراسة الموضوع على المنهج
الوصفي التحليلي والذي يقوم على أساس تحديد المشكلة وتحليلها من خالل التعرف على طبيعة أزمة النظام
المالي وأسبابها وتحليل الرؤى المستقبلية لعمل المصارف اإلسالمية وتطورها ،لغرض تحديد مدى نجاعة
الحلول المقدمة من النظام اإلسالمي ألزمة الرهن العقاري.
المنهج دراسة حالة :إلخضاع ما استخلصناه من الدراسة عن طريق دراستنا ألزمة النظام المالي
(ازمة الرهن العقاري األمريكية).
 .7الدراسات السابقة:
تحديدا ،ومع ذلك فقيد تيم االسترشياد
لوحظ أن هناك مجموعة في الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع
ً
بالدراسات التالية:


دراسة :مصطفى العرابي ،عبد العزيز عبدوس ،تحت المعنون :إنعكاسات األزمة المالية العالمية على
المصارف اإلسالمية ،الملتقي الدولي حول االقتصاد اإلسالمي( :الواقع …..والرهانات المستقبل) ،معهد
العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير ،المركز الجامعي نرداية ،يومي  32-32فيفري .3122
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة تأثر البنوك اإلسالمية بأزمة الرهن العقاري والبنوك التقليدية نير أن التأثر
كان محدودا مقارنة بالبنوك التقليدية ،هذا الفارق في التأثر بأزمة الرهن العقاري يرجع حسب هذه الدراسة
ألن البنوك اإلسالمية ال تتعامل بأسعار الفائدة وال المشتقات المالية وهو ما عاد عليها باإليجاب مقارنة
بالبن وك التقليدية ،كما تناولت التحديات التي تواجه البنوك اإلسالمية التي يكون التصدي لها بمثابة إطار
جديد لتطوير الصناعة المالية اإلسالمية وضمان النمو المستدام والمتوازن لها بعد األزمة.



هناك مقالة للدكتور السعيد دراجي بعنوان" :األزمة المالية العالمية وأثارها على االقتصاد العربي والبديل
التمويلي اإلسالمي" ،الملتقى الدولي حول :أزمة النظام المالي وبديل البنوك اإلسالمية  ،كلية ا داب
والعلوم اإلنسانية ،جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة ،يومي  7-6أفريل .9002
وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في المنظومة المالية والمصرفية العالمية بتبني
المعامالت المالية اإلسالمية القائمة على مبدأ المشاركة في تقاسم األرباأل والخسائر( الغنم بالغرم).

د

المقدمــــــة العامــــــة


الدراسة التي أجراها :صالم مفتاأل ،فريدة معارفي ،بعنوان :قراءة في األزمة المالية العالمية  -رؤية

شرعية إسالمية ،-الملتقى الدولي حول  :أزمة النظام المالي و بديل البنوك اإلسالمية ،كلية ا داب والعلوم

اإلنسانية ،جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة ،يومي  7-6 :أفريل .3112
والت ييي تي ييم مييين خاللهي ييا التطيييرق إلي ييى أزمييية الي ييرهن العقييياري مي يين حي ييث مفهومهي ييا وأس ييبابها وتي ييداعياتها علي ييى
االقتصيياديات ،كمييا تييم التطييرق لألزميية ميين منظييور إسييالمي ،وميين ثييم تقييديم صييي التمويييل اإلسييالمية كبييديل
مقترأل لألزمة.


الدراسة التي اجرها كمال رزيق ،عبد السالم عقون ،التمويل اإلسـالمي كبـديل إلدارة األزمـة الماليـة الراهنـة،
الملتقييى الييدولي حييول :أزميية النظييام المييالي وبييديل البنييوك اإلسييالمية ،كلييية ا داب والعلييوم اإلنسييانية ،جامعيية
األمير عبد القادر ،قسنطينة ،يومي 7-6:أفريل 9002



الد ارسية سييمير الشيياعر ،مــآ اثــار األزمــة الماليــة العالميــة علــى المصــارف والمصــارف اإلســالمية ،التييي تييم
إعطاء النظام المصرفي اإلسالمي نمود لنضام التقليدي ،لملتقى الدولي الثاني حول :األزمية الماليية الراهنية
والبييدائل المصيرفية( النظييام المصييرفي اإلسييالمي نموذجييا) ،معهييد العلييوم االقتصييادية وعلييوم التسيييير ،المركييز
الجامعي خميس مليانة ،يومي  6-5ماي .9002

 .8مخطط الد ارسة:
لكي نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية المطروحة انطلقنا من تقسيم الدراسة إلى :
مقدمة عامة نتناول فيها اإلشكالية والفرضيات ،باإلضافة إلى أهمية وأهداف الدراسة وكذلك المنهج واألدوات
المستخدمة في الدراسة ،كما تناولنا فيها الدراسات السابقة.
وقد قسمنا الدراسة إلى ثالث فصول :
الفصل األول بعنوان :مفاهيم حول النظام المالي الدولي وتحليل ظاهرة االزمات ،تناولنا فيه مفاهيم حول النظام
المالي الدولي ،وتحليل ظاهرة األزمات المالية أسبابها وتداعياتها.
الفصل الثاني بعنوان :اإلطار النظري للمصـارف االسـالمية ،تناولنيا فييه التموييل االسيالمي ،المصيارف اإلسيالمية
وآليات التمويل اإلسالمي وهي قائمة على أساس المشاركة البيوع ،اإلجارة ،وصي التمويل االخرى
الفصل الثالث بعنوان :واقـع ودور المصـارف اإلسـالمية فـي ظـل األزمـة الماليـة  2008تنولنيا فيي االزمية بنظيرة
إس ييالمية و ت ييأثر المص ييارف اإلس ييالمية باألزمييية المالي يية العالميييية م يين خ ييالل الوقيييوف أم ييام مقوم ييات المصيييارف
اإلسالمية التي تحد من وقوعها فيي األزميات ،باإلضيافة إليى التحيديات التيي تواجيه المصيارف اإلسيالمية فيي ظيل
األزمة المالية العالمية..
ه
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تمهيد:
لقد شهد االقتصاد العالمي العديد من األزمات واالنهيارات المالية كان معظمها بسبب المضاربات ،بدءا
بإنهيار البورصة األميركية عام  1929الذي جاء إيذانا بحلول الكساد الكبير ،باإلضافة إلى أزمة الديون
العالمية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي التي تبعتها سلسلة من األزمات المالية الحادة وخاصة في
اقتصاديات األسواق الناشئة كأزمة المكسيك  95-94واألزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 1997
وأزمات أخرى محلية عديدة.
وتكون األزمات في البداية إقليمية وتصيب أسواق واسعة ثم تتحول إلى أزمات عالمية يصعب عالجها
ولها آثار حادة تمتد لفترة طويلة من الزمن وهو ما يحصل حاليا في السوق األمريكية ،وتعتبر األزمة المالية
العالمية لعام  2008-2007التي تمثل امتدادا ألزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية أحد أقوى
األزمات المالية من حيث عمقها ومدى انتشارها العالمي ،خاصة بعدما ثبت عجز النظام االقتصادي العالمي
على احتوائها والتخفيف من آثارها بشكل سريع وفعال .إذ أنه لم تكف لحله إلى حد اآلن جميع التعديالت
الهيكلية التي حدثت في بنية النظام الرأسمالي وتخليه عن أهم مبادئه .وهو ما سنتعرض له في هذا الفصل من
خالل المباحث اآلتية:
المبحث األول :اإلطار النظري للنظام المالي.
المبحث الثاني :تحليل ظاهرة أزمات النظام المالي الدولي.
المبحث الثالث :أزمة النظام المالي  8002أسبابها وسبل معالجتها.
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المبحث األول :اإلطار النظري للنظام المالي.
يجم ععع النظ ععام الم ععالي الهيئ ععات المالي ععة المتمثل ععة ف ععي البن ععوك ،ص ععناديق التوظي ععف وش ععركات الت ععأمين وك ععذلك
األسواق المالية وسوق الصرف النقدي ،ويجمع كذلك نظام المدفوعات وطرق التنظيم والمراقبعة واإلطعار التشعريعي
لعمليات الهيئات واألسواق .ويعمل النظام المالي بالسماح لبعض األعوان خالل فترة زمنية معينة بالحصعول علعى
موارد التمويل ولآلخرين باستخدام وتوظيف مدخ ارتهم وفق تكنولوجيا النظام المالي وتركيبته ومكوناته.
المطلب األول :مفهوم النظام المالي:
إن د ارسععتنا لماهيععة النظععام المععالي ومكوناتععه هععي التعععرف علععى شععبكة مععن األس عواق والم سسععات الماليععة
المختلفعة ،والتععي تعتحكم فععي اإلنتععال التبعادل الحععر ،وحيععازة األصعول واألدوات الماليععة المختلفععة حيعث يظهععر لنععا
من خعالل االخعتالف فعي تركيبعة النظعام المعالي معن دولعة ألخعرى .وهنعاك ععدة محعاوالت لتحديعد ماهيعة النظعام
المالي وطبيعته لعل أهمها:
أوال :تعريف النظام المالي
تعريف ":1النظام المالي شبكة من الم سسات المالية) مصارف ،مصارف تجارية ،جمعيات
البناء....الخ) ،واألسواق (سوق المال ،البورصة) التي تتعامل بعدة أنواع من السندات المالية.
( ودائع مصرفية ،سندات خزينة ،أسهم ...الخ) التي تسهل تمويل النقود واقتراض األموال واقراضها

.1

تعريف " :2يتكون النظام المالي من الترتيبات التي تستخدم لخلق وتبادل الحقوق النقدية ،أي الحق في
تلقي النقود أو أي أصول أخرى".2
ثانيا :تحديد المفاهيم األساسية حول النظام المالي
 .1النظام النقدي :يمكن تعريف النظام النقدي على أنه مجموعة السياسات والقواعد والم سسات المنظمة
لش ون النقد بما في ذلك تحديد أنواع النقود المتبادلة والقاعدة المتبعة والقواععد المنظمعة إلصدار النقود والسعر
القانوني الذي تسبغه الدولة على مختلف أدوات الوفاء وحسب البيان الوارد في الشكل ( ،)1النظام النقدي يشمل
السلطات النقدية إضافة إلى بنوك الودائعع النقدية ،ويمثل السلطة النقدية وبنوك الودائع النقدية.
 .8النظام المصرفي :يشمل السلطات النقدية وبنوك الودائع النقدية ،وم سسات مالية غير مصرفية.

3

 - 1عبد الرحمان بن الشیخ ،اتجاھات تقییم استقرار النظام المالي في اإلطار العولمي الجدید .دراسة حالة الجزائر .مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ،كلیة العلوم
االقتصادیة وعلوم التسییر ،قسم العلوم االقتصادیة ،تخصص تحلیل اقتصادي ،السنة  ،2009\2008ص .21
 - 2نفس المرجع ص .22
 -3عبد الرحمان بن الشیخ ،مرجع سابق ،ص .81
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الفصل األول

 .3المؤسسات المالية غير النقدية :مثل م سسات التأمين ....الخ ،ويشمل م سسات مالية غير مصرفية
وم سسات أخرى شبه نقدية.
 .4القطاع المالي :تنضوي تحته السلطات النقدية ،بنوك الودائع النقدية ،م سسات مالية غير مصرفية،
م سسات أخرى شبه نقدية.
 .5النظام المالي :يمثل المناطق المبينة ،من بنوك الودائع النقدية ،م سسات مالية غير مصرفية،
م سسات أخرى شبه نقدية.

1

الشكل رقم ( :)1يوضح هيكل القطاع المالي حسب دليل اإلحصائيات المالية والنقدية

السلطات النقدية

بنوك الودائع النقدية

بقية القطاعات

م سسات مالية غير
مصرفية

م سسات

أخرى شبه نقدية

المصدر :ف اد مطأطلة :النظام المالي واصالح أدوات السياسة النقدية ،رسالة ماجستير ،غ.منشورة ،كلية العلوم اإلقتصادية
وعلوم التسيير جامعة الجزائر1997/1991 ،م ،ص .02

 -1عبد الرحمان بن الشیخ ،مرجع سابق ،ص .28
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المطلب الثاني :مكونات وعناصر النظام المالي:
يتألف النظام المعالي معن العناصعر الرئيعسية التاليعة :المتعاملين ،واألسواق ،واألدوات ،ومن أهم
المتعاملون فيه نجد كل من المعستثمرين والمقترضعين والمشاركين.
أوال :المتعاملون
يشكل المتعاملون أحد الركائز األساسية ألي نظام مالي محلعي كعان أو دولعي ،ويتشكل المتعاملون في ظل
النظام المالي من كل من المستثمرين والمقترضين والمشاركين:
 .1المستثمرون :المستثمرون هم األفراد والم سعسات العامعة والخاصعة ،وحكومعات العدول ،والمنظمات
والهيئات الدولية واإلقليمية.
المستثمر هو ذلك الشخص الذي يمتلك أرصدة فائضة من المال يرغعب فعي توظيفهعا؛ بصرف النظر عن
طبيعته القانونية ،ويشير التوظيف المالي الذي يقوم به المستثمر ،إلى االستثمار في األوراق المالية كاألسهم
والسندات ،أو غيرها من أدوات االستثمار المالي التي تدر عائدا ماليعا لصاحبها ،و يشار إلى االستثمار المالي
على ذلك التوظيف الحقيقي ل صاحب المال على المعستوى الجزئي ،أما على المستوى الكلي فإن توظيف األموال
في شراء أحعد األصعول الماليعة ال يععد إستثما ار حقيقيا من وجهة نظر المجتمع ،حيث أنه يعبر عن عملية نقل
لملكية هذه األصول الماليعة من شخص إلى شخص أخر ،أما االستثمار الحقيقي فيقصد به توظيف األموال في
شعراء أصعول اآلت ومعدات وانشاءات جديدة بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية الفعلية للمجتمع أو المحافظة عليها
حقيقيا.
إستثمار
ًا
عن طريق ما يسمى باإلستثمار اإلحاللي وهو بدوره يعد
ً

1

 .2المقترضون :وهم األفراد والم سسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمعات والهيئات

الدولية واإلقليمية ،ويتعامل ه الء المقترضون في إطار النظام المالي الدولي عن طريعق الحصول على القروض
من أسواق المال العالمية أو بطرح سندات للبيعع فعي هعذه األسعواق ،أو باإلقتراض المباشر من الم سسات
المصرفية أو المنظمات الدولية أ ومن الحكومات المختلفة ،إذ يعتم الحصول على األموال من المصادر المختلفة
بهدف توظيفها في إستثمارات حقيقية والقيام بإنعشاء المصانع والمشروعات الجديدة .
وتأخذ األموال في إطار النظام المالي الدولي إتجاهين ،األول تتعدفق فيعه األمعوال معن المدخرين إلى
المقرضين ،والثاني تتدفق فيه العوائد واألرباح من المقرضين إلى المدخرين.

 -1عبد الرحمان بن الشیخ ،مرجع سابق ،ص.83-88

10

مفاهيم حول النظام المالي الدولي وتحليل ظاهرة األزمات

الفصل األول

 .3المشاركون -:يسمى المشاركون في النظام المالي بالسماسرة والوسطاء العذين يتععاملون فعي األسواق
لحساب الغير أولحسابهم؛ مثل المصارف ،م سسات اإلدخعار واإلقتعراض ،وشعركات التمويل ،والصناديق
المشتركة ل سوق النقد ،والم سسات التعاقدية مثل شركات التعأمين وصعناديق الضمان اإلجتماعي ،وبنوك
اإلستثمار باإلضافة إلى المنظمات الدولية واإلقليمية المختلفة والشركات متعددة الجنسيات ،واألفراد .ويقوم
المشاركون بالتعامل في األسواق المالية الدولية بهدف إسعتثمار األموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على
عضا يحعصلون معن األسواق المالية على قروض ،أوتمكنهم العملية من طرح سندات
هذه األموال ،وبالمقابل أي ً

دولية في هذه األسواق. 1
ثانيا :األسواق

تعد األسواق المالية الدولية والمحلية الشبكة األساسية التي تتحرك في فضائها ر وس األموال المتنقلة بين
المقرضين وطالبي القروض ،بقصد تحقيق أقصى عائد إسعتثماري معن هعذه األموال ،وتنقسم أسواق المال من
حيث أدوات اإلستثمار إلى األشكال التالية:
 .1أسواق رأس المال -:من خالل هذا النوع من األسواق يتم تداول أدوات التمويل طويلة األجعل ،أي
التي تك ون مدتها أكثر من سنة ،ومن أهم األدوات التي يتم تداولها في هاته السوق ،نجد األسهم والسندات.
وتكمن أهمية هذه األسواق في تشجيع اإلستثمار الرأسمالي ،وتقديم تمويل طويل األجعل إلى مشاريع تحتال إلى
فترة طويلة قبل أن تبدأ في إعطاء مردود.

2

ويعبر عن سوق رأس المال بالبورصة  ،فهي سوق يتم فيها بيع وشراء ر وس أموال الشركات أوالسلع
المعدنية أو المحصوالت الزراعية المختلفة ،وتنقسم سوق ر وس األموال إلى قسمين:
أ .سوق إصدار األوراق المالية (السوق األولية) ،التي يتم في نطاقها التعامل مع األوراق المالية عنعد
إصدارها ألول مرة ،وذلك عن طريق ما يسمى باالكتتاب ،سواء تعلق ذلك بإصدار األسعهم عنعد تأسيس
الشركات أو عند محاولة زيادة رأسمالها ،أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة األجل ،واالكتتاب
عاما بطرح كل أو بعض أسهم الم سسات على
ًا
في األسهم قد يكون
مقصور على الم سسين ،وقد يكون ً
فغالبا ما يكون عامًا ،حيث يتم اللجو إلى الجمهور لالكتتاب
الجمهور لالكتتاب فيها ،أما االكتتاب في السندات ً
في السندات.

 -1عبد الرحمان بن الشیخ ،مرجع سابق ،ص83
 -2نفس المرجع ،ص . 84-83

11

الفصل األول

مفاهيم حول النظام المالي الدولي وتحليل ظاهرة األزمات

ب .سوق تداول األوراق المالية (السوق الثانويعة) ،ويتم في نطاقها التعامل على االوراق المالية التي سبق
إصدارها في السوق األولية وتعم االكتتعاب فيها ،ويشمل تداول هذه األوراق بالسوق الثانوية البيع والشراء بين
حاملهعا وأي معستثمر آخعر ،ويكون عائد البيع لصالح حاملي األوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع سواء
كان خسارة أو ربحًا ،وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتسمى "البورصة" ،أو تكون غير منظمعة ،ويعتم تعداول
األوراق المالية خارل البورصة ،وذلك من خالل البنوك والصيارفة وسماسرة األوراق المالية.
 .2أسواق النقد :وهي أسواق إستثمار األموال قصيرة األجل ،التي ال يتجاوز تعاريخ إسعتحقاقها األوراق
المالية المتداولة فيها السنة الواحدة ،أي تكون أقل من سنة ،وتوفر هاته األسواق الفرصعة للمقترضين بالحصول
على القروض قصيرة األجل ،وكذلك توفر الفرصة لهم بالحصول على درجة من األمان بإستثمار أموالهم في
أصول مالية ذات سيولة مرتفعة.


هاما في الحياة االقتصادية ،ويمكن حصر أهم أدوارها في تنمية اإلدخار وتشجيع
ت دي البورصة ًا
دور ً
اإلستثمار في األوراق المالية ،وخدمة اإلقتصاد الوطني



المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق.



المساهمة في دعم االئتمان الداخلي والخارجي ،وتحويل األموال بين الفئات.



المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجاالت األكثر ربحية.
تنقسم أنواع الم سسات العاملة في أسواق المال ،إلى مجموعتين :األولى ،تشمل الم سسات التي تعمل

في سوق النقد .والثانية ،تشمل الم سسات التي تعمل في سوق رأس المال .

1

ثالثا :األدوات:
إن األدوات المالية المتعامل بها تختلف حسب نوعية السوق ،ففي السوق النقدي يعتم التعامل بأدوات مالية
قصيرة األجل ،مثل أذونات الخزينعة ،شعهادات اإليعداع القابلعة للتعداول ،والقبوالت المصرفية ،إتفاقيات إعادة
الشراء ،األوراق التجارية ،قرض فائض اإلحتياطي اإللزامي ،أما في سوق ر وس األموال ،فإن أدوات اإلستثمار
فيه تكون طويلة األجعل مثعل األسعهم التعي تصدرها الشركات الصناعية والتجارية ،والسندات التي تطرح لالكتتاب
فيها من طرف العشركات كذلك ،أو مثل السندات التي تطرحها الحكومات في الدول المختلفة في أسواق رأس
المال المحليعة ،باإلضافة إلى الرهونات العقارية.2

 -1عبد الرحمان بن الشیخ ،مرجع سابق ،ص83
- 2نفس المرجع ،ص.85
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أحيانا بمعنى "حصة" في رأس معال شعركة ،وتميل األسهم
إن األسهم تمثل ملكية ما ،ويتم اإلشارة إليها
ً

لإلرتفاع في القيمة بمرور الوقت ،كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنعواع اإلستثمار األخرى على
المدى الطويل ،ورغم ذلك فإن األسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبعر من األدوات المالية األخرى ،أما
السندات ،فهي عبارة عن قعروض يقعدمها المعستثمرون إلعى الم سسات والحكومات ،حيث يقوم المستثمر
بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما ،وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة على
أيضا على مبلغ إستثماره األصلي –المبلغ األساسي أو سعر
األموال التي تحتاجها ،كما يحصل المستثمر ً

إصدار السندات -الذي يعستحق فعي نهاية أجل محدد ،ويمكن إصدار السندات لفترة تصل إلى ثالثين عامًا،
ويتم تصنيفها حسب جودتها أو إحتماالت تسديد قيمتها.
نره
وتختلف تركي بة النظام المالي المحلي من دولة إلى أخرى ،ومن نماذل هذا االختالف معا يمكننا أن ا
مثال في نموذل الهيكل المالي األوروبي ،حسب تقديم النظام األوروبعي للحعسابات االقتصادية المندمجة والذي
أُستُ ِ
وحي إلى حد كبير من نظام األمم المتحدة ،مع بعض التعديالت التي تعستهدف مالءمتعه معع الم سسات
األوروبيعة ،ومعن التعريفعات اإلحعصائية المتبنعاة معن طعرف م سعسة النقعد األوروبية يظهر على الشكل التالي:


البنك المركزي الوطني ،والبنك المركزي لمنطقة األورو.



م سسات القرض المقيمة(تقبل الودائع وتقدم القروض).



الم سسات المالية األخرى المقيمة التي يمكنها قبول الودائع من غير الم سسات المالية النقدية.

 -1عبد الرحمان بن الشیخ ،مرجع سابق ،ص.81
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المطلب الثالث :النظام المالي الدولي:
لقععد تطععور النظ ععام المععالي ال ععدولي بشععكل كبيععر فععي أواخععر الق ععرن  19خععالل الموجععة الحديثععة األولععى م ععن
العولمة االقتصادية التي تمثلت فعي إنشعاء البنعوك المركزيعة والمعاهعدات المتععددة األطعراف والمنظمعات الحكوميعة
الدوليععة الراميععة إلععى تحسععين الشععفافية والتنظععيم ،وفعاليععة األسعواق الدوليععة حيععث ينععدرل ضععمن اتجععاهين نظععام مععالي
دولي تقليدي (ربوي) ونظام مالي دولي إسالمي (الربوي).
أوال :مفهوم النظام المالي الدولي التقليدي:
لم يتخذ النظام المالي مفهوما موحدا بل يختلف من اقتصادي إلى آخر ومنها:
تعريف ":1يقصد به مجموع القواعد األساسية التي تنظم عالقات العدول فعي الميعدان المعالي ،والمجسعدة فعي
الم سسات المالية التي أصبحت تخضع في معامالتها للقواعد العامعة المحعددة فعي اتفاقيعات بعروتن وودز ،ويمكعن
اعتبععاره نتيجععة مععن نتععائج الحععرب العالميععة الثانيععة ألنععه أنش ع بععدافع التغلععب علععى الصعععوبات التععي كانععت تعتععرض
المبادالت الدولية في مجال المدفوعات الخارجية والصرف في فترة ما بين الحربين".
وتعرف منظمة الصحة العالمية  whoالنظام المالي الدولي بأنه " مجموعة من الترتيبات الرسمية
والقانونية المختلفة التي تحكم التدفقات المالية الدولية في شكل قرض االستثمار والمعدفوعات للسعلع والخعدمات
والفائدة وتحويالت األرباح.1
تعريف  :2هو اإلطار الذي يتحكم في جميع أنحاء العالم بين االتفاقيات القانونية والم سسات
والفعاليععات االقتص ععادية الرسععمية وغي ععر الرسععمية الت ععي تسععهل مع ععا التععدفقات الدولي ععة لععر وس األمع عوال ألغع عراض
االستثمار ولتمويل التجارة ".2
ما يمكن استنتاجه من التعريفين السابقين أن:3
 النظام المالي هو شبكة من األسواق والم سسات المالية.
 النظام المالي يسهل التمويل واالستفادة من المدخرات والفوائض المالية.
 تتم في وجود النظام المالي عمليات اإلقراض واالقتراض.
 تظهر من خالل النظام المالي األطر التشريعية لعمل الم سسات المكونة لها.
.
 - 1أسماء سعد الدین ،النظام المالي العالمي -صندوق النقد الدولي ،-انظر الموقع :moc.lasrmla.wwwبتاریخ .0261/20/61
 -2عبد المطلب عبد الحمید ،النظام االقتصادي العالمي الجدید وآفاقھا المستقبلیة بعد األزمة االقتصادیة ،الشركات العربیة المتحدة للتسویق
والتوریدات ،القاھرة ،مصر  ،2010ص.58
 - 3عبد الرحمان بن الشیخ ،اتجاھات استقرار النظام المالي في اإلطار العولمي الجدید – دراسة حالة الجزائر ، -مرجع سابق ،ص .21
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ثانيا :مفهوم النظام المالي اإلسالمي:
 .1تعريف النظام المالي االسالمي:

النظام المالي اإلسالمي هو "نظام بعيد عن سعر الفائدة الربوي والقائم على معدل العربح كعأداة فعالعة إلدارة
النشععاط االقتصععادي المعاصععر ،والععدي يسععتند إلععى القيععام باسععتثمار حقيقععي لتوسععيع القاعععدة اإلنتاجيععة ولععيس علععى
أساس استثمار مالي قوامه المضاربة ،أو المقامرة أو االستغالل أو الفساد".1
وه ععو أيض ععا مجموع ععة م ععن الم سس ععات والقع عوانين واألنظم ععة والتقني ععات الت ععي ي ععتم م ععن خالله ععا ايج ععاد وتب ععادل
األصععول الماليععة ،ويععتم مععن خاللهععا انتععال وتوزيععع الخععدمات الماليععة وتخصععيص األم عوال بنععاءا علععى العائععد المتوقععع
لالس ععتثمار ،وذل ععك عل ععى ض ععوء أحك ععام الشع عريعة اإلس ععالمية ،بهع عدف تحقي ععق التش ععغيل األمث ععل للمع عوارد االقتص ععادية
وتحقيق الرفاهية للمجتمع.

2

ثالثا  -خصائص النظام المالي اإلسالمي :
تتمثل أهم خصائص النظام المالي اإلسالمي في النقاط الموضحة في الجدول في الشكل التالي:

3

الشكل رقم ( :)8يوضح خصائص النظام المالي
خصائص النظام
المالي اإلسالمي
تحريم الفائدة

تحريم كنز المال
توافق مصادر األموال

الغنم بالغرم -المشاركة

واستخداماها مع الشريعة
االسالمية

تحريم المقامرة

حرمة العقود
المصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على:

عبد القادر بريش ،زھ ير غراية  ،دور األدوات المالية  ،االسالمية في تجنب الوقوع في األزمات االقتصادية في األسواق المالية-
دراسة حالة سوق رأس المال لدولة ماليزيا كنموذل ،-الملتقى الوطني التاسع حول أداة سعر الفائدة وأثرھا على األزمات  ،دار
بهاء الدين للنشر والتوزيع ،جامعة  20أوت 1955سكيكدة  ،الجزائر ،الجزء الثاني ،بتاريخ 10/09ماي2011

 - 1فاطمة الزھراء رقایقیة ،اقتصادیات معاصرة  ،دار زھران للنشر ،األردن  ،2013،ص .14
 - 2عبد القادر بریش  ،زھیر غرایة  ،دور األدوات المالیة  ،اإلسالمیة في تجنب الوقوع في األزمات االقتصادیة في األسواق المالیة -دراسة حالة سوق
رأس المال لدولة مالیزیا كنموذج ،-الملتقى الوطني التاسع حول أداة سعر الفائدة وأثرھا على األزمات  ،دار بھاء الدین للنشر والتوزیع ،جامعة 20
أوت 1955سكیكدة  ،الجزائر ،الجزء الثاني ،بتاریخ 10/09ماي، 2011ص.335
 - 3نفس المرجع ،ص.355
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ويقوم النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي على مجموعة من المبادئ واألسس التي تحقق له األمن
واألمان واالستقرار وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية ومن أهم
هذه القواعد:1

•

يقوم النظام المالي اإلسالمي على مبدأ التسعيير علعى المقتعرض العذي يعجعز ععن تسعديد دينعه ،كمعا جعاء فعي
قوله تعالى" واذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون".

•

حرمت الشريعة اإلسالمية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين.

•

قيامه على قاعدة الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي لألموال والموجودات.

•

حرمت الشريعة اإلسالمية كل عقود التمويل االسعتثمار القائمعة علعى التمويعل بعالقروض بفائعدة .وكعذلك نظعام
المشععتقات الماليععة التععي تقععوم علععى معععامالت وهميععة يسععودها الجهالععة والمقععامرة والتععي تعتبععر مععن األسععباب
الرئيسة ألزمة النظام المالي الحالي.

 - 1عمر یاسین محمود خضیرات ،األزمة االقتصادیة والمالیة الراھنة  2008وموقف االقتصاد اإلسالمي منھا ،ورقة بحثیة مقدمة في بحوث
المؤ تمر العلمي الحادي عشر حول األزمات االقتصادیة المعاصرة أسبابھا وتداعیاتھا وعالجھا ،كلیة الشریعة ،جامعة جرش ،األردن 16/14،دیسمبر
 ،2010ص .641
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المبحث الثاني :مظاهر أزمات النظام المالي الدولي
سعنتطرق فعي هعذا المبحعث إلعى تحليععل مفهعوم أزمعات النظعام المعالي معن خععالل التعريعف هعذا المفهعوم وذكعر أهععم
األسباب الم دية لها وعرض كعل أنواعهعا وخصائصعها .ثعم تسعليط الضعوء علعى أزمعة النظعام المعالي الحعالي معن
حيث األسباب والمظاهر وسبل معالجتها.
المطلب األول :مفهوم أزمات النظام المالي الدولي وخصائصها
إن التطععورات المتسععارعة التععي يشععهدها هععدا العصععر وفععي ظععل االضععطراب االقتصععادي والسياسععي واالجتمععاعي
العذي يسععيطر .فععإن األزمعات أصععبحت شععيئا متوقععا فععي أي زمععان ومكعان ومععن هنععا أصعبح النظععام المععالي مهيئععا
دائما لمثل هده األزمات.
أوال :مفهوم األزمة
تع ععرف األزم ععة بص ععفة عام ععة م ععن الناحيع عة االجتماعي ععة عل ععى أنهع عا " توق ععف األح ععداث المنظم ععة والمتوقع ععة،
واضطراب العادات والعرف ،مما يستلزم التغير السليم إلعادة التوازن ولتكوين عادات جديدة أكثر مالئمة ".1
كما تعبر األزمة عن " لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي أصيب بها مشكلة بذلك صععوبة
حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة ،2وبذلك فهي تتعلق ببعدين هما:

•

التهديد الخطير للمصالح واألهداف الحالية والمستقبلية.

•

الوقت المحدد المتاح التخاذ القرار المناسب لحل األزمة.
أما من الناحية االقتصادية فإن األزمعة هعي " ظعاهرة تععرف بنتائجهعا ،ومعن مظاهرهعا انهيعار البورصعة:

وحدوث مضاربات نقدية كبيرة ومتقاربة ،وبطالة دائمة".3

 -1بن عزوز بن علي ،األزمة المالیة العالمیة مظاھرھا وسبل معالجتھا  ،منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ،جامعة األمیر عبد القادر للعلوم
اإلسالمیة ،الملتقى االقتصادي األول ،أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبدیل البنوك اإلسالمیة ، ،2009 ،ص .09
 - 2عبد السالم جمعة ،زاقود ،إدارة األزمات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید ،دار زھران للنشر والتوزیع ،2013 ،األردن ،ص.25
 - 3صالح مفتاح ،فریدة معارفي ،أزمات النظام المالي العالمي وبدیل البنوك اإلسالمیة ،الملتقى الدولي الثاني حول األزمة المالیة الراھنة والبدائل المالیة
والمصرفیة للنظام المصرفي اإلسالمي نموذجا ،المركز الجامعي بخمیس ملیانة  ،یومي  6/5ماي  ،2009ص .04
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وتع ععرف األزم ععة المالي ععة بش ععكل خ ععاص عل ععى أنه ععا" :انهي ععار ف ععي األسع عواق مص ععحوبا بفش ععل ع ععدد كبي ععر م ععن
المنظمات المالية وغير المالية ،مع انكماش حاد في النشاط االقتصادي الكلي".1
فاألزمععة الماليععة هععي :انخفععاض حععاد فععي أسعععار األصععول الماليععة يععنجم عععن عععدم التفاعععل واالنسععجام بععين
السياسة المالية والنقدية وسياسات االستثمار مما ي دي لفوضى اقتصادية وافالس العديعد معن المصعارف وشعركات
التأمين والوساطة والى انخفاض معدالت النمو االقتصادي".2
كمععا عرفععت أيضععا بأنه عا " :االنهيععار المت عزامن لمجموعععة مععن الم سسععات الماليععة المترابطععة ،بسععبب محاولععة
المستثمرين ،المضاربين ،المقرضين ،والمودعين تصفية أصولهم".3
من مجمل المفاهيم المقدمعة نسعتخلص التعريعف اآلتعي لألزمعة الماليعة" :هعي تلعك التذبعذبات التعي تع ثر كليعا
أو جزئي ععا عل ععى مجم ععل المتغيع عرات المالي ععة ،حج ععم اإلص ععدار أس عععار األس ععهم والس ععندات ،وك ععذا اعتم ععادات الودائ ععع
المصرفية ،ومعدل الصرف".4
ثانيا :خصائصها:
هنعاك مجموععة معن الخصعائص تشعترك فيهعا كعل األزمعات مهمعا اختلعف شعكلها ،ويمكعن أن نلخعص بعضععها
فيما يأتي:5

•
•

حدوثها بشكل عنيف ومفاج  ،واستقطابها الهتمام الجميع.
نقععص المعلومععات الكافيععة عنهععا وعععدم وضععوح الر يععة فععي كثيععر مععن األحيععان ممععا يشععكل عائقععا أمععام صععانع
القرار.

•

إن مواجهععة األزمععة يسععتدعي درجععة عاليععة مععن الععتحكم فععي الطاقععات واإلمكانيععات وحسععن توظيفهععا فععي إطععار
تنظيمععي يتسععم بدرجععة عاليععة مععن االتصععاالت الفعالععة التععي ت ع من التنسععيق والفهععم الموحععد بععين األط عراف ذات
العالقة.

•

سيادة حالة من الخوف من آثار األزمة وتداعياتها.

•

تشابك وتداخل عناصرها ،وأسبابها ،وقوى المصالح المتعارضة بين التأييد والمعارضة.

 -1كمال رزیق ،عبد السالم عقون ،سیاسات إدارة األزمة المالیة العالمیة ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع ، ،عمان األردن .2011 ،
-2علي كنعان ،األسواق المالیة ،منشورات جامعة دمشق  ،2008،ص .276
 -3شوقي جباري ،دور الھندسة المالیة في تأجیج شرارة األزمة الراھنة ،ورقة بحثیة مقدمة في بحوث المؤتمر العلمي الحادي عشر حول األزمات
االقتصادیة المعاصرة أسبابھا وتداعیاتھا وعالجھا ،كلیة الشریعة ،جامعة جرش ،األردن  16/14،دیسمبر  ،2010ص .375
 - 4فرید كرتل ،األزمة المالیة العالمیة وآثارھا االقتصادیات العربیة واالقتصاد الجزائري  ،ورقة مقدمة في مؤتمر األزمة المالیة العالمیة وكیفیة عالجھا
من منظور االقتصادي العربي واإلسالمي ،جامعة الجنان ،طرابلس ،لبنان ، 2009،ص.03
 - 5نفس المرجع ،ص .04
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المطلب الثاني :أسباب ومظاهر أزمات النظام المالي الدولي:
تعد األزمات المالية من أكثر المواضيع االقتصادية تداوال نظ ار لطبيعتها ،وارتباطها بدورات األعمال ،لذا
سيتم التطرق إلى أهم النقاط المتعلقة باألزمات المالية ،من حيث األسباب والمظاهر.
أوال :أسبابها:
لكل أزمة مقدمات تدل عليها ،وشعواهد تشعير إلعى حعدوثها ،ومظعاهر أوليعة ،وسعطى ونهائيعة تفرزهعا ،وأيعا معا
كان فإن هناك أسباب مختلفة لنشوء األزمات نوجزها فيما يلي:1

•

ع ععدم اس ععتقرار االقتص ععاد الكل ععي م ععن التقلب ععات ف ععي ش ععروط التب ععادل التج ععاري ،أس عععار الفائ ععدة العالمي ععة ،أس عععار
الصرف الحقيقية ،معدل التضخم ومستويات النمو في الناتج المحلي اإلجمالي.

•

اضععطراب القطععاع المععالي مردهععا التوسععع فععي مععنح االئتمععان والتععدفقات الكبي عرة لععر وس األم عوال مععن الخععارل،
وانهي ععار أسع عواق األوراق المالي ععة ،القاس ععم المش ععترك ال ععذي س ععبق ح ععدوث أزم ععة النظ ععام .فلق ععد أدى التوس ععع ف ععي
االئتمعان إلععى تركعزه علععى نععوع أو قطععاع واحععد كمععا أدى التوسععع فععي القععروض إلععى حالععة مععن عععدم الععتال م بععين
أصول وخصوم البنك.

•

يقعوم النظععام المعالي العععالمي ونظععام األسعواق الماليععة علعى نظععام المشععتقات الماليعة التععي تعتمعد اعتمععادا أساسععيا
عل ععى مع ععامالت وهمي ععة ورقي ععة ش ععكلية تق ععوم عل ععى االحتم ععاالت وال يترت ععب عليه ععا أي مب ععادالت فعلي ععة للس ععلع
والخدمات.2

•

يقوم النظام المصرفي الربعوي علعى نظعام الفائعدة أخعذا وعطعاء ،ويعمعل فعي إطعار منظومعة تجعارة العديون شعراء
وبيععع ووسععاطة .وكلمععا ارتفععع معععدل الفائععدة علععى الودائععع كلمععا ارتفععع معععدل الفائععدة علععى القععروض الممنوحععة
لألفعراد والشععركات والمسععتفيد هععو البنععوك والمصععارف والوسععطاء المععاليين والعععبء والظلععم يقععع علععى المقترضععين
الدين يحصلون على القروض سواء ألغراض االستهالك أو ألغراض اإلنتال.

•

عدم تماثل المعلومات :وهي مشكلة تعبر عن موقف يكون أحد المتعاملين في النواحي المالية لديه
معلومات أكثر من اآلخرين مما يترتب على دلك أن الطرف اآلخر يستطيع تقييم المخاطر بشكل سليم

 -1كمال رزيق ،عبد السالم عقون ،مرجع سابق ،ص .89

 -2قتيبة فوزي الراوي ،عالج األزمة المالية المعاصرة بالتوازن االقتصادي في القرآن الكريم ،ورقة بحثية مقدمة في الم تمر العلمي الحادي عشر حول
األزمات االقتصادية المعاصرة أسبابها وتداعياتها وعالجها ،كلية الشريعة ،جامعة جرش ،األردن 11/14 ،ديسمبر  ،8010ص.590
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وينتج عنه اتخاذ ق اررات خاطئة ،كل دلك ممكن أن يعيق التشغيل الكفء للنظام المالي والمصرفي وانتشار
ما يسمى سلوك القطيع وانتشار العدوى أو تفشيها.1
ثانيا :مظاهرها :إن من مظاهر أزمات النظام المالي الدولي ما يلي:2

•
•

قيام العديد من الم سسات المالية بتجميد منح القروض للشركات واألفراد خوفا من صعوبة استردادها.
نقععص السععيولة المتداولععة لععذي األف عراد والشععركات والم سسععات الماليععة .وهععذا ي ع دي إلععى انكمععاش حععاد فععي
النشاط االقتصادي وفي جميع نواحي الحياة وكذلك إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.

•

انخف ععاض مس ععتوى الت ععداوالت ف ععي أسع عواق النق ععد والم ععال ،وه ععذا يح ععدث ارتباك ععا وخل ععال ف ععي م شع عرات الهب ععوط
والصعود.

•

ازدياد معدل الطلب على اإلعانات االجتماعية من الحكومات.

•
•

ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف واإلفالس والتصفية بحيث يصبح كل عامل مهدد بالفصل.
انخفععاض معععدالت االسععتهالك واإلنفععاق واالدخععار واالسععتثمار ،وهععذا أدى إلععى مزيععد مععن الكسععاد والبطالععة
والتعثر ،والتوقف ،والتصفية ،واإلفالس.

 -1رابح عرابة ،حنان بن عوالمي ،ماهية األزمات المالية واألزمة المالية الحالية ،الملتقى االقتصادي الدولي األول حول أزمة النظام المالي والمصرفي
الدولي وبديل البنوك اإلسالمية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األمير عبد القادر ،الجزء الثاني ،بتاريخ  1/5ماي  ،8009ص .328
 - 2قتیبة فوزي الراوي ،مرجع سابق ،ص .985

80

الفصل األول

مفاهيم حول النظام المالي الدولي وتحليل ظاهرة األزمات

المطلب الثالث :أنواع وأهم أزمات النظام المالي الدولي:
شععهد العععالم أزمععات أصععابت االقتصععاد ال أرسععمالي مععن أبرزهععا أزمععة أوائععل القععرن العش عرين"أزمععة الكسععاد العظععيم
( ،)1933-1989أزمععة المكسععيك ،1994وأزمععة دول جنععوب شععرق آسععيا ،"1997وآخرهععا األزمععة الماليععة العالميععة
التي انتشرت عام ،8002وصنفت هذه األزمات إلى عدة أنواع.
أوال :أنواعها:
تختلععف أزمععات النظععام المععالي الععدولي ،وتتنععوع وفقععا لمسععبباتها وطبيعععة القطععاع الععذي حععدثت فيععه ،وفععي هععدا
اإلطار يمكن التمييز بين أربعة أشكال أساسية والمتمثلة فيما يلي:
 .1أزمةةة العملةةة :ويطلععق عليهععا " أزمععة مي عزان المععدفوعات" حيععث تحععدث األزمععة عنععدما تتعععرض عملععة بلععد مععا
لهجوم مضاربي شديد ي دي إلى انخفاض قيمتها انخفاضا كبيعرا ،وهعو معا يفعرض علعى السعلطات النقديعة خفعض
قيمتها وبالتالي تحدث أزمة انهيار سعر صرف العملة.1
 .2األزمةةة المصةةرفية :وتسععمى أيضععا " الععذعر المععالي" وهععي عبععارة عععن حالععة مععن عععدم االسععتقرار تحععدث نتيجععة
انهيار أحد المصارف ،وذلك عندما يقوم المدعون فجأة بسحب ودائعهم من مقترض غير قادر على السداد.2
 .3أزمة األسواق المالية :تحدث نتيجة ما يعرف بظاهرة الفقاعات ،حيث سرعان ما تنفجعر فتع دي إلعى تعدهور
في م شرات األسواق المالية ،ويصاب أصحاب األوراق المالية بالذعر ،فيقومون ببيع أوراقهم المالية
حتى بأدنى األسعار ،وتحدث نتيجة تدهور مفاج وسريع ألسعار األسهم والسندات.
 .4أزمة الديون "العدين الخعارجي" :تحعدث عنعدما يتوقعف المقتعرض ععن السعداد ،أو عنعدما يعتقعد المقرضعون أن
التوقععف عععن السععداد ممكععن الحععدوث ،ومععن ثععم يتوقفععون عععن تقععديم قععروض جديععدة ويحععاولون تصععفية القععروض
القائمععة ،بمعنععى آخععر تحععدث أزمععة الععدين الخععارجي عنععد وجععود أحععد البلععدان فععي موقععف يعجععز معععه عععن الوف عاء
بخدمة دينه الخارجي سواء للكيانات السيادية أو الخاصة.3
ثانيا :أهم أزمات النظام المالي الدولي:
لقد شهد العالم موجات متتالية من األزمات أدت في غالب األحيان إلى إحداث ثغرات

 - 1مفتاح صالح ،فریدة معارفي ،مرجع سابق ،ص.05

 - 2نادیا العقون ،العولمة االقتصادیة واألزمات المالیة :الوقایة والعالج ،دراسة ألزمة الرھن العقاري في الوالیات المتحدة األمركیة ،أطروحة دكتراه غیر
منشورة ،كلیة العلوم االقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر ،تخصص اقتصاد التنمیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،8013-8018 ،ص.32

 - 3فاطمة الزھراء رقایقیة ،مرجع سابق ،ص .877
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ضععخمة فععي االقتصععاديات الدوليععة ممععا يتطلععب إعععادة هيكلععة جذريععة للسياسععات االقتصععادية المنتهجععة ،وضععياع
األسع عواق المالي ععة له ععده ال ععدول ،وم ععن أه ععم هات ععه األزم ععات :أزم ععة الكس ععاد الكبي ععر  ،1929أزم ععة اإلثن ععين األس ععود
 ،1987أزمععة المكسععيك  ،1994أزمععة النمععور األسععيوية  ،1997وأخيعع ار أزمععة الععرهن العقععاري  ،2008حيععث
سنتعرض إلى أهم أسباب ونتائج كل أزمة وهدا ما سنوضحه في الجدول اآلتي:
الجدول رقم  : 1جدول خاص بأهم أزمات النظام المالي الدولي
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المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على:
الداوي الشيخ" ،األزمة المالية العالمية انعكاساتها وحلولها" ،مداخلة في إطار م تمر واألزمة المالية العالمية كيفية عالجها من
منظور النظام االقتصادي الغربيواإلسالمي ،جامعة الجنان ،طرابلس ،لبنان ،يومي  14-13مارس  ،2009ص ،8،7،6،5وعبد
القادر بلطاس ،تداعيات األزمات المالية العالمية أزمة  sub-prime،légendeللنشر والتوزيع ،2009،ص،106
.137،131،111
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المبحث الثالث :أزمة النظام الدولي الحالي  2002أسبابها وسبل معالجتها
تعتبر األزم ع ععة المالي ع ععة العالمي ع ععة (أزم ع ع ع عة الع ع ع ععرهن العق ع ع ع عاري) في الواليات المتح عع عدة األمريكي ع ع عة مع ع ع ععن أشع ع ع ععد
األزم ع عات المالي ع عة التع ععي هع ععزت أكبع ععر اقتصاديات العععالم ،وزعزع عة أع ععرق األس عواق المالي عة الدوليععة ،حي ععث ب ععدأت
بوادرهعا فعي الظهعور سعنة  8007لتتعمعق أكثر سنة .8002
ومععن خ عالل هععذا المبحععث س عنتطرق لبداي عة ظهععور األزم عة المالي عة العالمي عة وم ارحععل تطوره عا وأهععم
األس عباب الم دية إلى حدوثها وكذلك اآلثار المترتبة عنها وحلول معالجتها.
المطلب األول :مفهوم األزمة المالية العالمية وأهم م ارحل تطورها.
للوقوف على حقيقة األزمة المالية العالمية يقتضي منا البحث في اإلطار الزمني لهذه األزمة لبيان كيفية
نشأتها وظروف تطورها وهذا ما سنتطرق إليه من خالل هذا المطلب.
أوال :ظهور األزمة المالية العالمية:
قبع ععل أن نتطع ععرق إلع ع عى ظهع ععور ه ع ععده األزم ع عة وتطععورهع ع عا يمكع ععن إدرال بع ع ععض التعريع ععف الخاصع ع عة باألزم ع عة
الماليع عة العالمية 8002فيما يلي:
تعريف األزمة المالية العالمية:
تعرف على أنها "أزمة مالية عالمية ظهعرت منعد صعيف  8007كنتيجعة للخسعائر الفادحعة التعي منيعت بهعا
البنععوك والم سسات الماليعة األمريكية بسبب نعوع مع عين مععن القروض العقارية الخطرة والتي أقعدمت هعذه البنععوك
على منحها لفئة من المقترضين ذوي الدخول الضعيفة أو غير المستقرة عرفت بقروض ()Sub-prime
وق ععروض ( )sub-primeوهي ق ععروض عقاريعة ذات سع ععر فائ ععدة متغي ععر وبأقسع عاط متغيع عرة تختل ععف ع ععن أقسع عاط
الس ع عنوات األولى والموجه ع عة ألشخاص مع ععن ذوي المعالءة الضععيفة الدين ال يستطيعون تقع ععديم ض ع عمانات كافيعة
للحصول على القروض العادية الكالسيكية"
تعتبر أزمة  8002أزمة اقتصادية ولدت أزمعة سعيولة فعي األسعواق الماليعة العالميعة ،والنظعام البنكعي،
فععدم تقي عيم المخ عاطر الحقيقي عة للسععوق العقاري عة مععن الدرج عة الثاني عة بالش عكل المطلععوب واالس عتهانة بانعكاس عاتها
تس عبب ف عي إحداث انهيارات متتالية في أماكن مختلفة والتي أثرت في االقتصاد العالمي ككل".1

 -1محمد السعيد محمد الرمالوي ،األزمة اإلقتصادية العالمية ،إنذار لرأس المالية ودعوة للشريعة ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،ص ص.133 134
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تعرف بأنها ":ذلك التدهور الحاد في األسواق المالية لدولة ما ،أو مجموعة من الدول ،ومن أبرز سماتها
فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية ،والذي ينعكس سلبا على تدهور كبير في قيمة العملة
وأسعار األسهم ،مما ينجم عنه آثار سلبية في قطاع اإلنتال والعمالة ،وينجم عنها إعادة توزيع الدخول والثروات
فيما بين األسواق المالية الدولية".1
ويعرفها آخرون بأنها هي ":تلك التذبذبات العميقة التي ت ثر كليا أوجزئيا على مجمل التغيرات المالية،
وعلى حجم إصدار وأسعار األسهم والسندات واجمالي القروض والودائع المصرفية ،ومعدل الصرف ،وتعبر
على انهيار شامل في النظام المالي والنقدي ".

2

ثانيا :بداية األزمة المالية العالمية:
بداية أزم عة الععرهن العق عاري ف عي الوالي عات المتحععدة األمريكي عة في مطلع عام  ،8007حيععث كانععت هن عاك
نععدرة للسع عيولة فع عي أسع عواق االئتمع عان ،واألجهع عزة المص ععرفية العالميع عة ،بس ععب الممارسع عات المرتفعع عة المخع عاطر فع عي
اإلقع عراض واالقتراض إلى جانب بداية االنكماش في قطاع العقارات .وق ععد ظه ععرت األزمع عة بص ععورتها الحاليع عة
عن ععدما انفج ععرت فقاعع عة س ععوق العقع عارات والتع عي نتج ععت ع ععن تس ععويق العقارات لمحدودي الدخل في الواليات
المتحعدة األمريكيعة بطريقعة ملتفعة وشعروط تبعدو سعهلة للوهلعة األولعى ،ولكعن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ
لمحدودي الدخل ،متجاهلة بدالك قاعدة الحذر وتقييم المخاطر .وقعد ش عهدت الفت عرة ( )1997-8001تس عاهال
ملحوظ عا ف عي شعروط االئتم عان واتجاه عا طويععل المععدى الرتف عاع أسعار العقارات ،حيعث ارتفععت أسععار العقعارات
بالتحديعد السعكنية منهعا معا يقعارب %184خعالل هتعه الفتعرة ،األمعر الذي حفز المشعترين علعى االقتعراض لتمويعل
شعراء مسعاكنهم الخاصعة ،وبععد فتعرة وتحديعدا خعالل ععامي ( )8007-8001بدأت أسععار الفائعدة فعي االرتفعاع
علعى غيعر المتوقعع ممعا أدى إلعى ت ازيعد الت ازمعات محعدودي العدخل حيعث ارتفعععت أعب عاء قععروض العق عارات الت عي
التزم عوا بها،باإلض عافة إل عى القععروض الت عي تش عكل قيم عة العق عارات ض عمانا له عا فامتنع الكثيرون عن التسديد بعد أن
أرهقتهم األقساط المت ازيدة وبدأت أسعار العقارات تهوي إلى األسفل.

 -1محمد سعيد محمد الرمالوى ،مرجع سابق ص.14
2

زهيععة ك عواش ،فتيحععة بععن حععال جيالل عي مغ عراوة ،األزمةةة الماليةةة وعالقتهةةا بسةةعر الفائةةدة ،فععي الملتقععى الععدولي الثععاني حععول :األزمععة الماليععة الراهنععة والبععدائل

المصرفية (النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا)  ،معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،المركز الجامعي خميس مليانة ،يومي  1-5ماي ،8009
ص .3
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والحت عواء ذلععك الوض عع قامععت البنععوك وشععركات العق عار ببي عع ديععون الم عواطنين ف عي ش عكل س عندات
لمس عتثمرين م عاليين أو ع عالميين مقابععل فوائععد.1
ويقععوم ه ع الء المس عتثمرين ببي عع هععذه الس عندات مععرة أخععرى أو رهنه عا لععدي ص عناديق استثمار ،وب ععدلك أدت
المشع عتقات إلع عى تولي ععد موجع عات متتاليع عة م ععن األص ععول الماليع عة بنع عاءا علع عى األص ععل الحقيقع عي نفس عه"العقار" ،2وقععد
أوجععدت شععركات الت عأمين مععن األزم عة فرص عة للععربح بض عمان العق عارات فيم عا لععو امتن عع محععدودي ال ععدخل ع ععن
الس ععداد ،فقام ععت بتصع عنيف سع عندات ال ععديون لفئتع عين ) (Aقابلة للس ععداد و( )Bال يمكن س ععدادها ،وب ععدأت شركات
التأمين بأخذ أقساط التأمين على السندات من ه الء المستثمرين.
وفعي ظعل تلعك الظعروف قعام البنعك الفعد ارلي األمريك عي بخفعض أسععار الفائعدة ،حيعث قعام فعي ين عاير 8002
بخفض معدل فائدته الرئيسية إلى ،% 3.5وعنعدما تفاقمعت األزمعة وتوقعف محعدودي العدخل ععن السعداد
اضعطرت الشركات والبنوك لمحاولة بيع العقارات محل النعزاع التعي رفعض سعاكنوها الخعرول منهعا ،فعجعزت قيمعة
العقعار ععن تغطية التازمات أيا من البنوك أو شركات العقار أو التأمين مما أثر علعى السعندات ،فت ارجععت قيمتهعا
األمعر العذي أدى إلى إفالس البنوك االستثمارية كما أفلست شركات التأمين التي كانت ت من العقار.
والشكل التالي يظهر طبيعة األزمة المالية العالمية .8002

 -1علي فالح الدناصير ،وصفي عبد الكريم ":األزمة الدالية العالدية حقيقتها ،أسبابها تداعياتها وسبﻞ العالج"،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة
الزرقاء ،8009 ،ص .11
 -2فايز عبد الهادي أحمد :األزمة المالية العالمية وآثارها على األهداف اإلنمائية لأللفية ،دار النشر المنطقة العريبة للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،8018،
ص.1
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الشكل رقم  :03طبيعة األزمة المالية العالمية.

المصدر :بوعشة مبارك األزمة المالية العالمية ،الجذور األسباب واآلفاق ،الملتقى الدولي حول األزمة المالية
واالقتصادية العالمية ،جامعة سطيف ،أيام  81-80أكتوبر  ،8009ص.4
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ثالثا :الم ارحةةل الكبةةرى لتطةةور األزمةةة الماليةةة العالميةةة :نععوجز الم ارحععل الكبععرى لألزم عة المالي عة الت عي انععدلعت
ف عي بداية  8007في الواليات المتحدة األمريكية وبدأت تطال أوروبا كما يلي:
.1الفترة األولى (فبراير -2002ديسمبر :)2002تميزت هذه الفترة بما يلي:
 فب اريععر  :8007عععدم تس ععديد ق ععروض ال ععرهن العقع عاري الممنوحع عة لم ععدينين ال يتمتع ععون بق ععدرة كافيع عة علع عى
التس ععديد وهععذا التع ع اركم فع عي الواليع عات المتح ععدة األمريكيع عة سع عبب أولع عى عمليع عات اإلفع عالس ف ع عي م سس ع عات
مصرفية متخصصة.
 أغسعطس  :8007تعدهور البورص عات أمعام مخعاطر اتس عاع األزم عة ،وتععدخل المصع عارف المركزي عة ل ععدعم
سوق السيولة.
 أكتوبر /ديسمبر  :8007عدة مصارف كبرى أعلنت انخفاض ععا كبي ع ع ار ف ععي أس ع ععار أس ععهمها بس ع عبب أزم ع عة
الرهن العقاري.
.2الفترة الثانية (يناير -2002ماي .)2002
 ﯿﻨﺎﯿر  :8002تخفيض االحتياطي الفد ارلي األمريكي) البنك المركزي(لمععدل فائدتعه الرئيسعية ثالثعة
أربعاع النقطة إلى % 3.5كإجراء استثنائي تم تخفيضه تدريجيا إلى % 8بين يناير وأبريل .8002
 17 فب ارير  :8002الحكومة البريطانية ت مم بنك "نورذرن روك"
 11 مارس  :8002تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض.
 11 مارس  :8002إع عالن "ج عي ب عي مورغ عان تش عيز" ش عراء بنععك األعم عال األمريك عي "بيرس عتيرنز"
بس ععر متدن ومع المساعدة المالية لالحتياطي الفد ارلي.

1

24 أبري ععل  :8002قيع عام مص ععرف "ب ععوبي اس" السويس ععري بنش ععر نتع عائج التحقيقع عات الداخليع عة ح ععول
األسع عباب الحقيقي عة وراء خس عارته الفادح عة ج عراء أزم عة الععرهن العق عاري األمريكي عة ،والت عي أدت إل عى
شععطب  40ملي عار دوالر من أصوله في أكبر خسعارة يتععرض لهعا أول مصعرف سويسعري ،والمصعنف
الثالعث عالميعا واألول أوروبيا في مجال إدارة الثروات الخاصة.

1

الداوي الشيخ ،مداخلة بعنوان :األزمة المالية العالمية ،انعكاساتها وحلولها ،م تمر حول األزمة المالية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي

الغربي واإلسالمي ،جامعة الجنان ،طرابلس 14-13 ،مارس  ،8009ص.9
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 30 ماي  :8002صرح مسئول بو ازرة الخ ازنة األمريكية بأن أزمة الرهن العقاري بدأت تخف بعد
الجهود التي قام بها االحتياطي االتحادي والبنوك المركزية األخرى لضخ األموال في الم سسات
المالية.

 .3الفترة الثالثة (2سبتمبر 1-نوفمبر):
 7 ﺴع عبتمبر  :8002وضع ععت و ازرة الخ ازنع عة األمريكيع عة المجم ععوعتين العمالقتع عين فع عي مجع عال ال ععرهن
العقع عاري "فريععدي م عاك" و"ف عاني م عاي" تحععت الوص عاية طيل عة الفت عرة الت عي تحتاجه عا إلع عادة هيكل عة ماليته عا ،م عع
كفال عة ديونها حتى حدود  800مليار دوالر.
 15 ﺴع عبتمبر  :8002أعل ععن بن ععك األعمال"ليمع عان بع عراذرز" افالسع عه بينمع عا قع عام بن ععك "أوف أمريكع عا" بشع عراء
بنك"ميريل لينش"
 11 ﺴع عبتمبر  :8002االحتياطي الفد ارلي والحكومة األمريكية ت ممان أكبر مجموعة تأمين في العالم "ايه
آي جي" المهددة باإلفالس عن طريق منحها مساعدة بقيمة  25مليار دوالر مقابل امتالك  %79.9من رأس
مالها.
 17 ﺴ عبتمبر  :8002تواصععل البورص عات العالمي عة تععدهورها ،وكشععف المص عارف المركزي عة تقععديم الس عيولة
للم سسات المالية.
 12 سبتمبر  :8002البنك البريطاني"ل ويدني أس بي" اشترى منافسه "أتش بي واس" المهدد باإلفالس.

1

 19 سبتمبر  :8002الرئيس األمريكي "جورش بوش" يوجه نداء من أجل التحرك فو ار بشأن خطة انقعاد
المصارف لتفادي تفاقم األزمة في الواليات المتحدة األمريكية.
 23 ﺴ ع عبتمبر  :8002األزم ع عة المالي ع عة طغع ععت عل ع عى المناقش ع عات ف ع عي الجمعي ع عة العام ع عة لألمع ععم المتحع ععدة ف ع عي
نيويورك.
 26 ﺴ عبتمبر  :8002انهي عار س ععر س عهم المجموع عة المصععرفية والت عأمين البلجيكي عة الهولندي عة "فععورتيس"
ف عي البورصة بسبب شكون بشأن قدرتها على الوفعاء بالت ازماتهعا ،وفعي الواليعات المتحعدة األمريكيعة اشعترى بنعك
"جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتسوال" بمساعدة السلطات الفد ارلية.
 28 ﺴ عبتمبر  :8002خط عة اإلنق عاذ األمريكي عة موض عع اتف عاق ف عي الكععونجرس  ،وف عي أوروب عا يجععري تعععويم
"فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ  ،وفي بريطانيا تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".

 1مروة أحمد وآخرون األزمة المالیة العالمیة واآلفاق المستقبیلیة ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع ،الطبعة األولى ،عمان  ،8011ص.371
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 89 س ع عبتمبر  :8002مجل ع ععس النع ع عواب األمريكع ع عي رف ع ععض خط ع عة اإلنقع ع عاذ وانهيع ع عار بورصع ع عة "وول سع ع عتريت"
بع ععد س عاعات قليل عة مععن ت ارج عع البورص عات األوروبي عة بشععدة ،ف عي ح عين واصع علت مع ععدالت الفائ ععدة بع عين المصع عارف
ارتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
 1 نوفمبر  :8002مجلس الشيوخ األمريكي أقر خطة اإلنقاذ المالي المعدلة.

1

المطلب الثاني :أسباب األزمة المالية العالمية.
اختل ع ع ععف االقتصع ع ع عاديون فع ع ع عي تعلي ع ع ععل األسع ع ع عباب الحقيقيع ع ع عة لألزمع ع ع عة الماليع ع ع عة فمع ع ع عنهم م ع ع ععن عل ع ع ععل ح ع ع ععدوثها
ألس ع ع عباب إست ارتيجية ومنهم من عللها بوجود خلل فع عي ظع عاهرة العولمع عة وخاصع عة العولمع عة الماليع عة والمص ععرفية أو
فع عي تطبيقهع عا ،إال أن السع ع عبب الرئيسع ع عي ال ع ععذي فج ع ععر األزمع ع عة ه ع ععو التعث ع ععر الكبي ع ععر ال ع ععذي شع ع عهدته س ع ععوق ال ع ععرهن
العقع عاري ويمك ععن تحدي ععد األسباب التي أدت إلى ظهور األزمة المالية العالمية على النحو التالي:
أوال :األسباب المباشرة لألزمة المالية العالمية:
هناك ععدة عوامعل تسعببت وبصعورة مباشعرة فعي حعدوث األزمعة المالية العالمية نذكرها فيما يلي:
 .1انفجةةار الفقاعةةة الماليةةة فةةي القطةةاع العقةةاري:
نتيج عة تن عافس الم سس عات المالي عة عل عى تحقيععق أكبععر رب عح ممكن ،توسعت في تقديم القروض حتى بدون
ضمانات حقيقية ،وأوجدت معن أجعل ذلعك وسعائل متععددة فعي صعورة قروض قصيرة األجل .بعد انفجار فقاعة
شركات التكنولوجيعا ععام  8001روجعت الم سسعات الماليعة للقعروض العقاريعة  ،فأقبعل الن عاس وبش عكل كبيععر
للحصععول عل عى القععروض العقاري عة ذات معععدالت فائععدة متغي عرة بض عمان العق عار  ،وقععد بالغععت البنعوك فعي تقعديم
هعذه القعروض حت عى علعى حسعاب احتياطاتهعا القانونيعة وهعذا ف عي ظعل غيعاب العدور الرقعابي للبنععك الفد ارلي.فبعد
عجعز الععائالت األمريكيعة ععن دفعع أقسعاط القعروض التعي زادت قيمتهعا بسعبب ارتفعاع سععر الفائعدة وف عي المقابععل
ت ارجعععت قيم عة العق عارات بس عبب حععدوث تش عبع ف عي السععوق ن عتج عن عه نقععص ف عي الس عيولة لععدى البنععوك فعجزت عن
دفع أموال المودعين الذين تهافتوا على طلبها من البنوك.

 -1الداوي الشيخ ،مرجع سابق ،ص ص(.)11-10

2

- 2عبد السالم عقون ،كمال رزیق ،مداخلة بعنوان :األزمة المالیة الراھنة ،جذورھا رأسمالیة وحلولھا إسالمیة ،الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالیة
واالقتصادیة الدولیة ،جامعة سطیف ،أیام  81-80أكتوبر  ،8009ص.4
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 .2تسرب الضعف والفساد إلى األجهزة اإلدارية للمؤسسات المالية:
لم يغب هذا السبب عن تحريك األزمعة الماليعة العالميعة ف عي منتصعف س عبتمبر سعنة  ،8002بععل أنعه أتعى
عل عى قمعة األس عباب التعي أدت إليه عا ،حيعث انتشععر الفس ع عاد ب ع عين طائف ع عة المس ع ع ولين التنفيع ععذيين ممع ععن ك ع عانوا
يش ع عغلون وظ ع عائف اإلدارة العلي ع عا ف ع عي األنظمعة المصع ععرفية والم سس عات المالي عة س عواء ف عي الوالي عات المتحععدة
األمريكي عة أو خارجه عا ،وغابععت اآللي عات الفعال عة للرقاب عة عل عيهم ،مم عا جعلهم يتساهلون في منح قعروض ائتمانيعة
بمبعالغ كبيعرة دون تطبيعق مععايير األمعان الدوليعة فعي األصعول الضعامنة لهذه القروض.

1

.3غياب الرقابة المالية الفعالة :
إن أحد األسباب الرئيسية لألزمة هي غياب الرقابة الكافية على أعمال بنوك االستثمار ووكاالت التأمين
الخاصة ناهيك عن اإلهمال الجسيم الذي نسب إلى شركات التقييم المالي التي اتحدت مصالحها مع المقرضين
ويرجع غياب الرقابة الحكومية الكافية على القطاع المصرفي وشركات الرهن العقاري إلى إلغاء القيود المفروضة
على بنوك االستثمار في الواليات المتحدة وفي أوروبا الغربية منذ نهاية الثمانينات ،وكان هناك اعتقاد راسخ بقدرة
األسواق الحرة على أن تصحح نفسها بدون الحاجة إلى تدخل حكومي.

2

 .4اسةةتخدام أدوات ماليةةة عاليةةة الخطةةورة:
عرفععت األس عواق المالي عة ف عي العق عود األخي عرة ظهععور عععدة أدوات مالي عة ،باإلض عافة إل عى تط ععوير األدوات
التقليدي عة ،األمععر ال ععذي س عهل التعامععل ف عي األسع عواق المالي عة الدولي عة وأصع عبح التععوقي وتقععدير درج عة المخ عاطرة
أكثععر يس عرا ،كم عا أن عملي عة تطععوير األدوات المالي عة التقليدي عة وابتك عار أدوات مالي عة جديدة أ ازلت الكثير من
المعوقات أمام المستثمرين والمقترضين المحليين للتعامل في األسواق الماليعة الدوليعة ،وقعد ساعدت على
االنعدمال فيمعا بعين تلعك األسعواق  ،وقعد ظهعرت أدوات ماليعة أخعرى أكثعر تطعو ار وتتمثعل هعذه األدوات في
المشتقات المالية(الخيارات ،العقود المستقبلية) واألدوات المسندة (توريق الديون).3

 -1إبراھیم عبد العزیز النجار ،األزمة المالیة واصالح النظام المالي العالمي  ،دار الجامعیة ،االسكندریة ، 8009،ص.52
2

حسععين عبععد المطلععب األسععرل ،األزمةةة االقتصةةادية العالميةةة وسياسةةات موجهتهةةا مةةن الةةدول العربيةةة ،فععي الملتقععي العلمععي الععدولي حععول :األزمععة الماليععة

االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس  ،سطيف  ،يومي 81-80أكتوبر  ،8009ص. 2

 -3عبد السالم عقون ،كمال رزیق ،مرجع نفسه ،ص.4
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توريق الديون:

انتقلت األزمة إلى الم سسات المالية بسبب ما يسمى" توريق الرهونات العقارية" ،وهو عملية تعتمد أساسا
على معامالت وهمية ورقية شكلية تقوم على االحتماالت ،فهي تقوم بتحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية
ذات سيولة عالية تباع وتشتري في السوق المالية ،وغالبا ما تلجأ البنوك التي تمنح هذه القروض إلى بيعها في
السوق المالي.

1

ب -المشتقات المالية
تعرف المشتقات المالية بأنها عقود تشتق قيمتها من قيمة األصل محل التعاقد ،وهى كعقد بين طرفين على
تبادل المدفوعات على أساس األسعار أو الفوائد وان انتقال ملكية األصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح
أم اًر غير ضروري ،وتبنى أو تشتق من عقود أساسية ألدوات استثمارية كاألوراق المالية والعمالت األجنبية،
والسلع ،...وتتعدد أدوات المشتقات المالية أهمها :عقود االجلة،عقود مستقبلية،عقود الخيرات .

2

بدافع الرغبة في الربح السريع ،يقوم المضاربون بالمتاجرة في أصول معينة تعد بمردودية مرتفعة ،لكن توجههم
نحو أصول معينة دون غيرها يخلق ما يعرف بالفقاعة التي تتجسد في االرتفاع غير العادي ألسعار األصول
المعنية ،علما أن كل الفقاعات تنتهي في األخير بانفجارها الذي له تبعات سلبية على االقتصاد.
.9المضاربةةة:
بدافع الرغبة في الربح السريع ،يقوم المضاربون بالمتاجرة في أصول معينة تعد بمردودية مرتفعة ،لكن
توجههم نحو أصول معينة دون غيرها يخلق ما يعرف بالفقاعة التي تتجسد في االرتفاع غير العادي ألسعار
األصول المعنية ،علما أن كل الفقاعات تنتهي في األخير بانفجارها الذي له تبعات سلبية على االقتصاد.

3

ثانيا :األسةةباب الﻐيةةر مباشةةرة لألزمةةة الماليةةة العالميةةة:
إذا كان ع ععت العوام عععل السع ع عابقة م عععن أه ع ععم األسعع عباب المباشع ع عرة لألزمة المالية العالمية ،فإن هناك أسباب غير
مباشرة ساهمت أيضا في نشأة هذه األزمة أو تفاقمهعا بععد نشعأتها ،ويمكن إجمال أهمها فيما يلي:

1
2

عبد القادر بلطاس ،تداعيات األزمات المالية العالمية ،دار الناشر ،الجزائر ،.8009 ،ص . 43

لعلى بن صالح حناشي ،أسباب األزمة المالية االقتصادية القريبة والبعيدة  ،في الم تمر الدولي الحادي عشر حول :األزمات االقتصادية المعاصرة

" أسبابها وتداعياتها وعالجها " ،جامعة جرش ،األردن ،يومي  11-14ديسمبر  ،8010ص.119

3عبد الحق بوعتروس ،محمد سبتي ،السياسات النقدية واألزمة المالية الراهنة ،في الملتقى العلمي الدولي حول :األزمة المالية االقتصادية الدولية والحوكمة
العالمية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،يومي  81-80أكتوبر  ،8009ص .1
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 :1المالية اهتزاز الثقة في اقتصاد دولة انعدام الثقة بين المؤسسات المالية:
من األسباب المألوفة لألزمات ما أو في قيمعة عملتهعا ،غيعر أن هعذه المسعألة أخعذت بععدا آخعر خعالل
األزمعة الماليعة العالميعة .حيعث غابعت الثقعة بين الم سسات المالية في جميع أنحاء العالم فيما بينها  ،وكان ذلك
من أهم األسباب التي أدت إلى تفاقم األزمة المالية العالمية بعد نشوئها  ،إذ امتنعت هذه الم سسات عن
إقراض بعضها تحسعبا لزيعادة إقبعال المعودعين علعى أم عوالهم لععديها وخش عيتهم مععن عجععز هععذه الم سس عات عععن رد
تلععك األم عوال  ،خاص عة بعععد انتش عار الهل عع والععذعر ب عين المودعين واقبالهم الشديد على سحب أموالهم من البنوك.
ل ععذا كع عان الشع عاغل األول لجميع عع الم سسع عات الماليع عة الوطنيع عة فع عي ه ععذه األزمع عة ه ععو إعع عادة ب ععث الثقع عة ل ععدى
المودعين  ،وكانت الظاهرة الغالبة للوصول إلى هذه الغاية هي تسابق البنوك المركزية والحكومات في كل
أنحاء الع عالم لض عخ كمي عات هائل عة مععن الس عيولة النقدي عة ف عي األس عواق المالي عة ،لععدفع البنععوك إل عى إق عراض بعض عها
وطمأن عة المودعين على أموالهم لدى هذه البنوك.
2ا :دور الصين في األزمة المالية العالمية:
يرى البعض أن الصين تعد من أهم أسعباب تفعاقم األزمعة المالي عة العالميع عة ،حي ععث أن سع ععر ص ععرف(اليوان)
جعع ععل البض ع عائع الص ع عينية رخيص ع عة للغاي ع عة ،ودف ع عع المس ع عتهلك األمريك ع عي إل ع عى ش ارئها بكثرة ،وقد وفر هذا للصين
س عيولة نقدي عة كبي عرة وظفته عا ف عي ش عراء س عندات خ ازن عة األمريكي عة وس عندات ق ععروض مدعومة برهون عقارية  ،مما
سمح للبنوك األمريكية بتوسيع دائرة اإلقع ع ع عراض والتسع ع ع عبب فع ع ع عي األزمع ع ع عة الماليع ع ع عة العالميع ع ع عة ،لذلك كانت الواليات
المتحدة األمريكية دائمة الضغط على الصين باستمرار من قبل لكي تتمكن من إقناع الصين برفع أسعار
صرف عملتها ولكنها لم تنجح في ذلك.

1

 :3مدى مسؤولية صندوق النقةد الةدولي عةن األزمةة الماليةة العالميةة:
رغ ع ععم أن الكثي ع ععرين ألقع ع عوا بع ع عاللوم الش ع ععديد على صندوق النقد الدولي واتهموه بالضعف وبالتسبب في وقوع
األزمة المالية على النحو الذي ألت إليه ،وطالبو بالبحع ععث ع عععن ب عععديل لع ععه فع ع عإن متابعع ععة األح عععداث تب عععرهن بع ع عراءة
الص ع ع عندوق مع ع ععن هع ع ععذه االتهام ع ع عات وان نسع ع ععب إلي ع ع عه بعع ع ععض التقصير فإنه يرجع إلى تغيير الظ ععروف الدولية التي
واكبت إنشاءه دون أن يصاحبها تغيير مماثل في آلية العمل به.

1

 -عبد السالم عقون ،كمال رزيق ،مرجع سابق ،ص.4
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فعل عى الععرغم مععن أن عه يجععرى باس عتمرار تعزيععز دور ص عندوق النقععد الععدولي االستش عاري ف عي مجع عال السياسع عة
المالية الكلية على المستوى العام وأنه قد سمح له في سبيل ذلك بتقييم القطاع المالي للععدول األعض عاء في عه ودم عج
نتائج هذا التقييم مع ب ارمج التقييم العععذي يجريه ع عا البنع ععك الع ععدولي اعتب ع عا ار مع ععن  ،1999إال أن هع ععذه الب ع ع ارمج كانع ععت
غي ععر منتظمة من قبل ولم يكن الصندوق يستطيع إجراءها إال بعد الحصول على موافقة األعضاء فيععه ،وت ععرفض
الععدول الكبرى باستمرار تدخل الصندوق لتقييم ب ارمج األداء المالي فيها ولع ععذلك فإن ع عه ال يمكع ععن إس ع عناد أي تقص ع عير
لع عععدور الص عع عندوق ف عع عي األزم عع عة المالي عع عة العالمي عع عة بس عع عبب أن الوالي عع عات المتح عععدة األمريكيعع عة منشعع عأ ه عععذه األزم ع عة
وغيرهعع عا م عععن ال عععدول المتقدمعع عة األخ ع ععرى كانع ععت دومعع عا علعع عى رأس ال عععدول ال ارفضع ع عة للدور الرقابي للصندوق على
م سساتها المالية ،معتبعرة أن تقعدمها يشعفع لهعا فعي ذلعك ويض عمن لم سس عاتها المالي عة التعالي على م ارقبة صندوق
النقد الدولي لب ارمجها ،فبالنسبة للبنوك العاملة في مجال الرهن العق ع ع ع عاري األربع ع ع ع عة الت ع ع ع عي فوضت األزمة المالية
دعائمها ،فقد كانت فضال عن ذلك خارل إطار الرقابة والمحاسبة من قبعل بنععك االحتي عاطي الفد ارلي ،ولذا لم تكن
تحت رقابة مالية مناسبة ليس فقط من قبل صندوق النقد الدولي ولكن أيضا من قب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل البن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععك المركزي
األمريكي.

1

المطلب الثالث :تداعيات األزمة المالية العالمية ٕواجراءات مواجهتها والحلول المقترحة.
لقد ترتب عن األزمة المالية العالمية نتائج وانعكاسات سعريعة ومباشعرة حيعث أدت إلعى انخفعاض مععدالت
النم ععو االقتصع عادي فع عي مختل ععف دول العع عالم ب ععدرجات متفاوتع عة إضع عافة إلع عى انعكاسع عات سع علبية عميقع عة مس ععت
كافع عة القطاعات دون أن تبقى منحصرة في قطاع العقار ،ومع اشتداد األزمة المالية العالمية وانتشار آثارها
عبر الععالم لقد ترتب عن األزمة المالية العالمية نتائج وانعكاسات سعريعة ومباشعرة حيعث أدت إلعى انخفعاض
مععدالت النم ععو االقتصع عادي فع عي مختل ععف دول العع عالم ب ععدرجات متفاوتع عة إضع عافة إلع عى انعكاسع عات سع علبية عميقع عة
مس ععت كافع عة القطاعات دون أن تبقى منحصرة في قطاع العقار ،ومع اشتداد األزمة المالية العالمية وانتشار
آثارها عبر الععالم أجبرت الحكومات على التدخل السريع لمواجهة تداعيات األزمة.
أوال :تةةداعيات األزمةةة الماليةةة العالميةةة:
شعع عهدت ال ع ععدول الصعع عناعية الكب ع ععرى وال عععدول الناشع ع عئة ع عععدة تع ع عأثيرات علعع عى جميع ع عع المستويات بسبب األزمة
المالية العالمية األخيرة نوجزها فيما يلي:

1

 -إبراهيم عبد العزيز النجار  ،مرجع سابق ،ص .11-12
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 .1تداعيات األزمة المالية العالمية ةة علة ةى االقتصة ةاد األمريكة ةي :لق ععد زادت ه ععده األزمععة م ععن معانععات االقتص عاد
األمريكي ويمكن تلخيص أهم تداعياتها فيما يلي:


تفاقم عجز المي ازنية والذي وصل إلى ذروته في الربع األول من سنة  8002بما يعادل %8.9من حجعم
الناتج المحلي اإلجمالي.



ارتفع عاع حج ععم المديونيع عة إلع عى  38تريلي ععون دوالر أمريكع عي ،منهع عا حع عوالي  9.8تريلي ععون دوالر دي ععون
األفع عراد المتعلقة بالقروض العقارية.



زيادة تباط معدالت النمو مند شهر جانفي .8002



ارتف عاع معععدالت التض عخم الت عي تج عاوزت  ،%4.5وارتف عاع معععدل البطال عة إل عى  ،%5.1حيععث وصععل عععدد
الذين فقد وا وظائفهم مند أزمة الرهن العقاري إلى غاية شهر ماي  8002حوالي نصف مليون شخص.



زيادة حصص األجانب في رأس مال الشركات والمصانع األمريكية  ،وذلك بسعبب ت ارجعع أسععار أسعهمها
وانخف عاض قيم عة الععدوالر األمريك عي ،حيععث بلغععت قيم عة هععده الزي عادات ح عوالي  114ملي عار دوالر ف عي
نهاي عة الربع األول من عام  ،8002أي بزيادة قدرها %90مقارنة بنفس الفترة من عام .8007



ﺘ ارجع في تدفقات ر وس األموال فعي الواليعات المتحعدة األمريكيعة بحعوالي  ،%50حيعث أن هعذه التعدفقات
أصبحت كافية فقط لسد العجز في الميزان التجاري األمريكي.



انخفاض الم شر العام لثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى له مند عام  ،1998كما ت ارجعع كعل معن م شعر
النشاط الصعناعي فعي نيويعورك وم شعر الطلعب علعى االسعتهالك إلعى أدنعى قعيم لهمعا منعد أكتعوبر ،8001
وكذلك انخفاض في الطاقة اإلنتاجية إلى أدنى مستوى لها.



انخف عاض قيم عة الععدوالر األمريك عي مقابععل العم عالت الرئيس عية األخععرى ف عي الع عالم ،حيععث وصععل الععدوالر
إل عى مستوى  100ين ياباني وهو أدنى مستوى له مند التسعينيات.



إفالس عدد من البنوك والم سسات األمريكية ،وتأميم وشراء البعض منها.
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إضعافة إل عى معا س عبق ذكعره فقععد قعدرت إجم عالي الخسعائر الت عي أصعابت االقتص عاد األمريكعي حس ععب صع عندوق النقد
الدولي حوالي 945مليار دوالر ،ونشير هنا أن خطععورة هذه األزمة ال تكم ععن فع عي حج ععم الخسع عائر إنمع عا األخطع ععر
يمكع ععن ف ع عي نوعي ع عة هع ععذه األزم ع عة الن ع عاجم عع ععن ت ارج ع عع االس ع عتهالك للفع ععرد األمريك ع عي ،ول ع عيس عع ععن ارتف ع عاع أسعار
الفائدة كما كان األمر في األزمات السابقة ،وهو ما زاد في عمر هذه األزمة.

1

 .2تةداعيات األزمةةة الماليةةة العالميةة علةةى االقتصةةاد العةالمي :مععن أهعم تععداعيات هعذه األزمع عة عل عى االقتصع عاد
العالمي نذكر ما يلي:
 ت ارجع ع عع التوقعع ع عات بشع ع عأن النم ع ععو االقتصع ع عادي العع ع عالمي سع ع عنة  8002ليص ع ععل إلع ع عى  %1.5وه ع ععو مسع ع عاوي
لسنة .8007
 تعععرض العديععد مععن البنععوك ف عي مختلععف أنح عاء العلععم وخاص عة ف عي أوروب عا وآس عيا لخس عائر كبي عرة ج عراء هععذه
األزم عة ،وهععذا مع عا أدى إل عى إفع عالس بعععض البن ععوك والمص عارف والم سسع عات المالي عة بسع عبب نقععص السع عيولة
وزيادة مسحوبات المودعين ،واضعطرار بععض الحكومعات معن خعالل البنعوك المركزيعة إلعى انقعاد معا يمكعن
أنقاده حتى ال يحدث انهيار تام للحياة االقتصادية وتقع الدولة في دائرة اإلفالس وانتشار المخعاوف بعين هذه
البنوك في عمليات اإلقعراض وت ارجععت مععدالت تقعديم االئتمعان ،وهعذا معا أدى بعالبنوك المركزيعة إلعى ضخ
المزيد من األموال في أسواق المال للتخفيف من حدة هده األزمة.

 1ساعد مرابﻂ ،مداخلة بعنوان ،األزمة المالیة العالمیة  ،2002الجذور والتداعیات ،الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالیة واالتصادیة ،سطیف 81-80
أكتوبر ،8009ص .13
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جدول رقم  :02النتائج المالية ألكبر البنوك األوروبية.

 أدت هذه األزمع عة إلع عى خل ععق ن ععوع م ععن ع ععدم االسع عتقرار والتذب ععذب فع عي مختل ععف األسع عواق الماليع عة العالميع عة ،والع عى
وجود حاالت من الذعر الشديد تخص مستقبل االقتصاد واالستثمار.
 امتععداد األزم عة إل عى منع عاطعق عدي ععدة فع عي العع عالم ،ففع عي أوروبع عا فق ععد انخفض ععت وت ارجع ععت أسع ععار العقع عارات كمع عا
ت ارجعع حعوالي مععدل النمعو االقتص عادي وذلعك لكعون االتحعاد األوروب عي يصعدر %83معن إجم عالي صع عاد ارته إلى
الواليات المتحدة األمريكية.
 تأثر االقتصاد الصيني هو اآلخر بهذه األزمة ألن الصين تصدر نحو %81من صاد ارتها نحو الواليات
المتحععدة األمريكي عة ،أم عا االقتص عاد الياب عاني فقععد شع عهد ه ععو اآلخ ععر انخفع عاض فع عي النم ععو االقتصع عادي ،وتمي ععزت
أسواق األسهم بعدم االستقرار ،مما أدى بالبنك المركزي إلى اإلبقاء على أسعار الفائ ع ع ع ععدة منخفضع ع ع ع عة أي فع ع ع ع عي
ح عععدود  ،%0.5كمع ععا ت ارجعع ععت الصع ععادرات اليابانيع ععة نتيجع ععة انخفع ععاض أسع عععار ص عععرف ال عععدوالر مقاب عععل ال ع عين،
إضافة إلى تباط النمو الطلب الفعلي.
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 .3تداعيات األزمة المالية العالمية على االقتصاديات العربية:
إذا كانت األزمة المالية العالمية قد خلفت آثار كبيعرة بالنسعبة لالقتصعاديات العدول المتقدمعة التعي ضعربها
نتيج ع عة األس ع عباب المختلف ع عة فهع ععذا ال يعن ع عي أن االقتص ع عاديات العربي ع عة ف ع عي من ع عأى عع ععن آثاره ع عا الس ع علبية لالزم ع عة،
باعتباره ع ع عا جزء ال يتج أز من منظعععومة االقتصاد العالمي وم عععن الم ك عععد أن درجع ع عة تأثيرهعع عا تختل عععف بعع عين ال ع ععدول
العربي ع ع ع عة تبع ع ع ع عا لدرج ع ع ع عة ارتباطها واندماجها باالقتصاد العالمي ،فعالقة االقتصاد العربي باالقتصاديات العالمية
تظهر من خالل م شعع ع ع ع عرات اقتصادية كميزان المدفوعات ،أسواق المال العالمية واالستثمارات األجنبية .واألثع ع ع ع ع ععر
الكبي ععر لألزم ع عة مع ععس عل ع عى وج ع عه الخصع ععوص بلع ععدان الخل ع عيج العرب ع عي الت ع عي تميع ععزت باألس ع عواق المالي ع عة النشع عيطة
باإلضعع عافة إلع ع عى ال ع ععدول المص ع ععدرة للع ع عنفط نتيجع ع عة انخفع ع عاض أسع ع ععارها فع ع عي األسع ع عواق العالميع ع عة وبالتع ع عالي انخفع ع عاض
إيراداتها والتي انعكست بشكل مباشر على موازنتها العامة ومعدالت النمو االقتصادي ومعدالت االستثمار.

1

ثانيا :اإلجراءات المتخةذة لمواجهةة األزمةة الماليةة العالميةة:
هنعاك العديعد معن خطعط اإلنقعاذ التعي اعتمعدت لمواجهعة األزمة المالية نكتفي بأهمها وهي:
 . 1خطةةةةة اإلنقةةةةاذ األمريكيةةةةة :اعتب ععرت هعععذه الخطع عة كععأكبر ت ععدخل حكعععومي فع عي األسععواق الماليع عة منعععد أزمع عة
الكس ع ع عاد الكبيع ع ع ععر س ع ع ع عنة  1989وتقع ع ع ععوم هع ع ع ععذه الخط ع ع ع عة أساس ع ع ع عا عل ع ع ع عى ض ع ع ع عخ ح ع ع ع عوالي  700ملي ع ع ع عار دوالر ف ع ع ع عي
االقتص ع عاد األمريك ع عي وتخف عيض معععدالت الفائ ععدة إل عى  ،%0.85عع عالوة عل عى إج عراء تخفيضع عات ض ععريبية تصع ععل
إل عى  145مليع عار دوالر تعرض لتشجيع اإلنفاق االستهالكي.

1

حسين بورغدة":األزمة المالية العالمية األسباب اﻵثار والحلول المقترحة لمعالجتها ،الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية

الحوكمة العالمية ،جامعة سطيف 81-80 ،أكتوبر  ،8009ص.15
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 .2خطة اإلنقاذ في منطقة اليورو :وتتمثل أهم مالمح هذه الخطة فيما يلي:
 ضمان القروض بين البنوك مع إمكانية إعادة تمويلها ،كما أعلن قادة الدول المشاركة في خطعة اإلنقعاذ
استعداد كامال لتملك حصص في البنوك.
 تأمين أرسمال هده البنوك مع ضمان أدوات الدين الجديدة أو شراءها مباشرة
 التعهد بالمساعدة أو االكتتاب بشكل مباشر لمسح ديععون البن عوك تكمل عه لجهععود البنععك المركععزي األوروب عي
الستئناف عملية اإلقراض بين البنوك.
 .3خطة اإلنقاذ البريطانية :بمقتضى هذه الخطة فقد قامت الحكومة البريطانية بضخ حع ع عوالي مليع ع عار جنيع ععه 37
إسترليني بأربع بنوك "أتش بي أو أس" و"روايال بنك أوف سكوتلند"و"لويتز تي أس بي" و"باركليز".
 .4خطة اإلنقاذ في الدول الصناعية السبعة :تعه ع ع ععدت الع ع ع ععدول الصع ع ع عناعية الس ع ع ع عبعة بإيجع ع ع عاد كاف ع ع ع عة اإلج ع ع ع عراءات
الالزم ع ع عة لتق ع ع ععديم المس ع ع عاعدات للم سسع ع ع عات واسع ع ع عتعادة ثقة المودعين من خالل تأمين ودائعهم عن ط ع ععريق توفير
ضمانات من قبل السلطات العليا.

1

 1وھزة محمد ،مرزوقي رفیق ،مداخلة بعنوان:األزمة المالیة العالمیة وآثارھا علﻰ االقتصادیات العربیة ،الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالیة
واالقتصادیة الدولیة ،جامعة فرحات عباس ،سطیف ،أیام  80-81أكتوبر  ،8009ص(.)13-15
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خالصة الفصل:
تعتبر األزمة المالية الحالية دليال واضحا على االختالالت المزمنة التي يعاني منها النظام المالي
والمصرفي الرأسمالي نتيجة اعتماده على آليات ربوية كسعر الفائدة والمضاربة الربوية وانتشار الممارسات غير
األخالقية في المعامالت المالية كالشراء بغرض االحتكار ،والخداع والتضليل والتالعب في أسعار األوراق
المالية ،واستغالل ثقة العمالء ،واإلفراط في المعامالت الوهمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار األسهم نتيجة اآلمال
وليس نتيجة ارتفاع أرباح الشركات ،ورغم سعي الدول المتقدمة إلى معالجة تداعيات األزمة عن طريق حلول
آنية إال أنها ال يمكن القضاء عن مسبباتها األصلية التي تبقى تتكرر باستمرار في النظام المالي الحر ،وتتعدى
تأثي ارتها حتى إلى الدول النامية ،وعليه تقتضي الضرورة التوجه نحو حلول تقضي على هذه األسباب من
جذورها ،ويكون ذلك في إطار إحداث تغيير جذري في المنظومة المالية والمصرفية العالمية بتبني المعامالت
المالية اإلسالمية القائمة على مبدأ المشاركة في تقاسم األرباح والمخاطر ،وهو المبدأ الذي يضمن تحقيق
االستقرار والتوازن في األسواق المالية واالقتصاد بصفة عامة.
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الفصل الثاني:
تمهيد:

أخذ التمويل اإلسالمي المعتمد على إلغاء الفائدة في السنوات األخيرة اهتمام الكثير من الباحثين
والمستثمرين في المجال المالي واالقتصادي ليس فقط في الدول اإلسالمية بل حتى في الدول الغربية ،لما له
من خصائص ومميزات وقدرات كبيرة على تجاوز األزمات التي تعصف باألسواق المالية والبنوك العالمية
والوقاية من الصدمات المالية المدمرة.
ومن البديهي فإن البنوك اإلسالمية تهدف إلى تحقيق الربح مثل البنوك التقليدية األخرى ،إال أن
االختالف بينهما يكمن في آليات جمع األموال وتوظيفها توظيفا وفق الضوابط الشرعية مطبقا مبدأ إلغاء الفائدة،
وبالتالي ينصب نشاط البنك على االستثمار الحقيقي بدال من تمركزه على اإلقراض .ويحوز التمويل اإلسالمي
على العديد من الصيغ التي تتالءم مع احتياجات أصحاب العجز من جهة وتتماشى مع نوعية االستثمار
وطبيعة النشاطات من جهة أخرى.
وفي هذا اإلطار نخصص هذا الفصل للتعريف بتمويل اإلسالمي وآليات التمويل اإلسالمي المختلفة
وخصائصها من خالل المباحث اآلتية:
المبحث األول :مفاهيم عامة للتمويل االسالمي.
المبحث الثاني :مفهوم المصارف اإلسالمية.
المبحث الثالث :آليات التمويل اإلسالمي.
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الفصل الثاني:
المبحث األول:مفاهيم عامة للتمويل اإلسالمي.

إن النمو غير المنضبط للمديونية خطر يهدد النشاط االقتصادي لكن هدا ال يعني أن المديونية يمكن
االستغناء عنها مطلق ،بل البد من منهجية تسمح بمديونية منضبطة تخدم النشاط االقتصادي وال تكون سببا في
تدميره ،ونجد أن التشريع اإلسالمي يشجع عموما على تجنب االستدانة قدر اإلمكان ،ولهذا وردت نصوص
عديدة عن النبي صلى اﷲ عليه وسلم تشدد وتحذر من الدين وتبعاته األخالقية واالقتصادية ،وعليه سنحاول في
هدا المبحث تناول مفهوم التمويل اإلسالمي وخصائصه ،واعطاء أهم المالمح والمبادئ التي يرتكز عليها.
المطلب األول :تعريف التمويل اإلسالمي وخصائصه:
سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم التمويل اإلسالمي وأهم خصائصه.
أوال :تعريف التمويل اإلسالمي:
 .1مفهوم التمويل :جاء في القاموس االقتصادي أنه" عندما تريد منشأة زيادة طاقتها اإلنتاجية أو إنتاج مادة
جديدة أو إعادة تنظيم أجهزتها ،فإنها تضع برنامجا يعتمد على الناحيتين اآلتيتين:
أ .ناحية مادية :أي حصر كل الوسائل المادية الضرورية إلنجاز المشروع ،عدد وطبيعة األبنية ،اآلالت،
األشغال ،اليد العاملة...
ب .ناحية مالية :تتضمن تكلفة ومصدر األموال وكيفية استعمالها ،وهده الناحية هي التي تسمى بالتمويل .وهذا
يمكن اعتبار عملية التمويل تتضمن تحمل كلفة األموال والبحث عن المصادر التي تستمد منها هذه األموال
باإلضافة إلى طريقة استخدامها ،باختصار فإن التمويل يعني التغطية المالية ألي مشروع أو عملية اقتصادية.

1

 .2مفهوم التمويل اإلسالمي :بعد أن استعرضنا بعض التعاريف الخاصة بمفهوم التمويل بشكل عام نستعرض
مفهوم التمويل من وجهة النظر اإلسالمية وأهم التعاريف التي تناولت هذا المفهوم كما يلي:
 التمويل اإلسالمي هو أسلوب من التمويل يستند إلى قاعدة فقهية وهي أن الربح يستحق في الشريعة
اإلسالمية بالملك أو بالعمل وهو ما يعني أن عنصر العمل يمكن أن يدخل في النشاط االقتصادي على
أساس الربح ،وبما أن التمويل المصرفي يعتمد على الملك أساسا للربح ،فإن القاعدة تقاضي أن من ملك
شيئا استحق أية زيادات تحصل في ذلك الشيء.

 -1سليمان ناصر ،تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية  ،جمعية التراث ،غرداية ،الجزائر  ،2002،ص.37
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الفصل الثاني:

 ويعرف منذر قحف التمويل اإلسالمي على أنه ":تقديم ثروة عينية او نقدية بقصد االسترجاع من مالكها إلى
شخص آخر يريدها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيعه الحكام الشرعية".1
 أن يقوم الشخص بتقديم شيء ذو قيمة مالية لشخص آخر إما على سبيل التبرع أو على سبيل التعاون بين
الطرفين من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم االتفاق عليها مسبقا وفق
طبيعة كل منهما ومدى مساهمته في رأس المال واتخاذ القرار اإلداري واالستثماري".
 وأورد الصديق طلحة مفهوم التمويل اإلسالمي بأنه ":يشمل إطا ار شامال من األنماط والنماذج والصيغ
المختلفة التي تغطي كافة الجوانب الحياتية .وتعد ضوابط استثمار المال في اإلسالم عنص ار أساسيا لتنظيم
العالقات المالية ،وذلك مع التأكيد بان المال هو مال اﷲ وان البشر مستخلفون فيه وذلك وفق أسس
وضوابط ومحددات واضحة مثل تنظيم الزكاة واإلنفاق وضرورة استثمار المال وعدم اكتنازه".2
أما بالنسبة لصيغ التمويل اإلسالمية فيقصد بها تلك األساليب أو األدوات التي تستخدم في تمويل
المشروعات العامة أو الخاصة التي تتفق مع العدل والبعد على عن الظلم ،وتشجيع المشاركة في النشطة
االقتصادية في المجتمع ،وتأخذ صيغ التمويل اإلسالمية عدة أشكال سيتم التطرق اليها.
ثانيا :خصائص التمويل اإلسالمي:
تتعدد الخصائص المتعلقة بالتمويل اإلسالمي كما يلي:3
 تحتوي العديد من صور وأشكال التمويل المتباينة فيما بينها.
 هو تمويل حقيقي تقدم فيه بشكل فعلي الموال والخدمات لطالبها وليس تمويال مصطنعا أو على ورق .كما
أنه ال يقف عند عرض األموال بل يحتوي على عرض الخبرات والمهارات.
 أنه مرتبط مع االستثمار ،فالتمويل اإلسالمي في صوره العديدة ال يرى منفصال عن عملية االستثمار
الحقيقي.
 أنه خال من التعامل بالربا أي المداينة من خالل الفائدة.

 -1منذر قحف ،مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي ،ط ،3المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة  ،2004،ص.12
 -2عبد المجيد قدي ،عصام بوزيد ،التمويل في االقتصاد اإلسالمي -المفهوم والمبادئ ،-الملتقى الدولي الثان ي حول األزمة المالية الراهنة والبدائل
المصرفية والمالية-النظام المصرفي نموذجا ،-المركز الجامعي خميس مليانة ،يومي  6/5ماي  ،2009ص .04
 -3عبد المجيد قدي ،عصام بوزيد ،مرجع سلبق ص.5
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الفصل الثاني:

 أنه تمويل ألنشطة مشروعة وأعمال مشروعة فال يجوز تقديم أي تمويل لمشروع ينتج سلعا او خدمات أو
يمارس في نشاطه أساليب محرمة وذلك ضمانا لسالمة النشاط االقتصادي من االنحرافات وضمان للموارد
واألموال من أن تتبدد فيما ال يفيد.
 هو تمويل يركز على توجيه سلوك الفرد نحو األخالق الفاضلة (يوفر فرص العمل ويربي فيه صفات
األمانة ،واإلخالص ،واإلتقان في العمل).

1

 التركيز على طاقات الفرد ومهاراته وابداعاته.
 العائد الممول يتوزع بين عائد ثابت محدد وعائد نسبي محتمل وعائد غير مباشر (الثواب) حسب صيغة
التمويل المتعامل من خاللها.
وا جماال يمكن القول بأن التمويل اإلسالمي يملك مجموعة كبيرة من األدوات التمويلية المتباينة فيما بينهما
والتي لكل منها أهميتها النسبية ،الشيء الذي يجعل قاد ار على استيعاب أكبر قدر ممكن من رغبات المتعاملين
ضمن إطار محجج ال يمكن الخروج عليه.
المطلب الثاني :مبادئ التمويل اإلسالمي:
تعد المعامالت المالية من أهم محركات االقتصاد لذلك فقد عني اإلسالم بوضع مبادئ عامة تحدد مالمح
اإلطار العام الذي يجعل التمويل مقبوال شرعا ،سيتم تناول هذه المبادئ على النحو التالي:
أوال :االلتزام بالضوابط الشرعية في المعامالت المالية :وتتوزع إلى:
 .1التحريم الواضح والقطعي للربا :باعتباره محرما في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة تحريما قطعيا ال
نبيه  ،فلم
يوجد فيه استثناءات وال حدود لحرمته .إذ يقول االمام مالك رحمة اﷲ :إني تصفحت كتاب اﷲ وسنة ّ

أر شيئا أشر من الربا ألن اﷲ أذن فيه بالحرب.

2

 -1محمد عبد الحميد محمد فرحان ،التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة –دراسة ألهم مصادر التمويل ،-رسالة ماجستير ،كلية العلوم المالية
والمصرفية ،قسم المصارف اإلسالمية ،ص.33
 -2الربا لغة الزيادة والنماء ،ويعرف فقهيا بأنه زيادة مال بدون مقابل في معاوضة مال بمال ،بمعنى أنه كل زيادة مشروطة على رأس المال القرض وهذه
الزيادة قد تكون كمية أو نوعه .ويقسم إلى نوعين ربا الفضل وهو مبادلة الشيء بجنسه مع الزيادة سواء كما أو نوعا ،وربا النسيئة وهو الزيادة المشروطة
التي يأخذها الدائن من المدين نظير تأجيل ودون عوض أو أن يكون بال زيادة أصال.
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الفصل الثاني:

الحكمة من التحريم  :ما حرم اإلسالم من شيء إال لما فيه من أضرار وآثار سلبية على الفرد والمجتمع
منها:1
 الربا يزيد من ثروة فرد ونقص من ثروة فرد آخر دون أية زيادة في الثروة الحقيقية للمجتمع ،فيصبح األمر
مشابها للسرقة .قال اﷲ تعالى ﴿ يأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾.2
 التعامل بالربا يعلم اإلنسان الكسل والبطالة واكتساب المال بغير جهد وهذا يتنافى مع قيم اإلسالم التي
تدعو إلى العمل وتقدسه.
 يضفي الربا على اإلنسان المرابي صفات معينة كالبخل واألنانية وكنز المال والطمع ،بينما النظام
االقتصادي في اإلسالم ال يقوم بدون اخالق.
 يؤدي الربا إلى استغالل األغنياء لحاجة الفقراء ويفسد العالقة بين األفراد مما يؤدي إلى الصراع بين
الطبقتين وانتشار الكره والبغضاء بينهما.
 الربا يعمق الشعور بحب المادة واالرتباط بالدنيا إلى درجة عبادة المال ألنه ينظر إلى الحياة بمنظار
الكسب المادي الربوي الذي يجعل قلوب المرابين قاسية.
 .2تحريم االكتناز : 3حرم اإلسالم اكتناز األموال بنص صريح في القرآن الكريم لقوله تعالى :
﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اﷲ فبشرهم بعذاب أليم ،يوم يحمى عليها في
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾ .4كما
نهى رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم عن اكتناز األموال ،فنجده قد أمر باالتجار بمال اليتيم وعدم اكتنازه.
قال رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم "اتجروا في مال اليتيم حتى ال تأكله الصدقة".5
الحكمة من التحريم :نستخلص الحكمة من تحريم االكتناز فيما يلي:6
 جمع المال واكتنازه يعطي المال قيمة غير حقيقية ويصبح سلعة تطلب لذاتها ،في حين ما هو إال وسيلة
للتبادل والقيمة.
 -1سليمان ناصر ،مرجع سابق ،ص .44
 -2سورة النساء ،اآلية .29
-3االكتناز لغة جاء من كلمة كنز وهو المال المدفون ،ويعرف االكتناز فقهيا بانه منع الزكاة وحبس المال الذي يفضل عن الحاجة عن االنفاق في سبيل ﷲ.
وسبيل ﷲ هو النفع العام والخير والمصلحة العامة.

 -4سورة التوبة ،االية .33 ،33

 -5رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه.
 -6ميلود زيد الخير ،ضوابط االستقرار المالي في االقتصاد اإلسالمي ،الملتقى الدولي األول لالقتصاد اإلسالمي ..الواقع ورهانات المستقبل ،جامعة عمار
ثليجي ،األغواط ،ص .06
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الفصل الثاني:

 جمع المال واكتنازه يخفض من عملية تبادل السلع والخدمات ألنه يخفض من نسبة إنفاق صاحبه وبالتالي
تعطيل النشاط االقتصادي ككل.
 إن اكتناز المال يؤدي إلى حرمان من لهم حق في مال اﷲ ويمنعهم منه ،وبالتالي اإلخالل بأحد الركائز
الخمس أال وهي الزكاة.1
 يؤدي اكتناز المال إلى انخفاض حجم االستثمار واألحجام عن إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع
القائمة ،وبالتالي زيادة معدل البطالة وما ينجر عنها من مخلفات سلبية على الفرد والمجتمع .كما أن
انخفاض حجم االستثمار ينخفض معدل التنمية.
 يؤدي اكتناز المال إلى انخفاض الدخل ،وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لألفراد ،الذي ينتج عنه انخفاض
الطلب الفعلي على السلع والخدمات .هكذا يحدث الركود االقتصادي ،ما يضطر الدولة إلى إصدار كميات
جديدة من النقود مما ينتج عنه التضخم.
 .3استثمار المال في الطيبات وتجنب الخبائث :إن مراعاة الحالل أمر واجب في كسب المال و في إنفاقه
على حد السواء  ،وسواء كان اإلنفاق استهالكيا أو إنتاجيا فبالضرورة أن يستثمر في الحالل أو في الطيبات .
قال تعالى ﴿ :و يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ 2ويرى الفقهاء بأن الطيبات هي كل ما كان فيه
منفعة لإلنسان وان اختلفت ضرورتها  ،أما عن الخبائث و المحرمات التي نهى اإلسالم عن تمويلها أو
االستثمار فيها فهي األعمال و المهن التي جاء تحريمها صريحا بالكتاب أو السنة أو باجتهادات الفقهاء ألن
بعضها جاء مع تطور الحضارة وما أفرزته من سلبيات المجتمعات األخرى غي اإلسالمية.3
 .4االلتزام باألخالق اإلسالمية في المعامالت :إن القيم واألخالق التي حث عليها اإلسالم كثيرة ومتعددة ال
يمكن اإلشارة إليها كلها ،ولكن نشير إلى أهمها والتي لها ارتباط مباشر بالحياة االقتصادية للمسلم ومنها
التحلي بالصدق واألمانة والتخلي عن االحتكار ،االعتدال في اإلنفاق ،االبتعاد عن الغش ،وعدم مزاولة البيوع
المنهي عليها في اإلسالم ومن أهمها بيع الغرر.
والغرر يعني الجهالة أي يعقد البيع على شيء مجهول ،بيع الرجل على بيع أخيه.

 -1حسيبة سميرة ،أساليب التمويل اإلسالمي وكفاءته ،مذكرة ماجستير غير منشورة قسم االقتصاد واإلدارة ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم
االسالمية ،2011-2010،ص34

2
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 -3سليمان ناصر ،مرجع سابق ،ص.52
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الفصل الثاني:
ثانيا :االلتزام بقاعدة "الخراج بالضمان" "والغرم بالغنم":1

"الخراج بالضمان" قاعدة فقهية وهي نص حديث نبوي شريف ،فعن عائشة رضي اﷲ عنها قالت قال رسول اﷲ
صلى اﷲ عليه وسلم " الخراج بالضمان" .ومعنى الخراج الدخل والمنفعة ،فخراج الشيء هو الغلة التي تحصل
2

منه إدا كانت منفصلة عنه أو غير متولدة منه ككسب العبد ،وسكن الدار.
ثالثا :مبدأ استمرار الملك لصاحبه:

ان تمويل عملية إنتاجية في االقتصاد اإلسالمي يقتضي استمرار الملكية لصاحبها حتى ولو تغيرت
أوصاف هذه الملكية ،فالتمويل في العادة يكون ماال نقديا ثم نشتري به االستثمارات والعقارات الالزمة لبدأ
المشروع ،بمعنى أن المال في العمليات االستثمارية هو ملك لصاحبه األصلي ،فصاحب الملك يستحق الربح
نتيجة لماله.
أما المضاربة فان رب المال يتحمل الخسارة وحده باعتباره أنه المالك لمال المضاربة ،وقد نقص ماله وال
يقع شيء منها على الشريك المضارب.
المطلب الثالث :الفرق بين التمويل التقليدي والتمويل اإلسالمي:
إذا كان التمويل شكال من أشكال التعامل الذي يقرها االقتصاد اإلسالمي وتأخذ به المصارف الربوية على حد
سواء ،كان البد من اإلشارة إلى بعض بوجه التشابه واالختالف بينهما .فبالنسبة ألوجه التشابه تنحصر في
النقاط اآلتية:3
 الصورة التي يتم به ا التمويل تكون في جانبين ،يكون فيها المال من جانب والطرف العامل من جانب آخر،
وهدا ما يحدث في التمويل الربوي والتمويل اإلسالمي على حد سواء.
 الغاية المنشودة من هدا التمويل هي الحصول على أرباح أو فوائد عن طريق طرف آخر.
 الطريقة التي يتم بها إدارة الموال واستثمارها غالبا ما ينحصر فيها القرار اإلداري في الطرف العامل ،ويكون
المال في الطرف الممول ،ويمكن في هده الحالة أي يقيد العامل بنوع أو طبيعة االستثمار المطلوب وينص
على ذلك في العقد صراحة.

 -1عبد المجيد قدي ،عصام بوزيد ،مرجع سابق ،ص .19
 -2عبد المجيد جمعة الجزائري ،القواعد المستخرجة من أعالم الموقعين للعالمة ابن القيم جوزية الرياض ،بدون تاريخ نشر ،ص .457
-3عبد المجيد قدي ،عصام بوزيد ،مرجع سابق ،ص .07
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الفصل الثاني:
أما بالنسبة ألوجه االختالف فنلخصها في النقاط اآلتية:1

 أن التمويل اإلسالمي يساعد على توسيع قاعدة المشاركة في ملكية المشاريع ،بحيث تتاح الفرصة لعدد غير
قليل من صغار الممولين االشتراك في أسهم الشركات والقطاعات اإلنتاجية المختلفة ،على العكس مما هو
عليه في التمويل الربوي الذي يؤدي إلى تضييق قاعدة المشاركة وحصر ملكية المشاريع في فئة قليلة من
أصحاب رؤوس األموال.
 يساهم التمويل اإلسالمي إلى حد كبير في تحقيق التوزيع العادل وايجاد التوازن الذي يحول دون تكدس
الثروات بأيدي المرابين أو كبار التجار من أصحاب رؤوس األموال ،كما هو الشأن في النظام الربوي القائم
على الفائدة.
 يتحمل رب المال في التمويل اإلسالمي الخسارة في حالة عدم وجود تقصير أو إهمال من العامل ،بينما ال
يتحمل رب المال في التمويل الربوي أية خسارة.
 ترتبط الزيادة التي يحصل عليها كل من رب المال والعمل في التمويل اإلسالمي بمقدار الربح المحقق من
االستثمار المشترك بين الطرفين ووفق النسبة المتفق عليها .بينما في ال توجد في التمويل الربوي أية عالقة
بين الربح والخسارة فهو يستحق زيادة ثابتة تسمى الفائدة.
 يتم التمويل اإلسالمي عن طريق النقود وعن طريق األصول الثابتة كما في المساقاة والمزارعة .بينما ال يقع
التمويل الربوي إال عن النقود فقط .وهذا يظهر شمولية اإلسالم وضرورة تأثير العمل في الناتج بخالف
التمويل الربوي الذي ال يعير العمل أي أثر لكونه يعتمد على الفائدة دون ما يتحقق من أرباح أو خسائر.
وبذلك تكون المخاطرة في التمويل اإلسالمي جزءا من العقد ال يعترف به في التمويل الربوي.

 -1منذر قحف ،مرجع سبق ذكره ،ص.52
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الفصل الثاني:
المبحث الثالث :مفاهيم حول المصارف اإلسالمية.

يطلق على المصارف اإلسالمية اسم " البنوك الالربوية" أو البنوك التي ال تتعامل بالربا أو البنوك التي تتعامل
على أساس مبدأ المشاركة .والحقيقة أن إنشاء المصارف اإلسالمية تم من أجل تلبية الحاجة الماسة إلى أعمالها
وخدماتها المتميزة .فهي تتلقى المدخرات تحت مسمياتها المختلفة ،وتجميع األموال وتتبع اإلجراءات المصرفية
في أداء أعمالها ،ولكنها تلتزم في كل ما يتعلق بذلك بقواعد الشريعة اإلسالمية وأحكامها ومقاصدها ،وبالشكل
الذي تحقق فيه مصلحة المتعاملين معها ،والمساهمين في قيامها ،وقد تأكدت هذه الحاجة الماسة للمصارف
اإلسالمية من خالل زيادة عددها ،وعدد الدول التي أقيمت فيها باستمرار خالل السنوات القليلة الماضية ،وزيادة
أعداد المتعاملين معها .وقد خصصنا مبحثنا هذا لتعريف بالمصارف اإلسالمية وسنوجز هذا المبحث فيما يلي:
 مفهوم المصارف اإلسالمية وأنواعها.
 خصائص المصارف اإلسالمية وأهدافها.
 موارد المصارف اإلسالمية.
المطلب األول :مفهوم المصارف اإلسالمية:
يرتبط مفهوم المصارف اإلسالمية بطبيعة نوعية الخدمات التي يقدمها ،وطبيعة الصيغ التمويلية المتميزة
التي يملكها ،والتي تتماشى وقواعد الشريعة اإلسالمية.
أوال :تعريف المصرف اإلسالمي :
لقد تعددت تعاريف البنوك اإلسالمية ،واختلفت من اقتصادي إلى آخر نذكر منها:1
 .1البنك اإلسالمي هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الموال وتوظيفها في نطاق الشريعة اإلسالمية بما يخدم
بناء مجتمع التكامل اإلسالمي لتحقيق اآلتي:
 جذب األموال وتعبئة المدخرات المتاحة في الوطن اإلسالمي وتنمية الوعي االدخاري.
 توجيه األموال للعمليات االستثمارية التي تخدم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في
الوطن اإلسالمي.
 القيام باألعمال والخدمات المصرفية على مقتضى الشريعة اإلسالمية خاصة من الربا
واالستغالل ،وبما يحل مشكلة التمويل القصير األجل.

-1نصر السلمان ،البنوك اإلسالمية تعريفها ،نشأتها ،مواصفاتها ،وصيغها التمويلية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ،الملتقى االقتصادي الدولي األول ،أزمة النظام المالي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية ،ج ،2يومي  6/5ماي  ،2009ص.42
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الفصل الثاني:

 .2البنك اإلسالمي هو ذلك البنك الذي ال يتعامل بالفائدة ،ويقوم على قاعدة المشاركة ،ويهدف إلى
منح قروض حسنة للمحتاجين.
 .3البنك اإلسالمي هو تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة
على االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية ،وعلى عدم التعامل بالفائدة أخدا وعطاء.
ثانيا :أنـواعـها:
تصنف المصارف اإلسالمية إلى فئات مختلفة هي:
 .1مصارف التنمية:
دفع هذه المصارف إلى تعزيز عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية بين الدول اإلسالمية ،وذلك
عن طريق الشروع في تنمية االستثمار في مشروعات البيئة األساسية ،وكذلك تقوم بمنح القروض الحسنة
لتمويل البرامج اإلنتاجية ،ومن أمثلة ذلك» المصرف اإلسالمي للتنمية والمصرف اإلسالمي لالستثمار
بالقاهرة.
 .2مصارف اجتماعية:
وهذه المصارف تركز على الناحية االجتماعية ومن أمثلتها» مصرف ناصر االجتماعي الذي يتمثل
عرضه األساسي في المساهمة في توسيع قاعدة التكافل االجتماعي بين األفراد ،عن طريق منح القروض
الحسنة وتقديم اإلعانات والمساعدات وتلقى الزكاة وانفاقها في مصارفها الشرعية.
 .3مصارف تمويلية استثمارية:
وهي المصارف التي تنشأ أصال لتكون مؤسسات مالية استثمارية مع قيامها ببعض الخدمات المصرفية
المعتادة ،مثل (بيت التمويل الكويتي) في دولة الكويت الذي يقوم بأعمال التمويل االستثماري بصورة
المتعددة.1
 .4مصارف إسالمية تجارية:
توفر هذه المصارف الخدمات المصرفية التجارية العادية وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية وتقدم هذه
المصارف خدمات مصرفية بديلة للعمالء الذين يرغبون تجنب العمليات المصرفية القائمة وتعتبر جميع
المصارف اإلسالمية العاملة من هذا النوع.

 -1أحمد محمد المصري ،إدارة البنوك التجارية واإلسالمية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،ص .62
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الفصل الثاني:
 .5مصارف متعددة األغراض واألهداف:

أسست هذه المصارف لتلبية أهداف محددة وتصنف هذه المصارف كمصارف اجتماعية ومصارف
زراعية ،مصارف صناعية وغيرها .1إضافة إلى هذا فهي تقوم بمختلف األعمال المصرفية والمالية والتجارية
واالستثمارية والمساهمة في مشروعات التصنيع والعمران ومن أمثلة هذه المصارف نجد مصرف فيصل
اإلسالمي بالمملكة العربية السعودية ومصرف دبي اإلسالمي بدولة اإلمارات العربية ومصرف فيصل اإلسالمي
بالبحرين.2
المطلب الثاني :خصائص المصارف اإلسالمية وأهدافها
أوال :خصائصها :
للمصارف اإلسالمية خصائص تميزها عن غيرها من المصارف األخرى ومن أهم هذه الخصائص:
 .1استعباد الفوائد الربوية:
إن أول ما يميز المصارف اإلسالمية عن غيرها من المصارف الربوية استعباد كافة المعامالت غير
شرعية من أعمالها ،وخاصة نظام الفوائد الذي يمثل أساسا العمل المصرفي الربوي ،وبذلك ينسجم المصرف
اإلسالمي مع البيئة السليمة للمجتمع اإلسالمي ،وال يتناقض معها.3
والتزام المصارف اإلسالمية بعدم التعامل بالربا هو التزام بهدي القرآن الكريم في عدة آيات مثل قوله
تعالى ﴿ :وأحل ﷲ البيع وحرم الربا﴾ .4وقوله سبحانه وتعالى ﴿ :يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافه
مضاعفة واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون﴾.5
 .2مراعاة الضوابط الشرعية في التمويل واالستثمار:
ليس االبتعاد عن الربا بكل صورة هو ما يلتزم به المصرف اإلسالمي ،بل يلتزم كذلك بأن ال يمول وال
يستثمر في األنشطة المحرمة شرعا أو التي تكون فيها شبهات الحرام ،ألنه ال يجوز االسترباح من وراء الحرام
عمال بالقاعدة الشرعية .كذلك فإن االستثمار والتعامل في أنشطة غير محرمة البد وأن يتم بوسائل غير

 -1نصر السلمان .مرجع سابق ص35
-2أحمد محمد المصري ،مرجع سابق ،ص.62
-3جمال لعمارة ،البنوك اإلسالمية ،دار النبأ ،الجزائر  ،1996،ص .49
 -4سورة البقرة ،اآلية . 275
 -5سورة آل ،عمران اآلية .130
55

اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية

الفصل الثاني:

محرمة ،1فيلتزم المصرف اإلسالمي بالبعد عن الوسائل المحرمة مثل االحتكار ،ومثل الغش لقوله صلى ﷲ
عليه وسلم :من غشنا فليس منا ،2وغير ذلك مما نهى الشرع عنه.
 .3تستمد المصارف اإلسالمية إطارها الفكري االقتصادي من *نظرية االستخالف*:
تستمد المصارف اإلسالمية إطارها الفكري االقتصادي من نظرية االستخالف التي تقوم على أساس أن
ﷲ سبحانه وتعالى هو خالق الكون ،وان الملكية الموجودة في هذا الكون هي ﷲ وحده ،فهو مالك الملك ،أما
اإلنسان فهو مستخلف من ﷲ في هذه األرض وخالفته هي العمل لتحقيق ما أراده ﷲ تعالى ومن ثمة فملكية
البشر للمال ليس ملكية أصيلة ولكنها مكتسبة باالستخالف ،كما أن حيازتها له مرهونة بشروط هذا االستخالف
التي حددها ﷲ في القرآن الكريم ،قال سبحانه وتعالى :وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.3
 .4ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية:
إن للمال وظيفة اجتماعية في اإلسالم لذلك كان االهتمام بالنواحي االجتماعية أصال من أصول هذا ما
يميز المصرف اإلسالمي بالصفة االجتماعية ،والمصرف اإلسالمي باعتباره مؤسسة اقتصادية مالية مصرفية
اجتماعية تقوم بتعبئة مدخرات األفراد واستثمارها في مختلف أوجه النشاط االقتصادي خدمة لصالح المجتمع،
ومن هنا يكون ارتباط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية لذلك يهتم المصرف اإلسالمي بالعائد االجتماعي
إلى جانب العائد الفردي ،وهذا أحد المعايير الرئيسية التي تحتم الصلة الوثيقة بين العقيدة والقيم والتنظيم
االقتصادي في اإلسالم.4
ثانيا :أهدافها:
تهدف المصارف اإلسالمية إلى تحقيق ما يلي:5
 جذب الفوائض المالية وتعبئة الموارد المتاحة في الوطن اإلسالمي وتنمية الوعي االدخاري لدى األفراد.
 توظيف األموال في المشروعات التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في
الوطن اإلسالمي.

 -1نصر السلمان،مرجع سابق ،ص .34
 -2أخرجه مسلم عن أبي هريرة ،كعاب اإليمان باب قول صلى ﷲ عليه وسلم" من غشنا فليس منا " صحيح مسلم بشرح النووي ،ص .385
 -3سورة الحديد ،اآلية .7
 -4جمال لعمارة ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .06
 -5أحمد النجار ،حول البنوك اإلسالمية ،مجلة البنوك اإلسالمية ،ع ،1984 ،34ص.06
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الفصل الثاني:
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 القيام باألعمال والخدمات المصرفية مع التزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية فيما يخص تحريم الربا ،ومنع
االستغالل.
 إلغاء الفائدة وتخفيض تكاليف المشاريع وهذا يؤدي إلى تشجيع االستثمار بالنسبة لفئات الحرفين وصغار
المستثمرين وبالتالي خلق فرص جديدة ومنه تتسع قاعدة المتعاملين وبالتالي القضاء على البطالة.
 تنمية الوعي االدخاري وتشجيع االستثمار ،وذلك بإيجاد فرص وصيغ عديدة لالستثمار تتناسب مع قدرة
ومطالب األفراد والمؤسسات المختلفة.
 العمل على الموازنة بين تحقيق الربح االقتصادي وتحقيق الربحية االجتماعية وذلك بالجمع بين الهداف
العامة ألي مشروع وتحقيق التكافل االجتماعي.
1

ولتحقيق هذه األهداف تقوم المصارف اإلسالمية بعدة أنشطة يمكن تقسيمها إلى ثالث مجموعات وهي:
المجموعة األولى:

وتشمل الخدمات المصرفية المعتاد القيام بها المصارف التقليدية مثل قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية
وتسهيل االعتمادات المستدينة واصدار خطابات الضمان والكفاالت وغيرها من األنشطة التي يشترط فيها أن
تكون وفق السبل المتاحة شرعا.
المجموعة الثانية:
وتمثل تلك األنشطة أو النشاطات المرتبطة بآليات التمويل المصرفي اإلسالمي للمشاريع
والمؤسسات بمختلف أشكالها وأنواعها ،والتي تكون مرخصة شرعا ومن أهمها المضاربة ،المشاركة،
المرابحة بيع السلم والمساقاة.
المجموعة الثالثة:
وتمثل تلك النشاطات التي تشمل الخدمات االجتماعية والثقافية ،مثل تقديم القروض الحسنة
وتحصيل وصرف الزكاة ونشر الوعي المصرفي.
المطلب الثالث :موارد المصارف اإلسالمية:
من خالل دراستنا ألهداف المصرف اإلسالمي التي يسعى إلى تحقيقها فاستخلصنا أنها ال تتحقق إال
بوجود موارد تعتمد عليها المصرف حيث تتمثل هذه الموارد في خصوم المصرف اإلسالمي وهي تتكون من
مصادر داخلية أو ذاتية ومصادر خارجية.

1

 محمود سحنون ،المؤسسات المصرفية والسياسات النقدية في اقتصاد ال ربوي ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة قسنطينة ،1001 ،ص113.57
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الفصل الثاني:
أوال :المصادر الداخلية أو التمويل الذاتي :

تعتبر موارد المصارف األساس الذي تستند إليه المصارف بشكل عام ،والمصارف اإلسالمية منها في
استخداماتها ونشاطاتها ،وبالذات االستثمارية منها ،حيث أن زيادة الموارد هذه تتيح للمصارف التوسع في هذه
االستخدامات والنشاطات ،ويحصل العكس حيث إلنتاج القدرة الكافية لتوسع المصارف في استخداماتها
ونشاطاتها عندما تنخفض الموارد التمويلية لديها ،والمصادر الذاتية لموارد المصارف اإلسالمية تتكون من:1
 .1رأس المال :
والذي يتم الحصول عليه من الموارد التي تتجمع نتيجة المساهمة في المصرف من قبل المساهمين،
وبالذات ما يتم دفعه من رأس المال من خالل المساهمة هذه ،أي رأس المال المدفوع ،ويضاف إليه ما يتم
إضافته من موارد مالية تستقطع أساسا األرباح المتحققة التي احتجازها ،ومن احتفاظاتها احتياطات وبعد ذلك
يتم تضمينها في رأس المال ،حيث تعتبر جزءا منه ،وعندما تضاف إليه بزيادة رأس مال المصرف عن طريق
ضمها إليه.
 .2االحتياطات:
وتمثلها األموال التي يتم االحتفاظ بها من األرباح التي يحققها البنك بشكل احتياطات ،سواء كانت
احتياطات قانونية ،أ ي القوانين ذات العالقة بعمل المصارف هذه تقرض االحتفاظ بها ،أو احتياطات عامة،
تفرضها طبيعة عمل المصرف والظروف العامة المحيطة بعمله ،أو احتياطات خاصة تفرضها سياسة المصرف
من أجل دعم مركزه المالي ،وضمان متانته بتكوين مثل هذه االحتياطات ،إضافة إلى االحتياطات القانونية
المفروضة عليها من أجل تقوية وتمتين وصفها المالي ودعمه ،وهذه االحتياطات تعتمد على عوامل كثيرة منها
مدى تحقيقها لألرباح التي يمكن أن تستطيع جزء منها لتكوين هذه االحتياطات ،وكذلك مدى حرص المصرف
على قوة ومتانة وسالمة مركزه المالي الذي يدفع إلى العمل على زيادة االحتياطات هذه ،وكذلك على سياسة
2

المصرف في إجراء التوسعات بزيادة رأسماله من خالل هذه االحتياطات.
 .3أرباح المحتجزة:

وهي الجزء من األرباح التي يتم احتجازها إلعادة استخدامها لدعم المركز المالي للمصرف وتقويته،
وتشكيل احتياطات منها الحقا بضم األرباح المحتجزة إلى االحتياطات فيما بعد ،وهي األرباح التي يتقرر

 -1فليح حسن خلف ،حول المصارف اإلسالمية ،عالم الكتب الحديث ،2006 ،ص .189
 -2فليح حسن خلف ،مرجع نفسه ،ص.194
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الفصل الثاني:

توزيعها على المساهمين ،فاألرباح المحتجزة هي التي يتقرر االحتفاظ ا من أجل استخدامها في نهاية األمر في
زيادة رأس مال المصرف إلجراء التوسع والتطور في عمله ونشاطاته.
ثانيا :المصادر (الموارد) الخارجية :
وهي الموارد المالية التي يتم االعتماد فيها على أموال الغير ،أي اآلخرين من غير أصحاب المشروع المالكين
له ،وعادة تعتمد المؤسسات المصرفية ،ومنها المصارف اإلسالمية على المصادر الخارجية أي أموال الغير
1

بشكل أساسي في ممارسة عملها ونشاطاتها ،وبالذات في استخداماتها ،وخاصة االستثمارية منها.

 -1فليح حسن خلف ،مرجع سابق ،ص.145-196
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المبحث الثالث :آليات التمويل اإلسالمي.
أخذ التمويل اإلسالمي المعتمد على صفرية معدل الفائدة في السنوات األخيرة اهتمام الكثير من الباحثين
والمستثمرين في المجال المالي واالقتصادي ليس فقط في الدول اإلسالمية بل حتى في الدول الغربية ،لما له من
خصائص ومميزات وقدرات كبيرة على تجاوز األزمات التي تعصف باألسواق المالية والبنوك العالمية والوقاية
من الصدمات المالية المدمرة.
وفي هذا اإلطار نخصص هذا المبحث للتعريف بآليات التمويل اإلسالمي المختلفة وخصائصها.
المطلب األول  :صيغ التمويل القائمة على المشاركات.
يستخدم المال واستثماره في االقتصاد اإلسالمي بصيغ عديدة تتماشى ومتطلبات العصر سواء بتعاون
وتشارك المال مع المال أو تشارك المال مع العمل .ومن هنا سنبين الصيغ القائمة على المشاركات ومنها:
صيغة المشاركة ،وصيغة المضاربة ،وصيغة المزارعة والمساقاة.
أوال :التّمويل بالمشاركة :
تعتبر المشاركة من بين أهم الصيغ التي تعتمد عليها البنوك اإلسالمية لتوظيف مواردها المالية وتقديم خدماتها
المصرفية .وتعرف المشاركة كما يلي:
 .1تعريفها ودليل مشروعيتها.
لغة :أصل الشركة في اللغة توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع.
اصطالحا:
تعريف : 1هي اتفاق بين المصرف اإلسالمي والعميل للمساهمة في رأس المال بنسبة متساوية أو متفاوتة في
إنشاء مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم أو تملك عقار أو أصل منقول  ،وتتم المشاركة في األرباح التي يدها
المشروع أو العقار أو األصل وفقا لشروط اتفاقية ،بينما تتم المشاركة في الخسارة وفقا لنصيب المشاركة في
رأس المال.
تعريف " : 2عقد بين اثنين أو أكثر على أن يكون األصل – رأس المال -والربح أو الخسارة مشتركا بينهم
حسبما يتفقون عليه".1

 -1شهاب أحمد عزيز العزعزي ،إدارة البنوك اإلسالمية ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان– األردن ، 2012 ،ص. 19
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الفصل الثاني:
دليل مشروعيتها :

من القرآن الكريم :قوله تعالى ﴿إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في
الخطاب ،قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ٕوان كثي ار من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إال اللذين
1

آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم .﴾...

من السنة النبوية الشريفة :عن أبي هريرة  ،قول رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم أن اﷲ سبحانه وتعالى يقول
في حديثه القدسي ﴿:أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحب  ،فإذا خانه خرجت من بينهما﴾ رواه أبو
داود وصححه الحاكم.

2

ولقد تعامل المسلمون منذ عهد النبي صلى اﷲ عليه وسلم حتى يومنا هذا بالمشاركة دون أن ينكرها أحد،
تمشيا مع عرف الجماعة واعماال لمصلحة المسلمين ،ولقد أعادت البنوك اإلسالمية استخدام هذه الصيغ
التمويلية على نطاق واسع وجعلت فقهها ملكا مشاعا لكل المسلمين.
 .2شروط التمويل بالمشاركة:
تتمثل مجموعة الشروط والحكام الواجب توفرها في عقد المشاركة حتي يكون صحيحا في:

3

 أن يكون رأس المال من النقود المتداولة التي تتمتع بالقبول العام مع أن يكون معلوما وال يشترط تساوي حصة كل
شريك.
 أن يتم تقديم رأس المال من األطراف ،دون أن يكون دينا في ذمة أحد الشركاء.
 أن يتم توزيع الربح بعد اقتطاع كافة المصروفات والتكاليف األزمة لتقليب المال في صورة تجارية كاملة.
 أن يبني عقد المشاركة على الوكالة واألمانة حيث يكون كل شريك وكيال عن األخر وأمينا على ماله ولقيام على
إدارة العملية وتنفيذها نسبة محددة من الربح مقابل عمله.
 أن يتم تحديد نصيب كل شريك في الربح على أن يكون جزءا مشاعا غير محدد المقدار وال يشترط تساوي حصة
كل شريك مع اآلخر في الربح ،أما الخسارة فتوزع حسب نسبة مشاركة كل طرف في رأس المال إال إذا وقعت
بسبب تقصير أو إهمال من أحد المشاركين فيتحملها وحده.

 -1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية ،جدة،السعودية ، 2004 ،ص.110-164
 - 2سورة ص ،آية .13-13

 -3أمال لعمش ،دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية اإلسالمية ،مذكرة ماجستير في
علوم التجارة غير منشورة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،1011-1011 ،ص .36
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الفصل الثاني:
 .3صور المشاركة

تأثرت المشاركة في البنوك اإلسالمية بموقف هيئة الرقابة الشرعية فقد تكون مشاركة في عملية معينة
واحدة أو عمليات متعددة سواء مع مؤسسات تجارية أو صناعية أو مع مصارف إسالمية أخري ،كما قد تأخذ
شكل مساهمة في رأس مال مشروعات موجودة أو قيد اإلنشاء في جميع األحوال قد تكون المشاركة محددة المدة
أو ال تكون.
واستقر األمر في المصارف اإلسالمية إلى شكلين للمشاركة:
أ .المشاركة قصيرة األجل:
وهي المشاركة التي تخص عملية تجارية تنتهي بانتهاء هذه الصفحة بحيث يشترك البنك في تمويل هذه
الصفقة بنسب معينة ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب ،وهي تتم عادة في األجل القصير ألنها توجد لتمويل
عمليات اإلستيراد والتصدير وتمويل الرأسمال العامل.
ب .المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك:
هي المشاركة التي يساهم فيها المصرف اإلسالمي في رأس مال شركة تجارية وعقارية مع وعد المصرف
بالتنازل عن نصيبه من المشروع دفعة واحدة أو على دفعات متعددة وحب الشروط المتفق عليها وهذا النوع من
المشاركات غالبا ما يكون في األشياء المنتجة للدخول بطريقة العمل فيها مشاركة بين المصرف وبين من يقوم
بالعمل في تلك اآللة المنتجة.
ج .المشاركة المباشرة :وهذا النوع من المشاركة يدخل فيه البنك اإلسالمي شريكا في عمليات تجارية واستثمارية
مستقلة عن بعضها البعض ،حتى بالنسبة للمشروع الواحد وتختص بنوع أو عدد معين أو محدد من السلع.
وبطلب البنك في هذا النوع من المشاركة مساهمة مالية من الشريك تتراوح بين 25%و  40%تبعا لنوع
العمليات وهنا يتم توزيع األرباح بين الطرفين كل حسب مساهمته في رأس المال للصفقة بعد القيام بتخصيص
جزء من األرباح للشريك نظير إدارته للعمليات وتسويق السلعة.

1

د .المشاركة في رأس مال المشروع  :تسمى المشاركة التشغيلية في رأس مال المشروع أو المساهمة في تمويل
رأس مال المشروع (المنشأة) ،حيث يقوم البنك بتقييم أصول الشريك ليعدد حجم التمويل الذي سيقدمه  ،ويشترط
أن ال تقل مساهمة الشريك عن  15 %من جملة رأس مال المنشأة (المشروع) الذي سيتم تشغيله.

-1خبابة عبد اﷲ ،إبراهيم السعيد ،آليات التمويل اإلسالمي سبيل الطريق التقليدية ،مذكرة مقدمة ماجستير في العلوم اإلقتصادية غير منشورة ،جامعة األمير
عبد القادر ،قسنطينة ،1004 ،ص .15
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الفصل الثاني:

وهذا في المجال الصناعي  ،فإن البنك ال يشترط على الشريك تقديم أية مساهمة مالية  ،إذ أن مساهمته في هذه
الحالة تكون هي األصول التي تم تقييمها وتمثل حصة الشری  ،باإلضافة إلى جانب جهده اإلداري.

1

ومن خالل صور المشاركة التي تقوم بها المصارف اإلسالمية يمكن تلخيصها في الشكل التالي:
الشكل ( :)4صور المشاركة
صــــــــور المشــــــاركة

المشاركة قصيرة

المشاركة المنتهية

األجل

بالتمليك

المشاركة المباشرة

المشاركة في رأس
المال المشروع

المصدر الشكل رقم ( :)4من إعداد الطالب باالعتماد على األنواع المذكورة
 .4خصائص المشاركة :
 صيغ غير مثيرة للجدل من النواحي الشرعية ،وهي خالية من العيوب الشرعية.
 تحقيق عوائد اقتصادية و اجتماعية مجزية ،فهي تعمل علي معالجة األمراض االقتصادية من خالل زيادة الناتج
القومي ،و الدخل القومي ،وتخفض البطالة و الفضاء علي التضخم.....الخ
 استغالل السيولة الزائدة عادة في المصارف اإلسالمية  ،مع تحقيق عوائد مرتفعة.
 توزيع المخاطر بين أصحاب رؤوس األموال و توفير أجهود بسبب توزيع المسؤوليات بين الشركاء. 2

 -1مصطفي كمال السيد طايل ،مرجع سابق ،ص .101

 -2وائل عريبات ،المصارف اإلسالمية والمؤسسات اإلقتصادية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،طبعة األولى ،1006 ،ص .31
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ثانيا :صيغة المضاربة
أن الكثير من العمالء يقبلون عليها نظ ار لنتائجها
أهم صيغ التّمويل
ّ
ّ
بالملكية كما ّ
تعد المضاربة من ّ
المضمونة في كثير األحيان.
 .1تعريفها ودليل مشروعيتها:
يمكن تعريف من حيث اللّغة واالصطالح كاآلتي:
أن مالك المال يقطع جزءا من ماله ويعطيه للعامل.
لغة  :هي لفظ مأخوذ من القرض :وهو القطع ،أي ّ
يعرفها اإلمام ان قدامة المقدسي في" المغني" بقوله " :أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر فيه على
اإلصطالح ّ :
1
أن ما حصل بينهما حسب ما يشترطانه.
دليل مشروعيتها :
ون ِفي االَ ْر ِ
ض ِل اللَّ ِه.2﴾..
ون ِمن فَ ْ
ون َي ْ
ض َي ْبتَ ُغ َ
ض ِرُب َ
من القرآن الكريم :قوله تعالىَ ﴿ :و َءا َخ ُر َ
شريفة :يرجع أصل التعامل بهذا العقد حسب ما كان جاريا بين العرب قبل اإلسالم ،فقد
الس ّنة النبوية ال ّ
ومن ّ
ورد عن المصطفى صلى اﷲ عليه وسلم أنه أخرج من مال السيدة خديجة – رضي اﷲ عنها – مضاربة إلى

الشام ،و ذلك قبل البعثة ثم استمر المسلمون على العمل بها خالل البعثة النبوية ،دون إنكار منه على ذلك.3
 .2شروط صحة بالمضاربة:
الربح ،العمل ،نذكرها
عدة شروط
للمضاربة ّ
ّ
ليصح بها كمال العقد وهي شروط تتعلّق برأس المالّ ،

كاآلتي:

أ .شروط رأس المال:
 أن يكون رأس المال نقدا في شكل عمالت معدنية وورقية .
مقدما من رب المال إلى العامل.
صفة دون جهالة قد تقضي إلى نزاع ،وأن يكون ّ
 أن يكون معلوم القدر وال ّ

1
محمد" ،لسان العرب" الجزء ،22دار المعارف ،القاهرة ،ص.156
ابن منظور جمال ّالدين ّ
2
المزمل ،اآلية .10
 -سورة ّ

 -3محمد الوطيان" ،البنوك اإلسالمية" ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،اإلمارات العربية المتحدة ،1000 ،ص . 111
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الفصل الثاني:

المصرح بها حسب شروط العقد وانفاق أي
المقدم له إالّ في الغايات
 يتعهّد المضارب بأن ال يستعمل المال
ّ
ّ
صرف في مال المضاربة إلى بعد المحاسبة
مبلغ من رأس مال المضاربة على شؤونه
ّ
الخاصة وكذلك عدم التّ ّ

التّامة والتأكد من وجود إرباح صافية.

1

صرف فيه إال في حدود ال ّشروط
محددة هي
ومنه لرأس المال شروط ّ
ّ
معلومية القدر و ّ
الصفة ،و استحالة التّ ّ

المحددة.
ّ

الربح :
ب .الشروط الخاصة ب ّ

 استبعادا لكل خالف أو نزاع بين العامل وصاحب المال في الحالة التي ال تفسر فيها المضاربة إلى ربح فإنه
يشترط أن تكون حصة المضارب وصاحب رأس المال من الربح جزءا معلوما وشائعا كالنصف أو الثلث أو
الربع.
أما إذا حدثت خسارة فإنها على صاحب
 ولذلك فإن
ّ
معلومية ّ
الربح لك ّل منهما أمر ضروري بصحة المضاربةّ ،
رأس المال.2

أن الخسارة
مهمة في ّ
صحة عقد المضاربة وهي أن يكون معلوما ومعروفا ،كما ّ
ومنه نجد ّ
أن ّ
للربح شروط ّ

يتعرض لإلبخاس أو
على صاحب
ّ
المال،ألن صاحب الخبرة أو العمل سيذهب ما عما عمله كخسارة ،لكي ال ّ

الظّلم.

ج .شروط العمل:
رب المال في
 أن يكون العمل من طرف المضارب دون تدخل صاحب المال  ،والحنابلة يجيزون مشاركة ّ
العمل.

 أن ال يخالف المضارب أحكام الشريعة اإلسالمية في تصرفاته وأن يتقيد بالعرف الجاري به في مجال
النشاط.
 يجب على المضارب أن يتقيد بما يشترط عليه صاحب المال.3..
البد من شروط تتعلّق بتنظيم
صحة عقد المضاربة ّ
،فإنه ّ
وللربح شروط في ّ
كما ّ
أن لرأس المال شروط ّ

العمل بين المتضاربين في المشروع الواحد وهي المشاركة في المضاربة بين ال ّشريكين ،وأن يكون العمل موافقا
 -1مجد جاسم الشرع" ،المحاسبة في المنظمات المالية للمصارف اإلسالمية" ،إثراء للنشر ،األردن  ،1002،ص.113
-2مرجع نفسه ،ص 1015

 -3فتيحة عقون " ،صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية ودورها في تمويل االستثمار– دراسة حالة بنك البركة الجزائري " ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة
الماجستير في العلوم االقتصادية( ،غير منشورة) ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بسكرة ،1004/1002 ،ص.32
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الفصل الثاني:

الغراء و أن يتطابق مع جرى عليه العرف في نشاط المشروع و أن يكون
لما جاءت به لل ّشريعة
ّ
اإلسالمية ّ
منضبطا حسب شروط عقد المضاربة.

 .3أشكال المضاربة:
تنقسم المضاربة إلى مضاربة مطلقة وأخرى مقيدة:
أ .المضاربة المطلقة:
وهي أن تدفع المال مضاربةً من األرباح من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله.
ب .المضاربة المقيدة:
هي التي قيدت بمحل أو مكان أو زمان أو نوع أو بائع أو مشتري.1
وال ّشكل التّالي يوضح أشكال المضاربة :
شكل رقم( :)5مخطط لصور المضاربة
ال ّ
المضـــــــــاربة

المضـــــــــاربة المطلقة

المقيدة
المضـــــــــاربة
ّ

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على األنواع المذكورة.

-1علي حسن عبد القادر" ،فقه المضاربة" ،االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ،القاهرة ،1420 ،ص.33
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الفصل الثاني:
ثالثا :صيغة المزارعة.

تعتبر المزارعة والمساقاة من أهم نوافذ المصارف اإلسالمية لالستثمار في المجال الزراعي وتعرف المزارعة كما
يلي:
 .1تعريفها ودليل مشروعيتها
لغة  :المزارعة مفاعلة من الزرع وهو اإلنبات.1
اصطالحا  :هي عقد شركة على زراعة أرض زراعية (صالحة للزراعة) ،وفيها طرفان :صاحب األرض وهو
الشريك باألرض أساسا ،وصاحب العمل وهو المزارع الذي يقوم بالعمل في األرض بجهده وخبرته ،وقد يتفق
الطرفان على أن يقدم أي منهما ما تبقي من عناصر الزراعة األخرى ،ويوزع الخارج من األرض (محاصيل
2

زراعية) بينهما حسب االتفاق .

كما تعرف على أنها" :شركة بين طرفين ،أحدهما برأس المال الثابت ممثال في األرض وقدم معه أصال
متداوال كالبذور ببذل الجهد والعمل على المزروع ،على أن يشتركا بجزء مشاع من المحصول الناتج ".

3

دليل مشروعيتها
تحرثون( )33ءآنتم تزرعونه أم نحن الزارعون( )34لو نشآء
من القرآن الكريم :قوله تعالى ﴿ :أ أ
فريتم ما ْ

ون (﴾ )35
لجعلناه حطاما فظلتم تفكه َ

4

رضي اﷲ عنه قال :قال رسوول اﷲ صولّى اﷲ عليوه وسولّمَ [:موا نمون
الس ّنة النبوية الشريفة :عن أنس
ّ
الدليل من ّ
ّ
5
ن
ن
ص َدقَة].
رسا أو يزرعُ زرَعا فيأك ُل نمنهُ طَ ٌير أو إن ٌ
سان أو َبهيمةٌ ّإال َك َ
ان لَهُ بنه َ
غرس َغ ً
ُمسلم َي ُ
تقدم.
السّنة ال ّشريفة كما ّ
ومنه فالمزارعة مشروعة من الكتاب الكريم و ّ

 .2شروط المزارعة:
 تحديد األرض محل الزراعة وتسليمها لمن عليه واجب العمل.
 أن يكون البذر من صاحب األرض حتى يكون رأس المال كلى من أحدهما قياسا على المضاربة.
 -1تاريخ التحميل ،1016/03/01 :ص  www.clubandd.jeeran.com 12مفهوم التمويل ومصادره في االقتصاد اإلسالمي.
 -2أحمد شعبان محمد على ،مرجع سابق ،ص. 111

 -3حمزة شودار ،عالقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة التقليدية ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير-1006 ،
 ،1001ص .113

" -4سورة الواقعة" ،اآلية.65، 63، 63

-5أبو عبد اﷲ البخاري "،صحيح البخاري" ،دار األصالة ،الجزائر ، 1005،ص .360
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الفصل الثاني:

 االتفاق على المزروع ما لم يفوض الزرع تفويضا شامال وهذا قياسا على المضاربة المطلقة المقيدة.
 االتفاق على كيفية توزيع العائد  ،وان يكون نصيب كل منهما جزئا شائعا.
 االتفاق على أجل إنهاء العقد. 1
 .2طبيعة المزارعة:
المزارعة عقد الزم إال بالنسبة لمن شرط عليه البذر ،قبل إلقائه في األرض ،فله حينئذ أن يستقل بفسخهاحتى ال يجبر على إتالف ماله وهو البذر ببذره في األرض  ,و قد الينت أو ينبت فتصيبه آفة.
إذا كانت المزارعة فاسدة فمضى فيها العاقدان كان على صاحب البذر اجل مثل األرض إذا كان مالكاألرض  ،سواء أخرجت األرض ام ال وال يزداد على ما شرط لهما في العقد للرضا به.
و إذا أصبحت المزارعة كان الخارج من األرض بين صاحبها و المزارع على ما شرطا ،فان لم تخرج األرضشيء فال شيء للمزارع ،إذ ال استحقاق له إال في الخارج.
و هي إيجاره في االبتداء وشركة في االنتهاء ،و إذا كان المعقود عليه فيها أما منفعة األرض إن كان البذرعلى المزارع ،واما عمل الم ا زرع عندما يكون البذر على صاحب األرض.
رابعا :المساقاة
االستسقاء من السقي وهي كلمة مشتقة من السقي ولكن يفضل استعمال المساقاة  ،وتعرف كما يلي:
 .1تعريفها ودليل مشروعيتها
لغة  :المساقاة مأخوذة من السقي ،وذلك بان يقوم شخص على سقي النخيل والكرم ومصلحتهما ويكون له جزء
.

معلوم

اصطالحا  :هي عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة ،كما ّأنها عقد على القيام
بخدمة شجر أو نبات بجزء من غلّته بصيغة-ساقيت أو عاملت.-

2

 -1سليمان ناصر  ،تطور صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية  ،غرداية  ،الجزائر  ، 2002 ،ص ص .43-41

2
للنشر ،عمان  ،األردن  ،1004 ،ص
حمد بن عبد الرحمان الجنيدل ،إيهاب حسن أبو دية" ،االستثمار والتّمويل في االقتصاد اإلسالمي" ،دار جرير ّ.121
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الفصل الثاني:

اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية

مشروعية المساقاة
أدلّة
ّ
الصحابة رضوان اﷲ عليهم وأخذ المسلمون فيما بعد في التّعامل بها وهي
جرى التّعامل بالمساقاة في عهد ّ

مشروعيتها وجواز التّعامل بها.
أقر فيه
مشروعة من خالل ما ورد في الحديث ّ
ّ
الن ّ
بوي ال ّشريف الذي ّ

ومما يثبت ذلك حديث نافع ابن عمر قال :لما فتتحت خيبر سألت يهود رسول اﷲ صلّى اﷲ عليه وسلّم أن
ّ

الزرع و قال رسول اﷲ صلّى اﷲ عليه وسلّم
يقرهم فيها ،على أن يعملوا نصف ما خرج منها من الثّمر و ّ
أن ّ
ُقرُكم نفيهَا َعلَى َذلنك َما نشئتُم].
[أ ّ
 .2أركان المساقاة
 متعلّق بالعقد :وهو األشجار وسائر األصول المشتملة على ال ّشروط.
 الجزء المشترط للعامل من الثّمرة.
الصيغة.
 العمل وما تنعقد به وهو ّ
 .3أحكام المساقاة

النخل أو ال ّشجرة معلوما عند إبرام العقد فال تجري المساقاة
ّ إنما
تصح المساقاة في شجر ذي ثمر ،وأن يكون ّ
ّ
في جهول.

 أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع أو خمس.1
مما جرى العرف أن يقوم به العامل في المساقاة.
 على العامل أن يقوم بك ّل مايلزم إلصالح ّ
النخألو ال ّشجر ّ
 إن كان على األرض خراج أو ضريبة فهي على المالك دون العامل.
 للعامل إن عجز عن العمل بنفسه أن ينيب غيره.
 إن مات مت العامل فلورثته أن ينيبوا غيره من طرفهم.2

-1عبد اﷲ الجزيري ،مرجع سابق ،ص.11

2
العالمة خليل" ،دار الفكر ،لبنان ،1444 ،ص.131
خليل بن إسحاق المالكي "مختصر ّ69

اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية

الفصل الثاني:
المطلب الثاني :صيغ التمويل القائمة على البيوع (المديونية)
أوال :صيغة المرابحة

إ ضافة إلى الصيغ القائمة على المشاركة ،تقدم المصارف اإلسالمية خدماتها بصيغ تمويلية قائمة على المديونية
أي بعقود البيع وهي صيغة السلم وصيغ االستصناع وصيغة المرابحة.
 .1تعريفها ودليل مشروعيتها
لغة :مشتقة من الربح وهو النماء و الزيادة  ،يقال رابحته علي سلعة مرابحة ،أي أعطيته ربحا و أعطاه ماال
مرابحة أي علي الربح بينهما.
اصطالحا" :تعرف المرابحة علي أنها بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به و زيادة ربح ،معلوم للعاقدين".
والمرابحة هي قيام البنك اإلسالمي بشراء بضاعة أو تجهيزات للعميل بطلب منه ،ثم يعيد بيعها له مع هامش
ربح معين يتفقان عليه و يعتبر الدكتور الباحث سامي حمود أول من طور هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب
"األم " األمام الشافعي رضي اﷲ عنه و ادخلها في النظام المصرفي اإلسالمي.1
حكم مشروعية المرابحة:
من القرآن الكريم :قوله تعالي﴿ وأحل اﷲ البيع وحرم الربا ﴾.2
من السنة النبوية الشريفة :قول النبي صلي اﷲ عليه وسالم" إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" و قوله
عندما سؤل عن أفضل ،قال " كل بيع مبرور ،و عمل الرجل بيده"
ولقد اجمع جمهور الفقهاء علي جواز بيع المرابحة ،و قد تعادل بها المسلمون في سائر العصور دون خالف وال
إنكار.3
 .2شروط المرابحة:
وحتى تصح المرابحة يجب أن تتوفر على الشروط التالية :4
 ضرورة تملك البنك للسلعة قبل بيعها للعميل األمر بالشراء.
 ضرورة االتفاق على الثمن األصلي وعلى الربح.
 -1حمد بن عبد الرحمان الجنيدل ،إيهاب حسن أبو دية ،االستثمار والتمويل في اإلقتصاد االسالمي دار جرير للنشر ،عمان–األردن ،1004 ،ص .164
-2سورة البقرة ،اآلية .115

 -3محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص .151

 -4حمد بن عبد الرحمان الجنيدل ،إيهاب حسن أبو دية ،مرجع نفسه ،ص.162
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الفصل الثاني:
 تقع على البنك مسؤولية هالك السلعة قبل تسليمها للعميل.
 يجوز للعميل رد السلعة إذا تبين أن بها عيبا خفيا.
 .3أنواع التمويل بالمرابحة:

تعتبر ضيع المرابحة نوعا من بيوع األمانة التي تقوم علي أساس رأس المال  ،بمعني أن المشتري فيها
يأتمن البائع في إعالمه برأس مال المبيع وهو احد أهم شروط عقد المرابحة سواء ابرم بين طرفين و يؤسس عقد
مرابحة بسيط أو بين ثالث أطراف فيصبح عقد مرابحة مركبة بحيث أن:
أ .عقد المرابحة البسيط:
هو عقد يتم مباشرة بين العميل و المصرف اإلسالمي الذي يكون مالكا للسلعة محل العقد بحيث تشتري
بناء علي دراسته األحوال السوق.
ب .عقد الم اربحة المركبة (اإلمرة بالشراء):
هو عقد يلتزم من خالله العميل بشراء السلعة من المصرف اإلسالمي الذي يقوم بشراءها نقدا من طرف ثالث
بناء علي طلب العميل بشراء بالمواصفات المتفق عليها.
 .4خطوات التمويل بالمرابحة:
تتم عملية التمويل بالمرابحة في البنك اإلسالمي وفق عدة خطوات يمكن بيانها في الشكل التالي: 1
أ .طلب العميل التمويل بالمرابحة  :يتقدم العميل إلى البنك اإلسالمي بطلب يتضمن رغبته في القيام البنك
بشراء موارد وآالت أو سلعة أو ما إليها ،محددا مواصفاتها والكمية المطلوبة منها و الموعد المناسب لتوفيرها
وقد يقدم بموردي هذه المنتجات ليساعد البنك في توفير المطلوب ،و يراعى أن األصل هو وجود المنتجات لدى
البنك و قدرته علي توفيرها في الحال  ،ألضرر إذا كانت غير متاحة حاليا لدي البنك فيمكنه شراؤها و تملكها
ثم إعادة بيعها للعميل وفق ما يتفق عليه بينها.

 -1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي  ،مرجع سابق ،ص .156-155
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الفصل الثاني:

ب .دراسة و تحليل طلب العميل  :تقوم أدارة آو قسم المربحات بدراسة عملية المرابحة و التأكد من شرعيتها
وعدم وجود موانع شرعية أو قانونية نحول دون إتمامها و قد يطلب البنك عدة مستندات تؤيد طلب العميل من
بينها:
 صورة من نظام العمل األساسي للعميل. صورة السجل التجاري للعميل. صورة من البطاقة الضريبية  ،وبطاقة اإلستيراد إذا كانت المنتجات سترد من الخارج. من صورة الحسابات الختامية للعميل لعدة سنوات يقودها البنك. بيان بالعمليات التمويلية السابقة مع البنك أو البنوك األخرى التي يتعامل معها العميل.ج .االستعالم عن العميل :ويتضمن قيام اإلدارات المختصة في البنك بدراسة وتحليل المستندات المقدمة
وفحصها و إجراء عملية االستعالم عن العميل للوقوف على سمعة ونشاطه التجاري وحجم أعماله وممتلكاته
وبناء على ذلك تعد دراسة مختصرة عن اقتصاديات العملية وطبيعة المنتجات ومصادر توريدها وتسويقها مما
يسهم في اتخاذ القرار بتنفيذ العملية من عدمه ويسهل من وضع شروطها وقيمة ما سيقوم العميل بتقديمه كدفعة
أولي  ،لضمان جدية العميل في طلب التمويل بالمرابحة كما يبين ذلك في تحديد نسبة الربح  ،وفترة السداد  ،إذا
كان السداد سيتم على أقساط كل فترة زمنية معينة وتحدد الضمانات المطلوبة.1
د .حساب تكاليف عملية التمويل بالمرابحة أرباحها وأقساطها  :بعد أن تتم عملية التحليل والفحص السابقة ،
يقوم البنك بحساب ثمن البضاعة وفقا لما تسفر عنه دراسات البنك لعروض البيع المقدمة من الموردين سواء من
الداخل أو الخارج ،ومن ثم يمكنه تحديد ربح البنك من هذه العملية وذلك بإضافة كافة التكاليف التي يتحملها
والمتعلقة بالنقل والتخزين والتفريغ والشحن والتكاليف اإلدارية وما إليها إلى الثمن األصلي وبعد ذلك يستطيع
البنك أن يحدد ما يتقاضاه من أرباح حسبما اتفق عليه مع العميل عن طريق المعادلة التالية
(نسبة الربح المتفق عليها  Xربحية عملية المرابحة = ثمن شراء المنتجات وتكلفتها)
وتتحدد قيمة المنتجات على أساس شراءها واألرباح المضافة والضمان جدية العميل وعدم تراجعه عن
إتمام العملية يقوم البنك باستفتاء دفعة مقدمة منه لتكون بمثابة جدية التعاقد من قبله وتتراوح هذه النسبة في
البنوك اإلسالمية بين  %30-%15ويتوقف تحديدها على طبيعة العملية وطبيعة العالقة القائمة بين البنك

 -1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي  ،مرجع سابق ،ص .155
72

اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية

الفصل الثاني:

والعميل وظروف تطبيقها وحجم العميل كما يتحدد في هذه الخطوة طريقة سداد قيمة العملية  ،فقد يكون مؤجال
لفترة معينة .وأخي ار قد يتم على أقساط.

1

شكل رقم ( :)3خطوات تمويل بالمرابحة في البنك اإلسالمي
()1

طلب العميل

()1

دراسة وتحليل طلب العميل وفحص المستندات المقدمة

()3

اإلستعالم عن العميل

()3

حساب تكاليف العملية وأرباحها وأقساطها

()5

قبول عملية المرابحة من البنك والعميل

()6

تنفيذ عملية المرابحة

()1

والمتابعة والتقويم

المصدر :عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية ،طبعة األولى،جدة،
 ،2004ص. 156
ه .قبول عملية المرابحة من البنك و العميل :بعد إجراء الحسابات السابقة للعملية من حيث التكاليف واألرباح
والموعد المحدد لتوفير المنتجات الدفعة المقدمة وطريقة السداد واالتفاق عليها من قبل العميل والبنك يمكن
اعتماد عملية التمويل بالمرابحة تمهيدا للدخول في مرحلة تنفيذها.
و .تنفيذ عملية التمويل بالمرابحة :بعد اعتماد العملية يقوم العميل بتوريد المبلغ المتفق عليه كدفعة أولى
إلثبات جدية التعاقد ,ويبدأ البنك اإلسالمي في إجراءات توفير المنتجات المتفق عليها سواء من الداخل أو من
الخارج وذالك بالبدء في إجراءات اإلستيراد ويتمثل سند الملكية المنتجات المستوردة في صدور بوليصة الشحن
 -1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي  ،مرجع سابق  ،ص ص .156
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الفصل الثاني:

باسم البنك ،أما المنتجات الحاضرة بالسوق المحلي فيتعين حيازتها ملك للبنك قبل بيعها للعميل المرابحة،
ويخطر البنك العميل بان المنتجات جاهزة للتسليم حسب االتفاق ،ويتم توقيع عقد مرابحة ويتسلم العميل
المنتجات.
ي .المتابعة والتقويم  :إذا تم تنفيذ عملية المرابحة وتسلم العميل المنتجات المتفق عليها سواء كانت دفعة واحدة
أو عدة دفعات ،فيجب على البنك أن يقوم بمتابعة العميل ،دون إزعاج ،وذلك من خالل االستعالم بشكل
دوري واجراء زيارات الميدانية للوقوف على كافة التطورات وابداء النصح والمشورة إذ لزم األمر حتى ال يتعثر
العميل المرابحة ويؤدي إلى توقفه عن السداد .1
السلم
ثانيا :بيع ّ
السلم من عقود البيوع التي سهّلت و اختصرت الكثير من الجهد على البائعين ،وهو يواكب
يعتبر بيع ّ

حاجات التّعامل المعاصر.

 :1تعريفه ودليل مشروعيته:
لغة :التّقديم والتّسليم.2
يعرفه ابن قُدامه المقدسي هو :أن يسلّم عوضا حاض ار في عوض موصوف في ال ّذ ّمة إلى أجل.
اصطالحاّ :

3

دليل مشروعيته:
من القرآن الكريم :قوله تعالى  ﴿:يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب

بالعدل ...واﷲ بكل شيء عليم ﴾.4
رضي اﷲ عنهما قال قال[:أشهد أن السلف المضمون إلى أجل
عباس
الس ّنة النبوية الشريفة :عن ابن ّ
من ّ
ّ
مسمى قد أحله اﷲ في الكتاب وأذن فيه].
بالسلم
 .2أركان األخذ ّ
السلم أو رأس المال :وهو الثمن.
 رأس مال ّ
 -1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،مرجع سابق  ،ص ص .156
 -2حمد بن عبد الرحمان الجنيدل ،إيهاب حسن أبو دية ،مرجع سابق ،ص.115
3
المقدسي  "،مرجع سابق " ،ص.311
 -ابن قدامى ّ

-4القرآن الكريم" ،سورة البقرة" ،اآلية .121
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الفصل الثاني:
 المسلّم :وهو المشتري ألنه يسلم الثّمن عند التعاقد.
 المسلّم إليه :وهو البائع ،ألنه يسلم إليه الثمن عند التعاقد .
 المسلّم فيه :وهو المبيع.1
بالسلَم
 .3شروط األخذ َّ
يصح العقد ّإال بها :
السلم شروط ال
ّ
لبيع ّ

فضة أو ما ناب عنهما من عملة.
أن يكون الثّمن نقدا من ذهب أو ّ
ن
يشخصه ،وذلك بذكر جنسه نوعه ،وقدره ،حتّى ال يقع بين المسلّم وأخيه خالف.
تام ّ
أن ينضبط المبيع بوصف ّ
محددا وبعيدا كنصف شهر فأكثر.
أن يكون أجله معلوما ّ

المحرم.2
بالدين
الدين ّ
أن ينقبض الثّمن في المجلس حتّى ال يكون من باب ّ
ّ
ثالثا :االستصناع.
عادة تستعمل هذه الصيغة لتمويل السلع الصناعية وهي مشتقة من كلمة الصنع وتعرف كما يلي:
 .1تعريف االستصناع ودليل مشروعيته.
لغة :المعنى اللغوي لإلستصناع كما جاء في لسان العرب (صنع  ،يصنع  ،صنعا) فهو مصنوع وصنعه أي
عمله.
في اللغة االستصناع هو طلب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه
اصطالحا :لإلستصناع تعاريف متعددة منها:
اإلستصناع هو شراء شيء محدد مفترضا ،يكون ممكن،الصنع وسليم في موعده معلوم بثمن معلوم والربح هنايصل مفترضا إلى أن يجري التسليم و التسلم و يتم بيع بضاعة الشيء المصنوع بعد استسالمه.

1
السيطرة" ،المكتبة العصرية  ،مصر ، 1004،ص. 63
المصرفي
محمد محمود المكاوي "،أسس التّمويل
اإلسالمي بين المخاطرة و ّ
 ّّ
ّ
اإلنسانية ،ع، 13جامعة
المتوسطة"  ،مجلّة العلوم
الصغيرة و
-2خوني رابح "،صيغ التّمويل بالمشاركة
ّ
كمكمل وبديل للبنوك التّ ّ
ّ
جارية في تمويل المؤسسات ّ
ّ

محمد خيضر بسكرة  ،الجزائر  ، 1002،ص.21- 26
ّ
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الفصل الثاني:

جاهز للبيع بل يصنع حسب الطلب
ا
اإلستصناع شراء شيء من صانع يطلب إليه صنعه  ،فهذا الشيء ليسفاالستصناع إنتاج شيء لزبون معين  ،وليس كصناعة اليوم إنتاج للتسويق لزبائن غير معنيين.

1

دليل مشروعيته:
من القرآن الكريم :في قوله تعالى ﴿ :صنع اﷲ الذي أتقن كل شيء ﴾.2
من السنة النبوية الشريفة :لقد ثبتت مشروعيته بالسنة واإلجماع ،أما السنة فيتمثل في استصناع الرسول صلى
بر ،وأما اإلجماع فقد اجمع العلماء على مشروعيته منذ ممارسة النبي صلى
اﷲ عليه وسلم خاتما واستصناعه من ا
اﷲ عليه وسلم ذلك.
 .2خصائص عقد االستصناع:
وهي خصائص تميز بها عن غيرها و هي: 3
 أنه عقد وليس مواعدة كما يقول البعض. أن المبيع ليس معينا بالذات موجودا عند البائع عند التعاقد ،بل هو دين في ذمة البائع. أن المادة الخام التي يصنع منها المبيع تكون على الصانع سواء كانت من عنده أن يشتريها. أن العمل على الصانع سواء قام به بنفسه أو كلف به غيره بأجر من عنده ألن المبيع يجب أن يكون موصوف في الذمة دون شرط تعيين العامل أو المادة التي تصنع منها البضاعة. .3شروط عقد االستصناع
 بيان جنس الشيء الم ا رد صنعه و نوعه وصفته و قدره بشكل واضح ال يدع مجاال لالختالف أو النزاع. أن يكون الشيء المطلوب صنعه مما يجري عليه التعامل بين الناس استصناعا  ،فمثال يجوز استصناع طاولةبينما ال يجوز استصناع فاكهة معينة.
 أن ال يكون الشيء المطلوب صنعه مختصا بعقد آخر مشروع كالسلم  ،فيبيع الفاكهة أو الحبوب مثال قبل وجودهاال يجوز إال بتطبيق عقد السلم  ،و عقد السلم ثبت بنص قطعي أما اإلستصناع فجوزه الفقهاء استحسانا.
 تحديد مكان التسليم في عقد اإلستصناع  ،و إذا احتاج تسليم المصنوع مصاريف نقل. -1خوني رابح  ،مرجع سابق ،ص.24
 -2سورة النمل ،اآلية .22

 -3خوني رابح ،نفس المرجع ،ص .124
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الفصل الثاني:
 .4أنواع التمويل باالستصناع:
ويمكن أن تتم طلبات التمويل باالستصناع بالصيغتين التاليتين:

1

أ .االستصناع العادي:
يقوم المصرف في هذه الحالة بضاعة السلعة محل العقد نفسه.
ب .االستصناع الموازي:
وهو أن يعقد المصرف اإلسالمي بخصوص السلعة الواحدة عقدين :أحدهما مع العميل طالب السلعة يكون
المصرف فيه في دور الصانع ،واآلخر مع القادة على الصناعة ،كالمقاول مثال ،ليقوم بإنتاج سلعة مطابقة
للمواصفات والتصاميم والشروط المذكورة في العقد األول ويكون المصرف هنا في دور المستصنع ،ويمكن أن
يكون الثمن في العقد األول مؤجال وفي العقد الثاني معجال ،فتكون فرصة التمويل لذلك مضاعفة مما ينتج له
قسطا من الربح الوافر.
ثم إذا تسلم المصرف السلعة من المنتج ودخلت في حيازته يقوم بتسليمها إلى المستصنع.
رابعا :صيغة عقد اإلجارة.
 .1تعريفها ودليل مشروعيتها:
لغة  :مشتقة من األجر و هو العوض.
اصطالحا :هي عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة للبذل أو اإلباحة لمدة معلومة بغرض معلوم ،أي هي عقد
يتم بموجبه تمليك منفعة معلومة من قبل مالكها لطرف آخر مقابل عوض معلوم لمدة معلومة. 2
دليل مشروعيتها:
ت القَ ِوي ْاأل ِ
ِ
استَأ ِ
ين﴾
َم ْ
من القرآن الكريم :قوله تعالى  ﴿ :قَالَ ْت إِ ْح َد ُ
ْج ْر َ
استَأ َ
ْج ْرهُ إِ َّن َخ ْي َر َم ِن ْ
اه َما َيا أ ََبت ْ
ْت َعلَ ْي ِه أجرا﴾.4
وكذلك قوله تعالى﴿ :قَ َ
ت ال تَّخذ ُ
ال لَ ْو ِش ْئ َ

 -1خوني رابح ،مرجع سابق ،ص .46

 -2أحمد شعبان محمد علي  ،الصكوك والبنوك االسالمية أدوات لتحقيق التنمية ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية ، 2013،ص .135
 -3سورة القصص ،اآلية .16
 -4سورة الكهف ،اآلية .11
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الفصل الثاني:

ن
أجرهُ ] و قوله
من السنة النبوية الشريفة :قول رسول اﷲ صلى اﷲ عليه و سلم [ َم نن استَأ َج َر أجي ار فَالُيعلمهُ ُأيضا [أَعطُوا األَ نج َير أَج َرهُ قَب َل أَن َي نجف َع َرقُهُ].1
 .2شروط التمويل باإلجارة:
تتمثل شروط اإلجارة في:
 أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة فال يتعلق بها حق لغيره. أن تكون المنفعة معلومة علما نافيا للجهالة. أن يكون الثمن (األجر) معلوما جنسا و نوعا و صفة. أن تكون مدة التأجير معلومة. يتحمل المؤجر كامل المسؤوليات المتعلقة بملكية العين المؤجرة وما يتبعها من أمالك ،على أن تقع مسؤولياتاستخدامها على المستأجر وحده.
 .3أنواع التمويل باإلجارة:
ينقسم التمويل باإلجارة حسب مدتها إلى:2
أ .اإلجارة التشغيلية :عقد بين طرفين على تمليك منفعة ،يقوم من خالله المصرف بشراء أصل من األصول
الثابتة بهدف تأجيرها إلى الغير مقابل أقساط محددة خالل مدة زمنية معينة يرجع بعدها األصل للمصرف ليعيد
تأجيره مرة أخرى .وما يميز اإلجارة التشغيلية أنها تعتبر ضمانا ألموال المصرف بما أن األصل يبقى ملكيته.
ب .اإلجارة المنتهية للتمليك" :تتكون من عقدين مستقلين األول عقد إجارة يتم ابتداء وتأخذ كل أحكام اإلجارة
في تلك الفترة ،و الثاني عقد تمليك العين عند انتهاء المدة  ،إما عن طريق الهبة أو البيع بسعر رمزي حسب
الوعد المقترن باإلجارة"
فاإلجارة المنتهية بالتمليك عقد مركب من عدة عقود  ،كعد البيع وعقد اإلجارة و الوعد بالبيع...حيث
يكون المصرف اإلسالمي هو المؤجر و العميل هو المستأجر  ،ذلك لفترة محدودة تنتهي بتمليك األصل إلى
العميل هبة أو بسعر رمزي على أساس الوعد بالبيع من قبل المصرف للمستأجر بعد انتهاء مدة اإلجارة.

 -1حديث نبوي شريف.

 -2أمال لعمش ،مرجع سابق ،ص ص.50-34
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المطلب الثّالث :التّمويل بأشكال أخرى للتّمويل اإلسالمي.
،توجه ألغراض أخرى
هناك أساليب أخرى للتّمويل
اإلسالمي غير المشاركة والمضاربة والمرابحة و ّ
السلم ّ
ّ
،وسنتعرف في هذا العنصر على
قية المجتمعات
اجتماعية
تنموية وأخرى
تراعى فيها غالبا أهداف
اقتصادية لتر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ٍ
بعض من هذه األشكال.
أوال :القرض الحسن

اإلسالمية غالبا للقضاء
المميز وتلجأ إليه المصارف
الصيغ ذات التّمويل
ّ
ّ
ّ
يعد القرض الحسن من أكثر ّ

،وسنقدم تعريفا
االجتماعية
نمية
ّ
ّ
الربط بين العدالة االقتصادية وتحقيق التّ ّ
على الفوارق الطّ ّ
بقية تحقيقا لمبدأ ّ

الجتماعية كما يلي:
قية ا
ّ
أهميته في التّر ّ
للقرض الحسن وشروط األخذ به و ّ
 .1تعريف القرض الحسن

يتوضح المعنى :
االصطالحية حتّى
غوية و
ّ
نقدم تعريفا للقرض الحسن ّ
ّ
ّ
احية اللّ ّ
الن ّ
ضرب من القطع ،وهو ما ُيدفعُ إلى اإلنسان من المال بشرط ِّ
رد َب َدنله.
لغة :القرض
ٌ

،يتم بمقتضاه دفع مال مملوك للمقرض إلى
اصطالحا :هو عقد بين طرفين أحدهما المقرض والثّاني المقترض ّ
الزمان والمكان المتّفق عليهما.1
برده أو مثله إلى المقرض في ّ
المقترض على أن يقوم هذا األخير(المقترض) ّ

دليل مشروعيته

ض ِ
ور
اع ْف ُه لَ ُك ْم َوَي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َواللَّ ُه َ
س ًنا ُي َ
ضوا اللَّ َه قَ ْر ً
من القالآن الكريم :قوله تعالى﴿ :إِن تُ ْق ِر ُ
ضا َح َ
ش ُك ٌ

ِ
يم﴾.2
َحل ٌ

 .2شروط األخذ بالقرض الحسن:
الي:
للقرض الحسن شروط ال ّ
يتم ّإال بها وهي كالتّ ّ
 أن يكون بدون فائدة.

 يتقاضى المصرف عمولة أو أجر مقابل إدارة القرض وخدمته.
الفعلية التي أنفقها في خدمة العميل.3
يسترد المصاريف
 أن
ّ
ّ

المالية في اإلسالم"  ،دار المستقل  ،عمان  ، 1440،ص.15
-1مصطفى حسين سلمان وآخرون " ،المعامالت
ّ
 -2سورة التّغابن ،اآلية.11

كلية التّجارة  ،جامعة المنصورة  ،القاهرة 11-4،
السنوي الثّالث " ،المنهج
-3المؤتمر
االقتصادي في اإلسالم بين الفكر والتّطبيق"  ،المجلّدّ ، 3
ّ
العلمي ّ
ّ
بتصرف).
أفريلّ (.1423،
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أهمية القرض الحسن
ّ .3

السبيل إلى المصارف
ّ
إن األموال التي تكون عادة مدخرة لدى الملتزمين من أبناء المجتمع المسلم ،ال تجد ّ

تحرم هذا التعامل ،فالقرض الحسن أحد
الر ّ
بوية التي تتعامل بالفائدة فتوجهت نحو المصارف اإلسالمية التي ّ
التنمية كبير.1-
عملية
أنشطة المصارف
ّ
اإلسالمية دوره وتأثيره في ّ
ّ
ثانيا :صيغة التّمويل عن طريق البيع اآلجل:
 .1تعريفه ودليل مشروعيته
الدين ونحوه واألجل :مدة ال ّشيء أجل ال ّشيء فهو آجل وأجيل :تأجيل وهو
لغة  :يقول ابن منظور.. :وحلول ّ

نقيض العاجل واألجيل :المؤجل إلى وقت.2

قدي في الحال.3
اصطالحا :وهو البيع إلى أجل معلوم بزيادة عن الثّمن ّ
الن ّ
دليل مشروعيته

الربا﴾ ، 4وقوله تعالى ﴿:يآأَيـها ِ
ام ُنوا الَ تَا ُكلُوا
الذ َ
َح َّل اللَّ ُه ا ْل َب ْيعَ َو َح َّرَم ِّ َ
من القرآن الكريم :قوله تعالىَ ﴿:وأ َ
َ َ
ين َء َ
أَموالَ ُكم بي َن ُكم ِبا ْلب ِ َّ
ون ِت َج َارةٌ َعن تََر ٍ
اض ِّمن ُك ْم ﴾.5
اط ِل إِآل أَن تَ ُك َ
َْ
َ
َْ
تمول بها المشروعات.
فإن المصارف
ّ
ومن هذه األدلّة ّ
اإلسالمية تعمل بالبيع اآلجل كأداة للتّمويل التي ّ

اإلسالمية
 .2تطبيقات البيع اآلجل بالمصارف
ّ
الي :
تقدم المصارف
ويمكن أن ّ
ّ
اإلسالمية هذا التّمويل على طريقتين كالتّ ّ
ثم
ويتم تسليم ّ
أ .بيع آجل  :بأن يبيع ّ
السلعة في الحال في مجلس البيع ّ
السلعة بسعر متّفق عليه مع ال ّشاري ّ
محدد.
استالم ثمنها آجال في موعد الحق ّ

ثم
ويتم تسليم ّ
ب .بيع تقسيط  :بأن يبيع ّ
السلعة في الحال في مجلس البيع ّ
السلعة بسعر متفق عليه مع ال ّشاري ّ
استالم ثمنها على أقساط بمواعيد الحقة.6
1
طالع  1016/03/13بتوقيت . 10:16
الصفحة  :/search.aspxs :تاريخ اال ّ
 " ،"http://www.kantakji.comنقال من ّ-2ابن منظور " ،مرجع سابق"  ،ص.31

اإلسالمي  ،مجلّد، 3ع،1425، 3ص.10
اإلسالمي"  ،مجلة أبحاث االقتصاد
-3كوثر عبد الفتّاح اإلبجي " ،دراسة جدوى االستثمار في ضوء أحكام الفقه
ّ
ّ
 -4سورة البقرة ،اآلية.115

 -5سورة ال ّنساء ،اآلية .14

للنشر والعلوم  ،سوريا  ، 1010،ص141.
المالية
-6سامر مظهر قنطقجي" ،صناعة التّمويل في المصارف والمؤسسات
اإلسالمية" ،شعاع ّ
ّ
ّ
80

الفصل الثاني:

اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية

اإلسالمية ،ونظ ار لمرونته وسهولة التّعامل به
البيع اآلجل من أساليب التّمويل التي تلجأ إليها المصارف
ّ

يقبل عليه الكثير من العمالء.
 .3شروط األخذ بالبيع اآلجل

يصح العقد ّإال بها وهي كما يلي :
للبيع اآلجل شروط ال
ّ
للسلعة ،أي ال يجوز أن تكون السلعة في غير ملك البائع أثناء البيع.
 أن يكون البائع مال ًكا ّ
حائز لها.
السلعة مقبوضةً للبائع وهو ٌ
 أن تكون ّ
يدخل في البيع أي شكل من أشكال الربا.
 أال
َ
السلعة المبيعة مؤجلة.
 أال تكون ّ
 أن يكون البيع بالتقسيط ناف ًذا ،فال يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع األقساط.
 أال يشترط أن يزيد البائع الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض األقساط ،فإذا اشترط ذلك كان فائدةً ربويةً
محرمة.1
ّ

1
الساعة .13:30 :
::" http://www.darelmashora.comتاريخ ّ : 1016/03/ 15:81

اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية

الفصل الثاني:
خالصة الفصل:

تناولنا في هذا الفصل مفهوم وأنواع المصارف اإلسالمية .باإلضافة إلى مواردها المالية وكذا الضوابط
الشرعية التي تحكم التمويل واالستثمار فيها وذلك من خالل اآلليات واألدوات التي تستخدمها لتنفيذ وظائفها
ومهامها ،والصيغ التمويلية التي تعتمد عليها .وخلصنا إلى أن المصارف اإلسالمية تختلف عن بقية البنوك في
األهداف كما انها ال تتعامل بالربا .أي البنوك التي تتعامل على أساس مبدأ المشاركة .وأن إنشاءها تم من أجل
تلبية الحاجة الماسة إلى أعمالها وخدماتها المتميزة .فهي تتلقى المدخرات تحت مسمياتها المختلفة ،وتجميع
األموال وتتبع اإلجراءات المصرفية في أداء أعمالها ،ولكنها تلتزم في كل ما يتعلق بدلك بقواعد الشريعة
اإلسالمية وأحكامها ومقاصدها ،وبالشكل الذي تحقق فيه مصلحة المتعاملين معها ،والمساهمين في قيامها
والمجتمع ككل.
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تمهيد:
لقد بني النظام المالي المعاصر على عقيدة فاسدة ماليا من منظور إسالمي  ،حيث يرجع الكثير من
االقتصاديين حدوث األزمات المالية الى انعدام األخالق االقتصادية في كل التعامالت المالية ،األمر الذي أدى
الى تشجيع نمو المضاربة وتقديم المصلحة الخاصة على العامة ،وهذه المبادئ كلها تعتبر صلب مبادئ
الرأسمالية
ولذلك يرى الكثير من الباحثين االقتصاديين أن المخرج والمنفذ من األزمات المالية للنظام الرأسمالي هو
االعتماد على قواعد وضوابط استثمار ذات ركيزة صلبة ،ولهذا تعتبر فرصة سانحة للقطاع المصرفي اإلسالمي
لتبوء مكانة هامة على الساحة الدولي وذلك في ظل بروز أدوات التمويل اإلسالمي كبديل اقتصادي ومالي فعال
يتفادى أخطاء أدوات التمويل الرأسمالي الحديثة التي تعتمد على المضاربة وسعر الفائدة اللتان تعتبران العمود
الفقري للنظام الرأسمالي ،والدعوة إلى تبني المعامالت المالية اإلسالمية القائمة على مبدأ المشاركة في تقاسم
األرباح والمخاطر،
وعليه وللتوسع أكثر في هذا الصدد سوف نتناول هذا الفصل بعنوان المصارف اإلسالمية في ضل أزمة النظام
المالي
وسنتناول كل هذا في ثالثة مباحث وفقا لما يلي:

المبحث األول :االزمة المالية  8002بنظرة االقتصاد اإلسالمي.
المبحث الثاني :المصارف اإلسالمية في ضل االزمة المالية 8002
المبحث الثالث :التحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية و االستراتيجية المستقبلية.
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المبحث األول :االزمة المالية  8002بنظرة االقتصاد اإلسالمي.
تناولنا في الفصل السابق عرض ألسباب األزمة المالية العالمية وتوصلنا إلى أنها ناتجة عن الممارسات
الرأسمالية الخاطئة لالقتصاد األمريكي التي كشفت عن هشاشة النظام المالي ،وضعف السياسات المعتمدة
وتسببت في حدوث أزمة مالية عالمية باقتصاديات الدول المتقدمة وامتد تأثيرها إلى االقتصاديات الدول النامية.
وعليه سنتناول في مبحثنا هدا األزمة المالية من منظور إسالمي بقراءة شرعية إسالمية في أسباب األزمة،
أثارها على المصارف اإلسالمية ،إضافة إلى التحديات التي تواجه هذه األخيرة في ظلها.
المطلب األول :أسباب األزمة من المنظور اإلسالمي:
لقد تعددت أسباب األزمة من المنظور اإلسالمي حيث تم تقسيمها إلى أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة
غير أنه السبب الرئيسي يعود إلى المعامالت الربوية التي تتنافى مع مبادئ الشريعة ،وعليه فإنه سيتم في هذا
المطلب توضيح كل سبب على حدى:1
أوال  :الرهن العقاري:
ويتم في صورة التعاقد بعقد ثالثي األطراف بين مالك العقار ومشتري وممول (بنك أو شركة تمويل
عقاري) على ان يقوم المالك ببيع العقار للمشتري بمبلغ معين ويدفع المشتري جزءا من الثمن على سبيل المثال
( ،)%10يقوم الممول في ذات العقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة واعتباره قرضا في ذمة المشتري مقابل رهن
العقار للمول ويسدد القرض على أقساط طويلة الجل (ما بين  30-15سنة) ،بفائدة تبدأ عادة بسيطة في
السنتين األوليتين ثم تتزايد بعد ذلك ،ويسجل العقار باسم المشتري ويصبح مالكه له حق التصرف فيه بالبيع أو
الرهن.

2

 توسع البنوك في اإلقراض مما خلق طلبا متزايدا على العقارات دون التأكد من السالمة االئتمانية للمقرضين
خاصة وقد أغرم ارتفاع أسعار الفائدة الممنوحة ،مما أدى إلى تشبع السوق وانخفاض أسعار العقارات مع
عجز المقترضين على السداد.
 قيام البنوك ببيع القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بها سندات وطرحتها لالكتتاب العام ،وبالتالي
تراكم الديون العقارية.

 -1ياسين بوناب ،جذور األزمة المالية الحالية ودور صناديق التحوط فيها  ،ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني التاسع حول أداة سعر الفائدة وأثرھا على
األزمات ،دار بهاء للنشر والتوزيع ،جامعة سكيكدة ،الجزائر ،جزء ،2يومي10/9ماي  ،2011ص .342
 -2نفس المرجع ،ص 343
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 من المنظور اإلسالمي إن هذا التعامل بهذا األسلوب غير جائز شرعا.
ثانيا :إعادة بيع أو رهن المرهون:
وينطوي على قيام المشترون ببيع العقار المرهون أو رهنه مقابل قرض جديد بفائدة ،وبالتالي يتحمل العقار
الواحد بحقوق رهن متعددة .وهو ما تسبب في حدوث أزمة مالية أدت إلى توقف المقترضين عن السداد وتراكم
حجم الديون العقارية بسبب أن قيمة العقار المرهون لم تكف عن سداد المقرضين.
وهذه المسالة باطلة شرعا باعتبارها معاملة تنطوي على قرض جديد بفائدة ربوية والربا محرم شرعا ،ومن جهة
أخرى يعتبر الفقه اإلسالمي أن رهن الشخص الشيء المرهون بدين آخر غير األول بدون إذن المرهن ال يصح
ألن الرهن حق على عين وال يجتمع حقان على عين واحدة.

1

ثالثا :التوريق:
وهي قيام البنوك وشركات التمويل العقاري بيع دين القروض المتجمعة لديها على العمالء الذين اشتروا
العقارات إلى إحدى الشركات المتخصصة والتي تسمى قانونا " شركات التوريق" وهذا البيع يكون بمقابل معجل
أقل من قيمة الدين ،ثم تقوم شركة التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه الديون بقيمة اسمية لكل سند وتطرحها
لالكتتاب العام ( بيعها) لألفراد والمؤسسات بقيمة أكبر وأقل من القيمة االسمية ( أي بعالوة أو خصم إصدار )
ويحصل حملة السندات على فوائد القروض وتتولى شركة التوريق مع شركة التمويل عملية تحصيل األقساط
والفوائد من المقترضين األصليين وتوزعها على حملة السندات .وبذلك تحصل شركة التمويل على سيولة وتكسب
شركة التوريق الفرق بين قيمة القروض وبين ما دفعته لشرائها ويكسب حملة السندات الفوائد كما يمكنهم تداول
هذه السندات في سوق المال بالبيع لغيرهم بأسعار أكثر من سعر شرائهم لها.

2

وتوريق الديون في حد ذاته غير جائز شرعا ألن:
 عملية التوريق تكون ببيع الدين لشركة التوريق بأقل من قيمته ،وهذا يعني أن الشركة تدفع أقل وتأخذ أكثر
وهو عين الربا.
 السندات تدر دخال عبارة عن فوائد وهي ربا.
 عادة ما يتم تداول هذه السندات في البورصة باألجل أو على أقساط وهو من بيع الدين بالدين المنهى عنه
شرعا.

1
2

ياسين بوناب مرجع سابق ص .344
عبد العزيز قاسم محارب ،األزمة المالية العالمية –األسباب والعالج ،-دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،8022 ،ص.44-43
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رابعا :الفوائد الربوية:
يالحظ أن عمليات التمويل العقاري وتوابعها والتي كانت السبب الرئيسي في األزمة المالية العالمية تقوم على
فوائد القروض التي كانت بسيطة في بدايتها ثم تزايدت تدريجيا ،وهو أصل الربا المحرم شرعا لقوله تعالى
1

﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا اﷲ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾.
خامسا :المشتقات المالية:

عرف صندوق النقد الدولي المشتقات المالية بأنها " عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول المالية محل
التعاقد ،ولكنها ال تقتضي أو تتطلب استثمار (أي دفع نقود) ألصل المال في هذه األصول وهي تعقد بين
طرفين على تبادل المدفوعات".
كما تعرف المشتقات المالية بأنها " ليست أصوال مالية وليست أصوال عينية وانما هي عقود كسائر أنواع
العقود يترتب عليها حقا لطرف والتزاما على الطرف اآلخر" .وتتعدد أدوات المشتقات المالية إلى العديد من
األدوات من أهمها:2
 .1العقود اآلجلة:
يعرف العقد اآلجل بأنه اتفاق بين طرفين على بيع أو شراء أصل مالي أو عيني بسعر محدد عند إبرام
العقد ،على أن يتم التسليم أو التسوية مستقبال ،في تاريخ يحدد وقت إبرام العقد.
.8العقود المستقبلية:
هي اتفاق بين طرفين تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني بسعر محدد مسبقا
على أن يتم التسليم في الوقت الحقا .ويترتب على طرفي العقد إيداع نسبة لدى بيت السمسرة تسمى" هامش
الضمان" للحماية من المخاطر التي يمكن أن تترتب من عدم قدرة أحد الطرفين الوفاء بالتزاماته.
 .3عقود المبادلة:
تمثل التزاما بين طرفين بمبادلة قدر معين من األصول المالية أو النقدية أو العينية تتحدد وقت إبرام العقد
على أن يتم التسليم في وقت الحق محدد مسبقا ،ويوجد نوعان من المبادالت هما:
 مبادالت سعر الصرف األجنبي.
 -1سورة البقرة أية.872.

 -2صالح مفتاح ،فريدة معارفي ،قراءة في األزمة المالية العالمية رؤية شرعية إسالمية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ،أعمال الملتقى االقتصادي األول حول األزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية  6/5،ماي  ،2009ص .04

87

الفصل الثالث

واقع ودور المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية 8002

 مبادالت أسعار الفائدة.
 .4عقود الخيارات:
هي عقود تعطي لحاملها الحق-وليس االلتزام -في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني قبل تاريخ االستحقاق
بسعر يتم االتفاق عليه عند التعاقد يسمى " سعر الخيار" وذلك نظير " عالوة :تدفع للبائع من طرف مشتري
الخيار ،وال ترد هذه العالوة سواء تم تنفيذ العقد أو لم ينفذ.
 وما حدث في األزمة المالية العالمية أن التوسع في اشتقاق أدوات مالية جديدة تعتمد على الدقة في تحقيق
مكاسب في المستقبل .ونظ ار النهيار أسعار األسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات االستثمارية
انهارت قيمة المشتقات وحدث دعر في األسواق المالية بسبب تصفية
المستثمرين مراكزهم المالية فانخفضت مؤشرات األسواق انخفاضا كبي ار أدى إلى شلل تام لهذه األسواق.
 والمشتقات بهذا الشكل غير جائزة شرعا.
سادسا .أساليب المضاربات قصيرة األجل:
من األساليب التي زادت درجة األزمة المالية هي المضاربات التي تقوم على توقعات المضاربين بتغير
األسعار في الفترات القصيرة لكسب فروق األسعار .ويتم ذلك من خالل عدة آليات نذكر منها:
 .1البيع على المكشوف:
هو بيع شخص ألوراق مالية مقترضة على أمل أن ينخفض سعرها فإذا انخفض السعر قام المتاجرون
بشراء األسهم التي باعوها واعادتها إلى مالكها.
وهذا األسلوب محرم في رأي مجمع الفقه اإلسالمي وال يجوز شرعا بيع سهم ال يملكه البائع وانما يتلقى
وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم .ويتأكد دلك المنع إدا اشترط دفع الثمن للسمسار بإيداعه
لفائدة للحصول على مقابل اإلقراض.1
 .8الشراء بالهامش:
هو أن يرغب شخص ما في شراء عدد من األسهم أو السندات بمبلغ لديه فيتيح له السمسار أن يشتري
بمبلغ أكبر يعادل  %80أو أكثر من معه عن طريق إقراضه الباقي بضمان األوراق المالية التي تم شراؤها
مقابل فائدة .ويقصد المضارب وراء ذلك توقع ارتفاع األسهم أو السندات ،فيبيعها ويسدد من الثمن القرض
ويكسب الباقي .واذا لم يصدق توقعه وانخفضت األسعار يخسر الفرق ويدفعه من المقدم (الهامش) الذي دفعه.

 -1صالح مفتاح ،فريدة معارفي ،مرجع سابق ،ص.00
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 والشراء بالهامش غير جائز شرعا.
سابعا :تضخم االقتصاد المالي واالنفصام بينه وبين االقتصاد الحقيقي:
لقد وجد االقتصاد المالي لخدمة االقتصاد الحقيقي ولكن السوق المالية انفصلت عن السوق الحقيقية
وأصبح يتم التعامل في النقود والتمويل ذاته بيعا وشراء من خالل الديون واالئتمان.
وترتب على ذلك أن أصبح حجم التمويل المتاح من خالل االئتمان أضعافا مضاعفة من قيمة االقتصاد
الحقيقي ،مما أدى إلى خلل في التوان بينهما ،حيث أصبح بذلك االقتصاد المالي اليستند إلى قاعدة من
األصول وانما إلى قاعدة من الديون من أجل كسب المزيد من العوائد في صورة فوائد وفروق أسعار .ومن
الجدير بالذكر أنه رغم االنفصام الواقع بين االقتصاد الحقيقي واالقتصاد المالي فإن آثار األزمة تستمد إلى
اال قتصاد الحقيقي ألن االيار المالي للبنوك سيجعلها تكف عن اإلقراض للشركات اإلنتاجية بما يجعلها تقلص
من انتاجها وتطرد بعضا من عمالها ،ومن جانب آخر فإن الخسارة التي مني بها المواطنون جراء تعاملهم في
األسواق المالية جعلتهم يخفضون مشتريام من الشركات اإلنتاجية وبالتالي يقع الركود االقتصادي.

•

وفي االقتصاد اإلسالمي فإن أي تيار مالي البد أن يقابله تيار سلعي في ترابط وثيق وال يسمح اإلسالم
بجني أرباح من خالل التيارات المالية وحدها واال كان هذا مجرد التعامل في النقود ذاتها غير جائز شرعا.

ثامنا-غياب الرقابة والضوابط األخالقية:
كان للممارسات غير األخالقية التي انتشرت في المؤسسات واألسواق المالية مثل الفساد والمعلومات
المضللة والكذب واالحتيال دو ار خطي ار في حدوث وتفاقم األزمة الحالية ،وهذا ما أكد عليه المسؤولون والخبراء
حيث تقول "سارة بالين" المرشحة نائبا لباكين عن الحزب الجمهوري " بأن الطمع والجشع والفساد من أهم أسباب
األزمة".

•

1

فلقد نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته السابعة األخيرة أنه "ال يجوز أيضا بيع سهم ال

يملكه البائع وانما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم ألنه من بيع ماال يملكه البائع ويقوي
المنع إذا اشترط انقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل اإلقراض.

•

وفي ذلك جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي السابق "ال يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه

السمسار أو غيره لقاء رهن السهم لما في ذلك منا المزايا وتوثيقها بالرهن ،وهما من األعمال المحرمة بالنص
 - 1بلقاسم مهدي ،ميلود زايري ،موقف االقتصاد اإلسالمي من أزمة النظام المالي العالمي ،في الملتقى الدولي الثاني حول :األزمة المالية الراهنة والبدائل
المالية والمصرفية ( النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا )  ،معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،المركز الجامعي خميس مليانة ،يومي  0-5ماي ،8002
ص .07
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على" لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" .وفي ذلك يقول ابن القيم :ويمنع من جعل النقود متج ار فإنه بذلك
يدخل على الناس من الفساد ماال يعلمه إال اﷲ بل الواجب ان تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها وال يتجر فيها.
المطلب الثاني :الركائز األساسية للمصارف اإلسالمية
حقق العمل المصرفي اإلسالمي العديد من اإلنجازات منها:
أوال :جوانب القوة المصارف اإلسالمية في مواجهة األزمات
تتمثل أهم جوانب القوة للبنوك اإلسالمية في :
 .1االلتزام بالمبادئ العامة التي تحكم عمليات التمويل في المصارف اإلسالمية
إذا كانت المصارف اإلسالمية تمثل مصد ار هاما من مصادر االقتصاد في النظام اإلسالمي ،فإن هناك
مبادئ عامة وخاصة منها الشرعية واألخالقية تحكم هذا التمويل ،والتي يفترض أن تتقيد بها المصارف
اإلسالمية في عملياتها التمويلية وفي معامالتها بشكل عام ،سواء مع عمالئها أو البنوك األخرى أو مع البنك
المركزي ،وهي تمثل أهم الفروق بينها وبين البنوك التقليدية ،وتتمثل هذه المبادئ في :

1

أ .الضوابط الشرعية للمعامالت المالية في اإلسالم
لقد وضع اإلسالم ضوابط تحكم عمليات التمويل أي ما يتعلق منها بالحصول على المال أو بإنفاقه في
أوجه مختلفة ،وذلك حفاظا على إبقائه في إطاره الصحيح وألداء في المجتمع اإلسالمي ،وأهم هذه الضوابط:
 حرمة التعامل بالربا:
يعرف الربا فقهيا بأنه زيادة مال بال مقابل في معاوضة مال بمال ،وبالرغم من أن هذا التعريف غير
شامل أو دقيق لتعدد صور الربا ،إال أنه يشمل كل زيادة بدون مقابل في أي عقد من عقود المعامالت بين
صنفين من نفس النوع ،وقد جاء تحريمه نصا صريحا بالكتاب والسنة ويقينا قطعيا ال لبس فيه وال غموض ،قال
ين ،فَِإن لَّ ْم تَ ْف َعلُواْ فَأْ َذ ُنواْ ِب َح ْر ٍب
َم ُنواْ اْتَّقُواْ اْللَّ َه َوَذ ُرواْ َما َب ِق َي ِم َن ِّ
الرَبا إِن ُكنتُم م ْؤ ِم ِن َ
تعالى َ ﴿ :يا أَي َها اْلَِّذ َ
ين آ َ
2
اﷲ ور ِ
ِّم َن ِ
ون﴾ .
ون َوالَ تُ ْظلَ ُم َ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم الَ تَ ْظلِ ُم َ
سولِه َوِان تُْبتُ ْم َفلَ ُك ْم ُر ُؤ ُ
ََ ُ

كما أثبتت األزمة المالية العالمية أن من أهم أسبابها التعامل بسعر الفائدة أي الربا حيث أن هذه األزمة

نشأت عقب منح قروض عقارية في الواليات المتحدة األمريكية بسعر فائدة متغير كان منخفضا في البداية
ويساوي  %2في أوائل سنة  8003ليرتفع بعد ذلك تدريجيا ويصل إلى  %5.85في عام  ،8000وليتسبب بعد
 -1سليمان ناصر ،جوانب القوة والضعف للبنوك اإلسالمية وأثر ذلك في مواجهة األزمات ،في الملتقى الدولي الثاني حول  :األزمة المالية الراهنة والبدائل
المالية والمصرفية ( النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا ) ،المركز الجامعي خميس مليانة ،يومي  0-5ماي  ،8002ص5

2

سورة البقرة ،اآلية .872-872
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ذلك في عجز كامل للمقترضين عن السداد مما دفع بالمسؤولين إلى تخفيض أسعار الفائدة بصورة متسارعة
من %4.85في نهاية سنة  8007إلى معدل يتراوح بين  0و % 0.85بعد ذلك .

1

 استثمار المال في الطيبات واالبتعاد عن المحرمات :إن من أهم الضوابط التي وضعها اإلسالم إلنفاق
المال أو اكتسابه االلتزام بالطيبات واالبتعاد عن الخبائث والمحرمات ،ويرى الفقهاء بأن الطيبات هي كل ما كان
فيه منفعة لإلنسان ،وان اختلفت ضرورتها لذلك فهم يصنفون حاجات اإلنسان حسب الضرورة ويرون أن من
واجب اإلنسان أن يستثمر أمواله ،أما عن الخبائث والمحرمات التي نهى اإلسالم عن تمويلها أو االستثمار فيها
األعمال والمهن التي جاء تحريمها صريحا بالكتاب أو السنة أو اجتهادات الفقهاء ألن بعضها جاء مع تطور
الحضارة وما أفرزته من سلبيات على المجتمعات.

2

ب .مبادئ األخالق اإلسالمية في المعامالت:
يتفق أغلب المفكرين في اإلسالم على ضرورة ارتباط النشاط االقتصادي بالقيم األخالقية التي دعا إليها
اإلسالم في المعامالت وأنها الضمان الوحيد لنجاح هذا الشرط ،وهو الفرق الجوهري بين اإلسالم وغيره من
النظم الوضعية في هذا المجال وال يمكننا في هذا الصدد أن نشير إلى كل هذه القيم واألخالق التي حث عليها
اإلسالم ولكن سوف نشير إلى أهمها والتي لها ارتباط مباشر بمعامالت البنوك اإلسالمية ومنها :التحلي
بالصدق واألمانة ،االبتعاد عن الغش ،بيع الغرر ،بيع الرجل على بيع أخيه.
ج .العمل بقاعدة الغنم بالغرم أو الخراج بالضمان عوض الفائدة المحرمة:
إذا كانت البنوك اإلسالمية ال تتعامل بالفائدة فإنها تعمل بنظام المشاركة في الربح والخسارة ،ومعنى
ذلك أن استحقاق الربح يعتمد على تحمل المخاطرة ،فإذا دخل عنصر من اإلنتاج إلى العملية اإلنتاجية على
أساس المشاركة في الربح الناتج ال على أساس األجرة فعليه أن يقبل المخاطرة أي يضمن ما قد يحدث من
نتائج سلبية ويتحملها مقابل استحقاقه لنصيب من الربح إذا تحقق ،وهذا هو معنى الغنم بالغرم ،أي المشاركة في
أخذ الغنم إذا حصل ال بد أن يكون مقابال لتحمل الغرم أو الخسارة إذا حدثت.

3

 .8القدرة الكبيرة للمصارف اإلسالمية على النمو والتوسع:
كانت االنطالقة الحقيقية المصارف اإلسالمية بمفهومها الحديث سنة  ،2275وذلك بإنشاء كل من
مصرف دبي اإلسالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهو مصرف خاص يتعامل مع األفراد ،والمصرف
1
2

سليمان ناصر ،مرجع سابق ص. 0-5
إسماعيل نواهضة ،االقتصاد اإلسالمي واألزمة المالية الحالية وسبل العالج ،في المؤتمر الدولي الحادي عشر حول :األزمات االقتصادية المعاصرة

" أسبابها وتداعياتها وعالجها " ،جامعة جرش ،األردن ،يومي  20-24ديسمبر  ،8020ص. 430

 -3عايد فضل الشعراوي ،المصارف اإلسالمية  -دراسة علمية فقهية للممارسات العلمية  ، -الدار الجامعية للطباعة والنشر  ،اإلسكندرية،8007 ،
ص.52
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اإلسالمي لتنمية بجدة في المملكة العربية السعودية ،وهو مصرف دولي حكومي تساهم في رأسماله دول المؤتمر
اإلسالمي ،ويتعامل أساسا في تمويالته مع هذه الدول .
بعد حوالي عقدين من الزمن بلغ عدد المصارف اإلسالمية  200بنكا في عام ،2220ثم  270بنكا سنة
 2227وبإجمالي رأسمال يصل إلى  7.3مليار دوالر أمريكي ،وبإجمالي ودائع تصل إلى  228.0مليار
دوالر.
ومع نهاية سنة  8002بلغ هذا العدد نحو  800بنكا ومؤسسة مالية إسالمية منتشرة عبر أكثر من 40
دولة ،وموزعة عبر قارات العالم الخمس وبإجمالي رأسمال يصل إلى  242مليار دوالر ،كما بلغ حجم األموال
التي تتعامل بها  300مليار دوالر ،وتحقق هذه المصارف نموا يتراوح بين  25و %80سنويا ،أما عددها حاليا
فهو يزيد عن  300بنكا ومؤسسة مالية إسالمية.

1

 .3وجود الهيئات والمؤسسات الداعمة لعمل المصارف اإلسالمية:
هناك هيئات ومؤسسات إقليمية ودولية داعمة لعمل المصارف اإلسالمية ،والتي يمكن أن تشكل أحد أهم
جوانب القوة لهذه البنوك وتتمثل أهم هذه الهيئات في:

2

أ.هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية "البحرين":
هي منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد واصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط
وأخالقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية والصناعة المصرفية والمالية اإلسالمية على
وجه العموم.
وقد تأسست هذه الهيئة بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من طرف عدد من المؤسسات المالية اإلسالمية
بتاريخ  80فيفري  2220في دولة البحرين.
ب.المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية "البحرين":
جاءت نشأة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بعد أن عبر عنها االجتماع الخاص
لرؤساء المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية الذي عقد في مقر البنك اإلسالمي للتنمية بجدة بتاريخ 20
جوان  2222بينما تم تأسيس المجلس رسميا في دولة البحرين بموجب مرسوم صدر في 20ماي . 8002

 -1سليمان ناصر نفس المرجع السابق ،ص.20
 -2نفس المرجع ،ص. 24-23
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ج .مجلس الخدمات المالية اإلسالمية "ماليزيا":
يعتبر مجلس الخدمات المالية اإلسالمية هيئة دولية تقدم خدماتها للهيئات اإلشرافية والرقابية بما يضمن
االستقرار والتطوير لصناعة الخدمات المالية اإلسالمية ،وتأسس رسميا في  3نوفمبر  8008بماليزيا وبدأ
نشاطه عمليا في مارس .8003
د .الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف "البحرين":
مقرها البحرين وهي وكالة إقليمية بدأت عملياتها في عام  ،8005والوكالة تتمتع باالستقاللية والشفافية
تامتين وتتبع منهجية منسقة وعملية تحليل دقيقة تتماشي مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا.
 .4قيام المصارف اإلسالمية بدور اجتماعي:
هام وبما يتضمن الرعاية االجتماعية والتكافل االجتماعي من خالل القروض الحسنة التي تقدم للمحتاجين
وبدون فائدة ،ومن خالل المشروعات الخيرية ،واإلعانات االجتماعية ،واإلسهام في توفير الخدمات التعليمية
والصحية....الخ.
 .5اإلسهام في توفير فرص عمل ألعداد غير قليلة من األفراد المجتمع ،سواء بشكل مباشر من خالل
العاملين في المصارف اإلسالمية ،أو بصورة غير مباشر من خالل العمل في المشروعات التي يتم توفير
التمويل إلنشائها ،أو التوسع فيها من قبل هذه البنوك ،وبالشكل الذي يؤدي إلى توسيع فرص العمل ،وزيادة
االستخدام واإلسهام في الحد من البطالة ،التي تتفشى في االقتصاديات التي تعمل فيها البنوك اإلسالمية .

1

ثانيا :أسباب نجاح البنوك اإلسالمية
هناك جملة من األسباب تقف وراء نجاح البنوك اإلسالمية نذكر منها:

2

 صرامة قواعد اإلقراض لديها ساعدها على تجنب هياكل اإلقراض المعقدة وغير الواضحة التي أضرت بشدةبالنظام المصرفي التقليدي.
 عدم اعتماد نظام المضاربة التقليدية في نشاطها المصرفي ،وعليه فخيارات البيع على المكشوف ،المشتقاتالمالية ،العقود اآلجلة ،تعتبر من العناصر التي تنطوي على قدر كبير من المخاطر غير المسموح التعامل بها.
 -1خصاونة أحمد سليمان ،المصارف اإلسالمية– مقررات لجنة بازل ،تحديات العولمة ،إستراتيجية مواجهتها  ،-عالم الكتاب الحديث ،األردن.8002 ،
ص. 402-402

 -2عيطوي سميرة ،األزمة المالية العالمية فرصة لتعضيد التمويل اإلسالمي ،في الملتقى الدولي حول  :أزمة النظام المالي والمصرفي وبديل البنوك
اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة ،يومي  7-0أفريل  .8002ص. 20
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 احتكام البنوك إلى الشريعة اإلسالمية التي تحرم الربا وعدم اعتمادها على القروض المصرفية. التوريق غير مقبول في التمويل اإلسالمي وأن عملية الفحص تتطلب أن يرى المقرض أصوال ملموسةوأنشطة أعمال فعلية من المقترض.
 عدم التعامل بالمشتقات على اعتبار أنها ليست أدوات للتحوط ،وانما أدوات للمجازفة والرهان على األسعارألن المنصوص ليس تبادل الملكية وانما المخاطرة ،وذلك قد يعرض االقتصاد للخسارة مرتين :مرة بحجب رؤوس
األموال عن النشاط االقتصادي الحقيقي ومرة أخرى عند انهيار السوق وانفجار فقاعة المجازفات غير المسئولة
وضياع الثروة أو رأس المال نتيجة لذلك.
 عدم االحتفاظ بمحافظ السندات واألسهم التقليدية ،فضال عن االختالف في مجاالت التوظيف (االعتماد علىاالستثمار المباشر ،التمويل بالمشاركة ،المرابحة.)...
 االعتماد على نظام رقابي شرعي فرضته على نفسها إلى جانب النظام الرقابي التقليدي وذلك لتحقيق مزيدمن الشفافية والمصداقية.
 تزايد المديونية بوتيرة متناسبة مع زيادة الثروة والدخول بسبب غياب التعامل بالفائدة والمجازفة على المكشوفوحرمة بيع الديون.
 إن النظام اإلسالمي يقوم على تناسق العمليات التمويلية مع المعامالت التي تتم على مستوى االقتصادالعيني مما يضعف من ظاهرة االنفصال بين االقتصاد النقدي والحقيقي ،حتى وان طغت لبعض الفترات صيغ
الهامش المعلوم (أو صيغ المداينة في تعبير بعض االقتصاديين اإلسالميين) .
 إن البعد األخالقي ال يفصل عن النشاط االقتصادي وقد حث القرآن على انتظار المدين المعسر عبرةولذلك فإن التقلبات التي تحدث في اقتصاد تحكم القيم اإلسالمية لن تكون بتلك الحدة التي تحدث في االقتصاد
الرأسمالي.1
ثالثا:المصارف اإلسالمية في ضل االزمة المالية
اشارت معظم الدراسات التي تناولت األزمة االقتصادية و المالية ان المؤسسات المالية االسالمية كانت اقل تأث ار
باآلثار السلبية ،مما ساهم في زيادة اهمية هده المؤسسات وانتشارها على مستوى العالم اففي حين ان صناعة
الخدمات المالية االسالمية تمثل حاليا  %2فقط من اصول العالمية ،إال أن النم بلغ اكثر من  %80سنويا من
عام  8000كما قدر مجموع عائدات الخدمات الملية الدولية في نهاية عام  8007بـ  53مليار دوالر في حين
بلغ مجموع ارباح المؤسسات االسالمية  25مليار ويتوقع ان يتضاعف الى  38مليار على مدى  5سنوات
 -1محمد بوجالل ،مقاربة إسالمية لألزمة المالية ،في مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،الجزائر ،العدد السادس ،بدون سنة نشر ،ص ص .70-75
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القادمة و انه بحلول عام  8028سوف تصل االصول االسالمية إلى  2000مليار دوالر مع عائد تقدر بـ 280
مليار دوالر.
وأظهر مسح حيث شمل اكبر  500مؤسسة في خدمات المالبة االسالمية ان االصول التي تحتفظ بها البنوك
المتوافقة مع الشريعة االسالمية بشكل كامل المصرفية االسالمية في البنوك التقليدية ارتفعت بنسبة %82.0
من  032مليار دوالر في  8002الى  288مليار دوالر خالل هده الفترة حقق اكبر  2000بنك تقليدي في
اعتبار من يوليو  8002اتصل الى  20.325مليار دوالر.
ا
العالم نموا لألصول بلغ %0.2

1

جدول رقم ( )3مقارنة بين البنوك التقليدية و االسالمية في منطقة الخليج 8002

Source: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute, Islamic Finance and
Global Financial Stability, April 2010, p:30.

يشير الجدول إلى مرونة المؤسسات المالية اإلسالمية خالل أزمة  8002مقارنة مع البنوك التقليدية و يجسدالقدرة الذاتية لمؤسسات التمويل اإلسالمي.
كما أظهرت مقارنة بين أكبر  20بنوك تقليدية و أكبر  20مصارف إسالمية في منطقة الخليج خالل األزمة ما
يلي:
القيمة السوقية المجمعة ألكبر  20بنوك تقليدية نسبة إنخفاض بلغت  %48.2مقابل إنخفاض بنسبة %2.5في رسملة سوق المصارف اإلسالمية لفترة ما بين ديسمبر  8000وماي 8002
انخفاض صافي األرباح المجمعة للبنوك التقليدية بشكل كبير من  220دوالر عام  8000إلى خسارة قدرها 48مليار دوالر في  8002في المقابل ارتفعت أرباح المصارف اإلسالمية بنسبة  %2خالل نفس الفترة من
 4.8إلى  4.0مليار بينما شهدت أربع من البنوك التقليدية خسائر في المقابل لم يكون هناك أي خسارة في
المصارف االسالمية عام .8002

1

ساعد ابتسام  ،يونس صوالحي  ،مجلة الدراسات المالية و المحاسبية  ،العدد  4جامعة الوادي  ،الجزائر  ، 8023 ،ص .19 ،
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بين  8002-8000نمى إجمالي األصول المصارف التقليدية  200/30لتصل إلى  27.4ترليون دوالر بينما
نمت أصول المصارف اإلسالمية بنسبة  %55من  24مليار الى  247مليار و كان النمو في مجموع حقوق
المساهمين  %84للبنوك التقليدية و  %30للمصارف االسالمية
تلقى خمسة من أكبر  20بنوك التقليدية المساعدة المالية من الحكومة و بلغ المبلغ اإلجمالي لها  203مليارأي ما يقارب  %80من أسهم البنوك المتضررة ،في المقابل تلقت مؤسسة مالية اسالمية واحدة فقط المساعدة
المالية إلعادة الهيكلة و علقت تداول أسهمها والشكل التالي يلخص النتائج :
الشكل رقم ( :)7التغي ارت في كل من القيمة السوقية ،األرباح الصافية واألصول واألسهم ما قبل وما بعد
األزمة()%

1

Source: Islamic Development Bank & Islamic Research, op cit, p.35

في دراسة مماثلة قام بها الباحثان  Maher Hasan and Jemma Dridiحاوال من خاللها تقييم أداء
المصارف االسالمية و البنوك التقليدية خالل االزمة العالمية بين  8002-8007حيت ركز الباحثان على
تاثير االزمة على االئتمان الربحية ،نمو االصول البنكية ،و التقييم الخارجي في السواق المالية في مجموعة من
البلدان كانت النتائج :
ارتفا ربحية المصارف االسالمية خالل الفترة 8007-8005و كانت متوسطة في فترة األزمةساعدت العوامل المتصلة بنموذج العمال الخاص بالبنوك االسالمية احتواء االثر السلبي على الربحية سنة8002
-انخفض كبير في ربحية البنوك التقليدبة خالل سنة 8002

والجدول التاي يلخص نتائج الدراسة
 1ساعد ابتسام  ،يونس صوالحي ،مرجع سابق ،ص .80
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جدول ( : )4تاثير االزمة على الربحية نمو االءتمان نمو االصول و تقيم البنوك التقلدية و االسالمية فترة
8002-8007

يشير الون الخضر الى ان المصارف االسالمية ( )IBافضل من البنو التقليدية  CBو الون االصفر العكس
جانب اخر رئيسي من سوق اتمويل االسالمية هو السندات المتداولة في سوق االوراق المالية االسالمية و التي
يشار اليها بالصكوك االسالمية  SUKUKحيث قدرت قيمة السوق العالمية للسندات االسالمية حوالي 220
مليار دوالر عام  8002والشكل التالي يوضح تطور هدا النوع من السندات.

 - 1ساعد ابتسام  ،يونس صوالحي  ،ص.82
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الشكل رقم( :)2تطور االصدارات العالمية من الصكوك االسالمية (مليار دوالر )

Source: Islamic Development Bank & Islamic Research, op cit, p.32

المالحظ ان اإلصدرات العالمية من الصكوك ارتفعت اكثر من خمس مرات من  8004الى  8007وبلغت
دورتها في عام  8007بما يقارب  80مليار دوالر لكن في عام  8002و يرجح تباطؤ اصدار الصكوك في
اواخر عام  8002الى هبوط الحاد في االقتصادي العالمي حيث واجهت الصكوك االسالمية انخفاظ مستويات
الناتجة عن االنخفاض في االسعار النفط و انخفاض ثقة المستثمرين

 1ساعد  ،يونس صوالحي نفس المرجع  ،ص 11 ، 11
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المبحث الثاني :المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية .8002
بناء على منظ ور الذي يقدمه النظام اإلسالمي لألزمة ،والعوامل التي يعتبرها سبب انفجارها ،يقدم بدائل إلدارة
هذه األزمة ومن بين هده البدائل قد نجد المصارف اإلسالمية كأداة لعالج األزمة وأعطت هده األزمة انعكسات
ايجابية و قد تكون أخرى سلبية:
المطلب األول :انعكاسات األزمة المالية على المصارف اإلسالمية.
رغم إثبات القطاع المالي نجاحه في امتصاص االنعكاسات السلبية المباشرة ألزمة النظام المالي العالمي
إال أننا نجد أن المصارف اإلسالمية ليست بمنأى تماما عن التأثر باألزمة ،ويمكن مالحظة االنعكسات األزمة
المالي على المصارف اإلسالمية فيما يلي:
أوال :اال نعكاسات اإليجابية على المصارف اإلسالمية
1

تتمثل االنعكاسات السلبية الزمة المالية على المصارف اإلسالمية فيما يلي:

 إقرار العالم بصالبة األسس التي تقوم عليها الصيرفة اإلسالمية وصحة القوانين التي تحكمها بل يتعد المر
اإلقرار بصحة هذه المبادئ والدعوة إلى األخذ بها.
 اعتراف المجتمع الدولي بضرورة فسح المجال للعمل واإلشادة الدولية لها ،فقد قال وزير المالية البريطاني في
مؤتمر الصيرفة اإلسالمية الذي عقد في لندن سنة  "2009إن الصيرفة اإلسالمية تعلمنا كيف يجب أن
تكون عليه المصرفية العالمية".
 أصبحت المصارف اإلسالمية منافسا قويا للمصارف التقليدية ،بل إن باريس ولندن يتنافسان لتصبح مركز
للتمويل اإلسالمي بأوروبا.
 تزايد نشاط الندوات والمؤتمرات ومراكز البحث التي تناولت العمل المصرفي اإلسالمي ،حيث كان االهتمام
بالعمل المصرفي اإلسالمي في الدول غير اإلسالمية أكثر منه في الدول العربية واإلسالمية.2
 أصبح ينظر إلى المصارف اإلسالمية على أنها جزء من الحل لألزمة المالية العالمية الحالية ،فبالرغم من أن
الصيرفة اإلسالمية ال يزال حجمها على المستوى العالمي ضئيل إذ ال يمثل سوى ( )%4-3فقط من حجم
 -1تيجاني بالرقي  ،تداعيات األزمة االقتصادية العالمية ال ارھ نة على اقتصاديات دول المينا وأسبابها في ضوء أطروحات مفكري االقتصاد االسالمي،
ورقة بحثية في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول األزمة المالية االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير  ،جامعة فرحات عباس  ،سطيف  ،الجزائر ،المنعقد خالل الفترة  21 -20اكتوبر  ،2009ص .354
 -2العرابي مصطفى ،عبدوس عبد العزيز ،انعكاسات األزمة المالية على المصارف اإلسالمية ،الملتقى الدولي حول االقتصاد اإلسالمي الواقع
والرھانات ،جامعة غرداية ،الجزائر ن  24/23فيفري  ،2011ص.06

99

الفصل الثالث

واقع ودور المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية 8002

الصيرفة العالمية ،إال أن معدالت نموها متسارعة حيث بلغ معدل نمو أصولها في نهاية عام 8002
( )%84واستثماراتها بنسبة ( )%83وودائعها بنسبة ( ،)%80وقد أشارت مؤسسة (آرنست اند يونغ) إلى أن
الصيرفة اإلسالمية تمثل جزءاً من الحل لالزمة المالية العالمية وليس الحل بأكمله ،وهي األقل تأث ار باألزمة
العالمية وستكون موضع ترحيب في الغرب حالياً بفعل األزمة المالية ،ذلك أن طبيعة االستثمارات في
المصارف اإلسالمية ال تؤدي إلى مثل هذا األزمات ،ومن ثم فان دخول المصارف اإلسالمية على الساحة
المصرفية العالمية سيشكل جزءاً من حل هذه المشكلة.

1

 زيادة ودائع المصارف اإلسالمية عقب األزمة المالية نتيجة لعدة عوامل كتحول كثير من العمالء من اإليداع
لدى المصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية هروبا من مسألة الربا وخوفا من إفالس المصارف
التقليدية ،وكذا انتشار المصارف اإلسالمية وقيام بعض المصارف التجارية التقليدية بفتح فروع للمعامالت
اإلسالمية.
 تزايد استخدام صكوك التمويل اإلسالمية سواء على مستوى القطاع المالي الخاص او على مستوى
المؤسسات العامة .وهذا يشير إلى مدى إمكانية أن تكون الصيرفة اإلسالمية بديال كامال للمصرفية التقليدية
وذلك بتطوير األدوات المالية اإلسالمية.
 تغير النظرة العالمية إلى قواعد الشريعة اإلسالمية ومبادئ االقتصاد اإلسالمي بعد خروج المصارف
اإلسالمية من األزمة دون خسائر ،مما أدى إلى تحول العديد من عمالء المصارف التقليدية من غير
المسلمين في بريطانيا إلى التعامل مع المصارف اإلسالمية وفق تقرير نشرته جريدة "برمنغهام بوست".

2

ثانيا :االنعكاسات السلبية على المصارف االسالمية :
تتمثل االنعكاسات السلبية الزمة المالية على المصارف اإلسالمية فيما يلي:3
 انخفاض مؤشرات البورصات العالمية مما يؤثر على استثمارات هذه المصارف في هذه البورصات سواء
استثمار مباشر أو عن طريق صناديقها االستثمارية.

 -1حسن ثابت فرحان ،أثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسالمية والتنمية ،في مؤتمر المصارف اإلسالمية اليمنية( :الواقع،
التحديات والمستقبل) ،كلية التجارة واالقتصاد ،جامعة صنعاء ،اليمن ،يومي  82-80مارس  ،8020ص .80

 -2سمير الشاعر ،من آثار األزمة المالية العالمية على المصارف والمصارف اإلسالمية ،في الملتقى الدولي الثاني حول :األزمة المالية الراهنة والبدائل
المصرفية ( النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا) ،معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،المركز الجامعي خميس مليانة ،يومي  0-5ماي .8002ص.22

 -3بلقاسم مهدي ،ميلود زايري ،مرجع سابق ،ص.02
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 إن األزمة حدت من قدرة المصارف اإلسالمية على منح االئتمان نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع
المصرفي في العالم ،مما يضعف من قدرتها على إدارة السيولة المتوفرة لديه وهو ما يؤثر سلبا في نمو
أرباحها.
 البنوك اإلسالمية تأثرت بشح السيولة في األسواق والضغوط المتصاعدة على سوق العقار في دول مجلس
التعاون الخليجي وحركة التصحيح الحادة في أسواق األسهم اإلقليمية ،وبعض االستثمارات التي قامت بها
المؤسسات المالية اإلسالمية في شركات وعقارات أمريكية أو أوروبية .

1

 تضخم المحافظ التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري ،وهو ما يعرض المصارف اإلسالمية ألزمة عقارية بسبب
الركود العالمي والذي ينعكس بدوره على نتائج المصارف.
 اضطرار المصارف اإلسالمية إلعادة إيراداتها واستخداماتها من عدة أوجه أهمها:

-

إعادة الهيكلة بين األوعية االستثمارية.

-

إعادة الهيكلة بين األوعية االستثمارية في الخارج.

-

2

إعادة الهيكلة بين العمالت األجنبية والعمالت المحلية ،وكذلك بين أنواع العمالت الخارجية.
إعادة الهيكلة بين االستثمار في الداخل وحجم االستثمار في الخارج.

 تراجع سوق الصكوك اإلسالمية التي تعتبر من انشط وسائل الدين في الصناعة المالية اإلسالمية .ويتمثل
ذلك في تراجع الرباح والنمو وليس في قيمة األصول كما حدث في البنوك التقليدية.
 تأثرت المصارف اإلسالمية بالركود الذي حصل للبلدان التي تتواجد فيها أنشطتها جراء األزمة المالية فقد مر
االقتصاد العالمي بمنعطف حرج ،حيث ينحصر بين طلب شديد البطء في كثير من االقتصاديات المتقدمة
وتضخم متصاعد في جميع أنحاء العالم ال سيما االقتصاديات النامية ،ويقول صندوق النقد الدولي في تقريره
لسنة  8002أن االقتصاد العالمي تراجع بنحو  %0في الربع ال اربع من  8002والربع األول من 8002

3

 -1عبد العظيم أبو زيد ،األزمة المالية المعاصرة ومدى مناعة البنوك اإلسالمية منها ،نقال عن http://al-azmah.com:تاريخ اإلطالع:
 8020/04/80على الساعة .28:30:

 -2حسن ثابت فرحان ،مرجع سابق ،ص .88- 82
3

مصطفي العرابي ،عبد العزيز عبدروس ،ا ص .2
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المطلب الثاني :عالج المصارف اإلسالمية الزمة المالية 8002
قد وجدنا في المبحث السابق مجموعة من أسباب األزمة المالية من المنظور اإلسالمي وسنتطرق الى
البدائل التي تقدمها المصارف اإلسالمية لعالج االزمة نذكر منها:
أوال :تعديل أسلوب التمويل العقاري:
وتكون بإحدى صيغ التمويل اإلسالمي التي تعتمدها المصارف اإلسالمية ومنه المشاركة المنتهية بتمليك
المرابحة لألمر بشراء ،اإلجارة ،عقد استصناع.
 .1صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك
يمكن استخدام صيغة المشاركة في مجال التمويل العقاري ،ونفضل استخدام صيغة المشاركة المنتهية
بالتمليك ،حيث يدخل المصرف اإلسالمي في مشروع شراكة مع العميل لشراء العقار ،ويؤجر حصته للعميـل،
ويستلم منه القيمة التأجيرية المتفق عليها ،ويشتري العميل دورياً النسبة المتفق عليها مـسبقاً مـن حصة المصرف
في العقار ،وبعد مدة تنتقل ملكية العقار بالكامل إلى العميل ،ويمكن تطبيقهـا وفـق الخطوات اآلتية:
يوقع المصرف والعميل عقد مشاركة ،ويشتري العميل المسكن ،وتكون ملكيته مـشتركة بـين المصرف والعميل
حسب نسبة رأس المال.
يستأجر العميل المسكن من المصرف بموجب عقد إيجار ،يحدد فيه مدة اإليجار ،وقيمة األقساط ،وكيفية
السداد.
يشتري العميل المسكن تدريجياً ،وتتناقص قيمة أقساط اإليجار مع تناقص حصة المصرف ،حتى يتملك العميل
المسكن بالكامل

1

 .8صيغة المرابحة لآلمر بالشراء:
يمكن استخدام هذه الصيغة في مجال التمويل العقاري ،وذلك وفق الخطوات اآلتية:
 يوقع العميل مع المصرف عقد مرابحة ،يحدد مواصفات المسكن المطلوبـة ،ومقـدار الدفعـة النقدية
المقدمة ضماناً اللتزام العميل بالشراء ،وتسمى هامش الجدية  ،وقيمة األقساط ،وكيفية السداد ،وال بد من
تحديد الثمن األساسي للمسكن وهامش ربح المصرف والثمن اإلجمالي
1

منى لطفي ،منى خالد ،آليات التمويل العقاري في المصارف اإلسالمية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ع 8قسم العلوم المالية والصرفية

 ،دمشق  8002ص.80
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 يشتري المصرف المسكن حسب المواصفات المحددة من قبل العميل ،أو يوكل العميل بالـشراء ،ويبيع المسكن
للعميل بالتقسيط ،وتنتقل ملكية المسكن للعميل.
 ويمكن التغلب على المخاطر التي يمكن أن يوجهها المصرف اإلسالمي نتيجة تعثر العميل في السداد ،عن
طريق رهن العقار لصالح المصرف ونشير هنا إلى تجربة بنك دبي اإلسالمي الذي يطبق صيغة المرابحة في
مجال التمويل العقاري وحدد الدفعة المقدمة بنسبة  %85من سعر الشراء كحد أدنى ،شريطة كفاية دخل
العميل لتغطية ألقساط ،وحدد مدة التمويل بـ 20سنوات كحد أقصى.1
 .3صيغة اإلجارة مع الوعد بالتملك
يمكن استخدام هذه الصيغة في مجال التمويل العقاري ،حيث يشتري المصرف اإلسـالمي المـساكن،
ويؤجرها للعمالء مقابل إيجار محدد ،مع الوعد بتمليكهم تلك العقارات عنـد انتهـاء تـسديد األقساط المتفق عليها.
وتعد هذه الصيغة مالئمة ألصحاب الدخل المحدود ،ويمكن تطبيقها عملياً وفق الخطوات اآلتية:
 يبدي العميل رغبته في إجارة منتهية بالتمليك لعين غير موجودة لـدى المـصرف اإلسـالمي(المسكن)
 يشتري المصرف اإلسالمي المسكن المطلوب من البائع (أو يبني المسكن المناسب)
 يوكل المصرف العميل بتسلم المسكن ،ويطلب منه إشعاره بأنه قد تسلمه حـسب المواصـفات المحددة في
العقد.
 يؤجر المصرف المسكن للعميل بأجرة محددة مدةً زمنية معينة ،ويعده بتمليك المسكن له إذا سدد جميع
األقساط المتفق عليها.

 عند انتهاء مدة اإلجارة والوفاء باألقساط المحددة ،يتنازل المصرف للعميل عـن العقـار بعقـد جديد

2

 .4صيغة االستصناع:
تالئم هذه الصيغة تقديم خدمة التمويل العقاري للعمالء (الـذين يملكـون قطعـة أرض) وشـركات المقاوالت
على حد سواء ،ويمكن تطبيقها وفق الخطوات اآلتية:
 يبرم المصرف مع العميل عقد استصناع (استصناع مقسط) يشمل علـى مواصـفات المـسكن المطلوب بناؤه
والقيمة المقدرة ،ويدفع العميل دفعة مقدمة تحدد بنـسبة مئويـة مـن القيمـة المقدرة.

 -1منى لطفي ،منى خالد ،مرجع سابق ص80
 -2نفس المرجع ،ص87
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 يبني المصرف المسكن عن طريق اإلدارة الهندسية لديه ،أو عن طريق إبرام عقـد استـصناع مو ٍاز مع شركة
المقاوالت التابعة له إن وجدت ،أو عن طريق شركة مقاوالت.
 يدفع العميل القيمة على أقساط حسب االتفاق.
 عند انتهاء البناء ،يتم تسليمه للعميل.

1

ثانيا :تبني األخالق اإلسالمية في المعامالت المالية:
إن المصارف اإلسالمية تقوم على منظومة من القيم والمثل واألخالق مثل األمانة والمصداقية والشفافية
والبينة والتعاون  ،وال شك أن هذه المنظومة من القيم والضمانات تحقق األمن واألمان واالستقرار لكل المتعاملين
وفي نفس الوقت تحرم الشريعة اإلسالمية المعامالت المالية التي تقوم على الغش ،الكذب والتدليس والغرر،
2

الغبن ،التزوير واالحتكار.

ثالثا :استبعاد التعامالت الربوية (:الديون)
تقوم المصارف اإلسالمية على أساس عدم أخذ فائدة ثابتة على التمويل المقدم منها ،وهذا يعني أن ما
تحققه من أرباح يأتي معظمه من نصيبها من األرباح الناتجة من عمليات التمويل الذي تقدمه على األسس
اإلسالمية ،كالمشاركة والمضاربة والمرابحة واإلجارة ،أو أي صيغة أخرى تتفق مع الشريعة اإلسالمية ،وتقوم
هذه المصارف بتوزيع األرباح التي تعود عليها على المودعين في حسابات االستثمارات ثم على المساهمين،
وتعتمد ربحية هذه البنوك على مدى ما تحققه من أرباح في المشروعات التي تقوم بتمويلها ،وكذلك سرعة
تدويرها لألموال أو سرعة تصفيتها للعمليات التي تقوم بها .ونسبة الربح تحدد حسب كل عملية بعينها،
وبالمناسبة فإن الوسائل اإلسالمية في استثمار األموال هذه قديمة قدم اإلسالم والمناخ اإلسالمي في البالد
العربية واإلسالمية كان له أكبر األثر في تهيئة الجو المالئم لهذه المصارف.
و للمصارف فضل في دفع المستثمر إلى أن يشارك في الربح والخسارة ،ويقلل من مخاطر الربا وآثاره،
وأصحاب األموال بمفهوم االقتصاد اإلسالمي يقومون بمساعدة الفقراء على الكسب الحالل ،بجانب ذلك فإن

1
2

منى لطفي ،منى خالد ،مرجع سابق ص.82
مصطفي إسماعيل أردوان ،األزمة المالية المعاصرة من منظور إسالمي ،في المؤتمر الدولي الحادي عشر حول :األزمات االقتصادية المعاصرة

" أسبابها وتداعياتها وعالجها" ،جامعة جرش ،األردن ،يومي  20-24ديسمبر  ،8020ص ص .572-570
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إنشاء نظام مصرفي يستند إلى معتقدات األمة بجانب ما يحمله من فوائد اقتصادية يؤدي إلى التكافل والتعاون
1

بين شرائح المجتمع.

ثانيا :ضبط عملية التوريق:
لكون األصول العينية وليس للديون وهو ما يتم في السوق المالية اإلسالمية في صورة صكوك اإلجارة
والمشاركة والمضاربة ،أما الديون فيمكن توريقها عند اإلنشاء وال تتداول وهو ما يتم في السوق المالية اإلسالمية
بصكوك المرابحة والسلم واالستصناع ،والتي يزيد حجم التعامل بها رغم حداثتها عن  220مليار دوالر ،وتتوسع
يوما بعد يوم وتتعامل بها بعض الدول الغربية.2
ً

ثالثا :تحريم التعامل بالمشتقات المالية:

ابتكرت الهندسة المالية المشتقات المالية وهي عقود بيع موضوعها ليس سلعة أو سهم أو سند ولكن ترتب
حقا أو التزاما بدفع أحد طرفيها لآلخر الفرق في أسعار سلعة أو سهم بين وقت التعاقد ووقت التصفية ،وبالتالي
فهي نوع من المقامرة ،وذلك محرم شرعا لما تنطوي عليه من ربا وغرر وعدم وجود مال معقود عليه.

1

محمد ناجي الصافي ،البنوك اإلسالمية واإلسهام في معالجة األزمة المالية العالمية نقال عن http://.odabasham.ne :تاريخ  8020/05/80الساعة

22:52

2
3

3

كمال رزيق ،عبد السالم عقون ،مرجع سابق ،ص.7
مصطفي إسماعيل أردوان ،ص .572-570
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المبحث الثالث التحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية و اإلستراتيجية المستقبلية
تعتبر المصارف اإلسالمية مؤسسات مالية حديثة النشأة ،متميزة في منهجها ،وفي أساليب عملها ،مما
يجعلها تواجه العديد من التحديات التي تعيق نموها وتطورها محليا وعالميا خاصة وأنها لم تعد مقتصرة على
الدول اإلسالمية ،وقد تم تقسم هذه التحديات إلى قسمين تحديات داخلية وخارجية .
المطلب األ ول جوانب ضعف المصارف اإلسالمية التحديات التي تواجهها
أوال :جوانب الضعف المصارف اإلسالمية
يمكن إجمال أهم جوانب الضعف التي تعاني منها البنوك اإلسالمية حاليا هي:
 .1اعتماد البنوك اإلسالمية الكبير في عملياتها على التمويل قصير األجل وخاصة بصيغة المرابحة:
وهي المشكلة التي تعاني منها البنوك اإلسالمية منذ بداية نشاطها ،ففي دراسة قام بها مركز االقتصاد
اإلسالمي التابع للمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية بالقاهرة حول  80بنكا إسالميا سنة  2225تبين
أن نسبة التوظيف قصير ومتوسط األجل إلى إجمالي حجم التوظيف بلغت كمعدل عام بين هذه البنوك ،% 22
وبما أن صيغة المرابحة هي أقرب الصيغ اإلسالمية إلى التمويل قصير األجل ،فإن االعتماد الكبير للبنوك
اإلسالمية على التمويل قصير األجل يتجسد في التمويل بصيغة المرابحة وبشكل مفرط حيث وصل استثمار
بعض البنوك فيها إلى  % 25من أصولها.1
وبالرغم من محاولة البنوك اإلسالمية تخفيف اعتمادها الكبير على صيغة المرابحة في تمويالتها إال أنها
ال زالت تعاني من اإلفراط في استعمال هذه الصيغة.
 .8غياب أو ضعف المؤسسات المكملة لعمل البنوك اإلسالمية:
تحتاج البنوك اإلسالمية مثل غيرها من البنوك التقليدية إلى مؤسسات مساعدة أو مكملة لعملها ،ويحكم
طبيعة العمل المتميزة لهذه البنوك والتي تعتمد أساسا على مبادئ الشريعة اإلسالمية كان من الضروري إيجاد
تلك المؤسسات المساعدة على هذا األساس ،ويتمثل أهمها في:

1

إنعام محسن زويلف ،هناء محمد هالل الحنيطي ،تقييم تجربة البنوك اإلسالمية ،نقال عن :

 http:// www.iefpeda.comتاريخ اإلطالع  8023/04/25 :على الساعة 25:30 :
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أ .البنك المركزي اإلسالمي:
بما أن البنك المركزي هو المؤسسة العليا المشرفة على البنوك في كل بلد والمراقبة ألنشطتها فال بد من
وجود مثل هذه المؤسسات التي تراعي في اإلشراف والرقابة طبيعة عمل البنوك اإلسالمية ،وهو الشيء الذي لم
يتوفر لحد اآلن بالشكل الكافي لكل البنوك اإلسالمية.
ب .السوق النقدية اإلسالمية:
إن تطور النظام المصرفي التقليدي وبشكل هائل في السنوات األخيرة ،كان بفعل تكامله استفادته من
خدمات مؤسسات أخرى أهمها أسواق المال بشقيها النقدية وأسواق رأس المال ،وهو الشيء الذي لم يتوفر لحد
اآلن بالشكل الكافي والمناسب للبنوك اإلسالمية وحاجة البنوك اإلسالمية إلى السوق النقدية يمكن إرجاعها إلى
أن السياسة النقدية قد تستدعي أن تحتفظ البنوك بأدوات نقدية قصيرة األجل كنسبة معينة من مجموع أصولها،
حتى تبقي على درجة من السيولة تؤهلها للوفاء بالتزاماتها حينما تضطر لذلك ،وهذا من شروط سالمة النظام
المصرفي ككل.
ج .سوق رأس المال اإلسالمي:
هناك حتمية لتوفير سوق رأسمال اإلسالمي والتي تعمل بأدوات وأساليب إسالمية ،وذلك لتغطية أحد أهم
جوانب الضعف في النظام المصرفي اإلسالمي ،كما أن الكثير من األبحاث حول البنوك اإلسالمية ترى أنه من
البديهي عند أسلمت النظام المالي ألي دولة فإن من مهام البنك المركزي الرئيسية ترقية إطار مؤسساتي
ضروري للعمل الطبيعي لألسواق المالية المالئم لمبادئ الشريعة اإلسالمية ،حيث يجب على البنك المركزي أن
يلعب دو ار أساسيا في تطوير أدوات مالية جديدة للعمل في سوق النقد أو سوق رأس المال القتصاد إسالمي.1
ثانيا :التحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية في ظل االزمة المالية
ومن اهم التحديات التي تواجه المصارف في ضل األزمة المالية سنتطرق اليها في النقاط التالي نذكر ما يلي:
 .1غياب نظام االقتصاد اإلسالمي:
يعتبر غياب نظام االقتصاد اإلسالمي أهم عائق يواجه المصارف اإلسالمية ،فالبنوك أجهزة لخدمة النظام
االقتصادي السائد ،في المجتمع ،وفي ظل غياب الحياة اإلسالمية بصفة عامة ،واالقتصاد اإلسالمي بصفة

1
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خاصة ،فإن المصارف اإلسالمية تفقد المحيط المالئم لنموها ،وينعكس

ذلك سلبا في عدم قدرتها على تفعيل

كل أساليب عملها ،وأدوات نشاطها وتأثيرها في المجتمع.
وفي ظل قيام المصارف اإلسالمية في بيئة مصرفية غير إسالمية قائمة على أساس سعر الفائدة ومبني عليه
1

من نصوص تشريعية يحتوى على العراقيل التي تحول دون تحقيق المصارف اإلسالمية ألهدافها المختلفة.
 .8التكيف مع األزمة المالية:

ال بد أن تنهض المصارف اإلسالمية بعبء التمهيد التدريجي للتكيف مع األزمة ،وأن تتعاون فيما بينها
لتفادي اآلثار السلبية لالزمة االقتصادية ،وكما أن نجاح عمليات االندماج واطالق السوق المالية اإلسالمية
الدولية ،وتطبيق معايير الرقابة والمحاسبة اإلسالمية سيساهم بفعالية في التكييف السليم بأقل قدر من الخسائر.
 .3المنافسة الكبيرة مع المصارف التقليدية:
ويتطلب دفع هذا التحدي أن تعمل المصارف اإلسالمية على تحسين مستوى إدارتها وعملياتها الفنية ,فال
تكتفي بأن تكون مجرد أوعية لتلقي األموال ،بل أدوات الستثمارها ،األمر الذي يستدعي أن تعمل المصارف
اإلسالمية من جهة أخرى على إنتاج منتجات جديدة تكافئ منتجات المصارف التقليدية وتتفوق عليها ،وبالتالي
تعظيم مهارتها في الهندسة المالية اإلسالمية.

2

 .4الحملة الشرسة على المصارف اإلسالمية:
بسبب النجاح الذي حققته المصارف اإلسالمية في شتى الميادين (وفقا لمعايير الكفاءة المصرفية
التقليدية) قامت حملة شرسة ضدها (ومازالت) من طرف بعض الحاقدين على اإلسالم والمنتفعين من النظام
المالي الربوي القائم ،وبعض علماء اإلسالم الجاهلين لحقيقة المصارف اإلسالمية ،وتمثلت هذه الحملة في
التشكيك في جدية هذه المصارف ،وقدرتها على االستمرار وفي التقيد بالشريعة اإلسالمية في تعامالتها ،من
خالل الدراسات التي يقومون بها.

3

 .5تحدي التكتل واالندماج :
وعلى الرغم من التطور الذي شهدته المصارف اإلسالمية من حيث زيادة أصولها ورؤوس أموالها وبروز
مصارف إسالمية عمالقة في السنوات السابقة إال أن هذه المصارف الزالت تعاني من صغر أحجامها مقارنة

1

مشري فريد ،عالقة البنوك اإلسالمية بالسوق المالي اإلسالمي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية( ،غير منشور) ،كلية العلوم

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بسكرة 8002/8007 ،ص .37

2

عبد المنعم محمد الطيب ،واقع البنوك اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية ،في الملتقى الدولي حول :أزمة النظام المالي والمصرفي وبديل البنوك

اإلسالمية ،جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة ،يومي  7-0أفريل  ،8002ص .25

3
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مع المصارف األخرى في األسواق المحلية والدولية ،حيث يالحظ تدني ترتيب المصارف اإلسالمية في قائمة
أكبر البنوك العالمية ،فرسملة البنوك اإلسالمية العاملة حاليا ضئيلة جدا مقارنة بالمصارف العالمية حيث
أظهرت الدراسات أن قرابة  %75من المصارف اإلسالمية يبلغ رأس مال كل منها أقل من  85مليون دوالر
أمريكي فقط ،مما يحول دون تحقيقها األهداف التي أسست من أجلها ويعيق نموها.
 .6تطوير النظم المؤسسية والقدرات البشرية
إن تحسين الهياكل اإلدارية للمؤسسات المالية اإلسالمية يعد أم ار ضروريا؛ لتحسين قدرة المصارف
اإلسالمية على المنافسة كما أن حوكمة اإلدارة تعد أم ار رئيسيا في ظل وجود هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
كعنصر حاكم في ترشيد الق اررات وتطوير المنتجات ،وتعد مسألة توفير الكوادر البشرية المؤهلة علميا ومهنيا
وخصوصا في مناطق جديدة فرضتها األزمة المالية في مجال إدارة السيولة وادارة المخاطر وتحسين إجراءات
العمل ومتطلبات الرقابة من قبل البنوك المركزية أحد أهم التحديات التي ستواجه المصارف اإلسالمية ،حيث ما
زالت قضية الجمع بين المهارات االقتصادية والقانونية والفنية واإللمام بقواعد االقتصاد اإلسالمي وفقه
المعامالت أحد أهم الجوانب التي استعصت على الحل برغم جهود المصارف اإلسالمية في هذا المجال عبر
مراكز التدريب أ و من خالل إنشاء مراكز وشركات للتأهيل واالستثمار البشري ،إال أن األمر الذي يستحق
الوقوف أمامه هو استجابة بعض الجامعات اإلسالمية والعربية لتقديم برامج في مجال االقتصاد اإلسالمي.
 .7تطوير وابتكار أدوات ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات األسواق العالمية.
يتطلب تحسين القدرة التنافسية وتطوير أطر العمل في المؤسسات المالية اإلسالمية االهتمام والعناية
الشديدة باحتياجات العمالء ،من خالل العمل على تطوير وابتكار منتجات تفوق توقعاتهم وتتصف بااللتزام
الشديد بأحكام الشريعة اإلسالمية ،وتقديم خدمات ومنتجات جديدة تساهم في سد الفجوة التي نجمت عن انهيار
العديد من المؤسسات التقليدية حول العالم وقد شهد تطوير المنتجات في المؤسسات المالية اإلسالمية نموا
تدريجيا ،فإضافة إلى المؤسسات المالية اإلسالمية يوجد أكثر من  850صندوقا من الصناديق االئتمانية
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على نطاق العالم.1
 .9التشريع والرقابة وادارة المخاطر:
إن المصارف اإلسالمية تواجه تحديات مرتبطة بمجاالت التشريع والرقابة ،وأساليب اإلدارة ،و إدارة
المخاطر ،وال يمكن مواجهة تلك التحديات بدون بذل مجهود مركز من قبل المؤسسات المالية اإلسالمية ،وذلك
1

العرابي مصطفي ،عبدروس عبد العزيز ،انعكاسات األزمة المالية العالمية على المصارف اإلسالمية ،في الملتقي الدولي حول االقتصاد اإلسالمي:

(الواقع… ..والرهانات المستقبل)  ،معهد العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير ،المركز الجامعي غرداية ،يومي  84-83فيفري .8022مرجع سابق ،ص
ص.20-25

109

واقع ودور المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية 8002

الفصل الثالث

من خالل التعاون مع السلطات المشرفة على التنظيم والرقابة على المستويين الوطني واإلقليمي ،ودون إغفال
لدور جهات التشريع والتنظيم الدولية.
كما أن المصارف اإلسالمية تواجه المخاطر نفسها التي تواجهها المصارف التقليدية مثل الصدمات
الخارجية و سوء اإلدارة ،وما يترتب على ذلك من تأثير على المالءة والربحية ،كما أنها تواجه أيضا مخاطر
استثمارية ،حيث أن المشاريع هي أهم مصدر للعوائد بالنسبة للمودعين والمستثمرين ،األمر الذي يدعو إلى
ضرورة التأكد من أن المصارف اإلسالمية تملك الخبرة والمقدرة الكافية في مجاالت اختيار المشاريع وتقييمها
ومتابعتها ومراجعتها ،وفي كل هذا تأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الجهات الرقابية.
 .10نقص التوظيف ونمو فوائض السيولة:
لدى معظم هذه المصارف ،فالعديد منها ال توجد أمامها أي مشكلة في تعبئة الموارد ،وتقدر السيولة
الفائضة التي تعانى منها تلك المصارف بحوالي  %40من أصولها مقابل  %80لدى المصارف التقليدية مما
يعبر عن تراجع استثمارات تلك األموال محليا ودوليا ،كما أن الطبيعة الخاصة إليداعاتها وهى غالباً قصيرة
اآلجال ال تمكنها من توجيهها الستثمارات طويلة األجل ،باإلضافة إلى محدودية فرص االستثمارات اإلسالمية
على الصعيد الدولي بشكل عام ،كما تتمثل في ضالة أحجامها وضعف التنسيق والعمل المشترك بينها على
المستويات المحلية والعالمية .1

المطلب الثاني االستراتيجية المستقبلية للمصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية
من المتوقع أن تواجه المؤسسات المصرفية اإلسالمية وصعوبات جمة تتجسد في تراجع الحصة السوقية
لها والضغط على مستويات ربحيتها نظ اًر لتواضع قدرات وامكانات بعضها بالمقارنة مع المؤسسات المالية
التقليدية التي تتمتع بميزة نسبية كبيرة ،ال سيما في جانب الخدمات المصرفية ولكي تتمكن المصارف اإلسالمية
من االستفادة من الجوانب اإليجابية لالزمة المالية ،يتوجب عليها أن تخطط لذلك بتحديد مالمح إستراتيجيتها
والتي تتمثل في اآلتي:

2

أوال :تقديم الخدمات المصرفية الشاملة:
إن المصرف الشامل هو ذلك المصرف الذي يقدم خدمات مصرفية ومالية واستثمارية متكاملة على
المستوي العالمي ،أما المصرف الضخم فهو مؤسسة مالية عالمية تمتلك على األقل  250مليار دوالر من
الموجودات الدولية ،كما تمتلك عادة رأس مال ال يقل عن  28مليار دوالر ،إن هدف تكوين المصارف الضخمة
1
2
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هي االستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وترشيد نفقات المصارف والتمكن من المنافسة في عدة جبهات
باإلضافة إلى التحكم بفرض الشروط والقيود ،وعلى الرغم من عدم امتالك المصارف اإلسالمية لهذا الحجم من
رأس المال والموجودات إال أنها تعتبر مصارف شاملة وفقاً لوظائفها وأهدافها ،وبالتالي يمكن لها أن تلعب دو اًر
أكبر مستقبالً في إطار تداعيات األزمة المالية.
ثانيا /مواكبة التطور التكنولوجي:
إن السعي لمواكبة التطور التكنولوجي يجب أن يكون هدفاً أساسياً للمصارف اإلسالمية بغرض
تهيئتها للمنافسة محلياً وخارجياً ،وذلك شريطة أن يتم ذلك وفقاً إلستراتيجية مدروسة ورؤية واضحة وتقنيات
مناسبة للواقع االقتصادي للمصارف اإلسالمية ،ومن الركائز التي يجب أن تستند عليها تلك اإلستراتيجية في
هذا الصدد ما يلي:
 زيادة االستثمار في المجال التكنولوجي بما يمكن من إحداث طفرة فعلية في استخدامات المصارف اإلسالمية
للتقنيات الحديثة.
 التركيز على تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تجد فيها المصارف اإلسالمية ميزة تنافسية مثل
الخدمات المصرفية اإلسالمية.
 إعداد وتدريب وتنمية المهارات الكوادر البشرية في التعامل الكفء مع اآلليات الحديثة بما يؤدي إلى زيادة
آفاق النمو والربحية للمصارف اإلسالمية.
ثالثا :اإليفاء بالمتطلبات والمعايير المصرفية الدولية
ويتمثل ذلك في حسن االلتزام بالقواعد المالية والرقابية واالهتمام بالمركز المالي للمصرف اإلسالمي
وحسن إدارته بما يكفل سالمة مركزه المالي ويفقد المشككين أي ذريعة لتصفيته.
وفي مجال وضع التنظيم وتطوير المعايير ،فإنه ليس من الممكن تجاهل المبادئ والمعايير الدولية كالتي
توصي بها لجنة بازل ،ويجري تطبيقها بالنسبة لصناعة الخدمات المالية التقليدية ،فالبد من دراستها والنظر في
تطبيقها والتعامل مع القضايا والمخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية ودون إغفال للمتطلبات األساسية لهذه
المؤسسات.

1
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والشك في أن إيجاد سوق أصيل لالقتراض بين المصارف اإلسالمية سوف يكون خطوة مهمة نحو
تمكينها من المحافظة على القدر المناسب من السيولة دون االضطرار لالحتفاظ بحجم كبير من األصول
القصيرة األجل ،وذلك من خالل االلتزام باإلجراءات والمعايير التي تصدرها المؤسسات الدولية المختصة.

1

رابعا .توثيق العالقات مع المصارف األجنبية المراسلة ذات الفروع والنوافذ اإلسالمية:
يمكن توثيق تلك العالقات من خالل الخدمات المتبادلة بين المصارف اإلسالمية والمصارف األجنبية
المراسلة والتي تحتفظ بفروع ونوافذ تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية إسالمية.
حيث يكون الهدف األكبر للمصارف اإلسالمية هو التوسع في نشر التعامل المصرفي اإلسالمي من
خالل تلك المصارف التقليدية ،مما يمكن من زيادة حجم المعامالت اإلسالمية على المستوى العالمي ،ويعزز
من قدرة المصارف اإلسالمية في التأثير على القوة التفاوضية للدول التي تنتمي إليها هذه المصارف ،وبالتالي
تتسع دائرة المؤسسات المالية (إذ تشمل القائمة دوالً إسالمية وأخرى غير إسالمية) ،والتي تنادي بمنح
الخصوصية للمصارف اإلسالمية عند استصدار الضوابط والمعايير العالمية التي تستهدى بها المصارف من
اجل إصالح الجهاز المالي والمصرفي للخروج من األزمة المالية العالمية.
خامسا .االندماج والتكامل بين المصارف اإلسالمية:
يتيح االندماج والتكامل القيام بتطوير الخدمات المصرفية والمالية وتوسيع نطاقها عبر الحدود عن طريق
الشركات التابعة في الخارج أو عن طريق فروع المؤسسات المالية القائمة في الدولة األم ،غير أن الزيادة في
حجم المنشأة له سلبيات ينبغي وضعها في الحسبان والمتمثلة في الصعوبات اإلدارية للحجم الكبير والمتابعة
والمراجعة والمحاسبة والتواكل بين اإلدارات ،إذ أنه قد ينتج عنها إضعاف موقفها ،وبالتالي البد من ضرورة تبني
رؤية متكاملة من اإلصالحات الضرورية في هيكل ومهام المصارف اإلسالمية في ظل االندماج ،وتهدف هذه
الرؤية المتكاملة إلى زيادة القدرة التنافسية للمصارف اإلسالمية ،من خالل خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة
وتحقيق وفورة داخلية ناتجة عن تقليص األجهزة اإلدارية وتعزيز القدرة على االستثمار في الموارد البشرية وتنمية
مهاراتها وخبراتها من خالل التدريب المخصص.
ويمكن النظر إلى فوائد التكامل المصرفي اإلسالمي من خالل تحقيق االكتفاء الذاتي من الموارد المالية
اإلسالمية في تحقيق التنمية االقتصادية في العالم اإلسالمي ،واحالل التبادل التجاري بين الدول التي تحقق
بينها التكامل محل التبادل التجاري الخارجي مع الدول األخرى إلى حد ما ،إن محددات إستراتيجية المصارف
1
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اإلسال مية يجب أن تأخذ في االعتبار كل المتغيرات عالمية كانت أم محلية ،حتى تتمكن تلك المصارف
اإلسالمية من البقاء والتعامل في السوق المصرفية الدولية في ظل تداعيات األزمة المالية العالمية.
سادسا .حماية اقتصاديات الدول العربية واإلسالمية
يمكن حماية االقتصاد العربي من االنهيار ،لو عدنا إلى هويتنا اإلسالمية ،فلقد تم تطبيق النظام
ومستعمرين ،وطبقنا النظام االشتراكي في فترة مـظلمة من تاريخ دولنا
الرأسمالي لعدة سنوات ،فكنا مستهلكي سلع
َ
ِ
استعم ًارا ،وقد آن األوان أن نجرب النظام
العربية ،فكنا مستهلكي فكر وشعارات وأكثر تبعـية واستهالكا و َ
االقتصادي اإلسالمي ،الذي ثبتت جدواه اقتصاديا وانمائيا.

تماما عن
إن اقتصاد بـلداننا العربية واإلسالمية متخلف ،ألننا ُ
كدول وحكومات عربية واسالمية ،بعيدون ً
المخرج الوحيد لِما نحن فيه ،أن نطبق النظام اإلسالمي ،ليس في مجال
تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي ،و َ
المال فقط ،وانما في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية ،فالبديل األفضل للدول العربية اآلن ،هو ِ
القيام
بتأسيس نِظام عربي إسالمي يستمد جذوره وقو ِ
اعـده من الشريعة اإلسالمية ،ويشكل لبنة جديدة في صرح ا ِلوحدة
العربية االقتصادية.
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واقع ودور المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية 8002

خالصة الفصل:
لقد كشفت األزمة المالية العالمية عن الخلل الكبير في أسس النظام الرأسمالي العالمي وفي النظم
الوضعية بصفة عامة ،وهذا بسبب المبادئ التي تتبعها مع عدم تبنيها لألخالق االقتصادية في تعامالها ،ولذلك
كان من الضروري استبدالها بمنهج رباني يوازي بين المصلحة العامة وبين مصلحة األجيال الحالية والمستقبلية،
وعليه كان النظام االسالمي القائم على أساس نظام المشاركة المنهج األمثل لتحقيق االستقرار والتنمية
االقتصادية واالجتماعية وتم التطرق في هذا الفصل إلى األزمات المالية بنظرة االقتصاد اإلسالمي وكدا الركائز
التي تقوم عليها المصارف اإلسالمية في عالج األزمات الذي قدمت حلول جذرية تمنع حدوث أزمات مالية
جديدة.
كما تم التعرض إلى تقييم تجربة البنوك اإلسالمية في ظل األزمة المالية ،من خالل ذكر أهم آثار
العولمة على أعمال هذه المصارف ،كما تناول جوانب القوة للمصارف اإلسالمية وأثر ذلك في مواجهة األزمات
المالية ،وبالرغم من وجود جوانب ضعف إال أن جوانب القوة تتغلب على نقاط الضعف فيها ،بدليل النمو
المتواصل لهذه البنوك وسرعة انتشارها عبر العالم ،باإلضافة إلى ظاهرة التحول من العمل المصرفي التقليدي
إلى اإلسالمي.
بعد دراسة المصارف اإلسالمية اتضح أنها تعاني من جوانب ضعف وتحديات تعرقل سير نشاطها
وتعيق نموها وذلك نظ ار لحداثة نشأتها ،وفي هذا الشأن تم وضع معالم االستراتيجية المستقبلية لهذه البنوك في
ظل األزمة المالية لتفادي الخسائر ،واالستفادة من الجوانب اإليجابية لألزمة المالية العالمية.
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خاتمــة
تناولتتهذهتتلدذالة ا ت ذأزمتتاهذالنظ تامذالمتتال ،ذو كتتزهذى تتزذا زم ت ذالمالا ت ذال الما ت ذ8002ذذالت ت ذىت ت هذ
بتككب ذاتتتتاةااهذال تالمذوزىزىتهذا تتأ ا ذأكبت ذوأىت قذا

تواقذالمالات ذالةولات ،ذوامتتةهذتتةاىااتهاذلتهتةةذغرت اقذ

االتتتاةذال الم ذبككم هذوت ماقذحةةذال أ ذوالبطال .ذوف ذهلاذاإلطا ذتمذغبت ازذتتة ةذذالمتتا

ذاإل تمما ذى تزذ

تحمتتاذالتتتةماهذأ نتتاةذا زمت ذالمالات ذال المات ،ذوأ بتتتهذأنهتتاذبال تتاذغضتتاف ذحأاأات ذل أطتتارذالمتت ف ذوالتت ذتزاتتةذ
منذتوتهذاالتتتاةا ،ذوب ةذظهو ذا زم ذالمالا ذال الما ذأتبحذل أطارذالمت ف ذاإل تمم ذف تت ذ تانح ذلتبتوةذ
مكان ت ذهام ت ذى تتزذال تتاح ذالةولا ت ،ذوللتتمذف ت ذظتتاذاالهتمتتامذوالأبتتواذالوا تترذغت اماتتاذوىالماتتا،ذوكتتلاذب ت وزذأةواهذ
التموااذاإل مم ذكبةااذاتتتاةيذومتال ذف تااذل نظتامذالتمتوا ذال بتويذات تاة ذأططتاةذأةواهذالتمواتاذال أ تمالا ذ
الحةا .ذ
تمما ذحأّأتهذفاهتاذالمتتا
وبماذأنذىالمناذالاومذاشتهةذ تو ةذمتت ّفا ذغ
ّ
ّ

تمما ذنراحتاذبتاهذاذف أتةذا تتطاىهذ
ذاإل
ّ

المالات ذوابأتتزذأفضتاذىتتم ذلهتتلدذا زمت ذهتتوذ
تاةا ذو ّ
هتلدذا طات ةذىتتم ذذالك ات ذمتتنذاالطتتمالهذوالمشتتاكاذاالتتتت ّ

االىتم تتاةذى تتتزذم تكت تزاهذاالتتتتتتاةذاإل تتمم ذوم تتنه ذالمتتتتا

ذاإل تتمما ذذالتت ت ذأورتتتةهذح ت توالذلك ات ت ذم تتنذ

الت وباهذالمت ّفا ذب اةاذىنذال وائةذال بوا ذ،ذوذأطةذالتوىا ذاإل مما ذبكحكامذالش ا ذوالأ آنذالك ام .ذ
ّ
انطمتاذمنذم الر ذغشكالا ذالة ا ذحواذةو ذالمتا

ذف ذىم ذأزم ذالنظامذالمال ذتمذالط و ذبرم ذمنذ

النتائ ذالت ذى زذضوئهاذاتمذاطتبا ذتح ذال ضااهذالت ذوض هذف ذمأةم ذالبحثذباإلضاف ذغلزذوضرذرم ذ
منذالتوتااهذنو ةهاذف ذال نات ذالتالا ذ:

اختبار الفرضيات:
-1الفرضية ال ولى:ذمنذأهمذأ بابذا زماهذالمالا ذاالىتماةذى زذالةاونذوالمضتا باهذالمالات ذال ا تةةذمتنذطتماذ
الة ا ذتمذتككاةذتح ذهلدذال ضا ذ نذال ببذال ئا ت ذالت تتليذفر ت ت ذا زم ت ت ذهت تتوذالت ت ت ذالكبا ت ت ذالت تتليذش ت تهةتهذ
ت تتوقذال ت ت هنذال أ ت تا ي،ذ ذوبتةافر ال ربت فت الت بح ال ت ار،ذ اأتوم المضتا بون بالمتتار ة فت أتتوا م انت ذت تة
بم ةوةا م ت
را ال اةي

 ،لكن تورههم نحو أتوا م ان ةون را ها اط تق متا ا ت

بال أاىت ذالتت تتر تة فت اال ت تار

ا ا توا الم نا .ذ

 -2الفرضية االثانية :ذلمذتتك ذالمتا
هلدذال ضا ذ ن ذالمتا

ذاإل مما ذبان ك اهذا زم ذالمالا ذال الما ذلم ذتتككةذتح ذاطتبا ذ

ذاإل مما ذكانهذب اةةذنوىاذماذىنذاالن كا اه ذال با ذلألزم ذالمالا ،ذغالذأنهاذتةذ

تتك ذباال تةاةذالمتوترذ يذأزم ذبحكمذأنهاذرزةذمنذهلدذالمنظوم ذوأنهاذتةذت تبطذبكيذت اممهذمالا ذمرذالبنومذ
116

الخاتمــة
ال الما ذولوذبط اأ ذرا ذمباش ة ،ذلللمذفإن ذالمتا

ذاإل مما ذلمذتكنذبمنك ذىنذتةاىااهذا زم ذالمالا ذفأةذ

تك ه ذى ز ذر ا ذنظا تها ذالتأ اةا ذغال ذأن ذتك ها ذكان ذأتا ذى ز ذىكس ذالأطار ذالمال ذالتأ اةي ذاللي ذأتابذ
بكض ا ذب اغ .ذ
-3الفرضية الثالثة :ذامكنذلأل سذوالمباةئذالت ذتأومذى اهاذالمتا

ذاإل مما ذأن ذت اهمذبشكاذااراب ذف ذ

ىم ذا زماهذالمالا ذال الما  ،ذ منذطما ذالة ا ذتمذتككاةذاطتبا ذتح ذهلدذال ضا ذفالمتا

ذاإل مما ذ

تأوم ذى ز ذمباةئ ذىام ذتحكم ذالتمواا ذاإل مم ذاللي ذار ها ذال ذتت اما ذبال وائة ذال بوا ذمأا ن ذمر ذالبنومذ
التأ اةا ،ذفالمتا

ذاإل مما ذاربذأنذتتأاةذبهلدذالمباةئذالش ىا ذف ذىم ااتهاذالتموا ا ذوف ذم اممتهاذبشكاذ

ىام،ذ واةذمرذىممئهاذأوذمرذالبنمذالم كزيذأوذالبنومذا ط .ذ

نتائج الدراسة:
وتوت هذالة ا ذغلزذمرموى ذمنذالنتائ ذن طتهاذفاماذا :ذ
غنذا

تتبابذال ئا تتا ذلألزمتتاهذالمالا ت ذفتت ذظتتاذالنظ تتامذال أ تتمال ذتتم تتاذف ت ذال بتتاذ(التتةاون)ذوالمضتتا باهذ

والمأتتام اهذواالترتتا ذوذغب تتاةذا طتتمقذىتتنذاالتتتتتاةذوذاالىتمتتاةذى تتزذاتتتتتاةذوهم ت ذشتتك ذ،متترذغهمتتااذ
االتتتاةذالحأاأ ذ.ذ
غن ا زم المالا ذال الما ذ 8002ال ت وة ل بب واحة كما هو م تأة ) أزم ال هن ا ل أا ي ( با هنام
مرموى من ال واما مرتم

أةه غلز ظهو ا زم المالا الحالا  ،منهاذاإلف اطذف ذا تطةامذالمشتأاهذ

المالا .
اتضحذأنذا زم ذالمالا ذال الما ذتةذأ هذبشةةذى زذاتتتاةااهذمطت

ذالةواذوالت ذكش هذىنذالت ابطذ

الو اقذبانذاالتتتاةااهذ،ذكماذأنذلهلد ا زم تةاىااه ىةة ى ز االتتتاةااه ال با من طما أ واق
أس الماا وأ واق ال ر ذوالطةماه وتحوامه ال ام ان وتةفق اال ت ما اه والتشغاا والحتوا ى ز
التمواا.ذ
غنذالمت تتا

ذاإل تتمما ذتطت ت ت ذى تتنذبأات ت ذالبن تتومذفت ت ذا ه تتةا ذك ذونهت تاذتأ تتومذى تتزذمب تتاةئذالشت ت ا ذ

اإل تتمما ذو ك تتائزذاالتتت تتاةذاإل تتمم ذالتت ت ذم تتنذأهمه تتاذى تتةمذالت ام تتاذبال ب تتاذب تتاذى تتزذأ تتاسذمب تتةأذ
المشا ك ذ.
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لأةذنرحهذالمتا

ذاإل مما ذف ذالتتةيذلألزم ذالمالات ذال المات ذالتت ذشتهةتهاذال توقذالمالات ذا م اكات ذ

وأ واقذأط ،ذوهوذمتاذفشتاذفاتهذىتةةذكبات ذمتنذالبنتومذال المات ،ذكمتاذأظهت هذا زمت ذالمالات ذال المات ذىتةمذ
تك ذالبنومذاإل مما ذبشكاذكبا ذمأا ن ذبالبنومذالتأ اةا
اأةمذاالتتتتاةذاإل تمم ذال تم ذالنتارحذلهتلدذا زمت ذوذللتمذذباىتمتاةدذم تكتزاهذغ تمما ذبتح امتهذالت امتاذ
بال باذوال ازمتهذل ممتواذبالمشتا ك ذفت ذالمطتاط ذحاتثذأنتهذاأتومذى تزذتاىتةةذالمشتا ك ذفت ذالت بحذوذالط تا ةذوذ
التةاواذال

ذلألموااذوذالموروةاهذ.

غنذالم اممهذالمالا ذاإل مما ذالأائم ذى زذمبةأذالمشا ك ذف ذتأا تمذا بتاوذوالمطتاط ،ذوهتوذالمبتةأذالتليذ
اضمنذتحأاقذاال تأ ا ذوالتوازنذف ذا

واقذالمالا ذواالتتتاةذبت ذىام ذ

التوصيات:ذ
وى زذضوةذهلدذالنتائ ذنأةمذب ضذاالتت احاهذكماذا ذ:ذ
الت كازذى زذنظامذالمشا ك ذبةالذمنذنظامذال ائةةذالليذأ بهذرةا تهذوذف الاتهذف ذتر ب ذالمتا

ذ

اإل مما ذف ذالش قذو ذالغ بذى زذحة ذ واةذمنذطماذغحماذرمارذآلااه ذالت اما ذاإل مما ذف ذ
رمارذالم اممهذالمالا ذمحاذال ائةةذال بوا ذ.
ت ةااذأ وبذالتموااذال أا يذلاكونذكإحة ذالتاغذاإل مما ذومنهاذأ وبذالمشا ك ذالتكرا ا .
ضبطذىم ا ذالتو اقذلتكونذ تواذىانا ذولاسذلةاونذوهوذماذاتمذف ذال وقذالمالا ذاإل مما ذف ذتو ةذ
تكومذاإلرا ةذوالمشا ك ذوالمضا ب ،ذأماذالةاونذفامكنذتو اأهاذىنةذاإلنشاةذوالذتتةاواذوهوذماذاتمذف ذ
ال وقذالمالا ذاإل مما ذبتكومذالم ابح ذوال مذواال تتنار.ذ
االلتزامذبالأامذا طمتا ذا

ا ا ذف ذا نشط ذاالتتتاةا ذالمطت ذوذمنهاذالم اممهذالمالا ذوالمت فا .ذ

ا تطةام ذالتكنولوراا ذالحةا ذلإلىممذوذاالتتااذف ذالت وا ذل م اممهذالمالا ذاإل مما ذى زذم تو ذ
الةواذاإل مما ذوذالغ با ذ.
نبلذال باذوذا تطةامذتاغذالتموااذاإل مم ذالمطت ذوذالت ذت اى ذحاراهذا ف اةذوذالمؤ

اهذالتموا ا ذ

وذاال ت ما ا ذ.
وروبذتوطاةذال مت ذبانذالمتا
بانذطاتمذالنظامذالمت ف ّ ذالواحة.
ّ

مما ذوالبنومذالم كزّا ذلةحضذالتّناتضذو فرذم تو ذالمناف ذ
ذاإل
ّ

ذ
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آفاق الدراسة:
ب ة ذة ا تنا ذلهلا ذالموضور ذتظه ذلنا ذغمكانا ذالموات ذبالبحث ذفاه ذمن ذىةة ذروانب ذامكنها ذغن ذتكون ذمحاذ
غشكالااهذلبحوثذم تأب ا ذت تحقذالة ا ذوذللمذبالتط قذغلزذالمواضارذالتالا ذ:ذذذ
 ا ذا زماهذالمالا ذال الما ذى زذم تأباذالتناى ذالمالا ذوالمت فا ذاإل مما .ذذ
 اإل ت اتارا ذالم تأب ا ذالمتا

ذاإل مما ذف ذظاذا زماهذالمالا ذال الما .

 الهنة ذالمالا ذاإل مما ذككةاةذم تأب ا ذذل حةذمنذآ ا ذا زماهذالمالا .
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قائمة المصادر والمراجع
أوال :المصادر
 القرآن الكريم

ثانيا :قائمة المراجع
.1المراجع باللغة العربية
أوال  :الكتب
.1

فرید كرتل ،األزمة المالية العالمية وآثارھا االقتصاديات العربية واالقتصاد الجزائري ،ورقة مقدمة في
مؤتمر األزمة المالیة العالمیة وكیفیة عالجھا من منظور االقتصادي العربي واإلسالمي ،جامعة الجنان،
طرابلس ،لبنان .2009،

.2

إبﺮاﻫیﻢ عبﺪ العﺰیﺰ النجار ،األزمة المالية واصالح النظام المالي العالمي  ،دار الجامعیة ،االسكندریة
.2002،

.3
.4

محمد" ،لسان العرب" الجزء ،92دار المعارف ،القاﻫرة.
ابن منظور جمال ّ
الدین ّ

أحمد شعبان محمد علي  ،الصكوك والبنوك االسالمية أدوات لتحقيق التنمية ،دار الفكر الجامعي ،
اإلسكندریة. 2013،

.5

أحمد محمد المصري ،إدارة البنوك التجارية واإلسالمية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندریة.،

.6
.7

كلیة
السنوي الثّالث " ،المنهج
المؤتمراالقتصادي في اإلسالم بين الفكر والتّطبيق"  ،المجلّدّ ، 3
ّ
العلمي ّ
ّ
بتصرف).
التّجارة  ،جامعة المنصورة  ،القاﻫرة  12-2،أفریلّ (.1293،
-جمال لعمارة ،البنوك اإلسالمية ،دار النبأ ،الجزائر 1996،

.9

للنشر ،عمان ،
الجنیدل ،إیهاب حسن أبو دیة" ،االستثمار والتّمويل في االقتصاد اإلسالمي" ،دار جریر ّ

.a

حمد بن عبد الرحمان الجنیدل ،إیهاب حسن أبو دیة ،االستثمار والتمويل في اإلقتصاد االسالمي دار

األردن . 2002 ،

جریر للنشر ،عمان–األردن.2002 ،
.2

العالمة خلیل" ،دار الفكر ،لبنان.1222 ،
خلیل بن إسحاق المالكي "مختصر ّ

للنشر
المالية
 .10سامر مظهر قنطقجي" ،صناعة التّمويل في المصارف والمؤسسات
اإلسالمية" ،شعاع ّ
ّ
ّ
والعلوم  ،سوریا . 2010،

 .11سلیمان ناصر  ،تطور صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية  ،غردایة  ،الجزائر ، 2002 ،

 .12سلیمان ناصر ،تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية  ،جمعیة التراث ،غردایة ،الجزائر
.2002،
 .13شهاب أحمد عزیز العزعزي ،إدارة البنوك اإلسالمية ،دار النفائس للنشر والتوزیع ،عمان– األردن. 2012،
 .14عبد الحمید عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية ،جدة،السعودیة2004 ،
 .15عبد السالم جمعة ،زاقود ،إدارة األزمات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد ،دار زھران للنشر والتوزیع،
 ،2013األردن.
 .16عبد القادر بلطاس،تداعيات األزمات المالية العالمية ،دار الناشر ،الجزائر.2002 ،
 .17عبد المجید جمعة الجزائري ،القواعد المستخرجة من أعالم الموقعين للعالمة ابن القيم جوزية الرياض،
بدون تاریخ نشر.
 .19عبد المطلب عبد الحمید ،النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقھا المستقبلية بعد األزمة االقتصادية،
الشركات العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات ،القاھرة ،مصر .2010
 .12علي فالح الدناصیر ،وصفي عبد الكریم":األزمة الدالية العالدية حقيقتها ،أسبابها تداعياتها وسبﻞ
العالج"،كلیة االقتصاد والعلﻮم اإلداریة ،جامعة الﺰرقاء2002 ،
- .20علي كنعان ،األسواق المالية ،منشورات جامعة دمشق .2008،
 .21فاطمة الزھراء رقایقیة ،اقتصاديات معاصرة  ،دار زھران للنشر ،األردن . 2013،
 .22فایز عبد الهادي أحمد :األزمة المالية العالمية وآثارها على األهداف اإلنمائية لأللفية ،دار النشر المنطقة
العریبة للتنمیة اإلداریة ،القاﻫرة .2102،
 .23فلیح حسن خلف ،حول المصارف اإلسالمية ،عالم الكتب الحدیث.2006 ،
 .24كمال رزیق ،عبد السالم عقون ،سياسات إدارة األزمة المالية العالمية ،مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع ، ،عمان األردن .2011 ،
 .25مجد جاسم الشرع" ،المحاسبة في المنظمات المالية للمصارف اإلسالمية" ،إثراء للنشر ،األردن 2009،
 .26محمد السعید محمد الﺮمالوي ،األزمة اإلقتصادية العالمية ،إنذار لرأس المالية ودعوة للشريعة ،دار
الفكر الجامعي ،االسكندریة.
 .27محمد الوطیان" ،البنوك اإلسالمية" ،مكتبة الفالح للنشر والتوزیع ،اإلمارات العربیة المتحدة.2000 ،
السيطرة" ،المكتبة العصریة ،
المصرفي
محمد محمود المكاوي "،أسس التّمويل
اإلسالمي بين المخاطرة و ّ
ّ .29
ّ
ّ
مصر، 2002،

 .22مروة أحمد وآخرون األزمة المالية العالمية واآلفاق المستقبيلية ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع،
الطبعة األولى ،عمان .2011
المالية في اإلسالم"  ،دار المستقل  ،عمان .1220،
 .30مصطفى حسین سلمان وآخرون " ،المعامالت
ّ

 .31منذر قحف ،مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي ،ط ،3المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب ،جدة
.2004،
 .32وائل عریبات ،المصارف اإلسالمية والمؤسسات اإلقتصادية ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،األردن ،طبعة
األولى.2006 ،
 .33یاسین بوناب ،جذور األزمة المالية الحالية ودور صناديق التحوط فيها ،ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني
التاسع حول أداة سعر الفائدة وأثرھا على األزمات ،دار بهاء للنشر والتوزیع ،جامعة سكیكدة ،الجزائر،
جزء ،2یومي10/9ماي 2011
ثانيا  :المذكرات
 .1قتیبة فوزي الراوي ،عالج األزمة المالية المعاصرة بالتوازن االقتصادي في القرآن الكريم ،ورقة بحثیة
مقدمة في المؤتمر العلمي الحادي عشر حول األزمات االقتصادیة المعاصرة أسبابها وتداعیاتها وعالجها،
كلیة الشریعة ،جامعة جرش ،األردن 16/14 ،دیسمبر .،2010
 .2عبد الرحمان بن الشیخ ،اتجاھات تقييم استقرار النظام المالي في اإلطار العولمي الجديد .دراسة حالة
الجزائر .مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ،قسم العلوم االقتصادیة،
تخصص تحلیل اقتصادي ،السنة .2009\2008
 .3عمر یاسین محمود خضیرات ،األزمة االقتصادية والمالية ال ارھنة  2008وموقف االقتصاد اإلسالمي
منھا  ،ورقة بحثیة مقدمة في بحوث المؤتمر العلمي الحادي عشر حول األزمات االقتصادیة المعاصرة
أسبابھا وتداعیاتھا وعالجھا ،كلیة الشریعة ،جامعة جرش ،األردن 16/14،دیسمبر .،2010
 .4نادیا العقون ،العولمة االقتصادية واألزمات المالية :الوقاية والعالج ،دراسة ألزمة الرهن العقاري في
الواليات المتحدة األمركية ،أطروحة دكتراه غیر منشورة ،كلیة العلوم االقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر،
تخصص اقتصاد التنمیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة.2013-2012 ،
 .5شوقي جباري ،دور الھندسة المالية في تأجيج شرارة األزمة ال ارھنة ،ورقة بحثیة مقدمة في بحوث
المؤتمر العلمي الحادي عشر حول األزمات االقتصادیة المعاصرة أسبابھا وتداعیاتھا وعالجھا ،كلیة
الشریعة ،جامعة جرش ،األردن  16/14،دیسمبر .2010

 .6محمد عبد الحمید محمد فرحان ،التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة –دراسة ألهم مصادر التمويل،-
رسالة ماجستیر ،كلیة العلوم المالیة والمصرفیة ،قسم المصارف اإلسالمیة.
 .7حسیبة سمیرة ،أساليب التمويل اإلسالمي وكفاءته ،مذكرة ماجستیر غیر منشورة قسم االقتصاد واإلدارة،
جامعة األمیر عبد القادر للعلوم االسالمیة2011-2010،
 .9محمود سحنون ،المؤسسات المصرفية والسياسات النقدية في اقتصاد ال ربوي ،أطروحة دكتوراه غیر
منشورة ،جامعة قسنطینة.2001 ،
 .2أمال لعمش ،دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية دراسة نقدية لبعض
المنتجات المصرفية اإلسالمية ،مذكرة ماجستیر في علوم التجارة غیر منشورة ،جامعة فرحات عباس،
سطیف.2012-2011 ،
 .10خبابة عبد اهلل ،إبراﻫیم السعید ،آليات التمويل اإلسالمي سبيل الطريق التقليدية ،مذكرة مقدمة ماجستیر
في العلوم اإلقتصادیة غیر منشورة ،جامعة األمیر عبد القادر ،قسنطینة.2002 ،
 .11فتیحة عقون " ،صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية ودورها في تمويل االستثمار– دراسة حالة بنك
البركة الجزائري " ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة( ،غیر منشورة) ،كلیة العلوم
االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،جامعة بسكرة. 2002/2009 ،
 .12حمزة شودار ،عالقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة التقليدية ،رسالة ماجستیر،
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر200-2006 ،
الصغيرة
 .13خوني رابح "،صيغ التّمويل بالمشاركة
كمكمل وبديل للبنوك التّ ّ
جارية في تمويل المؤسسات ّ
ّ
محمد خیضر بسكرة  ،الجزائر 2009،
المتوسطة"  ،مجلّة العلوم
و
ّ
ّ
اإلنسانیة ،ع، 14جامعة ّ

 .14تیجاني بالرقي  ،تداعيات األزمة االقتصادية العالمية الراهنة على اقتصاديات دول المينا وأسبابها في
ضوء أطروحات مفكري االقتصاد االسالمي ،ورقة بحثیة في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول
األزمة المالیة االقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة  ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،
جامعة فرحات عباس  ،سطیف  ،الجزائر ،المنعقد خالل الفترة  21 -20اكتوبر . 2009
 .15ساعد ابتسام  ،یونس صوالحي  ،مجلة الدراسات المالیة و المحاسبیة  ،العدد  4جامعة الوادي  ،الجزائر
.2013 ،
 .16مشري فرید ،عالقة البنوك اإلسالمية بالسوق المالي اإلسالمي ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر
في العلوم االقتصادیة( ،غیر منشور) ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،جامعة بسكرة،
.2009/2007

ثالثا  :الملتقيات والمؤتمرات
 .34إسماعیل نواﻫضة ،االقتصاد اإلسالمي واألزمة المالية الحالية وسبل العالج ،في المؤتمر الدولي الحادي
عشر حول :األزمات االقتصادیة المعاصرة
 .35بلقاسم مهدي ،میلود زایري ،موقف االقتصاد اإلسالمي من أزمة النظام المالي العالمي ،في الملتقى الدولي
الثاني حول :األزمة المالیة الراﻫنة والبدائل المالیة والمصرفیة ( النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا ) ،معهد
العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،یومي  6-5ماي .2002
 .36تیجاني بالرقي  ،تداعيات األزمة االقتصادية العالمية الراهنة على اقتصاديات دول المينا وأسبابها في
ضوء أطروحات مفكري االقتصاد االسالمي ،ورقة بحثیة في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول
األزمة المالیة االقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة  ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،
جامعة فرحات عباس  ،سطیف  ،الجزائر ،المنعقد خالل الفترة  21 -20اكتوبر 2009
 .37حسن ثابت فرحان ،أثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسالمية والتنمية ،في مؤتمر
المصارف اإلسالمیة الیمنیة( :الواقع ،التحدیات والمستقبل) ،كلیة التجارة واالقتصاد ،جامعة صنعاء ،الیمن،
یومي  21-20مارس .2010
 .39حسین عبد المطلب األسرج ،األزمة االقتصادية العالمية وسياسات موجهتها من الدول العربية ،في
الملتقي العلمي الدولي حول :األزمة المالیة االقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة ،كلیة العلوم االقتصادیة
وعلوم التسییر ،جامعة فرحات عباس  ،سطیف  ،یومي 21-20أكتوبر .2002
 .32الداوي الشیخ ،مداخلة بعنوان :األزمة المالية العالمية ،انعكاساتها وحلولها ،مؤتمر حول األزمة المالیة
وكیفیة عالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي ،جامعة الجنان ،طرابلس 14-13 ،مارس
.،2002
 .40رابح عرابة ،حنان بن عوالمي ،ماهية األزمات المالية واألزمة المالية الحالية ،الملتقى االقتصادي الدولي
األول حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبدیل البنوك اإلسالمیة ،منشورات كلیة اآلداب والعلوم
اإلنسانیة ،جامعة األمیر عبد القادر ،الجزء الثاني ،بتاریخ  6/5ماي .2002
 .41زﻫیة كواش ،فتیحة بن حاج جیاللي مغراوة ،األزمة المالية وعالقتها بسعر الفائدة ،في الملتقى الدولي
الثاني حول :األزمة المالیة الراﻫنة والبدائل المصرفیة (النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا) ،معهد العلوم
االقتصادیة وعلوم التسییر ،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،یومي  6-5ماي ،2002
 .42ساعﺪ مﺮابﻂ ،مداخلة بعنوان ،األزمة المالية العالمية  ،9002الجذور والتداعيات ،الملتقى العلمي الدولي
حول األزمة المالیة واالتصادیة ،سطیف  21-20أكتوبر2002

 .43سلیمان ناصر ،جوانب القوة والضعف للبنوك اإلسالمية وأثر ذلك في مواجهة األزمات ،في الملتقى الدولي
الثاني حول  :األزمة المالیة الراﻫنة والبدائل المالیة والمصرفیة ( النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا )،
المركز الجامعي خمیس ملیانة ،یومي  6-5ماي .2002
 .44سمیر الشاعر ،من آثار األزمة المالية العالمية على المصارف والمصارف اإلسالمية ،في الملتقى الدولي
الثاني حول :األزمة المالیة الراﻫنة والبدائل المصرفیة ( النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا) ،معهد العلوم
االقتصادیة وعلوم التسییر ،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،یومي  6-5ماي 2002
 .45صالح مفتاح ،فریدة معارفي ،أزمات النظام المالي العالمي وبديل البنوك اإلسالمية ،الملتقى الدولي الثاني
حول األزمة المالیة ال ارھنة والبدائل المالیة والمصرفیة للنظام المصرفي اإلسالمي نموذجا ،المركز الجامعي
بخمیس ملیانة  ،یومي  6/5ماي .2009
 .46عبد الحق بوعتروس ،محمد سبتي ،السياسات النقدية واألزمة المالية الراهنة ،في الملتقى العلمي الدولي
حول :األزمة المالیة االقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة
فرحات عباس ،سطیف ،یومي  21-20أكتوبر
 .47عبد القادر بریش ،زھير غراية  ،دور األدوات المالية  ،اإلسالمية في تجنب الوقوع في األزمات
االقتصادية في األسواق المالية -دراسة حالة سوق رأس المال لدولة ماليزيا كنموذج ،-الملتقى الوطني
التاسع حول أداة سعر الفائدة وأثرھا على األزمات  ،دار بهاء الدین للنشر والتوزیع ،جامعة 20
أوت 1955سكیكدة  ،الجزائر ،الجزء الثاني ،بتاریخ 10/09ماي2011
 .49عبد المجید قدي ،عصام بوزید ،التمويل في االقتصاد اإلسالمي -المفهوم والمبادئ ،-الملتقى الدولي
الثاني حول األزمة المالیة الراﻫنة والبدائل المصرفیة والمالیة-النظام المصرفي نموذجا ،-المركز الجامعي
خمیس ملیانة ،یومي  6/5ماي .،2009
 .42عبد المنعم محمد الطیب ،واقع البنوك اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية ،في الملتقى الدولي حول:
أزمة النظام المالي والمصرفي وبدیل البنوك اإلسالمیة ،جامعة األمیر عبد القادر ،قسنطینة ،یومي 7-6
أفریل .2002
 .50العرابي مصطفى ،عبدوس عبد العزیز ،انعكاسات األزمة المالية على المصارف اإلسالمية ،الملتقى الدولي
حول االقتصاد اإلسالمي الواقع والرھانات ،جامعة غردایة ،الجزائر ن  24/23فیفري 2011
 .51مصطفي إسماعیل أردوان ،األزمة المالية المعاصرة من منظور إسالمي ،في المؤتمر الدولي الحادي عشر
حول :األزمات االقتصادیة المعاصرة لعلى بن صالح حناشي ،أسباب األزمة المالية االقتصادية القريبة
والبعيدة  ،في المؤتمر الدولي الحادي عشر حول :األزمات االقتصادیة

 .52میلود زید الخیر ،ضوابط االستقرار المالي في االقتصاد اإلسالمي ،الملتقى الدولي األول لالقتصاد
اإلسالمي ..الواقع ورﻫانات المستقبل ،جامعة عمار ثلیجي ،األغواط
 .53نصر السلمان ،البنوك اإلسالمية تعريفها ،نشأتها ،مواصفاتها ،وصيغها التمويلية ،منشورات كلیة اآلداب
والعلوم اإلنسانیة ،جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة ،الملتقى االقتصادي الدولي األول ،أزمة
النظام المالي الدولي وبدیل البنوك اإلسالمیة ،ج ،2یومي  6/5ماي .2009
 .54ﻮﻫﺰة محمد ،مﺮزوقي رفیﻖ ،مﺪاخلة بعنﻮان:األزمة المالية العالمية وآثارها على االقتصاديات العﺮبية،
الملتقى العلمي الدولي حﻮل األزمة المالیة واالقتصادیة الﺪولیة ،جامعة فﺮحات عباس ،سﻄیﻒ ،أیام -21
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