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 النظام في اإلسالمي التمويل
  الجديد المالي

 
انالنائب األول لحاكم مصرف لبن - رائد شرف الدين  

 

 « ـانلبن ة،سوري ا،تركي األوسط الشرق منطقة في مصرفي "شينغين" تكتل نحو»  والمستثمر البنك

 ت بيرو | 0212 لثانياتشرين  1

 

 بسمه تعاىل

" مرصيف يف منطقة الرشق نينغيش"يسعدين املشاركة يف هذا اللقاء بعنوان" نحو تكتل 

وأنا عىل يقني بأن لدى هذه األطراف الثالث مقومات مشرتكة  األوسط: تركيا، سورية، لبنان"،

 ن يأيت بنتائج مثمرة.   للنجاح يف شتى امليادين وأن توحيد املساعي بيننا ال بد من أ 

إن الهدف من مداخلتي اليوم هو تسليط الضوء عىل دور التمويل اإلسالمي يف النظام املايل 

وليك نستطيع تبيان أهمية هذا الدور والفرص املتاحة لنا سوف أتحدث يف املحور   .الجديد

ثم أنتقل يف  ،الجديد لنظام املايلللحاجة األول عن النظام املايل الحايل والثغرات التي أدت 

املحور الثاين اىل  خصائص التمويل اإلسالمي والسيام إمكانيته يف معالجة الثغرات املشار 

 .وأختم يف املحور الثالث بالعوائق التي تواجه هذا النوع من التمويالت ،اليها
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 املحور األول: النظام املايل الحايل

املؤثرة  الخارجية ات التي طرأت عىل العواملالتغري األنظمة املالية عرب التاريخ مع تغريت 

وقد الحظنا هذه التغريات عقب وغريها. سواًء اإلقتصادية أو السياسية أو التكنولوجية  اعليه

كوم، -دوتالأزمة الحروب، الكساد الكبري، تطور التجارة الدولية، العوملة، األزمة األسيوية، 

األحدث ت املتحدة الذي تطور ليشكل األزمة املالية يف الواليااإلئتامين وأخرها الرهن العقاري 

رافقها من تغريات معروفة  يف النظام املايل. ورغم هذه األحداث وماتدفع باتجاه التغري  التي

النظام املايل معامل بغية تحديد  ألزمة وأسبابهاا بحاجة الستعراض نشأة هذهإال أننا  للجميع.

 .الجديد

بدأت أزمة  7002ومع بداية عام  .حتى األمس القريبالحايل ظام النبلقد كان الجميع يتغنى 

وكانت املصارف تحاول  ،الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية تتفاقم بوترية متسارعة

 Federal املركزي األمرييك  املرصفجاهدة تجاوز األزمة لكن دون جدوى، مام دفع 

Reserve بحلول شهر نيسان 7% اىل 5275تخفيض الفائدة من ب 7002اىل التدخل مع بداية عام %

 .وكلنا نعلم أن سبب هذه األزمة هو تراكم وتنامي الفوائد عىل هذه األدوات .من ذلك العام

للتدخل بأشكال عدة  ةمام دفع السلطات األمريكي ،بدأت املصارف تتهاوىويف نهاية العام ذاته 

مليار دوالر ورشاء األصول السامة  200بقيمة  ،لشهريةنقاذ اوصوالً اىل التدخل املبارش بخطة اإل 

ومع أن األسئلة بدأت تطرح حول صحة نظام األسواق املالية الحرة من املصارف املتداعية. 

إال أننا لسنا بصدد البحث يف هذا األمر وإمنا  ،)اإلقتصاد الليربايل( يف ظل هذه التدخالت

قبل الوصول  تحد من هذه املخاطرخل بوضع أنظمة األجدى التد من كان مجرد التأكيد عىل أنه 

 .اىل هذه املرحلة

وبالنظر اىل هذه األزمة نجد أن املسبب لها هو الفائدة املفروضة عىل التمويالت للقطاع 

ابة عىل ق)ضعف الر بسبب منح التسهيالت بشكل مفرط  (وتضخم أسعار العقارات)ين اإلسكا 

عىل العقارات وزيادة الطلب عدم كفاية رأس املال( )وتوفر سيولة وهمية مخاطر اإلئتامن( 

ذلك  بشكل غري منطقي ... الخ، واملحصلة تعود بشكل أسايس اىل الفائدة )أي الربا(. وال يعد  

)أي  Financial Tradeالنظام املايل الحايل يقوم عىل أساس اإلتجار املايل حيث أن بأمر غريب 

ىل األصول سواًء ال يشرتط أن ترتكز األدوات املالية عو ، يعتمد عىل السيولة ومعدالت الفائدة(

بنسب مختلفة عن النمو اإلقتصادي الفعيل، ينمو يستطيع هذا النظام أن وعليه،  كلياً أو جزئياً.

ولعله ميكن القول أن أكرث األدوات  .مام يؤدي اىل وجود فقاعات مالية ذات مخاطر مرتفعة

)خيارات األسهم املكشوفة  ت هي املشتقات املاليةه الفقاعااملالية التي تساهم يف هذ

. ومن الجدير بالذكر هنا أن مرصف لبنان منع التعامل يف وخيارات الفائدة والعقود اآلجلة( 

 .7005هذه املشتقات يف عام 
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وبالنتيجة بدأ البحث عن بديل يستبعد األثر السلبي للفوائد ويبتعد عن املضاربات )اي 

قات املالية( ويزيد من درجة اإلرتباط بني النظام املايل واإلقتصاد املقامرات عرب املشت

 الحاضن له.

 املحور الثاين: التمويل اإلسالمي

متيزت مبناعة يف خضم هذه األزمة، بدأت األنظار تتجه نحو قطاع الصريفة اإلسالمية التي 

يث بدأت حرى، خوبفائض السيولة من جهة أ  من جهة قطاع الصريفة التقليديةب نسبية مقارنة

العديد من الدول عىل رأسها كل من بريطانيا وفرنسا بإصدار القوانني والترشيعات التي من 

ترشيع بعض األدوات املالية املوافقة  األدىنشأنها تنظيم عمل املصارف اإلسالمية أو بالحد 

 أصدرت فرنسا ، كامباألبحاث امليدانية إلصدار الصكوك بريطانيا بدأت  فقد. للرشيعة اإلسالمية

بإصدار وتداول سمحت يف حني تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية مبوجبه منعت قانوناً 

 الصكوك.

يافعة مقارنًة بالصريفة صناعة الصريفة اإلسالمية إعتبار من الجدير بالذكر هنا أنه رغم و 

رفت العمليات ع  حيث هد إال أنها قدمية الع، )عمر هذه الصناعة يناهز الثالثني سنة( التقليدية

املالية املستخدمة يف هذه الصناعة منذ بداية الرسالة اإلسالمية مع النبي محمد)ص(، فقد 

عمليات املضاربة واملشاركة يف تجارته يف رحلتي الشتاء والصيف، ثم تطور العمل  استخدم

الة واىل ما من العمليات األخرى كاملرابحة والسلم واإلجارة والحو  ا"التجاري ليشمل عدد

هنالك، لكن معظم هذه العمليات متت إعتامداً عىل املعارف الشخصية دون أن يكون هناك 

ولكن مع تطور  .حاجة لوجود مؤسسات متويل، وبالتايل إقترص هذا التطور عىل العمل التجاري

سواق التجارة الدولية ودخول املصارف التقليدية اىل كافة األسواق التجارية مبا فيها تلك األ 

فكان يف البداية  ،اإلسالمية ظهرت الحاجة اىل وجود مصارف بديلة تلتزم بالرشيعة اإلسالمية

خجوال حتى النمو ظهور املصارف الالربوية ومن ثم املصارف اإلسالمية وكان هذا الظهور و 

 األمس القريب.

مجمل  قيمةبلغت ) إال أن صناعة الصريفة اإلسالمية قد تطورت يف األونة األخرية بشكل ملحوظ

، ويعود (7002لعام  S&Pمليار دوالر وفقاً إلحصائيات   277مؤسسة  500ألكرب  املوجودات

أدوات مالية موافقة للرشيعة اإلسالمية ومنافسة يف  استحداثالسبب األساس لهذا التطور 

وات هي عل أهم هذه األدالوقت ذاته لألدوات املالية املعتمدة من قبل الصريفة التقليدية، ول

عىل مختلف أنواعها الذي صنفها البعض بشكل خاطئ عىل أنها سندات إسالمية "الصكوك" 

(Islamic Bondsبسبب التشابه يف بعض الخصائص بين )ها وبني السندات.  

، أو أصول فقه املعامالت لسنا بصدد الدخول يف تفاصيل العمليات املذكورة يف حني أننا

هذه العمليات مبا يساعدنا عىل لائص األساسية املشرتكة الخصعدد من سنكتفي بإستعراض 

 .يف النظام املايل الجديد لهاالتعرف عىل الدور املتوقع 
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" ال ربا" أي عدم إستخدام الفائدة املحرمة رشعاً، وبالتايل ال تربو األموال بحد ذاتها  (1

ليات ولكن تتغري ثروة الفرد بتحقيق األرباح والخسائر مقابل تحمل مخاطر العم

 وهو ما يعرف بـ "الغنم بالغرم". ،االقتصادية

 

( أو مرتكزة عليها Asset -Basedيجب أن تكون هذه العمليات مبنية عىل أصول ) (2

(Asset- Backed وبالتايل تتميز هذه الصناعة بكونها ترتكز عىل أسس التجارة ،)

للبيئة  ياالقتصادأي أن منوها يعتمد عىل النمو  (Economic Trade) االقتصادية

 .الحاضنة لهذه الصناعة

 

كام مينع الغرر يف هذه الصناعة، وبالتايل ال ميكن املجازفة بعمليات مرتفعة املخاطر  (3

مام يجعلها شبيهة بلعب امليرس. وبالتايل متنع األدوات مثل املشتقات املالية 

(Derivatives و ) املكشوفةحقوق الخيار. 

ه الخصائص وأسباب األزمة املالية العاملية املذكورة ونالحظ هنا بشكل جيل اإلرتباط بني هذ

تسابق بعض أننا نشهد بل وميكن القول  .العامل نحو هذه الصناعة املحفز لتوجهآنفاً، وبالتايل 

ومحاولة مقارعة  الدول األوروبية لتصبح املركز املايل لهذه العمليات يف القارة األوروبية.

نخص بالذكر دول الخليج العريب )السيام البحرين( الدول ذات الباع يف هذه الصناعة و 

 والسودان وماليزيا وبعض دول الرشق األوسط.

 املحور الثالث: العوائق القامئة يف وجه التمويل اإلسالمي

قد يظن البعض بناًء عىل ما سبق أن التمويل اإلسالمي هو الحل لهذه األزمة، بل قد يشكل بحد 

أن املصارف اإلسالمية هي جزء من كل يف نظام  لكننا ندرك ذاته النظام املايل الجديد،

من تجربتها. ومن هذا املنطلق، وللدارسني لهذه  واالستفادةمرصيف عاملي يتسع لها ولنموها 

لنا نتلمس سويا" مالمح لنظام تحيق بها ع   التيالظاهرة، فإننا نقدم تشخيصا" للعوائق العديدة 

واملعايري الدولية.  االقتصاد الحقيقي متطلباتتطابق مع مرن مواكب للتطورات وم مايل جديد

 ميكن تلخيص ابرز العوائق بالتايل:

: تعتمد الصريفة اإلسالمية عىل الرشيعة اإلسالمية، ولكن هذه تطبيقات الرشيعة (1

الرشيعة تختلف يف التفاصيل بني املدارس الفقهية املختلفة )الشافعي، املاليك، 

ي(، كام إن طبيعة املصارف اإلسالمية تقتيض وجود هيئة الحنبيل، الحنفي، الجعفر 

رشعية تنظم عمل املرصف من الناحية الرشعية وبالتايل تختلف العمليات بني املرصف 

واألخر حتى بوجود أعضاء هيئة رشعية مشرتكني بني هذه املصارف.  ورغم أن 

الرشعي  محاوالت توحيد وتنميط هذه الترشيعات من قبل مجامع الفقه واملجلس
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، إال أنها مل (AOIFI)التابع لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 تصل اىل الحل االمثل حتى اآلن.

 

: تفتقر معظم الدول لوجود قوانني اإلطار التنظيمي والقانوين الداعم لهذا النظام (2

تفتقد لألسس  ترعى عمل املصارف اإلسالمية، ويف حال وجود مثل هذه القوانني فقد

التنظيمية، مام ال يوفر البيئة املناسبة لنمو هذه الصناعة يف هذه الدول من جهة، وال 

 هذه الصناعة عاملياً بشكل رسيع. النتشاريسمح 

 

الغالب بسبب ضغط املنافسة مع هذه األدوات  االتجاهإن  األدوات املالية اإلسالمية: (3

ملالية التقليدية بدالً من تصميم هذه األدوات ا "أسلمة"التقليدية أضحى مبحاولة 

 من الرشيعة اإلسالمية البحتة.  "انطالقااألدوات 

 

إن هذه الصناعة تحتاج اىل توفر العديد من الخربات  النقص يف الكادر البرشي: (4

الرغم من  املتنوعة حيث أن مجال البحث والتطوير ال زال يعترب يف بداياته، فعىل

لفقهاء إال أن العدد ال يزال قليل جداً بحيث نرى بعض وجود العديد من املشايخ وا

هيئة. كام أن هذا  50عن  تزيدهؤالء الفقهاء يجلسون يف عدد من الهيئات الرشعية 

 اليني( التي تكون عىل إطالع كاف  النقص ميتد ليشمل الخربات املالية )املهندسني امل

 وات املالية اإلسالمية.عىل فقه املعامالت مام يساعدها عىل تصميم وتطوير األد

 

بحجم من السيولة السيام بسبب  االحتفاظتضطر املصارف اإلسالمية اىل  السيولة: (5

، ففي حني يرغب املستثمر يف واستخداماتهااألموال  ملصادرإختالف الفرتات املالية 

قصرية  استثامراتهاملصارف اإلسالمية وفقاً لعقود املضاربة بحرية التحرك فتكون 

متوسطة وطويلة األجل  استثامراتلزم املصارف اإلسالمية بالدخول يف األجل، ت

بسبب طبيعة األدوات املالية اإلسالمية املتاحة حالياً. مام يدفعها لإلبقاء عىل حجم 

 من السيولة غري املنتجة ملواجهة متطلبات السوق واملستثمرين.

يات للميض قدماً يف تطوير ويف الختام، نرى أنه يتوجب علينا مواجهة العديد من التحد

التمويل اإلسالمي، ولكن الباب غري مغلق والفرصة متاحة أمامنا. إال أننا نحتاج اىل التعاضد 

إلنجاحها، ورمبا نجاحنا يف تكوين تكتل شنغني مرصيف يف الرشق األوسط )سورية ، تركيا ، 

ة سوف يريس حجر لبنان(، مع تحفيز هذه الصناعة ومساعدتها يف تخطي العقبات املذكور 

الزاوية ليك تتمكن املؤسسات املالية اإلسالمية من بلوغ النمو املطلوب للمنافسة الحقيقية جنباً 

  .اىل جنب مع الصريفة التقليدية عىل املستوى الداخيل والدويل

  وشكراً.


