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 بسمه تعاىل

املركزي، أصحاب السامحة والفضيلة، سيدايت ساديت، أيها سعادة حاكم مرصف لبنان 

 املشاركون الكرام، السالم عليكم.

 

يسعدين أن أكون بينكم اليوم يف ملتقى بريوت األول للمؤسسات املالية اإلسالمية، حيث 

يجتمع الخرباء والباحثون واملهتمون بالصريفة اإلسالمية للتباحث والتداول يف شؤونها 

خالص العرب والبحث عن الحلول للتحديات القامئة مبختلف اإلختصاصات وشجونها وإست

 اإلقتصادية، الرشعية، القانونية، املحاسبية، املالية، البرشية ....
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والشك أن هذا الحضور وتعدد املؤمترات وامللتقيات والندوات خري دليل عىل أهمية هذا 

اً متطرداً لفت أنظار كافة القطاعات املوضوع حيث تشهد صناعة الصريفة اإلسالمية اآلن منو 

ومعظم الدول، السيام عىل أثر األزمة املالية العاملية وما تبعها من أزمة إقتصادية، لكن رغم 

توافق اآلراء حول متانة هذه الصناعة يف مقابل صناعة الصريفة التقليدية، إال أنها إختلفت حول 

بداية ظهور بعض اإلشكاليات السيام القانونية  مدى ثباتها يف وجه األزمة اإلقتصادية خاصًة مع

منها يف بعض الحاالت التي بدأ البعض يتداولها كدرس لإلستفادة منها قبل تفاقمها مثل حالة 

 رشكة النخيل، ودار االستثامر وبلوم للتنمية. 

 

انب ولسنا هنا يف معرض تأكيد أرجحية هذا القطاع أو عدمها، وإمنا أردنا إلقاء الضوء عىل الج

الذي قلام يتم تداوله وهو ماهية الدور امللقى عىل كاهل املؤسسات الناظمة والرقابية 

الحكومية يف رعاية وتنظيم عمل قطاع الصريفة اإلسالمية. ويف هذا الصدد سنقسم املوضوع 

اىل ثالثة محاور نبدأ يف أولها بالحديث عن دور املؤسسات الناظمة والرقابية الحكومية بشكل 

ثم ننتقل لنتحدث يف املحور الثاين عن تجربة مرصف لبنان والدور الذي لعبه لجهة عام، 

تنظيم قطاع الصريفة اإلسالمية بشكل خاص، ونختم باملحور الثالث واألهم بعرض بعض 

التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع وكيف ميكن ملرصف لبنان املساهمة يف إيجاد 

 وتخطيها. السبل اآليلة اىل معالجتها

 

 دور املؤسسات الناظمة والرقابية الحكومية  املحور األول:

تختلف الصفات القانونية لهذه املؤسسات بني الدول املختلفة، إال أنها ال بد من أن تتكامل مع 

بعضها البعض عرب تحقيق أهداف كل مؤسسة عىل حدى بالتزامن مع التنسيق فيام بينها 

للتوصل اىل تحقيق الهدف العام او دورها الشامل. ففي بعض الدول يتم حرص هذا العمل 

)الخزينة(، ويف دول أخرى باملرصف املركزي أو باإلثنني معاً، ومن جهة أخرى  بوزارة املالية

ميكن أن تكون الجهة الرقابية عبارة عن جزء من هذه املؤسسة كمديرية أو ككيان قانوين مستقل 

جزئياً أو كلياً. لكن مهام كانت هذه الرتكيبات، فإنها تعمل معاً لتنظيم عمل املؤسسات املالية 

أسيسها، األدوات املالية التي تستخدمها، إدارة املخاطر ... الخ، ومراقبة مدى إنضباط من حيث ت

املؤسسات املالية مع القوانني واألنظمة والتعاميم واىل ما هنالك. أما يف لبنان، فالقوانني تسن 

يف املجلس النيايب ويقوم مرصف لبنان املركزي بتنظيم عمل القطاع املايل يف حني تقوم 

 الرقابة عىل املصارف باملهام الرقابية. لجنة

 

ومن الطبيعي أن تكون هذه املؤسسات الناظمة صارمًة يف تعاطيها مع النظام املايل، حيث أن 

املؤسسات املالية قد تغامر يف إطار عملها محاولًة زيادة أرباحها مع ما يرافق هذه املغامرات 

ؤسسات ويزداد هذا األثر يف قطاع الصريفة من مخاطر قد يرتتب عليها أثار سلبية عىل هذه امل

اإلسالمية عن الصريفة التقليدية، السيام بسبب اإلختالف بني خصائص اإلستثامرات يف األوىل 
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يف مقابل الودائع يف الثانية، وعليه فإن املؤسسات الناظمة تسعى دامئاً لضبط اإليقاع وحامية 

 كٍل من املستثمرين واملؤسسات املالية يف آن. 

 

كام وأن طبيعة املؤسسات املالية اإلسالمية تعتمد عىل العمليات اإلقتصادية الفعلية وليس 

املالية البحتة، وعليه يجب أن تحرص املؤسسات الناظمة عىل أن متارس املؤسسات املالية 

اإلسالمية مهامها عىل أساس أنها تاجر باملرور وليس التاجر املطلق حيث ميكن أن تتحول بحكم 

السيولة لديها اىل محتكر للسوق من الناحية اإلقتصادية وهو األمر غري املقبول ال من جهة  توفر

املؤسسات الناظمة وال من جهة املؤسسات املالية اإلسالمية ) حيث أن أحد أهدافها املفرتضة 

 تحسني وتطوير مجتمعها(.

 

التي من شأنها التأثري عىل باإلضافة اىل ذلك عىل املؤسسات الناظمة تأمني املتطلبات العاملية 

تقييم هذه املؤسسات والقطاع املايل بشكل عام عىل كافة املستويات، عىل سبيل املثال ال 

ة والرقابية منرى أنه بإمكان أي قطاع مايل أن يخالف متطلبات بازل وتلتز املؤسسات الناظ

 بالتأكد من اإللتزام بهذه املتطلبات.

ات الناظمة رعاية املؤسسات املالية من حيث تأمني البنية لكن من ناحيًة أخرى، عىل املؤسس

التحتية لعملها عىل سبيل املثال ال الحرص: القوانني والتفسريات واإلجراءات، أنظمة الدفع 

والتسوية، نرش الوعي واملعرفة. ومن حيث اإلدارة املالية: كتأمني املالذ األخري، تنظيم ادوات 

 اإلستثامر ... الخ.

 

وم املؤسسات الرقابية، بالتأكد من تطبيق هذه القوانني واألنظمة واإلجراءات، ومن يف حني تق

 حسن إدارة املؤسسة املالية ملخاطرها، ومن قوة أنظمة الرقابة الداخلية.

 

هذ املؤسسات جهداً يف مسعاها لتحقيق ما سبق ذكره، فإن هذا الجهد يتضاعف  وبينام ال تألو

فيام يختص بقطاع الصريفة اإلسالمية، فباإلضافة اىل ما سبق ذكره آنفاً حول طبيعة مواردها 

املالية وعملياتها التجارية وما تتطلبه من قوانني مميزة، وما ميكن أن يحدث من تعارض بني 

وهي أحد املخاطر اإلضافية غري املوجودة يف القطاع التقليدي،  و القواننيالفتاوى الرشعية 

كام أن يفاعة هذه الصناعة مل تتح الوقت لتنمية الكوادر البرشية بالشكل املطلوب وعليه نلحظ 

 .االفتقار اىل اإلبداعات واإلبتكارات مبا يتناسب مع النمو املطرد لهذه الصناعة

 

 لبنان لجهة تنظيم قطاع الصريفة اإلسالمية دور مرصف املحور الثاين:

أما فيام خص مرصف لبنان املركزي، ويف إطار تحقيق مهامه التي أناطه بها قانون النقد 

والتسليف من حيث تأمني اإلستقرار اإلقتصادي واملايل وتطوير السوق املايل،  كان البد من 

 575شاء املؤسسات املايل اإلسالمية التحرك ملواكبة هذه الصناعة السيام بعد صدور قانون إن

القانونية واإلحصائية  االختصاصات، حيث قام املرصف بتأليف لجنة من مختلف 4002عام 
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واملالية واملحاسبية والرقابية ... وذلك بهدف دراسة هذه الصناعة ومقوماتها والعمل عىل إعداد 

ض هذا القطاع يف لبنان مع تأمني األبحاث والتعاميم وكافة األدوات الالزمة للمساعدة عىل نهو 

 تساوي فرص العمل بني املؤسسات املالية اإلسالمية وتلك التقليدية.

 

فقام املرصف بإصدار عدد من التعاميم التي تهدف اىل تنظيم عمل صناعة الصريفة اإلسالمية 

يف لبنان )وهي متوفرة عىل صفحة اإلنرتنت الخاصة باملرصف وبلغات مختلفة(، فمنها ما 

هدف اىل وضع أطر تأسيسها وأخرى رقابتها ولكن األغلب كان تنظيم األدوات املالية اإلسالمية 

األكرث شيوعاً )مثل املرابحة، املشاركة، املضاربة، اإليجارة، السلم، اإلستصناع(، وهذه 

مع هذا التعاميم عرضًة للتطوير الدائم مع تطور هذا القطاع محلياً ودولياً. وإمياناً منا بالتعاون 

القطاع إلنجاحه، نقوم بالتنسيق معه والتشاور بهذه التعاميم قبل صدورها، فنأخذ ببعض من 

أرآها وال نقبل ببعضها األخر حيث يحكم عملنا إعتبارات اإلستقرار واملساوات السابق ذكرها 

)عيل سبيل املثال فرتة الستة أشهر املمنوحة كحد أقىص للتخلص من املوجودات الثابتة 

ستملكة نتيجًة لعمليات منتهية سواًء قبل إنهاء عقودها كالنكس بالوعد يف املرابحات مع امل

وعد بالرشاء ملزم، أو بعد إكتامل العملية مثل السلم واإلستصناع و... الخ(. والجدير بالذكر هنا 

أننا بصدد تعديل التعاميم املرتبطة بالسلم واإلستصناع للسامح بإستخدام السلم والسلم 

 ملوازي واإلستصناع واإلستصناع املوازي. ا

 

وقد بدأنا بدراسة تعاميم أخرى، السيام التعاميم املرتبطة بتعريف وتصنيف ومعالجة حسابات 

 IASاإلستثامر املطلقة واملقيدة، ففي حني أننا نعتمد يف لبنان عىل املعايري املحاسبية الدولية 

ننا إسرتشدنا أيضاً باملعايري الصادرة عن هيئة املحاسبة ، إال أ IFRSومعايري اإلبالغ املايل الدولية 

يف إصدار التعاميم املرتبطة بهذا القطاع،  AAIOFIواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

ومع قيام هذه الهيئة بتعديل اإلطار الفكري العام للمحاسبة اإلسالمية مؤخراً، كان ال بد من 

تغريات آملني أن نتمكن من إصدار التعديالت يف القريب إطالق ورشة العمل ملواكبة هذه ال

العاجل التي من شأنها أيضاً معالجة أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع والذي سيأيت ذكرها 

 يف املحور الثالث.

 

كام قام املرصف بتطوير إحدى املنتجات املوافقة للرشيعة اإلسالمية وهي من نوع املرابحات 

بهدف معالجة إيداع االحتياطي اإللزامي من  Commodity Murabahaاألجنبية السلعية بالعملة 

قبل املصارف اإلسالمية، وعكسها لناحية تأمني احتياجات هذه املصارف فضالً عن تأمني فرص 

استثامر )ليس عىل مستوى لبنان فقط بل عىل املستوى الدويل(، وهو يدرس حالياً إمكانية 

 إصدار منتجات أخرى.

 

حاولًة من املرصف لتطوير السوق املايل، خاصًة مبا يختص بهذا القطاع، وحيث أن ويف م

إنتشار املعرفة هو أحد أسس البنية التحتية إلنطالق عمل هذه املؤسسات، قام املرصف 
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باإلرشاف والرعاية لبعض الشهادات األكادميية وشهادات الخربة ودعم شهادات أخرى عىل 

 نخص بالذكر ما سبق وذكره سعادة الحاكم يف كلمته اإلفتتاحية:الصعيد املحيل والعاملي. و 

باملشاركة مع  Islamic Financial Qualification (IFQ)شهادة الخربة املالية اإلسالمية  .1

يف لبنان ومؤسسة اإلستثامر واألدوات املالية  ESAاملعهد العايل إلدارة األعامل 

Securities and Investments Institute  بريطانيا، حيث تعد هذه الشهادة من يف

 أوائل املشاركة بني أوروبا والرشق األوسط يف مجال ثقافة الصريفة اإلسالمية. 

 

باملشاركة مع املعهد  XIFMشهادة املاجستري التنفيذية يف إدارة املالية اإلسالمية  .4

اء املدر املالية اإلسالمية لدى املدراء و نفسه، حيث يهدف لرفع مستوى املعرفة 

 التنفيذيني يف قطاع الصريفة اإلسالمية.

 

بالتدريب وإجراء اإلمتحانات لشهادة الخبري  AAOIFIدعم شهادات الخربة الصادرة عن  .3

 . CSSAوشهادة املدقق الرشعي  CIPAاملحاسبي اإلسالمي 

 

برنامج التدريب املتواصل الذي أعلن سعادة الحاكم عن إطالقه اليوم، والذي يهدف  .2

الوعي حول صناعة الصريفة اإلسالمية ويغطي مختلف العلوم وباملستويات اىل نرش 

املبتدئة واملتوسطة )اإلقتصاد اإلسالمي، التمويل اإلسالمي، املعايري الرشعية، والرقابة 

الرشعية( واملستوى املتقدم )املحاسبة اإلسالمية، الهندسة املالية لألدوات املالية 

ذلك بالتعاون مع خرباء محليون ودوليون، حيث نتوقع اإلسالمية، وإدارة املخاطر( و 

 البدء بالدورة األوىل عىل املستوى األول مع مطلع العام القادم.

 

ونكتفي بهذا القدر هنا وسوف نتطرق لباقي األمور الذي يقوم بها املرصف بإيجاز يف املحور 

 التايل.

 

 سبل اآليلة اىل معالجتهاتحديد العقبات التي تواجه هذا القطاع وال املحور الثالث:

يف إطار دارسة هذه الصناعة عىل الصعيدين العاملي واملحيل، توصلنا اىل تحديد بعض 

العقبات التي تكبح منو هذه الصناعة، والتي إذا ما تم تخطيها ميكن تحقيق معدالت منو 

ليس فقط مرتفعة وتصبح قادرًة عىل مقارعة صناعة الصريف التقليدية عىل املستوى العاملي و 

اإلسالمي والعريب. وبناًء عليه سوف نستعرض بعض هذه التحديات، وأثرها عىل السوق 

املحيل، وما هي نظرتنا للدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات الناظمة للمساهمة يف تخطيها 

 والتغلب عليها.
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تطبيقات الرشيعة: تعتمد الصريفة اإلسالمية عىل الرشيعة اإلسالمية، ولكن هذه  .1

لرشيعة تختلف يف التفاصيل بني املدارس الفقهية املختلفة )الشافعي، املاليك، ا

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

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

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

محاوالت توحيد وتنميط هذه الترشيعات من قبل مجامع الفقه واملجلس الرشعي 

(، إال أنها مل AAOIFIالتابع لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )

 تصل اىل الحل األمثل حتى اآلن. وقد قامت بعض الدول ذات الطبيعة املسلمة أو

الغالبية املسلمة بإنشاء هيئات رشعية مركزية عىل مستوى املصارف املركزية لكنها وإن 

عالجت املوضوع عىل املستوى املحيل فإنها مل ترقى اىل معالجته عىل املستوى 

الدويل. باإلضافة اىل أن مشاكل أخرى قد تطرأ ناجمة عن عدم اإللتزام املطلق 

رشعية وقلة عدد املدققني الخارجيني الرشعيني بالتعليامت الصادرة من الهيئات ال

الذين يستطيعوا التأكد من حسن العمل يف هذا املنحى إسوًة باملدققني الخارجيني 

 املاليني.

 

اإلطار التنظيمي والقانوين الداعم لهذا النظام: تفتقر معظم الدول لوجود قوانني  .4

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

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

يسمح إلنتشار هذه الصناعة عاملياً بشكل رسيع. وإذا ما نظرنا اىل لبنان فنجد أن 

نصوص القانون اللبناين مل تفي باإلحتياجات الكاملة لعمل املصارف اإلسالمية يف 

نان، السيام من حيث الرضائب عىل إنتقال ملكية املوجودات واألرباح والرضيبة عىل لب

القيمة املضافة والطوابع ... الخ. ونحن نعمل حالياً مع املصارف العاملة يف لبنان 

 .والدولة اللبنانية ملعالجة هذه األمور من خالل تعديل القوانني املرتبطة بها

 

ذه الصناعة تحتاج اىل توفر العديد من الخربات النقص يف الكادر البرشي: إن ه .3

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

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

هيئة. كام أن  50ن هؤالء الفقهاء يجلسون يف عدد من الهيئات الرشعية التي قد تزيد ع

هذا النقص ميتد ليشمل الخربات املالية )املهندسني املاليني( التي تكون عىل إطالع 

كاٍف عىل فقه املعامالت مام يساعدها عىل تصميم وتطوير األدوات املالية اإلسالمية.  

 هنا نرى أن املجال مفتوحاً أمام الهيئات الناظمة للمساعدة عرب اإلعداد واملشاركة يف

برامج التوعية وتنمية املعرفة والخربات بشتى املجاالت املمكنة، وقد أوردنا سابقاً 

 ن.املساهامت التي قام بها مرصف لبنان يف هذا املجال حتى اآل 
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األدوات املالية اإلسالمية: إن اإلتجاه الغالب بسبب ضغط املنافسة مع هذه األدوات  .2

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

األدوات إنطالقاً من الرشيعة اإلسالمية البحتة. وإذ نحمل هذا املوضوع للصناعة بحد 

ذاتها إال ما ميكن للناظمني القيام به هو تبني اإلقرتاحات الجديدة مبا ال يتعارض مع 

 مهامها ومبادئها واملسارعة اىل وضعها يف إطارها القانوين

 

ولة: تضطر املصارف اإلسالمية اىل اإلحتفاظ بحجم من السيولة السيام بسبب السي .5

إختالف الفرتات املالية ملصدار األموال وإستخداماتها، ففي حني يرغب املستثمر يف 

املصارف اإلسالمية وفقاً لعقود املضاربة بحرية التحرك فتكون إستثامراته قصرية 

ول يف إستثامرات متوسطة وطويلة األجل األجل، تلزم املصارف اإلسالمية بالدخ

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

السيولة غري املنتجة ملواجهة متطلبات السوق واملستثمرين. كام أن هذه املصارف 

إستثامره سوف يؤدي ملزمة بتأمني حٍد أدىن من اإلحتياطي اإللزامي الذي إذا ما مل يتم 

إىل زيادة العبء عليها. ومن هذا املنطلق قام املرصف بتطوير أداة بالعملة األجنبية 

كام ذكرنا آنفاً، ونحن بصدد دراسة إمكانية تطوير أداة أخرى بالعملة املحلية. كام إننا 

بدأنا دراسة مدى إمكانية إستخدام الصكوك سواء إعتامداً عىل موجودات املرصف أو 

 لدولة ضمن حدود القوانني املرعية اإلجراء.ا

 

وختاماً أكتفي بهذا القدر من الكالم مفسحاً باملجال للنقاش والحوار املفتوح السيام مع أحد 

 أعالم الصريفة اإلسالمية الشيخ صالح كامل.

 

 .وشكراً 


